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Transparantieregister van de EU
SAMENVATTING
Wijdverbreide lobbying in de EU-instellingen heeft geleid tot kritiek op de situatie in
verband met transparantie en de aflegging van verantwoording in het EU-
besluitvormingsproces. Als respons op de bezorgdheid hierover is het Parlement in 1995
overgegaan tot de instelling van zijn transparantieregister, gevolgd door de Commissie in
2008. De twee instellingen hebben hun instrumenten samengevoegd tot een gezamenlijk
Europees Transparantieregister (TR) in 2011, op basis van een interinstitutioneel akkoord.
De Raad is tot dusver niet meer dan een waarnemer van het systeem.
Het TR is een systeem van vrijwillige registratie voor entiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks invloed op het besluitvormingsproces van de EU willen uitoefenen. Het is
gegroeid met ongeveer 1 000 organisaties per jaar, tot een totaal van meer dan 7 000
organisaties vandaag. Hoewel het erg moeilijk is een schatting te maken van de feitelijke
dekking van het register, is met een recente academische studie (2013) vastgesteld dat het
register 60-75 % dekt van de lobbyorganisaties die op EU-niveau actief zijn.
Overeenkomstig het interinstitutioneel akkoord is het systeem in 2013-2014 onderworpen
aan een politieke evaluatie. Als resultaat hiervan zal in januari 2015 een nieuw, verbeterd
registratiesysteem worden ingevoerd.
Het Parlement vraagt al een verplicht register voor in de EU-instellingen actieve lobbyisten
sinds 2008. Het stelt dat een verplicht register ervoor zou zorgen dat alle lobbyisten de
gedragscode volledig naleven. De kwestie krijgt steeds meer aandacht, met name sinds
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker haar op de politieke agenda heeft geplaatst, met
de toezegging een voorstel in te dienen voor een verplicht systeem tegen 2016, zoals het
Parlement vraagt. Daarnaast publiceert de Commissie sinds 1 december 2014 informatie
over de vergaderingen die commissarissen, leden van hun kabinet en directeuren-generaal
met lobbyisten hebben.
De wetten in de lidstaten variëren wat de regelgeving ten aanzien van lobbying betreft.
Systemen met verplichte registratie bestaan alleen in Litouwen, Polen, Slovenië, Oostenrijk en
het VK. Het Ierse Parlement werkt momenteel aan wetgeving om een dergelijke regeling in te
voeren. Systemen met vrijwillige registratie bestaan in Duitsland, Frankrijk en Nederland.

In deze briefing komt het volgende aan bod:
 Wat is het transparantieregister?
 Wetgevingskader voor lobbying in de EU
 Evolutie van het transparantieregister
 Een verplicht EU-transparantieregister

voor de EU-instellingen?
 Transparantie van lobbying in de lidstaten
 Referentiemateriaal
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Wat is het transparantieregister?
Wijdverbreide lobbying in de EU-instellingen heeft geleid tot kritiek op de situatie in
verband met transparantie en de aflegging van verantwoording in het EU-
besluitvormingsproces. Als respons op de bezorgdheid hierover is het Parlement in 1995
overgegaan tot de instelling van zijn transparantieregister, waarna de Commissie haar
eigen register instelde in 2008. De twee instellingen stelden vervolgens een gezamenlijk
Transparantieregister (TR) in, na de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen
de Commissie en het Parlement in 2011. Dit register blijft een systeem van vrijwillige
registratie voor belangenvertegenwoordigers die rechtstreeks of onrechtstreeks
invloed op het EU-besluitvormingsproces willen uitoefenen. Het Transparantieregister
is gegroeid met gemiddeld ongeveer 1 000 registranten per jaar en omvat nu meer dan
7 000 organisaties. Het dekt alle organisaties en zelfstandigen, ongeacht hun
rechtspositie, die activiteiten verrichten die vallen in het toepassingsgebied van het
register, inclusief in-huislobbyisten1, bedrijfs-
/beroepsverenigingen, professionele
adviesbureaus, advocatenkantoren, als zelfstandige
werkzame raadgevers, denktanks en universitaire
en onderzoeksinstellingen. De onlangs
goedgekeurde herziening van het
interinstitutioneel akkoord zal in werking treden op
1 januari 2015 en zal worden gevolgd door een
bijwerking van het systeem.

