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VOORWOORD

In artikel 7, lid 6, van de Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake
financiële belangen en belangenconflicten (bijlage I bij het Reglement van het Europees
Parlement) wordt bepaald: "Het raadgevend comité brengt jaarlijks verslag uit over zijn
werkzaamheden."

Dit jaarverslag heeft betrekking op de activiteiten van het raadgevend comité van 1
januari t/m 31 december 2016 en is op 7 februari 2017 door het comité goedgekeurd.
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Samenvatting

Dit verslag heeft betrekking op de activiteiten van het raadgevend comité voor het
gedrag van de leden in de periode van 1 januari t/m 31 december 2016.

In de loop van dat jaar is een aanzienlijke toename vastgesteld van het aantal zaken
dat door de Voorzitter bij het comité aanhangig is gemaakt. Het comité moest zo acht
gevallen onderzoeken van mogelijke schending van de gedragscode, waarbij in totaal
elf leden betrokken waren, tegen vijf in 2015. Bovendien heeft het comité een
verzoek om interpretatie van de gedragscode behandeld dat rechtstreeks was
ingediend door de Voorzitter. Zo heeft het comité zijn rechtspraak in de loop van het
jaar verrijkt.

Net als in het verleden heeft het raadgevend comité zich er ook op toegelegd de leden
een optimale dienstverlening te bieden, door erop toe te zien dat de bepalingen van
de gedragscode nauwgezet worden geëerbiedigd, terwijl de administratieve belasting
zo licht mogelijk wordt gehouden. Hiertoe heeft het comité het met name ter harte
genomen de gedragscode beter bekend te maken. Onderstreept zij dat het comité de
internationale dimensie van zijn sensibiliseringswerk nog heeft verruimd, om de
beste praktijken van het Europees Parlement op het gebied van parlementaire ethiek
en transparantie beter bekend te maken en te zorgen voor meer erkenning hiervan
buiten de instelling.

Daarnaast is de bevoegde administratieve dienst (de afdeling Ledenadministratie van
het directoraat-generaal Presidium, dat fungeert als secretariaat van het raadgevend
comité) voort alle opgaven van de financiële belangen van de leden blijven
onderwerpen aan een algemene plausibiliteitscontrole, overeenkomstig artikel 9 van
de Uitvoeringsmaatregelen voor de Gedragscode van de leden.

In de loop van het jaar zijn nieuwe opgaven van de financiële belangen verstrekt door
16 nieuwe leden en 72 gewijzigde opgaven toegezonden door 55 leden,
overeenkomstig de algemene verplichting voor alle leden om de opgaven bijgewerkt
te houden. Deze gecorrigeerde opgaven omvatten in totaal 122 wijzigingen, hetgeen
betekent dat in een aantal gevallen één bijwerking diverse wijzigingen omvatte.
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1 ACHTERGROND

De Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen
en belangenconflicten (hierna  de gedragscode) is in werking getreden op
1 januari 2012.

In de gedragscode wordt een aantal grondbeginselen vastgesteld die de leden moeten
eerbiedigen bij de uitoefening van hun parlementaire taken, op de eerste plaats
belangeloosheid, integriteit, transparantie, toewijding, eerlijkheid,
verantwoordelijkheid en respect voor het aanzien van het Parlement.

Bovendien is in de gedragscode voor het eerst een expliciete definitie opgenomen van
belangenconflicten, alsmede aanwijzingen die de leden moeten volgen wanneer zij
geconfronteerd worden met een belangenconflict, zowel een reëel als een potentieel,
d.w.z. als een deel van de publieke opinie het als zodanig percipieert.

De gedragscode omvat ook beperkingen met betrekking tot de voorwaarden waaronder
oud-leden het recht hebben lobby- of representatieactiviteiten uit te oefenen.

Bovenal wordt met de gedragscode een gedetailleerde opgave van de financiële
belangen ingevoerd die alle leden onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid moeten
indienen vóór het einde van de eerste vergaderperiode na de verkiezingen voor het
Europees Parlement (of, bij ambtsaanvaarding in de loop van de zittingsperiode, binnen
dertig dagen na het begin van hun mandaat). Deze opgave moet bovendien door de
leden worden gewijzigd binnen dertig dagen na elke wijziging die gevolgen heeft voor
hun persoonlijke situatie.

