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Voor het eerst heeft de Europese Commissie haar reiskostennota’s

vrijgegeven. Het duurste reisje bedroeg ruim 75.000 euro voor een bezoek

van amper drie dagen. Een ander opvallend gegeven is dat Belgisch

eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) het hoogste aantal missies

indiende. Zeven daarvan waren nieuwjaarsrecepties van haar eigen partij.

Na heel wat getouwtrek kreeg de Spaanse ngo Access Info Europe, op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur, een aantal reiskostennota’s van de Europese Commissie in
handen. Het gaat om de financiële verslagen van officiële missies van de 28
eurocommissarissen in de maanden januari en februari 2016. Knack zag de documenten in
en analyseerde ze.

In de eerste twee maanden van 2016 voerden
de eurocommissarissen in totaal 261 officiële
missies uit in 49 landen. In 60 procent van de
gevallen duurden de bezoeken niet langer dan
twee dagen. De kosten van die missies
bedroegen bij elkaar 492.249 euro, oftewel
gemiddeld 8.790 euro per eurocommissaris per
maand. De leden van de Europese Commissie
blijken geen buitensporige hotelovernachtingen
erop na te houden. In de genoemde periode
sliepen de 28 eurocommissarissen 467 keer in
het buitenland. Veel overnachtingen kostten
niet meer dan 200 euro. Bij slechts vijf missies
werd er meer dan 500 euro betaald voor een
hotelkamer. De duurste overnachting, in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, kostte 629
euro.

Duurste missie

De duurste missie staat op naam van Italiaans eurocommissaris Federica Mogherini. Zij trok
in drie dagen tijd van Brussel naar Azerbeidzjan en Armenië en weer terug met een
gecharterd vliegtuig, een zogeheten luchttaxi. Dat kostte maar liefst 75.118 euro. Het
gebruik van een luchttaxi wordt volgens de gedragscode van de Europese Commissie
toegestaan vanwege veiligheidsredenen, wanneer er geen commerciële vluchten
beschikbaar zijn of wanneer die niet passen in de agenda van de eurocommissaris.
Mogherini kon door een vliegtuig te charteren het maximaal aantal ontmoetingen bijwonen.

Thyssen diende het hoogste aantal missies in

Belgisch eurocommissaris Marianne Thyssen diende
reiskostennota’s in voor de meeste missies, namelijk
zestien stuks. In zeven gevallen ging het daarbij om
nieuwjaarsrecepties: ‘Nationale nieuwjaarsreceptie CD&V
in Antwerpen’, ‘CD&V nieuwjaarsontbijt in Ninove’,
‘Séances de voeux Conseil Economique et Social de
Wallonie, Liège’, ‘CD&V nieuwjaarsreceptie (Veerle
Heeren)’, ‘Nieuwjaarsreceptie Lubbeek’,
‘Nieuwjaarsreceptie in Westerloo  Kristof Welters’ en
‘Mission “Afdeling” in Wuustwezel’. De gedeclareerde
kosten voor die zeven missies waren in totaal 230 euro.

Volgens haar woordvoerder is het niet vreemd dat de Europese Commissie opdraait voor
reiskosten naar nieuwjaarsrecepties van Thyssens eigen partij. “Voor werkgerelateerde
missies buiten Brussel wordt Eurocommissarissen gevraagd een missieaanvraag in te
vullen. Ze krijgen daarvoor een dagvergoeding die wordt berekend in functie van de duur
van de missie.” Het gaat daarbij om 19,32 euro voor missies van zes uur of minder en 48,30
euro voor missies die zes tot twaalf uur duren.

“Lid zijn van de Europese Commissie is een politieke functie”, klinkt het verder.
“Evenementen bijwonen maakt integraal deel uit van de job. Commissarissen zijn overal ter
wereld ambassadeurs van Europa, ook in hun thuisland.”
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Voor het eerst heeft de Europese Commissie haar reiskostennota’s

vrijgegeven. Het duurste reisje bedroeg ruim 75.000 euro voor een bezoek

van amper drie dagen. Een ander opvallend gegeven is dat Belgisch

eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) het hoogste aantal missies

indiende. Zeven daarvan waren nieuwjaarsrecepties van haar eigen partij.

