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bij

mevrouw Katarina Barley, ondervoorzitter van het Europees Parlement
en

mevrouw Věra Jourová, vicevoorzitter van de Europees Commissie

In artikel 28 van het op 16 april 2014 gesloten Interinstitutioneel Akkoord over het
Transparantieregister wordt bepaald dat een jaarverslag over de werking van het register wordt
ingediend bij de desbetreffende ondervoorzitter van het Europees Parlement en de
desbetreffende vicevoorzitter van de Europese Commissie.

In dit verslag worden de activiteiten van het Gezamenlijke Secretariaat van het
Transparantieregister beschreven, met name wat het waarborgen van de kwaliteit van de
gegevens, het monitoren van de naleving van de gedragscode en het vergroten van de
bekendheid van het register betreft. Het bevat bovendien statistieken met betrekking tot het
Transparantieregister voor de periode 1 januari t/m 31 december 2020.
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I Inleiding

Het Transparantieregister is een openbare databank die door het Europees Parlement en de
Europese Commissie gezamenlijk wordt beheerd. Het werd in 2011 opgericht om de transparantie
van de betrekkingen tussen de twee instellingen en belangenvertegenwoordigers te bevorderen.
Het valt onder het desbetreffende Interinstitutioneel Akkoord1 tussen het Europees Parlement en
de Europese Commissie (het “IIA”) en, als een belangrijk transparantie-instrument van de twee
instellingen, verbetert dit register de transparantie van belangenbehartiging en zorgt het voor meer
zichtbaarheid van de deelname van belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld aan het
democratische besluitvormingsproces van de instellingen van de Unie.

Het Transparantieregister biedt burgers, de media en belanghebbenden de mogelijkheid om te zien
welke belangen op Unieniveau worden vertegenwoordigd, door wie en namens wie, en om te zien
welke middelen worden besteed aan de daarmee verband houdende lobbyactiviteiten en -
inspanning. Via deze weg wordt voor meer transparantie en openheid van de EU-besluitvorming
gezorgd.

Inschrijving is op vrijwillige basis. Alle organisaties en als zelfstandige werkzame personen die
betrokken zijn bij activiteiten die gericht zijn op het beïnvloeden van de besluitvorming en de
beleidsuitvoering van de instellingen van de EU kunnen inschrijven. Inschrijvers onderschrijven
bijgevolg een gezamenlijke gedragscode met betrekking tot de wijze waarop zij deze activiteiten
verrichten.

In dit verslag worden de activiteiten met betrekking tot het beheer van het Transparantieregister
beschreven, met name wat het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens, het monitoren van
de naleving van de gedragscode en het uitvoeren van aanverwante activiteiten betreft. Het verslag
bevat bovendien statistieken voor de periode 1 januari t/m 31 december 2020.

1 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, PB L 277
van 19.9.2014, blz. 11.
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II Activiteiten van het gezamenlijke secretariaat

Het Europees Parlement en de Europese Commissie onderhouden een gezamenlijke operationele
structuur, het Gezamenlijke secretariaat van het Transparantieregister (hierna het “Gezamenlijk
secretariaat” genoemd), voor het beheer van het Transparantieregister. Het Gezamenlijk
secretariaat bestaat uit personeel van beide instellingen en hun werkzaamheden komen overeen
met ongeveer acht voltijdsequivalenten.

Het Gezamenlijk secretariaat is belast met het dagelijkse beheer van het Transparantieregister, dit
houdt met name het volgende in:

 aanbieden van helpdeskdiensten aan zowel belangenvertegenwoordigers als het publiek;
 geven van advies en verstrekken van praktische informatie over de inschrijvingsprocedure

aan inschrijvers;
 monitoren van de kwaliteit van de inhoud van het register;
 uitvoeren van onderzoek naar de naleving van de gedragscode door geregistreerde

belangenvertegenwoordigers;
 coördineren van de IT-ontwikkelingen van de databank van het register; en
 uitvoeren van bewustmakings- en communicatieactiviteiten.

Het Gezamenlijk secretariaat valt onder auspiciën van het hoofd van de afdeling Transparantie,
Documentenbeheer en Toegang tot documenten van het Secretariaat‑Generaal van de Commissie.

1 Helpdeskdiensten

Het Gezamenlijk secretariaat biedt helpdeskdiensten aan voor het beantwoorden van vragen over
het Transparantieregister. Het staat eenieder vrij om via de meertalige website van dit register
vragen te stellen. Dergelijke informatieverzoeken zijn doorgaans verzoeken om informatie over
het Transparantieregister van toekomstige inschrijvers, het publiek of onderzoekers, alsook
verzoeken om ondersteuning en begeleiding van belangenvertegenwoordigers tijdens het
inschrijvingsproces, wanneer zij informatie actualiseren of gevraagd worden om verduidelijking
te geven bij verstrekte informatie, of met betrekking tot inloggegevens. In 2020 gaf het
Gezamenlijk secretariaat antwoord op 1 117 individuele informatieverzoeken (in 2019 was er
sprake van iets meer dan 1 000 vragen).

