
AFDELING IX — EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR 
GEGEVENSBESCHERMING

ONTVANGSTEN — EIGEN INKOMSTEN

Cijfers

Titel Omschrijving Begroting 2014 Begroting 2013 Uitvoering 2012

4 DIVERSE BELASTINGEN, HEFFINGEN EN 
BIJDRAGEN VAN DE UNIE 1 019 000 943 000 713 236,37

9 DIVERSE ONTVANGSTEN p.m. p.m. 0,—

Totaal 1 019 000 943 000 713 236,37

TITEL 4 — DIVERSE BELASTINGEN, HEFFINGEN EN BIJDRAGEN VAN 
DE UNIE

Cijfers

Titel 
Hoofdstuk

Omschrijving Begroting 2014 Begroting 2013 Uitvoering 2012

4 0 INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN 576 000 521 000 386 451,43

4 1 BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING 443 000 422 000 326 784,94

Titel 4 — Totaal 1 019 000 943 000 713 236,37

HOOFDSTUK 4 0 — INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN

Cijfers

Titel Hoofdstuk 
Artikel Post

Omschrijving Begroting 2014 Begroting 2013 Uitvoering 2012 2012/2014

4 0 INHOUDINGEN OP DE BEZOLDIGINGEN

4 0 0 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en  
vergoedingen van de leden van de instelling, de  
ambtenaren en de andere personeelsleden 498 000 446 000 331 882,41 66,64 %

4 0 3 Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is  
op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de  
ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst p.m. p.m. 0,—

4 0 4 Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op  
de bezoldigingen van de leden van de instelling, de  
ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst 78 000 75 000 54 569,02 69,96 %

Hoofdstuk 4 0 — Totaal 576 000 521 000 386 451,43 67,09 %

Artikel 4 0 0 — Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de  
instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

Cijfers

Begroting 2014 Begroting 2013 Uitvoering 2012

498 000 446 000 331 882,41

Toelichting



Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de 
voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van 
Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze 
van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 8).

Besluit nr. 1247/2002/EG van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 1 juli 2002 betreffende het statuut en de 
algemene voorwaarden voor de uitoefening van de functie van Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (PB L 183 van 
12.7.2002, blz. 1).

Artikel 4 0 3 — Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden  
van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Cijfers

Begroting 2014 Begroting 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de 
voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van 
Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis in de versie die van kracht was tot 15 december 2003.

Besluit nr. 1247/2002/EG van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 1 juli 2002 betreffende het statuut en de 
algemene voorwaarden voor de uitoefening van de functie van Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (PB L 183 van 
12.7.2002, blz. 1).

Artikel 4 0 4 — Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden  
van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Cijfers

Begroting 2014 Begroting 2013 Uitvoering 2012

78 000 75 000 54 569,02

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

Cijfers

Titel Hoofdstuk 
Artikel Post

Omschrijving Begroting 2014 Begroting 2013 Uitvoering 2012 2012/2014

4 1 BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0 Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling 443 000 422 000 326 784,94 73,77 %

4 1 1 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het  
personeel p.m. p.m. 0,—

Hoofdstuk 4 1 — Totaal 443 000 422 000 326 784,94 73,77 %



Artikel 4 1 0 — Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Cijfers

Begroting 2014 Begroting 2013 Uitvoering 2012

443 000 422 000 326 784,94

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

Artikel 4 1 1 — Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Cijfers

Begroting 2014 Begroting 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage VIII, artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48.

TITEL 9 — DIVERSE ONTVANGSTEN

Cijfers

Titel 
Hoofdstuk

Omschrijving Begroting 2014 Begroting 2013 Uitvoering 2012

9 0 DIVERSE ONTVANGSTEN p.m. p.m. 0,—

Titel 9 — Totaal p.m. p.m. 0,—

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

Cijfers

Titel Hoofdstuk 
Artikel Post

Omschrijving Begroting 2014 Begroting 2013 Uitvoering 2012 2012/2014

9 0 DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten p.m. p.m. 0,—

Hoofdstuk 9 0 — Totaal p.m. p.m. 0,—

Artikel 9 0 0 — Diverse ontvangsten

Cijfers

Begroting 2014 Begroting 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.