Wetgevingskader voor lobbying in de EU
Definitie van lobbying
De term lobbying komt van het woord lobby, dat
slaat op een vestibule waar parlementsleden
kunnen worden benaderd voor of na een debat.
Lobbying is in essentie een gecoördineerde
inspanning om invloed uit te oefenen op de
vaststelling van het beleid en op de besluitvorming,
teneinde een bepaald resultaat te verkrijgen van
de overheidsinstanties en van de verkozen
vertegenwoordigers.2 Lobbying valt dus onder het
ruimere concept van belangenvertegenwoordiging,
maar blijft beperkt tot de aspecten hiervan die
betrekking hebben op wetgeving en uitvoering.3

In het interinstitutioneel akkoord over het Transparantieregister wordt geen gebruik
gemaakt van het woord lobbyist, maar verwezen naar "organisaties en als zelfstandige
werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-
beleid". In het akkoord wordt gebruik gemaakt van een definitie op basis van de
activiteit (of een entiteit een lobbyist is, hangt af van wat de organisatie doet en niet
van de rechtspositie ervan). Lobbyingactiviteiten zijn "alle activiteiten (...) die erop
gericht zijn de beleidsvorming, uitvoering van het beleid of de besluitvorming van de
EU-instellingen direct of indirect te beïnvloeden, ongeacht het gebruikte
communicatiekanaal of communicatiemiddel (...)".4 De EU-definitie van lobbying, die
ook indirecte lobbying omvat, is erg ruim in vergelijking met andere, soortgelijke
systemen.5

In het interinstitutioneel akkoord wordt
de volgende onvolledige lijst van
voorbeelden van lobbyingactiviteiten
gegeven:
• contacteren van leden van het

Parlement, ambtenaren of andere
personeelsleden van de EU-
instellingen;

• voorbereiden, laten circuleren of
versturen van brieven,
informatiemateriaal of
discussiestukken en standpuntnota's;

• organiseren van evenementen,
vergaderingen of promotionele
activiteiten en sociale evenementen
of conferenties door middel van
uitnodigingen aan leden van het
Parlement, ambtenaren of andere
personeelsleden van de EU-
instellingen;

• vrijwillige bijdragen en de deelname
aan formele raadplegingen inzake
voorgenomen EU-wet- of regelgeving
en andere openbare raadplegingen.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=nl
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:NL:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0376+0+DOC+XML+V0//NL
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2016-2017
2e evaluatie van het TR; indiening

van een voorstel voor een verplicht
TR

1 april 2015
Uiterste datum voor alle

registranten om zich
te houden aan het nieuwe systeem

Januari 2015
Start van de nieuwe TR-website

15 april 2014
EP & Commissie ondertekenen

nieuw interinstitutioneel akkoord
Maart 2014

Verslag-Gualtieri (AFCO)
Juni-december 2013
1e evaluatie van het

interinstitutioneel akkoord over het
TR door werkgroep op hoog niveau

(Wieland/Šefčovič)
23 juni 2011

Interinstitutioneel akkoord over TR
ondertekend en TR gestart

23 juni 2008
Commissie start haar register van

belangenvertegenwoordigers
8 mei 2008

Resolutie van het EP
(Stubb/Friedrich) met oproep tot

gezamenlijk en verplicht TR
2006

Groenboek van de Commissie over
het Europees Transparantie-Initiatief

1996
EP start zijn register voor

geaccrediteerde lobbyisten

Lobbying en transparantie in het primaire EU-recht
De transparantie van lobbying is niet geregeld in de Verdragen. In artikel 11, lid 1, van
het VEU wordt evenwel duidelijk gemaakt dat raadpleging belangrijk is, doordat de EU-
instellingen verplicht worden "de burgers en de representatieve organisaties langs
passende wegen de mogelijkheid [te bieden] hun mening over alle onderdelen van het
optreden van de Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in discussie te
treden". Lid 2 van hetzelfde artikel luidt: "De instellingen voeren een open,
transparante en regelmatige dialoog met representatieve organisaties en met het
maatschappelijk middenveld".

