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1. Regelgevingskader

Op grond van artikel 16 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie is de ambtenaar gehouden na 
beëindiging van de dienst betamelijkheid en kiesheid te betrachten bij het aanvaarden van bepaalde functies of 
voordelen. Voormalige ambtenaren die voornemens zijn om binnen twee jaar na beëindiging van de dienst een 
beroepsactiviteit uit te oefenen, moeten hun voormalige instelling daarvan in kennis stellen, zodat deze kan 
besluiten dit te verbieden of erin toe te stemmen (in voorkomend geval onder bepaalde voorwaarden).

Artikel 16, derde alinea, van het Statuut bepaalt dat het tot aanstelling bevoegde gezag gewezen 
hooggeplaatste ambtenaren in beginsel verbiedt om zich gedurende de twaalf maanden na beëindiging van de 
dienst in te laten met lobby-activiteiten of belangenbehartiging voor hun bedrijf, klanten of werkgevers of 
belangenbehartiging bij personeel van hun voormalige instelling met betrekking tot kwesties waarvoor zij 
verantwoordelijk waren tijdens hun laatste drie dienstjaren. 

Volgens artikel 16, vierde alinea, van het Statuut moeten alle instellingen, in overeenstemming met de 
bepalingen van Verordening (EU) 2018/17251 van het Europees Parlement en de Raad, jaarlijks informatie 
bekendmaken over de uitvoering van de derde alinea, met inbegrip van een lijst van de beoordeelde gevallen.

De Europese Rekenkamer geeft hieronder een toelichting op de criteria die zij toepast om te waarborgen dat zij 
haar verplichting nakomt, en presenteert haar analyse. In deze mededeling vat de Rekenkamer de 
desbetreffende besluiten samen. 

De Rekenkamer baseert haar publicatie op artikel 16, vierde alinea, van het Statuut in combinatie met 
Verordening (EU) 2018/1725.

1 Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001.



2. Toegepaste criteria voor de uitvoering van artikel 16, derde alinea, van het Statuut

Definitie van een hooggeplaatste ambtenaar

Overeenkomstig artikel 16, derde alinea, van het Statuut betreft dit de volgende personeelscategorieën: 
- de secretaris-generaal
- directeuren
- speciale adviseurs
- kabinetschefs van leden2

Betrokken periode

De derde alinea van artikel 16 van het Statuut verwijst naar een externe activiteit die wordt uitgeoefend door 
voormalige hooggeplaatste ambtenaren “gedurende de twaalf maanden na beëindiging van de dienst”. 

Dit is dus de periode die in aanmerking moet worden genomen voor de bekendmaking die wordt 
voorgeschreven in de vierde alinea van artikel 16.

De betrokken beroepsbezigheden

De derde alinea van artikel 16 van het Statuut verwijst naar activiteiten waarbij sprake is van lobby-activiteiten 
of belangenbehartiging bij personeel van de instelling van de voormalige hooggeplaatste ambtenaar voor diens 
bedrijf, klanten of werkgevers met betrekking tot kwesties waarvoor hij verantwoordelijk was tijdens zijn laatste 
drie dienstjaren. Dergelijke activiteiten worden door het tot aanstelling bevoegd gezag in beginsel verboden 
gedurende de twaalf maanden na beëindiging van de dienst. 

De Rekenkamer beperkt zich niet uitsluitend tot het analyseren van benoemingen waarbij sprake is van lobby-
activiteiten of belangenbehartiging als hoofdactiviteit. In het kader van artikel 16, derde alinea, van het Statuut 
neemt zij ook activiteiten in aanmerking die op het tijdstip waarop de verklaring wordt ingediend weliswaar 
geen betrekking hebben op lobby-activiteiten of belangenbehartiging, maar waarbij dit in de toekomst in 
theorie wel het geval kan zijn.

De hieronder opgenomen informatie houdt geen verband met ontvangen verklaringen die betrekking hebben 
op activiteiten die gezien de aard ervan geen aanleiding geven tot lobby-activiteiten of belangenbehartiging.
Op haar website (Transparantie — webpagina inzake ethiek) publiceert de Rekenkamer informatie over de 
toepassing van artikel 16, derde alinea, van het Statuut, met inbegrip van een lijst van de 
beroepsbezigheden die zijn beoordeeld door het tot aanstelling bevoegde gezag en de namen van de 
betrokken voormalige hooggeplaatste ambtenaren. 

