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BENELUX INTERPARLEMENTAIRE ASSEMBLEE
Financieel reglement

_____

rechtsgrond en deFinities

Art. 1.- Dit reglement werd vastgesteld met toepassing van artikel 54 van het 
Reglement van Orde van de Benelux Interparlementaire Assemblee.

Art. 2.- Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
- de assemblee: de Benelux Interparlementaire Assemblee ;

- het reglement van orde : het Reglement van Orde van de Benelux Interpar-
lementaire Assemblee;

- de voorzitter: de voorzitter van de Benelux Interparlementaire Assemblee;

- de begrotingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de begroting en 
de rekeningen, bedoeld in artikel 51 van het Reglement van Orde van de 
Benelux Interparlementaire Assemblee;

- het college van verificateurs: het college van verificateurs bedoeld in artikel 
53 van het Reglement van Orde van de Benelux Interparlementaire Assemblee.

Begroting

Art. 3.- Op voorstel van het Bureau stelt het Permanent Comité in de loop van het 
vierde kwartaal van het lopende kalenderjaar de begroting van de assemblee voor 
het volgende kalenderjaar vast.

Het Permanent Comité legt de begroting ter goedkeuring voor aan de assemblee 
tijdens de laatste plenaire vergadering van het lopende kalenderjaar.

Art. 4.- Te dien einde legt de verantwoordelijke voor de begroting, met medewerking 
van de secretaris-generaal en de boekhouder, een ontwerpbegroting voor aan het 
Bureau.

De ontwerpbegroting houdt rekening met de reeds geplande of te voorziene 
activiteiten van de assemblee, haar commissies en organen, en de daaruit 
voortvloeiende uitgaven, tijdens het kalenderjaar waarop de begroting slaat.
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Bij de opmaak van de ontwerpbegroting houden de begrotingsverantwoordelijke, 
de secretaris-generaal en de boekhouder eveneens rekening met de stand van 
uitvoering van de begroting en de tussentijdse monitoring van de uitgaven van het 
lopende kalenderjaar.

Begrotingsverantwoordelijke

Art. 5.- De begrotingsverantwoordelijke wordt, op voorstel van het Bureau, door 
het Permanent Comité aangewezen onder de griffiers van de nationale of federale 
parlementen van de drie landen.

De begrotingsverantwoordelijke kan worden bijgestaan en zo nodig vervangen door 
een assistent, aangewezen onder de ambtenaren van het parlement waartoe de 
begrotingsverantwoordelijke behoort.

Art. 6.- De begrotingsverantwoordelijke adviseert het Bureau en het Permanent 
Comité, op hun verzoek of op eigen initiatief, inzake begrotingsaangelegenheden.
Hij legt, conform de bepalingen van dit reglement, de ontwerpbegrotingen, de 
tussentijdse overzichten van de stand van uitvoering van de begroting en de 
tussentijdse monitoring van de uitgaven van het lopende kalenderjaar en de 
rekeningen van het afgelopen kalenderjaar voor aan het Bureau.
Hij oefent een algemeen toezicht uit op de vastlegging van de uitgaven en de 
betalingen.

De rekeningen

Art. 7.- De rekeningen van het kalenderjaar worden vóór 15 februari van het volgende 
kalenderjaar afgesloten.

De getrouwheid van de balans en de rekeningen en de overeenstemming met het 
financieel reglement worden ter controle voorgelegd aan een externe deskundige-
revisor, daartoe aangewezen door het Bureau.

De begrotingsverantwoordelijke legt de rekeningen samen met het verslag van de 
externe deskundige ter nazicht voor aan het college van verificateurs.
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Art. 8.- Uiterlijk twee weken vóór de eerste plenaire vergadering van het lopende jaar 
legt de begrotingsverantwoordelijke de rekeningen voor aan het Permanent Comité 
en bespreekt het Permanent Comité, bijgestaan door het college van verificateurs, 
de uitvoering van de begroting en de rekeningen van het voorbije kalenderjaar.
De rekeningen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de assemblee tijdens haar 
eerstvolgende plenaire vergadering.

Art. 9.- De boekhouder houdt de rekeningen van de assemblee bij onder het toezicht 
van de begrotingsverantwoordelijke en de secretaris-generaal.

Art. 10.- De begrotingsverantwoordelijke legt elk jaar in de loop van het tweede 
en het derde kwartaal en telkens wanneer het Bureau of het Permanent Comité 
het vragen, een stand van uitvoering van de begroting en een tussentijdse staat 
van de rekeningen voor. De begrotingsverantwoordelijke raadpleegt voorts het 
Bureau telkens wanneer de stand van uitvoering van de begroting of de staat van 
de rekeningen daartoe nopen.

Begroting en rekeningen – Gemeenschappelijke bepaling

Art. 11.- Op voorstel van het Bureau, na advies van de begrotingsverantwoordelijke 
en de secretaris-generaal, bepaalt het Permanent Comité het schema dat wordt 
gevolgd bij het opstellen van de begroting, de rekeningen en de tussentijdse 
overzichten van de stand van uitvoering van de begroting en van de rekeningen.
Deze schema’s worden als bijlage bij dit reglement gevoegd.

