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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 (“de EOM-
verordening”) 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 (“GEA’s”), 

Gezien het op 22 november 2022 tot de Europese Rekenkamer gerichte verzoek van 
het EOM om een advies over zijn voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden  
van de GEA’s met het oog op de aanpassing van hun basisbezoldiging, 

Gezien Advies 05/2022 van de Europese Rekenkamer over het eerdere voorstel van 
het EOM voor een wijziging van dezelfde arbeidsvoorwaarden, 

Overwegende hetgeen volgt: 

1) Het EOM betaalt geen EU-kindertoelagen aan de GEA’s, maar deze werknemers 
ontvangen de bijbehorende EU-belastingrestituties in verband met hun salaris. 

2) In een arrest van het Gerecht van de Europese Unie (zaak T-484/18) 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. 

3) De juridische dienst van de Commissie heeft de bevoegde diensten van de 
Commissie geadviseerd die het EOM in oktober 2022 hebben meegedeeld dat 
de GEA’s niet in aanmerking komen voor de EU-kindertoelagen en dat de van een 
lidstaat ontvangen kindertoelagen de GEA’s geen recht geven op 
de belastingrestitutie. 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 

  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=nl
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_nl
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
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Inleiding 
01 In elke deelnemende lidstaat verblijven ten minste twee GEA’s. Het EOM neemt 
deze GEA’s in dienst als bijzonder adviseurs overeenkomstig de Regeling welke van 
toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie. 

02 Het EOM stelt een wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de GEA’s voor: 
Besluit 001/2020 van het college houdende regels inzake arbeidsvoorwaarden van 
de gedelegeerd Europees aanklagers, zoals gewijzigd en aangevuld bij de 
Besluiten 017/2021 en 103/2021 van het college van het EOM, waarin de bezoldiging 
van de GEA’s thans is vastgesteld op 80 % van die van een ambtenaar in rang AD9, zou 
als volgt worden gewijzigd: 

Artikel 14, lid 1, punt a): “a) het maandelijks basissalaris voor trede 1 van de in 
artikel 12 van dit besluit bedoelde schaal, dat overeenkomt met het maandelijks 
basissalaris van een ambtenaar in functiegroep AD, rang 9, salaristrap 1, zoals 
vermeld in de tabel in artikel 66 van het statuut van de ambtenaren van 
de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Unie. Het maandelijks basissalaris wordt met 6 % 
verhoogd voor elke daaropvolgende trede van die schaal.” 

03 Het EOM deelde mee dat dit voorstel bedoeld is om de functie van gedelegeerd 
Europees aanklager in de lidstaten aantrekkelijker te maken. Het vervangt het voorstel 
van het EOM van april 2022 om kindertoeslagen aan de GEA’s te betalen. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_nl
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-04/2021.017_Amendment_CoE_EDPs.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-03/EPPO_Consolidated_version_Decision_103.2021_on_Declaration_of_interests.pdf
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Algemene opmerkingen 
04 De EOM-verordening bepaalt dat het EOM onafhankelijk is. Verder wordt erin 
bepaald dat de GEA’s worden aangesteld als bijzonder adviseur. Overeenkomstig 
de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de EU 
(artikel 123), waaronder de bijzonder adviseurs vallen, heeft het EOM de bevoegdheid 
om binnen de budgettaire en andere juridische beperkingen het salarisniveau van 
de GEA’s vast te stellen. Wij spreken ons derhalve niet uit over de omvang en de aard 
van de voorgestelde verhoging van de bezoldiging. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Specifieke opmerkingen 

Begrotingsvereisten 

05 De voorgestelde wijziging van de bezoldiging van de GEA’s zal tot een verhoging 
van het maandelijks basissalaris van alle GEA’s met 25 % leiden. Het EOM heeft de 
kosten hiervan voor 2023 op 2,4 miljoen tot 3,8 miljoen EUR geraamd. Dit betekent 
een aanzienlijke stijging ten opzichte van het vorige wijzigingsvoorstel van het EOM om 
aan GEA’s met kinderen EU-kindertoelagen toe te kennen: hiervan raamde het EOM de 
kosten op 0,8 miljoen EUR per jaar. De huidige begroting voor de bezoldiging van de 
GEA’s voor 2023, voordat de gevolgen van de voorgestelde wijziging in overweging 
worden genomen, bedraagt 9,8 miljoen EUR (op een totale EOM-begroting van 
65,5 miljoen EUR). 

06 Zoals wij in ons Advies 05/2022 hebben opgemerkt, moeten extra kosten in 
aanmerking worden genomen in het kader van de toekomstige jaarlijkse 
begrotingsbesprekingen. 

07 Wij merken op dat de diensten van de Commissie in haar advies van 
11 januari 2023 over het voorstel van het EOM hebben verklaard dat zij het voorstel 
alleen kunnen goedkeuren indien de voorgestelde structurele verhoging geen 
aanvullende financiële bijdragen van de Unie vereist. 

Belastingrestitutie 

08 Volgens het desbetreffende arrest van het Gerecht van de Europese Unie (zaak T-
484/18) en zoals erkend door het EOM en de Commissie, is er geen rechtsgrondslag 
voor de toekenning van de EU-belastingrestitutie aan de GEA’s. Het EOM moet 
beoordelen of de in de afgelopen twee jaar toegekende EU-belastingrestitutie van de 
GEA’s kan worden teruggevorderd, overeenkomstig artikel 17, lid 1, van 
Besluit 001/2020 van het college. In dat lid wordt bepaald dat een onverschuldigd 
betaald bedrag wordt teruggevorderd indien de bevoordeelde kennis droeg van de 
onregelmatigheid van de betaling of indien deze onregelmatigheid zo voor de hand lag 
dat de bevoordeelde daarvan kennis had moeten dragen. 

  

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_nl
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Slotopmerkingen 
09 Het EOM heeft het recht om de bezoldiging van de GEA’s te bepalen. De 
voorgestelde verhoging van de bezoldiging van de GEA’s zou aanzienlijke extra kosten 
voor het EOM opleveren en moet in verband met toekomstige begrotingen met de 
Europese Commissie worden behandeld en overeengekomen. Het EOM moet 
eveneens beoordelen of de in de afgelopen twee jaar aan de GEA’s toegekende EU-
belastingrestitutie kan worden teruggevorderd. 

Dit advies werd door kamer IV onder leiding van de heer Jan Gregor, lid van de 
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 24 januari 2023. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Tony Murphy 
 President 
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