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In artikel 28 van het op 16 april 2014 gesloten Interinstitutioneel Akkoord over het 

transparantieregister wordt bepaald dat een jaarverslag over de werking van het register wordt 

ingediend bij de desbetreffende ondervoorzitter van het Europees Parlement en de 

desbetreffende vicevoorzitter van de Europese Commissie.  

 

Dit verslag bevat statistieken over het Transparantieregister in de periode januari t/m 

december 2018, alsook een beschrijving van de activiteiten van het Gezamenlijke secretariaat 

van het Transparantieregister, met name wat betreft het waarborgen van een zo hoog 

mogelijke kwaliteit van de gegevens, het monitoren van de naleving van de gedragscode en 

het vergroten van de bekendheid met de regeling. 
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I. INLEIDING 

Het Transparantieregister is door het Europees Parlement en de Europese Commissie in 

2011 opgericht middels een Interinstitutioneel Akkoord. Het vormt naast een aantal 

andere initiatieven een van de belangrijke instrumenten om de verbintenis tot 

transparantie van beide instellingen na te komen. Het Transparantieregister geldt voor 

alle organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij activiteiten 

die gericht zijn op het beïnvloeden van de besluitvorming en de beleidsuitvoering van de 

EU. Door duidelijk te maken welke belangen worden behartigd, wie zich hiermee 

bezighoudt en welke middelen hiervoor worden ingezet, maakt het Transparantieregister 

publiek toezicht mogelijk en kunnen – in concreto – burgers, de media en 

belanghebbende partijen de activiteiten en de potentiële invloed van 

belangenvertegenwoordigers monitoren. Het Transparantieregister is sinds de oprichting 

in omvang toegenomen en bevat thans bijna 12 000 entiteiten1; deze hebben allemaal de 

gedragscode ondertekend. Het Transparantieregister is momenteel wereldwijd het 

grootste in zijn soort. 

 

II. STAND VAN ZAKEN VAN HET TRANSPARANTIEREGISTER2 

1. Statistieken  

Het totale aantal inschrijvingen is toegenomen maar de verhouding tussen de zes 

afdelingen van het Transparantieregister is, wat betreft hun respectieve omvang, 

ongeveer hetzelfde gebleven. 

In 2018 was afdeling II - "In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en 

beroepsverenigingen"- nog steeds de grootste, met thans meer dan de helft van alle 

ingeschrevenen (zie cirkeldiagram 1). Binnen deze afdeling bleef de onderafdeling 

"Handels- en bedrijfsverenigingen" de grootste groep met iets meer dan 40 % van de 

afdeling. In 2018 is het aandeel van "Vakbonden en beroepsverenigingen" iets gegroeid 

tot bijna 15 % en binnen afdeling II vertegenwoordigde de onderafdeling 

"Ondernemingen en groepen ondernemingen" bijna 39 % , meer dan de 37 % in het 

voorgaande jaar (zie cirkeldiagram 2, afdeling II). 

In 2018 was afdeling III - "Niet-gouvernementele organisaties" - nog steeds de op één 

na grootste groep ingeschrevenen, met meer dan een 25 % van alle ingeschreven 

organisaties, wat vergelijkbaar is met het voorgaande jaar.  

Afdeling I - "Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/als zelfstandige werkzame 

raadgevers" - was in omvang iets kleiner geworden met net iets meer dan 10 % van alle 

ingeschrevenen, vergeleken met meer dan 11 % in het voorgaande jaar.  

Er hebben zich minder entiteiten ingeschreven in afdeling IV - "Denktanks, universitaire 

en onderzoeksinstellingen" - , afdeling VI - "Vertegenwoordigende organisaties van 

plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde 

entiteiten, enz" - en afdeling V - "Organisaties die kerken of religieuze gemeenschappen 

vertegenwoordigen". 

