REGELING nr. 20/2020
van 9 oktober 2020
tot wijziging van Regeling nr. 8/2017 van 9 oktober 2017 inzake de reiskostenvergoeding, de
forfaitaire reisvergoeding en de forfaitaire vergadervergoeding van de leden en plaatsvervangers
van het Europees Comité van de Regio’s en Regeling nr. 2/2018 inzake de reiskostenvergoeding,
de forfaitaire reisvergoeding en de forfaitaire vergadervergoeding van de deskundigen van
rapporteurs en gastsprekers die deelnemen aan de activiteiten van het Europees Comité van de
Regio’s
HET BUREAU VAN HET EUROPEES COMITÉ VAN DE REGIO’S,
GEZIEN
GEZIEN

GEZIEN
GEZIEN

GEZIEN

1

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, in het
bijzonder de artikelen 305, 306 en 307;
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. 966/2012 1;
het reglement van orde van het Europees Comité van de Regio’s, in
het bijzonder de artikelen 37, 39, 40, 63 en 71;
Besluit nr. 0014/2018 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;
Regeling nr. 8/2017 van het bureau van het Europees Comité van de
Regio’s van 9 oktober 2017 inzake de reiskostenvergoeding, de
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GEZIEN

forfaitaire reisvergoeding en de forfaitaire vergadervergoeding van de
leden en de plaatsvervangers van het Europees Comité van de
Regio’s;
Regeling nr. 2/2018 van het bureau van het Europees Comité van de
Regio’s van 30 januari 2018 inzake de reiskostenvergoeding, de
forfaitaire reisvergoeding en de forfaitaire vergadervergoeding van de
deskundigen van rapporteurs en gastsprekers die deelnemen aan de
activiteiten van het Europees Comité van de Regio’s;

OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:
(1)

(2)

(3)

de COVID-19-crisis heeft gevolgen gehad voor het functioneren van het Europees Comité van
de Regio’s, met name wat betreft de manier waarop het zijn vergaderingen houdt en de
vervoermiddelen die door de leden, volgens de voorschriften gemachtigde plaatsvervangers,
deskundigen van rapporteurs en gastsprekers kunnen worden gebruikt om zich naar het
gebouw van het Comité te begeven;
in het licht van de wijdverbreide toename van het gebruik van personenauto’s in plaats van het
openbaar vervoer is het passend het huidige vergoedingssysteem te herzien, dat nadelig is voor
reizen per auto over een afstand die heen en terug meer dan 2 000 km bedraagt;
Regeling nr. 8/2017 en Regeling nr. 2/2018 moeten derhalve dienovereenkomstig worden
gewijzigd;

HEEFT DE VOLGENDE REGELING GOEDGEKEURD:
Artikel 1
Regeling nr. 8/2017 wordt als volgt gewijzigd:
- in artikel 3 wordt lid 3.2 vervangen door:
“3.2 Reizen per auto
Indien een onder deze regeling vallend lid per auto reist, ontvangt hij of zij een forfaitaire
kilometervergoeding, waarvan de hoogte bij besluit van het bureau wordt vastgesteld.
Het te vergoeden aantal kilometers tussen de vergaderplaats en het opgegeven officiële adres
wordt door de administratie met behulp van een computerprogramma berekend.
Bij verzoeken om vergoeding van de reiskosten per auto dienen bewijsstukken voor zowel de
heen- als terugreis te worden gevoegd wanneer de afstand heen en terug meer dan 1 000
kilometer bedraagt.
Indien twee of meer onder deze regeling vallende personen van dezelfde auto gebruikmaken,
heeft degene die er de beschikking over heeft, recht op bovenbedoelde vergoeding, verhoogd
met 20 % voor elke hem of haar vergezellende en door hem of haar in de vergoedings aanvraag
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met naam te noemen persoon. Deze laatste(n) kan/kunnen voor dat deel van die reis dan geen
aanspraak maken op vergoeding van reiskosten.
Leden die voor hun reizen gebruikmaken van hun eigen auto, blijven volledig aansprakelijk
voor alle bij ongevallen ontstane schade aan hun eigen voertuig of door hun eigen voertuig
toegebrachte schade aan derden.
Artikel 2
Regeling nr. 2/2018 wordt als volgt gewijzigd:
- in artikel 3 wordt lid 2 vervangen door:
“2.

Reizen per auto
Indien een onder deze regeling vallende deskundige/gastspreker per auto reist, ontvangt hij of
zij een forfaitaire kilometervergoeding, waarvan de hoogte bij besluit van het bureau wordt
vastgesteld.
Het te vergoeden aantal kilometers tussen de vergaderplaats en het opgegeven officiële adres
wordt door de administratie met behulp van een computerprogramma berekend.
Bij verzoeken om vergoeding van de reiskosten per auto dienen bewijsstukken voor zowel de
heen- als terugreis te worden gevoegd wanneer de afstand heen en terug meer dan 1 000
kilometer bedraagt.
Indien twee of meer personen die naar behoren zijn uitgenodigd om aan een vergadering of
activiteit van het Comité deel te nemen, van dezelfde auto gebruikmaken, heeft degene die er de
beschikking over heeft, recht op bovenbedoelde vergoeding, verhoogd met 20 % voor elke hem
of haar vergezellende en door hem of haar in de vergoedingsaanvraag met naam te noemen
persoon. Deze bijkomende perso(o)n(en) kan/kunnen voor dat deel van die reis dan geen
aanspraak maken op vergoeding van reiskosten.
Deskundigen/gastsprekers die voor hun reizen gebruikmaken van hun eigen auto, blijven
volledig aansprakelijk voor alle bij ongevallen ontstane schade aan hun eigen voertuig of door
hun eigen voertuig toegebrachte schade aan derden.
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Artikel 3
Deze regeling treedt in werking op de datum waarop ze wordt goedgekeurd.

Gedaan te Brussel op 9 oktober 2020
Voor het bureau van het Europees Comité van de Regio’s,

(w.g.)
Apostolos Tzitzikostas
Voorzitter
_____________
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