Voorts wordt de Commissie specifiek opgedragen "ter wille van de samenhang en de
transparantie van het optreden van de Unie (...) op ruime schaal overleg [te plegen] met de
betrokken partijen". Een specifiek verdragsartikel heeft betrekking op de dialoog met religieuze
groepen (artikel 17, lid 3, van het VWEU). Hieruit blijkt dat lobbyingactiviteiten op zich – in de zin
van de participatie van belangenvertegenwoordigers in een dialoog met de EU-instellingen –
een duidelijke rechtsgrond hebben in de Verdragen als element van participerende democratie.

Het transparante karakter van deze dialoog wordt expliciet
geformuleerd in artikel 11, lid 1, van het VEU ("een open,
transparante en regelmatige dialoog"). Voorts komt de
kwestie van transparantie aan bod in artikel 15 van het
VWEU, waar wordt voorgeschreven dat alle EU-
instellingen "werken (...) in een zo groot
mogelijke openheid", om ervoor te zorgen
dat de EU-instellingen verantwoording
afleggen, zodat democratische
controle kan worden uitgeoefend.
Volgens sommigen bestaat hierdoor een spanning
tussen het principe van transparantie (met de
verplichting alle contacten bekend te maken) en het
principe van openheid (met de vereiste van
onbeperkte toegang tot functionarissen en leden van
de instellingen).6

Evolutie van het transparantieregister
Situatie vóór 2011
Oorspronkelijk was lobbyen van de EU- instellingen
helemaal niet gereguleerd. Pas in 1995 startte het EP
zijn register van lobbyisten met toegang tot het
Parlement. Dit register was in feite een lijst van
belangenvertegenwoordigers waaraan
langetermijntoegang tot de gebouwen van het EP
was verleend. In mei 2011 waren in het register
ongeveer 4 000 individuen opgenomen, maar dat
waren niet allemaal geverifieerde lobbyisten. De
enige informatie die op dat moment in het register
was opgenomen, waren de namen van de individuen
en de vertegenwoordigde organisaties.

De Commissie voerde een vrijwillig register van
lobbyisten in juni 2008, na de goedkeuring van een
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gedragscode voor belangenvertegenwoordigers een maand eerder. Het register van de
Commissie maakte deel uit van een ruimer Europees Transparantie-Initiatief (ETI). Het
register groeide tot een lijst van meer dan 3 900 organisaties in 2011.

Gezamenlijk Transparantieregister (sinds 2011)
In een resolutie van 8 mei 2008 riep het EP op tot de instelling van een verplicht
transparantieregister voor alle uitvoerings- en wetgevingsinstellingen van de EU
(Commissie, Parlement en Raad). Als resultaat hiervan werd op 23 juni 2011 een
interinstitutioneel akkoord over een Transparantieregister ondertekend. Registratie
blijft vrijwillig, maar er worden van lobbyisten meer gegevens verlangd dan het geval
was met de eerdere registers. Registranten moeten een raming verstrekken van de
jaarlijkse kosten in verband met de activiteiten waarop het transparantieregister
betrekking heeft en het aantal personen dat bij deze activiteiten betrokken is, en zij
moeten alle EU-financiering die zij ontvangen, bekend maken. Eveneens moet worden
gespecificeerd welke wetgevingsvoorstellen zij volgen. Registratie in deze publieke
databank gebeurt online en registranten moeten hun gegevens jaarlijks bijwerken. Er is
een procedure voor de indiening van klachten tegen registranten die de gedragscode
voor registranten niet naleven.

