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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 van het Reglement van het Europees 
Parlement) wordt bepaald: "Het raadgevend comité brengt jaarlijks verslag uit over zijn 

werkzaamheden." 
 
Dit eerste jaarverslag over de werkzaamheden van het raadgevend comité voor het gedrag van 
de leden heeft betrekking op de periode 7 maart 2012 (toen het comité werd aangesteld) tot en 
met 31 december 2012 en is goedgekeurd door het comité op 19 februari 2013. 
 
 
 
Inhoudsopgave 
 
1. Achtergrond 
1.1 Belangrijkste beginselen van de Gedragscode 
1.1.1 Plichten van de leden 
1.1.2 Belangenconflicten 
1.1.3 De opgave van financiële belangen 
 
2. Het raadgevend comité  
2.1 Samenstelling en taken 
2.2 Voorzitterschap 
2.3 Reglement 
2.4 Vergaderingen 2012 
2.5 Ontvangen opgaven van financiële belangen 
2.6 Verzoeken om richtsnoeren 
2.7 Beoordeling van vermoedelijke overtredingen 
2.8 Handleiding 
 
3. Uitvoeringsvoorschriften 
3.1 De werkgroep van het Bureau inzake de Gedragscode voor de leden 
 
4. Vervolgstappen 
4.1 Digitale opgaven van financiële belangen 
4.2 Suggesties voor mogelijke verbeteringen van de Gedragscode 
 
5. Administratie 
5.1 Speciale website 
5.2 Secretariaat van het raadgevend comité 
 
 
 



3/17 

NL  NL 

 
 

Samenvatting 
 
De taak van het raadgevend comité is het beoordelen van door de Voorzitter bij het 
comité gemelde vermoedelijke gevallen van overtreding, alsmede het geven van 
richtsnoeren aan de leden omtrent de uitlegging en toepassing van de code. Verzoeken 
van leden worden vertrouwelijk behandeld en de leden zijn gerechtigd zich op de 
richtsnoeren te verlaten, die altijd binnen 30 dagen worden verstrekt. 
 
In 2012 heeft het raadgevend comité de Voorzitter één aanbeveling gedaan inzake een 
vermeende overtreding van de Gedragscode en in totaal 50 vragen van EP-leden 
beantwoord. De meest gestelde vraag had betrekking op de verplichte opgave van 
financiële belangen en verduidelijkingen omtrent de interpretatie van de periode van 
drie jaar waarvoor de EP-leden informatie moeten verstrekken inzake vorige 
beroepswerkzaamheden en lidmaatschappen van een raad van bestuur. 
 
Er zijn 79 bijgewerkte opgaven ingediend door 74 leden. Deze bijgewerkte opgaven 
omvatten in totaal 98 wijzigingen, dus in een paar gevallen is er in een enkele 
bijgewerkte opgave meer dan één wijziging aangebracht.   
 
Dankzij de richtsnoeren, de verwijzing van de Voorzitter en de wijzigingen zijn een 
aantal onduidelijkheden en inconsistenties in de code zelf, evenals in de toepassing 
ervan, aan het licht gekomen. Daar het raadgevend comité zich verplicht voelt 
melding te maken van alle problemen of potentiële problemen die bestaan of kunnen 
ontstaan, alsmede na te denken over mogelijke verbeteringen, worden in het 
jaarverslag een aantal suggesties gedaan voor mogelijke verbeteringen van de 
Gedragscode.  
 
Uit het jaarverslag komt naar voren dat de enige weg naar transparantie en ethiek de 
weg vooruit is, maar dat het Parlement de burger beter moet laten zien wat er wordt 
gedaan, bijvoorbeeld via verbeterde online publicaties van de opgaven van de EP-
leden. 
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1 ACHTERGROND 
 
1.1 Belangrijkste beginselen van de Gedragscode 
 
1.1.1 Plichten van de leden  
 
De Gedragscode is op 1 januari 2012 in werking getreden. In de code wordt uitgegaan van het 
grondbeginsel dat de leden uitsluitend in het algemeen belang handelen en zich bij de 
uitvoering van hun werkzaamheden laten leiden door de principes van belangeloosheid, 
integriteit, transparantie, toewijding, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en respect voor het 
aanzien van het Europees Parlement.  
 
De code vervangt de vorige, in bijlage I van het Reglement van het Europees Parlement 
vastgestelde regels ("Transparantie inzake de financiële belangen van de leden"), beslaat een 
groter toepassingsgebied en stelt ambitieuzere doelen op het gebied van transparantie en 
ethiek. 
 
 
1.1.2 Belangenconflicten  
 
Van een belangenconflict is sprake wanneer het persoonlijk belang van een lid een 
ongewenste invloed kan hebben op de wijze waarop hij zijn taken als lid uitoefent.  
 
