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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 

zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 

245, 

A. overwegende dat de situatie op het gebied van de belangenverklaringen van de huidige 

leden van de Commissie in het algemeen is verbeterd ten opzichte van de periode 2008-

2009, maar dat in een flink aantal gevallen nadere verduidelijking van de 

belangenverklaringen noodzakelijk is gebleken; 

B. overwegende dat het betreurenswaardig is dat in de gedragscode voor de leden van de 

Commissie die in 2011 is aangenomen niet aan alle aanbevelingen voor verbetering van 

het Parlement voldoende gevolg is gegeven, hetgeen met name geldt voor de 

aanbevelingen inzake de belangenverklaringen van de leden van de Commissie, de 

beperkingen inzake de uitoefening van functies na afloop van de ambtstermijn en de 

versterking van het ethisch comité ad hoc dat belast is met de beoordeling van 

belangenconflicten; overwegende dat in dit verband ook rekening gehouden moet 

worden met de standpunten van het Parlement met betrekking tot de wijzigingen en 

verbeteringen van de procedure voor het horen van kandidaat-commissarissen; 

C. overwegende dat een van de pijlers van de Europese governance erin bestaat de ethiek 

en transparantie binnen de EU-instellingen te versterken, teneinde het vertrouwen van 

de burgers in deze instellingen te doen toenemen, in het bijzonder in het licht van de 

versterking van het politiek mandaat van de Commissie sinds het Verdrag van Lissabon; 

Verbeteringen in de gedragscode van 2011 

1. stelt vast dat de gedragscode voor de leden van de Commissie betreffende 

onpartijdigheid, eerlijkheid, transparantie, zorgvuldigheid, integriteit, 

verantwoordelijkheid en respect, die op 20 april 2011 is aangenomen (C(2011)2904) 

met betrekking tot de opgave van financiële belangen verbeteringen laat zien ten 

opzichte van de vorige gedragscode uit 2004, in die zin dat de leden ook kennisgeving 

moeten doen van de activiteiten van hun partner en dat de belangenverklaringen in 

geval van wijziging en ten minste eenmaal per jaar moeten worden geactualiseerd; 

Follow-up van de aanbevelingen van CONT 

2. laakt het feit dat in de gedragscode van 2011 niet aan alle aanbevelingen van de 

Commissie begrotingscontrole van het Parlement van 2 maart 20111 gevolg is gegeven 

en wijst er met name op dat leden van de Commissie verplicht moeten worden 

kennisgeving te doen van al hun financiële belangen en vermogensbestanddelen, en niet 

uitsluitend van die belangen of vermogensbestanddelen "die bij de uitoefening van hun 

taken een belangenconflict zouden kunnen veroorzaken", dat er geen verplichting 

bestaat om kennisgeving te doen van schulden en verplichtingen en dat kinderen ten 

                                                 
1 Brief van de heer De Magistris, voorzitter van de Commissie begrotingscontrole, aan de heer Lehne, voorzitter 

van de Conferentie van commissievoorzitters. 
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laste niet dezelfde informatie hoeven te verstrekken als echtgenoten; 

3. benadrukt in het bijzonder, met name gelet op de rol van de Commissie als hoedster van 

de Verdragen, dat leden van de Commissie geacht worden zelf te beoordelen wat 

aanleiding kan geven tot een belangenconflict, omdat er nergens een duidelijke definitie 

of regelgevingskader is waarop zij zich kunnen baseren; 

Tenuitvoerlegging door de Europese Commissie 

4. spreekt zijn bezorgdheid uit over de geactualiseerde studie "The Code of conduct for 

Commissioners - Improving effectiveness and efficiency" (IP/D/CONT/IC/2014-053), 

waarin een aantal tekortkomingen aan het licht wordt gebracht met betrekking tot de 

belangenverklaringen van de huidige leden van de Commissie. Deze tekortkomingen 

hebben met name betrekking op: 

