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Leden van het uropee Parlement willen geen verantwoording
afleggen over de eteding van hun maandelijke
onkotenvergoeding. Voortellen voor meer tranparantie zijn
weggetemd door het ureau van het parlement.
De 751 leden (incluief de voorzitter) van het uropee Parlement
ontvangen maandelijk elk 4.416 euro aan algemene
onkotenvergoeding, edoeld voor zaken al kantoorhuur, aanchaf
van kantoormaterialen, telefoongeruik en dergelijke. In totaal kot
de onkotenvergoeding daarmee jaarlijk ijna veertig miljoen euro.
De netto vergoeding komt oven op hun maandelijke rutoalari
van ruim 8.600 euro per maand en een aanwezigheidvergoeding
van 300 euro per dag.
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Tot nu toe hoeven de europarlementariër geen inzicht te geven in
de eteding van hun onkotenvergoeding, ijvooreeld via het
overleggen van onnetje. Volgen de voortellen moeten de
parlementariër voortaan hun uitgaven ijhouden en door een
externe accountant laten controleren. Ook zouden de uitgaven
voortaan gepuliceerd worden en moeten ongeruikte
vergoedingen door parlementariër na afloop van hun termijn
worden teruggetort.
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De voortellen zijn echter afgewezen door een meerderheid van het
ureau, dat etaat uit de vice-fractievoorzitter van de politieke
partijen in het uropee Parlement. Afgeproken i alleen dat de
onkotenvergoeding niet meer op dezelfde ankrekening al het
alari mag worden getort, maar op een aparte rekening. Dat wordt
echter niet gecontroleerd.

Zakkenvuller
De Nederlande europarlementariër zijn wel voortander van meer
tranparantie en hanteren daarom om eigen
verantwoordingregel. VVD-europarlementariër Han van aalen
preekt van een “grote gemite kan”. ij de VVD wordt maximaal de
helft van de onkotenvergoeding getort, omdat niemand een eigen
kantoor huurt. Volgen Van aalen controleert een accountant de
uitgaven en wordt daarover verantwoording afgelegd aan het
hoofdetuur van de partij.
P-europarlementariër Denni de Jong vindt een en ander "te gek
voor woorden" en noemt zijn collega-parlementleden
“zakkenvuller” die door hun "graaigedrag" hun geloofwaardigheid
verliezen, terwijl ze zich druk maken over het lechte imago van het
uropee Parlement. Volgen hem tellen Duite leden van het
uropee Parlement dat ze op ai van hun nationale wetgeving
niet door amtenaren gecontroleerd mogen worden. "Maar een
externe accountant i geen amtenaar maar een onafhankelijk
controleur." De Jong noemt controle door een accountant "het
minte dat je van europarlementariër kunt verwachten".
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Nederland: grotere rol uropee noodfond
Om te zorgen voor een gezond huihoudoekje van elke Ulidtaat, moet het uropee noodfond M een tevigere vinger in
de pap krijgen. Het gaat dan om een grotere rol ij de ezuinigingen
en hervormingen in die landen die ij het M aankloppen voor
teun. 
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Het aantal onregelmatigheden ij de eteding van
uropee geld lijft dalen. Dat lijkt uit het
jaarverlag van de uropee Rekenkamer over 2017.
De controleur van het uropee huihoudoekje
vonden vorig jaar 2,4 procent fouten ij de
etalingen, tegenover 3,1 procent in 2016 en 3,8 het
jaar daarvoor. en rapportcijfer van "een ze min"
waard, oordeelt het Nederlande lid van de
Rekenkamer Alex renninkmeijer. 
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ruel dreigt ritten met Hof om
2,7 miljard
De uropee Commiie dreigt de rite regering
voor het uropee Hof van Jutitie te dagen
vanwege een achtertallige etaling van 2,7 miljard
euro. 
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Grieke journaliten tijdelijk vat
na artikel over fraude U-fond
De uitgever, de directeur en de hoofdredacteur van
de Grieke krant Fileleftero zijn zaterdag in
Athene gearreteerd en heen een nacht
vatgezeten, na een klacht van miniter van
Defenie Pano Kammeno, die met de fraude in
verand wordt geracht. 
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ruel vraagt 6 miljard voor
maritiem fond
De uropee Commiie wil een nieuw uropee
Fond voor maritieme zaken en vierij oprichten
en er 6,14 miljard euro voor uittrekken in de
periode 2021 tot en met 2027. 

 x0

Aanmelden nieuwrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatte
nieuwerichten, opinie en artikelen in uw mailox.
ent u NA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNA.nl.

reCAPTCHA

Upgrade naar een ondersteunde
browser om een reCAPTCHA-uitdaging

te ontvangen.
Waarom gebeurt dit?

Privacy - Voorwaarden

Uw e-mail adre

Aanmelden

Accountant i een uitgave van de Koninklijke Nederlande
eroeporganiatie van Accountant (NA).

ACCOUNTANT.NL

THMA'

Home

Aanprakelijkheid

Accountantdag

Areidmarkt

Nieuw

Areidrecht

Aurance

eroep met toekomt

Opinie

Corporate governance

Dag van de Financial

Derivaten

Carrière

xterne verlaggeving

Financiële intellingen Financiering

Feiten en cijfer

Ficaal

Flex-v

Fraude en witwaen

Artikelen

Fraude in praktijk

ICT

Integrated reporting

Kantoormanagement

Kwaliteit en toezicht

Lerend vermogen

Mk

Ondernemingrecht

Onderzoek en

Opleiding

Overheid

Privac

Profeioneel-kritiche

amentellen
tatitical auditing

wetenchap
Penioen

intelling

Puliek elang

R

emi-pulieke ector

uidie

Van de Helpdek

Accountant maakt geruik van cookie om de weite te analeren en te vereteren en om advertentie te tonen. Door op 'akkoord'
2018 NA (0.0.0.0)
Contact vanDiclaimer
Privacverklaring
pelregel
deat
Volg on
op Twitter
te klikken geeft u ©
toetemming
voor het geruik
cookie. In de
cookieverklaringCookieverklaring
vindt u meer informatie
over
het geruik
van

cookie op deze ite.

NA.nl

Akkoord

