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Gebouwen van EU-delegaties: “niet altijd de beste prijs-
kwaliteitverhouding”, aldus EU-controleurs 
De kantoorgebouwen en ambtswoningen waarin EU-diplomaten over de hele wereld zijn 
gehuisvest, bieden niet altijd de beste prijs-kwaliteitverhouding en de wijze waarop ze worden 
geselecteerd en beheerd vertoont tekortkomingen, volgens een nieuw verslag van de Europese 
Rekenkamer. 

De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) coördineert het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU. De dienst voorziet in kantoorgebouwen voor EU-personeel en in 
ambtswoningen voor delegatiehoofden bij ongeveer 140 delegaties over de hele wereld. De 
uitgaven van de EDEO voor delegatiegebouwen bedroegen in 2014 165 miljoen euro. 

De controleurs onderzochten het selectieproces bij dertig delegatiegebouwen, stuurden een 
enquête aan alle delegaties en bezochten er vier (in Nepal, Tanzania, Turkije en de VS - 
Washington DC). Zij stelden vast dat hoewel de delegatiegebouwen in het algemeen voldeden 
aan de behoeften, ze in sommige gevallen niet de beste prijs-kwaliteitverhouding boden, omdat 
de oppervlakte ervan de limieten in het gebouwenbeleid overschreed, omdat de EDEO gebouwen 
bezat die hij niet meer gebruikte en omdat de lasten die in rekening werden gebracht aan 
organisaties die in gedeelde gebouwen waren gehuisvest, in sommige gevallen niet toereikend 
waren om alle kosten te dekken. 

“Het doeltreffend beheer van delegatiegebouwen draagt bij tot het buitenlands beleid, de handel 
en de ontwikkelingsdoelstellingen van de EU”, aldus Pietro Russo, het voor het verslag 
verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “Maar een doeltreffend beheer betekent 
ook dat er moet worden gezorgd voor een goede prijs-kwaliteitverhouding.”  

De EDEO selecteert niet altijd de juiste gebouwen vanwege tekortkomingen in elk van de 
belangrijke fasen van het selectieproces, stellen de controleurs; als sommige delegaties de 
plaatselijke markt onderzoeken, beschikken ze over onvoldoende deskundigheid om geschikte 
opties vast te kunnen stellen en krijgen ze niet voldoende steun van het hoofdkantoor; als 
delegaties opties voorstellen aan het hoofdkantoor, berusten deze niet altijd op een degelijke 
technische en financiële analyse; als het hoofdkantoor de uiteindelijke beslissing neemt, is het 
soms te laat om een contract te tekenen, en zijn beslissing biedt niet altijd de beste prijs-
kwaliteitverhouding. 
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Zodra de EDEO gebouwen heeft geselecteerd, brengt de dienst regelmatig bezoeken ter plaatse 
om te beoordelen of ze nog steeds voorzien in de behoeften, maar hij stelt niet alle 
tekortkomingen vast. Verder neemt de EDEO de monitoringresultaten niet op betrouwbare wijze 
in zijn informatiesystemen op. Dit gebrek aan betrouwbare basisinformatie staat een 
doeltreffende planning in de weg, aldus de controleurs.  

De doelstelling op lange termijn voor de EDEO is om meer gebouwen te kopen en in 2015 trof de 
dienst regelingen voor het lenen van maximaal 200 miljoen euro. Volgens de controleurs beschikt 
de EDEO echter niet over deskundigheid op het gebied van vastgoedbeheer en heeft hij nog geen 
doeltreffende systemen opgezet om zijn eigen gebouwen zelfstandig te beheren. 

Met het oog op hun bevindingen bevelen de controleurs aan dat de EDEO het volgende dient te 
doen: 

• milieufactoren, toegang voor gehandicapten en flexibiliteit als doelstellingen opnemen in 
het beleid voor kantoorgebouwen; 

• ervoor zorgen dat de lasten die worden betaald door andere organen die gehuisvest zijn 
in delegatiegebouwen, consistent zijn en de kosten volledig dekken; 

• de toepassing van de procedure voor de selectie van gebouwen versterken; 
• een centrale informatiebron gebruiken om de huurtarieven op de markt te controleren 

en te monitoren; 
• zijn informatiesysteem voor vastgoedbeheer verbeteren, zodat de dienst informatie voor 

het planningsproces kan aanleveren die betrouwbaarder en relevanter is; 
• zijn deskundigheid op het gebied van vastgoedbeheer op het hoofdkantoor versterken 

om een strategischer aanpak te ontwikkelen; 
• prioriteiten voor de middellange termijn opstellen voor huur, koop, verkoop, aanpassing 

en onderhoud; 
• systemen invoeren om eigen gebouwen doeltreffend te beheren. 

 

Noot voor de redactie: 

Toen de EDEO in januari 2011 werd opgericht, nam hij van de Europese Commissie de 
verantwoordelijkheid over voor het aansturen van de EU-delegaties over de hele wereld. De 
EDEO voorziet in kantoorruimte voor 5.300 personeelsleden in ongeveer 140 delegaties. De EDEO 
is ook verantwoordelijk voor de ambtswoningen van de delegatiehoofden en voor het 
verschaffen van woonruimte - of het vergoeden van de kosten daarvoor - aan 2.400 
personeelsleden.  

Speciaal verslag nr. 7/2016 “Het wereldwijde gebouwenbeheer van de Europese Dienst voor 
extern optreden” is beschikbaar in 23 EU-talen. 

In 2014 publiceerde de ERK Speciaal verslag nr. 11/2014, dat over een soortgelijk onderwerp 
ging, getiteld “De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden” (beschikbaar 
op eca.europa.eu). 
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