Na heel wat getouwtrek kreeg de Spaanse ngo Access Info Europe, op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur, een aantal reiskostennota’s van de Europese Commissie in
handen. Het gaat om de financiële verslagen van officiële missies van de 28
eurocommissarissen in de maanden januari en februari 2016. Knack zag de documenten in
en analyseerde ze.

In de eerste twee maanden van 2016 voerden
de eurocommissarissen in totaal 261 officiële
missies uit in 49 landen. In 60 procent van de
gevallen duurden de bezoeken niet langer dan
twee dagen. De kosten van die missies
bedroegen bij elkaar 492.249 euro, oftewel
gemiddeld 8.790 euro per eurocommissaris per
maand. De leden van de Europese Commissie
blijken geen buitensporige hotelovernachtingen
erop na te houden. In de genoemde periode
sliepen de 28 eurocommissarissen 467 keer in
het buitenland. Veel overnachtingen kostten
niet meer dan 200 euro. Bij slechts vijf missies
werd er meer dan 500 euro betaald voor een
hotelkamer. De duurste overnachting, in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, kostte 629
euro.

Duurste missie

De duurste missie staat op naam van Italiaans eurocommissaris Federica Mogherini. Zij trok
in drie dagen tijd van Brussel naar Azerbeidzjan en Armenië en weer terug met een
gecharterd vliegtuig, een zogeheten luchttaxi. Dat kostte maar liefst 75.118 euro. Het
gebruik van een luchttaxi wordt volgens de gedragscode van de Europese Commissie
toegestaan vanwege veiligheidsredenen, wanneer er geen commerciële vluchten
beschikbaar zijn of wanneer die niet passen in de agenda van de eurocommissaris.
Mogherini kon door een vliegtuig te charteren het maximaal aantal ontmoetingen bijwonen.

Thyssen diende het hoogste aantal missies in

Belgisch eurocommissaris Marianne Thyssen diende
reiskostennota’s in voor de meeste missies, namelijk
zestien stuks. In zeven gevallen ging het daarbij om
nieuwjaarsrecepties: ‘Nationale nieuwjaarsreceptie CD&V
in Antwerpen’, ‘CD&V nieuwjaarsontbijt in Ninove’,
‘Séances de voeux Conseil Economique et Social de
Wallonie, Liège’, ‘CD&V nieuwjaarsreceptie (Veerle
Heeren)’, ‘Nieuwjaarsreceptie Lubbeek’,
‘Nieuwjaarsreceptie in Westerloo  Kristof Welters’ en
‘Mission “Afdeling” in Wuustwezel’. De gedeclareerde
kosten voor die zeven missies waren in totaal 230 euro.

Volgens haar woordvoerder is het niet vreemd dat de Europese Commissie opdraait voor
reiskosten naar nieuwjaarsrecepties van Thyssens eigen partij. “Voor werkgerelateerde
missies buiten Brussel wordt Eurocommissarissen gevraagd een missieaanvraag in te
vullen. Ze krijgen daarvoor een dagvergoeding die wordt berekend in functie van de duur
van de missie.” Het gaat daarbij om 19,32 euro voor missies van zes uur of minder en 48,30
euro voor missies die zes tot twaalf uur duren.

“Lid zijn van de Europese Commissie is een politieke functie”, klinkt het verder.
“Evenementen bijwonen maakt integraal deel uit van de job. Commissarissen zijn overal ter
wereld ambassadeurs van Europa, ook in hun thuisland.”
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Reiskosten Europese
Commissie publiek: Thyssen
declareerde meeste missies
(waaronder
nieuwjaarsrecepties)

09/08/2017 om 09:34 door  rrln | Bron:  KNACK   Print  Corrigeer

Voor het eerst heeft de Europese Commissie haar reiskostennota’s

vrijgegeven. Het duurste reisje bedroeg ruim 75.000 euro voor een bezoek

van amper drie dagen. Een ander opvallend gegeven is dat Belgisch

eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) het hoogste aantal missies

indiende. Zeven daarvan waren nieuwjaarsrecepties van haar eigen partij.

