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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de activiteiten van de Europese Ombudsman – jaarverslag 2018 (2019/xxxx(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018,

– gezien artikel 15, artikel 24, derde alinea, en artikel 228 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien de artikelen 11, 41, 42 en 43 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD),

– gezien Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van het Europees Parlement van 9 maart 
1994 inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor 
de uitoefening van zijn ambt1,

– gezien de Europese Code van goed administratief gedrag, zoals goedgekeurd door het 
Parlement op 6 september 2001,

– gezien de raamovereenkomst inzake samenwerking die op 15 maart 2006 is gesloten 
tussen het Parlement en de Europese Ombudsman, en die op 1 april 2006 in werking is 
getreden,

– gezien zijn resolutie van 17 januari 2019 over het strategisch onderzoek van de 
Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de 
voorbereidende instanties van de Raad van de EU2,

– gezien zijn resolutie van 13 februari 2019 over het resultaat van de beraadslagingen van 
de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 20183,

– gezien zijn eerdere resoluties over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman,

– gezien artikel 54 en artikel 232, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie verzoekschriften (A9-0000/2019),

A. overwegende dat het jaarverslag over de activiteiten van de Europese Ombudsman in 
2018 op xxx 2019 officieel werd aangeboden aan de Voorzitter van het Parlement en 
dat de Ombudsman, Emily O’Reilly, het op 4 september 2019 in Brussel aan de 
Commissie verzoekschriften heeft voorgelegd;

1 PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0045.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0114.
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B. overwegende dat de artikelen 24 en 228 VWEU de Europese Ombudsman in staat 
stellen klachten te ontvangen betreffende gevallen van wanbeheer bij het optreden van 
de instellingen, organen en instanties van de Unie, met uitzondering van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie bij de uitoefening van zijn gerechtelijke taak; 

C. overwegende dat de Ombudsman in 2018 490 onderzoeken opende, waarvan 
482 uitgingen van een klacht en 8 op eigen initiatief werden verricht, en 
545 onderzoeken afsloot (waarvan 534 op basis van een klacht en 11 op eigen 
initiatief); overwegende dat de meeste klachten betrekking hadden op de Commissie 
(285 onderzoeken oftewel 58,2 %), gevolgd door de EU-agentschappen (43 
onderzoeken of 8,8 %), het Parlement (30 onderzoeken oftewel 6,1 %), het Europees 
Bureau voor personeelsselectie (EPSO) (23 onderzoeken oftewel 4,7 %), de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO) (23 onderzoeken oftewel 4,7 %), de Europese 
Investeringsbank (16 onderzoeken oftewel 3,3 %), het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) (14 onderzoeken oftewel 2,8 %) en de overige instellingen 
(56 onderzoeken oftewel 11,4 %);

D. overwegende dat de drie belangrijkste punten van zorg in de in 2018 door de 
Ombudsman afgesloten onderzoeken betrekking hadden op: transparantie, 
verantwoordingsplicht en publieke toegang tot informatie en documenten (24,6 %), de 
cultuur van dienstverlening (19,8 %) en juist gebruik van de beoordelingsbevoegdheid 
(16,1 %); overwegende dat de overige punten van zorg onder meer betrekking hadden 
op eerbiediging van procedurele rechten zoals het recht om gehoord te worden, 
eerbiediging van de grondrechten, ethische kwesties, inspraak van het publiek in het 
EU-besluitvormingsproces met inbegrip van inbreukprocedures, gezond financieel 
beheer van EU-aanbestedingen, -subsidies en -contracten, aanwerving en goed beheer 
van kwesties met betrekking tot EU-personeel;

E. overwegende dat Ombudsman in het kader van zijn strategische werkzaamheden in 
2018 vijf nieuwe strategische onderzoeken opende, respectievelijk met betrekking tot de 
behandeling van personen met een handicap door het Gemeenschappelijk stelsel van 
ziektekostenverzekering, de toegankelijkheid van de websites van de Commissie voor 
personen met een handicap, de werkzaamheden van het Europees 
Geneesmiddelenbureau vóór indiening van een aanvraag, het beheer van 
draaideurkwesties in verband met EU-personeel door de Commissie en 
verantwoordingsplicht in verband met de wetgevingswerkzaamheden van de Raad; 
overwegende dat de Ombudsman daarnaast tien strategische initiatieven ontplooide, 
onder meer met betrekking tot de taalregeling binnen het ambtenarenapparaat van de 
EU, beleid tegen intimidatie binnen het ambtenarenapparaat van de EU en de 
bescherming van kindmigranten; 