                                                 
1 Dit betreft uitsluitend de entiteiten die op 31 december 2018 geregistreerd en actief waren. 
2De cijfers in dit verslag geven de situatie op 31 december 2018 weer. 
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Cirkeldiagram 1: Distributie van belangenvertegenwoordigers 

 

 

 

Cirkeldiagram 2: Uitsplitsing naar onderafdeling3 

Afdeling I: Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/als zelfstandige werkzame 

raadgevers 

 

                                                 
3 Afdelingen III en V hebben geen onderafdelingen en zijn daarom niet opgenomen in de uitsplitsing. 
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Afdeling II: In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen 

 

Afdeling IV: Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen 
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Afdeling VI: Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en 

gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz.  
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Tabel 3: Distributie van inschrijvers  

Op 31 december 2018 waren er 11 901 inschrijvers in het  

Transparantieregister, verspreid over de volgende (onder)afdelingen: 

I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/als zelfstandige 

werkzame raadgevers 
1 211 

Professionele adviesbureaus 745 

Advocatenkantoren 120 

Als zelfstandige werkzame raadgevers 346 

II - In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen 5 962 

Ondernemingen en groepen ondernemingen 2 315 

Handels- en bedrijfsverenigingen 2 419 

Vakbonden en beroepsverenigingen 893 

Overige organisaties 335 

III - Niet-gouvernementele organisaties 3 159 

Niet-gouvernementele organisaties, platformen en netwerken e.d. 3 159 

IV – Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen 924 

Denktanks en onderzoeksinstellingen 586 

Universitaire instellingen 338 

V – Organisaties die kerken of religieuze gemeenschappen 

vertegenwoordigen 
54 

VI – Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en 

gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz. 
591 

Regionale structuren 118 

Overige overheden op subnationaal niveau 103 

Transnationale verenigingen en netwerken van overheden op regionaal of 

overig subnationaal niveau 
87 

Andere bij wet ingestelde openbare of publiek/private entiteiten die ten doel 

hebben in het algemeen belang te handelen  
283 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=57&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&locale=nl%23nl
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In 2018 waren er 2 762 nieuwe inschrijvingen in het Transparantieregister (dit betreft 

uitsluitend de entiteiten die in 2018 geregistreerd zijn en op 31 december 2018 nog actief 

waren4). Het gemiddelde aantal nieuwe inschrijvingen per maand was 230 (202 in het 

voorgaande jaar).   

De uitsplitsing van de nieuwe inschrijvingen naar afdelingen was als volgt:  

 466 entiteiten in Afdeling I;  

 1 143 in Afdeling II;  

 741 in Afdeling III;  

 231 in Afdeling IV;  

 13 in Afdeling V; en  

 168 in Afdeling VI.  

Noot:  

Voor de jaarlijkse statistieken sinds 2011 zie de pagina met statistieken5 op de website van 

het Transparantieregister.  

Diagram 4: Nieuwe inschrijvingen per jaar  

 

 

Het totale aantal inschrijvingen is gestegen van 11 612 in 2017 tot 11 901 in 2018, wat een 

toename betekent van minder dan 300 inschrijvingen, of een toename van slechts 2,4 %, 

vergeleken met een 6 % toename tussen 2016 en 2017 (diagram 5).  

  

                                                 
4 Mogelijke redenen voor uitschrijving waren afmelding uit eigen beweging, verwijdering door het 

Gezamenlijke secretariaat van het Transparantieregister na een kwaliteitscontrole/toetsing van de 

inschrijvingsvoorwaarden, enz. 
5 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=nl&action=prepareView  
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Diagram 5: Totaal aantal inschrijvers per jaar 

 

De inschrijvers waarvan het hoofdkantoor in de EU gevestigd is zijn goed voor ongeveer 

90 % van alle inschrijvingen, wat een aanzienlijke toename betekent vergeleken met het 

voorgaande jaar (77 %). Twee landen buiten de EU (Verenigde Staten en Zwitserland) 

staan wederom in de top 10 van landen met de meeste inschrijvers (diagram 6). 

Organisaties buiten de EU-lidstaten waren ingeschreven in het Transparantieregister; de 

helft van alle inschrijvers geeft aan dat hun hoofdkantoor gevestigd is in een van de 

volgende vier landen: België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, net zoals 

in voorgaande jaren. Meer dan 32 % van alle inschrijvers heeft een kantoor in België; voor 

ongeveer 18 % van alle inschrijvers vormt deze vestiging het hoofdkantoor. 

