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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de totale hoeveelheid begrotingsmiddelen waar de Europese 
Ombudsman voor 2013 om verzoekt hem in staat zullen stellen te voldoen aan de 
verplichtingen die voortvloeien uit zijn statuut, de uitvoeringsbepalingen en het 
samenwerkingsakkoord, en hem de gelegenheid zullen geven zijn taken op doeltreffende 
wijze uit te voeren;

2. merkt op dat de ramingen van de Ombudsman voor 2013 in totaal 9 887 000 EUR 
bedragen, wat overeenkomt met een verhoging van 3,89% (+ 370 500 EUR) in 
vergelijking met zijn begroting voor 2012;

3. wijst erop dat de redelijk grote toename in vergelijking met de begroting voor 2012 
voornamelijk het gevolg is van een aanzienlijke verhoging van de huurkosten voor de 
Ombudsman in 2013 na de verhuis van zijn kantoren in Brussel;

4. wijst erop dat enkel de stijging van de huurkosten zorgt voor een verhoging van de 
ramingen met 2,4%; merkt op dat zonder deze stijging van de huurkosten de begroting van 
de Ombudsman met slechts 1,4% zou zijn toegenomen, wat onder de voorspelde inflatie 
van 1,9% ligt; 

5. neemt kennis van het feit dat de Ombudsman verzoekt om één bijkomende post (AD6) en 
de opwaardering van 8 bestaande posten (2 AST's en 6 AD's);

6. steunt het verzoek van de Ombudsman voor een verhoging van de kredieten voor 
arbeidscontractanten ter versterking van de registratieafdeling, waarvan de taken zijn 
uitgebreid met het behandelen van klachten die buiten het mandaat van de Ombudsman 
vallen;

7. is verheugd dat de Ombudsman opnieuw besparingen heeft kunnen doorvoeren (211 000 
EUR) door op een systematische manier alle begrotingslijnen te bestuderen, waardoor hij 
deze besparingen kan gebruiken om een bijdrage te leveren aan de financiering van in 
2013 geplande projecten; 

8. neemt met voldoening kennis van het feit dat de Ombudsman, gelet op de huidige 
economische situatie in Europa, voornemens is ook in de toekomstige begrotingen zoveel 
mogelijk te besparen, voor zover zijn mandaat dit toelaat.
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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie verzoekschriften heeft kennis genomen van de raming voor het begrotingsjaar 
2013 die de Europese Ombudsman overeenkomstig artikel 31 van het Financieel Reglement 
aan de begrotingsautoriteit heeft doen toekomen.

De ramingen van de Ombudsman voor 2013 bedragen in totaal 9 887 000 EUR. Dit komt 
overeen met een verhoging van 3,89% (+ 370 500 EUR) in vergelijking met de definitieve 
begroting van de Ombudsman voor 2012 (9 516 500 EUR). De ramingen omvatten zowel de 
inflatie als de gestegen kosten voor levensonderhoud, zoals geraamd door de Commissie. 

Belangrijkste kenmerken van de begroting 2013
De redelijk grote toename van de begroting voor 2013 (+ 3,89%) in vergelijking met de 
begroting voor 2012 is voornamelijk het gevolg van een aanzienlijke verhoging van de 
huurkosten (+ 230 000 EUR) die de Ombudsman in 2013 zal moeten betalen. 

Het kantoor van de Ombudsman in Brussel zal in 2013 worden verplaatst van het oude 
Eastman-gebouw naar een nieuw gebouw in de Montoyerstraat. Aangezien de huurkosten 
voor het Eastman-gebouw laag waren door de redelijk slechte staat van het gebouw, moest de 
Ombudsman de kredieten voor huurkosten in Brussel verhogen (+ 230 000 EUR). 

In combinatie met een beperkte toename van de huurkosten voor de kantoren in Straatsburg 
(+ 7 000 EUR), betekent dit dat de totale kredieten voor huurkosten in 2013 725 000 EUR (+ 
49%) zullen bedragen  Bovendien liggen de bijkomende kosten voor het nieuwe gebouw 
hoger (+ 33%) dan voor het oude Eastman-gebouw.

Enkel de stijging van de huurkosten zorgt voor een verhoging van de ramingen met 2,49%. 
Zonder deze wijziging van de huurkosten zou de begroting van de Ombudsman voor 2013 
met slechts 1,4% zijn toegenomen in vergelijking met de begroting van het voorgaande jaar, 
wat onder de voorspelde inflatie van 1,9% ligt.

Besparingen en herschikkingen
Zoals in voorgaande jaren hebben de diensten van de Ombudsman de ramingen voor de 
begroting voorbereid op basis van de geplande projecten voor 2013. Rekening houdend met 
de huidige situatie in Europa, hebben de diensten van de Ombudsman op een systematische 
manier alle begrotingslijnen bestudeerd met als doel besparingen te identificeren die een 
bijdrage kunnen leveren aan de financiering van dergelijke projecten.