F. overwegende dat de Ombudsman in 2018 een nieuwe website lanceerde en dat de 
interface van deze website is herzien en potentiële indieners van een klacht een 
gebruiksvriendelijke omgeving biedt; overwegende dat de versnelde procedure voor de 
afhandeling van klachten die verband houden met de openbare toegang tot documenten, 
blijk geeft van de wil van de Ombudsman om hulp te bieden aan wie dit nodig heeft en 
om binnen 40 dagen een besluit te nemen, in alle 24 officiële talen van de EU; 
overwegende dat dit nieuwe initiatief deel uitmaakt van een strategie om de 
doeltreffendheid van de diensten van de Ombudsman te verbeteren;
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G. overwegende dat de Ombudsman na afloop van het onderzoek heeft geconcludeerd dat 
het gebrek aan transparantie bij de Raad inzake de toegang van het publiek tot zijn 
wetgevingsdocumenten en de huidige praktijken van de Raad met betrekking tot de 
transparantie van zijn besluitvormingsproces – in het bijzonder tijdens de 
voorbereidende fase in het Coreper en op het niveau van de werkgroepen – neerkomen 
op wanbeheer;

H. overwegende dat de Ombudsman in 2018 een strategie tegen intimidatie heeft 
gelanceerd, met als doel om na te gaan welk beleid er binnen het ambtenarenapparaat 
van de EU wordt gehanteerd; overwegende dat de Ombudsman in 2018 26 EU-
instellingen en -agentschappen besloot aan te schrijven met het verzoek om informatie 
over hun beleid en de uitvoering ervan;

I. overwegende dat de Ombudsman deel uitmaakt van het EU-kader voor het VN-verdrag 
over de rechten van personen met een handicap (UNCPRD), dat de tenuitvoerlegging 
van het verdrag in kwestie op het niveau van de EU-instellingen moet beschermen, 
bevorderen en bewaken;

1. is ingenomen met het jaarverslag 2018 dat de Europese Ombudsman heeft overgelegd;

2. feliciteert Emily O’Reilly met haar werk, haar constructieve inspanningen ter 
verbetering van de kwaliteit van het bestuur van de EU en de toegankelijkheid en 
kwaliteit van de diensten die zij de burgers biedt;

3. onderstreept het belang van transparantie en toegang van het publiek tot de documenten 
die in het bezit zijn van de Raad; wijst op de rol die de Ombudsman vervult bij het tot 
stand brengen van een EU-wetgevingsproces waarin meer verantwoording wordt 
afgelegd aan de burgers;

4. verlangt dat de Raad, als één van de twee componenten van de Europese wetgevende 
macht, zijn werkwijze in overeenstemming brengt met de normen van de parlementaire 
democratie, zoals op grond van de Verdragen vereist is, in plaats van op te treden als 
een diplomatiek forum, een functie waarvoor de Raad niet bedoeld is;

5. vraagt de Ombudsman met klem om toezicht te blijven houden op de tenuitvoerlegging 
van de herziene voorschriften van de Commissie inzake draaideurconstructies, die in 
september 2018 zijn ingevoerd;

6. erkent dat het besluitvormingsproces van de EU transparant moet zijn; is er voorstander 
van dat de diensten van de drie instellingen een gezamenlijk wetgevingsportaal 
ontwikkelen, waarmee geïnteresseerden op gebruiksvriendelijke wijze toegang wordt 
geboden tot informatie over lopende wetgevingsprocedures; 

