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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Onder verwijzing naar de in het statuut van de ambtenaren van EU-instellingen genoemde 
verplichting dat ambtenaren hun salaris op een Belgische bankrekening laten uitbetalen, voert 
indiener aan dat deze bepaling achterhaald is, discriminerend ten opzichte van andere 
lidstaten, en geen rekening houdt met de situatie van in derde landen werkzaam EU-personeel, 
zoals contractanten in EU-delegaties die nooit in België woonachtig of werkzaam zijn 
geweest. Indiener verzoekt bijgevolg om wijziging van het statuut van de ambtenaren, zodat 
salarissen kunnen worden uitbetaald op bankrekeningen in een van de andere EU-lidstaten. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

In de momenteel geldende versie wordt in artikel 17, lid 1, van bijlage VII bij het statuut van 
de ambtenaren bepaald dat de verschuldigde bedragen, met name de uit te betalen salarissen, 
worden voldaan op de plaats en in de valuta van het land waar de ambtenaar zijn functies 
uitoefent. In afwijking van deze bepaling wordt, overeenkomstig de eerste zin van artikel 11 
van bijlage X bij het statuut van de ambtenaren, de bezoldiging van in derde landen werkzame 
ambtenaren in euro's uitbetaald in België.
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Aangezien de Commissie nooit een bank in een bepaalde lidstaat heeft bevoordeeld en 
daadwerkelijk beschikt over bankrelaties in alle lidstaten, is zij bezorgd over de beperking van 
de keuzevrijheid die haar ambtenaren is opgelegd door bovengenoemde bepalingen in het 
statuut. In het bijzonder zijn deze beperkingen niet te verenigen met de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke Europese betalingsruimte (SEPA), die het burgers mogelijk maakt één 
betaalrekening te hebben voor de verrichting van al hun betalingstransacties binnen de EU.

De Commissie streeft er daarom naar om in het kader van de hervorming van het statuut van 
de ambtenaren in 2013 de bestaande moeilijkheden te verhelpen.

 Na een voorstel van de Commissie van 13 december 2011 hebben het Europees Parlement en 
de Raad onlangs uitvoerige wijzigingen goedgekeurd van het statuut van de ambtenaren en 
van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, 
die op 1 januari 2014 in werking treden1.

Artikel 17, lid 1, van bijlage VII bij het gewijzigde statuut van de ambtenaren luidt als volgt:

"De aan de ambtenaar verschuldigde bedragen worden uitbetaald op de plaats en in de valuta 
van het land waar de ambtenaar zijn functie uitoefent of, op verzoek van de ambtenaar, in 
euro's via een bank binnen de Europese Unie."

De eerste zin van artikel 11 van bijlage X bij het gewijzigde statuut van de ambtenaren luidt 
als volgt:

"De bezoldiging, alsmede de vergoedingen bedoeld in artikel 10, worden in België in euro's 
uitbetaald."

Zodoende kunnen ambtenaren die zowel binnen als buiten de EU werkzaam zijn vanaf 2014 
hun salaris laten uitbetalen aan iedere bank binnen de EU van hun keuze.

De Commissie vertrouwt erop dat deze modernisering van het bestaande rechtskader een 
bevredigende oplossing biedt voor het door het verzoekschrift aan de orde gestelde probleem.

                                               
1 Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot 
wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en van de regeling die van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese Unie. 


