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BUREAU 

 
NOTULEN 

van de vergadering van woensdag 1 april 2009 
 

Brussel 
 
De vergadering wordt om 18.15 uur geopend door de heer Hans-Gert PÖTTERING, Voorzitter 
van het Europees Parlement. 
  

Aanwezig 
 

Dhr. Hans-Gert PÖTTERING, Voorzitter 
 
 

Ondervoorzitters  Verhinderd 
 
Mevr KRATSA-TSAGAROPOULOU 
Dhr VIDAL-QUADRAS ROCA     Mevr  MORGANTINI 
Dhr ONESTA       Mevr  ROTHE 
Dhr McMILLAN-SCOTT 
Dhr MAURO 
Dhr MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Dhr COCILOVO 
Mevr ROURE 
Dhr dos SANTOS 
Mevr WALLIS 
Dhr SIWIEC 
Dhr BIELAN 
 
Quaestoren  
 
Dhr NICHOLSON  
Mevr LULLING 
Mevr DE VITS 
Dhr FRIEDRICH 
Dhr FAZAKAS 
Dhr MULDER 
 
Ook aanwezig 
 
Dhr WELLE, secretaris-generaal*

                                                 
*  Aanwezig voor de punten die achter gesloten deuren worden behandeld 
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Lijst van bij de vergadering aanwezige ambtenaren: 
 
Kabinet van de Voorzitter 
 
Mevr RUHRMANN* 
Dhr STOKELJ* 
Dhr TEASDALE 
Dhr SUBELACK* 
Mevr FREDSGAARD 
Dhr GÓMEZ 
Dhr ALPERMANN 
Mevr REIJNDERS 
Mevr MALASOMMA 
 
Kabinet van de secretaris-generaal 
 
Dhr DREXLER* 
Mevr RYAN* 
Mevr KERGLONOU 
Dhr CHIOCCHETTI 
Dhr MANGOLD 
Mevr SCHADE 
 
Secretariaat 
 
DG Presidium (PRES) Dhr HARLEY*/Dhr CAHEN/Mevr STRASSER/ 
    Mevr JIMENEZ LOZANO 
 
DG Intern Beleid (IPOL) Dhr RIBERA D'ALCALÁ 
 
DG Extern Beleid (EXPO) Dhr NICKEL 
 
DG Communicatie (COMM) Mevr F. RATTI/Dhr DUCH GUILLOT 
 
DG Personeelszaken (PERS) Dhr WILSON 
 
DG Infrastructuur en Logistiek (INLO) Dhr STRATIGAKIS/Dhr BAUER 
 
DG Vertaling (TRAD) Mevr LAHOUSSE 
 
DG Tolken (INTE) Mevr COSMIDOU 
 
DG Financiën (FINS) Dhr VANHAEREN* 
 
DG Innovatie, Technologische Ondersteuning (ITEC) Dhr LAFOREST 
 
Juridische dienst  Dhr PENNERA*, juridisch adviseur 
 
Mevr O. RATTI, directeur voor de betrekkingen met de fracties. 
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Fractiesecretariaten 
 
Dhr RIPOLL  (EPP-ED) 
Dhr BEUMER  (PES) 
Dhr PAULI  (ADLE) 
Dhr BESZLEJ  (UEN) 
Dhr DENKINGER  (Groenen/EFA) 
 
Assistenten van ondervoorzitters en quaestoren 
 
Dhr TRAPOUZANLIS   assistent van mevr KRATSA-TSAGAROPOULOU's  
Mevr CABANELAS ÁLVAREZ  assistent van dhr VIDAL-QUADRAS ROCA' 
Dhr GERVAIS     assistent van dhr ONESTA 
Mevr DERRINGTON CLARK  assistent van dhr McMILLAN-SCOTT 
Dhr GUERRA REINA   assistent van dhr MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Dhr ALAGNA     assistent van dhr COCILOVO 
Mevr ASCARI     assistent van mevr MORGANTINI 
Mevr ZANELLA     assistent van mevr ROURE 
Dhr RAMOS DOS SANTOS  assistent van dhr dos SANTOS 
Dhr DIRRIG en Mevr THIEL  assistent van mevr WALLIS 
Mevr KIRSCH     assistent van dhr SIWIEC 
Dhr SZAJDA     assistent van dhr BIELAN 
Dhr LAMESCH    assistent van mevr LULLING 
Dhr BERTRAND    assistent van mevr DE VITS 
Dhr WINKLER     assistent van dhr FRIEDRICH 
Mevr KONTÁR     assistent van dhr FAZAKAS 
Mevr JANSEN     assistent van dhr MULDER 
 