(a) de omschrijving van de functies die de voorgaande tien jaren bekleed zijn bij 

stichtingen of soortgelijke organisaties, omdat het doel van de desbetreffende 

organisatie onvoldoende duidelijk was omschreven om te kunnen beoordelen of er 

sprake zou kunnen zijn van een belangenconflict; 

(b) de beschrijving van de aard van "andere beroepswerkzaamheden"; 

(c) de vermelding van bezit van aandelen, effecten of andere vermogensbestanddelen 

of rechten die vermogen vertegenwoordigen en andere immateriële activa; 

(d) de kennisgeving van onroerend goed, omdat leden van de Commissie kennisgeving 

hadden gedaan van woningen voor exclusief gebruik door de eigenaar, ondanks het 

feit dat voor dergelijke woningen geen kennisgevingsverplichting geldt; 

benadrukt dat er geen overhaaste conclusies getrokken moeten worden die niet met 

feiten op basis van een omvangrijke analyse van de tot nu toe verzamelde 

gegevensreeksen kunnen worden onderbouwd; 

5. betreurt dat de gedragscode geen bepaling bevat waarin het vereiste van artikel 245 

VWEU wordt neergelegd, namelijk dat de leden van de Commissie gehouden zijn om 

"gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende 

verplichtingen na te komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het 

aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode"; 

6. betreurt dat de gedragscode geen vereisten inzake desinvestering bevat, ondanks het feit 

dat dergelijke vereisten in ethische regelingen standaard moeten zijn; vindt het 

buitengewoon belangrijk dat dit aspect zo spoedig mogelijk wordt geregeld; 

7. merkt op dat de gedragscode geen concrete termijn bevat waarbinnen de verklaringen, 

voorafgaand aan het horen van de kandidaat-commissarissen door het Parlement, 

moeten worden ingediend; beschouwt dit vereiste als een fundamenteel aspect van de 

herziening van de procedure voor het horen van kandidaat-commissarissen; 

8. betreurt dat verklaringen uitsluitend in pdf-formaat worden gepubliceerd, omdat pdf-

bestanden lastig in te voeren zijn in een elektronische databank; 
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9. betreurt dat de Commissie geen verslag uitbrengt over de tenuitvoerlegging van de 

gedragscode voor de leden van de Commissie, en met name over de 

belangenverklaringen, en is van mening dat de gedragscode moet worden gewijzigd 

door er een bepaling in op te nemen die, naast de mogelijkheid van het instellen van een 

procedure overeenkomstig de artikelen 245 en 247 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie wegens ernstig tekortschieten, voorziet in de 

mogelijkheid om in geval van niet-naleving van de gedragscode een klacht in te dienen 

of een sanctie op te leggen; 

10. betreurt met name de negatieve reactie van de voorzitter van de Commissie op het 

verzoek van de Europese Ombudsman om besluiten betreffende het verlenen van 

toestemming voor het verrichten door voormalige leden van de Commissie van 

activiteiten na afloop van de ambtstermijn, alsmede adviezen van het ethisch comité ad 

hoc, proactief bekend te maken; benadrukt dat het enkel publiceren van de notulen van 

vergaderingen van de Commissie onvoldoende is om het Parlement en de maatschappij 

inzicht te verschaffen in de uitlegging die in de praktijk gegeven wordt aan "mogelijke 

belangenconflicten" en in het integriteitsbeleid dat in dit kader is ontwikkeld door het 

ethisch comité ad hoc; 

11. wijst erop dat alle voormalige leden van de Commissie zich er gedurende een periode 

van 18 maanden van moeten onthouden druk uit te uitoefenen op dan wel hun 

onderneming, cliënt of werknemer te verdedigen bij de leden van de Commissie en hun 

personeel met betrekking tot zaken die tijdens hun mandaat tot hun portefeuille 

behoorden, maar na hun vertrek uit de Commissie gedurende drie jaar recht hebben op 

een zeer ruime overbruggingstoelage van tussen de 40 en 65% van het laatste 

basissalaris; 

12. is verheugd dat in de gedragscode een bepaling is opgenomen betreffende de 

herverdeling van dossiers tussen de leden van de Commissie in geval van risico van een 

belangenconflict, maar betreurt: 