Diagram 6: Verdeling van inschrijvers naar land – top 106 

 
                                                 
6 Deze statistiek is gebaseerd op de locatie van het hoofdkantoor van de inschrijver zoals opgegeven bij 

inschrijving. Sommige inschrijvers hebben naast het hoofdkantoor nog een speciaal kantoor voor de EU in 

België.  
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2.  Stimulansen voor registratie 

Het Europees Parlement en de Europese Commissie bieden bepaalde stimulansen voor 

belangenvertegenwoordigers om zich in te schrijven. De toegang van 

belangenvertegenwoordigers tot besluitvormers, gebouwen en bepaalde fora van het 

Europees Parlement en de Europese Commissie kan gekoppeld zijn aan de voorwaarde 

van inschrijving in het Transparantieregister. 

Bij het Europees Parlement zijn aan inschrijving onder meer de volgende praktische 

voordelen verbonden: 

 

 Langetermijntoegang tot zijn gebouwen kan alleen worden toegestaan aan 

vertegenwoordigers van geregistreerde organisaties, na validering door de 

veiligheidsdienst van het Europees Parlement. De validering en verlenging van de 

accreditatie gebeuren online, doorgaans binnen drie werkdagen7; 

 Om als spreker op openbare hoorzittingen van parlementaire commissies te 

kunnen worden uitgenodigd, moet de organisatie waarvan de 

belangenvertegenwoordiger deel uitmaakt, in het register zijn ingeschreven; 

 Indien u ingeschreven bent, kunt u een abonnement nemen op e-mailmeldingen – 

via het register – over de activiteiten van de commissies van het Europees 

Parlement; 

 Organisaties die medeorganisator van evenementen van de fracties in de gebouwen 

van het Europees Parlement zijn, kan gevraagd worden informatie over hun 

inschrijving te verstrekken; 

 Organisaties die om het beschermheerschap van de Voorzitter van het Europees 

Parlement vragen, zullen moeten bewijzen dat zij ingeschreven zijn. 

 

Voor de Commissie zijn dit: 

 

 Vergaderingen met commissarissen, kabinetsleden en directeuren-generaal: 

belangenvertegenwoordigers moeten ingeschreven zijn om besluitvormers op hoog 

niveau te kunnen ontmoeten; 

 Openbare raadplegingen: ingeschreven organisaties worden automatisch 

geattendeerd op raadplegingen en routekaarten op de door hen gekozen 

interessegebieden. Reacties van "ingeschreven organisaties" en "anderen" worden 

afzonderlijk gepubliceerd; 

 Deskundigengroepen: voor de benoeming als deskundige in bepaalde 

deskundigengroepen is inschrijving in het register verplicht;  

 Beschermheerschap: de Europese Commissie kent het beschermheerschap 

uitsluitend toe aan ingeschreven belangenvertegenwoordigers; 

 Contacten met ambtenaren: ambtenaren van de Europese Commissie wordt 

aangeraden om uitnodigingen om een bijeenkomst of een evenement bij te wonen 

alleen te accepteren nadat ze hebben gecontroleerd of de 

belangenvertegenwoordigers ingeschreven zijn. Aan contacten met niet-

ingeschreven organisaties kunnen beperkingen worden gesteld. 

  

Accreditatie bij het Europees Parlement 

 

Accreditatie voor de gebouwen van het Europees Parlement is mogelijk voor een periode 

van ten hoogste twaalf maanden. In 2018 heeft het Parlement meer dan 8 000 individuen 

                                                 
7 Zie ook: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/transparency 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/transparency


 

9 

 

en ongeveer 2 500 vertegenwoordigers van organisaties in het Transparantieregister het 

recht op toegang verleend (als nieuw verzoek of als vernieuwing). Dit is meer dan in 2017.8  

 

Nieuwe ontwikkelingen  

 

Sinds 2017 staat het Europees Parlement houders van toegangspasjes met een lange 

geldigheidsduur van geschorste organisaties niet langer toe om hun pasje tijdens de 

schorsingsperiode te gebruiken. Hun toegangsrechten kunnen pas weer worden hersteld 

als de schorsing van de organisatie wordt opgeheven.  

In 2018 is een nieuwe stimulans voor inschrijving ingevoerd waardoor inschrijvers 

kennisgevingen over de activiteiten van de commissies van het Europees Parlement 

kunnen ontvangen. Het abonnement sluit aan op beleidsterrein en taal.  

