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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 jaarverslag over de werkzaamheden van het raadgevend comité voor het gedrag
van de leden heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december
2015 en is door het comité goedgekeurd op 16 februari 2016.
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Samenvatting

Dit verslag heeft betrekking op de werkzaamheden van het raadgevend comité voor
het gedrag van de leden van 1 januari tot en met 31 december 2015.

Het raadgevend comité heeft het leeuwendeel van zijn tijd en energie aan zijn twee
belangrijkste taken besteed: op verzoek van de Voorzitter vermoedelijke
overtredingen van de gedragscode beoordelen en de leden helpen bij de uitlegging en
toepassing van de gedragscode. Op die manier heeft het raadgevend comité zijn
rechtspraak verder verrijkt.

In 2015 heeft het raadgevend comité er eveneens naar gestreefd de leden een
hoogstaande dienst aan te bieden door ervoor te zorgen dat de bepalingen van de
gedragscode nauwgezet worden nageleefd en de administratieve rompslomp zo klein
mogelijk wordt gehouden. Hiertoe heeft het raadgevend comité de nadruk gelegd op
het vergroten van de kennis over de gedragscode. Aan deze activiteiten ter
verspreiding van de kennis werd tegelijkertijd ook een internationale dimensie
toegevoegd.

Bovendien is de bevoegde administratieve dienst (de afdeling Ledenadministratie van
het directoraat-generaal Presidium, die voor het raadgevend comité het secretariaat
waarneemt) de opgaven van de financiële belangen van de leden aan een algemene
plausibiliteitscontrole blijven onderwerpen in overeenstemming met artikel 9 van de
uitvoeringsmaatregelen voor de gedragscode, die op 1 juli 2013 in werking zijn
getreden.

In de loop van het jaar hebben nieuwe leden 20 nieuwe opgaven ingediend. Ingevolge
de algemene verplichting tot bijwerking hebben 88 leden 105 bijgewerkte opgaven
ingediend. Deze bijgewerkte opgaven omvatten in totaal 161 wijzigingen. Er is dus
een aantal keer in een enkele bijgewerkte opgave meer dan één wijziging aangebracht.
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1 ACHTERGROND

De gedragscode voor de leden van het Europees Parlement is in werking getreden op
1 januari 2012.

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 de instelling.

In de gedragscode wordt een belangenconflict gedefinieerd en wordt bepaald hoe de
leden hiermee moeten omgaan. De code bevat openbaarmakingsverplichtingen voor
de leden en regels over beroepsactiviteiten van voormalige leden.

De gedragscode verplicht de leden meer bepaald een nauwkeurige opgave te doen van
hun financiële belangen.

In overeenstemming met de uitvoeringsmaatregelen voor de gedragscode, die op 1 juli
2013 in werking zijn getreden, wordt van de leden tevens verlangd dat zij hun
aanwezigheid bij door derden georganiseerde evenementen melden en de geschenken
die zij hebben ontvangen wanneer zij het Parlement officieel vertegenwoordigden,
melden en overdragen aan de in de uitvoeringsmaatregelen voor de gedragscode
gestelde voorwaarden.

Deze openbaarmakingsverplichtingen vloeien voort uit de in de gedragscode
vastgestelde strenge transparantieregels en -normen. De informatie die leden in hun
opgaven van de financiële belangen en over hun aanwezigheid bij evenementen
verstrekken, kan worden geraadpleegd op hun persoonlijke profielpagina op de
website van het Parlement; de verklaringen met betrekking tot geschenken worden
opgenomen in het register van geschenken op de website van het Parlement.

De Voorzitter kan een sanctie opleggen aan een lid dat de gedragscode overtreedt.
Deze aan een lid opgelegde sanctie wordt door de Voorzitter in de plenaire
vergadering bekendgemaakt en blijft voor de resterende duur van de zittingsperiode
op een duidelijk zichtbare plek op de website van het Parlement vermeld staan.

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 [...]".
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De leden van het raadgevend comité zijn:

 mevrouw Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polen),

 mevrouw Mady DELVAUX (S&D, Luxemburg),

 de heer Sajjad KARIM (ECR, Verenigd Koninkrijk),

 de heer Jean-Marie CAVADA (ALDE, Frankrijk), en

 de heer Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Tsjechië).

