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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de wijziging van het Interinstitutioneel akkoord over het Transparantieregister
(2014/2010(ACI))

Het Europees Parlement,

– gezien de vergadering van het Bureau op 13 januari 2014, waarin het Bureau zijn 
goedkeuring heeft gehecht aan de op 12 december 2013 door de interinstitutionele 
werkgroep op hoog niveau voor de herziening van het transparantieregister goedgekeurde 
aanbevelingen;

– gezien het ontwerp van interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de 
Europese Commissie over de invoering van een transparantieregister voor organisaties en 
als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van 

het EU-beleid (hierna "het gewijzigde akkoord" genoemd),

– gezien artikel 11, lid 1, en artikel 11, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU),

– gezien artikel 295 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien het besluit van het Europees Parlement van 11 mei 2011 over de sluiting van een 

interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie over een 
gemeenschappelijk transparantieregister1,

– gezien het interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese 
Commissie over de invoering van een transparantieregister voor organisaties en als 

zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van 
het EU-beleid (hierna "het akkoord van 23 juni 2011" genoemd)2,

– gezien artikel 127, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2014),

A. overwegende dat artikel 11, lid 2, VEU bepaalt: "De instellingen voeren een open, 

transparante en regelmatige dialoog met representatieve organisaties en met het 
maatschappelijk middenveld";

B. overwegende dat met het oog op de transparantie van die dialoog een goed functionerend 
gemeenschappelijk register van organisaties en personen die hun stem willen drukken op de 

beleidsvorming en de uitvoering van het beleid van de EU noodzakelijk is;

                                               
1 PB C 377 E van 7.12.2012, blz. 176.
2 PB L 191 van 22.7.2011, blz. 29.
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C. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 8 mei 2008 over de ontwikkeling van 
het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de 
instellingen van de Europese Unie3 de beginselen heeft vastgelegd op grond waarvan het 
Parlement de onderhandelingen met de Commissie over het gemeenschappelijk 
transparantieregister is gestart;

D. overwegende dat bovengenoemd besluit van 11 mei 2011 de regels en het kader van het 
transparantieregister voor organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken 
zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid bekrachtigde;

1. is van oordeel dat de voorgestelde wijziging van het akkoord van 23 juni 2011 in dit 
stadium een redelijke stap in de goede richting is;

2. pleit wederom, net als in bovengenoemde resolutie van 8 mei 2008 en bovengenoemd 
besluit van 11 mei 2011, voor invoering van een verplicht register;

3. verzoekt de Commissie uiterlijk eind 2016 op basis van artikel 352 VWEU een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor invoering van een verplicht register;

4. verzoekt de Commissie om bij een toekomstige omvattende herziening van de Verdragen 

een voorstel in te dienen tot wijziging van artikel 298 VWEU of tot invoering van een 
passende specifieke rechtsgrondslag voor invoering van een verplicht register 
overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure;

5. erkent de bijdrage die de Raad heeft geleverd sinds de invoering van het 
transparantieregister en is verheugd dat de Raad als waarnemer betrokken is bij het proces 
van voortdurende evaluatie van het akkoord van 23 juni 2011; dringt er evenwel bij de 
Raad op aan zich, ter wille van de transparantie in alle stadia van het wetgevingsproces op 

Unieniveau, zo snel mogelijk bij het transparantieregister aan te sluiten;

6. verwelkomt het feit dat in het gewijzigd akkoord beter gespecificeerd wordt welke 
informatie overgelegd moet worden, waarbij de uitvoering erin moet bestaan dat wordt 

aangedrongen op openbaarmaking van de identiteit van alle cliënten die vertegenwoordigd 
worden door organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het 
maken en uitvoeren van het EU-beleid en door alle onder het toepassingsgebied van het 
register vallende activiteiten duidelijk te koppelen aan de betrokken cliënten;

7. is van oordeel dat "ongepast gedrag" in de zin van letter b) van de aan het gewijzigde 
akkoord gehechte gedragscode niet alleen de algemeen aanvaarde beginselen moet 
omvatten, maar tevens:

– inmenging in de persoonlijke levenssfeer of het privéleven van beleidsmakers, zoals 
het sturen van cadeaus naar hun thuisadres of het in contact treden met beleidsmakers 
op hun thuisadres of het benaderen van beleidsmakers via familie of vrienden;

                                               
3 PB C 271 E van 12.11.2009, blz. 48.
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– nalaten om bij het in contact treden met leden, ambtenaren of ander personeel van het 
Parlement ter zake van het wetgevingsproces te melden welke cliënt men 
vertegenwoordigt of welke belangen men behartigt;

– gebruikmaken van "frontorganisaties", oftewel organisaties die geen inzicht geven in 

de belangen die zij behartigen of de partijen die zij steunen, waarbij deze laatsten zich 
dus niet in het transparantieregister laten inschrijven;

8. is ingenomen met de nauwkeuriger omschrijving van de activiteiten van advocatenkantoren 

die van het toepassingsgebied van het register zijn uitgesloten;

9. verwacht dat duidelijker definities ertoe zullen bijdragen dat meer advocatenkantoren zich 
in het register inschrijven en dat er meer duidelijkheid komt over de vraag welke 
activiteiten van advocatenkantoren precies onder het toepassingsgebied van het register 

vallen, zodat advocatenkantoren kunnen profiteren van de door het transparantieregister 
geboden stimulansen en op transparante wijze kunnen deelnemen aan het 
besluitvormingsproces;

10. is ingenomen met de recente besluiten van de Brusselse en Parijse balie ter erkenning van 
de verschillen tussen justitiële activiteiten en overige onder het toepassingsgebied van het 
transparantieregister vallende activiteiten; nodigt de Raad van de balies van de Europese 
Unie uit zijn leden aan te sporen soortgelijke maatregelen vast te stellen;

11. is verheugd over het voornemen van het Bureau om een aanzienlijk aantal 
stimuleringsmaatregelen in te voeren om inschrijving in het transparantieregister te 
bevorderen;

12. verzoekt zijn Bureau met het oog op de volledige uitvoering van deze maatregelen te 
overwegen de volgende concrete voorstellen in de desbetreffende besluiten van het Bureau 
op te nemen:

a) ambtenaren en overig personeel van het Europees Parlement aansporen om, als zij 

worden benaderd door een vertegenwoordiger van een organisatie of een persoon die  
activiteiten verricht die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister 
vallen, na te gaan of de desbetreffende organisatie in het register staat ingeschreven, en 

als dat niet het geval is, aan te dringen op inschrijving in het register;

b) de toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement voor niet-ingeschreven 
organisaties of personen beperken;

c) organisaties of personen die onder het toepassingsgebied van het register vallen 

uitsluitend toestemming verlenen om een evenement mede te organiseren en/of als 
medegastheer op te treden, als zij in het register zijn ingeschreven;
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d) vertegenwoordigers van organisaties of personen die onder het toepassingsgebied van 
het transparantieregister vallen uitsluitend toestemming verlenen om als spreker bij 
hoorzittingen van commissies op te treden als zij in het register zijn ingeschreven;

e) het onder auspiciën van het Parlement organiseren van evenementen door organen die 
vallen onder het toepassingsgebied van het transparantieregister uitsluitend toestaan als 
het desbetreffende orgaan in het register staat ingeschreven;

13. dringt er bij oud-leden van het Parlement op aan om als zij activiteiten verrichten die onder 
het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen de relevante bepalingen4 na te 
leven;

14. verzoekt het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister regelmatig verslag uit 

te brengen over het functioneren van het nieuwe stelsel van stimuleringsmaatregelen, met 
het oog op, uiteindelijk, de invoering van een verplicht register;

15. benadrukt dat niet-ingeschreven organisaties of personen (ook als zij tijdelijk niet zijn 

ingeschreven) niet kunnen profiteren van de nieuwe stimuleringsmaatregelen en aan de 
inschrijving verbonden voordelen;

16. waardeert dat bij het toezicht op de transparantie binnen de EU-instellingen een rol is 
weggelegd voor niet-institutionele actoren;

17. is van oordeel dat er bij het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister 
structurele en personele verbeteringen nodig zijn met het oog op de tenuitvoerlegging van 
de nieuwe bepalingen van het gewijzigde akkoord, de afhandeling van 

waarschuwingsprocedures en de behandeling van procedures voor onderzoek en 
behandeling van klachten, alsmede de verbetering van de procedures voor het controleren 
van de betrouwbaarheid van de door aanvragers verstrekte gegevens;

18. spoort de Commissie aan om bij de coördinatie van het transparantieregister nauwlettend 

toe te zien op de correcte tenuitvoerlegging van het gewijzigde akkoord;

19. hecht zijn goedkeuring aan onderstaand gewijzigd akkoord en besluit het als bijlage bij zijn 
Reglement op te nemen;

20. verzoekt zijn Voorzitter het gewijzigde akkoord samen met de voorzitter van de Europese 
Commissie te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie;

21. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de bijlage ter informatie te doen toekomen aan de 

Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten. 

                                               
4 Gewone vergadering van de quaestoren, gehouden op 19 april 2012, PV QUAEST.
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BIJLAGE: INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD OVER HET TRANSPARANTIEREGISTER: VOORLOPIGE 
ONTWERPTEKST MET MOGELIJKE WIJZIGINGEN VAN HET AKKOORD, GOEDGEKEURD DOOR DE WERKGROEP OP 

HOOG NIVEAU VOOR DE HERZIENING VAN HET TRANSPARANTIEREGISTER – 12 DECEMBER 2013

Huidige tekst Voorgestelde wijzigingen
Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese 

Commissie

over de invoering van een transparantieregister

voor organisaties en als zelfstandige werkzame personen die 
betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid

Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese 
Commissie

over het transparantieregister

voor organisaties en als zelfstandige werkzame personen die 
betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid

Het Europees Parlement en de Europese Commissie (hierna "partijen" 
genoemd),

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 11, leden 
1 en 2, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name 
artikel 295, en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (hierna samen "de Verdragen" genoemd),

Overwegende dat de Europese beleidsmakers niet geïsoleerd van de 
maatschappij functioneren, maar een open, transparante en regelmatige 
dialoog voeren met vertegenwoordigende organisaties en met het 
maatschappelijk middenveld,

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Ongewijzigd
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I. Invoering van het Transparantieregister I. Herziening van het Transparantieregister

1. Overeenkomstig hun streven naar transparantie komen partijen overeen een
gemeenschappelijk "transparantieregister" (hierna "het register" genoemd) -
in te voeren en te beheren voor de registratie van, en het toezicht op, de 
organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het 
maken en het uitvoeren van het EU-beleid.

1. Overeenkomstig hun streven naar transparantie komen partijen overeen
het in juni 2011 ingevoerde gemeenschappelijk "transparantieregister"
(hierna "het register" genoemd) voor de registratie van en het toezicht op de 
organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het 
maken en het uitvoeren van het EU-beleid te herzien.

