Niet u, maar de EU leeft boven zijn stand

De EU moet besparen
In tijden van financiële en economische crisis, waarbij van burgers en
belastingbetalers gevraagd wordt de buikriem aan te halen, is het niet meer dan
normaal dat ook de overheid bespaart en - waar mogelijk - inlevert. Dat geldt zeker
ook voor de Europese Unie, die met haar waanzinnige eenheidsmuntproject mee de
huidige crisis heeft veroorzaakt.
Het geld van de belastingbetalers wordt op Europees niveau op zijn zachtst gezegd
niet altijd even doelmatig besteed. Dat komt vaak door een gebrek aan efficiëntie,
soms door fraude, maar vooral door het nastreven van zelfbehoud en meer macht
middels toenemende bureaucratie - eurocratie. In veel gevallen kan er gesproken
worden over louter geldverspilling. Het is dringend tijd dat hier schoon schip wordt
gemaakt, zeker nu de Europese Unie aan sommige lidstaten zware besparingen oplegt
en de andere lidstaten oproept tot "meer solidariteit". De EU moet dus het goede
voorbeeld geven en zelf de tering naar de nering zetten.
In deze nota gaat de Vlaams Belang-delegatie in het Europees Parlement na hoe de
EU-instellingen intern, in eigen huis, kunnen besparen. Het resultaat is een voorstel
tot besparing van meer dan twee miljard euro, zonder dat de burgers in de Europese
lidstaten daar ook maar het minste negatieve gevolg van ervaren.
De Europese Unie is verworden tot een geldverslindend en inefficiënt apparaat dat
veel te veel bevoegdheden naar zich toe heeft getrokken, en dat moet vervangen
worden door een nieuwe vorm van Europese samenwerking, gebaseerd op
soevereiniteit en vrijwilligheid. In afwachting daarvan gaat dit plan uit van de huidige
situatie.
Sommige voorstellen liggen voor de hand. Over andere kan gepraat worden. Verdere
besparingsmogelijkheden werden wellicht nog over het hoofd gezien. Het staat in elk
geval vast dat er daadwerkelijk kan en moet bespaard worden in de schoot van de
Europese instellingen.
Niet u, maar de EU leeft boven zijn stand.
Philip Claeys,
Europees parlementslid
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Eén zetel voor het Europees Parlement
De kostprijs van de maandelijkse verhuis van de 766 Europese parlementsleden en
hun medewerkers, plus een groot deel van de ambtenaren van het Europees
Parlement, tussen Brussel en Straatsburg, wordt geschat op 200 miljoen euro per jaar.
Dat bedrag wordt o.a. gehanteerd door de campagne www.oneseat.eu. De inkomstenen uitgavenraming voor de begroting van het Europees Parlement voor 2006 kwam
ook ongeveer op dat bedrag uit (bijna 204 miljoen euro). In 2010 was de raming 180
miljoen (vooral door de 'besparing' via de aankoop van gebouwen in Straatsburg)1. Uit
verschillende stemmingen en bevragingen blijkt dat de meerderheid van de
europarlementsleden gekant is tegen het handhaven van Straatsburg als zetel. Het
probleem is dat deze beslissing een verdragswijziging vereist, en dat ze unaniem moet
worden genomen door de lidstaten. Frankrijk zal de positie van Straatsburg niet
zomaar lossen. Hoe dan ook is de huidige situatie niet langer houdbaar. Het is niet
langer mogelijk aan de kiezers uit te leggen waarom het Europees Parlement twee
zetels heeft (we laten het deel van de administratie in Luxemburg buiten
beschouwing): de symboliek van de grensstad Straatsburg als verzoening tussen
Frankrijk en Duitsland was kort na de Tweede Wereldoorlog nog relevant, maar in
2012 is dat niet meer het geval. Hoewel er vaak van uitgegaan wordt dat het
wegvallen van Straatsburg als zetel van het Europees Parlement automatisch betekent
dat Brussel de zetel wordt, hoeft dat niet noodzakelijk zo te zijn, integendeel.
Besparing: 180.000.000 euro

