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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van 
belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) in de Europese instellingen
(2007/2115(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 9, lid 1 van zijn Reglement,

– gelet op het Groenboek 'Europees transparantie-iniatief', vastgesteld door de Commissie 
(COM(2006)0194),

– gelet op de Mededeling van de Commissie 'Follow-up van het Groenboek - Europees 
transparantie-iniatief' (COM(2007)0127),

– gelet op zijn Besluit van 17 juli 1996 over het amendement van zijn Reglement (lobbyen 
in het Parlement)1,

– gelet op zijn Besluit van 13 mei 1997 over het amendement op zijn Reglement 
(gedragscode voor lobbyisten)2,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de 
Commissie begrotingscontrole, de Commissie economische en monetaire zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie juridische 
zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A6-0000/2007),

A. overwegende dat het lobbyen in het Europees Parlement aanzienlijk is toegenomen 
naarmate de bevoegdheden van het Parlement zijn uitgebreid,

B. overwegende dat belangenvertegenwoordigers een belangrijke rol spelen in de open en 
pluralistische dialoog waarop een democratisch systeem is gebaseerd, en een belangrijke 
informatiebron zijn voor leden,

C. overwegende dat er in Brussel ongeveer 15 000 lobbyisten en 2 500 lobbyorganisaties 
zijn,

D. overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld dat er een gemeenschappelijk register 
wordt ingesteld voor belangenvertegenwoordigers in de Europese instellingen, als 
onderdeel van het Europees transparantie-iniatief,

E. overwegende dat het Parlement al vanaf 1996 een eigen register voor lobbyisten3 heeft 

                                               
1 PB C 261 van 9.9.96, blz. 52.
2 PB C 167 van 2.6.97, blz. 14.
3 Artikel 9, lid 4 van het Reglement
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gehad, evenals een gedragscode4, die lobbyisten verplicht om volgens hoge ethische 
normen te handelen,

F. overwegende dat er ongeveer 5 000 geregistreerde lobbyisten zijn in het Parlement,

De transparantie van het Parlement verbeteren

1. benadrukt dat transparantie in alle Europese instellingen een absolute voorwaarde is voor 
de legitimiteit van de Unie en het vertrouwen van haar burgers; benadrukt dat 
transparantie tweerichtingsverkeer is dat zowel nodig is in het werk van de instellingen 
zelf als onder de lobbyisten; 

2. besluit om te onderzoeken of het haalbaar is om een 'wetgevende voetafdruk' in te stellen, 
d.w.z. een indicatieve lijst (gevoegd bij de verslagen van het Parlement) van 
belangenvertegenwoordigers die zijn geraadpleegd tijdens de totstandkoming van het 
verslag;

3. nodigt haar quaestoren uit om een plan op te stellen over de manier waarop de uitvoering 
en controle van Parlementsregels kan worden verbeterd, waarbij een lid elke steun die hij 
of zij ontvangt, van financiële aard of in de vorm van personeel of materiaal5, moet 
opgeven;

4. roept op tot duidelijkheid over interfractiegroepen, d.w.z. een lijst van geregistreerde en 
niet geregistreerde interfractiegroepen op de website van het Parlement, met inbegrip van 
verklaringen met betrekking tot de financiële belangen van hun respectieve voorzitters;

5. roept de quaestoren op om de regels te verduidelijken waarin de aanwezigheid van 
onbegeleide bezoekers in de gebouwen van het Parlement (bijvoorbeeld kantoren van 
leden) is verboden, en om de handhaving van die regels te verbeteren; 

Voorstel van de Commissie

6. verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een meer gestructureerd kader voor de 
activiteiten van belangenvertegenwoordigers als onderdeel van het Europees 
transparantie-initiatief;

7. is het eens met de definitie van lobbyen die volgens de Commissie als volgt luidt: 
"activiteiten die erop gericht zijn de beleidsvorming en de besluitvorming van de 
Europese Instellingen te beïnvloeden"; acht deze definitie in overeenstemming met artikel 
9, lid 4 van zijn Reglement;

8. benadrukt dat alle actoren die onder deze definitie vallen, moeten worden beschouwd als 
lobbyisten en op dezelfde manier moeten worden behandeld: professionele lobbyisten, 'in-
house' lobbyisten van bedrijven, NGO's, studiecentra, beroepsverenigingen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, en advocaten wanneer hun doel het beïnvloeden van beleid is in 
plaats van het werken aan een rechtszaak;