Deze opgaveverplichtingen zijn aangevuld met de Uitvoeringsmaatregelen voor de
Gedragscode, die in werking zijn getreden op 1 juli 2013. Volgens deze
uitvoeringsmaatregelen zijn de leden ook verplicht onmiddellijk hun aanwezigheid te
melden bij evenementen, als hun reis-, accommodatie- of verblijfkosten door een derde
worden vergoed of rechtstreeks betaald. Bovendien moeten zij alle geschenken die zij
ontvangen wanneer zij het Parlement officieel vertegenwoordigen, aanmelden en
overdragen aan de administratie.

Alle bovengenoemde opgaveverplichtingen weerspiegelen de strenge eisen van het
Parlement op het gebied van parlementaire ethiek en transparantie. Tevens zijn alle
opgaven van de financiële belangen, de meldingen van aanwezigheid bij evenementen
die worden georganiseerd door een derde en het register van officiële geschenken
gemakkelijk toegankelijk online, op de internetsite van het Europees Parlement.

Elk lid dat de gedragscode of de uitvoeringsmaatregelen ervan schendt, stelt zich bloot
aan het risico dat hem een sanctie wordt opgelegd die uiteindelijk wordt uitgesproken
door de Voorzitter. De sanctie in kwestie wordt bekend gemaakt in de plenaire
vergadering en gepubliceerd op de internetsite van het Parlement, eveneens ter wille
van de transparantie.
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2 HET RAADGEVEND COMITÉ VOOR HET GEDRAG VAN DE LEDEN

2.1 Samenstelling

Het raadgevend comité voor het gedrag van de leden (hierna  het raadgevend comité)
is opgericht bij artikel 7, lid 1, van de gedragscode.

De samenstelling ervan is geregeld bij artikel 7, leden 2 en 3, van de gedragscode. Aan
het begin van zijn mandaat benoemt de Voorzitter vijf vaste leden, die hij kiest uit de
bureauleden en coördinatoren van de Commissie constitutionele zaken en de
Commissie juridische zaken van het Parlement, met inachtneming van hun ervaring en
het politiek evenwicht.

De vaste leden van het comité wier mandaat afloopt op 16 januari 2017, zijn:

 mevrouw Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polen);

 mevrouw Mady DELVAUX (S&D, Luxemburg);

 de heer Sajjad KARIM (ECR, Verenigd Koninkrijk);

 de heer Jean-Marie CAVADA (ADLE, Frankrijk); en

 de heer Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Tsjechië).

Aan het begin van zijn mandaat benoemt de Voorzitter tevens een reservelid voor elke
fractie die niet vertegenwoordigd is bij de vaste leden van het raadgevend comité.

De reserveleden van het comité wier mandaat afloopt op 16 januari 2017, zijn:

 mevrouw Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finland);

 mevrouw Laura FERRARA (EFDD, Italië); en

 de heer Gerolf ANNEMANS (ENL, België).

2.2 Voorzitterschap

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, alinea 2, van de gedragscode neemt ieder vast lid van
het raadgevend comité het voorzitterschap bij toerbeurt waar voor een periode van zes
maanden. Bovendien wordt voor de volgorde van de toerbeurten, overeenkomstig
artikel 3 van het reglement van het raadgevend comité, in beginsel uitgegaan van de
grootte van de fractie – te beginnen bij de grootste fractie – waartoe de leden van het
comité behoren. Zo is het voorzitterschap afgelopen jaar, rekening houdend met de
roulering van de voorzitterschappen in het voorgaande jaar, beurtelings waargenomen
door mevrouw DELVAUX (tot februari) en vervolgens door de heer CAVADA (van
maart tot augustus). De heer MAŠTÁLKA heeft zijn ontslag uit deze functie gegeven
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in september en mevrouw HÜBNER was op dat moment verhinderd, zodat mevrouw
DELVAUX het opnieuw heeft overgenomen van oktober tot december.

2.3 Vergaderingen 2016

Het raadgevend comité kwam in 2016 acht keer bijeen.