In artikel 7, lid 3, van de gedragscode wordt vastgesteld: "Aan het begin van zijn ambt
benoemt de Voorzitter tevens de plaatsvervangende leden van het raadgevend comité,
en wel één lid voor elke fractie die niet in het raadgevend comité vertegenwoordigd is
[...]".

De plaatsvervangende leden van het raadgevend comité zijn:

 mevrouw Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finland),

 mevrouw Laura FERRARA (EFDD, Italië), en

 de heer Gerolf ANNEMANS (ENF, België).

In dit verband heeft de Voorzitter op 9 september 2015 de heer Gerolf ANNEMANS
als derde plaatsvervangende lid van het raadgevend comité benoemd, zodat de Fractie
Europa van Naties en Vrijheid ook vertegenwoordigd is, indien nodig, na de
oprichting van deze nieuwe fractie in het Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 7, lid 4, en artikel 8 van de gedragscode bestaan de taken van
het raadgevend comité erin op verzoek van de Voorzitter vermoedelijke gevallen van
overtreding te beoordelen en de leden te helpen bij de uitlegging en toepassing van de
gedragscode. Een verzoek van een lid wordt vertrouwelijk behandeld en de leden
mogen uitgaan van de juistheid van het advies, dat binnen 30 dagen wordt verstrekt.

Teneinde de vertrouwelijkheid van de werkzaamheden van het comité te garanderen
werd in 2015 aan alle leden, medewerkers en personeelsleden die de vergaderingen
van het comité bijwonen, gevraagd een vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen.
Bovendien worden sinds dat jaar alle documenten in een verzegelde enveloppe naar
de leden van het comité verzonden en niet langer per e-mail.

2.2 Voorzitterschap

Zoals vastgesteld in artikel 7, lid 2, van de gedragscode neemt "ieder lid van het
raadgevend comité het voorzitterschap bij toerbeurt voor een periode van zes
maanden waar" en volgens artikel 3 van zijn reglement wordt "voor de volgorde van
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de toerbeurten in beginsel uitgegaan van de grootte van de fractie – te beginnen bij de
grootste fractie – waartoe de leden van het raadgevend comité behoren"1.

Met het oog op continuïteit tussen de 7e en 8e zittingsperiode had de Voorzitter de
heer Karim (ECR), het enige lid van het huidige raadgevend comité dat tijdens de
vorige zittingsperiode reeds lid was, verzocht om tot februari 2015 als voorzitter te
fungeren.

Nadien hebben de toerbeurten plaatsgevonden in volgorde van de grootte van de
fracties – te beginnen bij de grootste fractie – waartoe de leden van het raadgevend
comité behoren. Mevrouw Hübner (PPE) heeft derhalve als voorzitter gefungeerd van
maart tot augustus 2015. Mevrouw Delvaux (S&D) heeft haar opgevolgd en zal het
comité voorzitten tot het einde van februari 2016.

2.3 Vergaderingen

Het raadgevend comité kwam in 2015 elf keer bijeen.

Vergaderrooster van het raadgevend comité in 2015

Dinsdag 20 januari
Dinsdag 24 februari
Dinsdag 24 maart 2

Dinsdag 14 april
Dinsdag 26 mei
Dinsdag 23 juni
Dinsdag 14 juli
Dinsdag 22 september3

Dinsdag 13 oktober
Dinsdag 10 november
Dinsdag 8 december

Tijdens zijn vergadering van 8 december 2015 keurde het raadgevend comité ook het
volgende vergaderrooster voor 2016 goed.

1 Zoals aangenomen door het raadgevend comité op 7 maart 2012 en herzien op 9 oktober 2012,
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/Rules_of_Procedure_NL.pdf.
2 Toerbeurt voorzitterschap: Mevrouw Danuta Maria Hübner (PPE) heeft de heer Karim (ECR)
opgevolgd.
3 Toerbeurt voorzitterschap: Mevrouw Mady Delvaux (S&D) heeft mevrouw Danuta Maria Hübner
(PPE) opgevolgd.
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Vergaderrooster van het raadgevend comité in 2016

Dinsdag 26 januari
Dinsdag 16 februari
Dinsdag 15 maart 4

Dinsdag 19 april
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 21 juni
Dinsdag 12 juli
Dinsdag 27 september5

Dinsdag 18 oktober
Dinsdag 15 november
Dinsdag 6 december

2.4 Tijdens het jaar verrichte werkzaamheden

2.4 i) Vermoedelijke overtredingen van de gedragscode

In 2015 werden in het kader van de procedure in artikel 8 van de gedragscode vijf
gevallen van vermoedelijke overtredingen van de gedragscode op verzoek van de
Voorzitter voorgelegd aan het raadgevend comité. Drie ervan hadden betrekking op
een man en twee op een vrouw.