                                               
4 Bijlage IX, artikel 3 van het Reglement.
5 Bijlage I, artikel 2 van het Reglement.
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9. verwelkomt in principe het voorstel van de Commissie voor een 'one-stop-shop', waarbij 
lobbyisten zich kunnen registreren bij zowel de Commissie als het Parlement; herinnert 
echter aan de essentiële verschillen tussen de Commissie en het Parlement als instellingen; 
behoudt zich daarom het recht voor om het voorstel van de Commissie te beoordelen 
wanneer dit is afgerond, en om pas op dat moment te bepalen of het voorstel moet worden 
gesteund;

10. stelt voor dat er zo spoedig mogelijk een gezamenlijke werkgroep wordt ingesteld, met 
vertegenwoordigers van zowel het Parlement als de Commissie om de gevolgen van een 
gemeenschappelijk register te bespreken;

11. beveelt aan dat ook de Raad wordt vertegenwoordigd in een gemeenschappelijk register;

12. is zich bewust van de argumenten ten gunste van zowel vrijwillige als verplichte 
registratie van lobbyisten; neemt kennis van het besluit van de Commissie om met een op 
vrijwilligheid gebaseerd register te beginnen en dit systeem na één jaar te evalueren; is 
van mening dat het opzetten van een verplicht register juridisch ingewikkeld is; herinnert 
er aan dat het register van het Parlement de facto al verplicht is, omdat registratie een 
voorwaarde is om toegang tot het Parlement te krijgen;

13. verzoekt de Commissie om met het Parlement te onderhandelen over de voorgestelde 
gedragscode voor lobbyisten; herinnert de Commissie er aan dat het Parlement al meer 
dan tien jaar over een dergelijke gedragscode beschikt;

14. is zich bewust van het feit dat de zwaarst mogelijke sanctie die kan worden opgelegd aan 
lobbyisten die valse gegevens opgeven in het register of zich niet aan de gedragscode 
houden, uitsluiting van dit register is;

15. benadrukt het feit dat het register gebruikersvriendelijk moet zijn; het publiek moet het 
register makkelijk kunnen vinden en er in kunnen zoeken;

16. neemt kennis van het besluit van de Commissie om te vragen dat de financiële 
openbaarmaking door belangenvertegenwoordigers die zich inschrijven in het register, 
van toepassing is op het volgende:

– de omzet van professionele consultancybureaus en advocatenkantoren die verband 
houdt met het lobbyen bij EU-instellingen evenals het relatieve gewicht van de 
belangrijkste cliënten;

– een schatting van de kosten die verband houden met het rechtstreeks lobbyen bij de 
EU-instellingen door 'in-house' lobbyisten en beroepsverenigingen;

– de algemene begroting en de verdeling over de belangrijkste financieringsbronnen 
van NGO's en studiecentra;

17. benadrukt dat het vereiste van financiële openbaring in gelijke mate moet gelden voor alle 
belangenvertegenwoordigers;

18. verzoekt de Commissie om meer specifieke informatie te verstrekken over de aard van een 
dergelijke openbaring voordat het Parlement een besluit neemt over toetreding tot het 
register;
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19. herinnert de Commissie er aan dat financiële gegevens niet altijd de beste manier vormen 
om informatie te verstrekken over de schaal van lobbyen, met name in het geval van 
NGO's, die zeer vaak gebruikmaken van onbetaald werk; verzoekt de Commissie om 
opnieuw te overwegen of een schriftelijke beschrijving van lobbyen wellicht 
informatiever kan zijn;

20. verzoekt de bevoegde organen om de noodzakelijke wijzigingen aan het Reglement voor 
te stellen;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.
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TOELICHTING

Transparantie van politieke instellingen is een voorwaarde voor legitimiteit. Het zou 
gemakkelijk moeten zijn om gedetailleerd te onderzoeken hoe besluiten tot stand zijn 
gekomen, wat de besluiten heeft beïnvloed, en tot slot hoe middelen, d.w.z. het geld van de 
belastingbetaler, is aangewend. Daarom zijn regels voor lobbyen uiteindelijk een kwestie van 
legitimiteit.

Op dit moment zijn er in Brussel naar schatting ongeveer 15 000 lobbyisten en 2 500 lobby-
organisaties. Wanneer de badges van permanente bezoekers en 'express'-badges worden 
meegeteld, zijn er ongeveer 5 000 lobbyisten actief in het Europees Parlement.