Gedurende hun mandaat kunnen leden stuiten op feitelijke belangenconflicten (d.w.z. de 
bewezen interferentie tussen algemeen en persoonlijk belang) en/of potentiële 
belangenconflicten (d.w.z. in het laatste geval, situaties die slechts volgens een breder publiek 
vatbaar zijn om tot een dergelijk conflict te leiden). 
 
Aan de hand van de Gedragscode wordt ieder betrokken lid in staat gesteld alle vormen van 
ambtsovertreding te voorkomen door hen een duidelijke en eenvoudige "te volgen lijn" op te 
leggen. Allereerst moet het lid trachten het conflict op te lossen. Indien dit onmogelijk blijkt 
te zijn, dient hij/zij dit tijdens de overeenkomstige parlementaire activiteiten op volkomen 
transparante wijze bekend te maken aan de Voorzitter van het Parlement of de voorzitter van 
een van de organen van het Parlement. Op deze manier waarborgt het lid zowel zijn/haar 
eigen reputatie als het imago van de instelling. 
 
 
1.1.3 De opgave van financiële belangen  
 
 
In artikel 4, lid 1, van de Gedragscode wordt het volgende bepaald: "Omwille van de 

transparantie doen de leden van het Europees Parlement onder hun persoonlijke 

verantwoordelijkheid [...] aan de Voorzitter opgave van hun financiële belangen". 
 
De nieuwe, middels de Gedragscode ingevoerde opgave van financiële belangen1 moest - als 
zijnde een inleidende/overgangsmaatregel - voor het eerst door de leden op uiterlijk 30 maart 
2012 worden ingediend. Daarna dienen de leden hun opgave voortdurend bij te werken, 

                                                 
1 Bijlage I. 
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telkens binnen 30 dagen na een wijziging. De voormalige verplichting om de opgave jaarlijks 
bij te werken is derhalve niet meer van toepassing. 
 
De opgaven van financiële belangen worden op de website van het Parlement gepubliceerd, 
op de individuele pagina van ieder lid.  
 
 
2 HET RAADGEVEND COMITÉ VOOR HET GEDRAG VAN DE LEDEN  
 
2.1 Samenstelling en taken 
 
Het raadgevend comité voor het gedrag van de leden is ingesteld bij artikel 7, lid 1, van de 
Gedragscode. Overeenkomstig artikel 7, lid 2, bestaat het comité "uit vijf leden, die de 

Voorzitter aan het begin van zijn ambt kiest uit de bureauleden en coördinatoren van de 

Commissie constitutionele zaken en de Commissie juridische zaken, met inachtneming van de 

ervaring van de leden en het politiek evenwicht."    
 
De leden van het raadgevend comité zijn: 
 

• De heer Carlo CASINI (EPP, Italië); 
 
• Mevrouw Evelyn REGNER (S&D, Oostenrijk); 
 
• Mevrouw Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Zweden); 
 
• De heer Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Duitsland); 
 
• De heer Sajjad KARIM (ECR, Verenigd Koninkrijk). 
 

 
In artikel 7, lid 3, van de Gedragscode wordt vastgesteld: "Aan het begin van zijn ambt 

benoemt de Voorzitter tevens de reserveleden van het raadgevend comité, en wel één lid voor 

elke fractie die niet in het raadgevend comité vertegenwoordigd is."  
 
De reserveleden van het raadgevend comité zijn: 
 

• De heer Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Tsjechië); 
 
• De heer Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italië). 

 
De taak van het raadgevend comité is het beoordelen van door de Voorzitter bij het comité 
gemelde vermoedelijke gevallen van overtreding, alsmede het geven van richtsnoeren aan de 
leden omtrent de uitlegging en toepassing van de code. Verzoeken van leden worden 
vertrouwelijk behandeld en de leden zijn gerechtigd zich op de richtsnoeren te verlaten, die 
altijd binnen 30 dagen worden verstrekt. 
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2.2 Voorzitterschap 
 
In artikel 7, lid 2, van de Gedragcode, wordt vastgesteld: "Ieder lid van het raadgevend 

comité neemt het voorzitterschap bij toerbeurt voor een periode van zes maanden waar." 
Tijdens de constituerende vergadering van 7 maart heeft het raadgevend comité het volgende 
besloten:"Voor de volgorde van de toerbeurten wordt in beginsel uitgegaan van de grootte 

van de fractie -te beginnen bij de grootste fractie- waartoe de leden van het raadgevend 

comité behoren."
1
 

 

De heer Carlo Casini (EPP) was van 7 april tot en met 29 augustus voorzitter van het 
raadgevend comité en mevrouw Evelyn Regner (S&D) volgde hem per 30 augustus 2012 op 
voor een periode van zes maanden.   
 