II. Beginselen van het register II. Beginselen van het register

2. Bij de invoering en het beheer van het register wordt voortgebouwd op de 
bestaande registratiesystemen die door het Europees Parlement in 1996 en 
de Europese Commissie in juni 2008 zijn ingesteld en in gang gezet, en die 
een aanvulling hebben gekregen door de inspanningen van de gezamenlijke 
werkgroep van het Europees Parlement en de Europese Commissie en door 
de aanpassingen ervan als gevolg van de opgedane ervaring en de 
verzamelde informatie van belanghebbenden, zoals uiteengezet in de 
mededeling van de Europese Commissie "Europees transparantie-initiatief: 
het register van belangenvertegenwoordigers, een jaar later" van 28 
oktober 20091. Deze benadering laat onverlet en loopt niet vooruit op de 
doelstellingen van het Europees Parlement die zijn uiteengezet in zijn
resolutie van 8 mei 2008 over de ontwikkeling van het kader voor de 
activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen 
van de Europese Unie2.

2. De invoering en het beheer van het register laat onverlet en loopt niet 
vooruit op de doelstellingen van het Europees Parlement die zijn uiteengezet 
in zijn resoluties van 8 mei 2008 en 11 mei 2011 over de ontwikkeling van 
het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) 
bij de instellingen van de Europese Unie.

3. Bij de invoering en het beheer van het register worden de algemene 
beginselen van het Unierecht, waaronder het evenredigheidsbeginsel en het 
non-discriminatiebeginsel, in acht genomen.

3. Bij het beheer van het register worden de algemene beginselen van het 
Unierecht, waaronder het evenredigheidsbeginsel en het non-
discriminatiebeginsel, in acht genomen.

4. De invoering en het beheer van het register eerbiedigt het recht van de 
leden van het Europees Parlement om hun parlementaire mandaat zonder 
beperkingen uit te oefenen en vormt geen belemmering voor de achterban 

4. Het beheer van het register eerbiedigt het recht van de leden van het 
Europees Parlement om hun parlementaire mandaat zonder beperkingen uit 
te oefenen.

                                               
1 COM(2009)0612. geschrapt
2 PB C 271 E van 12.11.2009, blz. 48. 1 PB C 271 E van 12.11.2009, blz. 48 en PB C 377E van 7.12.2012, blz. 176-187.
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van de leden om toegang te krijgen tot de gebouwen van het Europees 
Parlement.
5. De invoering en het beheer van het register doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheden of prerogatieven van partijen en heeft geen invloed op hun 
organisatorische bevoegdheden.

5. Het beheer van het register doet geen afbreuk aan de bevoegdheden of 
prerogatieven van partijen en heeft geen invloed op hun organisatorische 
bevoegdheden.

6. Partijen streven ernaar alle actoren die gelijksoortige activiteiten verrichten, 
op dezelfde manier te behandelen, en voor de registratie van organisaties en 
als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het 
uitvoeren van het EU-beleid, gelijke voorwaarden te scheppen.

Ongewijzigd

III. Structuur van het register III. Structuur van het register

7. Het register omvat het volgende: 7. De structuur van het register is als volgt:
a) een aantal richtsnoeren voor het register:
– het toepassingsgebied van het register, de in aanmerking komende
activiteiten en de uitzonderingen;

a) bepalingen betreffende het toepassingsgebied van het register, de onder 
het register vallende activiteiten, definities, stimuleringsmaatregelen en 
uitzonderingen;

– de afdelingen die zijn opengesteld voor registratie (bijlage 1); b) de afdelingen die zijn opengesteld voor registratie (bijlage 1);

– de door de inschrijvers te verstrekken informatie, waaronder vereisten 
inzake financiële informatie (bijlage 2);

c) de door de inschrijvers te verstrekken informatie, waaronder vereisten 
inzake financiële informatie (bijlage 2);

b) een gedragscode (bijlage 3); d) een gedragscode (bijlage 3);
c) een klachtenregeling en maatregelen die moeten worden genomen in geval 
van niet-naleving van de gedragscode, waaronder de procedure voor het
onderzoek en de behandeling van klachten (bijlage 4).

e) waarschuwings- en klachtenmechanismen en maatregelen die moeten 
worden genomen in geval van niet-naleving van de gedragscode, waaronder 
de procedure voor de behandeling van waarschuwingen en de procedure 
voor het onderzoek en de behandeling van klachten (bijlage 4).
f)  uitvoeringsvoorschriften met praktische informatie voor inschrijvers.

IV. Toepassingsgebied van het register IV. Toepassingsgebied van het register

Onder het toepassingsgebied vallende activiteiten
8. Het toepassingsgebied van het register omvat alle activiteiten, met 
uitzondering van de in deel IV uitgesloten 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 

Onder het toepassingsgebied vallende activiteiten
8. Het toepassingsgebied van het register omvat alle activiteiten, met 
uitzondering van de in de punten 10 en 11 uitgesloten activiteiten, die erop 
gericht zijn de beleidsvorming, uitvoering van het beleid of de 
besluitvorming van de EU-instellingen direct of indirect te beïnvloeden, 
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communicatiekanaal of communicatiemiddel, zoals uitbesteding, media, 
overeenkomsten met professionele tussenpersonen, denktanks, platformen, 
fora, campagnes of burgerinitiatieven. Deze activiteiten omvatten onder meer 
het contacteren van leden van het Parlement, ambtenaren of andere 
personeelsleden van de EU-instellingen, het voorbereiden, laten circuleren of 
versturen van brieven, informatiemateriaal of discussiestukken en 
standpuntnota's, en het 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. Hieronder vallen ook vrijwillige 
bijdragen en de deelname aan formele raadplegingen inzake voorgenomen 
EU-wet- of regelgeving en andere openbare raadplegingen.

ongeacht het gebruikte communicatiekanaal of communicatiemiddel, zoals 
uitbesteding, media, overeenkomsten met professionele tussenpersonen, 
denktanks, platformen, fora, campagnes of burgerinitiatieven, en ongeacht 
de plaats waar zij worden ondernomen.

Onder directe beïnvloeding wordt verstaan rechtstreeks contact of 
rechtstreekse communicatie met de instellingen van de EU of overig 
handelen in vervolg op een dergelijke activiteit. Onder indirecte invloed 
wordt verstaan het via andere kanalen, zoals de media, de publieke opinie, 
sociale evenementen of conferenties, beïnvloeden van EU-instellingen, 
leden en/of personeel. 

Samengevat omvatten deze activiteiten onder meer het contacteren van leden 
van het Parlement of hun medewerkers, of ambtenaren of andere 
personeelsleden van de EU-instellingen, het voorbereiden, laten circuleren of 
versturen van brieven, informatiemateriaal of discussiestukken en 
standpuntnota's, en het organiseren van evenementen, vergaderingen of 
promotionele activiteiten en sociale evenementen of conferenties door middel 
van uitnodigingen aan leden van het Parlement of hun medewerkers, of
ambtenaren of andere personeelsleden van de EU-instellingen. Hieronder 
vallen ook vrijwillige bijdragen en de deelname aan formele raadplegingen of 
hoorzittingen inzake voorgenomen EU-wet- of regelgeving en andere 
openbare raadplegingen.

9. Van alle organisaties en als zelfstandige werkzame personen, ongeacht hun 
juridische status, die deelnemen aan de activiteiten die onder het 
toepassingsgebied van het register vallen, wordt verwacht dat zij zich in het 
register inschrijven1.

9. Van alle organisaties en als zelfstandige werkzame personen, ongeacht hun 
juridische status, die deelnemen aan de activiteiten die onder het 
toepassingsgebied van het register vallen, wordt verwacht dat zij zich in het 
register inschrijven. Er wordt van hen verwacht dat zij zich inschrijven ter 
zake van lopende activiteiten en activiteiten in voorbereiding.

                                               
1 Van regeringen van lidstaten, regeringen van derde landen, Schrappen
internationale intergouvernementele organisaties en hun diplomatieke vertegenwoordigingen
wordt niet verwacht dat zij zich inschrijven.
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Uitgesloten activiteiten Uitgesloten activiteiten

10. Een organisatie komt niet voor inschrijving in het register in 
aanmerking als zij geen specifieke activiteiten heeft ondernomen in het 
kader waarvan direct of indirect met een instelling of haar 
vertegenwoordigers wordt gecommuniceerd. Een organisatie die geacht 
wordt niet voor inschrijving in het register in aanmerking te komen kan uit 
het register geschrapt worden.

10. De volgende activiteiten zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van 
het register:

11. De volgende activiteiten zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van 
het register:

a) activiteiten op het gebied van juridisch en ander professioneel advies,
voor zover deze betrekking hebben op het uitoefenen van het 
fundamentele recht van een cliënt of cliënte op een eerlijk proces, met 
inbegrip van het recht op verdediging in administratieve procedures, 
zoals gevoerd door advocaten of andere personen die hierbij 
beroepshalve zijn betrokken. De volgende activiteiten vallen niet 
onder het toepassingsgebied van het register (ongeacht welke partijen 
daaraan deelnemen): adviserende werkzaamheden en contacten met 
openbare instanties bedoeld om een cliënt of cliënte beter te informeren 
over een algemene rechtstoestand, over zijn of haar specifieke 
rechtspositie, of te adviseren over de vraag of bepaalde juridische of 
administratieve stappen al dan niet passend zijn of naar geldend recht 
zijn toegestaan; advies aan een cliënt of cliënte om hem of haar te 
helpen ervoor te zorgen dat zij bij hun activiteiten het recht naleven;
vertegenwoordiging in het kader van een verzoenings- of 
bemiddelingsprocedure die is gericht op het voorkomen van 
voorlegging van een geschil aan een rechterlijke of administratieve 
instantie. Dit geldt voor alle bedrijfssectoren in de Europese Unie, en 
beperkt zich niet tot bepaalde specifieke procedures (mededinging). 
Activiteiten die een onderneming en haar adviseurs verrichten als 
betrokken partij bij een specifieke juridische of administratieve zaak 
die rechtstreeks verband houden met die zaak en die niet gericht zijn op 
wijziging van het bestaande juridische kader, vallen niet onder het 

a) activiteiten op het gebied van juridisch en ander professioneel advies:
- voor zover deze betrekking hebben op het uitoefenen van het 

fundamentele recht van een cliënt of cliënte op een eerlijk proces, met 
inbegrip van het recht op verdediging in administratieve procedures, 
zoals gevoerd door advocaten of andere personen die hierbij 
beroepshalve betrokken zijn; 

- adviserende werkzaamheden en contacten met openbare instanties 
bedoeld om een cliënt of cliënte beter te informeren over een algemene 
rechtstoestand, over zijn of haar specifieke rechtspositie, of te adviseren 
over de vraag of bepaalde juridische of administratieve stappen
krachtens de bestaande wet- en regelgeving al dan niet passend of 
geoorloofd zijn;

- advies aan een cliënt of cliënte om hem of haar te helpen ervoor te 
zorgen dat zij bij hun activiteiten het recht naleven;
vertegenwoordiging in het kader van een verzoenings- of 
bemiddelingsprocedure die is gericht op het voorkomen van 
voorlegging van een geschil aan een rechterlijke of administratieve 
instantie; 

- Activiteiten die een onderneming en haar adviseurs verrichten als 
betrokken partij bij een specifieke juridische of administratieve zaak 
die rechtstreeks verband houden met die zaak en die niet gericht zijn op 
wijziging van het bestaande juridische kader, vallen niet onder het 
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toepassingsgebied van het register. toepassingsgebied van het register. Dit geldt voor alle bedrijfssectoren 
in de Europese Unie, en beperkt zich niet tot bepaalde specifieke 
procedures.