De Commissie heeft de gedachtewisseling over het lobbyen gestart door middel van haar 
Europees transparantie-initiatief (ETI). Het belangrijkste idee achter dit voorstel is om de 
actoren en invloedskanalen die actief zijn wanneer er wetten worden voorbereid en 
aangenomen door EU-instellingen, meer openbaar te maken. De Commissie stelt een 
vrijwillig register en een gedragscode voor lobbyisten voor. Het Parlement heeft al een 
register en een gedragscode, bepaald in artikel 9, lid 4 van het Reglement van het Europees 
Parlement.

Dit verslag is een reactie op het ETI van de Commissie. Van het Europees Parlement wordt 
als medewetgever verwacht dat het een krachtig standpunt inneemt ten opzichte van 
belangenvertegenwoordiging in de EU.

Historie van lobbyregels in het Europees Parlement

Lobbyen is al lang een controversiële kwestie in de parlementaire debatten. De standpunten 
lopen ver uiteen en de tradities in de 27 lidstaten zijn zeer verschillend. De meerderheid van 
de lidstaten heeft helemaal geen bepalingen voor het omgaan met deze groepen op 
parlementair of regeringsniveau. In de Verenigde Staten daarentegen moet een lobbyist zich 
door bijna 600 pagina's aan uitleg lezen om alles volgens de regels te doen. Hoe dan ook, 
vandaag de dag is men het grotendeels met elkaar eens dat belangengroeperingen over 
expertise beschikken die waardevol is voor wetgevende organen binnen de EU.

Het Parlement was de eerste Europese instelling die aandacht schonk aan het fenomeen van 
een steeds groter wordend aantal belangengroeperingen op Europees niveau, en dan met name 
aan de gevolgen van die ontwikkeling voor het wetgevingsproces. In 1989 werd een eerste 
schriftelijke vraag gesteld met betrekking tot het opzetten van een mogelijke regulering van 
lobbyen. In 1991 schreef de Commissie reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten
een verslag met daarin voorstellen voor een gedragscode en een register van lobbyisten.
Echter, na zeer moeilijke commissiedebatten werden de voorstellen niet voorgelegd aan de 
plenaire vergadering.

Na de Europese verkiezingen van 1994 werd het debat over de regulering van lobbies hervat.
Een ander verslag van dezelfde commissie vermeed terminologische conflicten en vertrouwde 
op een vrijwillige eigen definitie van belangengroeperingen. Reguleringsvoorstellen waren 
minder dwingend en meer openstaand voor lobbyen dan de voorstellen uit het verslag van 
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1993. Het idee van een register, waarin belangenvertegenwoordigers hun activiteiten en 
belangen moesten openbaren, was geboren. Belangenvertegenwoordigers werden geacht te 
betalen voor hun registratie, een gedragscode te respecteren en het register te ondertekenen.
Als tegenprestatie kregen ze een pasje en toegang tot gedeelten van het Europees Parlement 
en zijn documenten. In januari 1996 werd het verslag sterk aangepast in de plenaire 
vergadering en daarna teruggestuurd naar de Commissie.

In juli 1996 werd een compromis bereikt. Met betrekking tot de financiële belangen is ieder 
lid van het Europees Parlement nu verplicht om een gedetailleerde opgave te doen van zijn 
professionele activiteiten. Leden van het Europees Parlement mogen geen giften aannemen of 
profiteren bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ook geregistreerde assistenten moeten 
eventuele andere betaalde activiteiten opgeven. Deze regels werden toegevoegd aan het 
Reglement van het Parlement (artikel 9 en bijlagen I en IX). Later werden verdere praktische 
stappen ondernomen met betrekking tot de publicatie van enkele van deze gegevens op de 
website van het Parlement. Op dit moment zijn er lijsten van geregistreerde lobbyisten, van de 
opgaven van financiële belangen van leden van het Europees Parlement en van geregistreerde 
assistenten beschikbaar.

Voorstellen door de rapporteur

Ter voorbereiding op dit verslag heeft de Commissie constitutionele zaken op 8 oktober 2007 
een workshop over lobbyen in de Europese Unie georganiseerd om de huidige situatie van 
belangenvertegenwoordiging te onderzoeken en om reacties van belanghebbenden te krijgen 
over het ETI van de Commissie. Tijdens dit proces heeft de rapporteur de volgende essentiële 
vragen vastgesteld die in het verslag moeten worden behandeld:

1. Hoe moet een lobbyist worden gedefinieerd?

De Commissie definieert lobbyen als "activiteiten die erop gericht zijn de beleidsvorming en 
de besluitvorming van de Europese Instellingen te beïnvloeden". Dit is overeenkomstig artikel 
9, lid 4 van het Reglement van het Europees Parlement, dat lobbyisten definieert als 
"personen die ten behoeve van zichzelf of van derden frequent toegang tot de gebouwen van 
het Parlement wensen met het oog op de informatieverstrekking aan de leden in het kader van 
hun parlementair mandaat".