Vergaderrooster van het raadgevend comité in 2016

Dinsdag 26 januari
Dinsdag 16 februari
Dinsdag 15 maart
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 12 juli
Woensdag 12 oktober1

Maandag 24 oktober2

Dinsdag 6 december

2.4 Taken

Het raadgevend comité heeft twee taken:

 ten eerste geeft het comité overeenkomstig artikel 7, lid 4, alinea 1, van de
gedragscode, op verzoek van een lid in vertrouwen en binnen dertig
kalenderdagen richtsnoeren omtrent de uitlegging en toepassing van de
bepalingen in de gedragscode. Het lid van wie het verzoek uitgaat, is vervolgens
gerechtigd zich op de door het comité gegeven richtsnoeren te verlaten, een
waardevolle garantie wat de rechtszekerheid betreft.

 Ten tweede beoordeelt het comité overeenkomstig artikel 7, lid 4,  alinea 2, en
artikel 8 van de gedragscode, op verzoek van de Voorzitter vermoedelijke
gevallen van overtreding van de gedragscode en formuleert het op grond van
zijn bevindingen een aanbeveling voor een eventueel besluit aan de Voorzitter.
Wanneer de Voorzitter, gelet op de aanbeveling van het raadgevend comité, tot
de conclusie komt dat het betrokken lid de gedragscode inderdaad heeft
overtreden, stelt hij na het lid te hebben gehoord, een met redenen omkleed
besluit vast dat een sanctie kan omvatten, dat wordt gepubliceerd op de
internetsite van het Parlement voor de resterende looptijd van de
zittingsperiode.

1 Om praktische, organisatorische redenen is de vergadering die oorspronkelijk gepland was voor 18
oktober, vervroegd naar 12 oktober.
2 Om redenen in verband met de werkzaamheden van het comité is deze buitengewone vergadering, die
niet was opgenomen in de oorspronkelijke agenda, gehouden in Straatsburg.
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2.5 Tijdens het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden

2.5. i) Eventuele schendingen van de gedragscode

In 2016 is het raadgevend comité achtmaal door de Voorzitter geadieerd (tegen vijfmaal
het voorgaande jaar) voor gevallen van mogelijke schending van de gedragscode,
waarbij in totaal elf leden betrokken waren.

Een van deze gevallen had betrekking op drie leden die naar een derde land waren
gereisd en bij hun terugkeer niet hun aanwezigheid hadden gemeld bij evenementen die
waren georganiseerd door een derde. Het comité heeft bepaald dat alle kosten in
verband met deze verplaatsing ten laste waren genomen door een fractie en heeft
daarom geconcludeerd dat de leden in kwestie vrijgesteld waren van de verplichting
hun reis aan te melden, overeenkomstig de uitzondering in artikel 6, lid 2, alinea 4, van
de toepassingsmaatregelen van de gedragscode, zodat de gedragscode in dat geval niet
geschonden was.

Vier gevallen hadden betrekking op leden die eveneens naar derde landen waren gereisd
en vervolgens hadden nagelaten hun aanwezigheid te melden bij evenementen die
waren georganiseerd door een derde, hoewel zij hier op grond van artikel 6 van de
toepassingsmaatregelen van de gedragscode toe verplicht waren, omdat hun reis-,
accommodatie- of verblijfkosten ten laste waren genomen door autoriteiten van landen
die geen EU-lidstaat zijn. Hierover heeft het raadgevend comité besloten dat de
gedragscode in een eerste fase effectief door deze leden geschonden was, maar heeft
het aanbevolen geen bijkomende maatregel jegens de betrokkenen te nemen, omdat zij
na vaststelling van de onachtzaamheid in kwestie onmiddellijk een naar behoren
ingevulde verklaring hadden ingediend, alsmede een brief met nadere uitleg.

Een ander geval had eveneens betrekking op een lid dat naar een derde land was gereisd,
op uitnodiging van de autoriteiten van dit land, en geen verklaring met betrekking tot
deze reis had ingediend. Het raadgevend comité heeft, rekening houdend met de
buitengewone vertraging bij de indiening van deze verklaring, geoordeeld dat het lid in
kwestie de gedragscode had geschonden.

