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BEROEPSPROCEDURES VOOR DE KAMER VAN BEROEP
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STOFFEN
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BESLUIT INZAKE REGELS VOOR DE BEREKENING VAN TE BETALEN
BEDRAGEN EN VOORSCHOTTEN MET BETREKKING TOT HET
VERKRIJGEN VAN BEWIJS IN BEROEPSPROCEDURES VOOR DE
KAMER VAN BEROEP VAN HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR
CHEMISCHE STOFFEN
DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR CHEMISCHE
STOFFEN,
Gelet op Verordening (EG) nr. 771/2008 van de Commissie van 1 augustus 2008 tot
vaststelling van de regels inzake de organisatie en de procesvoering van de kamer van
beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (hierna ‘regels inzake
procesvoering’) en met name op artikel 17, lid 3,
Gelet op het besluit van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor chemische
stoffen betreffende uitvoeringsvoorschriften inzake kosten met betrekking tot het verkrijgen
van bewijs in beroepsprocedures (hierna ‘besluit van de kamer van beroep’),
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Getuigen en deskundigen kunnen worden opgeroepen om te verschijnen in procedures
voor de kamer van beroep.

(2)

Getuigen en deskundigen die worden opgeroepen door en verschijnen voor de kamer
van beroep kunnen mogelijk recht hebben op vergoedingen met betrekking tot het
verkrijgen van bewijs.

(3)

Het is nodig om regels vast te leggen voor de berekening van de te betalen bedragen
en voorschotten aan getuigen en deskundigen die getuigenissen afleggen in
beroepsprocedures.

(4)

De betaling aan de getuigen geschiedt normaal gezien nadat zij hun getuigenis hebben
afgelegd en aan de deskundigen nadat zij hun taken hebben vervuld. De betaling van
een voorschot is echter mogelijk.

(5)

De onderhavige regels voor de berekening van de bedragen en voorschotten moeten
rekening houden met vergelijkbare regels die reeds werden goedgekeurd door de raad
van bestuur en vergelijkbare regels op andere gebieden van het Gemeenschapsrecht,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1
Toepassingsgebied
Dit besluit legt gedetailleerde regels vast voor de berekening van de te betalen bedragen en
voorschotten aan getuigen en deskundigen die door de kamer van beroep op diens eigen
initiatief worden opgeroepen en die voor de kamer van beroep verschijnen om getuigenissen
af te leggen.
Artikel 2
Vergoeding van kosten
De gids voor de terugbetaling van reis- en verblijfskosten en de betaling van
onderhoudstoelagen aan leden van de raad van bestuur, comité- en forumleden en andere
deelnemers die worden uitgenodigd om vergaderingen bij te wonen van het Europees
Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (MB/596/2009 definitief) is ook van toepassing
op de terug te betalen kosten die worden opgelopen door getuigen en deskundigen met
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betrekking tot reis-, verblijfs- en onderhoudskosten wanneer zij verschijnen voor de kamer
van beroep.

Artikel 3
Schadeloosstelling van getuigen voor inkomstenderving
1. De te betalen schadeloosstelling aan getuigen met betrekking tot inkomstenderving
overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de regels inzake procesvoering zal als volgt worden
berekend:
a) In geval van afwezigheid gedurende ten hoogste twaalf uur in totaal heeft de getuige
recht op een vergoeding voor inkomstenderving, gelijk aan één zestigste van het
maandelijkse basissalaris van een personeelslid van het Agentschap in de laagste
salaristrap van rang AD 12.
b) In geval van afwezigheid gedurende meer dan twaalf uur in totaal heeft de getuige
voor elke begonnen periode van twaalf uur na de eerste twaalf uur nog eens recht op
een vergoeding, gelijk aan één zestigste van het onder a) bedoelde salaris.
2. De duur van de vereiste afwezigheid in de zin van dit artikel omvat zowel de tijd die nodig
is om de getuigenis af te leggen als de tijd voor het reizen tussen de woonplaats of plaats
van vestiging van de getuige en de plaats waar de zitting plaatsvindt of het bewijs wordt
verkregen.

Artikel 4
Bezoldiging van deskundigen
1. De bezoldigingsschaal die is vastgelegd in artikel 5 van dit besluit is van toepassing op
deskundigen die door de kamer van beroep op diens eigen initiatief worden opgeroepen
en die voor de kamer van beroep verschijnen.
2. Er zal geen bezoldiging worden betaald aan deskundigen die personeelslid zijn van het
Europees Agentschap voor chemische stoffen.

Artikel 5
Bezoldigingsschaal

1. Deskundigen ontvangen een vergoeding overeenkomstig de volgende schaal:
Bezoldiging per feitelijk uitgevoerde dag werk
300 EUR
Bezoldiging om voor de kamer van beroep te
verschijnen

300 EUR

2. Een dag werk komt overeen met 7,5 werkuren. Een deskundige die door de kamer van
beroep wordt opgeroepen, zal worden vergoed voor maximaal twee dagen werk.
Deskundigen dienen een honorariumnota in voor hun diensten met een gedetailleerde
rechtvaardiging van het uitgevoerde werk.
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Artikel 6
Voorschotten
Op verzoek van een getuige of een deskundige kan de griffier van de kamer van beroep een
voorschot toekennen in de vorm van een voorafbetaalde reis- en verblijfsregeling met
betrekking tot hun aanwezigheid tijdens de beroepsprocedure. Een dergelijke regeling wordt
uitgevoerd in overeenstemming met de gids voor de terugbetaling van reis- en verblijfskosten
en de betaling van onderhoudstoelagen aan leden van de raad van bestuur, comité- en
forumleden en andere deelnemers die worden uitgenodigd om vergaderingen bij te wonen
van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Artikel 7
Contractuele regelingen
De griffier van de kamer van beroep zal, in overleg met de uitvoerend directeur, de nodige
contractuele en administratieve regelingen treffen conform de voor het Agentschap
toepasselijke financiële regels.

Artikel 8
Evaluatie
De raad van bestuur zal dit besluit evalueren op 31 december 2011.

Artikel 9
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op de datum van vaststelling.

Gedaan te Limassol, 17 december 2009

Voor de raad van bestuur
De voorzitter

ondertekend
Thomas JAKL
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