De rapporteur is van mening dat er geen wezenlijke verschillen mogen worden gemaakt 
tussen industriëlen of milieubewegingen bij de benadering van het Parlement, dat het niets 
mag uitmaken of er belangen van producenten dan wel consumenten worden 
vertegenwoordigd, en of er particuliere of openbare actoren in gesprek zijn met leden van het 
Europees Parlement. Bovendien moeten advocatenkantoren worden beschouwd als lobbyisten 
wanneer ze toekomstige wetgeving proberen te beïnvloeden, in plaats van wanneer ze 
handelen in het kader van een rechtszaak.

2. Moet het register van belangengroeperingen vrijwillig of verplicht zijn?

De Commissie stelt een systeem voor van vrijwillige registratie. Aanmoedigingen zouden 
kunnen bestaan uit automatische waarschuwingen voor raadplegingen over kwesties waarin 
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de belanghebbenden een bekend belang hebben. De Commissie heeft een brede raadpleging 
geopend waaraan bijna 200 organisaties hebben deelgenomen. Veel reacties ondersteunden 
het opzetten van een vrijwillig register, maar sommigen, met name NGO's, zijn voor een 
verplichte benadering.

Teneinde op tijd een nieuw register te hebben, zoals voorgesteld in het ETI van de 
Commissie, moet het register vrijwillig zijn. Een verplicht register moet een juridische 
grondslag hebben. De rapporteur is het dan ook eens met de benadering van de Commissie 
voor een vrijwillig register.

Niettemin kan de hele kwestie als nogal academisch worden beschouwd. Het register van het 
Parlement is bijvoorbeeld in de wet geregeld als vrijwillig, d.w.z. dat er voor een status als 
lobbyist geen registratie nodig is. Maar geloofwaardige lobbyisten laten zich registreren. Het 
register van het Parlement is de facto verplicht. In elk geval wordt het register van de 
Commissie na één jaar geëvalueerd, en natuurlijk kan de vrijwilligheid dan ook opnieuw 
worden geëvalueerd.

3. Moeten er sancties zijn voor het niet naleven van de gedragscode?

Bij een vrijwillige registratie is de zwaarst mogelijke sanctie uitsluiting van het register.
Zonder een juridische grondslag zijn boetes en andere vergelijkbare sancties niet haalbaar.
Vanuit het oogpunt van de geloofwaardigheid van lobbyisten is dit absoluut geen 
betekenisloze sanctie. Echter, het toezicht op de manier waarop regels worden gerespecteerd, 
kan worden versterkt.

4. In hoeverre moet er een financiële openbaarmaking zijn?

Volgens de Commissie is financiële informatie kenmerkend voor de invloed van 
belangengroeperingen. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk en 
evenredig is om van de registranten te eisen dat zij relevante budgettaire cijfergegevens en de 
verdeling over belangrijke cliënten en/of financieringsbronnen aangeven. Het belangrijkste 
doel van deze informatie is te garanderen dat beleidsbepalers en het publiek kunnen 
vaststellen en beoordelen hoe sterk de belangrijkste drijvende krachten achter bepaalde 
lobbies zijn. De Commissie eist het volgende:

– voor professionele consultancybureaus en advocatenkantoren moet de omzet die met het 
lobbyen bij EU-instellingen verband houdt, alsook het relatieve gewicht van de cliënten 
in deze omzet, worden aangegeven;

– voor 'in-house' lobbyisten en beroepsverenigingen moet een schatting worden gemaakt 
van de kosten die verband houden met het rechtstreeks lobbyen bij de EU-instellingen;

– voor NGO’s en studiecentra moet de algemene begroting en de verdeling over de 
belangrijkste financieringsbronnen worden aangegeven.

De details moeten nog nader worden verklaard wanneer de Commissie een bètaversie 
presenteert van de database-interface, evenals meer expliciete informatie over de vereiste 
gegevens. Financiële informatie is niet altijd de beste manier om informatie te verstrekken 
over de schaal van lobbyen, met name in het geval van NGO's, die zeer vaak gebruikmaken 
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van op vrijwilligheid gebaseerde werkzaamheden.

