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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

25.9.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0089/2009, ingediend door Thomas Hickmann (Duitse 
nationaliteit), namens het personeelscomité van de Europese school in Culham, 
gesteund door 61 medeondertekenaars, over de salarissen op deze school

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat het salaris van de leraren op de Europese school in Culham niet in 
verhouding staat tot de kosten voor het levensonderhoud. Hij benadrukt dat de 
levensstandaard in Culham op hetzelfde niveau ligt als in Londen, maar dat in Culham 
niettemin een lagere aanpassingscoëfficiënt op het salaris van EU-personeel wordt toegepast. 
Hij verklaart voorts dat Eurostat in gebreke is gebleven door de ontwikkeling van de 
levensstandaard en de koopkracht in Culham sinds het jaar 2000 niet te onderzoeken en dat de 
Commissie voor de salarissen voor het personeel van CEPOL (de Europese Politieacademie) 
in het naburige Bramshill wel Londen als berekeningsbasis heeft gebruikt. Indiener meent dat 
het onderwijzend personeel op de Europese school in Culham aldus het slachtoffer is van 
ongelijke behandeling en verzoekt derhalve het Europees Parlement om de zaak op te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat het salaris van de leraren op de Europese school in Culham niet in 
verhouding staat tot de kosten voor het levensonderhoud. Hij benadrukt dat de 
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levensstandaard in Culham op hetzelfde niveau ligt als in Londen, maar dat in Culham 
niettemin een lagere aanpassingscoëfficiënt op het salaris van EU-personeel wordt toegepast. 

Hij verklaart voorts dat Eurostat in gebreke is gebleven door de ontwikkeling van de 
levensstandaard en de koopkracht in Culham sinds het jaar 2000 niet te onderzoeken en dat de 
Commissie voor de salarissen voor het personeel van CEPOL (de Europese Politieacademie) 
in het naburige Bramshill wel Londen als berekeningsbasis heeft gebruikt. 

Indiener meent dat het onderwijzend personeel op de Europese school in Culham aldus het 
slachtoffer is van ongelijke behandeling en verzoekt derhalve het Europees Parlement om de 
zaak op te nemen.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Artikel 47 van het Statuut Gedetacheerd Personeel der Europese Scholen luidt:1

"De bezoldiging van een personeelslid wordt uitgedrukt in euro. Het bedrag van de 
bezoldiging wordt op een eurocent naar boven afgerond.

De bezoldiging wordt uitbetaald op de plaats en in de valuta van het land, waar het 
personeelslid zijn functie uitoefent. Bezoldigingen die in een andere valuta dan de euro 
uitbetaald worden, worden berekend aan de hand van de WISSELKOERS die wordt toegepast 
voor de bezoldiging van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Op de bezoldiging van een personeelslid is een AANPASSINGSCOËFFICIËNT van 
toepassing die hoger of lager is dan of gelijk is aan 100% en die wordt vastgesteld en 
aangepast op de wijze die geldt voor ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. De 
bedragen die in dit Statuut zijn vastgelegd, komen overeen met niveau 100 van de 
aanpassingscoëfficiënt."

Artikel 64 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen luidt:

"Op de bezoldiging van de ambtenaar, uitgedrukt in euro, wordt, na aftrek van de verplichte 
inhoudingen genoemd in dit statuut of in de ter toepassing daarvan vastgestelde 
verordeningen, een aanpassingscoëfficiënt van meer dan, minder dan of gelijk aan 100% 
toegepast, naar gelang van de levensomstandigheden in de verschillende plaatsen van 
tewerkstelling.

Deze coëfficiënten worden, op voorstel van de Commissie, door de Raad vastgesteld met de 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, vastgesteld in lid 2, tweede alinea, eerste streepje, 
van artikel 148 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap 
en artikel 118 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. De aanpassingscoëfficiënt, van toepassing op de bezoldiging van de 
ambtenaren die in de voorlopige zetels der Gemeenschappen zijn tewerkgesteld, is op 1 
januari 1962 gelijk aan 100%."