In 2018 is een nieuwe functionaliteit ingevoerd dat informatie over bijeenkomsten van 

inschrijvers met de Europese Commissie (met commissarissen, leden van hun kabinet en 

directeuren-generaal) integreert in hun profiel in het Transparantieregister (in pdf-

formaat). Hierdoor wordt de toegang tot geconsolideerde informatie vergemakkelijkt en 

de transparantie verhoogd. Dit is een gevolg van de synergieën met het Register van 

deskundigengroepen van de Commissie en andere adviesorganen9, dat in 2017 is 

ingevoerd. Het Transparantieregister heeft de mogelijkheid gekregen om gegevens uit dit 

register op te vragen. Het Transparantieregister toont automatisch de naam van de 

deskundigengroep(en) waarvan inschrijvers lid zijn om een gemeenschappelijk belang te 

behartigen (Type B-leden) of een organisatie te vertegenwoordigen (Type C-leden). 

3 Bezoeken aan website Transparantieregister 

In 2018 werd de website10 van het Transparantieregister circa 365 000 maal11 bezocht 

(30 416 bezoeken per maand), iets meer dat in het voorgaande jaar. Het grootste aantal 

bezoekers kwam uit België (29 %), gevolgd door Duitsland (14%), het Verenigd 

Koninkrijk (8 %) en Frankrijk (7,5 %). Circa 68 % van de bezoeken kwam rechtstreeks tot 

stand, terwijl 24 % van de bezoeken via zoekmachines tot stand kwam. Wat 

taalvoorkeuren betreft genereerde de Engelse versie van de webpagina minder dan de helft 

van de bezoeken (van 56 % teruggelopen naar 42 %), gevolgd door de Duitse versie (van 

14 % het voorgaande jaar naar 17 %), de Franse versie (14 %), de Spaanse versie (6 %), 

de Italiaanse versie (5 %) en andere talen (16 %). 

 

III. ACTIVITEITEN VAN HET GEZAMENLIJKE SECRETARIAAT VAN HET 

TRANSPARANTIEREGISTER  

Het Gezamenlijke secretariaat van het Transparantieregister (Joint Transparency Register 

Secretariat, JTRS) bestaat uit een team van ambtenaren van het Europees Parlement en de 

                                                 
8 In 2018 zijn 8 130 toegangspasjes afgegeven (in vergelijking tot 7 970 in 2017) aan 2 510 organisaties 

(2506 in 2017). 

 
9 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=NL  
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=nl#nl 
11Een "bezoek" wordt gedefinieerd als een bezoeker die voor het eerst naar de website komt. Als dezelfde 

bezoeker een pagina meer dan 30 minuten na zijn laatste pageview weer bezoekt, wordt dit geregistreerd 

als een nieuw bezoek. 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=NL
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=nl%23nl
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Europese Commissie. Voor aan het JTRS gerelateerde taken gaat het om ongeveer zes 

voltijdsequivalenten (fte's) voor beide instellingen tezamen.  

Het JTRS is belast met het dagelijkse beheer van het Transparantieregister. Het biedt 

helpdeskdiensten aan, formuleert richtsnoeren voor inschrijving, onderwerpt gegevens aan 

kwaliteitscontroles, zorgt voor de afwikkeling van binnenkomende meldingen en klachten, 

coördineert de ontwikkeling van informatietechnologieën en het onderhoud van het 

systeem, en implementeert bewustmakingscampagnes en andere communicatie-

activiteiten. Het JTRS opereert onder auspiciën van het hoofd van de afdeling 

Transparantie van het secretariaat-generaal van de Europese Commissie. In juli 2018 heeft 

een nieuwe coördinator deze rol op zich genomen.  

1. Monitoring van de gegevens in het Transparantieregister  

Het JTRS coördineert de ontwikkeling van innovatieve IT-oplossingen met het oog op 

verbetering van het systeem waarop het Transparantieregister berust. Alle nieuwe 

inschrijvingen worden gecontroleerd om de ontvankelijkheid te verifiëren en de kwaliteit 

van de door de inschrijvers ingezonden gegevens te waarborgen. In 2018 heeft de in mei 

2017 ingevoerde automatische detectie van potentiële problemen met de kwaliteit van 

gegevens tastbare resultaten opgeleverd. Het JTRS heeft 256 gevallen behandeld die 

handmatig gevalideerd moesten worden. Deze procedure is van toepassing op 

inschrijvingen die niet automatisch worden gepubliceerd voordat bepaalde problemen met 

de gegevens worden opgelost. Het aantal inschrijvingen met suboptimale gegevens is van 

6 % van alle inschrijvingen in januari 2018 afgenomen tot 1,8 % in december 2018.  