7. is er voorstander van dat de definitieve trialoogdocumenten worden gepubliceerd; wijst 
erop dat in het arrest van maart 2018 in de zaak Emilio De Capitani (T-540/15) wordt 
verklaard dat de standpunten van de instellingen zoals weergegeven in de teksten met 
vier kolommen, niet onder het algemeen vermoeden van niet-openbaarmaking van 
documenten vallen; merkt op dat de gevoelige aard van het onderwerp dat in de 
trialoogdocumenten aan de orde werd gesteld, op zichzelf onvoldoende reden was om 
het publiek de toegang tot de documenten te ontzeggen; 
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8. herhaalt dat de onafhankelijkheid van de ECB de leden van de raad van bestuur de 
vrijheid biedt om op verantwoorde wijze en met eerbiediging van de passende 
verantwoordingsplicht te beslissen over deelname aan fora, met inbegrip van de fora die 
niet toegankelijk zijn voor het grote publiek, wanneer zij van oordeel zijn dat dit 
noodzakelijk is om het monetaire beleid van de ECB op de best mogelijke wijze te 
kunnen voeren; neemt kennis van het advies van de Ombudsman van 5 juli 2018;

9. roept de Commissie op ten tijde van de informele dialoog met de lidstaten de 
transparantie en de toegang tot documenten en informatie te waarborgen voor wat 
betreft EU-Pilot-procedures die verband houden met ingediende verzoekschriften; 
verzoekt de Commissie in het vervolg een andere aanpak te hanteren bij onderzoek naar 
schendingen van EU-wetgeving en inbreukprocedures in te leiden die niet uitsluitend op 
het EU-Pilot-mechanisme berusten;

10. onderstreept het belang van de getroffen maatregelen om de transparantie van besluiten 
die in het kader van inbreukprocedures worden genomen te bevorderen; herinnert eraan 
dat de Commissie in 2014 een centraal platform in het leven heeft geroepen op de 
Europa-website, waarop uitvoerig uitleg wordt gegeven over inbreuken; wijst erop dat 
de Commissie zowel het Europees Parlement als het publiek middels haar jaarverslagen 
over de controle op de toepassing van het EU-recht voorziet van informatie over EU-
Pilot-procedures en inbreukdossiers;

11. steunt de inspanningen van de Ombudsman om de transparantie van lobbyactiviteiten 
op EU-niveau te verbeteren; steunt de inspanningen van de Ombudsman om de herziene 
horizontale regels voor deskundigengroepen ten uitvoer te leggen, onder meer op het 
gebied van transparantie en belangenconflicten; benadrukt hoe belangrijk het is dat 
personen en organisaties die particuliere belangen vertegenwoordigen, worden 
geregistreerd in het transparantieregister, zodat benoemingen overeenkomstig de 
horizontale regels kunnen worden verricht; 

12. onderstreept hoe belangrijk het is dat de lijst van de bijeenkomsten tussen 
geregistreerden, de leden van de Commissie, de kabinetsleden en de directeuren-
generaal sinds oktober 2018 wordt opgenomen in het transparantieregister;

13. benadrukt dat er een interinstitutioneel akkoord moet worden gesloten over de instelling 
van een transparantieregister voor het Europees Parlement, de Commissie en de Raad; 
steunt de inspanningen die vanaf januari 2018 zijn geleverd tijdens de eerste 
oriënterende bijeenkomsten en onderhandelingen;

14. merkt bezorgd op dat de huidige Commissie geen specifieke procedure heeft ingevoerd 
voor de benoeming van de secretaris-generaal en vraagt de nieuwe Commissie dit alsnog 
te doen; 

15. steunt het voorstel van de Commissie van 31 januari 2018 voor een nieuwe gedragscode 
voor de leden van de Europese Commissie; steunt de versterkende maatregelen die uit 
hoofde van de nieuwe code zijn vastgesteld, te weten de uitbreiding van de periode voor 
verplichte kennisgeving van activiteiten die leden van de Commissie na afloop van hun 
ambtstermijn verrichten en de instelling van een verbod voor voormalige leden om bij 
de Commissie te lobbyen;
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16. herhaalt – en is er vast van overtuigd – dat binnen alle EU-instellingen strikte morele en 
ethische regels en normen moeten worden toegepast, teneinde ervoor te zorgen dat de 
plicht om eerlijkheid en kiesheid te betrachten wordt geëerbiedigd; 

17. wenst dat de Ombudsman nagaat in hoeverre het Gemeenschappelijk stelsel van 
ziektekostenverzekering (GSZV) in overeenstemming is met het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap; vraagt de Commissie met klem om de tekst van 
de algemene uitvoeringsbepalingen te actualiseren, waarin de regels zijn vastgelegd 
voor de vergoeding van medische kosten van personen met een handicap of een ernstige 
ziekte door het GSZV;