Dit heeft in totaal 211 000 EUR opgeleverd, wat overeenkomt met meer dan 36% van de 
totale toename op andere begrotingslijnen (581 500 EUR).

Personeel
In zijn ramingen voor 2013 verzoekt de Ombudsman om één bijkomende vaste post (AD6). 
De taken van de rekenplichtige van de Europese Ombudsman werden tot dusver uitgevoerd 
door een ambtenaar van het Europees Parlement. Wijzigingen aan de (IT-)systemen en het 
beleid van het Parlement hebben er echter voor gezorgd dat het voor beide partijen voordelig 
zou zijn dat het kantoor van de Ombudsman de boekhoudkundige taken zelf uitvoert. Er werd 
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niet om andere posten verzocht voor 2013.

Met betrekking tot opwaarderingen in 2013 heeft de Ombudsman verzocht om 8 bestaande 
posten op te waarderen (2 AST's en 6 AD's). Deze opwaarderingen zijn nodig krachtens het 
Statuut. De Ombudsman benadrukt dat dit niet betekent dat 8 personeelsleden automatisch 
worden bevorderd. Voor iedere bevordering besluit de Ombudsman of de kandidaat deze 
bevordering voldoende verdient. 

Begin 2012 heeft de Ombudsman besloten de verantwoordelijkheid voor de behandeling van 
klachten die buiten zijn mandaat vallen toe te wijzen aan de registratieafdeling. Dit betekent 
dat deze afdeling dient te worden versterkt met arbeidscontractanten. Hiervoor verzoekt de 
Ombudsman om een verhoging van de kredieten voor arbeidscontractanten met 113 000 EUR. 
De Ombudsman benadrukt dat deze verhoging gecompenseerd wordt door een gelijkwaardige 
vermindering van de kredieten voor stages (- 113 000 EUR).

Organisatie
De activiteiten van het kantoor van de Ombudsman kunnen worden onderverdeeld in vier 
gebieden: 1) behandelen van klachten en voeren van onderzoeken, 2) communicatie en 
bewustmaking, 3) ondersteunende activiteiten, en 4) strategie en bestuur.

Om voornoemde activiteiten uit te voeren werd een nieuwe organisatiestructuur van de 
diensten van de Ombudsman in het leven geroepen, die begin januari 2012 in werking is 
getreden. De twee bestaande afdelingen werden gereorganiseerd en er werden twee 
directoraten opgericht, elk bestaande uit drie afdelingen: twee afdelingen klachten en 
onderzoek en een afdeling ondersteunende activiteiten. 

In de nieuwe structuur vertegenwoordigen klachten en onderzoek 57% van alle 
personeelsleden, communicatie en bewustmaking 17%, ondersteunende activiteiten 22%, en 
strategie en beheer 4%.

Werklast
In 2012 heeft de Ombudsman 2 510 klachten geregistreerd, waarvan er 698 binnen zijn 
mandaat vielen (in 2010 waren er 2 667 klachten, waarvan er 744 binnen het mandaat vielen). 
De Ombudsman heeft 382 onderzoeken opgestart (335 in 2010). In 2011 heeft hij 318 
onderzoeken afgerond (326 in 2010). In totaal heeft hij meer dan 3 700 klachten en verzoeken 
om informatie behandeld. 

In meer dan 65% van de behandelde zaken (1 667) kon de Ombudsman de klagers helpen 
door een onderzoek op te starten, de zaak over te dragen aan het bevoegde orgaan, of door 
advies te geven. Met betrekking tot doorverwezen zaken of klagers die het advies kregen een 
ander orgaan aan te spreken, werd 47% van de klachten doorverwezen naar een lid van het 
Europees netwerk van ombudsmannen (nationaal en/of regionaal), waarvan het Europees 
Parlement volwaardig lid is. In 11% van de gevallen werden de klagers doorverwezen naar de 
Commissie en 46% werd aangeraden andere organen (zoals SOLVIT) aan te schrijven. 

In 2011 kon de Ombudsman 84 zaken afsluiten waarbij de betrokken instelling instemde met 
een minnelijke schikking of regeling van de kwestie. In 47 gevallen was er sprake van 
wanbeheer en in 13 van deze zaken werd een positief resultaat bereikt, waarbij de betrokken 
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instelling de ontwerpaanbeveling van de Ombudsman ofwel volledig ofwel gedeeltelijk 
aanvaardde. De Ombudsman sloot 35 zaken af met kritische opmerkingen en in 39 zaken 
maakte hij aanvullende opmerkingen. In 64 gevallen kon er geen wanbeheer worden 
aangetoond.


