NL

Advies 05/2022
(uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, VWEU)

over een voorstel van
het Europees Openbaar
Ministerie voor een wijziging
van de arbeidsvoorwaarden
van de gedelegeerd Europees
aanklagers met het oog
op de invoering
van de kindertoelage
in hun bezoldiging

2

Inhoud
Paragraaf

Inleiding

01

Algemene opmerkingen

02

Specifieke opmerkingen

03-05

Controlesysteem

03-04

Begrotingsvereisten

05

3
DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name
artikel 287, lid 4,
Gezien Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende
nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie
(“EOM”),
Gezien Besluit 001/2020 van het college van het EOM van 29 september 2020, zoals
gewijzigd en aangevuld, houdende regels inzake de arbeidsvoorwaarden van de
gedelegeerd Europees aanklagers,
Gezien het op 25 april 2022 tot de Europese Rekenkamer gerichte verzoek van het
EOM om een advies over zijn voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de
gedelegeerd Europees aanklagers met het oog op invoering van de kindertoelage in
hun bezoldiging,

Overwegende hetgeen volgt:
1)

Het EOM betaalt momenteel geen kindertoelagen aan gedelegeerd Europees
aanklagers, maar deze werknemers ontvangen de bijbehorende EUbelastingrestituties in verband met hun salaris.

2)

In een arrest 1 van het Gerecht van de Europese Unie werd zijdelings bevestigd dat
EU-werknemers die geen recht hebben op een kindertoelage en deze niet
ontvangen van hun EU-werkgever, geen recht hebben op de overeenkomstige
belastingrestituties in verband met hun EU-salaris, waarin is voorzien in
Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968
tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten
bate van de Europese Gemeenschappen.

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

1

Arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 12 maart 2020 in zaak T-484/18.
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Inleiding
01 Het EOM stelt voor de artikelen 14 en 16 van Besluit 001/2020 van het college

houdende regels inzake de arbeidsvoorwaarden van de gedelegeerd Europees
aanklagers (GEA’s) te wijzigen en de kindertoelage op te nemen in de bezoldiging van
de GEA’s.
1)

In artikel 14, lid 1, wordt na letter b) een nieuwe bepaling ingevoegd: “b1) de
kindertoelage als bedoeld in artikel 67 van en bijlage VII bij het Statuut, die van
overeenkomstige toepassing is;”

2)

In artikel 16 wordt lid 2 als volgt gewijzigd: “Voor de toepassing van lid 1 bestaat
de totale door het EOM uitgekeerde bezoldiging uit de bedragen die in artikel 14,
lid 1, punt a), b) en b1) zijn genoemd.”

Algemene opmerkingen
02 De Rekenkamer heeft geen algemene opmerkingen over de door het EOM
voorgestelde wijziging.

Specifieke opmerkingen
Controlesysteem

03 In artikel 2, leden 1 tot en met 7, van bijlage VII bij het Statuut worden de

subsidiabiliteitsvoorwaarden omschreven waaraan moet worden voldaan om in
aanmerking te komen voor de EU-kindertoelage. In artikel 67, lid 2, is het volgende
bepaald: “De ambtenaar die de in dit artikel bedoelde gezinstoelagen geniet, is
verplicht opgave te doen van soortgelijke toelagen uit andere bron; deze komen in
mindering op die welke uit hoofde van de artikelen 1, 2 en 3 van bijlage VII worden
uitbetaald”.

04 Wij vestigen de aandacht op de noodzaak van een controlesysteem om ervoor te

zorgen dat de GEA’s melding maken van wijzigingen in hun recht op de kindertoelage
en soortgelijke toelagen die zij van elders ontvangen, en dat dergelijke toelagen die
van elders worden ontvangen naar behoren in mindering worden gebracht op hun EUkindertoelage.
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Begrotingsvereisten

05 De voorgestelde wijziging van de bezoldiging van de GEA’s zal leiden tot een

verhoging van de uitgaven. Wij nemen er nota van dat de bevoegde diensten van de
Commissie die op minder dan 800 000 EUR per jaar hebben geraamd (vóór aftrek van
soortgelijke toelagen die van elders worden ontvangen, of mogelijke effecten op de
verlaging van bestaande aanvullingen op de salarissen van GEA’s in bepaalde
lidstaten). Deze extra kosten moeten in aanmerking worden genomen in het kader van
de toekomstige jaarlijkse begrotingsbesprekingen.

Dit advies werd door kamer V onder leiding van de heer Tony Murphy, lid van de
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 21 juli 2022.
Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner Lehne
President

