Richtlijn Financiële Verantwoording PvdA-Eurodelega:e 2019-2024
De Richtlijn Financiële Verantwoording PvdA-Eurodelega;e is gebaseerd op de Gedragscode
PvdA Eurodelega;e en is bindend voor PvdA Europarlementariërs. Deze richtlijn betreC de
beloning, de omgang met vergoedingen (zoals dagvergoedingen en de vergoeding voor
algemene uitgaven), (eventuele) nevenfunc;es en de ﬁnanciële verslaglegging. Deze richtlijn is
in 2019 opgesteld door de PvdA Europarlementariërs in overleg en overeenstemming met het
PvdA Par;jbestuur.
I.

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 € 8.757,70 (ruim € 105.000 bruto per jaar).1 Dit bedrag is
38,5 procent van het basissalaris van een rechter bij het Hof van Jus;;e van de Europese Unie.
Na aCrek van de Gemeenschapsbelas;ng en een bijdrage voor de ongevallenverzekering
houden Europarlementariërs € 6.826,35 over. Nederland heC hier een extra belas;ng op zodat
het belas;ngvoordeel t.o.v. Nederlandse inkomsten wordt opgeheven. Het salaris van de
Europarlementariërs wordt betaald uit de begro;ng van het Europees Parlement.
De leden van de Tweede Kamer ontvangen een ”schadeloosstelling” van € 8047,53 (bruto) per
maand, wat neerkomt op ruim € 112.000 per jaar (inclusief vakan;egeld- 8%- en
eindejaarsuitkering-8,3%-). Het inkomen is vergelijkbaar met het salaris van een hoge
ambtenaar. De brutosalarissen van Europarlementariërs en Tweede Kamerleden zijn dus
enigszins vergelijkbaar.
II.

Omgang met vergoedingen

Standaard dagvergoedingen in Brussel en Straatsburg
Naast het bruto-inkomen ontvangen de leden van het Europees Parlement een dagvergoeding
van ne`o € 320,00 voor elke dag van aanwezigheid op oﬃciële vergaderingen (in Brussel en
Straatsburg). Een parlementslid kan deze vergoeding alleen krijgen als de presen;elijst
getekend is. De vergoeding is bedoeld voor verblijfskosten, zoals hotel, appartement en
maal;jden. Een Europarlementariër kan bij de diensten van het Europees Parlement een
overzicht opvragen van alle uitgekeerde dagvergoedingen in Brussel en Straatsburg per
zicngsjaar.

