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De Richtlijn Financiële Verantwoording PvdA-Eurodelegatie is gebaseerd op de Gedragscode
PvdA Eurodelegatie en is bindend voor PvdA Europarlementariërs. Deze richtlijn betreft de
beloning, de nevenfuncties en de omgang met vergoedingen (zoals dagvergoedingen en de
vergoeding voor algemene uitgaven). Deze richtlijn is in 2017 opgesteld door de PvdA
Europarlementariërs in overleg en overeenstemming met het PvdA Partijbestuur.
Beloning EP-leden
Uitgangspunt is dat leden van de Tweede Kamer en die van het Europees Parlement een
vergelijkbaar inkomen en vergoedingssysteem moeten kennen.
Volgens het Statuut van het Europees Parlement bedraagt het bruto maandsalaris van de
leden van het Europees Parlement € 8.484,05 (ruim € 101.800 bruto per jaar). Dit bedrag is
38,5 procent van het basissalaris van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese
Unie. Na aftrek van de Gemeenschapsbelasting en een bijdrage voor de
ongevallenverzekering houden Europarlementariërs € 6.611,47 over. Nederland heft hier een
extra belasting op zodat het belastingvoordeel t.o.v. Nederlandse inkomsten wordt
opgeheven. Het salaris van de Europarlementariërs wordt betaald uit de begroting van het
Europees Parlement.
De leden van de Tweede Kamer ontvangen een ”schadeloosstelling” van € 7.705,12 (bruto)
per maand, wat neerkomt op ruim € 107.000 per jaar (inclusief vakantiegeld en
eindejaarsuitkering). Het inkomen is vergelijkbaar met het salaris van een hoge ambtenaar.
De salarissen van Europarlementariërs en Tweede Kamerleden zijn dus enigszins
vergelijkbaar.
Nevenfuncties en neveninkomsten
Vanuit het Europees Parlement zijn er geen nadere regels over nevenfuncties en
neveninkomsten van Europarlementariërs. Wel dienen alle nevenfuncties te worden
gepubliceerd op de website van het Europees Parlement. Voor de PvdA Eurodelegatie is het
uitgangspunt dat (de schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen. Over het
aanvaarden van een nevenfunctie vindt altijd afstemming plaats met het PvdA Partijbestuur
Het Europees Parlement heeft overigens nieuwe regels in voorbereiding die moeten
voorkomen dat Europarlementariërs zich laten betalen voor lobbyactiviteiten.


De in de gedragscode genoemde bedragen m.b.t. Europarlementariërs en zijn afkomstig van de
website van het Europees Parlement (http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/about-meps.html) en
hebben betrekking op het parlementaire jaar 2016/2017. Bedragen m.b.t. Tweede Kamerleden komen
van
de
website
van
Parlement
&
Politiek
(https://www.parlement.com/id/vh8lnhrrs0qo/inkomen_tweede_kamerlid) en hebben betrekking
op 2016.
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Voor wat betreft eventuele neveninkomsten volgt de PvdA Eurodelegatie de richtlijnen die
in de Tweede Kamer worden gehanteerd. Die stelt dat Tweede Kamerleden mogen
bijverdienen. Zodra de neveninkomsten meer dan 14 procent van de schadeloosstelling
bedragen, wordt de helft van het meerdere gekort op de schadeloosstelling. De korting mag
echter niet meer dan 35 procent van de schadeloosstelling bedragen.
Dit betekent dat PvdA-Europarlementariërs de helft van hun neveninkomsten moeten
afdragen indien dat binnen een jaar uitstijgt boven € 14.253 (14 procent van het bruto
jaarsalaris). Indien de afdracht boven de € 35.633,01 (35 procent van het bruto jaarsalaris)
uitstijgt, mag de Europarlementariër ervoor kiezen het restant te houden. Uiteraard kunnen
individuele Europarlementariërs een hoger aandeel van hun neveninkomsten afdragen.
De neveninkomsten die moeten worden afgedragen, doneert de PvdA Europarlementariër
aan een goed doel naar keuze.
Als het gaat om giften volgt de PvdA-Eurodelegatie de regels zoals die zijn vastgelegd in
artikel 5 van de gedragscode van het Europees Parlement.
Het jaarlijkse financieel verslag biedt inzicht in nevenfuncties, neveninkomsten en de
eventuele afdracht van neveninkomsten aan goede doelen.
Standaard dagvergoedingen in Brussel en Straatsburg
Naast het bruto inkomen ontvangen de leden van het Europees Parlement een dagvergoeding
van € 306,00 voor elke dag van aanwezigheid op officiële vergaderingen (in Brussel en
Straatsburg). Een parlementslid kan deze vergoeding alleen krijgen als de presentielijst
getekend is. De vergoeding is bedoeld voor verblijfskosten, zoals hotel, appartement en
maaltijden. Een Europarlementariër kan bij de diensten van het Europees Parlement een
overzicht opvragen van alle uitgekeerde dagvergoedingen in Brussel en Straatsburg per
zittingsjaar.
