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uroparlementariër hoeven geen openheid van zaken te geven
over hoe zij hun maandelijke onkotenvergoeding van 4.400
euro penderen.
Dat heeft het uropee Hof van Jutitie geoordeeld in een zaak die
wa aangepannen door een groep journaliten uit 28 U-landen.
Ook de NO wa etrokken ij de zaak. De journaliten hadden in de
verchillende landen wo-verzoeken gedaan om de uitgaven van
puliek geld in te zien, maar omdat het "te veel werk" wa om de
documenten openaar te maken en vanwege "privacecherming"
werden de wo-verzoeken afgewezen door het uropee Parlement.
De rechter vindt dat de verzoeken terecht geweigerd zijn, omdat de
documenten peroonlijke gegeven evatten en omdat de
journaliten niet duidelijk heen gemaakt waarom het openaar
maken van de gegeven "paend en proportioneel" i.
uroparlementariër ontvangen 8.611 euro per maand aan alari,
plu penioen, evenal 4416 euro onkotenvergoeding, die edoeld i
voor kantoorkoten. Daarnaat krijgen ze eerte kla-reikoten
vergoed en 313 euro per dag voor hun verlijfkoten, wanneer zij aan
het werk zijn in ruel en traaturg. ind 2009 moeten
parlementariër wel onnetje overhandigen voor reikoten, maar
voor de 313 euro per dag hoeft dit niet en voor de 4416 euro
onkotenvergoeding ook niet. ijna alle 26 Nederlande
uroparlementariër laten hun onkotenvergoedingen wel
controleren.

eopener: klaar
voor het
onverwachte
en economiche crii, de
opkomt van nieuwe
concurrentie of diruptieve
technologie: we laten on vaak
verraen. n dat lijft niet
zonder gevolgen, de
etaanduur van
eurgenoteerde edrijven i
gehalveerd en etuurder
taan teed vaker onder druk.
Onzekerheid viert hoogtij en
juit in deze omgeving i het
elangrijk kritich te lijven
op cijfer en interpretatie van
de werkelijkheid. Tijden de
Accountantdag 2019 rengen
we riico' in kaart en krijgt u
zicht op het onverwachte.
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pookkantoren
Het conortium van onderzoekjournaliten ontdekte dat de meete
parlementariër de volledige onkotenvergoeding claimen en lecht
een handjevol parlementariër geld terugtort dat zij niet geruiken.
Daarnaat ontdekten zij 249 'pookkantoren', waar parlementariër
zogenaamd kantoorruimte huren van hun onkotenvergoeding,
maar waar zij helemaal niet lijken te werken.
Tranparenc International zegt enorm teleurgeteld te zijn in het
vonni. De journaliten heen aangekondigd in hoger eroep te
gaan.
erder werden voortellen voor meer tranparantie rondom
declaratie en vergoedingen vanuit het uropee Parlement zelf ook
al weggetemd door het ureau van het parlement.
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