2 Kwaliteit van de gegevens

Het Transparantieregister biedt een momentopname van de lobbyactiviteiten van
belangenvertegenwoordigers die betrokken zijn bij de formulering of uitvoering van een of
meerdere beleidscycli en de daarmee verband houdende besluitvormingsprocessen van de
instellingen van de Unie, met inbegrip van specifieke details over de belangrijkste wetgevings- of
beleidsvoorstellen waarop de onder het IIA vallende activiteiten van de inschrijver zich richten.
Dit verklaart waarom sommige belangenvertegenwoordigers slechts voor een bepaalde of beperkte
periode zijn ingeschreven en waarom anderen voor langere tijd in de databank blijven. Inschrijvers
die hun inschrijving niet jaarlijks actualiseren, worden automatisch uit de databank verwijderd.
Inschrijvers kunnen ook uit het Transparantieregister worden verwijderd naar aanleiding van
monitoringactiviteiten van het Gezamenlijk secretariaat, met dien verstande dat de
belangenvertegenwoordigers zich opnieuw in het register kunnen inschrijven indien zij (weer)
relevante belangenvertegenwoordigingsactiviteiten verrichten. In dat geval zal elke nieuwe
inschrijving opnieuw worden onderworpen aan de monitoring van het Gezamenlijk secretariaat
(zie 2.1 Monitoring van de kwaliteit van de gegevens).
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Door in te schrijven, ondertekenen belangenvertegenwoordigers de gedragscode voor inschrijvers
die bij het IIA is gevoegd. Dit houdt in dat zij zich ertoe verbinden op ethisch verantwoorde wijze
te lobbyen, en bij de inschrijving – en vervolgens in het kader van de onder het IIA vallende
activiteiten – gegevens te verstrekken die volledig, actueel en niet misleidend zijn. Inschrijvers
worden om die reden aangemoedigd de door hen verstrekte informatie regelmatig te controleren
en ten minste eenmaal per jaar te actualiseren om in de databank te kunnen blijven, met dien
verstande dat zij verantwoordelijk blijven voor de accuraatheid van hun inschrijvingsgegevens.

2.1 Monitoring van de kwaliteit van de gegevens

Het Gezamenlijk secretariaat is belast met het waarborgen van de best mogelijke kwaliteit van de
gegevens in het Transparantieregister en neemt de door de inschrijvers verstrekte informatie
daarom regelmatig onder de loep. Het monitort dagelijks alle nieuwe inschrijvingen en de
inschrijvingen die voor een bepaalde periode in de databank blijven. Het Gezamenlijk secretariaat
voert bovendien op ad-hocbasis gerichte controles uit. Om de betrouwbaarheid van de databank
als referentie-instrument te vergroten, neemt het Gezamenlijk secretariaat per geval contact op met
de inschrijvers om de accuraatheid van de door hen verstrekte informatie te controleren, om
eventuele inconsistenties te corrigeren en ervoor te zorgen dat de nodige informatie in
overeenstemming met de richtsnoeren voor inschrijvers wordt gepubliceerd.

In het kader van de monitoringactiviteiten in 2020 heeft het Gezamenlijk secretariaat
kwaliteitscontroles uitgevoerd op 4 973 inschrijvingen. Dit cijfer omvat:

 een beoordeling van de gegevens van nieuwe belangenvertegenwoordigers die in 20202

zijn geregistreerd (2 843 controles);
 een gerichte toetsing van de gegevens van belangenvertegenwoordigers die vóór 2016 zijn

geregistreerd, zodat wordt gewaarborgd dat zij in overeenstemming zijn met de huidige
richtsnoeren (1 748 controles)3;

 steekproefsgewijze kwaliteitscontroles (382 controles).

Deze monitoringactiviteiten resulteerden in een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de
inhoud van het Transparantieregister. In alle gevallen waarin het Gezamenlijk secretariaat
vaststelde dat de kwaliteit van de verstrekte gegevens inconsistenties bevatte, nam het
Gezamenlijk secretariaat contact op met de individuele inschrijver met een verzoek om de
inschrijving overeenkomstig de gepubliceerde richtsnoeren te actualiseren. Uit de monitoring van
4 973 inschrijvingen in de loop van 2020 bleek het volgende:

 van 43 % van de gecontroleerde inschrijvers was de gegevenskwaliteit bevredigend;
 30 % van de gecontacteerde inschrijvers actualiseerde zijn gegevens in overeenstemming

met de richtsnoeren;
 27 % van de inschrijvers werd uit het register verwijderd wegens niet-ontvankelijkheid of

niet-geactualiseerde gegevens.

Inschrijvers blijven echter verantwoordelijk voor de accuraatheid van hun inschrijvingsgegevens.
Dientengevolge kunnen de inspanningen van het Gezamenlijk secretariaat alleen maar resulteren
in optimale gegevenskwaliteit van de gecontroleerde inschrijvers. Het is via deze weg niet
mogelijk om te voorkomen dat er in de toekomst fouten worden gemaakt wanneer de inschrijvers
de volgende keer hun inschrijvingen actualiseren.