Eind 2018 is een andere functionaliteit ingevoerd om te voorkomen dat inschrijvers de 

optie "Pas opgerichte organisatie, nog geen afgesloten boekjaar" een aantal jaren op rij 

selecteren. Als de inschrijving van de entiteit meer dan twee jaar geleden heeft 

plaatsgevonden wordt de inschrijver aldus verplicht financiële ramingen te verstrekken 

voor het meest recent afgesloten boekjaar. 

De infrastructuur van het register is wat de veiligheid en prestaties betreft verbeterd. 

Aan de hand van de opgedane ervaring en feedback van belanghebbenden heeft het JTRS 

de van 2015 daterende richtsnoeren voor het Transparantieregister herzien. De bijgewerkte 

versie bevat een reeks aanvullingen en verduidelijkingen die erop gericht zijn de 

inschrijvers te ondersteunen bij de inschrijving en de actualisering van de inschrijving. De 

richtsnoeren zijn beschikbaar in 23 officiële talen op de website van het 

Transparantieregister.12 

1.1 Helpdesk 

Om inschrijvers te helpen, biedt het JTRS helpdeskdiensten aan. In 2018 gaf het JTRS 

antwoord op 943 individuele informatieverzoeken die via het meertalige online 

contactformulier werden ingediend. Hiervan hadden er 591 betrekking op bestaande 

inschrijvingen en 125 op nieuwe inschrijvingen; 227 berichten hadden betrekking op 

andere kwesties. Daarnaast biedt het JTRS iedere week op specifieke tijden telefonische 

ondersteuning. 

                                                 
12http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES

&locale=nl#nl 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=nl%23nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=nl%23nl
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1.2 Kwaliteitscontroles 

Een "kwaliteitscontrole" is een serie – door het JTRS uitgevoerde – verificaties die erop 

gericht is de kwaliteit en accuraatheid van de gegevens die door de inschrijvers onder 

bijlage II bij het Interinstitutioneel Akkoord worden aangedragen te waarborgen, teneinde 

feitelijke onjuistheden en niet in aanmerking komende inschrijvingen te vermijden. In het 

geval van niet-inachtneming van de voorwaarden zoals bedoeld in bijlage II bij het 

Interinstitutioneel Akkoord initieert het JTRS een dialoog met de inschrijver met het oog 

op het vinden van een bevredigende oplossing.  

In 2017 voerde het JTRS 3 624 kwaliteitscontroles uit, meer dan in het voorgaande jaar13. 

Van de gecontroleerde inschrijvingen werd 48,52 % (1 923) toereikend bevonden. Met de 

overige entiteiten werd contact opgenomen over de ontvankelijkheid of de inconsistentie 

van de gegevens van hun inschrijving. Van de 2 040 benaderde entiteiten werd bijna 54 % 

(1 110 entiteiten) om één of meerdere van de volgende redenen uit het 

Transparantieregister verwijderd: inconsistente, incorrecte of onvolledige gegevens, het 

niet actualiseren van gegevens en niet-ontvankelijkheid. De resterende 934 entiteiten 

werkten hun inschrijving op bevredigende wijze bij met ondersteuning van het JTRS. Op 

31 december 2018 waren nog zes kwaliteitscontroles gaande. 

1.3 Meldingen  

Een "melding" is een mechanisme dat derde partijen in staat stelt het JTRS te informeren 

over inschrijvingen van één of meer entiteiten die mogelijkerwijs feitelijke onjuistheden 

bevatten, niet-ontvankelijk zijn of over activiteiten van niet-geregistreerde entiteiten die 

onder het toepassingsgebied van het register vallen. In 2018 heeft het JTRS14 

22 individuele meldingen afgehandeld (zes aanvankelijke "klachten" werden uiteindelijk 

als "meldingen" aangemerkt). Deze meldingen betroffen in totaal 25 organisaties, 

aangezien twee meldingen op één entiteit betrekking hadden. In vergelijking met 2017 is 

het aantal meldingen licht gestegen. Het aantal meldingen van activiteiten van niet-

geregistreerde entiteiten nam ook enigszins toe.15  

Wanneer het JTRS meldingen binnenkrijgt over mogelijke schendingen van de 

gedragscode die uitsluitend onder punt d) van de gedragscode16 vallen, worden die 

meldingen verwerkt als "signaleringen" indien zij betrekking hebben op mogelijke 

feitelijke onjuistheden in de gegevens van de inschrijver.  