Verlaging van de wedde van de parlementsleden	
  
In het Belgische federale parlement werd beslist dat de brutowedde van de
parlementsleden met 5% zou worden verminderd (deze maatregel ging vooralsnog
niet door). Een gelijkaardige maatregel in het Europees Parlement zou jaarlijks
3.656.977 euro opleveren2.
Besparing: 3.656.977 euro

Ambtenaren die meer verdienen dan parlementsleden
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Het brutoloon van de Europese parlementsleden bedraagt sinds de invoering van het eenheidsstatuut
7.956,87 euro, 38,5% van het loon van de rechters bij het Europees Hof van Justitie. Na aftrek van een
'communautaire' belasting betekent dat netto 6.200,72 euro. De meeste parlementsleden doen een
afdracht aan hun partij; bij het Vlaams Belang gaat het om 15% van het brutoloon.
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Uit een schriftelijke vraag blijkt dat meer dan 1.000 ambtenaren van het Europees
Parlement meer verdienen dan de Europese parlementsleden3. Op zich is het
natuurlijk geen probleem dat mensen met grote verantwoordelijkheden een loon
ontvangen dat in verhouding staat tot die verantwoordelijkheden, maar 1.000
personen is wel heel veel. Als men dat cijfer extrapoleert naar alle Europese
instellingen samen, ongeveer 56.000 personeelsleden4, dan gaat het om 9.333
personen. Cijfers over de grootte en de distributie van hun lonen zijn slechts
gedeeltelijk beschikbaar, maar als we er voorzichtig en minimalistisch van uit gaan
dat de betrokkenen gemiddeld 500 euro meer verdienen dan de parlementsleden, dan
zou een vermindering van 5% op hun loon een jaarlijkse som van 47.356.781 euro
betekenen.
Besparing: 47.356.781 euro.

Personeelsvergoeding voor parlementsleden
Elk Europees parlementslid beschikt over een maandelijkse secretariaatsvergoeding
van 21.209 euro om medewerkers aan te werven (deze som wordt door het Parlement
beheerd, niet door de parlementsleden). Dat bedrag kan gehalveerd worden, en toch
nog altijd ruim voldoende zijn om de parlementsleden van een efficiënte omkadering
te voorzien.
Besparing: 97.476.564 euro

Onkostenvergoeding voor parlementsleden
Maandelijks ontvangen Europese parlementsleden een onkostenvergoeding van 4.299
euro. Dat bedrag dient geschrapt te worden. Dankzij de (door het Parlement
geleverde) informatisering worden bijvoorbeeld portkosten aanzienlijk verminderd.
Besparing: 39.516.408 euro

Parlementair tv-kanaal
Het Europees Parlement beschikt sinds 2008 over een internet-tv-kanaal. Dat initiatief
kent - om het eufemistisch te stellen - niet het verhoopte succes5, en bovendien
bestaan er klachten over het gebrek aan objectiviteit van het kanaal. Sommige
politieke strekkingen komen bijvoorbeeld nauwelijks of helemaal niet aan bod, wat
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onaanvaardbaar is. Hoe dan ook is het raar en zelfs onbetamelijk dat een parlement de
berichtgeving over zichzelf probeert te verzorgen. Dat tv-kanaal kan dus maar best
afgeschaft worden.
Besparing: 8.000.000 euro (budget 2013)

LUX-prijs voor de Europese film
In 2006 besliste het Europees Parlement om jaarlijks een prijs uit te reiken voor films
die het beste de visie weergeven van… het Europees Parlement. Het gaat doorgaans
om zeer 'politiek correcte' producties uit het alternatieve circuit. In het hoofdgebouw
van het parlement wordt een heuse filmzaal ingericht voor leden en medewerkers die
zin - en vooral tijd - hebben om die films te bekijken en nadien een stem uit te
brengen. Voor 2012 wordt hiervoor een budget van 600.000 euro uitgetrokken.
Besparing: 600.000 euro (budget 2012, in het budget 2013 wordt het bedrag niet
gespecifieerd)