Mevrouw LINNUS*, mevrouw SHEIL, de heer WILKINSON en de heer CALINOGLOU die het 
secretariaat van de vergadering waarnemen. 
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1. Aanneming van de ontwerpagenda 

Het Bureau 

- neemt kennis van de ontwerpagenda (PE 421.864/BUR) en neemt deze aan in de 

volgorde zoals blijkt uit de notulen. 
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2. Goedkeuring van de notulen van 23 maart 2009 

Het Bureau 

- hecht zijn goedkeuring aan de notulen van de vergadering van 23 maart 2009 in 

Straatsburg (PE 421.815/BUR). 
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3. Mededelingen van de Voorzitter 

3.1 Vergadering met oud-voorzitters van het Europees Parlement 

Het Bureau 

- hoort de Voorzitter die de vergadering op de hoogte brengt van een vergadering die 

hij, een dag eerder, hield met oud-voorzitters van het Europees Parlement waarop ze 

besloten hebben een oproep te doen aan de burgers om deel te nemen aan de 

verkiezingen voor het Europees Parlement en om het Verdrag van Lissabon te 

ratificeren. 

 

3.2 Plechtige opening van gebouwen en terreinen 

Het Bureau 

- hoort de Voorzitter die de vergadering ervan op de hoogte brengt dat hij de voorbije 

twee dagen de plechtige openingsceremonies heeft voorgezeten van de József Antall 

en Willy Brandt-gebouwen, het Konrad Adenauer-wandelpad, de Renzo Imbeni- 

vergaderzaal en de Francisco Lucas Pires-leeszaal. 

 

3.3 EU-VS-TOP 

Het Bureau 

- hoort de Voorzitter die de vergadering ervan op de hoogte brengt dat hij het Europees 

Parlement zal vertegenwoordigen op de EU-VS-Top in Praag op 5 april 2009 en 

merkt op dat het noodzakelijk is om ervoor te blijven zorgen dat de Voorzitter van het 

Parlement automatisch op dergelijke evenementen wordt uitgenodigd; 

- hoort de heer MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ondervoorzitter, die opmerkt dat op 

hetzelfde moment de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU zal plaatsvinden 

in Praag en verzoekt de Voorzitter om het woord te nemen tijdens de 
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openingsceremonie; 

- hoort de Voorzitter die nota neemt van het verzoek. 

 

3.4 Burgerfora 

Het Bureau 

- hoort de Voorzitter die de vergadering ervan op de hoogte brengt dat hij de week 

daarvoor aanwezig was op een burgerforum van jongeren in Grenoble en een 

soortgelijke vergadering zal bijwonen in Italië aan het einde van de week. 

 

3.5 Officieel bezoek aan Oekraïne 

Het Bureau 

- hoort de Voorzitter die de vergadering op de hoogte brengt van zijn officiële bezoek 

aan Oekraïne van 5 tot 7 april 2009. 

 

3.6 Extra vergadering van het Bureau 

Het Bureau 

- hoort de secretaris-generaal die de vergadering op de hoogte brengt van een extra 

vergadering van het Bureau op 17 juni 2009 over eventuele onopgeloste kwesties. 
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BESLISSINGEN/GEDACHTEWISSELINGEN 

 
4. Herstructurering van het Directoraat-generaal Personeelszaken 

Het Bureau 

- neemt kennis van de volgende stukken: 

� een nota van 18 maart 2009 van de secretaris-generaal over bovengenoemd 

onderwerp (PE 421.837/BUR en bijlage); 

� een nota van 18 maart 2009 van de secretaris-generaal over de voorbereiding van 

het Europees Parlement op de nieuwe zittingsperiode ((PE 421.849/BUR). 

