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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken:

– de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat een dringend probleem in de Europese Unie van vandaag de dag het feit 
is dat burgers haar legitimiteit ter discussie stellen;

B. overwegende dat het gehele optreden van de Unie in overeenstemming dient te zijn met de 
beginselen van de rechtsstaat;

C. overwegende dat in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
het recht op behoorlijk bestuur als een grondrecht van de burgers wordt erkend;

D. overwegende dat de code van goed administratief gedrag die de Ombudsman heeft 
opgesteld en die het Europees Parlement op 6 september 2001 heeft aangenomen1 een 
goede basis verschaft voor de nieuwe verordening, zoals dat ook geldt voor de aanbeveling 
van de Raad van Europa over goed bestuur;

1. verzoekt de Commissie op grond van artikel 298 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie een voorstel voor een verordening in te dienen, met daarin 
opgenomen minimumkwaliteitsnormen en procedurele waarborgen die door alle 
instellingen, organen en instanties van de Unie moeten worden geëerbiedigd;

– de volgende aanbevelingen in de bijlage bij haar ontwerpresolutie op te nemen.

2. de verordening dient te voorzien in een waarborg en in meer gedetailleerde 
procedureregels om te zorgen voor eerbiediging van de grondbeginselen van goed 
bestuur, namelijk rechtmatigheid en rechtszekerheid, evenredigheid, onpartijdigheid en 
billijkheid, gewettigd vertrouwen en gelijke behandeling;

3. dienstbaarheid zou een leidend beginsel van het bestuur van de Europese Unie moeten 
zijn, wat betekent dat bestuursactiviteiten in een geest van dienstbaarheid aan de burgers 
moeten worden verricht, bijvoorbeeld door burgers het advies te geven dat zij nodig 
hebben en te reageren op hun vragen, door redenen voor genomen besluiten schriftelijk 
mede te delen en een indicatie te geven van de rechtsmiddelen die alle betrokken 
personen ter beschikking staan;

4. in de relevante procedureregels dient een algemene verplichting van de instellingen, 
organen en instanties te worden vermeld om binnen een redelijke termijn op te treden.

5. de procedureregels dienen te waarborgen dat de betrokken persoon wordt gehoord 

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 6 september 2001 over het speciaal verslag van de Europese 
ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van het initiatiefonderzoek naar het bestaan, bij de 
verschillende instellingen en organen van de Gemeenschappen, van een code van goed administratief gedrag en 
de toegankelijkheid van die code voor het publiek (PB C 72 E, 21.3.2002, blz. 331).
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voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, 
overeenkomstig artikel 41, lid 2, onder a) van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie;

6. het recht van burgers op informatie dient ten uitvoer te worden gelegd door middel van 
een regel die de instellingen, organen en instanties ertoe verplicht burgers van alle 
informatie te voorzien die ze nodig kunnen hebben om hun rechten te verdedigen en 
verder door hun toegang te geven tot documenten zoals bepaald door Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de 
toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie1, samen met het recht op toegang tot hun eigen dossier; de instellingen, 
organen en instanties moeten verplicht zijn een register bij te houden van hun 
documenten;

7. aangezien elke burger ingevolge artikel 20, lid 2, onder d) van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie het recht heeft om in een officiële taal van de Unie van 
zijn of haar keuze met het bestuur van de Unie te corresponderen, moet het taalgebruik 
van de instellingen jegens burgers duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn.

                                               
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.
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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Verdrag van Lissabon is tweeënhalf jaar geleden in werking getreden. Artikel 298 over 
goed bestuur is het enige nieuwe artikel van het Verdrag dat nog niet tot actie van de 
Commissie heeft geleid. Het is nu tijd actie te ondernemen.

Het vertrouwen in het bestuur zou aanzienlijk kunnen worden vergroot door een 
administratieve code op te stellen, die voor alle instellingen van de EU geldt en waarin de 
beginselen van een goede administratieve praktijk zijn vastgelegd. Artikel 298 van het 
Verdrag van Lissabon voorziet in het opstellen van dergelijke regelgeving. Het stelt: "Bij de 
vervulling van hun taken steunen de instellingen, organen en instanties van de Unie op een 
open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat. Met inachtneming van het 
statuut en de regeling vastgesteld op grond van artikel 336 stellen het Europees Parlement en 
de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen de bepalingen daartoe 
vast."

In artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt het recht van 
burgers op goed bestuur beschreven. Volgens het artikel heeft eenieder er recht op dat zijn 
zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen en organen van 
de Unie worden behandeld. In het artikel worden ook de rechten van de burgers uiteengezet 
om te worden gehoord, inzage te krijgen in het hen betreffende dossier, vergoeding voor 
schade te ontvangen en zich in een van de talen van het Verdrag tot de instellingen te wenden, 
alsmede de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden.

Samen met bestaande richtsnoeren inzake goed bestuur biedt deze opsomming van rechten 
een grondslag voor de omzetting van dit voorstel in regelgeving. Een goed voorbeeld van 
zulke richtsnoeren is de door de Europese Ombudsman opgestelde Europese code van goed 
administratief gedrag, die door het Europees Parlement in 2001 werd aangenomen. De 
aanbevelingen van de Raad van Europa over goed administratief gedrag kunnen ook als 
brontekst voor de verordening worden gebruikt.

De bestuursverordening moet ook op alle instellingen, organen en instanties van de EU van 
toepassing zijn. Zij kan echter niet van toepassing zijn op lidstaten bij hun tenuitvoerlegging 
van door de EU genomen besluiten.

Legitimiteit hangt af van de overtuiging van burgers dat zij het beleid van de EU door middel 
van democratische besluitvorming kunnen beïnvloeden en van het wekken van vertrouwen in 
de billijkheid en onafhankelijkheid van het bestuur van de EU.

Het vaststellen van regelgeving voor administratieve procedures geeft zowel burgers als 
ambtenaren van de Unie een gevoel van veiligheid. De verordening biedt de laatsten 
ondersteuning bij de vervulling van hun plichten. Een wet inzake goed bestuur zal ook een 
grondslag vormen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie bij de behandeling van 
zaken die het bestuur van de Unie betreffen.

Op dit moment gelden er diverse sectorspecifieke richtsnoeren voor bestuurlijk handelen: op 
gebieden als mededingingsbeleid, regionaal beleid en consumentenbeleid. Het probleem met 
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deze regels is dat ze op veel verschillende EU-wetgevingsgebieden bestaan, maar dat er over 
dit onderwerp geen geïntegreerde wetgeving voorhanden is.

Openheid is een essentieel onderdeel van goed bestuur en de belangrijkste 
vertrouwenwekkende factor. De regels inzake de toegang tot documenten (1049/2001) 
wachten nu al vele jaren op herziening door het Europees Parlement en de Europese Raad.
Duidelijk is dat de komende bestuurswet in overeenstemming moet zijn met de bepalingen 
van deze verordening. In een aantal opzichten moet de wet echter verder strekken dan de 
verordening. Zo is de eis dat documenten worden geregistreerd niet opgenomen in 
verordening 1049/2001, maar moet ze wel deel uitmaken van de bestuurswet.

De door de Europese ombudsman opgestelde Europese code voor goed administratief gedrag 
geeft uitdrukking aan het gevoel dat het ambtenarenapparaat van de EU dient te voldoen aan 
bepaalde dienstbaarheidsbeginselen. Volgens de code hebben ambtenaren de plicht om 
burgers alle mogelijke bijstand te bieden in hun bemoeienissen met EU-instellingen. Dit houdt 
in dat de vragen van burgers worden beantwoord, dat ze naar het relevante orgaan worden 
geleid en dat ze met respect worden behandeld.

Een van de grootste problemen van burgers in hun ervaringen met de administratie van de EU 
is de taal. Hoewel in het Verdrag de eis is opgenomen dat burgers zich in elke officiële taal 
van de Unie tot de instellingen kunnen wenden, betekent dit nog niet dat de taal begrijpelijk 
is. De complexiteit van juridische en officiële taal wordt nog ondoorgrondelijker wanneer die 
naar een andere taal wordt overgezet. Ambtenaren van EU-instellingen moeten worden 
getraind in het gebruik van begrijpelijke taal.