2 Inschrijvingen die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 zijn geactiveerd.
3 Dit leidde tot de verwijdering van 407 inschrijvingen die geen enkele relevante

belangenvertegenwoordigingsactiviteiten hadden opgegeven.
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3 Onderzoeken

Naast de monitoring van de kwaliteit van de gegevens in het Transparantieregister onderzoekt het
Gezamenlijk secretariaat de inkomende meldingen en klachten, en verricht het onderzoeken op
eigen initiatief, overeenkomstig de in bijlage IV bij het IIA neergelegde procedures, en neemt het
daarbij het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur naar behoren in acht.

Eenieder kan een melding doen of een klacht indienen inzake een vermeende niet-naleving van de
gedragscode door de relevante informatie op de website van het Transparantieregister in te voeren.

Door in te schrijven, aanvaarden de belangenvertegenwoordigers dat alle meldingen of klachten
die hen betreffen, worden behandeld op basis van de gedragscode waarmee zij hebben ingestemd,
en erkennen zij dat de maatregelen van bijlage IV bij het IIA op hen kunnen worden toegepast, in
geval van niet-naleving van de gedragscode.

“Melding” is een mechanisme dat alleen betrekking heeft op punt d)4 van de gedragscode. Het
stelt derde partijen in de gelegenheid het Gezamenlijk secretariaat op de hoogte te brengen van
foutieve gegevens in het register.

In 2020 heeft het Gezamenlijk secretariaat 19 meldingen in behandeling genomen (waarvan 6 in
eerste instantie als klacht waren binnengekomen) die door 15 verschillende organisaties of
individuen waren ingediend. In deze meldingen werd gewezen op mogelijke fouten in
23 inschrijvingen. De meldingen hadden betrekking op de accuraatheid van de financiële
declaraties van de inschrijvers, de genoemde klanten, de desbetreffende afdeling waarin zij zijn
geregistreerd of op de informatie over hun lidmaatschap. Bijna alle inschrijvers die door het
Gezamenlijk secretariaat waren gecontacteerd, hebben hun gegevens naar tevredenheid
geactualiseerd. Vier inschrijvers hebben dit echter niet gedaan en zijn daarom uit het register
verwijderd.

4 “[belangenvertegenwoordigers] 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; aanvaarden dat alle verstrekte informatie gecontroleerd wordt en stemmen ermee in hun medewerking te verlenen
aan administratieve verzoeken om aanvullende of bijgewerkte informatie”.

43%

30%

27%

Result of monitoring activities

Satisfactory data quality

Updated data

Removed from Register
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“Klacht” verwijst naar een procedure betreffende beweringen door een derde partij over een
vermeende niet-naleving van de gedragscode door de inschrijver, met uitzondering van
beweringen betreffende feitelijke fouten, die als “meldingen” worden behandeld (zie hierboven).

In 2020 heeft het Gezamenlijk secretariaat drie klachten van het vorige jaar succesvol afgesloten
nadat de respectieve inschrijvers hun inschrijving op verzoek van het Gezamenlijk secretariaat
hadden geactualiseerd, of een bevredigende toelichting hadden gegeven.

Het Gezamenlijk secretariaat heeft bovendien 15 nieuwe klachten ontvangen, waarvan er zes als
“melding” werden behandeld omdat het bij deze klachten om kwesties in verband met de
gegevenskwaliteit ging. Van de negen resterende klachten werden er vijf niet-ontvankelijk geacht,
omdat zij geen betrekking hadden op kwesties die binnen het toepassingsgebied van het
Transparantieregister vallen. Het onderzoek naar de vier ontvankelijke klachten – waarvan er drie
betrekking hadden op dezelfde entiteit – was eind 2020 nog niet klaar en is begin 2021 afgerond,
na de tevredenstellende samenwerking van de inschrijvers.

Ten slotte heeft het Gezamenlijk secretariaat in 2020 een “onderzoek op eigen initiatief” naar
vermeende inbreuken op de gedragscode uit het vorige jaar afgerond en een nieuw onderzoek
uitgevoerd naar Euro Guarantees Group Ltd, die betrokken is bij een ernstige niet-naleving van de
gedragscode. Dit onderzoek heeft geleid tot de toepassing, voor de allereerste keer, van de
maatregel tot verwijdering uit het register voor een periode van twee jaar, en tot de publicatie van
die maatregel op de website van het Transparantieregister5.

Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur streeft
het Gezamenlijke secretariaat er bij de behandeling van een onderzoek naar ervoor te zorgen dat
er een constructieve dialoog wordt gevoerd met de betrokken inschrijver(s), zodat de vastgestelde
problemen zo veel mogelijk worden verduidelijkt en uit de weg worden geruimd alvorens
maatregelen tegen de inschrijver te nemen.

Voorbeelden van problemen die in het kader van de klachten- en eigen-initiatiefprocedures tijdens
de verslagperiode zijn behandeld:

 gebruik van de inschrijving om de indruk te wekken van een formele band met de EU-
instellingen;

 het verrichten van belangenvertegenwoordigingsactiviteiten in de gebouwen van het
Europees Parlement zonder de vereiste accreditatie;

 te lage opgave van uitgaven voor lobbying;
 het niet opgeven van alle klanten aan wie diensten worden verleend om de contractuele

betrekkingen te verhullen;
 het verrichten van belangenvertegenwoordigingsactiviteiten zonder inachtneming van de

beveiligingsvoorschriften van de instellingen;
 het niet opgeven van alle relevante belangenvertegenwoordigingsactiviteiten die gericht

zijn op de EU-instellingen.

