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N O N Z E  CO R R ES P O N D E N T

I N  F RA N K R I J K

FRANK RENOUT
PARIJS De personeelskosten

van het Franse parlement swin-
gen de pan uit. Een gekozen par-
lementslid krijgt maandelijks
7.100 euro aan salaris en onkos-
ten, maar ook nog eens een aparte
onkostenvergoeding van 6400
euro per maand. Over dat laatste
bedrag hoeft hij geen verant-
woording af te leggen: alle uitga-
ven, ook privé, zijn toegestaan
(ter vergelijking: een Belgisch
parlementslid ontvangt zo’n
8.600 euro per maand, onkosten-
vergoeding inbegrepen). In
Frankrijk ontvangt een parle-
mentsmedewerker, zoals een se-
cretaris, gemiddeld 7. 700 bruto
per maand: dat is het dubbele van
wat zijn Britse collega krijgt en 77
procent meer dan zijn Duitse col-
lega wordt betaald.

Europa

Die cijfers staan in twee onder-
zoeksrapporten. ‘Als het gaat om
de personeelskosten is de Franse
Assemblée het duurste parlement
in Europa’, schrijft het onafhan-
kelijke Franse onderzoeksinsti-
tuut voor openbaar bestuur (If-
rap) in een rapport dat volgende
maand verschijnt.
Het totale budget van de Assem-
blée is de afgelopen 12 jaar met 80
miljoen euro gestegen tot bijna
540 miljoen in 2010 (+17 procent),
schrijven drie Franse parlements-
leden in een intern rapport dat in
de Franse pers is uitgelekt. In dit
laatste rapport worden tal van
voorbeelden van opmerkelijke
uitgaven opgesomd die het Fran-
se publiek normaal nooit te horen
krijgt (zie tekstgrafiek).
De salariskosten van de Franse

parlementsleden zelf zijn niet
buitensporig hoog, constateren
alle betrokkenen. Maar de perso-
neelskosten worden enorm opge-
dreven door hun persoonlijke
medewerkers en parlementsme-
dewerkers.
Elk Assemblée-lid krijgt ruim
9.000 euro per maand om assis-
tenten van te betalen. In werke-

lijkheid worden daar vaak fami-
lieleden voor aangenomen. Als er
geld ‘over’ is, mag dat aan de par-
tij worden gegeven.
Het parlement heeft ook eigen
mensen in dienst: ongeveer 1300
ambtenaren. Hun salarissen zijn
de afgelopen 12 jaar met 35 pro-
cent gestegen. Met name het se-
cretariaat van de Assemblée is

een extreem duur waterhoofd, al-
dus Ifrap. ‘De secretariaatskosten
bedroegen in 2010 159 miljoen eu-
ro: een record in Europa’, aldus If-
rap.
De twee rapporten verschijnen op
een gevoelig moment, omdat de
nieuwe socialistische president
François Hollande flink wil be-
zuinigen. Zo hebben hijzelf en

zijn ministers 30 procent van hun
salaris ingeleverd. Maar de As-
semblée, waar de socialisten nu
ook de meerderheid hebben, be-
paalt zelf haar budget en uitga-
ven. De Ifrap heeft enorm veel
werk moeten verrichten om de
cijfers in haar onderzoek boven
water te krijgen. ‘Het is volstrekt
onmogelijk om de salarisschalen
van de medewerkers in te zien’, al-
dus de denktank. ‘De gegevens
van de Assemblée zijn niet een-
duidig en geheim.’
Frankrijk telt 577 volksvertegen-
woordigers; dat is er één voor elke
113.000 inwoners. ‘Het Ameri-
kaanse parlement heeft veel meer
macht dan onze Assemblée maar
telt relatief gezien zes keer zo wei-
nig parlementariërs als onze As-
semblée’, aldus Ifrap. (Met ruim
500 Belgische leden in zes parle-
menten hebben wij een vertegen-
woordiging van 1 parlementslid
per 22.000 inwoners).

De onafhankelijke website nosde-
putes.fr rekende uit dat vele par-
lementsleden weinig werk ver-
richten. Zo’n 35 tot 40 procent
van hen heeft de afgelopen vijf
jaar niet één wetsvoorstel inge-
diend of rapport geschreven. Zes
leden (ruim 10 procent) hebben
zelfs nog nooit een vraag gesteld
in de vergaderzaal.

‘Het Franse parlement is
het duurste in Europa’

Persoonlijke
medewerkers en
assistenten jagen
de kosten
omhoog

TWEE RAPPORTEN BRENGEN PERSONEELSKOSTEN IN KAART

Vooral de medewerkers van de Franse parlementsleden kosten buitensporig veel geld. © Imageglobe

62.000 euro
aan bloemen
De parlementsvoorzitter
heeft zijn eigen residentie,
Hôtel de Lassay. Vorig jaar
werd in het historische pand
voor 13.000 euro aan
schilderijen en kunst-
objecten aangeschaft.
Nog meer geld ging er
naar bloemen:
daar werd 62.000
euro aan uitgegeven,
omgerekend 170 euro per
dag. Flink bezuinigd is er in
Hôtel de Lassay ook. De wijnkelder 
werd vorig jaar nog maar aangevuld 
voor 40.480 euro: minder dan de
helft van de wijnkosten van het
jaar ervoor.
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Gratis
(restaurant)parking

Er is een kostenpost van 342.000 euro 

te vinden voor de huur van parkeer-

plaatsen in een privéparking. Dat zou 

tijdelijk zijn tijdens de verbouwing 

van de ondergrondse parking van 

het parlement. Die werken zijn al 

lang afgerond maar de 

privé-parkeerplaatsen worden 

nog steeds gehuurd. Niemand weet 

waarom. Alleen is bekend dat die 

parkeerplaatsen naast restaurant Chez 

Françoise liggen, één van de favoriete 

eetgelegenheden van veel parlemen-

tariërs.
 

o o

t

48 miljoen
voor overuren
Als het personeel moet doorwerken tijdens avondvergaderingen, krijgt het extra betaald. In 2010 kostten die overuren de Assemblée 48 miljoen euro. Dat bedrag is vooral zo hoog omdat alle ongeveer 1300 personeels-leden die overuren betaald krijgen — ook als ze niet aanwezig zijn. ‘In werkelijkheid zijn er gemiddeld slechts 300 à 400 medewerkers ’s avonds aanwezig’, aldus de Ifrap. ‘Er zou jaarlijks 32 miljoen bezuinigd kunnen worden.’ als alleen degenen worden betaald die ook echt overuren maken.’

Spotgoedkoop
logies
In het Franse parlementsgebouw, 
Palais Bourbon, zijn niet alleen twee 
restaurants gevestigd (drie gangen + 
drankjes à ongeveer 20 euro), er is ook 
een ‘viersterrenhotel’ gevestigd voor de 
late werkers. Kosten: 40 euro per 
nacht.
Als het vol is en de parlementariër moet 
uitwijken naar een ander hotel, wordt 
het verschil in prijs vergoed.
‘Heel praktisch voor de parlementari-
ers in Parijs die met echtelijke ruzies 
kampen’, aldus één lid van de Assem-
blée.
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Tot nu wist niemand hoeveel het Franse parlement kost. Nu
blijkt dat de personeelskosten de hoogste van Europa zijn.