Politieke- en voorlichtingsactiviteiten voor fracties en niet-fractiegebonden leden
Artikel 400 van de begroting 2013 van het Europees Parlement voorziet een totaal
bedrag van 58.750.000 euro voor politieke- en voorlichtingsactiviteiten van de fracties
en niet-fractiegebonden parlementsleden. Dit budget kan gemakkelijk gehalveerd
worden.
Besparing: 29.375.000 euro

Informatiebureaus van het Europees Parlement in de lidstaten
Het Europees Parlement beschikt in de hoofdstad van elke lidstaat over een
voorlichtingsbureau. Bovendien bestaat een gelijkaardig bureau ook in Barcelona,
Edinburgh, Milaan, München, Marseille en Straatsburg. De jaarlijkse kostprijs van al
deze informatiebureaus samen bedraagt 45.710.139 euro (cijfers van 20096). Hun nut
is volstrekt onduidelijk. Wie informatie zoekt over het Europees Parlement, kan die
immers gemakkelijk via de website van het parlement vinden.
Besparing: 45.710.139 euro

Informatiecentra van de Europese Commissie in de lidstaten
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schriftelijke vraag van Geoffrey Van Orden.
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Naast het Europees Parlement beschikt ook de Europese Commissie over een
uitgebreid netwerk van plaatselijke informatiebureaus in de lidstaten. Zo is het
mogelijk dat er in Straatsburg, op nauwelijks twee kilometer van het Europees
Parlementsgebouw, ook nog eens een informatiekantoor van de Europese Commissie
bestaat, dat voor het grootste deel hetzelfde materiaal ter beschikking stelt aan het
(eventueel geïnteresseerde) publiek. In deze rubriek gaat het niet om de kantoren in de
hoofdsteden, maar om gedecentraliseerde, meer lokale centra. In België bijvoorbeeld
zijn deze provinciaal georganiseerd. Deze centra worden door lokale besturen
medegefinancierd, en kosten tussen 12.000 en 25.000 euro per jaar per locatie. In deze
tijden waarin iedereen over een internetverbinding beschikt, zijn ze totaal
voorbijgestreefd en kunnen ze dus best afgeschaft worden.
Besparing: 13.750.000 euro (begroting 2012)

Restaurants en kantines
In de begroting 2013 voorziet het Europees Parlement een kost van 3.960.000 euro
voor lopende exploitatiekosten van restaurants en kantines. In eenvoudige taal
gezegd: de prijzen voor drank en maaltijden dekken de reële kosten niet. De Europese
Commissie vermeldt geen gelijkaardige post op haar begroting (het maakt deel uit van
een groter geheel, met zaken die daar niets mee te maken hebben). Voorzichtig
geschat kan men er van uitgaan dat, rekening houdend met de omvang van het
personeelsbestand, het bedrag daar minstens driemaal zo hoog ligt. Het totale bedrag
van 15.840.000 euro kan met 5 miljoen euro verminderd worden indien men de
prijzen van drank en maaltijden aanpast in functie van hun echte kostprijs (zoals het
geval is in de echte wereld).
Besparing: 5.000.000 euro