De volgende activiteiten worden evenwel geacht volledig voor inschrijving 
in aanmerking te komen en zijn niet uitgesloten: het bieden van 
ondersteuning in de vorm van vertegenwoordiging of bemiddeling, en 
ondersteunend materiaal, waaronder  standpuntbepalingen en 
ontwerpteksten; het bieden van tactisch, strategisch advies, waaronder het 
aan de orde stellen van kwesties, die gezien hun reikwijdte en het tijdstip 
waarop zij aan de orde worden gesteld, bedoeld zijn om de instellingen, 
hun personeel en leden te beïnvloeden. 
Indien een tussenpersoon die juridisch en professioneel advies verleent op 
basis van een overeenkomst onder het toepassingsgebied van het register 
vallende activiteiten verricht, leidt dit ertoe dat zowel de tussenpersoon als
zijn cliënt of cliënte voor inschrijving in het register in aanmerking komt. 
Deze tussenpersonen zijn gehouden alle cliënten met wie zij een dergelijke 
overeenkomst hebben gesloten aan te melden en informatie te verstrekken 
over hun relatieve financiële gewicht conform het schema als bedoeld in 
bijlage II. Dit vereiste ontslaat de cliënt niet van de verplichting om in zijn 
eigen kostenraming de kosten van de aan een tussenpersoon uitbestede 
activiteiten op te nemen.

b) activiteiten van de sociale partners als deelnemers aan de sociale 
dialoog (vakbonden, werkgeversverenigingen, enz.) bij het vervullen van de 
hun bij de Verdragen toegewezen taken. Dit is van overeenkomstige 
toepassing voor iedere entiteit die krachtens de Verdragen een institutionele 
rol heeft;

b) Activiteiten van de sociale partners als deelnemers aan de sociale 
dialoog (vakbonden, werkgeversverenigingen, enz.) bij het vervullen van de 
hun bij de Verdragen toegewezen taken. Dit is van overeenkomstige 
toepassing voor iedere entiteit die krachtens de Verdragen een institutionele 
rol heeft;

c) activiteiten als antwoord op een direct en persoonlijk verzoek van een 
EU-instelling of lid van het Europees Parlement, zoals incidentele of 
regelmatige verzoeken om feitelijke informatie, data of expertise, en/of 
persoonlijke uitnodigingen voor openbare hoorzittingen of voor deelname 
aan de werkzaamheden van raadgevende comités of vergelijkbare fora.

c) Activiteiten als antwoord op een direct en persoonlijk verzoek van 
een EU-instelling of lid van het Europees Parlement, zoals incidentele of 
regelmatige verzoeken om feitelijke informatie, data of expertise.
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Bijzondere bepalingen Bijzondere bepalingen

11. De kerken en religieuze gemeenschappen vallen niet onder het register. 
Van de vertegenwoordigende instanties of juridische lichamen, kantoren en 
netwerken van deze autoriteiten, bedoeld om hen bij contacten met de EU-
instellingen te vertegenwoordigen, alsmede hun verenigingen, wordt evenwel 
verwacht dat zij zich in het register inschrijven.

12. De kerken en religieuze gemeenschappen vallen niet onder het register. 
Van de vertegenwoordigende instanties of juridische lichamen, kantoren en 
netwerken van deze autoriteiten, bedoeld om hen bij contacten met de EU-
instellingen te vertegenwoordigen, alsmede hun verenigingen, wordt evenwel 
verwacht dat zij zich in het register inschrijven.

12. De politieke partijen vallen niet onder het register. Van de door de 
politieke partijen opgerichte of ondersteunde organisaties die zich 
bezighouden met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het register 
vallen, worden evenwel verwacht dat zij zich in register inschrijven.

13. De politieke partijen vallen niet onder het register. Van de door de 
politieke partijen opgerichte of ondersteunde organisaties die zich 
bezighouden met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het register 
vallen, worden evenwel verwacht dat zij zich in register inschrijven.
14. Van de overheidsdiensten van de lidstaten, de regeringen van derde 
landen, internationale intergouvernementele organisaties, alsmede hun 
diplomatieke posten wordt niet verwacht dat zij zich inschrijven. 

13. De plaatselijke, regionale en gemeentelijke autoriteiten vallen niet onder 
het register. Van de vertegenwoordigende instanties of juridische lichamen,
kantoren en netwerken van deze autoriteiten, bedoeld om hen bij contacten 
met de EU-instellingen te vertegenwoordigen, alsmede hun verenigingen,
wordt evenwel verwacht dat zij zich in het register inschrijven.

15. Van regionale overheden en hun vertegenwoordigende instanties wordt
niet verwacht dat zij zich inschrijven. Zij kunnen zich echter desgewenst 
laten inschrijven. Van verenigingen of netwerken die zijn opgericht om 
gezamenlijk de belangen van regio's te vertegenwoordigen wordt verwacht 
dat zij zich inschrijven. 
16. Van alle andere overheden op subnationaal niveau (zoals gemeenten of 
steden) wordt verwacht dat zij zich inschrijven. 

14. Van netwerken, platformen of andere vormen van collectieve activiteit 
zonder juridische status of rechtspersoonlijkheid, maar die feitelijk een 
georganiseerde invloed uitoefenen en zich bezighouden met activiteiten die 
onder het toepassingsgebied van het register vallen, wordt verwacht dat zij 
zich in het register inschrijven. De leden ervan dienen in deze gevallen één 
van hen aan te wijzen als contactpersoon voor de contacten met de 
administratie van het register.

17. Van netwerken, platformen of andere vormen van collectieve activiteit 
zonder juridische status of rechtspersoonlijkheid, maar die feitelijk een 
georganiseerde invloed uitoefenen en zich bezighouden met activiteiten die 
onder het toepassingsgebied van het register vallen, wordt verwacht dat zij 
zich in het register inschrijven. De leden ervan dienen in deze gevallen één 
van hen aan te wijzen als contactpersoon voor de contacten met de 
administratie van het register.

15. Voor de financiële verklaring in het register, moeten de activiteiten in 
aanmerking worden genomen die zijn gericht op alle EU-instellingen, -
agentschappen en -organen, en hun leden en ambtenaren en andere 
personeelsleden. Deze activiteiten omvatten ook activiteiten die gericht zijn 

18. Bij de beoordeling van de vraag of een entiteit voor inschrijving in 
aanmerking komt, moeten de activiteiten in aanmerking worden genomen 
die (direct dan wel indirect) gericht zijn op alle EU-instellingen, -
agentschappen en -organen, en hun leden en ambtenaren en andere 
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op de organen van de lidstaten die op EU niveau betrokken zijn bij de 
besluitvorming van de EU.

personeelsleden. Deze activiteiten omvatten niet activiteiten die gericht zijn 
op lidstaten en omvatten met name niet de permanente 
vertegenwoordigingen bij de EU.

16. De Europese netwerken, federaties van organisaties, verenigingen of 
platformen worden aangemoedigd gemeenschappelijke, transparante 
richtsnoeren voor hun leden op te stellen, waarin de activiteiten worden 
vastgesteld die onder het toepassingsgebied van het register vallen. Van hen 
wordt verwacht dat zij deze richtsnoeren openbaar maken.

19. De Europese netwerken, federaties van organisaties, verenigingen of 
platformen worden aangemoedigd gemeenschappelijke, transparante 
richtsnoeren voor hun leden op te stellen, waarin de activiteiten worden 
vastgesteld die onder het toepassingsgebied van het register vallen. Van hen 
wordt verwacht dat zij deze richtsnoeren openbaar maken.

V. Toepasselijke regels voor de inschrijvers V. Regels van toepassing op inschrijvers

17. Door de inschrijving geldt voor de betrokken organisaties en personen het 
volgende

20. Door de inschrijving geldt voor de betrokken organisaties en personen 
het volgende

- zij stemmen ermee in, dat de door hen verstrekte en in het register op te 
nemen informatie openbaar is;

Ongewijzigd

- zij stemmen ermee in, te handelen in overeenstemming met de 
gedragscode, en indien nodig, de tekst te verstrekken van de 
beroepsgedragscode waaraan zij gebonden zijn;

- zij stemmen ermee in te handelen in overeenstemming met de 
gedragscode, en indien nodig, de tekst te verstrekken van de 
beroepsgedragscode waaraan zij gebonden zijn2;

-
- zij garanderen, dat de verstrekte en in het register op te nemen 

informatie juist is;
- zij garanderen dat de verstrekte en in het register op te nemen 

informatie juist is en stemmen ermee in medewerking te verlenen aan 
administratieve verzoeken om aanvullende of bijgewerkte informatie;

- zij aanvaarden, dat klachten tegen hen zullen worden behandeld op 
grond van de bepalingen in de gedragscode die het register ondersteunt;

- zij aanvaarden dat waarschuwingen of klachten die op hen betrekking 
hebben, behandeld zullen worden op grond van de bepalingen in de 
gedragscode die het register ondersteunt;

- zij stemmen ermee in, onderworpen te zijn aan maatregelen die moeten 
worden toegepast bij niet-naleving van de gedragscode en erkennen dat 
bij niet-nakoming van de in de gedragscode neergelegde bepalingen de 

Ongewijzigd

                                               
2 De gedragscode van een entiteit mag verder gaan dan de minimumeisen van deze 
gedragscode.
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in bijlage 4 vastgestelde maatregelen jegens hen kunnen worden 
toegepast;

- zij nemen kennis van het feit dat partijen, op verzoek en met 
inachtneming van 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, de briefwisseling en andere documenten met betrekking tot 
de activiteiten van de inschrijvers openbaar moeten maken.

-

- zij nemen kennis van het feit dat partijen, op verzoek en met 
inachtneming van 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 
Commissie3, de briefwisseling en andere documenten met betrekking 
tot de activiteiten van de inschrijvers openbaar moeten maken.

VI. Maatregelen in geval van niet-naleving van de gedragscode Nu afdeling VIII

18. De niet-naleving van de gedragscode door de inschrijvers of hun 

vertegenwoordigers kan, na een onderzoek waarbij het 

evenredigheidsbeginsel en het recht van verdediging naar behoren in acht 

zijn genomen, leiden tot het nemen van de in bijlage 4 neergelegde 

maatregelen, zoals schorsing of schrapping uit het register en, in 

voorkomend geval, tot intrekking van de aan de betrokken persoon of diens 

organisatie uitgereikte toegangspasjes voor het Europees Parlement. Het 

besluit om deze maatregelen toe te passen kan op de website van het register 

worden gepubliceerd.

Schrappen

19. Eenieder kan, overeenkomstig de in bijlage 4 neergelegde procedure, 

een met concrete feiten ondersteunde klacht indienen over vermeende niet-

naleving van de gedragscode.

Schrappen

VII. Uitvoering VI. Uitvoering

                                               
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43. 3 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.
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20. De Secretarissen-generaal van het Europees Parlement en de Europese 
Commissie dragen zorg voor het toezicht op het systeem en de belangrijkste 
operationele aspecten en nemen in onderlinge overeenstemming de nodige 
maatregelen voor de uitvoering van dit akkoord.