UITGAVEN — UITGAVEN

Cijfers

Titel Omschrijving Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

1 UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING 
VERBONDEN PERSONEN 6 111 256 5 375 983 4 995 837,11

2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN 
VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING 2 321 000 2 285 426 2 262 708,00

3 EUROPEES COMITÉ VOOR 
GEGEVENSBESCHERMING p.m. p.m.

10 OVERIGE UITGAVEN p.m. p.m. 0,—

Totaal 8 432 256 7 661 409 7 258 545,11

TITEL 1 — UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE INSTELLING 
VERBONDEN PERSONEN

Cijfers

Titel 
Hoofdstuk

Omschrijving FK Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING 5 1 190 013 740 448 680 808,34

1 1 PERSONEEL VAN DE INSTELLING 5 4 921 243 4 635 535 4 315 028,77

Titel 1 — Totaal 6 111 256 5 375 983 4 995 837,11

HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING

Cijfers

Titel Hoofdstuk 
Artikel Post

Omschrijving FK Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012 2012/2014

1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING

1 0 0 Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de  
leden

1 0 0 0 Bezoldiging en vergoedingen 5.2 638 459 644 322 606 102,72 94,93 %

1 0 0 1 Rechten bij indiensttreding en beëindiging van de dienst 5.2 130 000 p.m. 0,—

1 0 0 2 Overbruggingstoelagen 5.2 296 000 p.m. 10 579,62 3,57 %

1 0 0 3 Pensioenen 5.2 40 000 32 000 0,—

1 0 0 4 Voorziening 5.2 11 160 p.m. 0,—

Artikel 1 0 0 — Subtotaal 1 115 619 676 322 616 682,34 55,28 %

1 0 1 Overige uitgaven in verband met de leden

1 0 1 0 Bijscholing 5.2 15 000 4 732 0,—

1 0 1 1 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten 5.2 59 394 59 394 64 126,00 107,97 %

Artikel 1 0 1 — Subtotaal 74 394 64 126 64 126,00 86,20 %

Hoofdstuk 1 0 — Totaal 1 190 013 740 448 680 808,34 57,21 %

Artikel 1 0 0 — Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de leden

Post 1 0 0 0 — Bezoldiging en vergoedingen

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

638 459 644 322 606 102,72



Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de 
voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van 
Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Besluit nr. 1247/2002/EG van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 1 juli 2002 betreffende het statuut en de 
algemene voorwaarden voor de uitoefening van de functie van Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (PB L 183 van 
12.7.2002, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van:

— de  financiering  van  de  salarissen  en  vergoedingen  van  de  leden,  alsook  van  de  gevolgen  van  de  toepassing  van  de 
aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging  en op het gedeelte  van de emolumenten dat  naar  een ander land dan dat van de  
standplaats wordt overgemaakt;

— de werkgeversbijdrage (0,87 %) in de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

— de werkgeversbijdrage (3,4 %) in de ziektekostenverzekering;

— de geboortetoelage;

— de toelagen in geval van overlijden.

Post 1 0 0 1 — Rechten bij indiensttreding en beëindiging van de dienst

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

130 000 p.m. 0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de 
voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van 
Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de leden (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst, de 
inrichtingsvergoeding bij indiensttreding of beëindiging van de dienst en de verhuiskosten bij indiensttreding of beëindiging van de 
dienst.

Post 1 0 0 2 — Overbruggingstoelagen

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

296 000 p.m. 10 579,62

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de 
voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van 
Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land 
van verblijf van de leden van de instelling na beëindiging van de dienst.



Post 1 0 0 3 — Pensioenen

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

40 000 32 000 0,—

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de 
voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van 
Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van de ouderdomspensioenen en de aanpassingscoëfficiënten in verband met het land van verblijf van de 
leden van de instelling, alsmede van de overlevingspensioenen van overlevende echtgenoten en wezen en de aanpassingscoëfficiënten 
in verband met hun land van verblijf.

Post 1 0 0 4 — Voorziening

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

11 160 p.m. 0,—

Toelichting

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen en pensioenen waartoe de Raad in de 
loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is 
overgeschreven overeenkomstig het Financieel Reglement.

Artikel 1 0 1 — Overige uitgaven in verband met de leden

Post 1 0 1 0 — Bijscholing

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

15 000 4 732 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van deelname aan talencursussen, seminars en bijscholingscursussen.

Post 1 0 1 1 — Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

59 394 59 394 64 126,00



Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de 
voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van 
Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 6.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor 
bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL VAN DE INSTELLING

Cijfers

Titel Hoofdstuk 
Artikel Post

Omschrijving FK Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012 2012/2014

1 1 PERSONEEL VAN DE INSTELLING

1 1 0 Salaris, vergoedingen en andere rechten van de  
ambtenaren en tijdelijke functionarissen

1 1 0 0 Salaris en vergoedingen 5.2 4 138 405 3 872 366 3 572 485,58 86,33 %

1 1 0 1 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging 
van de dienst 5.2 50 000 70 564 30 564,00 61,13 %

1 1 0 2 Betaalde overuren 5.2 p.m. p.m. 0,—

1 1 0 3 Buitengewone bijstand 5.2 — p.m. 0,—

1 1 0 4 Vergoedingen en diverse bijdragen bij vervroegde 
beëindiging van de dienst 5.2 p.m. p.m. 0,—