Het interinstitutioneel akkoord omvat een gedragscode die de registranten moeten
naleven. De 12 punten van de code hebben betrekking op aspecten als de verplichting
voor registranten om zich in het kader van hun betrekkingen met ambtenaren en leden
van de instellingen te identificeren, door het vermelden van hun naam en de entiteit die
zij vertegenwoordigen, alsmede de belangen die zij behartigen en de doelen of
doelstellingen die zij nastreven en, indien van toepassing, de cliënten die zij
vertegenwoordigen. Registranten beloven ook zich te onthouden van oneerlijke
handelingen om informatie of een beslissing te verkrijgen en van pogingen daartoe, zij
beloven ambtenaren en leden er niet toe aan te zetten inbreuk te plegen op de voor
hen geldende gedragsregels en -normen en zij beloven ervoor te zorgen dat voormalige
personeelsleden van de EU die als lobbyist in dienst zijn, de verplichting naleven om zich
te houden aan de vertrouwelijkheidseisen.

Het register wordt beheerd door het Gezamenlijk secretariaat van het
transparantieregister. Dit controleert de volledige databank via een systeem van
steekproefsgewijze controles om de juistheid van de gegevens te verifiëren; momenteel
worden jaarlijks ongeveer 800 controles uitgevoerd. Registranten die niet de vereiste
updates verstrekken of die niet meewerken, worden uit het systeem geschrapt. Het
Gezamenlijk secretariaat van het transparantieregister publiceert jaarverslagen, het
laatste van 2013, met statistieken en een overzicht van de activiteiten.

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0003_nl.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2007/2115(INI)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:NL:PDF
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/codeOfConduct.do?locale=nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/jointSecretariat.do?locale=nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/jointSecretariat.do?locale=nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=en
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/openFile.do?fileName=transparency_register_report_20131127_en.pdf
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Figuur 1: Entiteiten die in het Transparantieregister waren geregistreerd op 19 november
2014 (totaal: 7 065)

bedrijfs-
verenigingen actief

in de hele EU
2355

NGO's
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Ondernemingen
en groepen
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968

Professionele
adviesbureaus
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onderzoeks-
instellingen
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Openbare entiteiten
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gewestelijk,

gemeentelijk)
325

Zelfstandige
adviseurs

247

Vakbonden
144

Advocaten-
kantoren

87
Religieuze

organisaties
41

Zoals getoond in figuur 1 staan momenteel meer dan 7 000 organisaties en als
zelfstandige werkzame lobbyisten in het Transparantieregister geregistreerd. In figuur 2
wordt de ontwikkeling getoond van de registraties sinds het gezamenlijke register in
juni 2011 werd gestart.

Het Transparantieregister is online toegankelijk en kan vrij worden ingekeken en
gedownload in open government-formaat. De databank kan worden doorzocht en de
informatie kan worden gefilterd volgens de soort van organisatie, de
vertegenwoordigers ervan en of deze toegang hebben tot het EP, of zij een kantoor
runnen in Brussel enzovoort.

Figuur 2: Evolutie van de registraties in het Transparantieregister sinds de start ervan

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=en&action=prepareView
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=nl&reset=
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Evaluatie van het transparantieregister van 2013
Werkgroep op hoog niveau
Een gezamenlijke werkgroep op hoog niveau van het EP en de Commissie7 heeft het
interinstitutioneel akkoord geëvalueerd en in december 2013 een voorlopige
ontwerptekst goedgekeurd met aanbevelingen voor een technische en politieke
herziening. Belangrijkste aanbevelingen waren duidelijkere definities (bijvoorbeeld
directe en indirecte beïnvloeding), een nieuwe bepaling op grond waarvan een entiteit
al wordt verwacht zich te registreren wanneer de activiteiten in kwestie in
voorbereiding zijn, meer gedetailleerde bepalingen over relevante activiteiten,
bepalingen over stimulansen voor registratie, nieuwe bepalingen over
waarschuwingen en klachten, bepalingen op grond waarvan meer gedetailleerde
informatie van lobbyisten wordt vereist (bijvoorbeeld lidmaatschap van groepen op
hoog niveau, raadgevende commissies, deskundigengroepen, lidmaatschap van of
deelname aan intergroepen van het EP, andere door de EU ondersteunde structuren en
platformen enz.). Tot slot zijn wijzigingen aangebracht in de gedragscode om de
principes hiervan te laten gelden voor alle vertegenwoordigers, niet alleen degenen
die geregistreerd zijn.8