Begroting – Bijdrage van de deelnemende parlementen

Art. 12.- Onmiddellijk na de goedkeuring door de assemblee van haar begroting 
voor het volgende kalenderjaar, geeft de voorzitter daarvan kennis aan de voorzitters 
van de parlementen die de leden kunnen aanwijzen in de assemblee, en van het 
aandeel van hun parlement in die begroting, berekend naar rato van het aantal 
leden dat hun parlement kan aanwijzen.

De voorzitter verzoekt de voorzitters om betaling van de helft van het aandeel van 
hun parlement in de begroting van de assemblee.
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Art. 13.- Onmiddellijk na de goedkeuring door de assemblee van de rekeningen 
van het voorbije kalenderjaar geeft de voorzitter daarvan kennis aan de voorzitters 
van de parlementen die leden kunnen aanwijzen in de assemblee. De voorzitter 
verzoekt hun om betaling van het saldo van het aandeel van hun parlement in de 
begroting van de assemblee, onder aftrek, in voorkomend geval, van het aandeel 
van hun parlement, berekend naar rato van het aantal leden dat het kan aanwijzen, 
van het batig saldo op de rekeningen van het voorbije kalenderjaar.

Uitgaven

Art. 14.- De secretaris-generaal is belast met de uitvoering van de begroting. Hij geeft 
opdracht tot betaling van de uitgaven. Hij is binnen de door de begroting voorziene 
kredieten en de door het Permanent Comité bepaalde maxima, bevoegd alle uitgaven 
te doen die voortvloeien uit de door het Bureau of het Permanent Comité besliste 
of goedgekeurde activiteiten van de assemblee, haar commissies en organen of uit 
de toepassing van het reglement van orde of van dit reglement.

Art. 15.- Uitgaven waarin niet uitdrukkelijk is voorzien in de begroting, het reglement 
van orde of dit reglement, en waartoe niet eerder werd beslist door het Bureau of 
het Permanent Comité, vereisen de voorafgaandelijke instemming van het Bureau.

Staf – Weddes en functionele vergoedingen

Art. 16.- De assemblee betaalt, op voorlegging van een vorderingsstaat, aan 
het parlement dat hen ter beschikking heeft gesteld, de loonkost terug van de 
universitaire medewerker en de administratieve medewerker bedoeld in artikel 51 
van het reglement van orde.

Art. 17.- Op voorstel van het Bureau, na advies van de begrotingsverantwoordelijke en 
de secretaris-generaal, bepaalt het Permanent Comité de functionele vergoedingen 
die worden toegekend aan de andere medewerkers van het permanent secretariaat 
van de assemblee bedoeld in artikel 51, eerste lid, van het reglement van orde.



– 7 –

Fracties

Art. 18.-  De fracties bedoeld in artikel 14 van het reglement van orde ontvangen 
een toelage van 100 euro per lid per jaar voor de ondersteuning van hun werking.

De fracties kunnen jaarlijks één tweedaagse bijeenkomst houden buiten de plenaire 
vergaderingen en de dagen voorbehouden voor vergaderingen van de commissies. 
Fracties die tijdens het vorige jaar geen tweedaagse bijeenkomst hebben gehouden, 
kunnen een driedaagse bijeenkomst organiseren.

In voorkomend geval zijn de bepalingen van dit reglement betreffende de 
vergoedingen voor kosten van verplaatsingen, verblijf en overnachting van 
overeenkomstige toepassing op de bijeenkomsten van de fracties.

De kredieten voor de werking van de fracties worden elk jaar ingeschreven in de 
begroting van de assemblee.

Vergoedingen voor kosten van verplaatsingen, verblijf en overnachting

Art. 19.- Op voorstel van het Bureau, na advies van de begrotingsverantwoordelijke 
en de secretaris-generaal, bepaalt het Permanent Comité de vergoedingen voor reis-, 
verblijfs- en overnachtingskosten die kunnen worden toegekend aan de leden van 
de assemblee, de medewerkers vermeld in artikel 51 van het reglement van orde en 
de fractiesecretarissen bedoeld in artikel 14 van het reglement van orde voor hun 
deelname aan vergaderingen en activiteiten van de assemblee, haar commissies 
en organen, evenals de voorwaarden waaronder zij kunnen worden toegekend.

Art. 20.- De vergoedingen voor verblijfskosten gelden per etmaal, ongeacht het 
aantal vergaderingen of activiteiten waaraan het lid of de medewerker die dag 
deelneemt.