 
2.3 Reglement 
 
Tijdens de constituerende vergadering van 7 maart 2012 heeft het raadgevend comité het 
eigen interne Reglement goedgekeurd. In het kader van de voortdurende inspanningen om de 
doeltreffendheid te verbeteren, heeft het comité dit Reglement vervolgens aangepast tijdens 
de vergadering van 9 oktober 20122. Deze wijzigingen betroffen taalkundige 
verduidelijkingen inzake minderheidsaanbevelingen, een nieuw artikel inzake schriftelijke 
procedures, een nieuw artikel inzake quorum, een verduidelijking van de inhoud van een 
aanbeveling aan de Voorzitter van het Europees Parlement naar aanleiding van zijn 
verwijzing overeenkomstig artikel 7, lid 4, tweede alinea, en artikel 8 van de Gedragscode, en 
een herziening van de termijn waarbinnen dit jaarverslag moet worden goedgekeurd. 
 
Het raadgevend comité vergadert in beginsel iedere maand en neemt besluiten bij consensus 
of, indien onmogelijk, met een meerderheid van stemmen van zijn leden. Het dient te worden 
opgemerkt dat voor wat andere besluiten dan aanbevelingen aan de Voorzitter inzake 
vermoedelijke overtredingen van de Gedragscode betreft, het raadgevend comité een besluit 
kan nemen via een vereenvoudigde, schriftelijke procedure. 
 
Het raadgevend comité heeft voorts verduidelijkt dat bij de beoordeling van een 
vermoedelijke overtreding van de Gedragscode, het raadgevend comité een rapporteur 
benoemt die niet tot dezelfde fractie behoort als het betrokken lid. Deze rapporteur stelt een 
ontwerpaanbeveling op waarin de feiten in de zaak worden gepresenteerd, evenals de door het 
betrokken lid aangevoerde argumenten, zijn/haar evaluatie van deze feiten en een conclusie. 
In deze conclusie wordt vastgesteld of de Gedragscode is overtreden, een advies gegeven 
inzake mogelijk te nemen maatregelen alsmede een aanbeveling aan de Voorzitter gedaan 
voor een mogelijk besluit. 
 
 
2.4  Vergaderingen 2012 
 
Na de constituerende vergadering van 7 maart heeft het raadgevend comité in 2012 tien keer 
vergaderd. De in het Reglement vastgestelde vergaderfrequentie is dus in acht genomen en de 

                                                 
1 Reglement van het raadgevend comité, bijlage II; zie deel 2.3. 
2 Bijlage II. 



7/17 

NL  NL 

termijn van 30 dagen zoals bepaald in artikel 7, lid 4, eerste alinea, van de Gedragscode waar 
het gaat om het geven van richtsnoeren op verzoek van de leden, kon derhalve ook 
stelselmatig in acht worden genomen. 
 
                         
Vergaderrooster van het raadgevend comité in 2012 
 
                        Woensdag 7 maart (constituerende vergadering) 

Dinsdag 13 maart - in Straatsburg 
Woensdag 28 maart 
Woensdag 25 april 
Woensdag 30 mei 
Dinsdag 12 juni - in Straatsburg 
Woensdag 11 juli 
Dinsdag 18 september1 
Dinsdag 9 oktober 
Dinsdag 27 november 
Dinsdag 18 december 

 
Tijdens de vergadering van 9 oktober heeft het raadgevend comité het vergaderrooster voor 
2013 goedgekeurd. 
 
                         
Vergaderrooster van het raadgevend comité in 2013 
 
 Dinsdag 22 januari 
 Dinsdag 19 februari 
 Dinsdag 19 maart2 
 Dinsdag 23 april 
 Dinsdag 21 mei - in Straatsburg 
 Dinsdag 18 juni 
 Woensdag 10 juli 
 Dinsdag 17 september3 
 Dinsdag 15 oktober 
 Dinsdag 12 november 

Dinsdag 17 december 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Toerbeurt voorzitterschap: volgorde gebaseerd op de huidige grootte van de fractie, mevrouw Evelyn Regner 
(S&D) heeft het voorzitterschap overgenomen van de heer Carlo Casini (EPP). 
2 Toerbeurt voorzitterschap: volgorde gebaseerd op de huidige grootte van de fractie, mevrouw Cecilia Wikström 
(ALDE) heeft het voorzitterschap overgenomen van mevrouw Evelyn Regner (S&D). 
3 Toerbeurt voorzitterschap: volgorde gebaseerd op de huidige grootte van de fractie, de heer Gerald Häfner 
(Verts/ALE) heeft het voorzitterschap overgenomen van mevrouw Cecilia Wikström (ALDE). 