Een ander geval dat door de Voorzitter aanhangig is gemaakt, had betrekking op een
lid over wie een rapport was opgesteld door het Europees Bureau voor
fraudebestrijding. Aangezien OLAF had vastgesteld dat dit lid zich schuldig had
gemaakt aan financiële wanpraktijken ten nadele van het Parlement, heeft het comité
besloten dat de betrokkene zodoende door zijn optreden de grondbeginselen had
geschonden in artikel 1 van de gedragscode en dat zijn gedrag de vaststelling
rechtvaardigde van een sanctie.

Het achtste geval had betrekking op het gedrag van twee leden in de gebouwen van het
Parlement. Hierover heeft het comité eveneens besloten dat dit gedrag een schending
was van artikel 1 van de gedragscode en artikel 11 van het Reglement van het
Parlement. Bovendien heeft het comité de Voorzitter aanbevolen deze zaak aanhangig
te maken bij de bevoegde nationale gerechtelijke instanties.

Tot slot heeft de Voorzitter het comité ook verzocht de situatie te evalueren in verband
met de steeds vaker voorkomende steun van bepaalde leden voor evenementen met een
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commercieel karakter in de gebouwen van het Parlement, in samenwerking met derden
zoals belangengroepen of beroepsverenigingen. Het comité heeft de Voorzitter zijn
evaluatie toegezonden en herinnerd aan de opgaveverplichtingen voor de leden op het
gebied van financiële belangen en belangenconflicten, waarbij het heeft onderstreept
dat het toekomt aan de quaestoren om toe te zien op de goede naleving van de besluiten
van het Bureau over het gebruik van de gebouwen van het Parlement door derden en de
organisatie van culturele evenementen en tentoonstellingen.

2.5. ii) Richtsnoeren omtrent de uitlegging en toepassing van de
gedragscode

In 2016 heeft het raadgevend comité geen formeel verzoek ontvangen, in de zin van
artikel 7, lid 4, alinea 1, om richtsnoeren omtrent de uitlegging en toepassing van de
gedragscode. Wel heeft zijn secretariaat zoals gewoonlijk het hele jaar door talrijke
leden en parlementaire medewerkers geholpen de bepalingen van de gedragscode en de
uitvoeringsmaatregelen ervan correct te interpreteren en toe te passen, door op hun
vragen te antwoorden, waarbij het de administratieve belasting van de betrokkenen zo
veel mogelijk heeft verlicht.

2.5. iii) Bevordering van de gedragscode buiten het Parlement

Ook afgelopen jaar heeft het raadgevend comité niet gekeken op een inspanning om de
gedragscode internationaal te bevorderen.

Zo heeft mevrouw DELVAUX het comité vertegenwoordigd tijdens de plenaire
vergadering van de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) van de Raad van
Europa op 30 juni. Bij deze gelegenheid heeft zij de bepalingen van de gedragscode,
alsmede de taken en werking van het comité aan de vertegenwoordigers van de GRECO
gepresenteerd.

3 ACTIVITEITEN IN VERBAND MET DE GEDRAGSCODE

3.1 Toetsingsprocedure voor de opgaven van de financiële belangen van de
leden

Artikel 9 van de Uitvoeringsmaatregelen van de Gedragscode voorziet in een
toetsingsprocedure voor de opgaven van de financiële belangen van de leden. Zo wordt
door de afdeling Ledenadministratie van het directoraat-generaal Presidium namens de
Voorzitter een algemene plausibiliteitscontrole uitgevoerd, als er reden is om aan te
nemen dat een opgave manifest foute, niet ernstig bedoelde,
onleesbare of onbegrijpelijke informatie bevat. Het lid in kwestie krijgt vervolgens een
redelijke termijn om te reageren door de gegevens in zijn opgave te bevestigen of te
corrigeren. Als de zo aangebrachte verduidelijkingen ontoereikend worden geacht,
neemt de Voorzitter een besluit over de te volgen procedure overeenkomstig artikel 8
van de gedragscode.