1.4 Klachten  

Een "klacht" is een melding van een inbreuk door een inschrijver van een inschrijving op 

één of meerdere voorwaarden zoals bedoeld in de gedragscode, met uitzondering van 

meldingen van feitelijke onjuistheden, die behandeld worden als "meldingen" (zie 1.3).  

Het JTRS ontving in 2018 13 klachten, waarvan er twee als "klacht" werden toegelaten, 

en zes als "melding" werden gekwalificeerd. Vijf klachten werden niet-ontvankelijk 

                                                 
13 In 2017 voerde het JTRS 3 624 kwaliteitscontroles uit. 
14 Vergeleken met 20 meldingen in 2017. 
15 In 2018 hadden acht meldingen betrekking op niet-geregistreerde entiteiten In 2017 waren er zeven van 

dergelijke meldingen. 
16 Gedragscode van het Transparantieregister, punt d): "[belangenvertegenwoordigers] zorgen ervoor dat, 

naar hun beste weten, de gegevens die zij bij de inschrijving en vervolgens in het kader van de onder het 

register vallende activiteiten verstrekken, volledig, actueel en niet misleidend zijn; zij aanvaarden dat alle 

verstrekte informatie wordt gecontroleerd en stemmen ermee in hun medewerking te verlenen aan 

administratieve verzoeken om aanvullende of bijgewerkte informatie". 
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geacht, hetzij omdat zij betrekking hadden op kwesties die buiten het toepassingsgebied 

van het Interinstitutioneel Akkoord over het Transparantieregister vallen, hetzij omdat de 

klacht onvoldoende was onderbouwd. 

De twee ontvankelijke klachten stelden dat inbreuk was gemaakt op een of meer van de 

volgende punten van de gedragscode door belangenvertegenwoordigers:   

 punt a) "zij identificeren zich te allen tijde door middel van het vermelden van hun 

naam en, indien van toepassing, hun inschrijvingsnummer en de entiteit of 

entiteiten waarvoor zij werken of die zij vertegenwoordigen; zij geven op welke 

belangen zij behartigen en welke doelen of doelstellingen zij nastreven en, indien 

van toepassing, welke cliënten of leden zij vertegenwoordigen";  

 punt b): "zij onthouden zich van oneerlijke handelingen, van het uitoefenen van 

ongepaste druk of ongepast gedrag om informatie of een beslissing te verkrijgen of 

pogingen daartoe"; 

 punt c): "zij beroepen zich in hun betrekkingen met derden niet op enigerlei 

officiële relatie met de Europese Unie of een van haar instellingen, geven geen 

verkeerd beeld van de gevolgen van inschrijving om zo derden of ambtenaren of 

andere personeelsleden van de Europese Unie te misleiden en gebruiken de logo's 

van de EU-instellingen niet zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe".  

Na onderzoek door het JTRS en nadat contact met de betrokken inschrijvers was 

opgenomen, werd een van de twee ontvankelijke klachten afgesloten na een bevredigende 

toelichting en actualisering door de betreffende inschrijvers. De andere ontvankelijke 

klacht was nog in behandeling, en zou begin 2019 naar verwachting afgesloten worden 

met een bevredigende oplossing en actualisering. Voorts werd een onderzoek op eigen 

initiatief afgesloten met de verwijdering uit het register op grond van een besluit van het 

JTRS op grond van inbreuk op punt c).  

2. Begeleiding en bewustmaking  

Het JTRS streeft er voortdurend naar het register onder de aandacht te brengen. De leden 

ervan bieden regelmatig interne opleidingen aan waarbij de twee instellingen betrokken 

zijn, verrichten externe communicatieactiviteiten gericht op het onder de aandacht brengen 

van het Transparantieregister, en bieden ondersteuning bij het gebruik van het register.  