Voor de PvdA Eurodelegatie is het uitgangspunt dat deze dagvergoedingen uitsluitend
worden gebruikt voor werkelijk gemaakte verblijfskosten. Hiervoor hanteert de delegatie een
lump sum bedrag van € 33.900,00 per jaar. Deze lump sum is gebaseerd op de huur van
appartement in Brussel (1.500,00 per maand), twaalf maal € 500,00 als vergoeding voor
verblijfkosten in Straatburg (voor de twaalf plenaire vergadering per jaar - telkens drie
nachten) en elf maal € 900,00 per maand eet- en drinkvergoeding in Brussel/Straatsburg
(twaalf minus een maand zomervakantie).
Alles wat de PvdA Europarlementariërs in een zittingsjaar meer ontvangen aan
dagvergoedingen dan dit maximum van € 33.900,00 wordt aan het Europees Parlement
teruggestort. De Europarlementariërs vragen bij het Europees Parlement van deze
terugstorting een bewijsstuk op, welke onderdeel uitmaakt van de onderliggende stukken van
de financiële verantwoording van de delegatie.
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Vergoeding voor algemene uitgaven
Leden van het Europees Parlement hebben recht op onbelaste onkostenvergoedingen, de
zogenaamde vergoeding voor algemene uitgaven. Deze vergoeding wordt direct betaald uit
de Europese begroting aan de individuele Europarlementariërs. De vergoeding voor
algemene uitgaven is vastgesteld op een vast maandelijks bedrag van € 4.320,00 per lid (in
2015) en is bedoeld voor administratie- en kantoorkosten. Het Europees Parlement stelt deze
vergoeding ter beschikking zonder verdere controle of toetsing.
De PvdA Europarlementariërs hanteren als uitgangspunt dat deze “vergoeding voor algemene
uitgaven” alleen ingezet mag worden voor relevante uitgaven ten behoeve van een goede
uitoefening van het Europarlementariërschap en voor het goed functioneren van de PvdA
Eurodelegatie als geheel.
Dit gaat onder meer om de kosten die het Europees Parlement mee geeft in zijn “niet
uitputtende” lijst:
1. Lopende uitgaven en onderhoudskosten van een kantoor
2. Kantoorbenodigdheden en documentatie
3. Kosten voor hosting en onderhoud websites
4. Representatieactiviteiten
5. Administratiekosten
Uitgaven aan activiteiten die niet voorkomen in bovenstaande lijst worden apart benoemd
en verantwoord in het financiële verslag.
Voor alle kosten geldt dat zij alleen ten laste kunnen komen aan het budget voor de
vergoedingen voor algemene uitgaven indien zij niet ten laste kunnen komen aan andere
budgetten (zoals de middelen die beschikbaar worden gesteld door het Europees Parlement
of de S&D-fractie).
De PvdA-Europarlementariërs ontvangen de vergoeding voor algemene uitgaven rechtstreeks
op hun persoonlijke bankrekening. Dit gebruiken zij voor werk-gerelateerde onkosten, het
surplus wordt overgemaakt op een gemeenschappelijke rekening ter bekostiging van
algemene onkosten van de delegatie. Zowel over de vergoeding van individuele onkosten, als
van de besteding van de algemene onkosten van de delegatie wordt verantwoording
afgelegd. Uitgaven uit het budget voor algemene uitgaven die groter zijn dan €1.000 worden
onderbouwd met een projectvoorstel en door de Europarlementariërs vooraf met elkaar
besproken. De PvdA-Europarlementariërs kunnen de verantwoordelijkheid voor een goede
besteding van deze middelen delegeren aan de delegatie-secretaris.
Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld van de bestedingen uit de vergoeding voor algemene
uitgaven. Een externe boekhouder wordt gevraagd deze uitgaven te toetsen en te verklaren
dat uitgaven conform deze gedragscode zijn gedaan.
Kilometervergoeding binnen Nederland
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Het Europees Parlement hanteert een kilometervergoeding van 50 cent per kilometer. De
PvdA Europarlementariërs accepteren een kilometervergoeding van 39 cent per kilometer.
Het surplus wordt terug gestort aan het Europees Parlement.
Financieel verslag
De financiële administratie van de PvdA Eurodelegatie is erop gericht inzichtelijk te maken
dat de bestedingen van de delegatie gedaan worden conform deze gedragscode. Jaarlijks
wordt een financieel verslag gepubliceerd. Een externe boekhouder stelt vast of de besteding
van de Vergoeding voor Algemene Uitgaven en de teruggave van te veel betaalde
dagvergoedingen en kilometervergoedingen volgens de regels van de gedragscode is gedaan.
Het financieel verslag biedt tevens inzicht in nevenfuncties en de eventuele afdracht van
neveninkomsten aan goede doelen.
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