4 Begeleiding en bewustmaking

Om bepaalde bepalingen van het IIA te verduidelijken en nader toe te lichten, verstrekt het
Gezamenlijk secretariaat uitvoeringsvoorschriften en andere richtsnoeren met praktische
informatie voor inschrijvers. Dergelijke richtsnoeren zijn het resultaat van regelmatige
gedachtewisselingen met belanghebbenden en zijn in het leven geroepen om inschrijvers te

5 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=NEWS&locale=nl#nl
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ondersteunen bij hun pogingen om accurate informatie te verstrekken en veel voorkomende
vergissingen te vermijden. Na een kleine aanpassing te hebben doorgevoerd aan het online-
inschrijvingsformulier, heeft het Gezamenlijk secretariaat de gelegenheid meteen aangegrepen om
de meertalige richtsnoeren in lijn te brengen met het herziene6 inschrijvingsformulier, en er
tegelijkertijd voor te zorgen dat de richtsnoeren vanuit visueel oogpunt makkelijker te volgen zijn.

Leden van het Gezamenlijke secretariaat gaven in het Parlement een briefing over het
Transparantieregister aan EP-leden en personeelsleden van twee delegaties van een fractie. Zij
gaven bovendien een ad-hocopleiding aan een individueel lid van het Europees Parlement.
Daarnaast gaf het team van het Parlement in 2020 acht informatiesessies over het
Transparantieregister aan zijn personeel en zorgde ditzelfde team voor meer bewustzijn over het
register aan de hand van drie opleidingen over ethiek en over de omgang met lobbyisten voor het
personeel van het Parlement. Alle sessies vonden persoonlijk of online plaats, met volledige
inachtneming van de door het Parlement ingevoerde veiligheids- en beveiligingsmaatregelen in
verband met de COVID-19-gezondheidscrisis.

Het team van het Parlement heeft ook informatie over het Transparantieregister verstrekt in het
kader van uitwisselingen met studentengroepen, academici of personeelsleden van nationale
parlementaire organen, zoals de Duitse Bondsdag of de Amerikaanse Senaat.

In de Europese Commissie hebben leden van het Gezamenlijk secretariaat in de loop van 2020 op
afstand acht liveopleidingen van telkens een halve dag aangeboden. Thema van deze opleidingen
was de omgang met lobbyisten (cursussen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist was, zijn
wegens de COVID-19-crisis opgeschort). Het team van de Commissie heeft ook een face-to-
facepresentatie aan kabinetsleden van de leden van de Commissie gegeven.

Wat de bewustmakingsactiviteiten voor externe belanghebbenden betreft, heeft de coördinator van
het Gezamenlijke secretariaat een presentatie gegeven aan de Universiteit van Alcalá de Henares
voor de masteropleiding politieke communicatie en verkiezingsmarketing.

Verder heeft het Gezamenlijk secretariaat deelgenomen aan een onlineconferentie van het
European Lobbying Registrars’ Network over de uitwisseling van beste praktijken voor het beheer
van activiteiten tijdens een gezondheidscrisis.

6 Zie ook afdeling III.3 Technische verbeteringen.
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III Statistieken

Het Transparantieregister is sinds de oprichting aanzienlijk in omvang toegenomen en bevat thans
meer dan 12 000 entiteiten. De volgende statistische informatie geeft de situatie op 31 december
2020 weer.

1 Soorten inschrijvers

Het Transparantieregister bestaat uit belangenvertegenwoordigers die werkzaamheden uitoefenen
die gericht zijn op de instellingen van de Unie. Deze kunnen worden onderverdeeld in 6 afdelingen
en 14 onderafdelingen, zoals vooraf gedefinieerd in bijlage I bij het IIA. De
belangenvertegenwoordiger moet tijdens de inschrijving zelf kiezen welke afdeling en
onderafdeling hem het best vertegenwoordigt.

Op 31 december 2020 bedroeg het totale aantal inschrijvers in de openbare databank 12 187. Dit
is een lichte stijging van het aantal inschrijvers ten opzichte van het jaar ervoor, waarbij het aandeel
inschrijvers in elk van de zes afdelingen relatief stabiel is gebleven.

Wat beroepsbeoefenaren op het gebied van overheidszaken die zich bezighouden met bezoldigde
belangenvertegenwoordigingsactiviteiten betreft, is in afdeling I – die betrekking heeft op
professionele adviesbureaus, advocatenkantoren of als zelfstandige werkzame raadgevers – sprake
van een lichte daling van negen naar zeven procent van het register.

Traditiegetrouw telde de grootste afdeling van het register, de groepering van in-huis-lobbyisten
en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen in afdeling II, nog steeds iets meer dan de helft van
alle inschrijvers. Van deze afdeling was de onderafdeling “Handels- en bedrijfsverenigingen”
gewoonlijk de grootste, maar in 2020 heeft de onderafdeling “Ondernemingen en groepen
ondernemingen” hetzelfde aantal inschrijvers bereikt, met beide soorten
belangenvertegenwoordigers tezamen goed voor 80 % van de inschrijvers in afdeling II.

