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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.  

 

Dit verslag bevat statistieken met betrekking tot het Transparantieregister voor de periode 

1 januari t/m 31 december 2019, alsook een beschrijving van de activiteiten van het 

Gezamenlijke secretariaat van het Transparantieregister, met name wat het waarborgen van 

een zo hoog mogelijke kwaliteit van de gegevens, het monitoren van de naleving van de 

gedragscode, en het vergroten van de bekendheid ervan betreft. 
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I. INLEIDING 

Het Transparantieregister is een gezamenlijk stelsel door het Europees Parlement en de 

Europese Commissie in 2011 opgericht middels een Interinstitutioneel Akkoord1. Het is 

een essentieel instrument dat deze twee instellingen in staat stelt hun toezeggingen met 

betrekking tot transparantie in hun contacten met belangenvertegenwoordigers na te 

komen. Voor het beheer van het Transparantieregister hebben het Europees Parlement 

en de Commissie een gezamenlijke operationele structuur in het leven geroepen, het 

Gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister (hierna het “Gezamenlijk 

secretariaat” genoemd). 

Het Transparantieregister geldt voor 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. Alle inschrijvers 

onderschrijven een gezamenlijke gedragscode. Door openbaar te maken welke belangen 

worden vertegenwoordigd, door wie en met welke hoeveelheid middelen zorgt het 

Transparantieregister voor meer openbaar toezicht. Het biedt burgers, de media en 

belanghebbenden de mogelijkheid de activiteiten en de mogelijke invloed van 

belangenvertegenwoordigers op de wetgeving van de EU te volgen. Het 

Transparantieregister is sinds de oprichting aanzienlijk in omvang toegenomen en bevat 

thans bijna 12 000 entiteiten2.  

 

II. STAND VAN ZAKEN3 

1. Distributie van inschrijvers 

Het Transparantieregister bestaat uit zes afdelingen en 14 onderafdelingen. 

Het totaal aantal inschrijvers alsook de verdeling van de inschrijvers over elk van de zes 

afdelingen is in 2019 onveranderd gebleven. 

Afdeling II (“In-huislobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen”) is nog 

altijd de grootste afdeling van het Transparantieregister, met iets meer dan de helft van 

alle inschrijvers (zie taartpuntdiagram 1), met een geringe stijging van het aantal 

inschrijvers. Binnen deze afdeling is de subafdeling “Handels- en bedrijfsverenigingen” 

nog altijd het grootst (iets meer dan 40 % van alle inschrijvers). De subafdeling 

“Vakbonden en beroepsverenigingen” is stabiel gebleven met een aandeel van 15 %, en 

“Ondernemingen en groepen ondernemingen” bleef onveranderd met 39 % (zie 

taartpuntdiagram 2). 

Afdeling III (“Niet-gouvernementele organisaties”) bleef de op één na grootste groep 

inschrijvers in 2019, met iets meer dan een kwart van het totaal. 

Afdeling I (“Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/als zelfstandige werkzame 

raadgevers) is voor het tweede achtereenvolgende jaar iets kleiner geworden, met bijna 

9 % van alle inschrijvers, 1 % minder dan het voorgaande jaar. De daling deed zich in 

alle drie subafdelingen voor. 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.ENG 
2 Dit betreft uitsluitend de entiteiten die op 31 december 2019 geregistreerd en publiek waren. 
3 De cijfers in dit verslag geven de situatie op 31 december 2019 weer. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.ENG
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In de overige drie afdelingen zien we minder inschrijvingen: afdeling IV (“Denktanks, 

universitaire en onderzoeksinstellingen”), afdeling VI (“Vertegenwoordigende 

organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere 

openbare of gemengde entiteiten enz.”), en afdeling V (“Organisaties die kerken of 

religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen”). 