Ontheemdingspremies
EU-ambtenaren die niet in hun eigen land werken, ontvangen bovenop hun wedde een
ontheemdingsvergoeding die 16% van hun basisloon bedraagt. Volgens de Britse
krant The Daily Telegraph maken meer dan 38.000 ambtenaren aanspraak op deze
vergoeding. Dat betekent een jaarlijkse kost van 240.135.000 euro7. De
ontheemdingsvergoeding (die in principe tijdens de volledige duur van hun carrière in
het buitenland geldt) is niet meer te verantwoorden, gezien het hoge verloningsniveau
waar EU-ambtenaren van genieten. Het huidige systeem van verhuispremies kan wel
blijven bestaan.
Besparing: 240.135.000 euro
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Europese Dienst voor Extern Optreden
Sinds januari 2011 beschikt de Europese Unie over een eigen diplomatieke dienst, de
Europese Dienst voor Extern Optreden. Naast de ambassades en consulaten van de 27
lidstaten, zijn er nu dus ook nog eens diplomatieke vertegenwoordigingen van de EU
als dusdanig. Dat heeft geen zin, temeer omdat de Europese Unie niet over een
samenhangend eigen buitenlands beleid beschikt. De afschaffing van dit doodgeboren
kind zou een jaarlijkse besparing van meer dan een half miljard euro opleveren.
Besparing: 508.762.493 euro
Comité van de Regio's (CoR)
Het Comité van de Regio's brengt adviezen uit over Europese regelgeving die lokale
en regionale overheden aanbelangt, zoals over werkgelegenheid, milieu, onderwijs en
volksgezondheid. Het telt 344 leden en houdt vijf plenaire vergaderingen per jaar om
de adviezen goed te keuren. Merkwaardig genoeg worden de leden opgedeeld in
politieke fracties, i.p.v. per regio. Op die manier speelt het CoR mini Europees
Parlement, wat nooit de bedoeling kan geweest zijn. Bovendien zijn er ernstige vragen
over de democratische legitimiteit van een dergelijk systeem, wanneer men ziet dat de
grootste Vlaamse oppositiepartij in het Vlaams parlement, het Vlaams Belang, niet
eens vertegenwoordigd is. De adviezen zijn meestal weinig relevant, en worden
doorgaans dan ook totaal genegeerd door het Europees Parlement en de Europese
Raad. Het CoR kan beter afgeschaft worden. De regionale parlementaire assemblees
dienen het Europees wetgevend werk beter op te volgen, samen met de betrokken
Europese parlementsleden.

Besparing: 87.373.636 euro (budget 2013)

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
Het EESC is net zoals het Comité van de Regio's een adviesorgaan van de Europese
Unie. Het stelt adviezen op over Europese wetsvoorstellen in de sociaaleconomische
sfeer, en ziet zichzelf fungeren als "brug tussen de Europese instellingen en het
zogeheten maatschappelijk middenveld". Ook dit orgaan kan beter afgeschaft worden
omdat er veel dubbel gebruik is: overleg is er meestal al in de lidstaten geweest
vooraleer zij naar de Europese ministerraad/Raad trekken. Ook de bevoegde
parlementaire commissies maken uitgebreid kennis met de standpunten van
werkgevers, werknemers en sectorale organisaties, zonder dat het EESC daarbij van
pas moet komen. Overleg tussen sociale partners en de Europese instellingen kan
beter ad hoc georganiseerd worden, wanneer het nodig is.
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Besparing: 130.104.400 euro (budget 2013)

Huis van de Europese geschiedenis
Onder impuls van de toenmalige parlementsvoorzitter Hans-Gert Pöttering (EVP),
werd in februari 2007 beslist tot het oprichten, in de schoot van het Europees
Parlement, van een museum, een Huis van de Europese Geschiedenis. Dat zou
gevestigd worden in het Eastman-gebouw in het Leopoldpark in Brussel. De kostprijs
van de herinrichting van het gebouw wordt momenteel geschat op 164 miljoen euro,
een verdubbeling van het oorspronkelijk vooropgezette budget. Daarbovenop komt
een jaarlijkse operationele kost van 14,5 miljoen euro vanaf de opening in 20148. Het
oprichten en in stand houden van een dergelijk museum behoort niet tot de taken van
het Europees Parlement of welk parlement dan ook. De renovatieplannen dienen dan
ook zo snel mogelijk gewijzigd te worden, zodat het gebouw in optimale
omstandigheden te koop kan aangeboden worden.
Besparing: 47.300.000 euro (veronderstelling dat renovatie- en aanpassingskosten
verdeeld worden over vijf jaar)

Financiering van Europese politieke partijen
In 2003 besliste het Europees Parlement dat Europese politieke partijen (die los staan
van de politieke fracties in het parlement zelf) zouden erkend en betoelaagd worden.
Dat past in de federalistische logica dat Europese parlementsleden in de toekomst niet
meer afgevaardigd zouden moeten worden door nationale partijen vanuit hun eigen
lidstaten, maar via pan-Europese lijsten. Indien er nood is aan dergelijke Europese
partijen, dan moeten die in staat zijn om voor hun eigen financiering te zorgen. Deze
post in de begroting dient dus geschrapt te worden.
Besparing: 21.794.200 euro (budget 2013)