18. is ingenomen met de prijs voor goed bestuur van de Ombudsman, die een erkenning is van 
de inspanningen van het Europese ambtenarenapparaat om innovatieve manieren te vinden 
voor het voeren van een burgervriendelijk beleid;

19. moedigt de Ombudsman aan de samenwerking met de nationale ombudsmannen via het 
Europees Netwerk van ombudsmannen voort te zetten;

20. spreekt zijn waardering uit voor de uitstekende samenwerking tussen de ombudsman en 
haar team en de Commissie verzoekschriften;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en het verslag van de Commissie 
verzoekschriften te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese 
Ombudsman, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de ombudsmannen of 
soortgelijke bevoegde instanties in de lidstaten.
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TOELICHTING

Het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 20184 werd op xxx 
2019 officieel aangeboden aan de Voorzitter van het Europees Parlement en de Ombudsman, 
Emily O’Reilly, heeft het verslag op 4 september 2019 in Brussel voorgelegd aan de 
Commissie verzoekschriften.

Het mandaat van de Ombudsman is verankerd in de artikelen 24 en 228 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 

Artikel 24 VWEU en artikel 43 van het Handvest van de grondrechten van de EU voorzien in 
het recht om een klacht in te dienen bij de Europese Ombudsman. 

Overeenkomstig artikel 228 VWEU is de Europese Ombudsman, die door het Europees 
Parlement wordt benoemd, bevoegd om kennis te nemen van klachten van burgers van de 
Unie, of van natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat, 
over gevallen van wanbeheer bij het optreden van de instellingen, organen en instanties van 
de Unie, met uitzondering van het Hof van Justitie van de Europese Unie bij de uitoefening 
van zijn gerechtelijke taak.

Wanbeheer betekent slecht of falend bestuur. Hiervan is sprake als een instelling zich niet aan 
de wet houdt, de beginselen van behoorlijk bestuur veronachtzaamt of de mensenrechten 
schendt.

Een belangrijk aspect van de huidige versie van de Verdragen, dat strikt verband houdt met de 
activiteiten van de Ombudsman, is opgenomen in artikel 15 VWEU. In artikel 15 VWEU 
staat namelijk dat de instellingen, organen en instanties van de Unie in een zo groot mogelijke 
openheid moeten opereren, teneinde goed bestuur te bevorderen en de deelname van het 
maatschappelijk middenveld te waarborgen. Daarnaast bepaalt het dat iedere burger van de 
Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat 
toegangsrecht moet hebben tot documenten van de instellingen, organen en instanties van de 
Unie.

Een andere hoeksteen, die in het bijzonder verband houdt met de rol van de Ombudsman, is 
artikel 41, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de EU, waarin wordt onderstreept 
dat “eenieder [...] er recht op [heeft] dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke 
termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld”.

In 2018 hebben 17 996 burgers de diensten van de Ombudsman om hulp gevraagd, van wie 
14 596 advies hebben gekregen middels de interactieve gids op de website van de 
Ombudsman. Van de resterende gevallen zijn er 1 220 beantwoord door de diensten van de 
Ombudsman en 2 180 door de Ombudsman behandeld als klacht.

Van de 2 180 klachten die de Ombudsman in 2018 heeft verwerkt, vielen 880 binnen het 
bereik van de taakomschrijving van de Ombudsman en 1 300 daarbuiten.

In 2018 opende de Ombudsman 490 onderzoeken, waarvan 482 uitgingen van een klacht en 
acht werden verricht op eigen initiatief. Er werden 545 onderzoeken afgesloten (waarvan 534 

4 https://www.ombudsman.europa.eu/en/annual/nl/113728
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op basis van een klacht en elf op eigen initiatief). De meeste klachten hadden betrekking 
hadden op de Commissie (285 onderzoeken oftewel 58,2 %), gevolgd door de EU-
agentschappen (43 onderzoeken oftewel 8,8 %), het Parlement (30 onderzoeken oftewel 
6,1 %), het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) (23 onderzoeken oftewel 4,7 %), 
de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) (23 onderzoeken oftewel 4,7 %), de 
Europese Investeringsbank (16 onderzoeken oftewel 3,3 %), het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) (14 onderzoeken oftewel 2,8 %) en de overige instellingen 
(56 onderzoeken oftewel 11,4 %).

