
OPEN BRIEF AAN DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 

Betreft: Belangenconflicten tussen leden van het Europees Parlement - het geval van de heer Guy 
VERHOFSTADT 

Beste voorzitter TAJANI,  

De laatste schandalen rond het Europees Parlement (EP) baren ons zorgen. Ik denk daarbij met name aan de 
illegale en decadente uitgaven van het Front National en zijn fractie. Ik denk daarbij eveneens aan het Bureau 
van het Europees Parlement dat weigerde de transparantie te waarborgen van de algemene vergoedingen

1
 en 

de nevenactiviteiten die de leden van het Europees Parlement accumuleren.  

Door een gebrek aan regelgeving openen u en de meerderheid van uw Parlement de deur naar slecht bestuur, 
meervoudige belangenconflicten en de ongecontroleerde accumulatie van inkomsten. Politieke functies, in dit 
geval zetels in het Europees Parlement, worden ten volle benut om zeer lucratieve activiteiten te ontwikkelen. 
Wat een schertsvertoning.  

U bent de grootste hinderpaal voor het welslagen van het Europese project. Uw profijt is dat het grote publiek 

nog niet weet hoe slecht de zaken eraan toe gaan, maar weldra komt hij erachter tot in het kleinste detail. We 

herhalen dat u een ernstige belemmering vormt voor de geloofwaardigheid van het Europese project
2
 en wel 

hierom: 

In het Amerikaans Congres is het inkomen dat ‘elders’ wordt verdiend beperkt en zijn honoraria verboden. Meer 
bepaald is het toegelaten inkomen dat ‘buiten’ wordt verdiend voor vertegenwoordigers en senatoren beperkt 
tot 15 % van het barema (jaarlijks basissalaris). Bovendien zijn bepaalde soorten van buiten verdiende 
inkomsten verboden. Een lid mag geen vergoeding ontvangen voor aansluiting bij of tewerkstelling in een 
onderneming, personenvennootschap, vereniging, vennootschap of andere entiteit die professionele diensten 
verleent waarbij er sprake is van een fiduciaire relatie. Hij mag geen vergoeding ontvangen voor het autoriseren 
van het gebruik van zijn naam door een dergelijk bedrijf, een dergelijke vennootschap, vereniging of andere 
entiteit; voor het uitoefenen van een beroep waarbij een fiduciaire relatie betrokken is; of voor het zitten als lid 
of functionaris van een vereniging, vennootschap of andere entiteit. Hij mag niet lesgeven zonder voorafgaande 
kennisgeving en goedkeuring van het Senate Select Committee on Ethics indien het om senatoren gaat of van 
het House Committee on Standards of Official Conduct  in het geval van volksvertegenwoordigers

3
. 

Sinds 1991 is het senatoren en vertegenwoordigers in de Verenigde Staten verboden geld voor toespraken aan 
te nemen. Voordien accepteerden leden van het Congres vaak spreekvergoedingen van de bedrijven waarop zij 
toezicht hielden, wat kritische waarnemers corruptie noemden. Dat zijn de regels in de Verenigde Staten. Zij 
zijn veel strenger en preciezer dan in de Europese Unie. Dat belet deskundigen evenwel niet om de 
Amerikaanse politieke klasse tot een van de meest corrupte ter wereld te rekenen

4
.  

Het statuut van het Europees Parlement is veel slechter, omdat het wordt gekenmerkt door een totaal gebrek 
aan effectieve regelgeving ter bescherming van de democratische vertegenwoordiging. Uw parlementsleden 
aanvaarden en accumuleren alle functies en het geld dat ze daarmee weten op te halen. Er zijn geen 
beperkingen. Geen controle over wie wat ontvangt, van wie en onder welke voorwaarden. Dat is schandalig. Ik 
herhaal, u moedigt slecht bestuur en corruptie aan in uw instelling, die is opgericht om de volkeren van Europa 
te vertegenwoordigen. Alsof het salaris- en vergoedingenpakket van de parlementsleden onvoldoende is (meer 

                                                           
1 Een recente stemming bevestigt het gebrek aan transparantie wat de vergoedingen van de EP-leden 

betreft: https://www.politico.eu/article/european-parliament-oversight-for-thee-but-not-for-me/ 

2
  https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2018/07/TIE-014-18_embargo_v2.pdf 

3
 Uittreksel van (door ons vertaald): http: //library.clerk .house.gov / reference-files / 112_20120104_Salary.pdf 

4
 https://historynewsnetwork.org/article/168347 

https://www.politico.eu/article/european-parliament-oversight-for-thee-but-not-for-me/


dan 500.000 euro per jaar per EP-lid)
5
, terwijl hun rol in het algemeen beperkt is tot de voorgeschreven knop 

indrukken.  