In de gedragscode worden precieze regels vastgesteld om situaties te voorkomen waarin
lobbyisten het passende gedrag van leden en personeel van de instellingen kunnen
ondermijnen. Met name verplichten lobbyisten zich ertoe de uitvoering en toepassing van alle
door de EU-instellingen vastgelegde regelingen, gedragscodes en goede bestuurspraktijken te
eerbiedigen en te waarborgen dat deze niet worden belemmerd. Zij mogen leden of personeel
er niet toe aanzetten inbreuk te plegen op de voor hen geldende gedragsregels en -normen.
Voorts moeten lobbyisten, wanneer zij voormalige ambtenaren of andere personeelsleden (of
medewerkers of stagiairs van leden) in dienst hebben, de verplichting van deze werknemers
respecteren om zich te houden aan de voor hen geldende regels en
vertrouwelijkheidsvereisten. Tot slot moeten lobbyisten alle regels naleven met betrekking tot
de rechten en verantwoordelijkheden van oud-leden van beide instellingen.

Verslag-Gualtieri
Een EP-verslag over de wijziging van het interinstitutioneel akkoord, dat besproken was
in de AFCO-commissie (rapporteur: Roberto Gualtieri, S&D, Italië), werd goedgekeurd
door de plenaire vergadering op 15 april 2014, met goedkeuring door het EP van het
herziene interinstitutioneel akkoord. Tegelijk herhaalde het Parlement zijn oproep tot
een verplicht register, met een verzoek aan de Commissie om uiterlijk eind 2016 een
voorstel voor een verordening in te dienen. Het EP wees ook op de idee van een
"wetgevingsvoetafdruk" die op vrijwillige basis als bijlage bij verslagen van leden wordt
gevoegd, waarin alle lobbyisten worden vermeld die een aanzienlijk effect op het verslag
hebben gehad.

Het Transparantieregister vanaf 2015
Het herziene interinstitutioneel akkoord zal van toepassing zijn met ingang van 1 januari
2015 en alle registranten moeten hun gegevens dienovereenkomstig actualiseren. Het
nieuwe systeem is bedoeld om de gegevenskwaliteit aanzienlijk te verbeteren – door
preciezere en beter geactualiseerde informatie te vereisen, te zorgen voor een meer
gerichte monitoring van de databank en het Transparantieregister en de nieuwe
vereisten beter bekend te maken bij de belanghebbenden.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-528.034+01+DOC+PDF+V0//nl&language=nl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-528.034+01+DOC+PDF+V0//nl&language=nl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0376+0+DOC+XML+V0//NL
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De instellingen hebben beslist het systeem te versterken door middel van stimulansen,
om alle relevante belangenvertegenwoordigers ertoe aan te moedigen zich te
registreren. De belangrijkste stimulansen tot nu toe zijn de mogelijkheid voor
registranten om te verzoeken om toegang tot het EP (momenteel hebben meer dan
4 900 individuen een accreditatie voor toegang tot het EP) en meldingen te ontvangen
van de Commissie met betrekking tot routekaarten
en openbare raadplegingen die eraan komen.
Bijkomende stimulansen worden ingevoerd. Wat
de Commissie betreft, omvat dit een
gedifferentieerde behandeling van geregistreerde
organisaties tijdens openbare raadplegingen, met
een zitje in deskundigengroepen of raadgevende
commissies. Personeelsleden van de Commissie
worden ertoe aangemoedigd belanghebbenden
vóór hun vergaderingen te vragen of zij
geregistreerd zijn en commissarissen, leden van
hun kabinet en directeuren-generaal hebben alleen
ontmoetingen met geregistreerde entiteiten,
wanneer hun activiteiten vallen onder de
verplichting van registratie in het
Transparantieregister. Begunstiging door de
Commissie wordt alleen verleend aan
geregistreerde entiteiten, ook hier wanneer hun
activiteiten vallen in deze categorie.