- hoort de secretaris-generaal die opmerkt dat: 

• als het Bureau het voorstel om DG Personeelszaken te reorganiseren in principe 

goedkeurt, het de verantwoordelijkheid zal zijn van het Bureau dat na de 

komende verkiezingen zal worden samengesteld, om de gedetailleerde 

beslissingen te nemen teneinde het voorstel per 1 januari 2010 te kunnen 

uitvoeren; 

• de twee in deze nota vernoemde contactpunten zich niet zullen buigen over 

kwesties die verband houden met het statuut van de assistenten, daar is een 

andere dienst verantwoordelijk voor; 

- houdt een gedachtewisseling over de reorganisatie van DG Personeelszaken waaraan 

wordt deelgenomen door de heer MARTÍNEZ MARTÍNEZ, een van de 

ondervoorzitters die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid, de heer ONESTA, 

mevrouw WALLIS en de heer BIELAN, ondervoorzitters, en mevrouw DE VITS, 

quaestor; 

- hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om DG Personeelszaken te reorganiseren 

teneinde synergieën te creëren tussen de eenheden die verantwoordelijkheid zijn voor 

het beheer van personele middelen. De belangrijkste punten uit het voorstel zijn de 

volgende: 

� DG Personeelszaken zal bestaan uit drie directoraten die respectievelijk 
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verantwoordelijk zullen zijn voor de ontwikkeling van personele middelen, het 

beheer van administratieve procedures en het beheer van sociale en 

ondersteunende diensten; 

� de bestaande entiteiten van DG Personeelszaken zullen herverdeeld worden over 

deze drie directoraten en binnen het secretariaat-generaal zal iemand intern 

worden overgeplaatst om de bijkomende post van een derde directeur in te 

vullen; 

� er zullen twee contactpunten zijn, een in Brussel en een in Luxemburg, waar 

personeelsleden en fracties, betreffende hun gedetacheerde werknemers en 

contractpersoneel, terecht kunnen voor informatie; 

� de reorganisatie zal per 1 januari 2010 worden doorgevoerd. 
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5. Herstructurering en versterking van het Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek  

Het Bureau 

- neemt kennis van het volgende stuk: 

� een nota van 18 maart 2009 van de secretaris-generaal over het aanpassen van 

de structuur en de middelen van het Directoraat-generaal Infrastructuur en 

Logistiek (INLO) aan de verantwoordelijkheden en ambities van het Europees 

Parlement met betrekking tot zijn gebouwenbeleid (PE 421.749/BUR en 

bijlagen); 

- hoort de secretaris-generaal, die opmerkt dat: 

• als het Bureau het voorstel om het DG Infrastructuur en Logistiek te 

reorganiseren en te versterken in principe goedkeurt, het de verantwoordelijkheid 

zal zijn van het Bureau dat na de komende verkiezingen zal worden 

samengesteld, om de gedetailleerde beslissingen te nemen teneinde het voorstel 

per 1 januari 2010 te kunnen uitvoeren; 

• het frontloaden van de zeven meest dringende AD-posten DG INLO in staat zal 

stellen om onmiddellijk werk te maken van een beter onderhoud van de 

gebouwen en terreinen; 

• het nodig zal zijn om het personeelsbestand op andere prioritaire gebieden te 

bekijken, zoals de tolkdiensten, om na te gaan of deze volstaan; 

- houdt een gedachtewisseling over de reorganisatie van DG Infrastructuur en 

Logistiek, waaraan wordt deelgenomen door de heer ONESTA, ondervoorzitter 

verantwoordelijk voor het gebouwenbeleid, de heer MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

mevrouw WALLIS en de heer BIELAN, ondervoorzitters, en mevrouw DE VITS, 

quaestor; 

- hecht in principe zijn goedkeuring aan het voorstel om DG INLO te herstructureren, 

waaronder het creëren van nieuwe functies; 

- stemt in met het voorstel van de secretaris-generaal om nieuwe functies te creëren en 

om het besluit van het Bureau te integreren in de begroting voor 2010; 
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- hecht zijn goedkeuring aan het gebruik van frontloading en herschikking in 2009 voor 

de zeven meest dringende AD-posten; 

- beslist om zijn besluit te doen toekomen aan de Begrotingscommissie; 

- neemt kennis van het feit dat, om de geleidelijke oprichting van nieuwe structuren 

tijdens de overgangsperiode 2009-2012 te vergemakkelijken, een contingent van 12 

contractmedewerkers de gebruikelijke bezetting van DG INLO voor die periode zal 

versterken. 

 



PV BUR 01-04-2009 

 15/28 PE421.866/BUR 

 NL 

6. Dienst Veiligheid – Nota van de secretaris-generaal 

Het Bureau 

- neemt kennis van bovenvermelde nota van 18 maart 2009 (PE 421.838/BUR). 