 

1.1 Verdeling van inschrijvers per afdeling en onderafdeling 

 

Op 31 december 2019 waren er 11 899 inschrijvers in het  

Transparantieregister, verspreid over de volgende afdelingen en 

onderafdelingen: 

I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/als zelfstandige 

werkzame raadgevers 
1 069 

Professionele adviesbureaus  672 

Advocatenkantoren  103 

Als zelfstandige werkzame raadgevers  294 

II - In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen  6 197 

Ondernemingen en groepen ondernemingen  2 422 

Handels- en bedrijfsverenigingen  2 521 

Vakbonden en beroepsverenigingen  937 

Overige organisaties  317 

III - Niet-gouvernementele organisaties  3 112 

Niet-gouvernementele organisaties, platformen en netwerken e.d.  3 112 

IV – Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen  885 

Denktanks en onderzoeksinstellingen  564 

Universitaire instellingen  321 

V – Organisaties die kerken of religieuze gemeenschappen 

vertegenwoordigen  
59 

VI – Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke 

en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, 

enz.  

577 

Regionale structuren 109 

Overige overheden op subnationaal niveau  101 

Transnationale verenigingen en netwerken van overheden op regionaal of 

overig subnationaal niveau 
91 

Andere bij wet ingestelde openbare of publiek/private entiteiten die ten doel 

hebben in het algemeen belang te handelen.  
276 
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1.2  De belangrijkste afdelingen 

 

 

1.3 Uitsplitsing naar onderafdeling4 

Afdeling I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/als zelfstandige werkzame 

raadgevers 

 

                                                 
4 Afdelingen III en V hebben geen onderafdelingen en zijn daarom niet opgenomen in de uitsplitsing. 
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Afdeling II: In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen 

 
 

 

Afdeling IV: Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen 
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Afdeling VI: Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en 

gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz.  

 

 

1.4 Evolutie  

Het totale aantal inschrijvers is de afgelopen drie jaar niet veranderd, en zit dicht tegen de 

12 000 aan.  

 
 

1.5 Nieuwe inschrijvingen 

Er waren in 2019 1 592 nieuwe inschrijvingen5. Ongeveer hetzelfde aantal inschrijvers 

werd om uiteenlopende redenen uit het Transparantieregister geschrapt, zoals schrapping 

op eigen verzoek, automatische verwijdering omdat de verplichte jaarlijkse update niet is 

verricht, of verwijdering door het Gezamenlijk secretariaat naar aanleiding van een 

                                                 
5 Dit betreft uitsluitend de entiteiten die zich in 2019 geregistreerd hebben en op 31 december 2019 nog 

geregistreerd waren. In totaal hebben 2 548 entiteiten een verzoek tot inschrijving ingediend. 



 

6 

 

kwaliteitscontrole (zie hoofdstuk III.2). Het totale aantal inschrijvers bleef hiermee 

onveranderd ten opzichte van 2018 (11 899 inschrijvingen in het Transparantieregister op 

31 december 2018). 

 

 

De uitsplitsing van de nieuwe inschrijvingen naar afdelingen was als volgt:  

 Afdeling I (“Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/als zelfstandige 

werkzame raadgevers”): 121 

 Afdeling II (“In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen”): 

841  

 Afdeling III (“Niet-gouvernementele organisaties”): 426 

 Afdeling IV (“Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen”): 103 

 Afdeling V (“Organisaties die kerken of religieuze gemeenschappen 

vertegenwoordigen”): 10 

 Afdeling VI (“Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en 

gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten enz.”): 91. 

 

1.6 Grootste aantal inschrijvers per land6 

Inschrijvers met een hoofdkantoor in de EU vertegenwoordigen bijna 91 % van het totaal, 

hetgeen hetzelfde is als het voorgaande jaar. De 9 % overige inschrijvers hebben een 

hoofdkantoor in 87 landen wereldwijd. Iets meer dan de helft van de ingeschreven 

belangenvertegenwoordigers (51 %) heeft zijn hoofdkantoor in België, Duitsland, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.  