 8/17  

NL  NL 

2.5 Ontvangen opgaven van financiële belangen 
 
De uiterste datum voor leden in functie om hun opgaven in de nieuwe vormgeving in te 
dienen was vastgesteld op 30 maart 2012.  
 
Tegen die tijd hadden 664 van de 754 leden (ofwel een percentage van 88%) hun opgaven 
ingediend. Eind april hadden alle overige leden hun opgaven ingediend.  
Een zeer groot deel van de formulieren werd in de laatste twee weken voor de uiterste 
indieningsdatum geregistreerd, dus in de weken van 19 maart (17% van de formulieren) en 26 
maart (29%). 72% van de formulieren werd ontvangen in de maand maart. 
 
90 leden (12%) hebben zich niet aan de officiële indieningstermijn gehouden. 73 van de 
ontbrekende opgaven zijn echter in de eerste helft van april ontvangen en de overige 17 in de 
twee weken daarna. Een gedeelte van deze laat ingediende opgaven kan worden verklaard 
doordat leden op verlof gingen of hun functie hervatten omstreeks de uiterste 
indieningstermijn (30 maart).  
 
Ten behoeve van de statistische doeleinden van dit jaarverslag wordt opgemerkt dat op 88 
opgaven (12%) uitsluitend de naam van het lid en de datum van indiening waren ingevuld.  
Dit kan vragen oproepen, maar de Gedragscode biedt het raadgevend comité momenteel niet 
de mogelijkheid verder onderzoek uit te voeren naar of vervolgactie te ondernemen ten 
aanzien van deze 88 opgaven. Het raadgevend comité zou graag zien dat de uiteindelijke 
invoering van controleprocedures in 2013 zulke mogelijkheden biedt. 
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Met betrekking tot het totale aantal door de leden ingediende opgaven dient te worden 
opgemerkt dat dit aantal het totale aantal leden van het Parlement licht overtreft. Dit wordt 
verklaard door het feit dat een aantal nieuwe leden in het voorjaar van 2012 in dienst is 
getreden en bovendien een aantal leden een opgave heeft ingediend alvorens uit dienst te 
treden. Zoals bepaald in artikel 4, lid 1, van de Gedragscode waren de leden die in de loop van 
de zittingsperiode in dienst zijn getreden verplicht hun opgave binnen 30 dagen in te dienen. 
 
Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de Gedragscode stellen leden "de Voorzitter op de hoogte 

van iedere wijziging die voor hun opgave van belang is, binnen 30 dagen nadat de wijziging 

zich heeft voorgedaan." 
  
In de loop van het jaar zijn er 79 bijgewerkte opgaven ingediend bij de Voorzitter door 74 
leden. Het verschil in cijfers wordt verklaard door het feit dat 70 leden elk één gewijzigde 
opgave hebben ingediend, drie leden hun respectieve opgaven twee keer hebben bijgewerkt en 
één lid drie keer. 
 
Deze bijgewerkte opgaven omvatten in totaal 98 wijzigingen. Er is dus een aantal keer in een 
enkele bijgewerkte opgave meer dan één wijziging aangebracht.  
Met betrekking tot de inhoud zijn de delen (A), (D) en (I) de meest gewijzigde delen, met 
respectievelijk 28, 36 en 15 wijzigingen. 
  
Onderstaande grafiek illustreert de verdeling, per deel, van alle door het jaar heen 
aangebrachte wijzigingen1. 
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1 Gedurende het jaar hebben drie leden een eerste opgave in hun moedertaal ingediend, opgevolgd door een 
daaropvolgende versie in het Engels; de bijbehorende wijzigingen zijn derhalve aangegeven als "N/A" in de 
grafiek. 



 10/17  

NL  NL 

 
2.6 Verzoeken om richtsnoeren 
 
Overeenkomstig artikel 7, lid 4, van de Gedragscode heeft het raadgevend comité in totaal 50 
vragen ontvangen en beantwoord, die waren gesteld in 32 verzoeken om richtsnoeren van 
leden. Het verschil in aantallen wordt verklaard door het feit dat een paar verzoeken om 
richtsnoeren meer dan één vraag behelsden. 
 
De meeste vragen/verzoeken zijn ingediend in februari (11 vragen/verzoeken) en maart (17 
vragen/verzoeken). Dit houdt derhalve verband met de uiterste indieningsdatum van de eerste 
opgave van financiële belangen van 30 maart. 
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De meest gestelde vraag (18 keer) had betrekking op verduidelijkingen omtrent de periode 
van drie jaar, genoemd in deel (A) van de opgave. Een aantal vragen was algemeen en kan 
daarom niet aan een specifiek deel van de opgave worden toegewezen, bijv. het feit dat 
langlopende staatsobligaties en instrumenten voor collectieve belegging waarin identificatie 
van de activa niet mogelijk is, niet hoeven worden opgegeven. 
 