De vragen die nog duidelijk moeten worden beantwoord zijn welke informatie nuttig is voor 
het bepalen van externe beïnvloeding van het wetgevingsproces, en hoe deze informatie kan 
worden verkregen zonder de legitieme vertrouwelijkheidsregels te schenden of zonder 
overdreven zware administratieve procedures.

5. Moet het Europees Parlement een gemeenschappelijk register hebben met de 
Commissie?

De Commissie wil een gemeenschappelijk register van Commissie en Parlement. De 
rapporteur vindt dat de instellingen vanuit de opvatting van het publiek als één worden
gezien. Ook alle belanghebbenden willen een 'one-stop-shop'. Hoewel de instellingen op 
essentiële punten van elkaar verschillen, en er uiteindelijk verschillende vereisten voor 
lobbyisten kunnen zijn, bijvoorbeeld op het punt van financiële openbaarmaking, moet de 
vraag als administratief worden beschouwd. Daarom stelt de rapporteur een gezamenlijke 
werkgroep voor om de gevolgen van een gemeenschappelijk register te bestuderen.

6. De transparantie van het Parlement verbeteren

De rapporteur beschouwt transparantie als tweerichtingsverkeer. Dat wil zeggen dat wanneer 
lobbyisten transparanter moeten zijn, ook van het Parlement zelf moet worden gevraagd om 
transparanter te werken. Daarom vraagt de rapporteur om duidelijkheid met betrekking tot 
geregistreerde en niet geregistreerde interfractiegroepen die vaak worden gefinancierd door 
belangengroepen.

Verder stelt de rapporteur voor om het idee van een 'wetgevende voetafdruk' als optimale 
werkwijze te onderzoeken, d.w.z. een indicatieve lijst, gevoegd bij parlementaire verslagen, 
van belangenvertegenwoordigers die zijn geraadpleegd tijdens de totstandkoming van het 
verslag. Het idee hierachter is om een beeld te krijgen van de verschillende belangen die 
worden gemobiliseerd bij een wetgevingsproces, en dus om hiermee het publiek, de media, 
andere leden en iedere geïnteresseerde te helpen om het parlementswerk nauwkeurig te 
kunnen volgen. Aan de andere kant wordt de relevante informatie vaak vertrouwelijk 
verkregen en moet de onafhankelijkheid van de leden van het Europees Parlement worden 
verdedigd. Daarom moet eerst de haalbaarheid van een dergelijk idee worden onderzocht.

Tijdens de totstandkoming van dit verslag bijvoorbeeld, zijn in ieder geval de volgende 
organisaties geraadpleegd. Sommige anderen hebben e-mailberichten gestuurd en informeel 
snel informatie verstrekt.

1) Business Europe,
2) European Public Affairs Consultancies’ 
Association (EPACA),
3) The Alliance for Lobbying Transparency 
and Ethics Regulation (ALTER-EU) (Friends 
of the Earth Europe, European Federation of 
Journalists),
4) Europese Raad van de Chemische 

6) Franse Kamer van Koophandel,
7) Raad van de balies van de Europese Unie 
(CCBE)
8) International Public Relations Association 
(IPRA)
9) UKLawSociety
10) White&Case
11) Amerikaanse Kamer van Koophandel,
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Nijverheid (Cefic),
5) Society of European Affairs Professionals 
(SEAP),

De Commissie

Daarnaast werden de volgende organisaties vertegenwoordigd als belanghebbenden in de 
workshop over lobbyen in de EU, die op 8 oktober werd georganiseerde door de Commissie 
constitutionele zaken. Anderen hebben hun mening kenbaar gemaakt in de 
rondetafelbespreking.

1) Business Europe,
2) Het Europees Bureau van 
Consumentenverenigingen (BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) Corporate Europe Observatory (CEO)
6) ALTER-EU
7) Daimler ('in-house' lobbyist)
8) CCBE

Conclusie

Samenvattend bespreekt de rapporteur het belang van transparantie, vraagt hij om gelijke 
behandeling van belangenvertegenwoordigers, stelt hij een afwachtende benadering van de 
Commissie voor ten opzichte van de concrete voorstellen (d.w.z. het register en de details) en 
geeft hij voorbeelden voor de manier waarop het Parlement zijn eigen transparantie kan 
verbeteren.
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