Typerend voor de andere helft van het register, waarin hoofdzakelijk groepen uit het
maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd zijn, is dat afdeling III “Niet-gouvernementele
organisaties” weer het grootste onderdeel is en zelfs met één procent is gestegen ten opzichte van
het voorgaande jaar.
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1.1 Verdeling van inschrijvers over afdelingen

Bovenstaande uitsplitsing kan worden weergegeven op basis van het absolute aantal inschrijvers
in elk van de afdelingen en onderafdelingen van het register.

Op 31 december 2020 waren er 12 187 inschrijvers in het Transparantieregister,
verspreid over de volgende afdelingen en onderafdelingen:

I – Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/als zelfstandige
werkzame raadgevers 859

Professionele adviesbureaus 558

Advocatenkantoren 88

Als zelfstandige werkzame raadgevers 213

II – In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen 6 487

Ondernemingen en groepen ondernemingen 2 622

Handels- en bedrijfsverenigingen 2 578

Vakbonden en beroepsverenigingen 956

Overige organisaties 331

III – Niet-gouvernementele organisaties 3 306

Niet-gouvernementele organisaties, platformen en netwerken e.d. 3 306

IV – Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen 921

Denktanks en onderzoeksinstellingen 580

Universitaire instellingen 341

V – Organisaties die kerken of religieuze gemeenschappen
vertegenwoordigen

59

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

555

Regionale structuren 113

Overige overheden op subnationaal niveau 95

Transnationale verenigingen en netwerken van overheden op regionaal of overig
subnationaal niveau

76

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

271
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1.2 Verdeling van inschrijvers per afdeling

Voor een betere illustratie van de statistische informatie, wordt in het volgende cirkeldiagram de
verdeling van inschrijvers uitgesplitst naar de afdeling waarin zij zich hebben laten inschrijven.

Section I - Professional
consultancies/law firms/self-
employed consultants

Section II - In-house lobbyists and
trade/business professional
associations

Section III - Non-governmental
organisations

Section IV - Think tanks, research
and academic institutions

Section V - Organisations
representing churches and
religious communities

Section VI - Organisations
representing local, regional and
municipal authorities, other public
or mixed entities
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1.3 Verdeling van inschrijvers per onderafdeling

De volgende cirkeldiagrammen tonen de soorten inschrijvers volgens de onderafdelingen7 waarin
zij zich hebben laten inschrijven.

Afdeling I: Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/als zelfstandige werkzame
raadgevers

Afdeling II: In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen

7 Afdelingen III en V hebben geen onderafdelingen en zijn daarom niet opgenomen in de uitsplitsing.

65%
10%

25%

Professional consultancies

Law firms

Self-employed consultants

40%

5%

40%

15%
Companies & groups

Trade and business associations

Trade unions and professional
associations

Other organisations
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Afdeling IV: Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen

Afdeling VI: Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, regionale en
gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten enz.

63%

37% Think tanks and research
institutions

Academic institutions

20%

17%

14%
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1.4 Evolutie van het Transparantieregister

Sinds de oprichting van een gezamenlijke openbare databank van het Europees Parlement en de
Europese Commissie, is het aantal inschrijvers in het Transparantieregister gestaag gegroeid, i.e.
12 187 inschrijvers op 31 december 2020. Hoewel deze evolutie in absolute termen een stijging
laat zien, verandert de databank dagelijks, aangezien belangenvertegenwoordigers inschrijven,
uitschrijven, opnieuw inschrijven of worden verwijderd, afhankelijk van hun lobbyactiviteiten op
eender welk moment.

1.5 Nieuwe inschrijvingen

Het volgende staafdiagram geeft de ontwikkeling van nieuwe inschrijvingen weer. Alleen de
belangenvertegenwoordigers die zich voor een periode van meer dan 12 maanden hebben laten
inschrijven, tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020, en nog steeds actief waren aan het einde
van die periode, werden meegeteld8.

8 In totaal hebben 2 843 entiteiten geprobeerd zich in het register te laten inschrijven.
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In 2020 viel het merendeel van de nieuwe inschrijvers onder afdeling II, met meer dan 900 nieuwe
inschrijvingen en meer dan de helft daarvan voor ondernemingen en groepen. Dit is een
weerspiegeling van de trend die is waargenomen in de algemene ontwikkeling van het register
voor wat betreft de hierboven vermelde soorten belangenvertegenwoordigers. Evenzo
vertegenwoordigen meer dan 500 nieuwe inschrijvers niet-gouvernementele organisaties, met een
veel kleiner aantal nieuwe inschrijvers dat ervoor heeft gekozen zich in de resterende afdelingen
in te schrijven.

1.6 Geografische gegevens
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Inschrijving in het Transparantieregister is niet alleen voorbehouden voor
belangenvertegenwoordigers die in de Unie zijn gevestigd, hoewel de grootste groep
belangenvertegenwoordigers haar activiteiten vanuit een vestiging in België verricht, omdat de
belangrijkste EU-instellingen gevestigd zijn te Brussel. Aangezien het toepassingsgebied van de
wetgeving en het beleid van de Unie ook niet-EU-burgers kan treffen en gevolgen kan hebben
voor de handel en andere externe betrekkingen buiten de grenzen van de 27 lidstaten, wordt dit
mondiale bereik ook weerspiegeld in het Transparantieregister.