21. De secretarissen-generaal van het Europees Parlement en de Europese 
Commissie dragen zorg voor het toezicht op het systeem en de belangrijkste 
operationele aspecten en nemen in onderlinge overeenstemming de nodige 
maatregelen voor de uitvoering van dit akkoord.

22. Hoewel het systeem gezamenlijk wordt beheerd, blijven partijen vrij het 

register onafhankelijk voor hun eigen doeleinden te gebruiken.
21. Voor de uitvoering van het systeem voeren de diensten van het Europees 
Parlement en de Europese Commissie een onderlinge operationele structuur
in genaamd "Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister". Dit 
wordt overeenkomstig een regeling tussen de bevoegde diensten 
samengesteld uit ambtenaren van het Europees Parlement en de Europese 
Commissie. Het Gezamenlijke secretariaat van het Transparantieregister
wordt gecoördineerd door een afdelingshoofd binnen het secretariaat-generaal 
van de Europese Commissie. Het heeft onder meer tot taak maatregelen uit te 
voeren die bijdragen tot de kwaliteit van de inhoud van het register.

23. Voor de uitvoering van het systeem beheren de diensten van het 

Europees Parlement en de Europese Commissie een onderlinge operationele 

structuur, genaamd "Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister".

Het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister is

overeenkomstig een regeling tussen de bevoegde diensten samengesteld uit 

ambtenaren van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het 

wordt gecoördineerd door een afdelingshoofd binnen het secretariaat-

generaal van de Europese Commissie. Het heeft onder meer tot taak om 

binnen de grenzen van dit akkoord uitvoeringsvoorschriften op te stellen 

ter bevordering van een consistente interpretatie van de regels door 

inschrijvers, en de kwaliteit van de inhoud van het register te bewaken. Het 

Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister maakt gebruik van 

de hem ter beschikking staande administratieve middelen om de kwaliteit 

van de inhoud van het register te controleren, met dien verstande dat 

inschrijvers de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen voor de 

informatie die zij hebben verstrekt.

VII Maatregelen van toepassing op entiteiten die aan de regels voldoen

22. De afgifte van en de controle op toegangspasjes voor de gebouwen van 
het Europees Parlement met een lange geldigheidsduur blijven toekomen 
aan die instelling. Deze pasjes worden slechts afgegeven aan personen die 
optreden namens of werken voor organisaties die onder het toepassingsgebied 
van het register vallen wanneer deze organisaties of personen zich in het 
register hebben ingeschreven. De inschrijving geeft echter geen automatisch 
recht op een pasje.

24. Toegangspasjes voor de gebouwen van het Parlement worden slechts 

afgegeven aan personen die optreden namens of werken voor organisaties die 

onder het toepassingsgebied van het register vallen wanneer deze 

organisaties of personen zich in het register hebben ingeschreven. De 

inschrijving geeft echter geen automatisch recht op een toegangspasje. De 

afgifte van en de controle op toegangspasjes voor de gebouwen van het 
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Europees Parlement met een lange geldigheidsduur blijven de taak van die 

instelling4.

23. Hoewel het systeem gezamenlijk wordt beheerd, blijven de partijen vrij 
het register onafhankelijk voor hun eigen doeleinden te gebruiken, 
waaronder het geven van stimulansen, zoals het verstrekken van informatie 
aan de inschrijvers bij openbare raadplegingen of bij het organiseren van 
evenementen.

25. Binnen het kader van hun administratieve autoriteit zorgen partijen 
voor stimulansen ter bevordering van inschrijving binnen het huidige 
kader. 
Bij het Parlement zouden deze stimuleringsmaatregelen kunnen bestaan 
uit het koppelen van inschrijving aan bijvoorbeeld het vergemakkelijken 
van de toegang tot gebouwen van het EP, leden of personeel, het verlenen 
van toestemming voor het organiseren of mede-organiseren van 
evenementen in de gebouwen van het EP, het vereenvoudigen van de 
toegang tot informatie, bijvoorbeeld door middel van het ter beschikking 
stellen van specifieke adressenlijsten, het verlenen van toestemming om als 
spreker deel te nemen aan hoorzittingen van commissies of 
beschermheerschap door het Parlement.
Bij de Commissie zou het kunnen gaan om de verstrekking van informatie 
aan de inschrijvers bij openbare raadplegingen, maatregelen met 
betrekking tot deskundigengroepen en andere adviserende instanties, de 
verstrekking van specifieke adressenlijsten, of beschermheerschap door de 
Commissie.

Partijen informeren inschrijvers over de op hen gerichte specifieke 

stimuleringsmaatregelen.
24. Partijen organiseren passende projecten voor opleiding en interne 
communicatie om bij de leden en het personeel de bewustwording inzake het 
register en de klachtenprocedure te verhogen.

26. Partijen blijven passende projecten voor opleiding en interne 

communicatie organiseren om bij de leden en het personeel de 

bewustwording inzake het register en de waarschuwings- en de

klachtenprocedure te verhogen.
25. Partijen nemen passende externe maatregelen ter verhoging van de 
bewustwording inzake het register en ter bevordering van het gebruik ervan.

27. Partijen blijven passende externe maatregelen nemen ter verhoging van 
de bewustwording inzake het register en ter bevordering van het gebruik 
ervan.

                                               
4 De tenuitvoerlegging van deze procedure valt onder de eigen verantwoordelijkheid 
van de instelling.
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26. Een aantal uit de databank van het register afkomstige basisstatistieken 
wordt regelmatig op de Europa-website gepubliceerd en via een 
gebruikersvriendelijke zoekmachine toegankelijk gemaakt. De openbare 
inhoud van deze databank is op verzoek toegankelijk in een door een 
elektronische machine leesbare vorm.

28. Een aantal uit de databank van het register afkomstige basisstatistieken 

wordt regelmatig op de Europa-website gepubliceerd en via een 

gebruikersvriendelijke zoekmachine toegankelijk gemaakt. De openbare 

inhoud van deze databank is op verzoek toegankelijk in een door een 

elektronische machine leesbare vorm.

27. De Secretarissen-generaal van het Europees Parlement en de Europese 
Commissie dienen, na overleg met de belanghebbenden, een jaarverslag over 
de werking van het register in bij de verantwoordelijke ondervoorzitters van 
het Europees Parlement respectievelijk vicevoorzitters van de Europese 
Commissie.

29. De secretarissen-generaal van het Europees Parlement en de Europese 

Commissie dienen een jaarverslag over de werking van het register in bij de

verantwoordelijke ondervoorzitters van het Europees Parlement 

respectievelijk vicevoorzitters van de Europese Commissie. Het jaarverslag 

bevat feitelijke informatie over het register en over de inhoud en de 

ontwikkeling daarvan en wordt jaarlijks gepubliceerd met betrekking tot 

het voorgaande kalenderjaar.

VIII. Maatregelen in geval van niet-naleving van de gedragscode

30. Waarschuwingen en klachten kunnen worden ingediend bij niet-

naleving van de gedragscode en worden behandeld overeenkomstig de in 

bijlage 4 neergelegde procedure. 

31. Een waarschuwingsmechanisme fungeert als aanvullend instrument bij 

de (door het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister 

uitgevoerde) kwaliteitscontrole en vormt de tweede stap binnen de 

toezichtsprocedure. Eenieder is bevoegd een waarschuwing in te dienen als 

hij (onbedoelde) feitelijke onjuistheden constateert in de door een 

inschrijver verstrekte informatie of constateert dat een bepaalde 

inschrijving niet relevant is. 

32. De derde stap binnen de toezichtsprocedure houdt in dat eenieder die 

constateert dat de gedragscode door een inschrijver opzettelijk is 

geschonden een officiële klacht kan indienen. Klachten over vermeende 
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niet-nakoming van de gedragscode moeten met materiële feiten worden 

ondersteund.

Niet-naleving van de gedragscode door inschrijvers of hun 

vertegenwoordigers leidt, na onderzoek door het Gezamenlijk secretariaat 

van het Transparantieregister, waarbij het evenredigheidsbeginsel en het 

beginsel van behoorlijk bestuur naar behoren in acht zijn genomen, tot het 

nemen van de in bijlage 4 opgenomen maatregelen.

33. Indien het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister in 

het kader van een dergelijke procedure heeft vastgesteld dat er sprake is 

van herhaalde niet-medewerking en/of herhaald ongepast gedrag en/of een 

ernstig geval van niet-naleving, wordt de betrokken inschrijving voor een 

bepaalde periode (1-2 jaar) uit het register geschrapt en wordt deze 

maatregel in het register vermeld.
VIII. Betrokkenheid van andere instellingen en organen IX. Betrokkenheid van andere instellingen en organen

28. De Europese Raad en de Raad worden uitgenodigd zich bij het register 
aan te sluiten. De andere EU-instellingen, -organen en -agentschappen 
worden aangemoedigd het systeem te gebruiken als referentie-instrument 
voor hun eigen interactie met organisaties en als zelfstandige werkzame 
personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid.

34. De Europese Raad en de Raad worden uitgenodigd zich bij het register 
aan te sluiten. De andere EU-instellingen, -organen en -agentschappen 
worden aangemoedigd het systeem te gebruiken als referentie-instrument 
voor hun eigen interactie met organisaties en als zelfstandige werkzame 
personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-
beleid.

IX. Slotbepalingen X. Slotbepalingen

29. De overgang van de bestaande registers van partijen naar het nieuwe 
gemeenschappelijke register vindt plaats gedurende een overgangsperiode 
van twaalf maanden vanaf de datum waarop het register in werking treedt. 
De organisaties en personen die thans in een van beide bestaande systemen 

Schrappen 
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zijn geregistreerd, worden uitgenodigd hun inschrijving te hernieuwen in 
het gemeenschappelijke systeem.

Wanneer het gemeenschappelijke register in werking is getreden:
- kunnen de inschrijvers hun bestaande registratie op iedere gewenste 

datum wijzigen in een inschrijving in het gemeenschappelijke register, 
doch niet later dan de dag van hernieuwing van hun inschrijving bij 
de Europese Commissie of, wanneer zij uitsluitend zijn ingeschreven 
bij het Europees Parlement, aan het einde van een periode van twaalf 
maanden na de inwerkingtreding van het register;

- is elke nieuwe inschrijving of bijwerking van bestaande gegevens 
uitsluitend mogelijk door middel van het gemeenschappelijke register.

Schrappen

30. Het gemeenschappelijke register wordt uiterlijk twee jaar na zijn 
inwerkingtreding herbezien

35. Het gemeenschappelijke register wordt in 2017 herzien.

36. Dit akkoord treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van 

zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en is 

uiterlijk met ingang van 1 januari 2015 van toepassing. Van entiteiten die 

op die datum reeds in het register zijn ingeschreven wordt verwacht dat zij 

binnen een periode van drie maanden na kennisgeving van de nieuwe 

bepalingen hun inschrijving aldus wijzigen dat deze aan de nieuwe 

voorschriften voldoet.
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Bijlage 1

Huidige tekst Voorgestelde wijzigingen
Afdelingen Bijzonderheden/opmerkingen Afdelingen Bijzonderheden/opmerkingen

I - Professionele 
adviesbureaus/advocatenkantoren/als 
zelfstandige werkzame raadgevers

I - Professionele 
adviesbureaus/advocatenkantoren/als 
zelfstandige werkzame raadgevers

Onderafdeling Professionele 
adviesbureaus

Ondernemingen die op contractbasis lobbyen of 
zich bezighouden met belangenbehartiging, 
overheidszaken of betrekkingen met de overheid.