                                               
1 Zie bijlage.
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Leraren aan Europese Scholen zijn geen ambtenaren of andere personeelsleden van de 
Europese Gemeenschappen. Daarom kunnen zij zich niet beroepen op de bepalingen van het 
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Er worden alleen 
aanpassingscoëfficiënten berekend voor ambtenaren of andere personeelsleden van de 
Gemeenschappen, en de Europese Scholen hebben besloten om ze naar analogie toe te passen 
op leraren. 

De aanpassingscoëfficiënten worden door Eurostat berekend en jaarlijks door de Raad, op 
voorstel van de Commissie, vastgesteld. Overeenkomstig artikel 1, lid 3, onder c, van bijlage 
XI van het Statuut voert Eurostat voor meerdere standplaatsen rechtstreekse onderzoeken uit 
met betrekking tot ambtenaren en andere personeelsleden. Deze onderzoeken worden niet 
uitgevoerd onder leraren aan Europese Scholen omdat ze geen Europese ambtenaren zijn. 

Voor standplaatsen met een klein of mobiel personeelsbestand is het niet mogelijk een 
onderzoek naar het gezinsbudget uit te voeren, omdat een bepaald minimumaantal 
personeelsleden deel moet nemen om statistisch aanvaardbare resultaten op te leveren. Voor 
die standplaatsen is de Groep artikel 641 van het Statuut overeengekomen om de gegevens 
van de Europese pool te gebruiken, waardoor het mogelijk is aanpassingscoëfficiënten te 
berekenen zonder afbreuk te doen aan hun kwaliteit. Deze methode wordt ook toegepast voor 
andere standplaatsen met een vergelijkbaar aantal personeelsleden.

Wat de verschillende aanpassingscoëfficiënten voor Culham en Bramshill betreft, geldt voor 
alle standplaatsen waarvoor er geen specifieke aanpassingscoëfficiënt bestaat, de 
aanpassingscoëfficiënt van de hoofdstad. Derhalve is het niet correct Culham met Bramshill 
(waar de aanpassingscoëfficiënt voor Londen wordt toegepast) in plaats van met Londen zelf 
te vergelijken. Als voor Bramshill een specifieke aanpassingscoëfficiënt zou worden 
ingevoerd, zou hij waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met die van Culham.

De belangrijkste verschillen tussen de voor Londen en voor Culham berekende 
aanpassingscoëfficiënt worden enerzijds veroorzaakt door het onderzoek naar de huurprijzen 
in de twee steden2, waardoor de prijsratio ten opzichte van Brussel wordt beïnvloed, en 
anderzijds door de verschillende structuur van de consumptieve bestedingen die van 
toepassing is op de pariteitscoëfficiënt voor de volledige reeks van tachtig basiscategorieën 
aan de hand waarvan de algemene aanpassingscoëfficiënt wordt berekend.3

Conclusies

De Commissie is van mening dat de situatie in Culham strookt met de bepalingen van het 
Statuut Gedetacheerd Personeel der Europese Scholen en met de beginselen van non-
discriminatie en gelijke behandeling. Bovendien weerspiegelt de aanpassingscoëfficiënt voor 
Culham de kosten voor het levensonderhoud op die standplaats.
                                               
1 Artikel 13 van bijlage XI "Wijze van toepassing van de artikelen 64 en 65 van het statuut" luidt: "Het Bureau 
voor de statistiek roept ten minste eenmaal per jaar, uiterlijk in de loop van september, een werkgroep bijeen, 
“Groep artikel 64 van het statuut” genaamd, die uit deskundigen van de nationale diensten is samengesteld. Bij 
die gelegenheid wordt met name aandacht besteed aan alle aspecten van de bij het opstellen van het 
gemeenschappelijk indexcijfer en van de economische pariteiten rijzende statistische problemen"
2   Het recentste onderzoek naar de huurprijzen vond plaats in maart 2008.
3   Het recentste onderzoek naar het gezinsbudget van in Londen gevestigde ambtenaren van de EU vond in 2003 
plaats; de structuur van de Europese pool werd de laatste keer in 2006 bijgewerkt.