Na inschrijving moeten alle belangenvertegenwoordigers de locatie van het hoofdkantoor
doorgeven en informatie verstrekken over een eventueel bijkantoor in België.

2 Stimulansen om in te schrijven

Inschrijving in het Transparantieregister is vrijwillig. Niettemin bieden het Parlement en de
Commissie bepaalde voordelen die alleen maar beschikbaar zijn voor
belangenvertegenwoordigers die zijn ingeschreven. De toegang van belangenvertegenwoordigers
tot besluitvormers, gebouwen en bepaalde fora van het Parlement en de Commissie is gekoppeld
aan de voorwaarde van inschrijving, volgens de interne regels en besluiten van elke instelling.

Bij het Parlement zijn aan inschrijving onder meer de volgende voordelen verbonden:

 Langetermijntoegang tot zijn gebouwen kan alleen worden toegestaan aan individuen die
werken voor ingeschreven belangenvertegenwoordigers, na validering door de
veiligheidsdienst van het Europees Parlement. De validerings- en verlengingsprocedures
vinden allemaal online plaats en worden doorgaans binnen drie werkdagen door de
accreditatiedienst van het Parlement verwerkt.

 Om als spreker op openbare hoorzittingen van parlementaire commissies te kunnen
worden uitgenodigd, moeten belangenvertegenwoordigers in het register zijn
ingeschreven.

 Indien u ingeschreven bent, kunt u via uw inschrijving een abonnement nemen op e-
mailmeldingen over de activiteiten van de commissies van het Europees Parlement.

 Uitsluitend belangenvertegenwoordigers kunnen activiteiten van interfractiewerkgroepen
van het Parlement of niet-officiële groeperingen ondersteunen of eraan deelnemen.
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 Belangenvertegenwoordigers die medeorganisator van evenementen van de fracties in de
gebouwen van het Europees Parlement zijn, kan gevraagd worden informatie over hun
inschrijving te verstrekken.

 Belangenvertegenwoordigers die om het beschermheerschap van de Voorzitter van het
Europees Parlement vragen, zullen moeten bewijzen dat zij ingeschreven zijn.

Verlening van recht op langetermijntoegang tot de gebouwen van het Europees Parlement:

Accreditatie voor de gebouwen van het Parlement voor individuen die werkzaam zijn voor
ingeschreven belangenvertegenwoordigers is mogelijk voor een periode van ten hoogste een jaar.
In 2020 heeft het Europees Parlement meer dan 3 600 verzoeken tot langetermijntoegang tot zijn
gebouwen goedgekeurd (hetzij als een nieuw verzoek, hetzij als een verlenging) van bijna
1 500 ingeschreven belangenvertegenwoordigers. Dit is een daling van ongeveer 40 % ten
opzichte van 2019, naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de fysieke beperkingen van toegang
tot de gebouwen van het Parlement in het kader van zijn maatregelen om de COVID-19-pandemie
in te dammen.

Bij de Commissie zijn aan inschrijving onder meer de volgende voordelen verbonden:

 Vergaderingen met commissarissen, kabinetsleden, directeuren-generaal en
diensthoofden: belangenvertegenwoordigers moeten zich voor dit soort vergaderingen
inschrijven.

 Openbare raadplegingen en routekaarten: ingeschreven belangenvertegenwoordigers
kunnen verzoeken automatisch op de hoogte te worden gebracht van raadplegingen en
routekaarten op hun activiteitengebied. De bijdragen aan de openbare raadplegingen en
routekaarten worden opgenomen in het profiel van de inschrijver.

 Deskundigengroepen: inschrijving is verplicht voor het lidmaatschap van bepaalde soorten
deskundigengroepen.

 Beschermheerschap: de Europese Commissie kent het beschermheerschap uitsluitend toe
aan ingeschreven belangenvertegenwoordigers.

 Contacten met ambtenaren: ambtenaren van de Europese Commissie wordt aangeraden
om uitnodigingen om een bijeenkomst of een evenement bij te wonen alleen te accepteren
nadat ze hebben gecontroleerd of de belangenvertegenwoordigers ingeschreven zijn. Aan
contacten met niet-ingeschreven organisaties kunnen beperkingen worden gesteld.

3 Technische verbeteringen

Het Gezamenlijk secretariaat coördineert de ontwikkeling van IT-oplossingen voor het verbeteren
van de werking van het Transparantieregister.

Om ervoor te zorgen dat inschrijvers relevante en beknopte informatie over hun inschrijvingen aan
het publiek kunnen verstrekken, zijn in 2020 een paar kleine wijzigingen aan het
inschrijvingsformulier doorgevoerd, zodat er in bepaalde vrijetekstvelden minder karakters
kunnen worden ingevoerd. Om inschrijvers aan te moedigen inschrijvingen up-to-date te houden
en te vermijden dat informatie wordt opgenomen die geen verband houdt met hun
belangenvertegenwoordigingsactiviteiten op Unieniveau, wordt inschrijvers nu verzocht
beknopter te zijn in de beschrijving van hun doelstellingen en taken, alsook in de vermelding van
het beleid en de initiatieven van de Unie die zij in hun belangenvertegenwoordigingsactiviteiten
nastreven.

