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NL 

 

 

 

 

 

REGELING Nr. 3/2021 

van 2 februari 2021  

inzake de betaling van een forfaitaire vergoeding voor vergaderingen op afstand voor 

leden en volgens de voorschriften gemachtigde plaatsvervangers van het Europees 

Comité van de Regio’s en voor deskundigen van rapporteurs en gastsprekers die worden 

uitgenodigd voor vergaderingen op afstand of hybride vergaderingen  

 

 

 

HET BUREAU VAN HET EUROPEES COMITÉ VAN DE REGIO’S,  

 

GEZIEN Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement 

en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van 

Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 

1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, 

(EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 

intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20121; 

 

GEZIEN het reglement van orde van het Europees Comité van de Regio's, in het 

bijzonder de artikelen 37, 39, 40 en 71; 

 

GEZIEN Besluit nr. 14/2018 van het bureau over de interne financiële regels voor 

de uitvoering van de afdeling van de algemene begroting van de Europese 

Unie voor het Comité van de Regio’s; 

 

GEZIEN Regeling nr. 14/2020 van het bureau van 23 juni 2020 inzake de betaling 

van een forfaitaire vergoeding voor vergaderingen op afstand voor leden 

en volgens de voorschriften gemachtigde plaatsvervangers van het 

Europees Comité van de Regio’s, zoals gewijzigd bij Regeling nr. 

21/2020 van het bureau van 9 oktober 2020; 
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GEZIEN Besluit nr. 16/2020 van de voorzitter van het Comité van de Regio’s  van 

15 juli 2020 inzake tijdelijke maatregelen voor het functioneren van het 

Comité van de Regio's gedurende de COVID-19-pandemie in de 

Europese Unie, zoals gewijzigd bij Besluit nr. 27/2020 van 27 oktober 

2020; 

 

OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT: 

 

(1) Besluit nr. 16/2020 van de voorzitter van het Comité van de Regio’s van 15 juli 2020 inzake 

tijdelijke maatregelen voor het functioneren van het Comité van de Regio’s gedurende de 

COVID-19-pandemie in de Europese Unie is bedoeld om de operationele capaciteit van het 

CvdR, met name zijn adviesrol in het EU-besluitvormingsproces, te blijven waarborgen en 

tegelijkertijd gezondheidsrisico's voor de leden, het personeel en andere personen die bij het 

CvdR werkzaam zijn, te vermijden; 

 

(2) Besluit nr. 16/2020, gewijzigd bij Besluit nr. 27/2020 om de geldigheid ervan te verlengen tot 

31 maart 2021, bepaalt dat alle in artikel 1 genoemde fysieke vergaderingen voor zover 

mogelijk dienen te worden vervangen door vergaderingen op afstand of door hybride 

vergaderingen; 

 
(3) voor de toepassing van deze regeling en overeenkomstig artikel 1 van Besluit nr. 16/2020 wordt 

onder “vergadering op afstand” verstaan een vergadering waarbij alle leden of volgens de 

voorschriften gemachtigde plaatsvervangers van het CvdR of andere uitgenodigde personen 

vergaderen via telefoon- of webconferentie, en wordt onder “hybride vergadering” verstaan een 

vergadering waarbij sommige leden of volgens de voorschriften gemachtigde plaatsvervangers 

of andere uitgenodigde personen bijeenkomen op dezelfde fysieke plaats en andere deelnemers 

de vergadering bijwonen via telefoon- of webconferentie; 

 

(4)  in deze bijzondere omstandigheden hebben leden en volgens de voorschriften gemachtigde 

plaatsvervangers van het CvdR en deskundigen van rapporteurs en gastsprekers die worden 

uitgenodigd voor vergaderingen op afstand of hybride vergaderingen te maken met 

uitzonderlijke kantoor- en algemene kosten om die vergaderingen voor te bereiden en bij te 

wonen, met name degenen die van huis uit werken. Hiermee zijn aanzienlijke investeringen en 

inspanningen gemoeid. 

 

 

HEEFT DE VOLGENDE REGELING VASTGESTELD: 

 

Artikel 1 

Rechthebbenden  

 

1. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden in verband met de COVID-19-pandemie hebben de 

leden en volgens de voorschriften gemachtigde plaatsvervangers van het Europees Comité van 

de Regio’s die actief deelnemen aan vergaderingen op afstand en hybride vergaderingen van: 

- de in artikel 1 van het reglement van orde genoemde organen,  
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- de commissie Administratieve en Financiële Aangelegenheden,  

- de organen die door het bureau zijn ingesteld overeenkomstig de artikelen 37, onder e), en 37,  

onder i), van het reglement van orde,  

- de fracties (buitengewone en gewone fractievergaderingen overeenkomstig artikel 9, lid 6, van 

het reglement van orde), 

- de voorzitter,  

- de eerste vicevoorzitter,  

- de commissievoorzitters, 

- de fractievoorzitters, 

recht op een forfaitaire vergoeding, die alle kosten van deze deelname op afstand dekt. Indien de 

voorzitter van het Comité, commissievoorzitters of fractievoorzitters naar behoren toestemming 

hebben verleend voor deelname aan een vergadering, hebben de leden en volgens de 

voorschriften gemachtigde plaatsvervangers van het Europees Comité van de Regio’s ook rec ht 

op deze forfaitaire vergoeding voor vergaderingen op afstand. Deskundigen van rapporteurs  en 

gastsprekers die worden uitgenodigd om vergaderingen op afstand of hybride vergaderingen bij 

te wonen, hebben eveneens recht op de forfaitaire vergoeding voor vergaderingen op afstand.  