Het Bureau van het Parlement is al overgegaan tot de invoering van een nieuwe regel9 op
grond waarvan personen die het woord voeren tijdens hoorzittingen van commissies van het EP,
vertegenwoordigers moeten zijn van geregistreerde organisaties, wanneer hun activiteiten
registratie in het Transparantieregister vereisen. Voorts zullen de accreditatieprocedures
worden gestroomlijnd en verbeterd en er zal een bijkomend pakket stimulansen worden
ingevoerd in het voorjaar van 2015.

Een verplicht transparantieregister voor de EU-instellingen?
Kritiek op het bestaande systeem
Het bestaande systeem is vrijwillig; bijgevolg is het niet illegaal om te lobbyen bij de
EU-instellingen zonder zich te registreren. Volgens recent onderzoek omvat het
Transparantieregister ongeveer 75 % van de aan het bedrijfsleven verbonden
organisaties en 60 % van de ngo's die actief zijn op het gebied van lobbying bij de EU-
instellingen.

Het EP heeft opgeroepen tot de invoering van een verplicht register in 2008, 2011 en 2014.

Talrijke belanghebbenden steunen deze oproep, onder andere de European Public
Affairs Consultancies' Association en Transparency International. Toch beveelt de OESO,
die wel benadrukt dat transparantie belangrijk is en handhaving nodig, niet
ondubbelzinnig de invoering van verplichte registers.

Politieke wil van de Commissie-Juncker
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft beloofd dat de Commissie op het gebied
van transparantie het goede voorbeeld zou geven en heeft opdracht gegeven aan eerste
vicevoorzitter Frans Timmermans om een voorstel uit te werken voor een

Directe vs. indirecte lobbying
Het herziene interinstitutioneel akkoord
over het Transparantieregister omvat
een duidelijke definitie van directe en
indirecte lobbying (beïnvloeding van het
beleid):
 "onder "directe beïnvloeding"

[wordt] verstaan: rechtstreeks
contact of rechtstreekse
communicatie met de EU-
instellingen of overig handelen in
vervolg op een dergelijke activiteit"

 "onder "indirecte beïnvloeding"
[wordt] verstaan: het langs andere
weg, zoals de media, de publieke
opinie, conferenties of sociale
evenementen, beïnvloeden van de
EU-instellingen".

http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2007/2115(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2010/2291(ACI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0376+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.epaca.org/newsroom/30/47/EPACA-welcomes-European-Parliament-s-call-for-a-mandatory-Transparency-Register
http://www.epaca.org/newsroom/30/47/EPACA-welcomes-European-Parliament-s-call-for-a-mandatory-Transparency-Register
http://www.transparencyinternational.eu/focus_areas/lobbying-the-eu/
http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf
http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_nl.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/timmermans_en.pdf
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interinstitutioneel akkoord over de instelling van een verplicht lobbyingregister voor de
Commissie, het Parlement en de Raad. Sinds 1 december 2014 zorgt de Commissie voor
de publicatie van informatie over de vergaderingen die commissarissen, leden van hun
kabinet en directeuren-generaal met lobbyisten hebben.10

Probleem van de rechtsgrond
De EU kan alleen wetten vaststellen om verplichtingen op te leggen aan burgers en
bedrijven, als zij hiervoor expliciet bevoegd is. Op grond van artikel 298, lid 2, van het
VWEU mogen het Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure
bepalingen vaststellen om ervoor te zorgen dat de instellingen van de Unie steunen op
een open en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat. Op grond hiervan mag de EU
de kwestie van transparantie evenwel alleen regelen voor EU-ambtenaren, niet voor
lobbyisten.