Gezien het feit dat vragen/verzoeken van leden aan het raadgevend comité van vertrouwelijke 
aard zijn, is het niet mogelijk om in dit jaarverslag nadere details vrij te geven over de 
specifieke inhoud ervan. 
 
Twee verzoeken betroffen de mogelijke onverenigbaarheid van een andere functie met de 
functie van lid van het Europees Parlement. Aangezien deze kwestie niet onder de 
bevoegdheid van het raadgevend comité valt maar onder die van de Juridische Dienst van het 
Parlement, zijn deze twee vragen als N/A aangeduid in onderstaande grafiek. 
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2.7 Beoordeling van vermoedelijke overtredingen 
 
Gedurende het jaar heeft de Voorzitter het raadgevend comité gewezen op één geval van een 
vermoedelijke overtreding van de code, overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de Gedragscode. 
Deze op 24 mei gemaakte verwijzing betrof een lid dat in zijn opgave van financiële belangen 
geen melding had gemaakt van aandelenopties die hij als lid van de raad van bestuur van een 
bedrijf als vergoeding had ontvangen.  
 
Het raadgevend comité heeft de heer Sajjad KARIM (ECR) als rapporteur benoemd. Na het 
onderzoek van de feiten in de zaak en verhoor van het lid besloot het raadgevend comité op 
11 juli de Voorzitter aan te bevelen geen vervolgstappen te ondernemen overeenkomstig 
artikel 8, lid 3, van de code. Het comité heeft de Voorzitter echter wel aanbevolen het lid te 
verzoeken een herziene opgave van financiële belangen in te dienen.  
 
Het raadgevend comité was van mening dat de Gedragscode nog maar een beperkte periode 
van kracht is en dat een gebrek aan ervaring kan leiden tot verschillen in de wijze waarop de 
leden de code interpreteren en toepassen. Voorts stelde het comité dat er tegenstrijdigheden 
bestaan tussen de verschillende taalversies van artikel 4 van de Gedragscode, met name in 
artikel 4, lid 2, onder f), die een belemmering kunnen vormen voor een eensluidende 
toepassing van de bepalingen.  
 
 
Het raadgevend comité wees erop dat het lidmaatschap van het lid van een raad van bestuur, 
alsmede de bijbehorende beloning, op correcte wijze waren aangegeven in de opgave van 
financiële belangen van het lid.  
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Het raadgevend comité was tevens van mening dat de regeling voor aandelenopties waarvan 
het lid profiteerde als lid van een raad van bestuur niet onder het toepassingsgebied valt van 
artikel 4, lid 2, onder f), van de huidige versie van de Gedragscode. Het raadgevend comité 
was desalniettemin de mening toegedaan dat overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder h), van de 
Gedragscode particuliere activa niet zijn uitgesloten van de werkingssfeer van de term 
"financiële belangen", mits het gaat om financiële belangen die van invloed kunnen zijn op de 
uitoefening van de taken van het lid, en dat, dientengevolge, aandelenopties een financieel 
belang zijn die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van de taken van een lid.  
 
Dit bracht het raadgevend comité tot de conclusie dat het betreffende lid, in het licht van de 
transparantiebeginselen die aan de Gedragscode ten grondslag liggen, dient te overwegen zijn 
overige aandelenopties op te geven in deel (H) van de opgave van financiële belangen. 
 
Het raadgevend comité merkt tevens op dat aandelenopties die als onderdeel van of bij wijze 
van vergoeding zijn toegekend, in overweging moeten worden genomen en als inkomsten van 
een lid moeten worden opgegeven. De waarde van deze aandelenopties hangt af van de 
aandelenkoers op de dag waarop de opties aan de ontvanger zijn toegekend. Dit houdt in dat 
de inkomstencategorie in deel (A) in een opgave van financiële belangen overeen dient te 
komen met de ontvangen vergoeding, ongeacht de vorm die de vergoeding aanneemt, met 
inbegrip van aandelenopties of andere uitgestelde rechten en al dan niet omgezet in contant 
geld. 
 
De Voorzitter heeft besloten de aanbeveling van het raadgevend comité op te volgen, en het 
lid heeft op 3 oktober (binnen 30 dagen na ontvangst van het besluit van de Voorzitter, met 
aftrek van de parlementaire recesperiode in augustus) een herziene opgave bij de Voorzitter 
ingediend. 
 