 

                                                 
6 Deze statistiek is gebaseerd op de locatie van het hoofdkantoor van de inschrijver zoals opgegeven bij 

inschrijving. Inschrijvers wordt ook gevraagd om, in voorkomend geval, naast hun hoofdkantoor ook hun 

EU-kantoor in België op te geven. 
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2.  Stimulansen om zich in het Transparantieregister in te schrijven 

Het Europees Parlement en de Europese Commissie bieden bepaalde stimulansen voor 

belangenvertegenwoordigers om zich in te schrijven. De toegang van 

belangenvertegenwoordigers tot besluitvormers, gebouwen en bepaalde fora van het 

Europees Parlement en de Europese Commissie is gekoppeld aan de voorwaarde van 

inschrijving in het Transparantieregister. 

Bij het Europees Parlement zijn aan inschrijving onder meer de volgende voordelen 

verbonden: 

 

 Langetermijntoegang tot zijn gebouwen kan alleen worden toegestaan aan 

vertegenwoordigers van geregistreerde organisaties, na validering door de 

veiligheidsdienst van het Europees Parlement. De validering en verlenging van de 

accreditatie gebeuren online, doorgaans binnen drie werkdagen7. 

 Om als spreker op openbare hoorzittingen van parlementaire commissies te kunnen 

worden uitgenodigd, moet de organisatie waarvan de belangenvertegenwoordiger 

deel uitmaakt, in het Transparantieregister ingeschreven zijn. 

 Inschrijvers kunnen via de inschrijving een abonnement nemen op e-

mailmeldingen over de activiteiten van de commissies van het Europees Parlement. 

 Uitsluitend geregistreerde organisaties kunnen activiteiten van 

interfractiewerkgroepen van het Parlement of niet-officiële groeperingen 

ondersteunen of eraan deelnemen. 

 Organisaties die medeorganisator van evenementen van de fracties in de gebouwen 

van het Europees Parlement zijn, kunnen gevraagd worden informatie over hun 

inschrijving te verstrekken. 

 Organisaties die om het beschermheerschap van de Voorzitter van het Europees 

Parlement vragen, zullen moeten bewijzen dat zij ingeschreven zijn. 

 

                                                 
7 Zie ook: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/transparency 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/transparency
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Accreditatie bij het Europees Parlement 

 

Accreditatie voor de gebouwen van het Europees Parlement is mogelijk voor een periode 

van ten hoogste twaalf maanden. In 2019 heeft het Europees Parlement meer dan 8 500 

individuen van ongeveer 2 600 vertegenwoordigers van organisaties in het 

Transparantieregister het recht op toegang verleend (als nieuw verzoek of als verlenging). 

Dit is meer dan in 2018.   

 

Bij de Europese Commissie zijn de voordelen onder andere: 

 

 Vergaderingen met commissarissen, kabinetsleden en directeuren-generaal: 

belangenvertegenwoordigers moeten zich voor dit soort vergaderingen inschrijven. 

 Openbare raadplegingen: ingeschreven organisaties kunnen verzoeken 

automatisch op de hoogte te worden gebracht van raadplegingen en routekaarten 

op hun activiteitengebied. De bijdragen aan de openbare raadplegingen worden 

opgenomen in het profiel van de inschrijver. 

 Deskundigengroepen: inschrijving is verplicht voor het lidmaatschap van bepaalde 

soorten deskundigengroepen.  

 Beschermheerschap: de Europese Commissie kent haar beschermheerschap 

uitsluitend toe aan belangenvertegenwoordigers met een inschrijving. 

 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 ontwikkelingen 

Technische verbeteringen 

Het Gezamenlijk secretariaat coördineert de ontwikkeling van IT-oplossingen voor het 

verbeteren van de werking van het Transparantieregister.  

In 2019 is een nieuwe synergie met de “Geef uw mening”-portaalsite8 tot stand gebracht. 