1 1 0 5 Voorziening 5.2 — p.m. 0,—

Artikel 1 1 0 — Subtotaal 4 188 405 3 942 930 3 603 049,58 86,02 %

1 1 1 Andere personeelsleden

1 1 1 0 Arbeidscontractanten 5.2 203 389 158 917 172 429,92 84,78 %

1 1 1 1 Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden 5.2 179 428 179 428 149 428,00 83,28 %

1 1 1 2 Uit te besteden diensten en werkzaamheden 5.2 51 202 51 202 99 202,00 193,75 %

Artikel 1 1 1 — Subtotaal 434 019 389 547 421 059,92 97,01 %

1 1 2 Overige uitgaven in verband met het personeel

1 1 2 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten 5.2 112 686 112 686 112 686,00 100,00 %

1 1 2 1 Aanwerving van personeel 5.2 6 789 6 789 6 789,00 100,00 %

1 1 2 2 Bijscholing 5.2 78 500 84 874 83 374,00 106,21 %

1 1 2 3 Sociale dienst 5.2 p.m. p.m. 0,—

1 1 2 4 Medische dienst 5.2 14 844 14 844 14 844,00 100,00 %

1 1 2 5 Kinderopvangcentrum van de Unie en andere 
kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra 5.2 80 000 80 000 67 938,00 84,92 %

1 1 2 6 Betrekkingen tussen de personeelsleden en andere sociale 
maatregelen 5.2 6 000 3 865 5 288,27 88,14 %

Artikel 1 1 2 — Subtotaal 298 819 303 058 290 919,27 97,36 %

Hoofdstuk 1 1 — Totaal 4 921 243 4 635 535 4 315 028,77 87,68 %

Toelichting

Op de kredieten van dit hoofdstuk is een forfaitaire verlaging van 1,1 % toegepast.



Artikel 1 1 0 — Salaris, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Post 1 1 0 0 — Salaris en vergoedingen

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

4 138 405 3 872 366 3 572 485,58

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de basissalarissen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen;

— de gezinstoelagen, inclusief de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage;

— de ontheemdings- en buitenlandtoelage;

— de bijdrage van de instelling aan de ziektekostenverzekering en aan de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

— de bijdrage van de instelling voor de oprichting van het speciaal werkloosheidsfonds;

— de  betalingen  van  de  instelling  ten  behoeve  van  tijdelijke  functionarissen  voor  de  totstandkoming  of  handhaving  van  hun  
pensioenrechten in hun land van herkomst;

— de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging en op het gedeelte van de emolumenten dat  
naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

— de geboortetoelage;

— de forfaitaire betaling van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst;

— de huisvestings- en vervoersvergoedingen, de vaste ambtsvergoedingen;

— de vaste vergoedingen voor lokaal vervoer;

— de bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden.

Post 1 1 0 1 — Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

50 000 70 564 30 564,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding, 
beëindiging van de dienst of overplaatsing die een verandering van standplaats met zich brengt (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, 
artikel 7), de inrichtingsvergoedingen bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of tewerkstelling in een nieuwe standplaats 
(bijlage VII, artikelen 5 en 6), de verhuiskosten (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9) en de tijdelijke dagvergoedingen voor 
personeelsleden die kunnen aantonen dat zij bij indiensttreding van woonplaats hebben moeten veranderen (artikelen 20 en 71 en 
bijlage VII, artikel 10).



Post 1 1 0 2 — Betaalde overuren

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

Post 1 1 0 3 — Buitengewone bijstand

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

— p.m. 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde 
omstandigheden verkeren.

Post 1 1 0 4 — Vergoedingen en diverse bijdragen bij vervroegde beëindiging van de dienst

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41, 50, 64, 65 en 72 en bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de vergoedingen die aan ambtenaren worden uitgekeerd in geval van terbeschikkingstelling of ontheffing van het ambt in het 
belang van de dienst;

— de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van ontvangers van bovengenoemde vergoedingen;

— de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de hierboven bedoelde vergoedingen, alsmede de gevolgen 
van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Post 1 1 0 5 — Voorziening

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

— p.m. 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 65 en 65 bis en bijlage XI.

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen en vergoedingen waartoe de Raad in 



de loop van het begrotingsjaar besluit.

Dit krediet heeft louter het karakter van een voorziening en mag slechts worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen 
is overgeschreven overeenkomstig het Financieel Reglement.

Artikel 1 1 1 — Andere personeelsleden

Post 1 1 1 0 — Arbeidscontractanten

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

203 389 158 917 172 429,92

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de tewerkstelling van arbeidscontractanten.