 

2. De in artikel 1 genoemde forfaitaire vergoeding voor vergaderingen op afstand is van toepassing 

zolang de in dit artikel bedoelde organen, leden en volgens de voorschriften gemachtigde 

plaatsvervangers en andere rechthebbenden daadwerkelijk worden verhinderd om volwaardige 

fysieke vergaderingen te houden als gevolg van de COVID-19-pandemie of zolang nationale 

maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie die door een lidstaat zijn genomen hen 

beletten fysiek deel te nemen aan vergaderingen. 

 

Artikel 2 

Hoogte van de vergoeding 

 

De in artikel 1 bedoelde forfaitaire vergoeding voor vergaderingen op afstand bedraagt 200 EUR per 

dag. 

 

Artikel 3 

Verklaring inzake deelname aan een vergadering 

 

1. Om in aanmerking te komen voor de in deze regeling genoemde vergoeding moeten de in 

artikel 1, lid 1, bedoelde personen de verklaring invullen die als bijlage bij deze regeling is 

gevoegd en die aan de dienst Financiële Ondersteuning van de leden moet worden voorgelegd.  

 

2. Hiermee verklaren de in artikel 1, lid 1, bedoelde personen dat zij op afstand aan een 

vergadering hebben deelgenomen en dat zij verzoeken om betaling van de forfaitaire vergoeding 

voor vergaderingen op afstand. Indien met de gebruikte IT-tool een presentielijst kan worden 

opgesteld, stuurt de CvdR-dienst die verantwoordelijk is voor het organiseren van de 

vergadering deze lijst naar de administratie, die aan de hand hiervan de aanwezigheid van de 

personen in kwestie controleert. 

 
3. De verklaring moet uiterlijk op 1 december van het jaar volgend op het jaar waarin de 

vergadering heeft plaatsgevonden worden ingediend bij de dienst Financiële Ondersteuning van 
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de leden. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen, worden niet uitbetaald en worden als 

ongeldig beschouwd. 

 

Artikel 4 

Financiële procedure 

 

1. De in artikel 1, lid 1, bedoelde personen ontvangen de bij deze regeling vastgestelde forfaitaire 

vergoeding voor vergaderingen op afstand pas nadat de in artikel 3 bedoelde verklaring is  

ingediend. 

 

2. Het bedrag wordt overgemaakt op de bank- of postrekening die wordt gebruikt voor de 

vergoeding van hun reiskosten en de betaling van hun forfaitaire reis- en vergadervergoedingen. 

 

Artikel 5 

Tenuitvoerlegging en beroepschriften  

 

1. De secretaris-generaal is belast met de tenuitvoerlegging van deze regeling.  

 

2. Uitzonderlijke gevallen worden door de gesubdelegeerde ordonnateur voor besluit aan de 

secretaris-generaal voorgelegd. 

 

3. De in artikel 1, lid 1, bedoelde personen kunnen binnen een maand na kennisgeving van het 

besluit van de gesubdelegeerde ordonnateur betreffende de in deze regeling vastgestelde 

vergoeding bij de secretaris-generaal bezwaar aantekenen tegen dit besluit. 

 

Artikel 6 

Slotbepalingen 

 

1. Deze regeling vervangt Regeling nr. 14/2020 van het bureau van 23 juni 2020 en Regeling nr. 

21/2020 van het bureau van 9 oktober 2020, die hierbij komen te vervallen. 

 

2. Deze regeling treedt in werking op de datum waarop ze wordt goedgekeurd. 

 

 

Gedaan te Brussel op 2 februari 2021. 

 

Voor het bureau van het Europees Comité van de Regio’s, 

 

 

(w.g.) 

Apostolos Tzitzikostas 

Voorzitter 
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Bijlage 

 

 

Verklaring gevoegd bij Regeling nr. 3/2021 

 

 

Ik, ondergetekende, ...................................................................., verklaar hierbij dat ik heb 

deelgenomen aan de vergadering van ........................................, gehouden op (datum) .......... .. .. ... , en 

dat ik bijgevolg in aanmerking kom voor de forfaitaire vergoeding voor vergaderingen op afstand.  

 

 

 

 

Handtekening: ___________________________________________ 

 

 

 

Datum: ______________________________________________ 

 

 

 

 