De drie belangrijkste punten van zorg in de door de Ombudsman in 2018 afgesloten 
onderzoeken had betrekking op: transparantie, verantwoordingsplicht en publieke toegang tot 
informatie en documenten (20,6 %), de cultuur van dienstverlening (16,8 %) en eerbiediging 
van procedurele rechten (16,5 %). Overige punten van zorg waren onder meer ethische 
kwesties, inspraak van het publiek in het EU-besluitvormingsproces, eerbiediging van de 
grondrechten, juist gebruik van de beoordelingsbevoegdheid met inbegrip van 
inbreukprocedures, gezond financieel beheer van EU-aanbestedingen, -subsidies en -
contracten, aanwerving en goed beheer van kwesties met betrekking tot EU-personeel.

In het kader van zijn strategische werkzaamheden in 2018 opende de Ombudsman vijf nieuwe 
strategische onderzoeken naar de behandeling van personen met een handicap door het 
Gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering, de toegankelijkheid van de websites 
van de Commissie voor personen met een handicap, de werkzaamheden van het Europees 
Geneesmiddelenbureau voor indiening van een aanvraag, het beheer van draaideurkwesties in 
verband met EU-personeel door de Commissie en verantwoordingsplicht in verband met de 
wetgevingswerkzaamheden van de Raad.

Daarnaast ontplooide de Ombudsman tien strategische initiatieven, onder meer met 
betrekking tot de taalregeling binnen het ambtenarenapparaat van de EU, beleid tegen 
intimidatie binnen het ambtenarenapparaat van de EU, de bescherming van kinderen bij 
migratie en terugkeer en de voorschriften voor draaideurconstructies bij diverse EU-
instellingen en -organen.

De rapporteur benadrukt dat het grootste deel van de door de Ombudsman behandelde 
gevallen ook in 2018 weer onderzoeken in verband met transparantie en 
verantwoordingsplicht betrof (20,6 %), met inbegrip van onderzoeken betreffende de toegang 
tot informatie en documenten.
Dit jaar was ook een opmerkelijk jaar omdat er bevoegdheden van de Ombudsman werden 
ingezet waarop slechts zelden een beroep wordt gedaan: er werd een speciaal verslag over de 
verantwoordingsplicht van de Raad van de Europese Unie verstuurd naar het Europees 
Parlement. 

De publieke perceptie van de EU is deels verweven met het gebruik om met een 
beschuldigende vinger naar “Brussel” te wijzen. De rapporteur is van mening dat het van 
belang is voor de democratie van de EU en voor geïnformeerde openbare debatten om 
vraagtekens te zetten bij deze publieke opinie. Ook vindt hij dat de bevolking het recht heeft 
om te weten op welke manier hun regeringen bijdragen aan het opstellen van EU-wetgeving. 
Daarom steunt de rapporteur het voorstel om de transparantie van het wetgevingsproces van 
de Raad te verbeteren. De Ombudsman heeft een aantal aanbevelingen gedaan aan de Raad 
van de Europese Unie, teneinde het publiek in staat te stellen het wetgevingsproces van de 
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Unie gemakkelijker te volgen: 

a) de identiteit van lidstaten, wanneer deze in voorbereidende instanties van de Raad hun 
standpunt uitspreken, op systematische wijze vast te leggen;

b) duidelijke en openbaar beschikbare criteria op te stellen voor het als “LIMITÉ” 
aanduiden van documenten, in overeenstemming met EU-wetgeving; 

c) de “LIMITÉ”-status van documenten in een vroeg stadium op systematische wijze te 
beoordelen voordat een wet definitief wordt aangenomen, en ook voorafgaand aan 
informele onderhandelingen in driehoeksoverleg, op welk punt de Raad een initieel 
standpunt over het voorstel heeft ingenomen;

De rapporteur is ingenomen met de noodzakelijke en zinvolle dialoog tussen de Ombudsman 
en de Commissie verzoekschriften, die een doeltreffend mechanisme is om gehoor te geven 
aan de vraag van de bevolking om hulp en advies. Terwijl de Ombudsman klachten behandelt 
die tegen Europese instellingen, organen en agentschappen worden ingediend, buigt de 
Commissie verzoekschriften zich over verzoekschriften die betrekking hebben op de diverse 
werkterreinen van de EU in heel Europa.