Een jaarverslag over de uitvoering van artikel 16, derde alinea, van het Statuut wordt gepubliceerd voor de 
beroepsbezigheden die gedurende dat jaar werden goedgekeurd.

2 De definitie van hooggeplaatste ambtenaren werd op 1 september 2017 uitgebreid met kabinetschefs, die 
daar vóór deze datum niet onder vielen.

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/Transparency-ethics.aspx
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/Transparency-ethics.aspx
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/Transparency-ethics.aspx


Besluitvormingsprocedure ten aanzien van artikel 16, derde alinea
Verklaringen inzake beroepsbezigheden door hooggeplaatste ambtenaren die de Rekenkamer hebben verlaten, 
worden op dezelfde wijze behandeld als een verklaring inzake een externe beroepsactiviteit door voormalige 
personeelsleden.

Het directoraat Personeelszaken, financiën en algemene diensten ontvangt de verklaring. Indien er sprake is van 
een mogelijk direct en/of indirect verband tussen de activiteit en de taken van de voormalige hooggeplaatste 
ambtenaar gedurende de laatste drie jaar van zijn/haar vroegere dienst of van de Rekenkamer, of tussen die 
activiteit en de werkzaamheden van zijn/haar vroegere dienst of die van de Rekenkamer, wint het directoraat 
advies in bij de vroegere dienst(en) van de voormalige ambtenaar en bij de juridische dienst. Zo nodig wordt ook 
het Gemengd Comité geraadpleegd. Op basis van deze verschillende standpunten neemt het tot aanstelling 
bevoegd gezag het definitieve besluit.

Aantal betrokken activiteiten 
Gelet op het feit dat één kennisgeving (en bijgevolg één besluit) betrekking kan hebben op verscheidene 
activiteiten, wordt de hiernavolgende informatie gepresenteerd per beoordeelde activiteit, om zo een volledig 
overzicht te bieden.

3. Specifieke gevallen

Deze mededeling betreft activiteiten die zijn opgegeven door voormalige ambtenaren, en die dan ook 
werkelijk hebben plaatsgevonden.

In 2019 hebben drie voormalige hooggeplaatste ambtenaren de ERK verlaten waarvan één heeft verklaard 
voornemens te zijn om een beroepsactiviteit uit te oefenen. Deze hooggeplaatste ambtenaar verliet de 
Rekenkamer in 2019; zijn verzoek om toestemming werd naar behoren ingediend binnen twaalf maanden 
na beëindiging van zijn dienstverband.

In onderstaande paragraaf volgen nadere bijzonderheden over de drie voormalige hooggeplaatste ambtenaren 
en de door een van hen opgegeven activiteit.

Beëindiging van dienstverband: 30 juni 2019

Voormalig ambtenaar
Mark ROGERSON 
Voormalig woordvoerder van de ERK - Senior media-adviseur (rang AD 14)
Nieuwe activiteit:
Advies inzake public relations bij Gascon Entreprises, dat is gespecialiseerd op het gebied van openbare 
communicatie
Besluit
Aangezien de opgegeven beroepsactiviteit niet gepaard ging met lobby-activiteiten of belangenbehartiging bij 
personeel van de Rekenkamer, zag het tot aanstelling bevoegd gezag geen reden om de uitoefening ervan 
overeenkomstig artikel 16 van het Statuut te verbieden of er beperkingen aan te verbinden.

Beëindiging van dienstverband: 30 juni 2019

Voormalig ambtenaar
Patrick WELDON
Voormalig kabinetschef van het Roemeense lid (rang AD13)
Nieuwe activiteit:
N.v.t.
Besluit
N.v.t.



 
Beëindiging van dienstverband: 30 september 2019
Voormalig ambtenaar
Gaïle DAGILIENE
Voormalig directeur vertaaldienst (rang AD15)
Nieuwe activiteit:
N.v.t.
Besluit
N.v.t.