Onderafdeling Professionele 
adviesbureaus

Ondernemingen die op basis van een contract met 
een cliënt lobbyen of zich bezighouden met 
belangenbehartiging, promotieactiviteiten, 
overheidszaken of betrekkingen met de overheid.

Onderafdeling Advocatenkantoren Advocatenkantoren die op contractbasis lobbyen of 
zich bezighouden met belangenbehartiging, 
overheidszaken of betrekkingen met de overheid.

Onderafdeling Advocatenkantoren Advocatenkantoren die op basis van een contract 
met een cliënt lobbyen of zich bezighouden met 
belangenbehartiging, promotieactiviteiten, 
overheidszaken of betrekkingen met de overheid.

Onderafdeling Als zelfstandige 
werkzame raadgevers

Als zelfstandige werkzame raadgevers of advocaten 
die op contractbasis lobbyen of zich bezighouden 
met belangenbehartiging, overheidszaken of 
betrekkingen met de overheid.

Onderafdeling Als zelfstandige 
werkzame raadgevers

Als zelfstandige werkzame raadgevers of 
advocaten die op basis van een contract met een 
cliënt lobbyen of zich bezighouden met 
belangenbehartiging, promotieactiviteiten, 
overheidszaken of betrekkingen met de overheid. 
In deze onderafdeling kunnen zich uitsluitend 
entiteiten bestaande uit één persoon inschrijven. 

II - In huis- lobbyisten en bedrijfs-
/beroepsverenigingen.

II - In huis- lobbyisten en handels-, bedrijfs- en 
beroepsverenigingen.

Onderafdeling Ondernemingen & 
groepen ondernemingen

Ondernemingen of groepen ondernemingen (met of 
zonder rechtspersoonlijkheid) die zich, voor eigen 
rekening, bezighouden met in huis-activiteiten als 
lobbying, belangenbehartiging, overheidszaken of 
betrekkingen met de overheid.

Onderafdeling Ondernemingen & 
groepen 
ondernemingen

Ondernemingen of groepen ondernemingen (met of 
zonder rechtspersoonlijkheid) die zich, voor eigen 
rekening, bezighouden met in huis-activiteiten als 
belangenbehartiging, lobbying, 
promotieactiviteiten, overheidszaken of 
betrekkingen met de overheid.

Onderafdeling Bedrijfs-, branche- & 
beroepsverenigingen

Onderafdeling Handels- en 
bedrijfsverenigingen

Entiteiten (met of zonder winstoogmerk) die 
ondernemingen met winstoogmerk of gemengde 
groepen of platformen vertegenwoordigen.

Onderafdeling Vakbonden Onderafdeling Vakbonden en 
beroepsverenigingen

Belangenbehartiging van individuen of 
beroepsgroepen.

Onderafdeling Overige soortgelijke Onderafdeling Overige soortgelijke 
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organisaties organisaties, 
waaronder entiteiten 
(met of zonder 
winstoogmerk) die 
evenementen 
organiseren, media die 
bepaalde belangen 
behartigen of op 
onderzoek gerichte 
entiteiten, verbonden 
aan particuliere 
belangen met 
winstoogmerk, ad hoc-
coalities en tijdelijke 
structuren (met leden 
met winstoogmerk).

III - Niet-gouvernementele organisaties III - Niet-gouvernementele organisaties

Onderafdeling niet-gouvernementele 
organisaties, platformen 
& netwerken e.d.

Organisaties zonder winstoogmerk, met of zonder 
rechtspersoonlijkheid, onafhankelijk van de 
overheid, politieke partijen of commerciële 
organisaties. Met inbegrip van stichtingen, 
liefdadigheidsorganisaties, enz.

Onderafdeling Non-gouvernementele 
organisaties, 
platformen, netwerken 
en dergelijke, ad hoc-
coalities en tijdelijke 
structuren.

Organisaties zonder winstoogmerk, met of zonder 
rechtspersoonlijkheid, die onafhankelijk zijn van 
de overheid of commerciële organisaties. Met 
inbegrip van stichtingen, 
liefdadigheidsorganisaties, enz.
Entiteiten met leden met winstoogmerk dienen 
zich onder afdeling II in te schrijven.

IV – Denktanks, universitaire en 
onderzoeksinstellingen

IV – Denktanks, universitaire en 
onderzoeksinstellingen

Onderafdeling Denktanks en 
onderzoeksinstellingen

Gespecialiseerde denktanks en 
onderzoeksinstellingen op het gebied van de 
activiteiten en het beleid van de Europese Unie.

Onderafdeling Denktanks en 
onderzoeksinstellingen

Ongewijzigd

Onderafdeling Universitaire 
instellingen 

Instellingen met als hoofddoel onderwijs, die zich 
tevens bezighouden met de activiteiten en het 
beleid van de Europese Unie.

Onderafdeling Universitaire 
instellingen 

Ongewijzigd

V – Organisaties die kerken of religieuze 
gemeenschappen vertegenwoordigen

NB: Kerken zelf vallen niet onder het register V – Organisaties die kerken of religieuze 
gemeenschappen vertegenwoordigen

Ongewijzigd

Onderafdeling Organisaties die kerken 
of religieuze 
gemeenschappen 

Rechtspersonen, kantoren of netwerken die zijn 
opgezet met het oog op 
representatiewerkzaamheden

Onderafdeling Organisaties die kerken 
of religieuze 
gemeenschappen 

Ongewijzigd
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vertegenwoordigen vertegenwoordigen
VI – Vertegenwoordigende organisaties van 
plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke 
autoriteiten, andere openbare of gemengde 

entiteiten, enz.

NB: Overheidsinstanties zelf vallen niet onder het 
register

VI – Vertegenwoordigende organisaties van 
plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke 
autoriteiten, andere openbare of gemengde 
entiteiten, enz.

Schrappen

Onderafdeling Regionale 
vertegenwoordigingsstr
ucturen 

Van regio's wordt niet verwacht dat zij zich 
inschrijven, maar regionale 
vertegenwoordigingsstructuren kunnen zich 
desgewenst inschrijven. 

Onderafdeling Plaatselijke, 
gewestelijke en 
gemeentelijke 
autoriteiten (op 
subnationaal niveau)

Rechtspersonen, vertegenwoordigingen, 
verenigingen of netwerken, opgezet om 
plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke 
autoriteiten te vertegenwoordigen (op subnationaal 
niveau)

Onderafdeling Plaatselijke en 
gemeentelijke 
autoriteiten (op 
subnationaal niveau)

Vertegenwoordigingen, verenigingen of netwerken, 
opgezet om plaatselijke en gemeentelijke 
autoriteiten te vertegenwoordigen (op subnationaal 
niveau)

Onderafdeling Verenigingen van 
openbare autoriteiten 
op 
regionaal/subnationaal 
niveau 

Onderafdeling Andere openbare of 
gemengde entiteiten, 
enz.

Omvat andere organisaties met een openbare of 
gemengde (publiek/private) status.

Onderafdeling Andere bij wet 
ingestelde openbare of 
publiek/private 
entiteiten die ten doel 
hebben in het 
algemeen belang te 
handelen.

Ongewijzigd
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Bijlage 2

Huidige tekst Voorgestelde wijzigingen
Door de inschrijvers te verstrekken informatie Door de inschrijvers te verstrekken informatie

I. ALGEMENE EN BASISGEGEVENS I. ALGEMENE EN BASISGEGEVENS

– Naam/namen, adres, telefoon, e-mailadres, website van de 
organisatie.

a) Naam/namen, adres van het hoofdkantoor en, indien van toepassing, het 
adres in Brussel, Luxemburg of Staatsburg, telefoon, e-mailadres, 
website van de organisatie.

– a) De identiteit van de voor de organisatie juridisch verantwoordelijke 
persoon, alsmede b) de naam van de directeur of leidinggevende vennoot 
van de organisatie, of, indien van toepassing, het belangrijkste 
aanspreekpunt voor de activiteiten die onder het register vallen; namen van 
personen voor wie een toegangspasje voor de gebouwen van het EP 
wordt gevraagd1;

b) De namen van de voor de organisatie juridisch verantwoordelijke persoon 
en de directeur of leidinggevende vennoot van de organisatie, of, indien 
van toepassing, het belangrijkste aanspreekpunt voor de activiteiten die 
onder het register vallen (d.w.z. het hoofd EU-zaken); namen van de 
personen aan wie toegangsrechten tot de gebouwen van het Europees 
Parlement zijn verleend;

– Aantal personen (leden, personeel, enz.) die zich bezighouden met 
activiteiten die onder het toepassingsgebied van het register vallen.

c) Aantal personen (leden, personeel, enz.) die zich bezighouden met 
activiteiten die onder het toepassingsgebied van het register vallen; 
personen met een toegangspasje voor de gebouwen van het EP worden 
geteld op basis van één van de volgende tijdschema's: 25%, 50%, 75%  
of 100 % van een voltijdse activiteit;

– Doelstellingen/taken – interessegebied – activiteiten – landen waar men 
actief is – lidmaatschap van netwerken - algemene informatie die onder het 
register valt.

d) Doelstellingen/taken – interessegebied – activiteiten van de organisatie–
landen waar men actief is – lidmaatschap van netwerken - algemene 
informatie die onder het register valt.

– Indien van toepassing: Aantal leden (personen of organisaties). e) Of de organisatie leden heeft en zo ja, het aantal leden (personen of 
organisaties). 

                                               
1 Deze aan het einde van de inschrijving door de inschrijver over te leggen gegevens zullen aan de autoriteiten van het Europees Parlement worden doorgegeven. De 
namen van personen die een toegangspasje krijgen, worden vervolgens automatisch door het systeem op basis van door het Europees Parlement ingevoerde aanpassingen en 
informatie, wanneer het besluit van het Europees Parlement tot verstrekking van de toegangspasjes is genomen. Inschrijving geeft geen automatisch recht op een toegangspasje 
voor het EP.
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II. SPECIFIEKE INFORMATIE II. SPECIFIEKE INFORMATIE

A. ACTIVITEIT A. ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGISTER 
VALLENDE ACTIVITEITEN 

Belangrijkste wetgevingsvoorstellen waarop het afgelopen jaar activiteiten 
van de inschrijver, die onder het transparantieregister vallen van toepassing 
waren

Er moeten concrete gegevens en informatie verstrekt worden over de
belangrijkste wetgevings- of beleidsvoorstellen waarop de onder het 
transparantieregister vallende activiteiten van de inschrijver betrekking 
hebben - er kan daarbij verwezen worden naar andere specifieke 
activiteiten, zoals evenementen of publicaties.
B. BANDEN MET EU-INSTELLINGEN

a) Lidmaatschap van of deelname aan commissies, groepen op hoog 
niveau, raadgevende commissies, deskundigengroepen, andere door de EU 
ondersteunde structuren en platformen e.d.
b) Lidmaatschap van of deelname aan intergroepen van het Europees 
Parlement, industriële fora, etc.