Financiering van Europese politieke stichtingen
Europese politieke stichtingen, te vergelijken met de studiediensten van nationale
politieke partijen, werden bedacht als handigheidje om de financiering van de
Europese politieke partijen uit te breiden, zonder dat met zoveel woorden te zeggen.
Juridisch gezien staan partijen en stichtingen los van mekaar (ze hebben o.m. eigen
bestuursorganen), maar in werkelijkheid vertegenwoordigen zij dezelfde mensen en
partijen. Ook deze post in de begroting dient dus volledig geschrapt te worden.
Besparing: 12.400.000 euro (budget 2013)
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Europees Agentschap voor de Grondrechten (FRA)
Het Europees Agentschap voor de Grondrechten (FRA) is zowat de Europese
tegenhanger van het Belgische Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
Racismebestrijding (CGKR). Het FRA wordt geacht advies te verlenen, en aan
onderzoek, netwerking en 'sensibilisatie' te doen. In de praktijk leidt dat meestal, met
name op het vlak van immigratie en integratie, tot omstreden linkse politieke
stellingnames. Het FRA verkondigt bijvoorbeeld dat 'migranten in een
ongedocumenteerde situatie' (bedoeld wordt: illegale vreemdelingen) gebruik mogen
maken van diensten zoals medische zorgen en onderwijs, zonder dat de bevoegde
vreemdelingenautoriteiten daarvan op de hoogte mogen gesteld worden. Dit
agentschap kan best afgeschaft worden.
Besparing: 21.348.510 euro (budget 2013)

Europees Instituut voor Gendergelijkheid
Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid heeft als doel de Europese instellingen
en de lidstaten te ondersteunen in het versterken van de gelijkheid van mannen en
vrouwen (gendergelijkheid) in de EU. Daarnaast streeft het instituut er ook
naar discriminatie op grond van geslacht te bestrijden en de burgers van de Europese
Unie te 'sensibiliseren' over gendergelijkheid en non-discriminatie tussen mannen en
vrouwen. Dergelijk werk kan even goed gedaan worden door een cel van enkele
mensen in de schoot van de Europese Commissie, zodat deze in 2010 opgestarte
instelling kan afgeschaft worden.
Besparing: 7.578.368 euro (budget 2013)

Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden
en Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk
De jongste jaren is het aantal Europese stichtingen en agentschappen altijd maar
blijven toenemen. Sinds het jaar 2000 zijn er maar liefst 25 bij gekomen. Momenteel
bestaan er meer dan 40, verspreid over 18 lidstaten. De opdrachten en statuten van
deze agentschappen kunnen zeer verschillend zijn, van adviserend tot uitvoerend. Het
is een publiek geheim dat verschillende agentschappen er gekomen zijn omdat het
personeelsbestand van de Europese Commissie moeilijk nog verder kon uitgebreid
worden, zodat nieuwe jobs in andere entiteiten moesten ondergebracht worden. Er
stelt zich ook een probleem van transparantie.
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Sommige agentschappen leiden een eerder discreet en teruggetrokken bestaan. Een
voorbeeld is de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en
Arbeidsomstandigheden, een orgaan dat betere levens- en arbeidsomstandigheden
moet uitwerken en verwezenlijken. Het bundelt de Europese Commissie, de lidstaten
en de werkgevers en werknemers. Het Europees Agentschap voor Veiligheid en
Gezondheid op het Werk is dan weer een ander orgaan, dat hoger genoemde
belanghebbenden technische, wetenschappelijke en economische informatie moet
verstrekken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Los van de
vraag of het niet aan de lidstaten is om zich daar mee bezig te houden (subsidiariteit),
moet vastgesteld worden dat deze twee organen grotendeels overlappend werk
leveren. De Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en
Arbeidsomstandigheden ontvangt dit jaar 20.289.100 euro, het Europees Agentschap
voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 14.569.700. Door beide te fusioneren,
moet het perfect mogelijk zijn een besparing van 10 miljoen euro te realiseren.
Besparing: 10.000.000 euro