- hoort de secretaris-generaal, die opmerkt dat: 

• als het Bureau het voorstel om een nieuw Directoraat Veiligheid op te richten in 

principe goedkeurt, het de verantwoordelijkheid zal zijn van het Bureau dat na de 

komende verkiezingen zal worden samengesteld, om de gedetailleerde 

beslissingen te nemen teneinde het voorstel per 1 januari 2010 te kunnen 

uitvoeren; 

• moet worden nagegaan of er te veel veiligheidsopdrachten zijn uitbesteed en 

herinnert eraan dat alle beleidswijzigingen ook moeten worden doorverwezen 

naar de Begrotingscommissie; 

- houdt een gedachtewisseling over de reorganisatie van de dienst Veiligheid, waaraan 

wordt deelgenomen door de heer MARTÍNEZ MARTÍNEZ, de heer ONESTA, 

mevrouw WALLIS, de heer BIELAN en de heer SIWIEC, ondervoorzitters, en 

mevrouw DE VITS, quaestor; 

- hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om per 1 januari 2010 een nieuw Directoraat 

Veiligheid op te richten zoals blijkt uit de voorgestelde nota; 

- verzoekt de secretaris-generaal om onverwijld de vacature voor de post van directeur 

veiligheid en risicobeoordeling zowel intern als extern bekend te maken. 
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7. Vrijwillig pensioenfonds  

Het Bureau, vergaderend achter gesloten deuren, 

- neemt kennis van een nota van de secretaris-generaal van 1 april 2009 over de 

vrijwillige pensioenregeling voor Parlementsleden (PE 421.873/BUR); 

- hoort de secretaris-generaal die verwijst naar de gedachtewisseling tijdens de vorige 

vergadering van het Bureau op 23 maart 2009 waarbij, na een uitgebreide 

gedachtewisseling, beslist is om de secretaris-generaal te verzoeken om, in 

samenspraak met de werkgroep van het Bureau die hiervoor bevoegd is, eerlijke en 

evenwichtige voorstellen voor te leggen aan het Bureau op basis van de volgende 

criteria: 

• ervoor zorgen dat de Parlementsleden die premies hebben gestort in het vrijwillig 

pensioenfonds daaruit een pensioen ontvangen, 

• zoveel mogelijk de financiële gevolgen voor de Europese belastingbetalers 

vermijden, 

• ervoor zorgen dat alle kosten op een eerlijke manier worden verdeeld en dat de 

beslissingen aan het grote publiek worden toegelicht, 

• de liquiditeitspositie van het pensioenfonds zoveel mogelijk behouden; 

- neemt kennis van het feit dat de werkgroep en de secretaris-generaal op 31 maart 

2009 opnieuw zijn bijeengekomen met de heer Balfe, voorzitter van het vrijwillig 

pensioenfonds, en met mevrouw Lulling, lid van de raad van bestuur van de regeling, 

om de discussie voor te zetten en mogelijke oplossingen te verkennen;  

- hoort het voorstel van de secretaris-generaal aan het Bureau, dat gebaseerd is op de 

bovengenoemde criteria en dat het resultaat is van samenspraak met de werkgroep 

bestaande uit ondervoorzitters COCILOVO, VIDAL-QUADRAS en dos SANTOS; 

- houdt een uitvoerige gedachtewisseling waaraan wordt deelgenomen door de 

Voorzitter, de heer VIDAL-QUADRAS, de heer ONESTA, de heer MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, de heer dos SANTOS, mevrouw WALLIS, die uiting geeft aan ernstige 
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twijfels over het voorstel, de heer COCILOVO, mevrouw KRATSA-

TSAGAROPOULOU, de heer MAURO en de heer McMILLAN-SCOTT, 

ondervoorzitters, en de heer FRIEDRICH, de heer FAZAKAS, mevrouw De VITS, 

de heer MULDER, de heer NICHOLSON en mevrouw LULLING, quaestoren; 

- beslist, met één stem tegen, dat  

• het Parlement zijn wettelijke verantwoordelijkheid zal nemen om het recht op 

een aanvullend pensioen, na uitputting van het pensioenfonds, van de 

Parlementsleden die zijn aangesloten bij de regeling te waarborgen en dat, als 

er nog kapitaal overblijft nadat alle pensioenen zijn betaald, het kapitaal zal 

terugvloeien naar het Europees Parlement. De statuten van het pensioenfonds 

zullen dienovereenkomstig worden aangepast; 