B. FINANCIËLE INFORMATIE C. FINANCIËLE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DEZE 
ACTIVITEITEN

Alle verstrekte financiële gegevens dienen een volledig jaar te omvatten en 
dienen betrekking te hebben op het meest recente afgesloten boekjaar, 
gerekend vanaf de datum van inschrijving of verlenging.

a) Een raming van de jaarlijkse kosten in verband met de onder het register 
vallende activiteiten. De verstrekte financiële gegevens dienen een volledig 
jaar te omvatten en dienen betrekking te hebben op het meest recente 
afgesloten boekjaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving of verlenging.

Dubbeltelling wordt niet uitgesloten: Het feit dat professionele 
adviesbureaus en advocatenkantoren ten aanzien van hun cliënten een 
financiële verklaring opstellen (lijst en schema) ontslaat deze cliënten niet 
van de verplichting deze contractuele activiteiten ook zelf in hun eigen 
verklaring op te nemen. Dit voorkomt onderschatting van hun aangegeven 
financiële inspanningen.

b) Het bedrag en de bronnen van de financiële middelen afkomstig van de 
EU-instellingen in het meest recente afgesloten boekjaar, vanaf de datum 
van inschrijving of verlenging, waarbij dit bedrag moet overeenstemmen 
met het bedrag dat in het kader van het Europees systeem voor financiële 
transparantie openbaar wordt gemaakt1.

                                               
1 http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
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- Professionele adviesbureaus/ advocatenkantoren/als zelfstandige 
werkzame raadgevers (Afdeling I van bijlage 1): Nadere gegevens dienen 
te worden verstrekt over de omzet die kan worden toegerekend aan de 
activiteiten die onder het register vallen, alsmede over het relatieve gewicht 
van hun klanten overeenkomstig onderstaand schema:

2.  Professionele adviesbureaus/ advocatenkantoren/als zelfstandige 
werkzame raadgevers (Afdeling I van bijlage 1) dienen informatie te 
verstrekken over:
a) Alle cliënten die in verband staan met onder het register vallende 
activiteiten, gerangschikt naar de omvang van de schijf voor 
representatiewerkzaamheden (zie schema hieronder)
b) De omzet die kan worden toegerekend aan de activiteiten die onder het 
register vallen, alsmede over het relatieve gewicht van hun klanten 
overeenkomstig onderstaand schema:

Omzet in € Omvang van de schijf in € Jaarlijkse omzet in verband met 
representatiewerkzaamheden in €
(Afdeling 1 van bijlage 1)

Omvang van de schijf voor 
representatiewerkzaamheden per 
cliënt in €
(Afdeling 1 van bijlage 1)

0 – 499 999 50 000 0 – 100 000 0-10 000

10 000 – 25 000

25 000 – 50 000

50 000  – 100 000

100 000 - 200 000 

> 200 000

500 000 – 1 000 000 100 000 100 000– 499 999

> 1 000 000 250 000 500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

c) Dubbeltelling wordt niet uitgesloten. Het feit dat professionele 
adviesbureaus en advocatenkantoren ten aanzien van hun cliënten een 
financiële verklaring opstellen (lijst en schema) ontslaat deze cliënten 
derhalve niet van de verplichting deze contractuele activiteiten ook zelf in 
hun eigen verklaring op te nemen. Dit voorkomt onderschatting van hun 
aangegeven financiële inspanningen.

- In huis- lobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen (Afdeling II van 
bijlage 2): Een kostenraming moet worden gegeven van de onder het 
toepassingsgebied van het register vallende activiteiten.

3. In huis- lobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen (Afdeling II van 
bijlage 2) dienen de volgende informatie te verstrekken:
Nauwkeurige informatie over de omzet die kan worden toegerekend aan de 
activiteiten die onder het toepassingsgebied van het register vallen, vanaf het 
laagste bedrag < 10 000.
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- Niet-gouvernementele organisaties, denktanks, universitaire & 
onderzoeksinstellingen – Organisaties die kerken of religieuze 
gemeenschappen vertegenwoordigen-– Vertegenwoordigende organisaties 
van lokale, regionale en gemeentelijke autoriteiten, andere publieke of 
gemengde entiteiten, enz (Afdelingen III, IV, V en VI van bijlage I): De 
totale begroting moet worden aangegeven, met een verdeling over de 
belangrijkste financieringsbronnen.

4. Niet-gouvernementele organisaties, denktanks, universitaire & 
onderzoeksinstellingen – Organisaties die kerken of religieuze 
gemeenschappen vertegenwoordigen-– Ingeschreven organisaties die sub-
nationale overheden vertegenwoordigen, andere publieke of gemengde 
entiteiten, enz (Afdelingen III, IV, V en VI van bijlage I) dienen de 
volgende informatie te verstrekken: 
a) De totale begroting van de organisatie
b) Een verdeling over de belangrijkste bedragen en financieringsbronnen. 

Ter aanvulling voor alle inschrijvers: bedrag en bronnen van de financiële 
middelen afkomstig van de EU-instellingen in het meest recente afgesloten 
boekjaar, vanaf de datum van inschrijving of verlenging.

Schrappen

Bijlage 3

Huidige tekst Voorgestelde wijzigingen
Gedragscode Gedragscode

Partijen bij dit akkoord stellen zich op het standpunt dat alle 
entiteiten die eenmalig of vaker met hen in contact treden, ongeacht 
of zij in het register zijn ingeschreven, dienen te handelen 
overeenkomstig de bepalingen van deze gedragscode.

In het kader van hun betrekkingen met de EU-instellingen en hun 
leden, ambtenaren en ander personeelsleden nemen degenen die in het 
register zijn ingeschreven, de volgende regels in acht:

In het kader van hun betrekkingen met de EU-instellingen en hun 
leden, ambtenaren en andere personeelsleden nemen entiteiten de 
volgende regels in acht:

a) zij geven te allen tijde hun naam op en die van de instantie en 
instanties waarvoor zij werken of die zij vertegenwoordigen; zij geven 
op welke belangen, doelstellingen en behartigde doelstellingen, en 
indien van toepassing welke cliënten of leden, zij vertegenwoordigen;

a) zij geven te allen tijde hun naam en registratienummer op en die 
van de instantie en instanties waarvoor zij werken of die zij 
vertegenwoordigen; zij geven op welke belangen, doelstellingen en 
behartigde doelstellingen, en indien van toepassing welke cliënten of 
leden, zij vertegenwoordigen;

b) zij onthouden zich van oneerlijke handelingen, van het uitoefenen 
van ongepaste druk of ongepast gedrag om informatie of een beslissing 

Ongewijzigd
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te verkrijgen of pogingen daartoe;

c) zij beroepen zich in hun betrekkingen met derden niet op enigerlei 
officiële relatie met de EU of een van haar instellingen en geven geen 
verkeerd beeld van de gevolgen van inschrijving om zo derden en/of 
ambtenaren of ander personeel van de EU te misleiden;

c) zij beroepen zich in hun betrekkingen met derden niet op enigerlei 
officiële relatie met de EU of een van haar instellingen, geven geen 
verkeerd beeld van de gevolgen van inschrijving om zo derden en/of 
ambtenaren of ander personeel van de EU te misleiden en gebruiken 
de logo's van de EU-instellingen niet zonder uitdrukkelijke 
toestemming daartoe;

d) zij 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;

d) zij 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 gecontroleerd 
wordt en stemmen ermee in hun medewerking te verlenen aan 
administratieve verzoeken om aanvullende of bijgewerkte 
informatie;

e) zij verkopen geen kopieën van documenten aan derden die zijn 
verkregen van enige EU-instelling;

Ongewijzigd

f) zij eerbiedigen in het algemeen de uitvoering en toepassing van 
alle door de Europese instellingen vastgelegde regelingen, 
gedragscodes en goede bestuurspraktijken en waarborgen dat deze 
niet worden belemmerd;

f) zij zetten leden van de EU-instellingen, ambtenaren of andere 
personeelsleden van de EU, dan wel medewerkers of stagiairs van die 
leden er niet toe aan inbreuk te plegen op de voor hen geldende 
gedragsregels en -normen;

g) zij zetten leden van de EU-instellingen, ambtenaren of andere 
personeelsleden van de EU, dan wel medewerkers of stagiairs van die 
leden er niet toe aan inbreuk te plegen op de voor hen geldende 
gedragsregels en -normen;

g) wanneer zij voormalige ambtenaren of andere personeelsleden van 
de EU, of medewerkers of stagiairs van leden van de EU-instellingen in 
dienst hebben, respecteren zij de verplichting van deze werknemers om 
zich te houden aan de voor hen geldende regels en 
vertrouwelijkheidsvereisten;

h) wanneer zij voormalige ambtenaren of andere personeelsleden van 
de EU, of medewerkers of stagiairs van leden van de EU-instellingen 
in dienst hebben, respecteren zij de verplichting van deze werknemers 
om zich te houden aan de voor hen geldende regels en 
vertrouwelijkheidsvereisten;
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i) zij zorgen voor voorafgaande toestemming van het betrokken lid of 
de betrokken leden van het Europees Parlement voor elke 
contractuele verbintenis met of indienstneming van een persoon die 
behoort tot de entourage van dat lid of die leden;

h) zij leven alle regels met betrekking tot de rechten en 
verantwoordelijkheden van oud-leden van het Europees Parlement en 
de Europese Commissie na;

j) zij leven alle regels met betrekking tot de rechten en 
verantwoordelijkheden van oud-leden van het Europees Parlement en 
de Europese Commissie na;

i) zij informeren iedere partij die zij vertegenwoordigen over hun 
verplichtingen jegens de instellingen van de EU;

k) zij informeren iedere partij die zij vertegenwoordigen over hun 
verplichtingen jegens de instellingen van de EU;

Personen die instanties vertegenwoordigen of voor instanties werkzaam 
zijn die zich bij het Europees Parlement hebben ingeschreven om een 
persoonlijk, niet-overdraagbaar toegangspasje voor de gebouwen van 
het Europees Parlement te verkrijgen, nemen de volgende regels in 
acht:

Personen die instanties vertegenwoordigen of voor instanties 
werkzaam zijn die zich bij het Europees Parlement hebben 
ingeschreven om een persoonlijk, niet-overdraagbaar toegangspasje 
voor de gebouwen van het Europees Parlement te verkrijgen, nemen 
de volgende regels in acht:
l) zij zorgen ervoor dat zij het toegangspasje in de gebouwen van het 
Parlement te allen tijde zichtbaar dragen;

j) zij houden zich strikt aan artikel 9 en bijlage X, alsmede aan artikel 
2, tweede alinea, van bijlage I van het Reglement van het Europees 
Parlement;

m) zij houden zich strikt aan de toepasselijke artikelen van het 
Reglement van het Europees Parlement;

k) zij vergewissen zich ervan, dat van elke assistentie die wordt 
verstrekt in het kader van artikel 2 van bijlage I van het Reglement 
van het Europees Parlement, opgave wordt gedaan in het 
desbetreffende register;

n) zij aanvaar den dat alleen het Europees Parlement bevoegd is om 
te beslissen op een verzoek om toegang tot het Europees Parlement 
en dat het recht op toegang tot het Europees Parlement niet 
automatisch voortvloeit uit inschrijving in het register.

l) ter voorkoming van mogelijke belangenconflicten, zorgen zij voor 
voorafgaande toestemming van het betrokken lid of de betrokken 
leden van het Europees Parlement voor elke contractuele verbintenis 
met of indienstneming van een medewerker van een lid en doen 
hiervan opgave in het register.