Post 1 1 1 1 — Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

179 428 179 428 149 428,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergoedingen en kosten in verband met reizen en dienstreizen van stagiairs en van de 
ongevallen- en ziektekostenverzekering tijdens de stage.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling van personeel tussen de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming, enerzijds, en de openbare sector van de lidstaten en de EVA-landen die lid zijn van de Europese 
Economische Ruimte (EER) en internationale organisaties, anderzijds.

Post 1 1 1 2 — Uit te besteden diensten en werkzaamheden

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

51 202 51 202 99 202,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle diensten verricht door personen die niet aan de instelling zijn verbonden, met name tijdelijk 
personeel.

Artikel 1 1 2 — Overige uitgaven in verband met het personeel

Post 1 1 2 0 — Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

112 686 112 686 112 686,00



Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten, dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor 
bijkomende of uitzonderlijke kosten tijdens dienstreizen.

Post 1 1 2 1 — Aanwerving van personeel

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

6 789 6 789 6 789,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting 
van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53).

Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het 
Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Europees Economisch en Sociaal Comité en van het Comité 
van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van 
het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende 
onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en de kosten van medische 
onderzoeken in verband met aanwerving.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van de organisatie van procedures voor de selectie van tijdelijke functionarissen en 
arbeidscontractanten.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is gerechtvaardigd op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het 
Europees Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet worden gebruikt voor door de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

Post 1 1 2 2 — Bijscholing

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

78 500 84 874 83 374,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van beroepsopleidings- en bijscholingscursussen op interinstitutionele, externe en 
interne basis, met inbegrip van de talencursussen.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor educatief en technisch materiaal.

Post 1 1 2 3 — Sociale dienst

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m. 0,—



Toelichting

Dit krediet dient ter dekking, in het kader van een interinstitutioneel beleid ten behoeve van personen met een handicap (ambtenaren 
en tijdelijke functionarissen in actieve dienst en hun echtgenoten, alsook de kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese Unie), van de terugbetaling, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de 
eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, van de als noodzakelijk erkende en naar behoren 
aangetoonde niet-medische kosten die op grond van de handicap zijn gemaakt.

Post 1 1 2 4 — Medische dienst

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

14 844 14 844 14 844,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het jaarlijkse medische onderzoek voor ambtenaren en andere 
rechthebbende personeelsleden, met inbegrip van de onderzoeken en medische controles die in verband met dit jaarlijkse onderzoek 
vereist zijn.

Post 1 1 2 5 — Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

80 000 80 000 67 938,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in de uitgaven voor het 
kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra.

Post 1 1 2 6 — Betrekkingen tussen de personeelsleden en andere sociale maatregelen

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

6 000 3 865 5 288,27

Toelichting

Dit krediet dient:

— ter  dekking  van  de  aanmoediging  en financiële  ondersteuning  van  initiatieven  ter  bevordering  van  sociale  contacten  tussen  
personeelsleden  van  verschillende  nationaliteiten,  bijvoorbeeld  subsidies  aan  personeelsclubs,  sportverenigingen,  culturele 
activiteiten, enz., alsmede voor een bijdrage in de kosten van een permanent vrijetijdscentrum (culturele activiteiten, sport enz.);

— alsmede  voor  een  bijdrage  in  de  kosten  van  door  het  personeelscomité  georganiseerde  activiteiten  (culturele  activiteiten,  
vrijetijdsactiviteiten, etentjes enz.).

Het krediet dient ook ter dekking van de invoering van een mobiliteitsplan voor het personeel, bedoeld om het gebruik van het 
openbaar vervoer te stimuleren, dat van personenauto’s te verminderen en om de CO2-voetafdruk terug te dringen.



TITEL 2 — GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET 
DE WERKING VAN DE INSTELLING

Cijfers

Titel 
Hoofdstuk

Omschrijving FK Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

2 0 GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND 
MET DE WERKING VAN DE INSTELLING 5 2 321 000 2 285 426 2 262 708,00

Titel 2 — Totaal 2 321 000 2 285 426 2 262 708,00

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE 
WERKING VAN DE INSTELLING

Cijfers

Titel Hoofdstuk 
Artikel Post

Omschrijving FK Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012 2012/2014

2 0 GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN 
VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING

2 0 0 Huur, lasten en uitgaven voor gebouwen 5.2 885 000 798 516 728 067,00 82,27 %

2 0 1 Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van  
de instelling

2 0 1 0 Materieel 5.2 350 000 229 086 245 497,00 70,14 %

2 0 1 1 Benodigdheden 5.2 15 000 19 524 19 524,00 130,16 %

2 0 1 2 Overige uitgaven in verband met de werking 5.2 105 000 98 368 98 368,00 93,68 %