• er geen juridische vereiste was om het kapitaal van het fonds te verhogen om 

eventuele verliezen af te dekken en dat een dergelijke verhoging evenmin was 

gepland; 

• in geval individuele Parlementsleden ervoor hebben gekozen dat hun derde deel 

van de premies in de vorm van een forfaitair bedrag wordt terugbetaald, het 

Parlement ermee zal instemmen dat de overige twee derde, die namens hen 

door het Parlement in het fonds zijn gestort, in het fonds blijven met het oog op 

de stabiliteit ervan;  

• de mogelijkheid een verminderd pensioen te trekken vanaf de leeftijd van 50 

jaar (artikel 3 van het reglement van de aanvullende (vrijwillige) 

pensioenregeling) en de mogelijkheid om een forfaitair bedrag te ontvangen dat 

gelijk is aan 25% van de pensioenrechten (artikel 4 van het reglement) – beide 

opties zijn al opgeschort naar aanleiding van een beslissing van 9 maart 2009 – 

nu zullen worden afgeschaft om de liquiditeitspositie van het fonds te 

verbeteren en een vroegtijdige uitputting van het kapitaal te vermijden;  

• behoudens de in de bijlage vastgestelde overgangsmaatregel voor bepaalde 

Parlementsleden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt, met ingang van 

de eerste dag van de zittingsperiode die aanvangt in 2009, de pensioenleeftijd 
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ten behoeve van de pensioenregeling zal worden opgetrokken van 60 tot 63 in 

overeenstemming met het statuut van de leden dat van kracht wordt aan het 

begin van de zittingsperiode van het nieuwe Parlement teneinde het kapitaal 

van het fonds te vrijwaren; 

• de beheerders van het fonds zal worden gevraagd een voorzichtigere en meer 

evenwichtige investeringsstrategie te volgen en te vermijden dat het fonds 

wordt blootgesteld aan de risico’s van wisselkoersschommelingen; 

• het reglement van de regeling voor het aanvullend (vrijwillig) pensioenfonds 

dienovereenkomstig zal worden aangepast, zoals blijkt uit de bijlage, en met 

onmiddellijke ingang teneinde de liquiditeitspositie van het fonds te vrijwaren, 

het kapitaal te behouden en bijkomende lasten voor de belastingbetalers te 

vermijden. 

- neemt kennis van het feit dat de heer MULDER het niet eens is met dit besluit; 

- verzoekt de secretaris-generaal om de beslissing van het Bureau uit te voeren; 

- gaat ermee akkoord om de betrokken Parlementsleden onmiddellijk op de hoogte te 

brengen van de genomen beslissingen; 

- hoort het dankwoord van de Voorzitter aan het adres van de werkgroep bestaande uit 

ondervoorzitters COCILOVO, VIDAL-QUADRAS en Dos SANTOS en de 

secretaris-generaal voor het uitstekende werk dat zij hebben verricht wat het mogelijk 

heeft gemaakt om een hierover breed gedragen, evenwichtige en politiek en juridisch 

verantwoorde beslissing te nemen. 

 

BIJLAGE 
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8. Verzoek om financiering van een politieke partij op Europees niveau 

Het Bureau, vergaderend achter gesloten deuren, 

- hoort de secretaris-generaal die de vergadering meedeelt dat na de beslissing van het 

Bureau van 18 februari 2009 de juridische dienst is gevraagd of het indienen van 

bijkomende handtekeningen na het verstrijken van de aanvraagprocedure wel 

wettelijk is; 

- verzoekt de secretaris-generaal om een brief te schrijven naar "Libertas Party 

Limited" waarin de partij wordt verzocht aan te geven hoeveel leden van Europese, 

nationale of regionale parlementen de aanvraag van "Libertas Party Limited" 

ondersteunen en beslist om een definitieve beslissing over deze zaak uit te stellen tot 

een volgende vergadering wanneer er een antwoord is van "Libertas Party Limited". 
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B. PUNTEN VAN DE QUAESTOREN 

Geen. 
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C. VOORSTELLEN VOOR BESLISSINGEN ZONDER DEBAT 

9. Verzoek om toestemming om een delegatie te sturen naar de conferentie op hoog niveau over 

klimaatverandering in Kopenhagen in de week van 14 december 2009 – brief van de 

voorzitters van de betrokken commissies 

Het Bureau, dat zonder debat een besluit neemt, 

- neemt kennis van bovengenoemde brief van 3 februari 2009 (PE 421.767/BUR en 

bijlagen); 