9

Het hele jaar door heeft de afdeling Ledenadministratie van het directoraat-generaal
Presidium systematisch alle door de leden ingediende opgaven van de financiële
belangen onderzocht, zowel nieuwe opgaven van leden die bij het Parlement zijn
gekomen in de loop van de zittingsperiode als gewijzigde versies van bestaande
opgaven.

3.2 Indiening en bijwerking van de opgaven van de financiële belangen van de
leden

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de gedragscode moeten leden die bij het Parlement
komen in de loop van de zittingsperiode, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid
binnen dertig dagen na het begin van hun mandaat een gedetailleerde opgave van de
financiële belangen indienen. In 2016 hebben alle zestien nieuwe leden hun opgaven
van de financiële belangen binnen de gestelde termijnen ingediend.

Bovendien voorziet artikel 4, lid 1, erin dat de leden hun opgave wijzigen binnen dertig
dagen na elke wijziging met gevolgen voor hun situatie. Als gevolg hiervan hebben in
de loop van het afgelopen jaar 55 leden 72 bijgewerkte opgaven bij de Voorzitter
ingediend. Van deze leden hebben er zes hun opgave tweemaal bijgewerkt, twee
driemaal, één viermaal en één vijfmaal.

Deze bijgewerkte opgaven omvatten in totaal 122 wijzigingen, hetgeen betekent dat in
een aantal gevallen één bijwerking diverse wijzigingen omvatte.

Wat de inhoud betreft, zijn de delen (D), (A) en (I) veruit het vaakst gewijzigd, met
respectievelijk 58, 17 en 15 wijzigingen, hetgeen nogmaals de trend bevestigt die in
eerdere jaren is vastgesteld.

Onderstaande grafiek toont de verdeling, deel per deel, van alle wijzigingen die in de
loop van het jaar zijn aangebracht3.

3 Één lid heeft een opgave ingediend die geheel identiek is met de vorige; dit geïsoleerde geval is niet in
de grafiek opgenomen.
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Deel (A): beroepswerkzaamheden gedurende de drie jaar voor de ambtsaanvaarding in het Parlement, alsook
deelname aan comités en raden van bestuur gedurende diezelfde periode bij een onderneming, niet-gouvernementele
organisatie, vereniging of andere organisaties die aan het rechtsverkeer deelnemen.
Deel (B): bezoldiging die het lid voor de uitoefening van een mandaat in een ander parlement ontvangt.
Deel (C): vaste bezoldigde activiteit die het lid naast zijn taken uitoefent, in loondienst dan wel als zelfstandige.
Deel (D): deelname aan comités en raden van bestuur bij ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties,
verenigingen of enige andere organisatie die aan het rechtsverkeer deelnemen, of de uitoefening van iedere andere
externe activiteit waarmee het lid zich al dan niet bezoldigd bezighoudt.
Deel (E): incidentele externe activiteiten tegen vergoeding (met inbegrip van publicaties, lezingen of advisering),
waarvan de vergoeding in totaal meer bedraagt dan 5 000 euro per kalenderjaar.
Deel (F): deelname in een onderneming of maatschap, wanneer dit een weerslag kan hebben op het publieke domein,
of wanneer die deelname het lid aanzienlijke invloed verschaft op de zakelijke belangen van de betrokken
organisatie.
Deel (G): iedere financiële, personele of materiële steun naast de door het Parlement beschikbaar gestelde middelen,
die aan het lid in het kader van diens politieke activiteiten door derden wordt verleend, met vermelding van de
identiteit van laatstgenoemden.
Deel (H): ieder ander financieel belang dat van invloed kan zijn op de taakuitoefening van het lid.
Deel (I): overige informatie die het lid wenst te verstrekken.

4 ADMINISTRATIE

De afdeling Ledenadministratie van het directoraat-generaal Presidium fungeert als
secretariaat voor het raadgevend comité en is door de Secretaris-generaal aangewezen
als bevoegde dienst als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 9 van de
Uitvoeringsmaatregelen van de Gedragscode.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Europees Parlement
Secretariaat van het raadgevend comité voor het gedrag van de leden
Wiertzstraat 60
PHS 07B022
B-1047 Brussel
België
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