Bijdragen van inschrijvers aan de openbare raadplegingen via de portaalsite (sinds juli 

2018) worden nu opgenomen in hun inschrijving in het Transparantieregister. Dit 

vergemakkelijkt de toegang tot nuttige informatie en reduceert de administratieve 

rompslomp voor inschrijvers (ze hoeven hun bijdragen nu niet meer handmatig op te 

nemen). Dit element vormt een aanvulling op twee andere soorten vermeldingen met 

betrekking tot interacties met de Europese Commissie: i) een lijst van vergaderingen van 

inschrijvers met commissarissen, hun kabinetsleden en directeuren-generaal, en ii) het 

lidmaatschap van deskundigengroepen van de Commissie en overige vergelijkbare 

entiteiten9 (voor leden van type B en C). 

Een IT-oplossing vergemakkelijkt het inschrijvings- en actualiseringsproces voor nieuwe 

en bestaande inschrijvers. Dit mechanisme helpt inschrijvers veel voorkomende 

vergissingen te vermijden en meldt data-inconsistenties aan het Gezamenlijk secretariaat 

zodat het voor een passende follow-up kan zorgen. Deze innovatie zorgt onverminderd 

voor een tastbare verbetering van de algehele kwaliteit van de gegevens in het 

Transparantieregister. 

                                                 
8 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en  
9 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/
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Na de herziening van de tenuitvoerleggingsrichtsnoeren10 is een aantal aanpassingen 

doorgevoerd aan het inschrijvingsformulier en de website. De herziening was bedoeld om 

inschrijvers beter te helpen bij het indienen en up to date houden van hun inschrijving.  

Sinds april 2019 worden inschrijvers er gedurende het jaar geregeld aan herinnerd dat zij 

hun gegevens moeten controleren, naast de jaarlijkse mededeling dat zij de jaarlijkse 

update moeten doorvoeren.   

De acties met het oog op de naleving van de verordening bescherming persoonsgegevens 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de EU11 zijn in 2019 voortgezet. 

De geactualiseerde privacyverklaringen van inschrijvers, de vergaderingen met 

belangenvertegenwoordigers, en de behandeling van meldingen en klachten zijn op de 

website van het Transparantieregister gepubliceerd12. 

Bezoeken aan de website 

In 2019 werd de website van het Transparantieregister13 bijna 331 000 keer bezocht14 

(27 572 bezoeken gemiddeld per maand), iets minder dat het voorgaande jaar. Europese 

bezoekers maakten 85 % van het totaal uit. De meeste bezoeken kwamen uit België 

(30,4 %), gevolgd door Duitsland (11,1 %), Frankrijk (10 %) en het Verenigd Koninkrijk 

(9,3 %). Circa 74 % van de bezoeken kwam rechtstreeks tot stand, terwijl 17 % van de 

bezoeken via zoekmachines tot stand kwam. Wat de taalpreferenties betreft, genereerde de 

Engelse versie van de webpagina de helft van de bezoeken (50 %), gevolgd door de Franse 

versie (14 %), de Duitse versie (11 %), de Spaanse versie (5,5 %) en de Italiaanse versie 

(5 %). 

EU-opendataportaal  

De op het EU-opendataportaal15 gepubliceerde historische datasets zijn in 2019 meer dan 

8 000 keer bezocht. Deze datasets zorgen ervoor dat gebruikers een lijst van 

geaccrediteerde personen met toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement en een 

lijst van in het Transparantieregister ingeschreven organisaties kunnen downloaden (in 

XML of Excelformaat), informatie die een aantal jaren teruggaat. Ook kunnen interactieve 

gegevensvisualisaties16 worden bekeken. 

