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Feit of fictie over het EP - 1 

Sommige mensen beweren dat het Europees Parlement saai is ,  dat de mensen 
die daar werken zakkenvullers zi jn,  dat Nederland de hoogste bijdrage betaalt  
aan Europa en daar bijna niets voor terug kri jgt.  Wat is  hiervan waar? Hoeveel 
kost eigenli jk zo’n l idmaatschap van de Europese Unie? Hoe zit  het met de 
beslissingsbevoegdheid van het EP en hoe democratisch is het? Hoe is het 
al lemaal ooit begonnen? 
 

In onze huidige samenleving is nepnieuws aan de orde van de dag. Dat maakt het niet 
eenvoudig om uit de enorme hoeveelheid informatie die wij elke dag over ons heen 
gestort krijgen uit te vinden wat ‘fictie’ is en wat ‘een feit’. Aan de andere kant is het des 
te interessanter om als jonge onderzoeker de waarheid boven tafel te krijgen.  

 
 
 

Over het Europees Parlement (EP) zijn veel fabels, maar ook veel feiten geschreven. 
Regelmatig is op het nieuws te horen dat de Europese begroting enorm hoog is. Wat is 
hier van waar? De begroting komt jaarlijks ongeveer uit op iets minder dan 1% van het 
Bruto Nationaal Product (BNP) van alle lidstaten. De begroting voor 2018 is bijvoorbeeld 
160,1 miljard. Van dat bedrag wordt in dat jaar 9,6 miljard uitgegeven aan de 55.000 
ambtenaren die bij de verschillende instellingen van de Europese Unie (EU) werkzaam 
zijn. Daar zijn bijvoorbeeld ook hun reiskosten bij in begrepen. De uitgaven voor 
rijksambtenaren in Nederland waren 7,6 miljard euro in 2015 (zonder Defensie), terwijl er 
ongeveer 109.148 rijksambtenaren in dat jaar werkten 
 

 

a Zoek via internet op wat het Bruto Nationaal Product (BNP) van een land inhoudt. 
b Wat was het BNP van Nederland in 2015? 
c Noem drie redenen waarom de uitgaven voor ambtenaren in Nederland zoveel lager 

lijken te liggen dan voor Europese ambtenaren. 
d Vind jij dat er veel ambtenaren werken in Brussel? Licht je antwoord toe. 
e Afgerond had de EU in 2017 510 miljoen inwoners, Nederland 17 miljoen. 

Hoeveel ambtenaren per 1.000 inwoners had de EU en hoeveel Nederland? 
 
Het is goed te beseffen dat de begroting niet omhoog gaat, maar omlaag. Moest iedere 
lidstaat van de EU in vorige jaren nog 1,12% van het BNP bijdragen, dat is nu minder dan 
1% geworden, zoals je hiervoor al kon lezen. Het is ook bijzonder dat de bijdrage omlaag 
is gegaan, terwijl er meer instellingen en taken bij zijn gekomen, zoals een buitenlandse 
dienst en het bankentoezicht. In ‘Brussel’ moet er nu dus meer gebeuren voor minder 
geld. 
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De salarissen voor Europese ambtenaren zijn naar Nederlandse begrippen hoog, maar in 
vergelijking met de salarissen van bijvoorbeeld Scandinavische ambtenaren valt het wel 
weer mee. 
 

 
 
Lees het onderstaand tekstje uit een artikel van Caroline de Gruyter en beantwoord 
daarna de vragen. 
 
“De gemiddelde burger spendeert zo’n 72 cent per dag aan de EU. Overigens vloeit 94 procent 
van de Europese begroting, in de vorm van projecten en subsidies, terug naar de lidstaten. Het 
zijn zelfs nationale en lokale overheden die het grotendeels uitgeven, niet Brussel (vandaar dat 
de Rekenkamer altijd constateert dat onrechtmatigheden vooral in de lidstaten voorkomen). 
Burgers stoppen dus zeker geld in Europa, maar krijgen bijna alles op een andere manier weer 
terug.” 
Bron: NRC handelsblad, 19 mei 2014 
 
a In 2016 droeg Nederland ruim 7,5 miljard euro bij aan de EU en per saldo 6,4 miljard 

euro. Wat wordt er bedoeld met per saldo? 
b Door welke instellingen wordt het meeste geld besteed vanuit de EU? Leg uit hoe 

dat komt. 
c Wat wordt er bedoeld met: “…vandaar dat de Rekenkamer altijd constateert dat 

onrechtmatigheden vooral in de lidstaten voorkomen.” 
d Na een mogelijke Brexit zal Nederland 2 miljard euro meer moeten bijdragen aan de 

EU. Dat betekent per burger in Nederland ongeveer een bedrag van € 0,32 per dag. 
Vind jij dat wel of niet veel? Geef aan waarom je dat vindt. 