 Het Europees Parlement organiseerde twaalf interne opleidings- en 

voorlichtingsbijeenkomsten voor zijn leden en hun medewerkers, alsook voor 

personeelsleden;  

 De Europese Commissie organiseerde drie opleidingen van een dag voor haar 

personeel getiteld "Dealing appropriately and effectively with lobbyists". Voorts 

heeft de Commissie vier opleidingssessies over het Transparantieregister 

aangeboden op bijzonder verzoek van diverse afdelingen; 

 Het JTRS heeft ook de oprichtingsvergadering bijgewoond van het European 

Lobbying Registrar’s Network op 21 en 22 maart 2018 in Dublin en van gedachten 

gewisseld met andere uitvoeringsinstanties van soortgelijke regelingen in 

verschillende EU-lidstaten. 

Bovendien heeft de Europese Commissie in de loop van het jaar twaalf presentaties 

gehouden voor belanghebbende partijen en bezoekersgroepen. Het Europees Parlement 

werd voor zes evenementen uitgenodigd om het Transparantieregister te presenteren aan 

wetenschappers en studenten met belangstelling voor transparantie van lobbyactiviteiten.  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=nl%23nl
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3. Het Opendataportaal van de EU en het Transparantieregister 

Op het Opendataportaal van de EU17 gepubliceerde historische datasets bleven in de 

belangstelling. Deze datasets zorgen ervoor dat gebruikers een lijst van geaccrediteerde 

personen met toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement en een lijst van in het 

Transparantieregister ingeschreven organisaties kunnen downloaden (in XML of 

Excelformaat), informatie die een aantal jaren teruggaat. Ook kunnen interactieve 

gegevensvisualisaties18 worden bekeken. 

In 2018 werd de webpagina meer dan 8 000 bekeken en was goed voor 1 700 downloads. 

                                                 
17 https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/transparency-register 
18  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/transparency-register
https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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IV. CONCLUSIE 

Het aantal inschrijvingen nam in 2018 verder toe. Deze stijging was vergeleken met 2017 

iets meer uitgesproken met 2 762 nieuwe entiteiten die zich in de loop van het jaar hebben 

ingeschreven. Het Transparantieregister is momenteel wereldwijd een van de grootste in 

zijn soort met bijna 12 000 inschrijvingen. De zichtbaarheid en het belang van het 

Transparantieregister als de databank bij uitstek van belangenvertegenwoordigers blijft 

ongewijzigd.  

Als handhaver van de gedragscode van het Transparantieregister heeft het secretariaat 

ervoor gezorgd dat meldingen en klachten op gepaste wijze administratief werden 

afgehandeld. In 2018 bleef het verbeteren van de algehele kwaliteit van de gegevens in het 

Transparantieregister een prioriteit. Een in 2017 ontwikkelde IT-oplossing 

vergemakkelijkt het inschrijvings- en actualiseringsproces voor nieuwe en bestaande 

inschrijvers. Dit mechanisme helpt inschrijvers niet alleen om de meest voorkomende 

fouten te voorkomen maar signaleert ook elke inconsistentie aan het JTRS, die daaraan de 

noodzakelijke follow-up kan geven. Deze innovatie heeft gezorgd voor een aanzienlijke 

verbetering van de algehele kwaliteit van de gegevens: Het aantal inschrijvingen met 

suboptimale gegevens is afgenomen van 6 % van alle inschrijvers in januari 2018 tot 1,8 % 

in december 2018.  

In 2018 heeft het JTRS de eerste maatregelen genomen om te voldoen aan Verordening 

(EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad19 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie. In 2019 worden deze werkzaamheden 

afgerond. 

In het kader van het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw 

Interinstitutioneel Akkoord inzake een verplicht Transparantieregister20, zijn politieke 

vertegenwoordigers21 van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese 

Commissie in het eerste kwartaal van 2018 onderhandelingen begonnen over een verplicht 

transparantieregister van de EU welk proces is voortgezet onder het Bulgaarse en 

Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad. 

 

 

- EINDE -  

                                                 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018R1725  
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A52016PC0627  
21 Sylvie Guillaume, ondervoorzitter verantwoordelijk voor het Transparantieregister, en Danuta Hübner, 

voorzitter van de Commissie constitutionele zaken namens het Parlement, eerste vicevoorzitter Frans 

Timmermans namens de Europese Commissie en de vertegenwoordigers van het Bulgaarse en Oostenrijkse 

voorzitterschap. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A52016PC0627