 
2.8 Handleiding 
 
Een van de hoofdtaken van het raadgevend comité is het adviseren en informeren van leden 
over het gebruik van de Gedragscode om zo transparantie, geloofwaardigheid en 
doeltreffendheid te vergroten. In het kader van deze werkzaamheden heeft het raadgevend 
comité in de loop van het jaar een volledige reeks praktische richtsnoeren opgesteld, op basis 
van: 
 

• de inhoud van de richtsnoeren die aan de leden is verstrekt overeenkomstig artikel 7, 
lid 4, van de Gedragscode; 

 
• een vermoedelijke overtreding van de Gedragscode die door de Voorzitter naar het 

comité is doorverwezen; 
 

• de eigen praktijk en analyse van het raadgevend comité. 
 
 
Deze richtsnoeren zijn samengevoegd in een handleiding met als doel de juiste uitlegging en 
toepassing van de Gedragscode te vergemakkelijken, alsmede het invullen van de opgave van 
financiële belangen.  
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De handleiding voorziet in verduidelijkingen van diverse bepalingen van de Gedragscode en 
van de opgave van financiële belangen. 
 
De handleiding is op de Europarl-website1 gepubliceerd en afgedrukt in alle officiële talen.  
 
 
3 UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 
 
3.1 De werkgroep van het Bureau inzake de Gedragscode voor de leden 
 
Overeenkomstig artikel 9 van de Gedragscode stelt het Bureau uitvoeringsvoorschriften voor 
de Gedragscode vast.  
 
Op 13 juli heeft de Voorzitter ondervoorzitter Wieland (EVP, Duitsland), als de voor 
transparantie bevoegde ondervoorzitter, gevraagd om - samen met ondervoorzitters Podimata 
(S&D, Griekenland), Durant (Verts/ALE, België), Alvaro (ALDE, Duitsland) en Vlasák 
(ECR, Tsjechië); Quaestor Maštálka (GUE/NGL, Tsjechië) die het College van quaestoren 
vertegenwoordigt - een voorstel voor een volledige reeks uitvoeringsmaatregelen ter 
goedkeuring aan het Bureau voor te leggen. 
 
De aldus opgerichte werkgroep van het Bureau neemt uitvoeringsvoorschriften voor artikel 5, 
leden 2 en 3, en artikel 9 van de Gedragscode in overweging, evenals redactionele 
aanpassingen op het formulier voor de opgave van financiële belangen. Naar verwachting 
voltooit de werkgroep van het Bureau haar werkzaamheden in februari 2013. 
 
 
4 VERVOLGSTAPPEN  
 
4.1 Digitale opgaven van financiële belangen 
 
Op dit moment moeten de leden hun opgaven van financiële belangen op papier invullen.  
 
De administratieve procedures zullen worden verbeterd na de technische ontwikkeling van 
noodzakelijke IT-instrumenten. Allereerst hoeven de leden enkel nog het te wijzigen gedeelte 
van het formulier in te vullen. Verdere technische ontwikkeling is noodzakelijk om de leden 
de mogelijkheid te bieden hun opgave volledig elektronisch in te vullen, te ondertekenen en in 
te dienen. Dergelijke technische ontwikkelingen zullen naar verwachting ruim vóór de 
Europese verkiezingen van 2014 worden doorgevoerd. 
   

                                                 
1  
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc 
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4.2 Suggesties voor mogelijke verbeteringen van de Gedragscode 
 
Sinds de inwerkingtreding van de Gedragscode op 1 januari 2012 heeft het raadgevend comité 
al enige ervaring opgedaan met de praktische toepassing van de code. Dankzij vijftig vragen 
van EP-leden, een aanbeveling aan de Voorzitter na zijn verwijzing en grondige analyses door 
het raadgevend comité zijn een aantal onduidelijkheden en inconsistenties in de code zelf, 
evenals in de toepassing ervan, aan het licht gekomen.  
 
Het raadgevend comité voelt zich verplicht melding te maken van alle problemen of 
potentiële problemen die bestaan of kunnen ontstaan, alsmede na te denken over mogelijke 
verbeteringen.  
 
In de bepalingen in artikel 3 inzake belangenconflicten wordt bijvoorbeeld bepaald dat leden 
die een dergelijk conflict niet weten op te lossen, de Voorzitter dit schriftelijk moeten laten 
weten. Het raadgevend comité dient op de hoogte te zijn van dergelijke informatie, maar er 
bestaat momenteel geen formeel mechanisme om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie 
het raadgevend comité bereikt. 
 
Bovendien moeten de leden die een feitelijk of potentieel belangenconflict hebben in het licht 
van een behandelde aangelegenheid dat niet duidelijk blijkt uit hun opgave van financiële 
belangen, de voorzitter hiervan schriftelijk of mondeling op de hoogte brengen tijdens de 
parlementaire activiteiten in kwestie, alvorens in de plenaire vergadering of in enig orgaan 
van het Parlement het woord te voeren of te stemmen, of zich als rapporteur te laten 
benoemen. Het raadgevend comité dient op de hoogte te zijn van dergelijke informatie, maar 
er bestaat momenteel geen formeel mechanisme om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie 
het raadgevend comité bereikt. 
 