2 0 1 3 Vertaling en vertolking 5.2 775 000 875 000 930 000,00 120,00 %

2 0 1 4 Publicaties en voorlichting 5.2 112 000 150 000 166 320,00 148,50 %

2 0 1 5 Uitgaven in verband met de activiteiten van de instelling 5.2 79 000 114 932 74 932,00 94,85 %

Artikel 2 0 1 — Subtotaal 1 436 000 1 486 910 1 534 641,00 106,87 %

Hoofdstuk 2 0 — Totaal 2 321 000 2 285 426 2 262 708,00 97,49 %

Artikel 2 0 0 — Huur, lasten en uitgaven voor gebouwen

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

885 000 798 516 728 067,00

Toelichting

Akkoord inzake administratieve samenwerking tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de andere instelling 
die de kantoorruimte ter beschikking stelt.

Dit krediet dient ter dekking van een forfaitaire of een evenredige vergoeding van de kosten van huur en verzekering, water, 
elektriciteit, verwarming, schoonmaak en onderhoud, veiligheid en bewaking, alsook van andere diverse kosten, met inbegrip van 
verbouwingen, reparaties en renovaties van de betreffende kantoorruimten.



Artikel 2 0 1 — Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van de instelling

Post 2 0 1 0 — Materieel

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

350 000 229 086 245 497,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— materieel  (aankoop  en  huur),  bedrijfs- en  onderhoudskosten,  dienstverlening  in  verband  met  informatica,  met  inbegrip  van 
dienstverlening in verband met de exploitatie en het onderhoud van informaticasystemen en de ontwikkeling van programmatuur;

— aan derden uitbestede exploitatie van informaticatoepassingen en andere diensten in verband met de informatica,  met inbegrip  
van de ontwikkeling en het onderhoud van de website;

— kosten  in  verband  met  aankoop,  huur  en  onderhoud  van  telecommunicatieapparatuur  en  andere  uitgaven  in  verband  met 
telecommunicatie,  met  inbegrip  van  de  kosten  van  telefoongesprekken,  telegrammen  en  telexberichten  en  de  kosten  van 
elektronische datatransmissie;

— aankoop,  vervanging  en  onderhoud  van  installaties  en  materieel,  zowel  technisch  (beveiliging  enz.)  als  administratief  
(kantoormachines zoals kopieerapparaten, rekenmachines enz.);

— aankoop, onderhoud en vervanging van meubilair;

— elke andere post in verband met de inrichting van de lokalen en bijkomende kosten.

Post 2 0 1 1 — Benodigdheden

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

15 000 19 524 19 524,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de aanschaf van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden;

— porto en vracht, kosten van bestelling door koeriersdiensten, pakketten en verspreiding op grote schaal.

Post 2 0 1 2 — Overige uitgaven in verband met de werking

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

105 000 98 368 98 368,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— een globale  „managementvergoeding”  die moet  worden betaald  aan de instelling  die voor  de Europese  Toezichthouder voor 
gegevensbescherming algemene diensten verricht zoals de administratie van contracten, salarissen en vergoedingen;

— andere lopende huishoudelijke uitgaven (financiële lasten, proceskosten enz.).



Post 2 0 1 3 — Vertaling en vertolking

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

775 000 875 000 930 000,00

Toelichting

Overeenkomst inzake administratieve samenwerking tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de instelling 
die de dienst verricht.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling en vertolking en andere daarmee verband houdende kosten.

Post 2 0 1 4 — Publicaties en voorlichting

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

112 000 150 000 166 320,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichting, met name:

— het plaatsen van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie;

— het drukken en vermenigvuldigen van diverse publicaties in de officiële talen;

— voorlichtingsmateriaal met betrekking tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming;

— andere uitgaven in verband met het voorlichtingsbeleid van de instelling (studiebijeenkomsten, seminars, deelname aan openbare  
evenementen enz.);

— uitgaven  in  verband  met  het  geven  van  bekendheid  aan  de  instelling  en  informatiecampagnes  over  de  doelstellingen,  de 
activiteiten en de rol van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming;

— uitgaven in verband met groepsbezoeken aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Post 2 0 1 5 — Uitgaven in verband met de activiteiten van de instelling

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

79 000 114 932 74 932,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de kosten van ontvangst en representatie en van de aanschaf van representatieartikelen;

— vergaderkosten;

— oproepingskosten, met inbegrip van de reis- en verblijfkosten en daarmee verband houdende kosten van deskundigen en andere  
personen die worden uitgenodigd voor vergaderingen van studie- en werkgroepen;

— de kosten van aan deskundigen en onderzoeksinstituten toevertrouwde studies en/of enquêtes;

— de uitgaven in verband met de bibliotheek van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, met name de aankoop 
van boeken, cd-roms, abonnementen op tijdschriften en nieuwsagentschappen, en andere daarmee verband houdende kosten.