(a) dat het begrip "belangenconflict" nergens nauwkeurig wordt omschreven; 

(b) dat deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op kwesties in de portefeuille van het 

betrokken lid van de Commissie, en dus voorbijgaat aan het feit dat de leden van de 

Commissie ook taken uitvoeren als lid van een college; 

(c) dat er geen criteria zijn vastgesteld op basis waarvan de voorzitter beslissingen kan 

nemen over de herverdeling en evenmin een bindend kader voor kennisgeving aan 

het Parlement, noch een procedure voor gevallen waarin een lid van de Commissie 

nalaat een belangenconflict te melden of activiteiten ontplooit die niet verenigbaar 

zijn met de aard van zijn taken; 

Aanbevelingen 

13. herinnert eraan dat de afwezigheid van enig belangenconflict een essentiële voorwaarde 

moet zijn voor het houden van hoorzittingen met de commissarissen, en dat de 

formulieren voor de verklaring van financiële belangen daarom ingevuld moeten zijn en 

beschikbaar moeten worden gesteld alvorens een commissaris door de bevoegde 

commissie van het Europees Parlement wordt gehoord, en dat de belangenverklaringen 
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in geval van wijziging en ten minste eenmaal per jaar moeten worden geactualiseerd; 

14. vraagt de Commissie, die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het waarborgen van 

het niveau aan transparantie dat nodig is om de procedure voor de benoeming van leden 

van de Commissie goed te laten verlopen, substantiële verbeteringen aan te brengen in 

de formulieren voor de verklaring van de financiële belangen van de leden van de 

Commissie, zodat het Parlement naar behoren kan beoordelen of de leden van de 

Commissie ten eerste al dan niet reële of potentiële belangenconflicten hebben en ten 

tweede in staat zijn hun ambt uit te oefenen; 

15. verzoekt de Commissie de gedragscode voor de leden van de Commissie van 2011 op 

korte termijn te herzien om gevolg te geven aan de aanbevelingen die het Parlement in 

zijn recente resoluties heeft geformuleerd en rekening te houden met de ontwikkeling 

van de algemene ethische normen en transparantienormen die voor alle Europese 

instellingen gelden; beveelt de Commissie aan haar gedragscode voor de leden van de 

Commissie te wijzigen om te waarborgen: 

(a) dat de leden van de Commissie kennisgeving doen van alle financiële belangen, 

waaronder alle activa en passiva boven 10 000 EUR; 

(b) dat leden van de Commissie opgave doen van al hun belangen (als aandeelhouder, 

lid van een raad van bestuur, adviseur, consultant, lid van aanverwante stichtingen, 

enz.) met betrekking tot alle bedrijven waarbij zij betrokken zijn geweest, en tevens 

van de belangen van hun naaste familieleden, alsook van de wijzigingen die hebben 

plaatsgevonden sinds het moment waarop zij zich kandidaat hebben gesteld; 

(c) dat de familieleden ten laste en/of naaste familieleden van leden van de Commissie 

dezelfde gegevens overleggen als echtgenoten of partners; 

(d) dat leden van de Commissie de doelstellingen van de organisaties waarbij zij en/of 

hun echtgeno(o)t(e) en/of hun kinderen ten laste betrokken zijn duidelijk 

omschrijven, zodat vastgesteld kan worden of er sprake is van een 

belangenconflict; 

(e) dat leden van de Commissie kennisgeving doen van lidmaatschappen van niet-

gouvernementele organisaties, geheime verenigingen of verenigingen die hun 

bestaan verborgen houden en activiteiten uitoefenen die gericht zijn op inmenging 

in de uitvoering van taken van overheidsinstanties, en van donaties aan ngo's van 

bedragen hoger dan 500 EUR; 

(f) dat leden van de Commissie en hun familieleden ten laste kennisgeving doen van 

lidmaatschappen van niet-gouvernementele organisaties en van donaties aan ngo's 

van bedragen hoger dan 500 EUR; 