- neemt kennis van de beslissing van de Conferentie van voorzitters van 19 maart 2009 

om, in principe en bij wijze van uitzondering teneinde tijdig de nodige 

voorbereidingen te kunnen treffen, het verzoek te steunen om een delegatie van 15 

leden van het Europees Parlement naar de vergadering op hoog niveau te sturen in het 

kader van de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering in 

Kopenhagen, Denmarken, tussen 14-18 december 2009. De beslissing over de 

samenstelling van de delegatie zal pas worden genomen na de oprichting van het 

nieuwe Parlement in juli 2009; 

- bevestigt die beslissing. 
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10. Verzoek om toestemming om een delegatie te sturen naar de lentezitting van de 

parlementaire vergadering van de NAVO van 22-26 mei 2009 – Brief van de voorzitter van 

de betrokken delegatie 

Het Bureau, dat zonder debat een besluit neemt, 

- neemt kennis van bovengenoemde brief van 12 maart 2009 (PE 421.817/BUR en 

bijlagen); 

- neemt kennis van de beslissing van de Conferentie van voorzitters van 19 maart om, 

bij wijze van uitzondering en zonder daarmee een precedent te willen scheppen, in het 

licht van de parlementaire kalender, toestemming te geven om een delegatie van drie 

leden naar de lentezitting te sturen van de parlementaire vergadering van de NAVO in 

Oslo, Noorwegen van 22-26 mei 2009. 
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11. Rondvraag en dringende zaken  

11.1 Bekendmaking van het resultaat van hoofdelijke stemmingen in de plenaire vergadering 

Het Bureau 

- hoort de Voorzitter die de vergadering meedeelt dat de International Press 

Association (IPA) heeft verzocht om bekendmaking van de resultaten van hoofdelijke 

stemmingen in de plenaire vergadering door degene die op dat moment in de 

voorzittersstoel zit; 

- hoort de heer VIDAL-QUADRAS, ondervoorzitter verantwoordelijk voor het 

voorlichtings- en communicatiebeleid, die eraan herinnert dat het Parlement en IPA 

hebben afgesproken om het resultaat van dergelijke stemmingen zo bekend te maken; 

- houdt hierover en gedachtewisseling waaraan wordt deelgenomen door mevrouw 

WALLIS, mevrouw ROURE, de heer ONESTA en de heer MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, ondervoorzitters, en merkt in het bijzonder op dat door het 

bekendmaken van het resultaat van de stemming het stemmen langer duurt en deze 

methode niet populair is bij de leden; 

- verzoekt de heer VIDAL-QUADRAS om samen met de IPA de zaak te bekijken 

teneinde een oplossing te vinden voor het probleem. 

 

11.2 Postdienst 

Het Bureau 

- hoort mevrouw DE VITS, quaestor, die het Bureau verzoekt om het probleem van de 

postdienst van het Parlement aan te pakken. De quaestoren hebben de klachten 

hierover besproken tijdens hun vergadering van 25 maart 2009 en stellen vast dat 

meer bepaald de werkomstandigheden en werkmethodes verbeterd moeten worden; 

- hoort de secretaris-generaal die de vergadering meedeelt dat een nieuw hoofd van de 

eenheid is benoemd om de situatie te verbeteren en merkt op dat de Postdienst het 
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voorwerp zou kunnen vormen van een specifieke nota aan het adres van het Bureau; 

- neemt kennis van het commentaar van de secretaris-generaal en beslist om hierop 

terug te komen tijdens een volgende vergadering op basis van een nota van de 

secretaris-generaal. 
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12. Punten voor informatie 

 

De vergaderstukken omvatten: 

 

Interinstitutionele post 

 

 

Externe post 

 

 

Interne post 
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13. Datum en plaats van de volgende vergadering 

Het Bureau 

- beslist dat de volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 21 april 2009, van 

18.30 tot 20.30 uur, in zaal R 1.1 in het Louise WEISS-gebouw in Straatsburg. 

* 

 *      * 

 

De vergadering wordt gesloten om 21.10 uur. 