De in de gedragscode genoemde bedragen m.b.t. Europarlementariërs en zijn adoms;g van de website
van het Europees Parlement. Bedragen m.b.t. Tweede Kamerleden komen van de website van
Parlement & Poli;ek
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De PvdA Eurodelega;e gebruikt de dagvergoedingen uitsluitend voor gemaakte verblijfskosten.
Hiervoor hanteert de delega;e een lumpsum bedrag van € 36.900,00 per jaar. Deze lumpsum is
gebaseerd op de kosten van een appartement in Brussel en maximaal twaalfmaal een
vergoeding voor verblijfskosten in Straatsburg (Totaal maximum van 2250 euro per maand) en
elfmaal een eet - en drinkvergoeding in Brussel/Straatsburg (maximaal 900 euro per maand).
Alles wat de PvdA Europarlementariërs in een zicngsjaar meer ontvangen aan
dagvergoedingen dan dit maximum van € 36.900,00 wordt aan het Europees Parlement aan
het einde van de ambtstermijn teruggestort. De Europarlementariërs vragen bij het Europees
Parlement van het teruggestorte bedrag een bewijsstuk op, welke onderdeel uitmaakt van de
onderliggende stukken van de ﬁnanciële verantwoording van de delega;e.
Posi3e Europarlementariërs woonach3g in België.
Europarlementariërs woonach;g in België zien af van de dagvergoedingen in Brussel en maken
alleen gebruik van de dagvergoedingen in Straatsburg.
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 begro;ng aan de individuele Europarlementariërs. De vergoeding voor algemene
uitgaven is vastgesteld op een vast maandelijks bedrag van € 4.513,00 per lid (in
2019) en is bedoeld voor algemene onkosten van leden van het Europees Parlement. 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 hun func;e en voor het goed func;oneren van de PvdA Eurodelega;e als
geheel.
Dit gaat onder meer om de kosten die het Europees Parlement mee geeC in zijn “niet
uitpu`ende” lijst:
1. Lopende uitgaven en onderhoudskosten van een kantoor
i. Aankoop van boeken, ;jdschriCen en kranten;
ii. Aankoop, beheer en gebruik van IT-apparatuur;
iii. Internetabonnementen
2. Kantoorbenodigdheden en documenta;e;
3. Kosten voor hos;ng en onderhoud websites;
4. Representa;eac;viteiten;
5. Administra;ekosten.
De volledige lijst is terug te vinden via de website van het Europees Parlement. Uitgaven aan
ac;viteiten 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
budge`en (zoals de middelen die beschikbaar worden gesteld door het Europees Parlement of
de S&D-frac;e).
De PvdA-Europarlementariërs ontvangen de vergoeding voor algemene uitgaven rechtstreeks
op bankrekening ten behoeve van de algemene onkosten. Dit gebruiken zij voor werkgerelateerde onkosten. Zowel over de vergoeding van individuele onkosten, als van de
besteding van de algemene onkosten van de delega;e wordt verantwoording afgelegd.
Uitgaven uit het budget voor algemene uitgaven die groter zijn dan €2.000 worden
onderbouwd met een projectvoorstel en door de Europarlementariërs vooraf met elkaar
besproken.
Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld van de bestedingen uit de vergoeding voor algemene
uitgaven. Een accountant wordt gevraagd deze uitgaven te toetsen en te verklaren dat uitgaven
conform deze gedragscode zijn gedaan. Het eventuele surplus kan meegenomen worden naar
een volgend boekjaar. Aan het einde van het mandaat vindt de eindafrekening plaats. Een
eventueel surplus wordt teruggestort aan het Europees Parlement. Ook hierop vindt een
accountscontrole plaats.
Kilometervergoeding binnen Nederland
Het Europees Parlement hanteert een kilometervergoeding van 53 cent per kilometer. De PvdA
Europarlementariërs accepteren een kilometervergoeding van 39 cent per kilometer. Het
surplus wordt aan het einde van het kalenderjaar teruggestort aan het Europees Parlement.
Bijdrage kosten frac:edelega:e
De bijdrage in de gezamenlijke kosten zal jaarlijks worden vastgesteld middels een begro;ng.
De richtlijn is een afdracht tussen de 1000 en 1500 euro.
III. Nevenfunc:es en neveninkomsten
Vanuit het Europees Parlement zijn er geen nadere regels over nevenfunc;es en
neveninkomsten van Europarlementariërs. Wel dienen alle nevenfunc;es te worden
gepubliceerd op de website van het Europees Parlement. Voor de PvdA Eurodelega;e is het
uitgangspunt dat (de schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen. Over het
aanvaarden van een nevenfunc;e vindt al;jd afstemming plaats met het PvdA Par;jbestuur
Voor wat betreC eventuele neveninkomsten volgt de PvdA Eurodelega;e 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
helC van het meerdere gekort op de schadeloosstelling. De kor;ng mag echter niet meer dan
35 procent van de schadeloosstelling bedragen.
Dit betekent dat PvdA-Europarlementariërs de helC van hun neveninkomsten moeten
afdragen indien dat binnen een jaar uits;jgt boven € 14.712,93 (14 procent van het bruto
jaarsalaris). Indien de afdracht boven de € 36.782,34 (35 procent van het bruto jaarsalaris)
uits;jgt, 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 giCen volgt de PvdA-Eurodelega;e de regels zoals die zijn vastgelegd in
ar;kel 5 van de gedragscode van het Europees Parlement.
Het jaarlijkse ﬁnancieel verslag biedt inzicht in nevenfunc;es, neveninkomsten en de
eventuele afdracht van neveninkomsten aan goede doelen.
IV. Financieel verslag
De ﬁnanciële administra;e van de PvdA Eurodelega;e is erop gericht inzichtelijk te maken dat
de bestedingen van de delega;e 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 nevenfunc;es en de eventuele afdracht van
neveninkomsten aan goede doelen.