Na heel wat getouwtrek kreeg de Spaanse ngo Access Info Europe, op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur, een aantal reiskostennota’s van de Europese Commissie in
handen. Het gaat om de financiële verslagen van officiële missies van de 28
eurocommissarissen in de maanden januari en februari 2016. Knack zag de documenten in
en analyseerde ze.

In de eerste twee maanden van 2016 voerden
de eurocommissarissen in totaal 261 officiële
missies uit in 49 landen. In 60 procent van de
gevallen duurden de bezoeken niet langer dan
twee dagen. De kosten van die missies
bedroegen bij elkaar 492.249 euro, oftewel
gemiddeld 8.790 euro per eurocommissaris per
maand. De leden van de Europese Commissie
blijken geen buitensporige hotelovernachtingen
erop na te houden. In de genoemde periode
sliepen de 28 eurocommissarissen 467 keer in
het buitenland. Veel overnachtingen kostten
niet meer dan 200 euro. Bij slechts vijf missies
werd er meer dan 500 euro betaald voor een
hotelkamer. De duurste overnachting, in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, kostte 629
euro.

Duurste missie

De duurste missie staat op naam van Italiaans eurocommissaris Federica Mogherini. Zij trok
in drie dagen tijd van Brussel naar Azerbeidzjan en Armenië en weer terug met een
gecharterd vliegtuig, een zogeheten luchttaxi. Dat kostte maar liefst 75.118 euro. Het
gebruik van een luchttaxi wordt volgens de gedragscode van de Europese Commissie
toegestaan vanwege veiligheidsredenen, wanneer er geen commerciële vluchten
beschikbaar zijn of wanneer die niet passen in de agenda van de eurocommissaris.
Mogherini kon door een vliegtuig te charteren het maximaal aantal ontmoetingen bijwonen.

Thyssen diende het hoogste aantal missies in

Belgisch eurocommissaris Marianne Thyssen diende
reiskostennota’s in voor de meeste missies, namelijk
zestien stuks. In zeven gevallen ging het daarbij om
nieuwjaarsrecepties: ‘Nationale nieuwjaarsreceptie CD&V
in Antwerpen’, ‘CD&V nieuwjaarsontbijt in Ninove’,
‘Séances de voeux Conseil Economique et Social de
Wallonie, Liège’, ‘CD&V nieuwjaarsreceptie (Veerle
Heeren)’, ‘Nieuwjaarsreceptie Lubbeek’,
‘Nieuwjaarsreceptie in Westerloo  Kristof Welters’ en
‘Mission “Afdeling” in Wuustwezel’. De gedeclareerde
kosten voor die zeven missies waren in totaal 230 euro.

Volgens haar woordvoerder is het niet vreemd dat de Europese Commissie opdraait voor
reiskosten naar nieuwjaarsrecepties van Thyssens eigen partij. “Voor werkgerelateerde
missies buiten Brussel wordt Eurocommissarissen gevraagd een missieaanvraag in te
vullen. Ze krijgen daarvoor een dagvergoeding die wordt berekend in functie van de duur
van de missie.” Het gaat daarbij om 19,32 euro voor missies van zes uur of minder en 48,30
euro voor missies die zes tot twaalf uur duren.

“Lid zijn van de Europese Commissie is een politieke functie”, klinkt het verder.
“Evenementen bijwonen maakt integraal deel uit van de job. Commissarissen zijn overal ter
wereld ambassadeurs van Europa, ook in hun thuisland.”

Meer over Europese Commissie

Europese Commissie
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Voor het eerst heeft de Europese Commissie haar reiskostennota’s

vrijgegeven. Het duurste reisje bedroeg ruim 75.000 euro voor een bezoek

van amper drie dagen. Een ander opvallend gegeven is dat Belgisch

eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) het hoogste aantal missies

indiende. Zeven daarvan waren nieuwjaarsrecepties van haar eigen partij.