 

* 

 *     * 
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BIJLAGE 
 
 
HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT, 
 
gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, meer bepaald artikelen 190, 
lid 5, en 199, 
gezien het statuut van de leden van het Europees Parlement1, meer bepaald artikelen 14, lid 1, 
en 27, 
gelet op artikel 22, lid 2, van het Reglement van Orde van het Europees Parlement, 
 
overwegende dat: 
 
(1) de situatie van het door de quaestoren ingestelde pensioenfonds waarin de premies voor 

de aanvullende (vrijwillige) pensioenregeling werden gestort, beduidend verslechterd is 
door de gevolgen van de huidige financiële en economische crisis.  

 
(2) na de inwerkingtreding van het statuut van de parlementsleden in juli 2009, omdat de 

aangeslotenen geen premies meer zullen betalen en de investeringen niet voldoende 
hebben opgebracht, het fonds vanaf 2010 niet over voldoende middelen zal beschikken 
om zich van zijn betaalverplichtingen te kwijten met als gevolg dat het fonds zijn activa 
zal moeten liquideren. Er moeten dus maatregelen genomen worden om de 
liquiditeitspositie van het fonds maximaal te behouden. 

 
(3) in het licht van de evolutie van de ouderdomspensioenen in de lidstaten het aangewezen 

lijkt dat oud-Parlementsleden het recht hebben op pensioen te gaan bij het bereiken van de 
leeftijd van drieënzestig jaar. Ook in het statuut van de Parlementsleden dat in werking 
treedt op de eerste dag van de zittingperiode van het Europees Parlement die aanvangt in 
2009 wordt in artikel 14 het recht vastgelegd op een ouderdomspensioen bij het bereiken 
van de leeftijd van drieënzestig jaar. 

 
(4) we toch een uitzondering moeten voorzien voor de Parlementsleden die terecht hun 

recht willen laten gelden om aan het einde van de zesde zittingsperiode met pensioen te 
gaan. 

 
(5) de bijzondere bepalingen met betrekking tot de uitkering van het pensioen, dat wil 

zeggen de uitkering van een verlaagd vervroegd pensioen of van een deel van de 
pensioenrechten in de vorm van kapitaal, die al werden opgeschort naar aanleiding van 
een beslissing van het Bureau op 09.03.2009, met onmiddellijke ingang moeten worden 
afgeschaft teneinde de liquiditeitspositie van het fonds te verbeteren en een vroegtijdige 
uitputting van het kapitaal te vermijden. 

 
 

                                                 
1  Besluit 2005/684/EG, Euratom van het Europees Parlement van 28 september 2005 houdende goedkeuring 
van het statuut voor de leden van het Europees Parlement (PB L 262, van 7.10.2005, blz.1) 
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BESLIST 
 
het reglement met betrekking tot de aanvullende (vrijwillige) pensioenregeling, dat op 12 juni 
1990 werd goedgekeurd door het Bureau en in bijlage VII staat van de Regeling inzake de 
kosten en vergoedingen van de Parlementsleden van het Europees Parlement, als volgt te 
wijzigen: 
 
 
1) Artikel 1  
 

i) lid 1, "de leeftijd van 60 jaar" wordt vanaf de eerste dag van de zittingperiode van 
het Europees Parlement die aanvangt in 2009 vervangen door "de leeftijd van 63 
jaar”; 

 
ii)  er wordt een lid 1 bis ingevoegd: 

"Bij uitzondering op lid 1, mogen Parlementsleden die aan het einde van de zesde 
zittingsperiode hun functie neerleggen en de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, 
evenals oud- parlementsleden die 60 jaar zijn geworden en die recht hebben op een 
pensioen, binnen een periode van drie maanden volgend op de eerste dag van de 
zittingsperiode van het Europees Parlement die aanvangt in 2009 hun 
pensioenrechten laten gelden; 
 

iii) in lid 5 wordt een alinea 1 bis ingevoegd: 
"Het aandeel dat de instelling namens hem stort blijft in het fonds "; 

 
iv) in lid 6 wordt de laatste zin van de eerste alinea vervangen door de volgende tekst: 

"Het aandeel dat de instelling namens hem stort blijft in het fonds "; 
 

v) in lid 6 wordt de laatste alinea vervangen door de volgende tekst: 
"Het aandeel dat de instelling namens hem stort blijft in het fonds "; 

 
2) Artikelen 3 en 4 worden met onmiddellijke ingang afgeschaft. 
 
3) In artikel 6 wordt in lid 1, tweede alinea "de leeftijd van 60 jaar" vanaf de eerste dag van 

de zittingsperiode van het Europees Parlement die aanvangt in 2009 vervangen door “de 
leeftijd van 63 jaar”. 

 
 

 