 
Oorspronkelijk heette het Europees Parlement de Europese Parlementaire Assemblée of 
Vergadering. In 1951 werd deze Assemblée ingesteld als onderdeel van het verdrag van 
de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS). De EGKS was een samenwerking 
tussen de Benelux-landen (België, Nederland, Luxemburg), Duitsland, Italië en Frankrijk 
op het gebied van Kolen en Staal. De Assemblée had toen 142 leden. Deze 
vertegenwoordigers werden door de nationale parlementen benoemd. Pas in 1979 
werden de vertegenwoordigers door de inwoners van de lidstaten gekozen via 
algemene verkiezingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Stem van het Volk’. 
Bron: EC - Audiovisuele Dienst 
 

Op 30 maart 1962 werd de Assemblée het Europees Parlement genoemd. Het EP gaf in 
die tijd alleen adviezen. Deze adviezen konden worden genegeerd door de Raad van 
Ministers. Telkens als er nieuwe landen lid werden van de Europese Unie werd het aantal 
leden van het EP aangepast.  
 
Vanaf 1975 kreeg het EP ook duidelijk meer bevoegdheden. Zo kreeg het het 
budgetrecht: dat betekent dat het EP de begroting moest goedkeuren en moest kijken 
of de Europese Commissie (EC) het geld goed had besteed.  
 

Geschiedenis  
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In 1986 werd het EP via de ‘Europese Akte’ bij het wetgevingsproces betrokken. Dat hield 
in dat het EP samen met de Europese Raad over wetten besloot. Verder kon een land 
alleen met toestemming van het EP toetreden tot de Europese Unie. 
 

 

Ga naar de volgende site: https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-
/publication/9a6a89dc-4ed7-4bb9-a9f7-53d7f1fb1dae. Lees in de publicatie blz. 17 en 18 
over de Raad. 
a Wie zitten er in de Raad van Ministers? 
b Welke vijf taken voert de Raad van Ministers uit? 
c Wat heeft het EP te maken met de Raad van Ministers? 
 
In 1993 kreeg het EP nog meer invloed, omdat in het ‘Verdrag van Maastricht’ werd 
vastgelegd dat het EP medewetgever werd naast de Raad van Ministers. Deze 
‘medebeslissingsprocedure’ hield in dat een wetgevingsbesluit alleen kan worden 
vastgesteld als de Raad van Ministers en het EP de wet goedkeuren. Vanaf 1993 werd het 
EP eveneens betrokken bij de benoeming van de leden van de Europese Commissie 
(EC). 
 
In 1997 werd in het ‘Verdrag van Amsterdam’ de wetgevende bevoegdheden van het EP 
op tal van terreinen uitgebreid, zoals bij milieu en gezondheidszorg. Vanaf 1997 kon de 
Raad van Ministers geen Europese richtlijn er meer doorheen krijgen, behalve als het EP 
ermee ingestemde. In dit Verdrag werd verder het maximum aantal leden van het EP 
vastgesteld. In 2004 werd dat met de komst van tien nieuwe landen weer aangepast. Tot 
slot werd de benoeming van de Europese Commissie door het EP uitgebreid. 
 
Met het laatste verdrag - het ‘Verdrag van Lissabon’ (2007) - werden de bevoegdheden 
van het EP nog verder uitgebreid. Daarmee konden de direct gekozen 
Europarlementariërs nog meer opkomen voor de burgers uit de lidstaten. In de 
volgende les wordt er ingegaan op de werkzaamheden van het Europees Parlement. 
Wie weet is het later wel een leuke baan voor jou! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a Met welk verdrag werd de invloed van het EP het meest vergroot? 
b Waaruit blijkt dat de macht van het EP in dat verdrag het meest werd vergroot? 
c Heb jij het idee dat het EP nu voldoende te zeggen heeft namens de burgers in de 

EU? Licht je standpunt toe. 
d Lees deze les nog eens door en maak een tijdbalk van de geschiedenis van het EP 

waarin je met woorden aangeeft wat er gebeurde. 
e Ga naar de volgende website: https://www.europarltv.europa.eu/nl. Waarvoor is deze 

website bedoeld? 
f Welke onderwerpen zijn op dit moment actueel? 
g Is er een grote kans dat deze website fake news bevat? Geef een argument waarom 

wel of waarom niet. 
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