Na heel wat getouwtrek kreeg de Spaanse ngo Access Info Europe, op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur, een aantal reiskostennota’s van de Europese Commissie in
handen. Het gaat om de financiële verslagen van officiële missies van de 28
eurocommissarissen in de maanden januari en februari 2016. Knack zag de documenten in
en analyseerde ze.

In de eerste twee maanden van 2016 voerden
de eurocommissarissen in totaal 261 officiële
missies uit in 49 landen. In 60 procent van de
gevallen duurden de bezoeken niet langer dan
twee dagen. De kosten van die missies
bedroegen bij elkaar 492.249 euro, oftewel
gemiddeld 8.790 euro per eurocommissaris per
maand. De leden van de Europese Commissie
blijken geen buitensporige hotelovernachtingen
erop na te houden. In de genoemde periode
sliepen de 28 eurocommissarissen 467 keer in
het buitenland. Veel overnachtingen kostten
niet meer dan 200 euro. Bij slechts vijf missies
werd er meer dan 500 euro betaald voor een
hotelkamer. De duurste overnachting, in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, kostte 629
euro.

Duurste missie

De duurste missie staat op naam van Italiaans eurocommissaris Federica Mogherini. Zij trok
in drie dagen tijd van Brussel naar Azerbeidzjan en Armenië en weer terug met een
gecharterd vliegtuig, een zogeheten luchttaxi. Dat kostte maar liefst 75.118 euro. Het
gebruik van een luchttaxi wordt volgens de gedragscode van de Europese Commissie
toegestaan vanwege veiligheidsredenen, wanneer er geen commerciële vluchten
beschikbaar zijn of wanneer die niet passen in de agenda van de eurocommissaris.
Mogherini kon door een vliegtuig te charteren het maximaal aantal ontmoetingen bijwonen.

Thyssen diende het hoogste aantal missies in

Belgisch eurocommissaris Marianne Thyssen diende
reiskostennota’s in voor de meeste missies, namelijk
zestien stuks. In zeven gevallen ging het daarbij om
nieuwjaarsrecepties: ‘Nationale nieuwjaarsreceptie CD&V
in Antwerpen’, ‘CD&V nieuwjaarsontbijt in Ninove’,
‘Séances de voeux Conseil Economique et Social de
Wallonie, Liège’, ‘CD&V nieuwjaarsreceptie (Veerle
Heeren)’, ‘Nieuwjaarsreceptie Lubbeek’,
‘Nieuwjaarsreceptie in Westerloo  Kristof Welters’ en
‘Mission “Afdeling” in Wuustwezel’. De gedeclareerde
kosten voor die zeven missies waren in totaal 230 euro.

Volgens haar woordvoerder is het niet vreemd dat de Europese Commissie opdraait voor
reiskosten naar nieuwjaarsrecepties van Thyssens eigen partij. “Voor werkgerelateerde
missies buiten Brussel wordt Eurocommissarissen gevraagd een missieaanvraag in te
vullen. Ze krijgen daarvoor een dagvergoeding die wordt berekend in functie van de duur
van de missie.” Het gaat daarbij om 19,32 euro voor missies van zes uur of minder en 48,30
euro voor missies die zes tot twaalf uur duren.

“Lid zijn van de Europese Commissie is een politieke functie”, klinkt het verder.
“Evenementen bijwonen maakt integraal deel uit van de job. Commissarissen zijn overal ter
wereld ambassadeurs van Europa, ook in hun thuisland.”

Meer over Europese Commissie

Europese Commissie
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€ 225.000
2300 Turnhout

€ 309.000
2300 Turnhout

€ 65.000
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€ 279.000
3400 Landen

€ 235.000
9420 Mere

€ 288.000
9900 Eeklo

€ 299.000
8200 SintMichiels

€ 308.000
8210 Veldegem

€ 179.000
8400 Oostende

€ 159.000
8400 Oostende

VR 29/09

23 ° / 15 °

ZA 30/09

16 ° / 11 °

ZO 01/10

17 ° / 11 °

Bekijk voorspelling komende 14 dagen »
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Europa wil komende
twee jaar 50.000
vluchtelingen naar
Europa halen