Ook in de opgave van financiële belangen van de leden in artikel 4 heeft het raadgevend 
comité onduidelijkheden en ruimte voor verbetering aangetroffen. 
 
In het bijzonder wordt in artikel 4, lid 2, onder b), bepaald dat de leden elke bezoldiging die 
zij voor de uitoefening van een mandaat in een ander parlement ontvangen, moeten opgeven.  
In deze formulering ligt meer nadruk op de bezoldiging dan op het mandaat, terwijl het 
mandaat op zichzelf al een feitelijk of potentieel belangenconflict kan inhouden. Het op te 
geven detail is dus in de eerste plaats het mandaat, niet de bezoldiging als zodanig.  
Bovendien kan een belangenconflict dat voortvloeit uit een mandaat zowel feitelijk als 
potentieel zijn wanneer het mandaat is uitgeoefend in bijvoorbeeld een gemeenteraad, een 
regionale vergadering of een hogerhuis, waarvan sommige onbezoldigd kunnen zijn. Het is 
momenteel niet duidelijk voor leden met dergelijke mandaten op welke wijze en waar zij deze 
moeten opgeven. 
 
Met betrekking tot de verplichting in artikel 4, lid 2, onder d), voor de leden om, onder 
meer, "enige andere relevante externe activiteit" op te geven, moet worden opgemerkt dat niet 
alle taalversies van de code een vertaling van het woord "relevant" bevatten. 
 
In artikel 4, lid 2, onder e), wordt een jaarlijkse drempel van 5 000 euro vastgesteld voor de 
opgave van incidentele bezoldigde activiteiten. Dit komt niet overeen met het algemene 
beginsel om de opgave regelmatig bij te werken. Daarnaast verdient het de voorkeur dat deze 
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drempel overeenkomt met de in artikel 4, lid 2, onder a), vastgestelde drempel voor de opgave 
van regelmatige beroepswerkzaamheden of lidmaatschappen (d.w.z. 500 euro per maand) 
alsmede met de beginselen voor de opgave hiervan. Dit zou leiden tot een toename van het 
jaarlijks totaal tot 6 000 euro en een bijbehorende invoering van een drempel per geval van 
500 euro. Dit zou een welkome verduidelijking voor de betrokken leden zijn. 
 
Recente ervaring in de praktijk heeft aangetoond dat de betekenis van het woord "deelname" 
in artikel 4, lid 2, onder f), wellicht niet duidelijk is. Dit wordt tevens benadrukt door de 
variërende vertalingen van dit woord in de verschillende taalversies van de code. Er kan 
derhalve worden nagedacht over een volledigere definitie van de variaties die dit woord moet 
vertegenwoordigen. 
 
Op andere wijze opgegeven vergoedingen voor beroepswerkzaamheden, activiteiten of 
lidmaatschappen kunnen soms ook de vorm van financiële instrumenten dragen. Hiervan 
wordt een aantal, met name de instrumenten die uitgestelde rechten (bijvoorbeeld 
aandelenopties of pensioenovereenkomsten) omvatten, niet goed gedekt door het woord 
"deelname", noch door een volledigere definitie. Er is een aanvullende definitie nodig om 
vergoedingen in de vorm van dergelijke financiële instrumenten te dekken. 
 
Tevens kan worden overwogen de twee criteria "een [potentiële] weerslag op het publieke 

domein" en "aanzienlijke invloed" te schrappen. Een neutrale omschrijving van juridische en 
financiële feiten zou dezelfde informatie omvatten en de leden meer duidelijkheid en 
rechtszekerheid bieden. 
 
De huidige bewoordingen van artikel 4, lid 2, onder h), volgens welke de leden ieder ander 
financieel belang moeten opgeven dat van invloed kan zijn op hun taakuitoefening, sluiten 
alle niet-financiële belangen uit, terwijl die evenwel van invloed kunnen zijn op de 
taakuitoefening van de leden en dus ook een conflict kunnen vormen overeenkomstig artikel 3 
van de code. Er kan derhalve worden overwogen de bewoordingen beter af te stemmen op de 
werkingssfeer van artikel 3.  
 

Op een dergelijke manier aangepaste bewoordingen van artikel 4, lid 2, onder h), zouden deel 
I van de opgave van financiële belangen overbodig maken, aangezien de relevante 
"aanvullende informatie" die de leden hier kunnen opgeven reeds zou zijn gedekt. 
 