We vestigen nu de aandacht op een persoon die opvalt, EP-lid Guy Verhofstadt, die beweert niet te lobbyen 
voor bedrijven terwijl hij in verschillende raden van bestuur zit

6
. Het zijn evenwel niet die mandaten die het 

grootste deel van de inkomsten uitmaken. Hij aanvaardt geld voor zijn toespraken.
7
 Veel geld zelfs.

8
  

Hoe het ook zij, wie zou er naar de heer Verhofstadt luisteren, of daar nog voor betalen, dan wanneer het was 
om bevoorrechte informatie te verkrijgen of om de heer Verhofstadt te laten lobbyen? Waar is de lijst met de 
bedragen die hij heeft ontvangen, van wie en waarvoor? De heer Verhofstadt is de EP-vertegenwoordiger voor 
de onderhandelingen over de brexit. In die positie beschikt hij over gevoelige informatie en invloed. Mogen we 
toelaten dat hij zijn profijt haalt uit die situatie?  

Die cumul van rollen en winstbronnen is schandalig. De voorzitter van de Europese Gemeenschap, de heer 
Juncker, had gelijk: het Europees Parlement is belachelijk.

9
 We kunnen geen beter woord bedenken.    

Er moet een einde komen aan dat wijdverbreide slechte institutionele bestuur, waarbij de zetels van EP-leden 

als gokautomaten worden beschouwd. Anders komt u de volgende keer terecht bij een meerderheid van 

populistische partijen die, na alle beschikbare gelden te hebben binnengehaald, het Europese project zelf 

zullen ruïneren.   

De Europese Unie verdient betere politici.   

Ik dank u bij voorbaat om het probleem zo snel mogelijk aan te pakken en de statuten van de parlementsleden 
doeltreffend te regelen om belangenconflicten en corruptie te voorkomen.  

Met vriendelijke groeten,  

Mohamed TALHAOUI, www.icpsnet.com 

Voorzitter van het International Center of Peoples without a State. 

 

                                                           
5
 https://transparency.eu/how-much-does-an-mep-make/  

6
  Tijdens zijn huidige termijn heeft de heer Verhofstadt betaalde bestuurdersmandaten aanvaard in 

verschillende particuliere bedrijven. De Nederlandse premier, Mark Rutte (ook liberaal), verdedigt deze 
opeenhopingen van privé-functies zonder beperking, door de politieke vertegenwoordigers ... Beide verwijzen 
naar de afwezigheid van een verbod in het statuut van de europarlementsleden als rechtvaardiging : 
https://m.hln.be/nieuws/binnenland/-guy-verhofstadt-verdient-jaarlijks-230-000-euro-extra-bovenop-
loon~a10f17aa/ 
7
 https://www.politico.eu/article/brussels-salary-money-side-jobs-eu-legislators-rake-in-millions-in-outside-

earnings/  
In het artikel staat het volgende: 

EARNINGS DURING CURRENT MANDATE:  
Between €920.614 and €1.425.000  (outside parliamentary earnings) 
ACTIVITIES: Director SOFINA + speaker 

8
 Volgens het tijdschrift Politico was Verhofstadt van plan om mogelijk €1.425.000 te verdienen tijdens de 

legislatuur 2014-2019, bovenop zijn inkomen als parlementslid. In 2017 zou hij ongeveer 135.000 euro 
verdiend hebben als bestuurder bij Sofina. Ervan uitgaande dat hij dat vijf jaar lang heeft verdiend, zou dat € 
675.000 opleveren. Het saldo van zijn totale inkomst bedraagt mogelijk 0,75 miljoen EUR. Het verschil zou dus 
afkomstig kunnen zijn uit zijn spreekvergoedingen. 
9
 https://www.bbc.com/news/world-europe-40492396 (gepubliceerd op 4/7/2017) 
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https://www.politico.eu/article/brussels-salary-money-side-jobs-eu-legislators-rake-in-millions-in-outside-earnings/
https://www.bbc.com/news/world-europe-40492396