Fipronil in eieren: al
45 landen getroffen

Britten vragen meer
“flexibiliteit” van
Europese Unie

Ryanair beschuldigt
Duitse overheid,
Lufthansa en Air
Berlin van groot…
complot tegen hen
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SHE Gluren bij BV's: Ann
Van Elsen deelt naaktfoto's
uit de oude doos

Schets van ‘naakte Mona
Lisa’ gevonden in Frankrijk

Beroemde berg El Capitan
brokkelt af: dag na dodelijk
ongeval nog groter stuk rots
afgebroken

Jongeren doen extreem
zeldzame vondst op Spaans
strand: “Alsof we de lotto
hebben gewonnen”

SPORT Droomcoach binnen:
Vanhaezebrouck tekent voor
drie jaar bij Anderlecht,
neemt hij Vanderhaeghe…
mee?

Ze beloven je gratis
vliegtickets, dan dreigen ze
je af tot je betaalt

REGIO Bestuurder dodelijk
ongeval met vluchtmisdrijf
in Lebbeke heeft zich
gemeld bij politie

REGIO Dubbele pech voor
rapper Jebroer in Leuven:
eerst boete en daarna
concert stopgezet

Diesel tanken wordt
zaterdag iets duurder

Kersverse ouders laten zieke
baby sterven “omdat God
geen fouten maakt”

MEEST GELEZEN
Ze beloven je gratis vliegtickets,
dan dreigen ze je af tot je betaalt

Hun date verliep perfect, tot hij
haar één persoonlijke vraag
stelde

Josje lanceert stomende
videoclip

Topspits Manchester City
overleeft autoongeval maar is
mogelijk maanden buiten strijd

Open VLD wil nog meer snijden in
pensioen van werklozen

Deze Vlaamse illustratrice
maakt wereldwijd furore
met cartoons over taboes
rond ‘vrouw zijn’

Josje lanceert stomende
videoclip

Huisprijzen stijgen fors: zo
veel kost een woning nu in
uw gemeente

REGIO Doodrijder Merel De
Prins geeft zichzelf aan bij
politie en gaat opnieuw naar
de gevangenis

Man heeft stomende seks
met zijn nieuwe vriendin,
maar 12 uur later vergaat hij
van de pijn

Hun date verliep perfect, tot
hij haar één persoonlijke
vraag stelde

Wat verdient een moderne
butler?
De job van butler is aan een opmars bezig. Maar
hoeveel verdient dat eigenlijk?

Top 10: de duurste
auto’s op de markt

In deze villa
verdwijnen de ramen
in de grond!

Waar hebben mensen
de meeste vrije tijd?

Is de loonkloof
eindelijk gedicht?

Ode aan de Belgische
wereldkampioenen van
de cross:
geboorteplaats Lille

COMMENTAAR. Als de
boel nu nog onnodig
wordt gerekt, wordt het
alleen maar pijnlijker

Hannes Van Der
Bruggen beseft dat
Kortrijk efficiënter moet
worden: “Soms wil ik…
die bal er zelf in
schreeuwen”

Alexis De Sart strijdt
voor tweede plaats met
persoonlijke fanclub in
tribune: “Kaartjes vo…
hele familie”

Bölöni blijft het
voortreffelijk doen met
Antwerp, maar zorgen
blijven: “Sommigen…
moeten véél beter”

Mpati krijgt eerste
basisplaats onder
Maes: “Had het moeilijk
op de bank”

Beloftecoach AA Gent
kampt met
luxeproblemen: “Er
kunnen zeker enkele…
doorstromen naar A-
kern”

Paul Herygers laat zijn
licht schijnen over het
nieuwe veldritseizoen:
“Het komt goed met…
Van Aert”

Deze Vlaamse
illustratrice maakt
wereldwijd furore met
cartoons over taboes…
rond ‘vrouw zijn’

PORTRET. Hij leerde
mannen naar bloot
kijken zonder te blozen.
De ultieme Playboy…
Hugh Hefner is
overleden
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