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Van silo’s naar loopgraven: 
Brussel gaat reorganiseren

BRUSSEL ULKO JONKER

B
ehalve de nieuwe voorzitter 
is nu ook de eerste vice-
voorzitter van de nieuwe 
Europese Commissie be-
kend: Günther Oettinger. 
De 60-jarige partijgenoot 

van Angela Merkel werd deze week op 
de valreep nog gepromoveerd door José 
Manuel Barroso. En omdat Oettinger 
opnieuw is aangewezen als de Duitse 
EU-commissaris, komt Jean-Claude 
Juncker er vermoedelijk niet onderuit 
om de oud-minister-president van Ba-
den-Württemberg per november weer 
als een van zijn vicepresidenten aan te 
wijzen. Zo kan Juncker aan Merkel ook 
zijn dankbaarheid tonen voor zijn eigen 
benoeming.

Oettinger is bekend van het zwaar 
Zwabische accent waarmee hij rare din-
gen zegt. Zoals in 2011, toen hij zei dat de 
vlaggen van schuldenzondaars als Grie-
kenland, Portugal en Ierland misschien 
beter halfstok kunnen worden gehangen 
bij officiële EU-gebouwen. Als commis-
saris voor energie slaagde hij er niet in 
de interne markt voor gas en elektriciteit 
vlot te trekken. Hij bereidde zich dan 
ook al boetvaardig voor op afronding van 
zijn loopbaan in het bedrijfsleven, waar 
hij zijn Brusselse netwerk te gelde wilde 
maken.

Zijn herbenoeming vloeit voort uit een 
achterkamertjesdeal, waarvan we er de 
komende maanden in de hoofdsteden 

meer gaan zien. Deze valt in de categorie 
‘alles is beter dan hij’. In dit geval Martin 
Schulz, die deze week genoegen moest 
nemen met verlenging van zijn voorzit-
terschap van het Europees Parlement 
omdat de kiezers hem niet tot winnende 
‘Spitzenkandidaat’ aanwezen voor het 
Comissievoorzitterschap. Merkel bliefde 
hem ook niet als commissaris. Dus dan 
doen we Günther nog maar een keer. 
Zoals ook Neelie Kroes in 2009 opnieuw 
werd genomineerd, nadat de coalitiege-
noten in Balkende 4, CDA en PvdA, het 
niet op tijd eens werden over een alter-
natief.

Het vicevoorzitterschap van de Com-
missie levert in de huidige Commissie 
slechts prestige en een extra zakcentje 
van € 2315 (+11%) per maand op. Maar in 
Brussel wordt gewerkt aan een organisa-
tiemodel waarin de vicevoorzitters ook 
functioneel boven de rest uitsteken. Vol-
gens het Verdrag van Lissabon zouden 
vanaf dit jaar eigenlijk nog maar 19 lid-
staten een eigen commissaris hebben, 
als begin van een roulatiesysteem. Maar 
die regel is opgeschort om de Ieren, die 
eerst tegen ‘Lissabon’ stemden, over de 
streep te trekken.

Om de Commissie toch doelmatiger te 
laten werken is het clusterplan bedacht. 
Organisatie en werkverdeling binnen de 
Commissie zijn vooral een verantwoor-
delijkheid van de voorzitter. Juncker 
krijgt dus na zijn benoeming, over twee 

weken, een aantal intern voorbereide op-
ties voor reorganisatie voorgelegd.

Deze week reikten ook Europese oud-
gedienden uit politiek en bedrijfsleven, 
verenigd in de groep ‘Vrienden van de 
Europese Commissie’, een nieuw mo-
del aan dat al is voorgekookt met zijn 
eigen adviseurs én met die van de Britse 
premier Cameron en bondskanselier 
Merkel. 

Zij gaan uit van 5 clusters voor de 28 
portefeuilles: extern beleid, economisch 
beleid, marktbeleid, cohesie en land-
bouwbeleid en justitie en binnenlandse 
zaken. Ze stellen een kernkabinet van 
vicevoorzitters voor, dat wekelijks verga-
dert met de Commissie-voorzitter en dat 
de lijnen uitzet. Nu werkt de Commissie 
volgens hen in 28 silo’s langs elkaar 
heen en mondt dat uit in een stroperige 
consensusvorming. Het voltallige colle-
ge, waarin ieder lid één stem heeft zou 
voortaan ook weer met een eenvoudige 
meerderheid moeten besluiten wat on-
der Barroso niet meer gebeurt. 

De aanwijzing van zulke ‘supercom-
missarissen’ zou de komende stoelen-
dans in Brussel nóg spannender maken, 
maar er heerst binnen en buiten de 
Commissie ook grote scepsis, vanwege 
de voorspelbare politieke reflexen. Als de 
grote lidstaten de clusterhoofden leve-
ren, komen de kleine in opstand. Als ze 
die niet leveren, zullen ze zelf blokkades 
opwerpen. En áls het er toch van komt, 
worden de ambtelijke silo’s dan niet 
slechts ingeruild voor loopgraven? Re-
organisatie van de 33.039 fte’s tellende 
Commissie en haar 28 politieke baasjes 
vergt een stevige aansturing, terwijl 
Jean-Claude Juncker zelfs een geheime 
dienst van 60 beambten niet onder con-
trole had.
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