Het verbod zoals bepaald in artikel 4, lid 4, voor leden om te worden verkozen of benoemd 
tot officiële functies binnen het Parlement zolang zij geen opgave van hun financiële belangen 
hebben ingediend, houdt onvoldoende rekening met situaties waarin leden een opgave hebben 
ingediend, maar niet de nodige wijzigingen binnen de vastgestelde termijn. Evenmin wordt 
rekening gehouden met situaties waarin leden een onvolledige of gebrekkige opgave van 
financiële belangen hebben ingediend.  
 
Met betrekking tot artikel 5, lid 1, inzake geschenken en soortgelijke voordelen, kunnen de 
huidige bewoordingen "onthouden zich [...] van" verkeerd worden opgevat, omdat er in plaats 
van het bedoelde strikte verbod op het aanvaarden van geschenken of soortgelijke voordelen 
van meer van 150 euro een zekere beoordelingsmarge lijkt te worden gegeven. 
 
Aangezien het raadgevend comité als resultaat van de tenuitvoerlegging van de code is 
ingesteld, is de bepaling in artikel 7, lid 1, waarin wordt vastgesteld dat het raadgevend 
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comité "wordt [...] ingesteld", achterhaald. Een definitie van de taken en 
verantwoordelijkheden van het raadgevend comité lijkt hier nu zinvoller te zijn. 
 
Met betrekking tot de richtsnoeren omtrent de uitlegging en toepassing van de bepalingen van 
de Gedragscode komt de huidige uiterste termijn van 30 kalenderdagen zoals vastgelegd in 
artikel 7, lid 4, niet overeen met de bepalingen van artikel 4, lid 1, waarin een uiterste termijn 
van 30 dagen - niet "kalenderdagen" - wordt gegeven voor de indiening en wijzigingen van 
de opgave van financiële belangen. Een coherent gebruik van de formulering - zodat het 
raadgevend comité ook, net als de leden, rekening kan houden met recessen van het Parlement 
- zou als een verbetering kunnen worden beschouwd. 
 
Betreffende het jaarverslag wordt in artikel 7, lid 6, uitsluitend bepaald dat een dergelijk 
rapport moet worden uitgebracht, zonder vermelding van een specifieke geadresseerde; en om 
ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van het raadgevend comité in het kader van zijn taken 
en verantwoordelijkheden overeenkomstig artikel 7, lid 1, op passende wijze in het 
jaarverslag worden weergegeven, kunnen deze taken en verantwoordelijkheden hier worden 
vermeld. 
 
Met betrekking tot de te volgen procedure voor de beoordeling van een vermoedelijke 
overtreding van de Gedragscode door een lid is het onduidelijk, gezien de huidige 
bewoordingen van artikel 8, lid 2, of beoogd wordt het beginsel van behoorlijke rechtsgang 
te handhaven. De billijkheid van de procesvoering moet worden gewaarborgd en het recht op 
een behoorlijk proces moet aan alle bij een vermoedelijke overtreding van de code betrokken 
leden worden toegekend. De huidige formulering geeft hiervoor geen duidelijke garantie. 
Voor wat betreft artikel 7, lid 4, tweede alinea, kan ook worden overwogen of het raadgevend 
comité de mogelijkheid dient te krijgen de Voorzitter, naast de aanbeveling als zodanig, 
advies te geven over mogelijk te nemen maatregelen. 
 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat in de code op dit moment geen rekening wordt 
gehouden met situaties met betrekking tot de financiële belangen of belangenconflicten van 
de Voorzitter. Er kan worden overwogen een alternatief voorbeeld te noemen in relevante 
artikelen waarin naar de Voorzitter wordt verwezen, teneinde feitelijke of potentiële 
vooroordelen over een voorzitter te voorkomen. 
 
 
5 ADMINISTRATIE 
 
5.1 Speciale website 
 
Alle informatie inzake de Gedragscode en de activiteiten van het raadgevend comité zijn 
momenteel te vinden op de Europarl-site, op de algemene pagina over de leden1.  
 
Op het moment van goedkeuring van dit verslag is het secretariaat van het raadgevend comité 
bezig een routekaart op te stellen die uiteindelijk kan leiden tot een verbetering van de inhoud, 
plaatsing, zichtbaarheid en vindbaarheid van informatie inzake transparantie op de Europarl-
site. 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/0081ddfaa4/MEPs.html  
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5.2 Secretariaat van het raadgevend comité 
 
De Afdeling ledenadministratie (gevestigd in Brussel en Luxemburg) in het DG Presidium 
fungeert als secretariaat van het raadgevend comité. 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
 
Europees Parlement 
Secretariaat, Raadgevend comité voor het gedrag van de leden 
Wiertzstraat 60 
ASP 6D075 
B-1047 Brussel 
België 

 
 
 