Personeelsbestand van de EU-instellingen, algemeen
Volgens Europees commissaris Maros Sefcovic tellen de Europese instellingen samen
ongeveer 56.000 personeelsleden9. Steevast wordt dat aantal klein genoemd, en maakt
men de vergelijking met het personeelsbestand met één of andere grote stad
(Birmingham bijvoorbeeld stelt 60.000 mensen te werk). Deze vergelijking raakt kant
noch wal, en is bewust misleidend. Het overgrote deel van het beleid dat op EUniveau wordt uitgestippeld, wordt immers uitgevoerd door de lidstaten, die dat met
hun eigen middelen doen.
De realiteit is dat er in de meeste Europese instellingen niet te weinig, maar te veel
personeel is. Het Europees Parlement bijvoorbeeld evolueerde van 3.946
personeelsleden (assistenten van de parlementsleden niet inbegrepen) in 2004 naar
6.245 in 201110. Het is wel zo dat er in 2004 tien nieuwe lidstaten toetraden tot de
Europese Unie en dat dit enigszins moet weerspiegeld worden in het
personeelsbestand van de instelling, maar een stijging van 63% op zeven jaar tijd is
totaal buiten verhouding.
Veel lijkt nooit genoeg te zijn. Martin Schultz, de socialistische voorzitter van het
Europees Parlement, beschikt over een persoonlijke staf van maar liefst 36
medewerkers, terwijl hij evengoed een beroep kan doen op de meer dan 6.000
personeelsleden die onder de secretaris-generaal van het parlement ressorteren.
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De socioloog Max Weber wees er al op dat elke bureaucratie niet alleen naar
zelfbehoud, maar ook uitbreiding nastreeft. Nergens lijkt dat toepasselijker te zijn dan
op de instellingen van de Europese Unie.
De Europese instellingen moeten een aanwervingsstop afkondigen en het
personeelsbestand geleidelijk verkleinen. De Europese Commissie heeft plannen in
die richting, maar die zijn ontoereikend: een geleidelijke vermindering van 5% van
het aantal personeelsleden tegen 2020, en een niet-gecompenseerde verhoging van de
wekelijkse arbeidsduur tot 40 uren per week11. Europees commissaris Sefcovic hoopt
daarmee tegen 2020 een besparing van 834 miljoen euro te besparen. Het
personeelsbestand moet met minstens 10% verkleind worden, zodat de besparing het
dubbele bedraagt van wat de Commissie beoogt. Dat betekent voor de komende acht
jaren een - jaarlijkse - besparing van meer dan 208 miljoen euro.
Besparing: 208.000.000 euro
Het 'Ei van Van Rompuy'
In de Europese wijk aan de Wetstraat in Brussel wordt al geruime tijd gewerkt aan
een nieuw gebouw voor de Europese Raad, waar onder meer Herman Van Rompuy,
de voorzitter van de Europese Raad, zijn kantoor zal hebben (hoewel het niet zeker is
dat is het gebouw klaar zal zijn tijdens de ambtstermijn van Van Rompuy). De
kostprijs van het protserige paleis in de vorm van een reusachtig ei zou al oplopen tot
327 miljoen euro12. Van Rompuy zelf treft geen schuld voor het bedenken van dat
megalomane project, maar deed wel wenkbrauwen fronsen toen hij tijdens een
Europese top op 23 juni 2011 - een top die in het teken stond van de economische
crisis - zo fier als een gieter uitpakte met een luxueuze brochure over het ei-gebouw,
die volgens niet nader genoemde bronnen van de website ‘EU Observer’ 100.000 euro
kostte13.
De Raad moet onderzoeken tegen welke prijs het gebouw te koop kan aangeboden
worden. Door het gebrek aan functionaliteit van het gebouw (het design was
belangrijker dan de efficiëntie) zal het geen gemakkelijke opdracht zijn een correcte
prijs te krijgen, maar alle mogelijkheden moeten onderzocht worden om de kostprijs
te recupereren.
Besparing: 327.000.000 euro
Totale besparing: 2.092.238.476 euro
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