 

                                                 
10http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=GU

IDELINES  
11 Verordening (EU) 2018/1725. 
12 De privacyverklaringen staan op: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public > About > Data 

protection > Privacy statements 
13 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public 
14 Een “bezoek” wordt gedefinieerd als een bezoeker die voor het eerst naar de website komt. Als dezelfde 

bezoeker een pagina meer dan 30 minuten na zijn laatste pageview weer bezoekt, wordt dit geregistreerd 

als een nieuw bezoek. 
15 https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register 
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=GUIDELINES
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=GUIDELINES
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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III. ACTIVITEITEN VAN HET GEZAMENLIJKE SECRETARIAAT VAN HET 

TRANSPARANTIEREGISTER  

Het Gezamenlijk secretariaat bestaat uit een team van ambtenaren van het Europees 

Parlement en de Europese Commissie. Hun werk komt overeen met ongeveer zes 

voltijdsequivalenten.  

Het Gezamenlijk secretariaat is belast met het dagelijkse beheer van het 

Transparantieregister. Het biedt helpdesk-diensten aan, geeft adviezen over de 

inschrijvingsprocedure, monitort de kwaliteit van de gegevens, behandelt meldingen en 

klachten, coördineert IT-ontwikkelingen, en houdt zich bezig met bewustmaking en andere 

communicatie-activiteiten. Het Gezamenlijk secretariaat valt onder auspiciën van het 

hoofd van de afdeling Transparantie, Documentenbeheer en Toegang tot documenten van 

het Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie.  

1. Helpdesk-diensten 

Om inschrijvers te helpen, biedt het Gezamenlijk secretariaat helpdesk-diensten aan. In 

2019 gaf het Gezamenlijk secretariaat antwoord op 1 027 individuele informatieverzoeken 

die via het meertalige online contactformulier werden ingediend (9 % meer dan in 2018). 

2. Kwaliteitscontroles 

Een “kwaliteitscontrole” is een verificatie door het Gezamenlijk secretariaat om ervoor 

te zorgen dat de door inschrijvers ingediende gegevens kloppen. Het doel is het vergroten 

van de betrouwbaarheid van de databank als referentie-instrument voor activiteiten op het 

gebied van belangenbehartiging. 

Het Gezamenlijk secretariaat heeft in 2019 in totaal 4 559 kwaliteitscontroles (in verband 

met nieuwe en van vóór 2019 daterende inschrijvingen) verricht, waarmee het aantal 

controles voor het derde achtereenvolgende jaar steeg17. Bovenop de standaard 

kwaliteitscontrole van elke nieuwe inschrijving heeft het Gezamenlijk secretariaat zich 

meer inspanningen getroost om suboptimale datasets in bestaande inschrijvingen in kaart 

te brengen en te laten verbeteren. 

Van de gecontroleerde inschrijvingen was 53,6 % (2 444) bevredigend. Het Gezamenlijk 

secretariaat heeft contact opgenomen met de overige 46,4 % van de entiteiten (2 115) in 

verband met hun gegevens. Dit leidde tot de verwijdering van 1 046 entiteiten om 

uiteenlopende redenen, zoals inconsistent en/of incomplete gegevens, niet-geactualiseerde 

gegevens, dubbele inschrijving en niet-ontvankelijkheid van de inschrijving in kwestie. De 

resterende 989 entiteiten hebben hun inschrijving naar tevredenheid geactualiseerd. Op 31 

december 2019 waren 80 kwaliteitscontroles nog niet afgerond.  

                                                 
17 Het Gezamenlijk secretariaat heeft 3 963 kwaliteitscontroles verricht in 2018 en 3 624 

kwaliteitscontroles in 2017. 
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3. Meldingen, klachten en onderzoeken op eigen initiatief 

“Melding” is een mechanisme dat alleen betrekking heeft op punt d)18 van de gedragscode. 

Het stelt derde partijen in de gelegenheid het Gezamenlijk secretariaat attent te maken op 

inschrijvingen met mogelijkerwijs foutieve gegevens.  

In 2019 heeft het Gezamenlijk secretariaat 26 individuele meldingen in behandeling 

genomen19 (waarvan 14 in eerste instantie als “klacht” waren binnengekomen, maar 

vervolgens als “melding” zijn geregistreerd). De meldingen betroffen 18 verschillende 

organisaties: elf van deze meldingen betroffen één enkele entiteit, zes van de ontvangen 

meldingen gingen over niet-ingeschreven entiteiten die zich met onder het 

toepassingsgebied van het Transparantieregister vallende activiteiten bezig hielden. Alle 

gedane meldingen zijn afgerond. 

