Financieel verslag 2016
Conform de gedragscode PvdA-Eurodelegatie bij deze het financieel
verslag over 2016. Hierin wordt verantwoording afgelegd hoe de delegatie
is omgegaan met de door het Europees Parlement beschikbaar gestelde
onkostenvergoedingen. Tevens bevat het verslag nadere informatie over
nevenfuncties.

Dagvergoedingen
Zoals neergelegd in de Richtlijn Financiële Verantwoording kiest de PvdAEurodelegatie ervoor zo veel mogelijk de werkelijk gemaakte onkosten
voor verblijf in Brussel en Straatsburg in rekening te brengen. Het
overschot op de dagvergoedingen wordt teruggestort. Dit onderstreept dat
die dagvergoedingen geen inkomsten voor de parlementariërs zijn en dat
ook niet horen te zijn. In 2016 heeft de PvdA-Eurodelegatie in totaal
€9.270,-- terugbetaald aan het Europees Parlement. Het Europees
Parlement heeft van deze betalingen ter bevestiging certificaten
uitgegeven, die zijn opgenomen in de boekhouding van de PvdAEurodelegatie.

Algemene onkostenvergoeding
De
PvdA-Eurodelegatie
stort
de
maandelijkse
algemene
onkostenvergoeding op een gemeenschappelijke rekening, die beheerd
wordt door de delegatiesecretaris. Het boekhoudkantoor Acompagnie in
Brussel controleert de bestedingen en heeft zijn goedkeuring gegeven aan
de hierbij gevoegde verslaglegging.
In die afrekening volgt de PvdA-Eurodelegatie vijf categorieën, die het
Europees Parlement heeft voorzien voor de besteding van de
onkostenvergoeding. Om transparanter te kunnen zijn over de besteding
van de gelden zijn binnen die hoofdcategorieën nog nadere
subcategorieën gemaakt. Om zo inzichtelijker te maken waar het geld aan
is besteed.
Dit is een vrije keuze van de PvdA-Eurodelegatie. Het Europees
Parlement vraagt geen nadere verantwoording over het gebruik van de
onkostenvergoeding. De PvdA-Eurodelegatie betreurt dat en zou graag

zien dat de regels voor het gebruik van en de controle op de vergoeding
worden aangescherpt.
Uit de verslaglegging over 2016 blijkt dat er over dit jaar een tekort is. Dit
is het gevolg van een groter aantal publieksactiviteiten en een aantal
personele wisselingen. Zo zijn de kosten voor dienstverleners grotendeels
uit dit delegatiebudget betaald, terwijl die mogelijk ook op het EP-budget
voor aanstellen van medewerkers verhaald had kunnen worden. Voor
2017 en daarna zal dat anders liggen.
De algemene onkostenvergoeding kan alleen benut worden tijdens het
mandaat; het totaal van niet bestede vergoedingen wordt aan het einde
van het mandaat teruggestort naar het Europees Parlement.

De afrekening over 2016 ziet er vervolgens aldus uit:

Afrekening Algemene Onkostenvergoeding PvdA-Eurodelegatie 2016
_________________________________________________________________________

Opbrengsten
1 MEPs income: Kati Piri
2 MEPs income: Paul Tang
3 MEPs income: Agnes Jongerius

51.795,00
52.840,00
51.840,00
155.475,00

Kosten
1 Lopende uitgaven en onderhoudskosten van een kantoor
Huur kantoorruimte
Telefoonvergoeding
Internet
Domeinnaam en kosten website

2 Kantoorbenodigheden en documentatie
Kantoorkosten en drukwerken
Boeken, tijdschriften & documentatie
Publiciteit & advertenties
Bijdragen, lidgelden

19.576,99
262,50
16.611,30
1.320,12
1.383,07

18.052,45
6.591,98
3.251,51
2.447,19
5.761,77

3 Kosten van de inrichting van een kantoor
Kantooruitrusting

2.730,35
2.730,35

4 Representatieactiviteiten
Onkostenvergoeding
Receptiekosten
Relatiegeschenken
Restaurant
Parkeer en taxikosten
Werkbezoeken en studiereizen
Overige reis- en verblijfkosten
Opleidingskosten, cursussen en studiedagen
Conferenties

5 Administratiekosten
Ondersteuning communicatie
Mediatrainingen
Adviezen strategische positionering
Consultancy personeelsbeleid
Erelonen advocaten, accountants e.a.
Tussenkomst medische kosten
Overige personeelskosten
Bankkosten
Opbrengsten uit vlottende active (intresten bank)

7.410,00
4.251,65
443,54
4.313,54
929,49
16.614,93
13.389,95
10.050,96
669,75

77.474,62
24.584,60
5.323,20
4.686,80
16.895,87
19.511,70
2.976,56
3.452,50
55,00
-11,61
175.908,22

Resultaat

- 20.433,33

Nevenfuncties
De nevenfuncties van de PvdA-Eurodelegatie staan vermeld op de
website van het Europees Parlement. Zo is Paul Tang lid van de Raad van
Commissarissen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Agnes Jongerius vervult een commissariaat bij Post NL. Tot mei 2016
deed zij dat ook bij FMO. Verder is zij lid van de Raad van Toezicht van
Atria en heeft zij een (onbezoldigde) bestuursfunctie bij het Internationaal
Instituut voor Sociale geschiedenis (IISG). Agnes Jongerius schenkt haar
inkomsten uit haar nevenfuncties aan goede doelen, in het bijzonder het
IISG. In 2016 ging dat om een bedrag van € 36.904.
Kati Piri heeft geen nevenfunctie.
Paul Tang
Agnes Jongerius
Kati Piri