TITEL 3 — EUROPEES COMITÉ VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Cijfers

Titel 
Hoofdstuk

Omschrijving FK Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

3 0 UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN HET 
COMITÉ 5 p.m. p.m.

Titel 3 — Totaal p.m. p.m.

HOOFDSTUK 3 0 — UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN HET COMITÉ

Cijfers

Titel Hoofdstuk 
Artikel Post

Omschrijving FK Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012 2012/2014

3 0 UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN 
HET COMITÉ

3 0 0 Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de  
voorzitter

3 0 0 0 Salaris en vergoedingen 5.2 p.m. p.m.

3 0 0 1 Rechten bij indiensttreding en beëindiging van de dienst 5.2 p.m. p.m.

3 0 0 2 Overbruggingstoelagen 5.2 p.m. p.m.

3 0 0 3 Pensioenen 5.2 p.m. p.m.

Artikel 3 0 0 — Subtotaal p.m. p.m.

3 0 1 Salaris, vergoedingen en andere rechten van de  
ambtenaren en tijdelijke functionarissen

3 0 1 0 Salaris en vergoedingen 5.2 p.m. p.m.

3 0 1 1 Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de 
dienst en overplaatsing 5.2 p.m. p.m.

3 0 1 2 Vergoedingen en diverse bijdragen in verband met de 
vervroegde beëindiging van de dienst 5.2 p.m. p.m.

Artikel 3 0 1 — Subtotaal p.m. p.m.

3 0 2 Andere personeelsleden

3 0 2 0 Arbeidscontractanten 5.2 p.m.

3 0 2 1 Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden 5.2 p.m.

3 0 2 2 Uit te besteden diensten en werkzaamheden 5.2 p.m.

Artikel 3 0 2 — Subtotaal p.m.

3 0 3 Andere uitgaven in verband met het personeel van het  
comité

3 0 3 0 Dienstreizen, reiskosten en andere bijkomende kosten 5.2 p.m. p.m.

3 0 3 1 Aanwerving van personeel 5.2 p.m. p.m.

3 0 3 2 Bijscholing 5.2 p.m. p.m.

3 0 3 3 Medische dienst 5.2 p.m. p.m.

3 0 3 4 Kinderopvangcentrum van de Unie en andere 
kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra p.m. p.m.

Artikel 3 0 3 — Subtotaal p.m. p.m.

3 0 4 Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van  
het comité

3 0 4 0 Vergaderingen van het comité p.m. p.m.

3 0 4 1 Vertaling en vertolking p.m. p.m.

3 0 4 2 Publicaties en voorlichting p.m. p.m.

3 0 4 3 IT-apparatuur en -diensten p.m. p.m.

3 0 4 4 Reiskosten van externe deskundigen p.m.

3 0 4 5 Externe consultancy en studies p.m.

3 0 4 6 Andere uitgaven in verband met de activiteiten van het 
comité p.m.

Artikel 3 0 4 — Subtotaal p.m. p.m.

Hoofdstuk 3 0 — Totaal p.m. p.m.



Artikel 3 0 0 — Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten van de voorzitter

Post 3 0 0 0 — Salaris en vergoedingen

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de 
voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van 
Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg alsmede de president, de leden en de griffier van het 
Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van:

— de financiering  van de salarissen,  vergoedingen en toelagen van de leden,  alsook van de gevolgen van de toepassing van de 
aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging  en op het gedeelte  van de emolumenten dat  naar  een ander land dan dat van de  
standplaats wordt overgemaakt;

— de werkgeversbijdrage (0,87 %) in de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

— de werkgeversbijdrage (3,4 %) in de ziektekostenverzekering;

— de geboortetoelage;

— de toelagen in geval van overlijden.

Post 3 0 0 1 — Rechten bij indiensttreding en beëindiging van de dienst

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de 
voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van 
Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 5.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van leden (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst, de 
inrichtingsvergoeding bij indiensttreding of beëindiging van de dienst en de verhuiskosten bij indiensttreding of beëindiging van de 
dienst.

Post 3 0 0 2 — Overbruggingstoelagen

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de 
voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van 
Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name artikel 7.



Dit krediet dient ter dekking van de overbruggingstoelagen, de gezinstoelagen en de toepassing van aanpassingscoëfficiënten met 
betrekking tot het land van verblijf van de leden na beëindiging van de dienst.

Post 3 0 0 3 — Pensioenen

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de 
voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van 
Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht, alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB 187 van 8.8.1967, blz. 1), met name de artikelen 8, 9, 15 en 18.