(g) dat de gedragscode in overeenstemming met artikel 245 VWEU aldus wordt 

gewijzigd dat de periode waarbinnen beperkingen gelden inzake de uitoefening van 

functies na afloop van de ambtstermijn wordt verruimd tot twee jaar; 

(h) dat de gedragscode specifieke vereisten inzake desinvestering bevat; 
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(i) dat kandidaat-commissarissen hun belangenverklaringen indienen binnen een 

bepaalde termijn en voldoende ruim van tevoren, zodat het ethisch comité ad hoc 

ruim voor de hoorzitting in het Parlement bij het Parlement zijn standpunt kan 

indienen inzake mogelijke belangenconflicten; 

(j) dat leden van de Commissie uitsluitend ontmoetingen hebben met 

vertegenwoordigers van belangengroepen die geregistreerd staan in het 

transparantieregister, dat informatie bevat over personen die invloed proberen uit te 

oefenen op de beleidsvorming van de EU-instellingen; 

(k) dat de leden van de Commissie wanneer zij worden benoemd, een ondertekende 

verklaring overleggen waarin zij bevestigen dat zij voor om het even welke 

commissie van het Parlement zullen verschijnen in verband met de activiteiten die 

onder hun ambt vallen; 

(l) dat belangenverklaringen gepubliceerd worden in een open data-formaat, zodat 

deze gemakkelijk in databanken kunnen worden verwerkt; 

(m) dat de Commissie punt 1.3 van de gedragscode herziet, waarin wordt bepaald dat de 

leden van de Commissie kennisgeving moeten doen van alle financiële belangen en 

vermogensbestanddelen die bij de uitoefening van hun taken een belangenconflict 

zouden kunnen veroorzaken, met bijzondere aandacht voor de uitlegging van het 

begrip "belangenconflict", om ervoor te zorgen dat alle financiële belangen en 

voorschriften ter zake helder gedefinieerd zijn, en dat de Commissie zowel 

kandidaat-commissarissen als zittende leden van de Commissie instrueert over de 

wijze waarop zij volledig en omvattend uitvoering moeten geven aan punt 1.3 van 

de gedragscode; 

(n) dat de procedure voor de herverdeling van dossiers in geval van risico van een 

belangenconflict aldus verbeterd wordt dat rekening gehouden wordt met de taken 

van de Commissieleden als lid van het college van commissarissen, dat criteria 

inzake eerlijkheid en kiesheid worden ingevoerd op basis waarvan de voorzitter een 

besluit kan nemen over de herverdeling van dossiers, dat er een bindende procedure 

wordt ingevoerd voor gevallen waarin een lid van de Commissie nalaat informatie 

te verstrekken over een mogelijk belangenconflict en dat er een bindende procedure 

met sancties wordt ingevoerd voor kennisgeving aan het Parlement over 

voornoemde gevallen; 

(o) dat de Commissie jaarlijks verslag uitbrengt over de tenuitvoerlegging van de 

gedragscode voor de leden van de Commissie en voorziet in klachtenprocedures en 

sancties, niet alleen voor ernstig tekortschieten, maar ook voor niet-naleving van 

vereisten, met name de vereisten inzake de opgave van financiële belangen; 

(p) dat criteria worden vastgesteld voor de eerbiediging van artikel 245 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat de leden van de 

Commissie ertoe verplicht "eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden 

van bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode"; 

(q) dat besluiten betreffende het verlenen van toestemming voor het verrichten door 

voormalige leden van de Commissie van activiteiten na afloop van de 
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ambtstermijn, alsmede adviezen van het ethisch comité ad hoc, proactief bekend 

worden gemaakt; 

(r) dat het ethisch comité ad hoc wordt samengesteld uit onafhankelijke deskundigen 

die zelf nooit lid van de Commissie zijn geweest; 

(s) dat het ethisch comité ad hoc jaarlijks een activiteitenverslag opstelt en publiceert, 

waarin het desgewenst aanbevelingen kan opnemen ter verbetering van de 

gedragscode of de uitvoering daarvan; 
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