Vier van deze gevallen hadden betrekking op leden die naar een derde land waren
gereisd en nadien geen verklaring hebben ingediend over hun aanwezigheid bij door
derden georganiseerde evenementen, zoals vastgesteld in hoofdstuk 2 van de
uitvoeringsmaatregelen voor de gedragscode, hoewel hun reis-, accommodatie- of
verblijfkosten door een derde werden betaald. In dit verband is het raadgevend comité
tot de conclusie gekomen dat de gedragscode werd overtreden, maar heeft het
aangeraden geen verdere stappen te ondernemen omdat alle betrokken leden na door
het comité te zijn gecontacteerd en gehoord onverwijld een verklarende brief en de
gepaste verklaring hebben ingediend.

Het vijfde geval had betrekking op een lid dat in de marge van een demonstratie
buiten de gebouwen van het Parlement betrokken was geraakt bij een vechtpartij met
journalisten. Hoewel het raadgevend comité dit zeer betreurenswaardige incident
veroordeelt, is het ook van mening dat geen schending van de gedragscode kon
worden vastgesteld omdat in de gedragscode het toepassingsgebied van de bepalingen
ervan expliciet wordt beperkt tot het gedrag van leden bij de strikte uitoefening van
hun parlementaire taken.

De Voorzitter heeft het raadgevend comité tevens gevraagd na te gaan of het feit dat
een politieke partij een lening heeft gekregen van een bank die naar verluidt aan een
derde land is verbonden, aanleiding kan geven tot een belangenconflict voor de leden

4 Toerbeurt voorzitterschap: De heer Jean-Marie Cavada (ALDE) volgt mevrouw Mady Delvaux
(S&D) op.
5 Toerbeurt voorzitterschap: De heer Jiří Maštálka (GUE) volgt de heer Jean-Marie Cavada (ALDE)
op.
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van deze partij wanneer zij zich buigen over internationale kwesties waarbij dit land
betrokken is. Het comité heeft alle aspecten van voorliggende kwestie grondig
bestudeerd en heeft in dit stadium geen rechtsgrond gevonden om een officiële
doorverwijzing aan te bevelen.

2.4 ii) Richtsnoeren omtrent de uitlegging en toepassing van de gedragscode

In de loop van het jaar hebben het raadgevend comité en zijn secretariaat ook hun
inspanningen voortgezet om de leden te helpen bij de correcte uitlegging en
toepassing van de gedragscode, en tegelijkertijd de administratieve lasten zoveel
mogelijk te beperken.

Het raadgevend comité verschafte meer bepaald, zoals bepaald in artikel 7, lid 4, van
de gedragscode, in vertrouwen en binnen 30 kalenderdagen richtsnoeren aan een lid
en verduidelijkte zo de uitlegging van de geldende regels.

Het lid in kwestie heeft het comité geraadpleegd na ontvangst van een prijs voor
zijn/haar engagement voor Europese integratie. In dit geval heeft het raadgevend
comité een onderscheid gemaakt tussen de symbolische voorwerpen van de prijs (bv.
een medaille of een ingelijste oorkonde) en de aan de prijs verbonden geldwaarde. Het
comité benadrukte dat een lid krachtens de gedragscode een geschenk met een
approximatieve waarde van minder dan 150 EUR dat uit hoffelijkheid wordt
aangeboden, mag aanvaarden, maar dat iedere financiële steun die aan een lid in het
kader van diens politieke activiteiten door derden wordt verleend, met vermelding van
de identiteit van laatstgenoemden, binnen 30 dagen moet worden gemeld via de
opgave of de wijziging van financiële belangen, in overeenstemming met artikel 4, lid
1, en artikel 4, lid 2, onder g), van de gedragscode.

