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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000067/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Daniel Freund (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), 
Eleonora Evi (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Karen 
Melchior (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Sabrina Pignedoli (NI), Katalin Cseh (Renew), 
Ivan Štefanec (PPE), Pascal Durand (Renew), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Anna Cavazzini 
(Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), 
Danuta Maria Hübner (PPE), Vlad Gheorghe (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Damien 
Carême (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Philippe Lamberts 
(Verts/ALE), Alexandra Geese (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Jutta Paulus 
(Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), 
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Moritz Körner (Renew), 
Stelios Kouloglou (The Left), Terry Reintke (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), 
Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)

Betreft: Handhaving door de Commissie van de regels inzake draaideurconstructies

Vergeleken met veel lidstaten beschikken de EU-instellingen over zeer strenge regels en normen om 
draaideurconstructies tegen te gaan. Het is voormalige commissarissen en voormalige hoge 
ambtenaren gedurende een bepaalde periode (van 12 tot 36 maanden) na afloop van hun 
ambtsperiode niet toegestaan om lobbyactiviteiten te verrichten bij hun voormalige instelling.

In 2019 heeft de Commissie slechts 3 van de 363 verzoeken om toestemming voor een nieuwe baan 
verworpen. Sterker nog, zij heeft toestemming verleend voor veel nieuwe functies waarbij het risico 
groot was dat het verbod op lobbyactiviteiten in aansluiting op de post bij de Commissie geschonden 
zou worden. Een voormalig commissaris heeft onlangs toestemming gekregen voor het aanvaarden - 
binnen de afkoelingsperiode - van 17 verschillende functies waarvan er zeven bij 
organisaties/ondernemingen waren die in het transparantieregister als lobbyorganisatie of lobbyende 
onderneming geregistreerd staan, waaronder zijn eigen adviesbureau. In september 2021 heeft een 
andere voormalige commissaris midden in zijn afkoelingsperiode een functie aanvaard bij een 
advocatenkantoor dat zich bezighoudt met lobbyactiviteiten, zonder dat de Commissie daarvoor 
toestemming had verleend. Een ander treffend voorbeeld is het geval van het voormalige hoofd van 
de administratieve eenheid Regelgevingscoördinatie en Markten van het directoraat-generaal 
Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, die toestemming kreeg om een functie bij Vodafone 
te aanvaarden. Vodafone nam hem in dienst vanwege zijn “kennis en vaardigheden op het gebied 
van regelgeving” en later werd hij gezien bij diverse door Vodafone georganiseerde 
lobbybijeenkomsten, ondanks de beperkingen die hem door de Commissie werden opgelegd wat 
betreft lobbyactiviteiten.

De Commissie heeft bij het verlenen van toestemming voor het aanvaarden van functies na de 
ambtsperiode bij de Commissie in veel gevallen beperkingen opgelegd, maar het is onduidelijk hoe zij 
waarborgt dat de gestelde voorwaarden ook daadwerkelijk worden nageleefd. In het licht van 
bovenstaande verzoeken wij de Commissie antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Hoe monitort en ziet de Commissie toe op de naleving van de voorwaarden die zij heeft gesteld 
in verband met het verrichten van professionele activiteiten door voormalige ambtenaren en 
commissarissen in aansluiting op de ambtsperiode bij de Commissie?

2. Wat voor maatregelen heeft zij genomen in gevallen waarin zij constateerde dat een voormalig 
ambtenaar of commissaris zich niet hield aan de voorwaarden die bij het verlenen van 
toestemming voor aanvaarding van een nieuwe functie werden gesteld?

3. Hoe wil de Commissie in de toekomst met behulp van een onafhankelijk ethisch orgaan van de 
EU de naleving van de regels ter voorkoming van draaideurconstructies bij commissarissen en 
hoge ambtenaren afdwingen?
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