Dit krediet dient ter dekking van de ouderdomspensioenen en de toepassing van aanpassingscoëfficiënten met betrekking tot het land 
van verblijf van de leden van het comité, alsmede van de overlevingspensioenen van weduwen/weduwnaars en wezen en de 
toepassing van aanpassingscoëfficiënten met betrekking tot hun land van verblijf.

Artikel 3 0 1 — Salaris, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Post 3 0 1 0 — Salaris en vergoedingen

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de basissalarissen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen;

— de gezinstoelagen, inclusief de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de schooltoelage;

— de ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland;

— de bijdrage van de instelling aan de ziektekostenverzekering en aan de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

— de bijdrage van de instelling voor de oprichting van een speciaal werkloosheidsfonds;

— de  betalingen  van  de  instelling  ten  behoeve  van  tijdelijke  functionarissen  voor  de  totstandkoming  of  handhaving  van  hun  
pensioenrechten in hun land van herkomst;

— de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging en op het gedeelte van de emolumenten dat  
naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

— de geboortetoelage;

— de forfaitaire betaling van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst;

— de huisvestings- en vervoersvergoedingen, de vaste ambtsvergoedingen;

— de vaste vergoedingen voor lokaal vervoer;

— de bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden.



Post 3 0 1 1 — Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding, 
beëindiging van de dienst of overplaatsing die een verandering van standplaats met zich brengt (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, 
artikel 7), de inrichtingsvergoedingen bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of tewerkstelling in een nieuwe standplaats 
(bijlage VII, artikelen 5 en 6), de verhuiskosten (artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9) en de dagvergoedingen voor 
personeelsleden die, op basis van een verantwoording, bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen (artikelen 20 en 71 en 
bijlage VII, artikel 10).

Post 3 0 1 2 — Vergoedingen en diverse bijdragen in verband met de vervroegde beëindiging van de dienst

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41, 50, 64, 65 en 72 en bijlage IV.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de vergoedingen die aan ambtenaren worden uitgekeerd in geval van terbeschikkingstelling of ontheffing van het ambt in het 
belang van de dienst;

— de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van ontvangers van bovengenoemde vergoedingen;

— de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de hierboven bedoelde vergoedingen, alsmede de gevolgen 
van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Artikel 3 0 2 — Andere personeelsleden

Post 3 0 2 0 — Arbeidscontractanten

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de tewerkstelling van arbeidscontractanten.

Post 3 0 2 1 — Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m.



Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergoedingen en kosten in verband met reizen en dienstreizen van stagiairs en van de 
ongevallen- en ziektekostenverzekering tijdens de stage. Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling 
van personeelsleden tussen enerzijds het Europees Comité voor gegevensbescherming en anderzijds lidstaten en EVA-landen die tot 
de Europese Economische Ruimte (EER) behoren of internationale organisaties.

Post 3 0 2 2 — Uit te besteden diensten en werkzaamheden

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle diensten die worden verleend door personen die niet aan de instelling zijn verbonden, met name 
uitzendpersoneel.

Artikel 3 0 3 — Andere uitgaven in verband met het personeel van het comité

Post 3 0 3 0 — Dienstreizen, reiskosten en andere bijkomende kosten

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor 
bijkomende of bijzondere kosten voor dienstreizen

Post 3 0 3 1 — Aanwerving van personeel

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting 
van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53).

Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het 
Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Europees Economisch en Sociaal Comité en van het Comité 
van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van 
het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van het besluit van de secretarissen-generaal 
bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en de kosten 
van medische onderzoeken in verband met aanwerving.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van tijdelijke functionarissen en 



arbeidscontractanten.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Bureau 
voor personeelsselectie, kan dit krediet worden gebruikt voor door het Europees Comité voor gegevensbescherming zelf 
georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

Post 3 0 3 2 — Bijscholing

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24, lid 3.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van beroepsopleidings- en bijscholingscursussen op interinstitutionele, externe en 
interne basis, met inbegrip van de talencursussen. 

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor educatief en technisch materiaal.

Post 3 0 3 3 — Medische dienst

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het jaarlijkse medische onderzoek voor ambtenaren en andere 
rechthebbende personeelsleden, met inbegrip van de analyses en speciale onderzoeken die in het kader daarvan worden gevraagd.

Post 3 0 3 4 — Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van het Europees Comité voor gegevensbescherming in de uitgaven voor het 
kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra.

Artikel 3 0 4 — Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van het comité

Post 3 0 4 0 — Vergaderingen van het comité

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen die worden 



uitgenodigd voor vergaderingen van commissies en studie- en werkgroepen, alsook van alle overige bijbehorende kosten (huur van 
zalen, vertolkingsvoorzieningen, cateringdiensten, enz.).

Post 3 0 4 1 — Vertaling en vertolking

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Overeenkomst inzake administratieve samenwerking tussen het Europees Comité voor gegevensbescherming en de instelling die de 
dienst verricht.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling en vertolking en andere bijkomende kosten.