Bijgevolg is de enige rechtsgrond die kan worden gebruikt, de flexibiliteitsclausule van
artikel 352 van het VWEU. Hierin wordt bepaald dat, indien een optreden van de Unie nodig
blijkt om een van de doelstellingen van de Unie te verwezenlijken zonder dat de Verdragen in
de daartoe vereiste rechtsgrond voorzien, passende bepalingen kunnen worden vastgesteld
volgens een speciale wetgevingsprocedure (eenparigheid van stemmen in de Raad, goedkeuring
door het Europees Parlement). De door de EU nagestreefde doelstelling is transparantie
(artikelen 1 en 15 van het VWEU, 10 en 11 van het VEU). Het valt nog te bekijken hoe een
verplicht systeem op basis van een interinstitutioneel akkoord, als voorgesteld door
Commissievoorzitter Juncker, eruit zou zien, tegenover een verplicht systeem op basis van een
verordening.

Transparantie van lobbying in de lidstaten
De meeste lidstaten hebben geen lobbyingregister, in welke vorm ook. Verplichte
transparantieregisters voor lobbyisten bestaan momenteel in vier EU-landen
(Oostenrijk, Litouwen, Polen en Slovenië). Dit register zal spoedig worden ingevoerd in
het VK en wordt in Ierland verwacht in 2015.11 Drie landen hebben vrijwillige registers
(Kroatië, Duitsland en Roemenië).

Tabel 1: Regulering in de EU-lidstaten ten aanzien van lobbying
Lidstaat12 Wetgeving

op het gebied van
lobbying

Gedragscode
voor lobbyisten

Transparantieregister
voor lobbyisten

Oostenrijk Ja, sinds 2013 Ja, op grond van
wetgeving

Ja, verplicht

Kroatië Nee Nee Vrijwillig, zelfregulering
Tsjechische
Republiek

Nee Zelfregulering Nee

Denemarken Nee Zelfregulering Nee (bestond in 2012)
Finland Nee Zelfregulering (2012) Nee
Frankrijk Reglement van de

Assemblée nationale
(1.1.2014)

Goedgekeurd door het
bureau van de
Assemblée nationale

Ja, vrijwillig

Duitsland Reglement van de
Bundestag

Nee Vrijwillig register voor
lobbyisten bij de
Bundestag

Ierland Wet op registratie voor
lobbying 2014 (in

Zal worden ingevoerd
met de wet op lobbying

Zal verplicht worden
gesteld met de wet op
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behandeling) lobbying
Italië13 Nee Zelfregulering Nee
Letland Nee Zelfregulering (2012) Nee
Litouwen Wet op lobbying 2001 Ethische code van de

lobbyist
Ja, verplicht

Nederland Reglement van het
parlement (sinds 2012)

Nee Verplicht register van
entiteiten met toegang
tot het parlement

Polen Wetgeving (7.3.2006) Nee Ja, verplicht
Roemenië Nee Zelfregulering (2010) Ja, vrijwillig
Slovenië Wetgeving (2011) Zelfregulering Verplicht op grond van

wetgeving
Spanje Nee Zelfregulering Nee
Zweden Nee Zelfregulering (2005) Nee
Verenigd
Koninkrijk

Wet op de
transparantie van
lobbying 2014

Nee Verplicht (weldra
verwacht)
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12 De overige lidstaten – België, Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Luxemburg, Malta, Portugal en Slowakije –
hebben geen wetgeving, gedragscode of register. Hongarije had wetgeving op het gebied van lobbying en een
register, maar die zijn er niet meer sinds 2011.

13 In Italië bestaan er bepaalde lobbyingregels op regionaal niveau, waarbij de regio Toscane beschikt over een
lobbyistenregister.
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