In dezelfde gedachtegang werd het deel van het inschrijvingsformulier dat gewijd is aan de door
de inschrijvers verstrekte financiële gegevens gestroomlijnd, zodat alle kostenramingen in verband
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met de inspanningen van de inschrijvers gedurende een periode van 12 maanden konden worden
gedeclareerd als een marge, in plaats van in absolute bedragen.

In het vernieuwde inschrijvingsformulier is een lijst van interfractiewerkgroepen van het Europees
Parlement opgenomen, alsook de optie om andere niet-officiële groeperingen te noemen. Via deze
weg kunnen inschrijvers dan bekendmaken of zij ondersteuning bieden aan dergelijke
groeperingen of deelnemen aan hun activiteiten. Deze informatie is opgenomen in de datasets die
worden gepubliceerd op het opendataportaal van de EU9. Het is bovendien mogelijk een gerichte
zoekopdracht uit te voeren naar inschrijvers die betrokken zijn bij activiteiten van
interfractiewerkgroepen en niet-officiële groeperingen. Deze optie is beschikbaar gesteld voor het
publiek op de website van het Transparantieregister.

De wijzigingen worden weerspiegeld in de herziening van de uitvoeringsrichtsnoeren10 voor
inschrijvers. De herziening is bedoeld om inschrijvers beter te helpen bij het indienen en up-to-
date houden van hun inschrijving. Om dit te vergemakkelijken, bevatten de herziene richtsnoeren
screenshots van het online-inschrijvingsformulier, samen met gedetailleerde uitleg over het soort
informatie dat op systematische wijze moet worden verstrekt. Deze richtsnoeren zijn in alle
officiële talen van de Unie gepubliceerd op de website van het Transparantieregister.

Naast de reeds bestaande invoer van informatie over de bijdragen van inschrijvers aan openbare
raadplegingen van de Commissie, zijn de bijdragen die inschrijvers sinds juli 2018 aan
routekaarten hebben geleverd, ook gekoppeld aan de desbetreffende inschrijvingen. Dit soort
informatie, die op de profielpagina van de inschrijver staat, geeft een beter overzicht van de
ingeschreven belangenvertegenwoordigers die actief samenwerken met de Commissie aan het
begin van een wetgevingscyclus.

De volgende technische verbeteringen zijn ook in 2020 doorgevoerd: de follow-up van de
conclusies van een IT-veiligheidsonderzoek, een waaier aan technische verbeteringen en de
modernisering van de back-officeomgeving, zodat het Gezamenlijk secretariaat meldingen en
klachten van derden makkelijker kan beheren.

3.1 Bezoeken aan de website

In 2020 werd de website van het Transparantieregister meer dan 366 400 keer bezocht. In het kader
van dit statistische overzicht luidt de definitie van “bezoek” als volgt: een persoon die voor het
eerst de website bezoekt. Als diezelfde bezoeker na zijn laatste pageview langer dan 30 minuten
op een pagina surft, wordt dit geregistreerd als een nieuw bezoek. Gemiddeld komt dit neer op
ongeveer 30 500 bezoeken per maand en iets meer websiteverkeer dan in het afgelopen jaar.

Ongeveer 36 % van de websitebezoekers gebruikte de zoekfunctie in het Engels, terwijl de
homepage het vaakst in het Engels wordt bezocht, gevolgd door Frans, Duits, Italiaans, Spaans en
Nederlands (in dalende volgorde).

Bijna 80 % van de bezoeken is afkomstig van gebruikers in Europa, gevolgd door bijna 16 % van
de bezoeken uit Noord-Amerika. Binnen Europa is 21 % van de websitebezoeken afkomstig uit
België, gevolgd door Ierland, Frankrijk of Duitsland (allemaal rond de 8 %).

9 https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/transparency-register
10 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale
=nl#nl
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In vergelijking met het voorgaande jaar lijkt het erop dat het Transparantieregister zichtbaarder en
bekender is geworden, met een lichte stijging van het aantal rechtstreekse bezoeken van 74 % in
2019 tot 76 % in 2020. Van deze bezoeken kwam 17 % overigens via zoekmachines tot stand.
In 2020 bereikte de naar het opendataportaal van de EU overgedragen dataset van het
Transparantieregister de tiende plaats van meest bekeken datasets onder meer dan 15 000 andere
op die portaalsite gepubliceerde datasets. Deze datasets zorgen ervoor dat gebruikers een lijst van
geaccrediteerde personen met toegang tot het Europees Parlement en een lijst van in het
Transparantieregister ingeschreven organisaties kunnen downloaden (in XML of Excelformaat),
informatie die een aantal jaren teruggaat.
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IV Conclusies

2020 bleek in vele opzichten een bijzonder jaar te zijn: een groot deel van de gangbare
lobbyactiviteiten ging digitaal en het gebruikelijke netwerken, de evenementen en persoonlijke
bijeenkomsten vonden voornamelijk in een virtuele setting plaats of werden uitgesteld als gevolg
van de COVID-19-pandemie. Belangenvertegenwoordigers konden een groot deel van het jaar
geen handen meer schudden met besluitvormers; maar ondanks het feit dat lobbyactiviteiten alleen
nog maar konden plaatsvinden via videoconferenties en openbare online-evenementen, bleef het
aantal inschrijvingen stijgen.