2.4 iii) Het vergroten van de kennis over de gedragscode, zowel intern als extern

Het raadgevend comité heeft de internationale dimensie verbeterd van zijn
inspanningen om de kennis over de gedragscode te vergroten. Het raadgevend comité
heeft op 14 april 2015 met name de pas aangestelde voorzitter van de Franse Haute
Autorité pour la Transparence de la Vie Publique naar het Parlement uitgenodigd om
gedachten en beste praktijken uit te wisselen met het raadgevend comité. Het doel van
dergelijke initiatieven is een degelijk en transparant governancemodel te bevorderen.

Bovendien werden leden van het secretariaat op 29 mei 2015 door het
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (United Nations Development
Programme, UNDP) uitgenodigd om deel te nemen aan een opleidingsseminarie voor
de pas verkozen leden van het Tunesische parlement.

3 ACTIVITEITEN IN VERBAND MET DE GEDRAGSCODE

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

Artikel 9 van de uitvoeringsmaatregelen voor de gedragscode voorziet in een
controleprocedure voor de opgaven van de financiële belangen van de leden: "Als er
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reden is om aan te nemen dat een opgave manifest foute, niet ernstig bedoelde,
onleesbare of onbegrijpelijke informatie bevat, voert de bevoegde dienst binnen een
redelijke termijn namens de Voorzitter een algemene plausibiliteitscontrole uit om
duidelijkheid te verkrijgen, waarbij het lid de gelegenheid krijgt om te reageren. Als
de controle geen duidelijkheid oplevert en het probleem dus niet is opgelost, neemt de
Voorzitter een besluit over verdere stappen overeenkomstig artikel 8 van de
gedragscode."

De afdeling Ledenadministratie van het directoraat-generaal Presidium, de bevoegde
dienst die werd aangesteld om deze algemene plausibiliteitscontrole namens de
Voorzitter uit te voeren, heeft alle door de leden ingediende opgaven van de financiële
belangen systematisch gecontroleerd, zowel nieuwe opgaven van nieuwe leden als
gewijzigde versies van bestaande opgaven.

3.2 Opgave van de financiële belangen van de leden

Zoals bepaald in artikel 4, lid 1, van de gedragscode zijn leden verplicht om de
opgaven van hun financiële belangen "bij ambtsaanvaarding in de loop van de
zittingsperiode, binnen 30 dagen na het begin van hun mandaat" in te dienen. In 2015
hebben alle twintig nieuwe leden hun opgave van financiële belangen ingediend
binnen de hiervoor vastgestelde termijn.

Bovendien staat in artikel 4, lid 1, van de gedragscode dat leden "de Voorzitter op de
hoogte [stellen] 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 105 bijgewerkte opgaven ingediend bij de Voorzitter
door 88 leden6. Van hen hebben elf leden hun opgave van financiële belangen
tweemaal gewijzigd en drie leden hebben hun opgave van financiële belangen
driemaal gewijzigd.

Deze bijgewerkte opgaven omvatten in totaal 161 wijzigingen. Er is dus een aantal
keer in een enkele bijgewerkte opgave meer dan één wijziging aangebracht.

Qua inhoud werden de delen (A), (D) en (I) veruit het vaakst gewijzigd, met
respectievelijk 26, 63 en 26 wijzigingen, hetgeen een tijdens de voorgaande keren
vastgestelde trend bevestigt.

De onderstaande grafiek illustreert de verdeling, per deel, van alle door het jaar heen
aangebrachte wijzigingen7.

6 Met zijn besluit van 9 maart 2015 heeft het Bureau een herzien formulier voor de opgave van
financiële belangen aangenomen, waardoor leden expliciet kunnen aangeven of de in delen (A) en/of
(D) vermelde activiteiten onbezoldigd zijn. 37 leden hebben opnieuw een opgave van financiële
belangen ingediend door middel van het nieuwe formulier. Deze wijzigingen werden hier niet
meegeteld omdat zij geen wezenlijke wijziging inhielden van de opgave van financiële belangen van
het lid in kwestie.
7 Drie leden hebben ook een opgave van financiële belangen ingediend die volledig identiek aan de
vorige was. Ze werden niet in de grafiek opgenomen.
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Verdeling per deel van de door de leden van het EP aangebrachte wijzigingen van de opgave van financiële
belangen -

Aantal wijzigingen

Number of
modifications

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

4 ADMINISTRATIE

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

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

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