Schrappen
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Bijlage 4 (bijna volledig herzien)

De procedure voor waarschuwingen en de procedure voor het onderzoek en de behandeling van 
klachten

I WAARSCHUWINGEN

Eenieder kan via het standaardformulier op de website van het register bij het Gezamenlijk secretariaat 
van het Transparantieregister een waarschuwing indienen ter zake van in het register opgenomen 
gegevens of niet-geldige inschrijvingen.

Waarschuwingen met betrekking tot in het register opgenomen informatie worden behandeld als een 
beweerde schending van punt d) van de gedragscode1. De betrokken inschrijver wordt vervolgens 
verzocht de desbetreffende gegevens te actualiseren en/of  over de gegevens aan het Gezamenlijk 
secretariaat van het Transparantieregister uitleg te verstrekken. Indien de betrokken inschrijver hieraan 
geen medewerking verleent, kunnen de maatregelen zoals uiteengezet in het schema van maatregelen 
(de nummers 2 t/m 4) aan het einde van deze bijlage worden toegepast.

II KLACHTEN

Fase 1: Indiening van een klacht

1. Eenieder kan bij het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister een klacht indienen 
door op de website van het register een standaardformulier in te vullen. De op dit formulier in te 
vullen informatie omvat: 

a) de inschrijver op wie de klacht betrekking heeft; 
b) de naam en contactgegevens van de klager; 
c) bijzonderheden over de klacht, inclusief, indien mogelijk, documenten of ander bewijsmateriaal ter 
ondersteuning van de klacht, informatie over eventuele schade die de klager is berokkend en 
informatie over eventuele opzettelijke niet-naleving van de gedragscode. 

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

2. De klager geeft aan welke bepalingen van de gedragscode naar zijn mening zijn geschonden. Indien 
het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister meteen vaststelt dat een klacht betrekking 
heeft op onopzettelijke niet-naleving van de gedragscode, kan deze klacht als "waarschuwing" worden 
behandeld.

3. De gedragscode heeft uitsluitend betrekking op de betrekkingen tussen belangenbehartigers en de 
EU-instellingen en kan niet gebruikt worden om de betrekkingen tussen derden of tussen inschrijvers 
onderling te reguleren.

Fase 2: Ontvankelijkheid

4. Na ontvangst van de klacht voert het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister de 
volgende taken uit:

                                               
1

Punt d) bepaalt dat de inschrijvers in hun betrekkingen met de EU-instellingen en de leden, ambtenaren en andere 
personeelsleden ervoor zorgen, 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.
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a) het bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht aan de klager;
b) het onderzoekt of de klacht onder het toepassingsgebied van het Transparantieregister valt, als 
uiteengezet in de gedragscode voor inschrijvers en de hierboven vermelde fase 1.
c) het onderzoekt het bewijsmateriaal dat ter ondersteuning van de klacht is ingediend, ongeacht of dit 
in de vorm is van documenten, ander materiaal of persoonlijke verklaringen; in beginsel moet dit 
bewijsmateriaal afkomstig zijn van de inschrijver waartegen de klacht zich richt, van een document dat 
is afgegeven door een derde of van openbaar toegankelijke bronnen. Door de klager geuite 
waardeoordelen volstaan op zich niet als bewijs;
d) het beslist op basis van dit eerste onderzoek over de ontvankelijkheid van de klacht.

5. Wanneer de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt de klager hierover schriftelijk ingelicht, 
onder opgave van de redenen voor deze beslissing.

6. Wanneer de klacht ontvankelijk wordt verklaard, worden zowel de klager als de inschrijver van dit 
besluit in kennis gesteld en geïnformeerd over de te volgen procedure, als hieronder uiteengezet.

Fase 3: Behandeling van een ontvankelijke klacht - Onderzoek en voorlopige maatregelen

7. De inschrijver tegen wie een klacht is ingediend wordt geïnformeerd over de inhoud van de klacht 
en over welke bepalingen zouden zijn geschonden en wordt tegelijkertijd de mogelijkheid geboden om 
binnen twintig werkdagen een uitleg, argumenten of andere elementen ter verdediging over te leggen. 
Ter ondersteuning van zijn antwoord kan hij binnen dezelfde termijn tevens een memorandum van een 
representatieve beroepsorganisatie overleggen, met name als het gaat om een gereglementeerd beroep 
of een organisatie die gebonden is aan een professionele gedragscode.

8. Indien de in punt 7 genoemde termijn door de inschrijver wordt overschreden, wordt de inschrijving 
in het register tijdelijk geschorst tot de medewerking daadwerkelijk wordt verleend.

9. Het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister bestudeert alle tijdens het onderzoek 
verzamelde informatie en kan besluiten om de inschrijver tegen wie de klacht is ingediend of de klager 
te horen.

11. Als uit bestudering van het overgelegde materiaal blijkt dat de klacht ongegrond is, informeert het 
Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister beide partijen van het besluit in die zin, met 
opgave van de redenen die tot dit besluit hebben geleid.

12. Wanneer de klacht gegrond wordt verklaard, wordt de inschrijving tijdelijk geschorst totdat 
stappen zijn genomen om het probleem te verhelpen (zie de paragrafen 13 t/m17 hieronder) en kunnen 
de inschrijver aanvullende maatregelen worden opgelegd, waaronder schrapping uit het register en, in 
voorkomend geval, intrekking van het recht op toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement, 
overeenkomstig de interne procedures van het EP (zie fase 5 of de nummers 2 t/m 4 in het schema van 
maatregelen hieronder), met name in gevallen waarin de inschrijver geen medewerking verleent.

Fase 4: Behandeling van een ontvankelijke klacht - Oplossing

13. Wanneer een klacht gegrond is en de problemen in kaart zijn gebracht, neemt het Gezamenlijk 
secretariaat van het Transparantieregister in samenwerking met de inschrijver alle stappen die nodig 
zijn om het probleem of de problemen aan te pakken en op te lossen.

14. Als de inschrijver zijn medewerking verleent, moet een, van geval tot geval te bepalen, voldoende 
ruime termijn worden geboden om de problemen op te lossen. Als de inschrijver na een aanvullende 



PE528.034v01-00 32/37 PR\1018239NL.doc

NL

termijn van 20 werkdagen echter nog steeds geen medewerking verleent (zie punt 7 voor de eerste 
termijn), worden maatregelen opgelegd wegens niet-naleving van de gedragscode (zie fase 5, 
punten 19 t/m 21 of de nummers 2 t/m 4 in het schema van maatregelen hieronder).

15. Als is vastgesteld op welke wijze het probleem kan worden opgelost en de inschrijver aan deze 
oplossing meewerkt, wordt de schorsing van de inschrijving van de inschrijver opgeheven en de klacht 
als afgehandeld beschouwd. Zowel de klager als de inschrijver wordt van dit besluit en de daaraan ten 
grondslag liggende redenen in kennis gesteld.

16. Als is vastgesteld op welke wijze het probleem kan worden opgelost, maar de inschrijver niet aan 
deze oplossing meewerkt, wordt de inschrijving van de betrokken inschrijver geschrapt (zie de 
nummers 2 en 3 in het schema van maatregelen hieronder). Zowel de klager als de inschrijver wordt 
van dit besluit en de daaraan ten grondslag liggende redenen in kennis gesteld.

17. Indien voor de oplossing van het probleem een besluit van derden of van nationale 
overheidsinstanties noodzakelijk is, wordt het nemen van een eindbeslissing uitgesteld gedurende de 
periode die nodig is om een dergelijk besluit te verkrijgen.

Fase 5: Behandeling van een ontvankelijke klacht - Maatregelen die moeten worden toegepast in 
geval van niet-naleving van de gedragscode

18. Indien de betrokken inschrijver onmiddellijk correcties aanbrengt, wordt zowel aan de klager als 
aan de inschrijver een schriftelijke bevestiging toegezonden van de feiten en de daarin aangebrachte 
correcties (zie nummer 1 in het schema van maatregelen hieronder).

19. Indien de betrokken inschrijver binnen de daarvoor gestelde termijnen niet heeft gereageerd (zie de 
punten 7 en 14) leidt dit tot schrapping uit het register (zie nummer 2 in het schema van maatregelen 
hieronder) en kan de inschrijver niet langer profiteren van de aan de inschrijving verbonden 
stimuleringsmaatregelen.

20. Indien is vastgesteld dat er sprake is van ongepast gedrag, wordt de betrokken inschrijving uit het 
register geschrapt (zie nummer 3 in het schema van maatregelen hieronder) en verliest de inschrijver 
het recht om van de aan de inschrijving verbonden stimuleringsmaatregelen te profiteren.

21. Indien wordt geoordeeld dat er sprake is van herhaald en opzettelijk niet verlenen van 
medewerking of herhaald en opzettelijk vertonen van ongepast gedrag, of indien er sprake is van 
ernstige niet-naleving (zie nummer 4 in het schema van maatregelen hieronder), wordt door de 
bevoegde diensten van het Parlement en de Europese Commissie (het Gezamenlijk secretariaat van het 
Transparantieregister) gezamenlijk het besluit genomen om herinschrijving gedurende een bepaalde 
termijn (1 tot 2 jaar, afhankelijk van de ernst van het geval) niet toe te staan. Dit besluit kan worden 
heroverwogen door de secretarissen-generaal van die instellingen.

22. De betrokken inschrijver en de klager worden in kennis gesteld van alle maatregelen die worden 
genomen (zie de punten 18 t/m 22 of de nummers 1 t/m 4 in het schema van maatregelen).

23. In gevallen waarin een door het Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister genomen 
maatregel een langdurige schrapping uit het register inhoudt (zie nummer 4 in het schema van 
maatregelen) kan de betrokken inschrijver bij de secretarissen-generaal van de instellingen binnen 
20 werkdagen na kennisgeving van die maatregel een met redenen omkleed verzoek indienen om de 
maatregel te heroverwegen. Na deze termijn van 20 dagen of nadat de secretarissen-generaal een 
definitief besluit hebben genomen worden de bevoegde ondervoorzitters van het Parlement en 
vicevoorzitters van de Commissie geïnformeerd en wordt de maatregel in het register vermeld.
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24. In gevallen waarin ontzegging van de mogelijkheid tot herinschrijving gedurende een bepaalde 
periode inhoudt dat geen toestemming kan worden gevraagd om de gebouwen van het Parlement als 
belangenbehartiger te betreden, dient de secretaris-generaal van het Europees Parlement bij het college 
van Quaestoren een voorstel in waarin dit college wordt uitgenodigd haar goedkeuring te hechten aan 
intrekking van het recht van de betrokken persoon op toegang tot het Europees Parlement gedurende 
deze periode.