Art. 21.- De medewerkers kunnen enkel een vergoeding ontvangen voor hun 
deelname aan vergaderingen of activiteiten waarop hun aanwezigheid vereist is, 
rekening houdend met de agenda van de vergadering of activiteit. Ingeval van twijfel 
beslist de secretaris-generaal over de noodzaak van hun aanwezigheid.
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Art. 22.- Op voorstel van het Bureau, na advies de begrotingsverantwoordelijke en 
de secretaris-generaal, handelend na overleg met de secretarissen-generaal van de 
betrokken parlementen, bepaalt het Permanent Comité de vergoedingen die kunnen 
worden toegekend aan andere personeelsleden van de nationale parlementen die 
prestaties leveren naar aanleiding van een vergadering of activiteit van de assemblee 
(tolken, technici, chauffeurs, kamerbewaarders enz.), evenals de voorwaarden 
waaronder die vergoedingen kunnen worden toegekend.

Art. 23.- Bij het bepalen van de vergoedingen en de voorwaarden van toekenning 
voor kosten van verplaatsingen, verblijf en overnachting, houden het Bureau en 
het Permanent Comité rekening met de regelingen zoals die gelden in andere 
internationale of interparlementaire assemblees en in de parlementen van de drie 
landen.

Art. 24.- De regeling betreffende de vergoedingen voor kosten van verplaatsingen, 
verblijf en overnachting, zoals vastgesteld door het Permanent Comité, wordt 
meegedeeld aan alle leden en plaatsvervangende leden van de assemblee. Op 
vraag van ten minste vijf leden wijdt de assemblee een bespreking aan deze regeling.

Forfaitaire kostenvergoedingen

Art. 25.- Op voorstel van het Bureau, na advies van de begrotingsverantwoordelijke 
en de secretaris-generaal, bepaalt het Permanent Comité de vergoedingen die 
kunnen worden toegekend aan de leden en medewerkers voor hun secretariaats-, 
telefoon- en informaticakosten, evenals de forfaitaire kostenvergoedingen die kunnen 
worden toegekend aan de nationaal secretarissen en de andere personeelsleden 
van de nationale parlementen die prestaties leveren ten voordele van de assemblee.

Conferenties, colloquia, seminaries
en andere door de assemblee georganiseerde activiteiten

Art. 26.- Tot de organisatie van conferenties, colloquia, seminaries en in het 
algemeen activiteiten andere dan plenaire vergaderingen, commissievergaderingen, 
vergaderingen van het Bureau of het Permanent Comité of vergaderingen van 
de delegaties of de fracties kan slechts worden beslist na voorlegging, door de 
secretaris-generaal, van een gedetailleerde kostenraming. De secretaris-generaal 
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wint het advies in van de begrotingsverantwoordelijke over de verstaanbaarheid van 
de uitgaven met de begroting.

Uitgaven voor deelname aan door derden georganiseerde activiteiten

Art. 27.- Kosten voor deelname aan door derden georganiseerde activiteiten 
kunnen slechts ten laste worden genomen door de assemblee na een voorafgaande 
beslissing tot deelname van het Bureau of het Permanent Comité, naargelang van 
het geval.

Te dien einde legt de secretaris-generaal voorafgaandelijk een gedetailleerde 
kostenraming voor aan het Bureau of het Permanent Comité. De secretaris-generaal 
wint het advies in van de begrotingsverantwoordelijke over de verstaanbaarheid van 
de uitgave met de begroting. Het Bureau of het Permanent Comité bepalen welke 
leden en welke medewerkers kunnen worden afgevaardigd. Indien de betrokken 
activiteit zich specifiek tot een commissie richt, kunnen het Bureau of het Permanent 
Comité zich ertoe beperken het aantal leden van de commissie te bepalen dat kan 
worden afgevaardigd, en het aan de betrokken commissie over te laten te bepalen 
welke leden zullen worden afgevaardigd.

Andere leden of medewerkers die op eigen initiatief aan een door derden 
georganiseerde activiteit deelnemen, kunnen geen aanspraak maken op een 
vergoeding van hun kosten.

Uitgaven voor deelname van derden aan de activiteiten van de assemblee

Art. 28.- Het Bureau of het Permanent Comité kunnen beslissen of en onder welke 
voorwaarden de kosten die voortvloeien uit de deelname van derden, op uitnodiging 
van de assemblee of op eigen verzoek, aan activiteiten van de assemblee, haar 
commissies of organen, ten laste kunnen worden genomen door de assemblee.
Te dien einde legt de secretaris-generaal voorafgaandelijk een gedetailleerde 
kostenraming voor aan het Bureau.
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Herziening van het financieel reglement

Art. 29.- Een voorstel tot wijziging van dit reglement en zijn bijlagen moet door ten 
minste vijf leden zijn ondertekend. Het wordt door de voorzitter bezorgd aan het 
Permanent Comité. Het Permanent Comité brengt verslag uit aan de assemblee.
Het Permanent Comité kan met de meerderheid van zijn leden zelf een voorstel 
tot wijziging van het financieel reglement en zijn bijlagen redigeren en voorleggen 
aan de assemblee.

*
* *

Dit reglement werd aangenomen ter plenaire vergadering van de Benelux 
Interparlementaire Assemblee van 24 maart 2018.

Het treedt in werking op 1 januari 2018.