Aangezien het Transparantieregister een onlinedatabank is, had de pandemie geen directe
gevolgen voor de activiteiten van de databank zelf. Belangenvertegenwoordigers hadden namelijk
altijd de mogelijkheid om zich online in te schrijven of hun inschrijving te actualiseren. Evenzo
ervoer het Gezamenlijk secretariaat geen negatieve gevolgen voor zijn digitale beheer van het
Transparantieregister en voelde het zich niet belemmerd in de uitvoering van zijn dagelijkse taken.

Het verbeteren van de algemene kwaliteit van de gegevens in het Transparantieregister bleef een
belangrijke prioriteit, aangezien het publiek, journalisten, academici en belanghebbenden de
databank dagelijks blijven gebruiken en in detail onderzoeken. Sterker nog, het Gezamenlijk
secretariaat heeft zich steeds meer ingespannen om de inhoud van het register te verbeteren. Dit
omvat het controleren van nieuwe en bestaande inschrijvingen, en het actualiseren van de
richtsnoeren met praktische informatie voor inschrijvers, zodat zij de kwaliteit van de door hen
verstrekte informatie verder kunnen verbeteren.

Hoewel het niet haalbaar is om dagelijks meer dan 12 000 inschrijvingen te monitoren en te
verifiëren, is het Gezamenlijk secretariaat erin geslaagd de kwaliteit van 40 % van het register in
2020 met succes te monitoren. Het is bovendien gelukt om alle meldingen en klachten van derden
in de loop van het jaar te behandelen en twee onderzoeken op eigen initiatief af te ronden. Het
Gezamenlijk secretariaat blijft zich inzetten voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en
kwaliteit van de inhoud van het register, gezien zijn centrale positie in het algemene
transparantiebeleid van het Parlement en de Commissie, en de toezegging van beide instellingen
om het goede voorbeeld te geven bij de transparantie van lobbyactiviteiten op Unieniveau.
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V Nieuw Interinstitutioneel Akkoord

2020 bracht ook een belangrijke ontwikkeling met zich mee die grote gevolgen zal hebben voor
de toekomst van het Transparantieregister. Op 15 december 2020 werd namelijk een politiek
akkoord bereikt door het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese
Commissie over een nieuw Interinstitutioneel Akkoord over een verplicht transparantieregister.
De goedkeuring van het desbetreffende voorstel van de Commissie11 betekende het einde van het
onderhandelingsproces dat al in 2016 van start was gegaan.

Het overeengekomen pakket, zoals voorlopig goedgekeurd door het College van commissarissen,
de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement12 en het Coreper13, bestaat uit een
nieuw Interinstitutioneel Akkoord en een gezamenlijke politieke verklaring van de drie
instellingen. Voordat het nieuw Interinstitutioneel Akkoord in werking kan treden, moet het door
elke instelling worden goedgekeurd. Omdat belangenvertegenwoordigers krachtens het akkoord
geen verplichting tot inschrijving in het Transparantieregister mag worden opgelegd, zijn de
instellingen overeengekomen het kader en de werkingsprincipes voor hun gecoördineerde aanpak
vast te leggen en de inschrijving als voorwaarde te stellen voor belangenvertegenwoordigers om
bepaalde onder het akkoord vallende activiteiten uit te mogen voeren. Daarom omvat het bij het
nieuwe akkoord vastgestelde kader interne besluiten over de wijze waarop elke instelling het
akkoord zal uitvoeren.

De instellingen mogen ook aanvullende transparantiemaatregelen in het leven roepen om
inschrijving in het register aan te moedigen, zoals de onlinepublicatie van informatie over
vergaderingen, waarbij moet worden gegarandeerd dat dergelijke maatregelen in
overeenstemming zijn met het akkoord en bijdragen tot een hoog niveau van transparante en
ethische belangenvertegenwoordiging. De volledige lijst van “conditionaliteitsmaatregelen”,
d.w.z. soorten lobbyactiviteiten die belangengroepen alleen mogen uitvoeren als zij ingeschreven
zijn, en de aanvullende transparantiemaatregelen worden op de website van het
Transparantieregister gepubliceerd.

In december 2020 hebben de drie instellingen op technisch niveau een rondetafelgesprek
gehouden met vertegenwoordigers van verschillende soorten inschrijvers (denktanks, niet-
gouvernementele organisaties, handelsverenigingen enz.) om hun standpunten, meningen en
verwachtingen met het oog op de uitvoering van het nieuwe IIA te verzamelen.

Zodra het nieuwe Interinstitutioneel Akkoord door de drie ondertekenende instellingen is
goedgekeurd, zal het het huidige bilaterale akkoord tussen het Parlement en de Commissie
vervangen. In het nieuwe akkoord zal voor het eerst ook de Raad van de Europese Unie worden
opgenomen in een tripartiete overeenkomst met bindend karakter.

11 COM(2016) 627 final
12 CPG van 9.12.2020
13 9.12.2020


