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Twee maanden, 492.249 euro: Europese
Commissie maakt voor het eerst
reisonkosten publiek
Kristof Clerix
is redacteur bij Knack



— Bart Caron (Groen)

08/08/17 om 21:18  Bijgewerkt om 21:06
Bron: Knack

Na drie jaar procederen kreeg de ngo Access Info Europe toegang tot de
financiële verslagen van officiële missies van de Eurocommissarissen in de
eerste twee maanden van 2016. Knack kon de documenten inkijken.
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 'Van chocolade word je slimmer' en andere
gezondheidsmythes doorprikt

Eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) declareerde ook de onkosten voor zeven nieuwjaarsrecepties
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ISleider AlBagdadi spreekt over Noord
Koreaanse dreigementen

3

 'Griet Op de Beeck haalt zich vergelijkbare

van CD&V. © Reuters

In januari en februari 2016 voerden de 28 Eurocommissarissen 261 officiële missies uit.
Ze bezochten 26 Europese lidstaten en 23 landen buiten de Europese Unie.
Doorgaans ging het om korte bezoeken: 6
DELEN  
op de 10 missies duurden niet langer dan 2
Het totale kostenplaatje van al die
dagen. Het doel van de missies was erg
trips: 492.249 euro.
uiteenlopend: zittingen van het Europees
Parlement in Straatsburg, het World
Economic Forum in Davos, officiële bezoeken aan landen enzovoort. Het totale
kostenplaatje van al die trips: 492.249 euro. Per Eurocommissaris is dat gemiddeld
8790 euro per maand.
Eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) declareerde ook de onkosten voor
zeven nieuwjaarsrecepties van CD&V. 'Evenementen bijwonen maakt integraal deel uit
van de job', zegt haar woordvoerder. De duurste uitstap kwam op rekening van
Federica Mogherini, hoge EUvertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en
Veiligheidsbeleid: haar trip naar Bakoe met een gecharterd vliegtuig kostte ruim 75.000
euro.
Lees hier het volledige artikel of 9 augustus in Knack.
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Privédetectives leefloners laten controleren:
illegaal, tenzij Jambon uitzondering toelaat
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Sugar daddycampagne: 'Elke dag
staan dergelijke dingen in de kranten'
(Demir)
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Volkoren, meergranen en vezelrijk: wat
is wat? (En waarom je dat moet weten)

157

 Lees later
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Knack.benieuws in je Facebook nieuwsfeed
Vind ik leuk 157 duizend personen vinden dit leuk. Registreren om te zien wat je
vrienden leuk vinden.
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