25. Bij het nemen van besluiten inzake maatregelen in het kader van deze procedure houdt het 
Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister naar behoren rekening met het 
evenredigheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur. Het Gezamenlijk secretariaat van het 
Transparantieregister wordt gecoördineerd door een afdelingshoofd binnen het secretariaat-generaal 
van de Europese Commissie en staat onder het gezag van de secretarissen-generaal van het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, die naar behoren op de hoogte worden gehouden. 
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Schema van mogelijke maatregelen in geval van niet-naleving van de gedragscode 
Aard van de niet-naleving (nummers 

tussen haakjes verwijzen naar de 
paragrafen hierboven)

Maatregel Vermelding van de 
maatregel in het 
register

Formeel besluit 
tot intrekking 
toegang tot EP 

1 Niet-naleving die onverwijld wordt 
hersteld (18)

Schriftelijke 
kennisgeving waarin 
de feiten en de 
correcties worden 
bevestigd

Nee Nee

21 Het niet verlenen van medewerking aan 
het Gezamenlijk secretariaat van het 
Transparantieregister (19)

Schrapping en 
ontzegging van de 
toegang tot het 
Parlement

Nee Nee 

31 Ongepast gedrag (20) Schrapping en 
ontzegging van de 
toegang tot het 
Parlement

Nee Nee

4 Herhaalde niet-medewerking en/of 
herhaald ongepast gedrag (21 en 22) 
en/of ernstige niet-naleving

a) Schrapping uit het 
register gedurende één 
jaar en formele 
intrekking van het 
recht op toegang tot 
het Parlement ( als 
geaccrediteerd 
vertegenwoordiger van 
een belangengroep);
b) Schrapping uit het 
register gedurende 
twee jaar en formele 
intrekking van het 
recht op toegang tot 
het Parlement ( als 
geaccrediteerd 
vertegenwoordiger van 
een belangengroep);

Ja, bij besluit van de 
secretarissen-
generaal van de 
instellingen

Ja, bij besluit van 
het college van 
Quaestoren 

                                               
1 Voor de nummers 2 en 3 geldt dat de inschrijver zich opnieuw kan inschrijven als de oorzaak voor de schorsing is 
verholpen.
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TOELICHTING

Brief van ondervoorzitter Rainer WIELAND aan Voorzitter Martin SCHULZ d.d. 
19 december 2013

Geachte Voorzitter,

Op 12 december 2013 heeft de interinstitutionele werkgroep op hoog niveau met de 
Commissie voor de herziening van het Transparantieregister haar raadplegingen afgerond, 
overeenkomstig het door het Bureau op 10 juni 2013 verleende mandaat.

Als voorzitter van deze werkgroep ben ik verheugd verslag te kunnen uitbrengen en het 
Bureau een aantal ontwerpconclusies en wijzigingen ter zake van het Interinstitutioneel 
akkoord over een gemeenschappelijk Transparantieregister te kunnen voorleggen die in hun 
totaliteit unaniem door de leden van de werkgroep worden onderschreven. De heer 
Ehrenhauser, die als niet-ingeschreven lid als waarnemer aan de vergaderingen van de 
werkgroep heeft deelgenomen, heeft zich van stemming onthouden.

Het overeengekomen pakket, waarvan deze brief en de inhoud van de ontwerpresolutie het 
formele gedeelte vormen, bestaat inhoudelijk gezien uit de volgende drie elementen:

 Erkenning van het succes van het Transparantieregister tot nu toe;
 Bevestiging van het streven van het Europees Parlement naar invoering, in de 

toekomst, van een verplicht Transparantieregister;
 Een aantal concrete voorstellen ter verbetering van het huidige systeem, naar 

aanleiding van de besprekingen met de Commissie binnen de werkgroep.

Bij hun onderzoek naar het functioneren van het Transparantieregister hebben de leden van de 
werkgroep met vreugde kennisgenomen van de in de laatste twee jaar geboekte vooruitgang 
wat betreft de dekking van het register als het gaat om de inschrijving van de onder het 
register vallende vertegenwoordigers van belangengroepen. Momenteel staat naar schatting 
75% van alle bedrijfsgerelateerde entiteiten en rond de 60% van de ngo's die in Brussel actief 
zijn in het register ingeschreven. De leden van de werkgroep hebben evenwel ook 
geconstateerd dat het nu, twee jaar na de invoering van het register, noodzakelijk is de 
werking en de kwaliteit van het register verder te verbeteren, met name op het gebied van de 
inschrijvingsvereisten en het toezicht daarop.

Voorts is de werkgroep, mede gezien de adviezen van de juridische diensten van beide 
instellingen, met betrekking tot de invoering van een verplicht transparantieregister in de 
toekomst tot de conclusie gekomen dat het recht van de Europese Unie, zoals dat nu geldt, 
geen degelijke rechtsgrondslag biedt voor invoering van verplichte inschrijving voor 
lobbyisten.



PE528.034v01-00 36/37 PR\1018239NL.doc

NL

De werkgroep heeft vastgesteld dat artikel 298, lid 2, VWEU uitsluitend van toepassing is op de 
EU-administratie en dus niet van toepassing is op de leden van de instellingen of de wetgevende 
activiteiten van de Unie. Artikel 352 VWEU voorziet weliswaar in een rechtsgrondslag, maar de 
wetgevingsprocedure die krachtens dat artikel gevolgd moet worden vereist eenparigheid van 
stemmen in de Raad en slechts goedkeuring van het Europees Parlement.

Gezien de complexe situatie zijn de EP-leden van de werkgroep van oordeel dat als het Europees 
Parlement zijn standpunt vaststelt inzake het voorstel voor herziening van het Transparantieregister 
hij niet alleen zijn eerdere besluiten waarin hij pleitte voor invoering van een verplicht register moet 
bekrachtigen en nogmaals tot invoering van een dergelijk register moet oproepen, maar er ook sterk 
bij de Commissie op moet aandringen dat zij de politieke stappen neemt die nodig zijn om een 
nieuwe rechtsgrondslag voor de invoering van een verplicht register te creëren, die passender is dan 
de rechtsgrondslag van artikel 352 VWEU.

Voor het geval de Commissie er niet in slaagt deze doelstelling te bereiken, moet het EP er in 
zijn resolutie bij de Commissie op aandringen dat zij uiterlijk eind 2016 een voorstel indient 
voor de invoering van een verplicht register, op basis van de bestaande rechtsgrondslag. In 
ieder geval moet het Transparantieregister uiterlijk eind 2017 opnieuw worden herzien.

Vooruitlopend op die evaluatie stelt de werkgroep voor een aantal belangrijke 
stimuleringsmaatregelen in te voeren om de acceptatie van het Transparantieregister te 
vergroten en meer entiteiten ertoe te bewegen zich in het register in te schrijven.

Bij de Commissie zou dat kunnen gaan om:

 maatregelen als het verstrekken van informatie aan de inschrijvers bij openbare 
raadplegingen;

 maatregelen met betrekking tot deskundigengroepen en andere adviserende instanties;
 het aanbieden van specifieke adressenlijsten of beschermheerschap door de 

Commissie.

De werkgroep is verheugd dat de Commissie heeft meegedeeld te overwegen in de toekomst 
uitsluitend ingeschreven organisaties te raadplegen.

Bij het Parlement zouden stimuleringsmaatregelen bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het 
koppelen van inschrijving aan:

 het vergemakkelijken van de toegang tot de gebouwen van het EP, leden of personeel;
 het verlenen van toestemming voor het organiseren of mede-organiseren van 

evenementen in de gebouwen van het Parlement;
 het vereenvoudigen van de doorgifte van informatie, bijvoorbeeld door het verstrekken 

van specifieke adressenlijsten;
 het verlenen van toestemming om bij hoorzittingen van commissies het woord te 

voeren;
 beschermheerschap door het Parlement.
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Contacten met organisaties die onder het toepassingsgebied van het register vallen, maar zich 
niet hebben laten inschrijven, zouden in dit kader beperkt kunnen worden in de mate waarin 
dat nodig is met het oog op de eerbiediging van de Verdragen en de beginselen van de 
rechtsstaat, en administratieve diensten zou de opdracht gegeven kunnen worden 
dienovereenkomstig te handelen.

Ik zou willen benadrukken dat de leden van het Bureau zich, als zij deze 
stimuleringsmaatregelen goedkeuren, ertoe verbinden vervolgens ook een aantal bestaande 
besluiten van het Bureau aan te passen1. Ook andere administratieve regelingen moeten 
wellicht worden aangepast.

Ten slotte stellen de EP-leden van de werkgroep aan het Bureau voor de Commissie 
constitutionele zaken (AFCO) te verzoeken op basis van de goedgekeurde amendementen op 
het interinstitutioneel akkoord overeenkomstig artikel 127 van het Reglement inzake 
interinstitutionele akkoorden een verslag op te stellen over de herziening van het 
Transparantieregister, dat nog voor het einde van de lopende zittingsperiode aan de plenaire 
vergadering moet worden voorgelegd, opdat het nieuwe akkoord bij het begin van de 
volgende zittingsperiode in werking kan treden.

In een dergelijk verslag moeten niet alleen de amendementen op het interinstitutioneel 
akkoord worden verwerkt, maar moet onder andere ook bijzondere aandacht worden besteed 
aan het formuleren van een werkbare en algemeen aanvaarde definitie van tot dusverre niet 
gedefinieerde juridische begrippen, zoals "belangenvertegenwoordigers" en "ongepast 
gedrag", vooruitlopend op en ter voorbereiding van een toekomstig verplicht register. Vanuit 
dezelfde optiek moet aandacht worden besteed aan mogelijke onverenigbaarheden met 
nationale wetgevingen inzake vertrouwelijkheidsvoorschriften voor bepaalde 
gereglementeerde beroepen (zoals advocaten), rekening houdend met het feit dat de 
werkgroep positief heeft geoordeeld over een door de Voorzitter voorgestelde tijdelijke 
oplossing die nog nadere bestudering behoeft.

Ten slotte legt de werkgroep, overeenkomstig haar mandaat, het Bureau bijgaande gedetailleerde 
ontwerpamendementen op de tekst van het interinstitutioneel akkoord over een 
gemeenschappelijk Transparantieregister voor. Het Bureau wordt daarmee uitgenodigd om de 
stappen te nemen die nodig zijn om de herziening van het interinstitutioneel akkoord, die erop 
gericht is de werking van het register te verbeteren en de rol van het register op de lange termijn te 
versterken, zo snel mogelijk te voltooien.

                                               
1

Besluiten van het Bureau die in dat geval wellicht gewijzigd zouden moeten worden zijn onder meer:
- Regels inzake beschermheerschappen van het Europees Parlement (besluit van het Bureau van 9 juni 1997, 

gewijzigd op 15 april 2013)
- Gids betreffende de verplichtingen van de ambtenaren en andere personeelsleden van het Europees Parlement 

(besluit van het Bureau van 7 juli 2008)
- Veiligheidsvoorschriften (geconsolideerd bij besluit van het Bureau van 3 mei 2004)
- Regeling betreffende openbare hoorzittingen (besluit van het Bureau van 18 juni 2003, laatstelijk gewijzigd op 

19 november 2012)
- Regeling inzake het gebruik van de gebouwen van het Europees Parlement door externe gebruikers (besluit van 

het Bureau van 14 maart 2000)