Post 3 0 4 2 — Publicaties en voorlichting

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichting, met name

— het plaatsen van publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie;

— het drukken en vermenigvuldigen van diverse publicaties in de officiële talen;

— voorlichtingsmateriaal met betrekking tot het Europees Comité voor gegevensbescherming;

— andere uitgaven in verband met het voorlichtingsbeleid van de instelling (studiebijeenkomsten, seminars, deelname aan openbare  
evenementen, enz.);

— uitgaven  in  verband  met  het  geven  van  bekendheid  aan  de  instelling  en  informatiecampagnes  over  de  doelstellingen,  de 
activiteiten en de rol van het Europees Comité voor gegevensbescherming;

— uitgaven in verband met de groepsbezoeken aan het Europees Comité voor gegevensbescherming.

Post 3 0 4 3 — IT-apparatuur en -diensten

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— materieel  (aankoop  en  huur),  bedrijfs-  en  onderhoudskosten,  dienstverlening  in  verband  met  informatica,  met  inbegrip  van 
dienstverlening in verband met de exploitatie en het onderhoud van informaticasystemen en de ontwikkeling van programmatuur;

— aan derden uitbestede exploitatie van informaticatoepassingen en andere uitgaven in verband met de informaticadiensten, met  
inbegrip van de ontwikkeling en het onderhoud van de website;

— kosten  in  verband  met  aankoop,  huur  en  onderhoud  van  telecommunicatieapparatuur  en  andere  uitgaven  in  verband  met 
telecommunicatie,  met  inbegrip  van  de  kosten  van  telefoongesprekken,  telegrammen  en  telexberichten  en  de  kosten  van 
elektronische datatransmissie.



Post 3 0 4 4 — Reiskosten van externe deskundigen

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor deskundigen en andere personen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
studiegroepen of werkvergaderingen, waaronder hun reis- en verblijfkosten en andere aanverwante kosten.

Post 3 0 4 5 — Externe consultancy en studies

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient voor de financiering van studies, adviesdiensten en/of enquêtes die worden uitbesteed aan deskundigen en 
onderzoeksinstellingen.

Post 3 0 4 6 — Andere uitgaven in verband met de activiteiten van het comité

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de kosten van recepties, representatiekosten en de aankoop van promotieartikelen;

— de  organisatie  van  seminars,  workshops  of  andere  gezamenlijke  opleidingsprogramma’s  voor  leden  van  de 
gegevensbeschermingsautoriteiten van de lidstaten,  voor leden van de gegevensbeschermingsautoriteiten van landen die geen 
deel uitmaken van de EU, en voor andere gegevensbeschermingsdeskundigen die het comité uitnodigt;

— activiteiten ter bevordering van de uitwisseling van informatie en werkwijzen tussen gegevensbeschermingsautoriteiten;

— bewustmakingsactiviteiten met betrekking tot gegevensbescherming;

— activiteiten ter bevordering van de uitwisseling van kennis en documentatie over gegevensbeschermingswetgeving en -praktijken  
met gegevensbeschermingsautoriteiten over de hele wereld;

— de kosten voor toegang tot bepaalde juridische databanken;

— uitgaven in verband met de bibliotheek van het Europees Comité voor gegevensbescherming, waaronder de aankoop van boeken  
en cd-roms, abonnementen op tijdschriften en persagentschappen, en andere aanverwante kosten.

TITEL 10 — OVERIGE UITGAVEN

Cijfers

Titel 
Hoofdstuk

Omschrijving FK Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

10 0 VOORZIENINGEN p.m. p.m. 0,—

10 1 RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN 5.2 p.m. p.m. 0,—

Titel 10 — Totaal p.m. p.m. 0,—



HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Cijfers

Begroting 2014 Kredieten 2013 Uitvoering 2012

p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

1. S — PERSONEEL

1.1. S 1 — Afdeling IX — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Functiegroep en rang Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2014 2013

Vaste ambten Tijdelijke ambten Vaste ambten Tijdelijke ambten 

Niet-ingedeeld

AD 16 — —

AD 15 1 1

AD 14 — —

AD 13 2 1

AD 12 1 1

AD 11 — 1

AD 10 3 2

AD 9 7 8

AD 8 7 6

AD 7 7 5

AD 6 3 6

AD 5 — —

Totaal AD 31 31

AST 11 1 —

AST 10 — 1

AST 9 — —

AST 8 2 1

AST 7 1 1

AST 6 — 1

AST 5 5 3

AST 4 2 3

AST 3 3 3

AST 2 — 1



AST 1 — —

Totaal AST 14 14

Totaal-generaal 45 43