“Klacht” is een procedure betreffende beweringen door een derde partij over een inbreuk 

op de verplichtingen onder de Gedragscode door een inschrijver, met uitzondering van 

beweringen betreffende feitelijke fouten, die als “meldingen” worden behandeld (zie 

hierboven).  

Het Gezamenlijk secretariaat heeft in 2019 in totaal 30 klachten ontvangen, waarvan er 

acht als “klacht” ontvankelijk waren20, en 14 als “melding” werden geherkwalificeerd. De 

behandeling van vier klachten werd afgerond doordat de respectieve inschrijvers aan het 

verzoek van het Gezamenlijk secretariaat om gegevens te actualiseren voldeden of een 

toelichting hebben gegeven. Eén klacht is zonder tussenkomst van het Gezamenlijk 

secretariaat opgelost. Het onderzoek naar drie klachten was eind 2019 nog niet afgerond. 

Het Gezamenlijk secretariaat heeft in 2019 ook vier “onderzoeken op eigen initiatief” 

naar vermeende inbreuken op de gedragscode geïnitieerd; drie daarvan waren aan het 

eind van het jaar afgerond. 
In het geval van onderzoeken hanteert het Gezamenlijk secretariaat de beginselen van het 

vermoeden van onschuld en van het recht om te worden gehoord, als onderdeel van een 

eerlijke procesgang en het streven naar proportionaliteit. Wanneer het Gezamenlijk 

secretariaat van oordeel is dat er eventueel sprake is van een probleem dat moet worden 

opgelost, neemt het contact op met de desbetreffende inschrijver(s) om, indien mogelijk, 

met elkaar tot een oplossing te komen. 

 

Voorbeelden van problemen die in het kader van de klachten- en eigen-initiatiefprocedures 

zijn behandeld: 

  

 gebruik van het EU-logo om de indruk te wekken van een formele band met de 

EU-instellingen; 

 aanbod betreffende het doneren van geld voor een doel naar keuze van het lid van 

het Europees Parlement, op voorwaarde dat het lid in kwestie ermee instemt de 

organisatie te ontmoeten;   

                                                 
18 Punt d) van de Gedragscode van het Transparantieregister luidt: “[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; stemmen ermee 

in dat alle verstrekte informatie kan worden gecontroleerd, en zeggen toe te zullen voldoen aan 

administratieve verzoeken om aanvullende informatie en actualiseringen”. 
19 Vergeleken met 22 meldingen in 2018. 
20 De acht overige ontvangen klachten werden niet-ontvankelijk geacht, hetzij omdat zij betrekking hadden 

op kwesties die buiten het toepassingsgebied van het Interinstitutioneel Akkoord over het 

Transparantieregister vallen, hetzij omdat de klacht onvoldoende was onderbouwd. 
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 het verrichten van belangenbehartigingsactiviteiten in de gebouwen van het 

Europees Parlement zonder de vereiste accreditatie; 

 te lage opgave van uitgaven voor lobbying; 

 te hoge opgave van het aantal leden om belangrijker over te komen; 

 het niet opgeven van alle klanten aan wie diensten worden verleend om de 

contractuele betrekkingen te verhullen; 

 inschrijving in een niet-geëigende afdeling en het vermelden van een onjuiste 

‘mission statement’; 

 het ten oprechte opgeven van personen als vertegenwoordigers van de organisatie 

naar de EU-instellingen toe. 

 

4. Begeleiding en bewustmaking  

Het Gezamenlijk secretariaat streeft er voortdurend naar het Transparantieregister onder 

de aandacht te brengen. De medewerkers van het Gezamenlijk secretariaat verzorgen 

opleidingen binnen hun respectieve instellingen en nemen deel aan externe activiteiten ter 

bevordering van het Transparantieregister.  

 Het Europees Parlement heeft zijn personeel gedurende het jaar 16 

opleidingssessies aangeboden over zijn transparantiebeleid en de daarmee verband 

houdende regels, waaronder de maandelijkse sessie met de titel: “Who is lobbying 

you? - an introduction to the Transparency Register”. Daarnaast hebben drie leden 

in 2019 op maat gesneden opleiding aangevraagd voor zichzelf en hun 

medewerkers. 

 De Europese Commissie organiseerde vier opleidingen van een dag voor haar 

personeel, getiteld “Dealing appropriately and effectively with lobbyists”. 

Daarnaast heeft zij voor nieuwkomers bij het secretariaat-generaal en op 

ad-hocverzoek van verschillende afdelingen vijf interne opleidingssessies over het 

Transparantieregister gehouden. 

Het Gezamenlijk secretariaat heeft deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst van het 

European Lobbying Registrars’ Network op 16 mei 2019 in Parijs, georganiseerd door de 

Franse hoge autoriteit voor transparantie in het openbare leven (HATVP). Dit forum 

creëert leer- en netwerkkansen voor vertegenwoordigers van overheidsdiensten uit 

verschillende lidstaten die zich bezighouden met het reguleren van lobbyingactiviteiten en 

het waarborgen van hoge integriteitsniveaus. Het Gezamenlijk secretariaat heeft ook 

bijgedragen aan twee evenementen van belanghebbenden. 

Verder heeft de Europese Commissie gedurende het jaar elf presentaties voor 

belanghebbenden en bezoekersgroepen gehouden. Het Europees Parlement is uitgenodigd 

om het Transparantieregister voor te stellen op twaalf bijeenkomsten met academici, 

studentengroepen en delegaties van nationale parlementen met belangstelling voor 

transparantie ten aanzien van lobbyingactiviteiten.  
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IV. CONCLUSIE 

Het Transparantieregister is onverminderd één van de grootste in zijn soort in de wereld, 

met bijna 12 000 actieve inschrijvers. Het is een unieke databank van 

belangenvertegenwoordigers op Europees niveau. Het aantal inschrijvers was voor het 

tweede achtereenvolgende jaar stabiel. Dit brengt ons tot de conclusie dat het systeem nu 

mogelijkerwijs zijn natuurlijke limiet heeft bereikt, d.w.z. een kritieke massa van relevante 

organisaties. Een verdere toename van het aantal inschrijvers zal waarschijnlijk geleidelijk 

zijn in vergelijking met de snelle uitbreiding zoals we die in de beginperiode (2013-2017) 

hebben gezien. 

Het verbeteren van de algehele kwaliteit van de gegevens in het Transparantieregister was 

onverminderd een prioriteit in 2019, aangezien kwaliteit bepalend is voor de 

betrouwbaarheid en de reputatie van het systeem. Met het oog hierop heeft het 

Gezamenlijk secretariaat 13 % meer kwaliteitscontroles verricht dan in 2018. Het betreft 

controles van zowel nieuwe, als bestaande inschrijvingen. De nieuwe technische 

oplossingen die zijn doorgevoerd, vergemakkelijken het dagelijkse werk van het 

Gezamenlijk secretariaat én verminderen de administratieve rompslomp bij de inschrijving 

in het Transparantieregister en bij het actualiseren van de inschrijvingsgegevens. 

In zijn rol van hoeder van de gedragscode van het Transparantieregister heeft het 

Gezamenlijk secretariaat alle in 2019 van derde partijen ontvangen meldingen en klachten 

behandeld. Daarnaast heeft het een aantal onderzoeken op eigen initiatief verricht.  

In de context van het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw 

interinstitutioneel akkoord over een verplicht Transparantieregister21, hebben het Europees 

Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie de onderhandelingen over een 

verplicht EU-Transparantieregister voortgezet. 

 

 

 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-1.PDF  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-1.PDF

