Gedragslijn
Externe contacten
Het ministerie van Financiën streeft naar openheid en trans
parantie over haar contacten met externe partijen. Deze
gedragslijn is opgesteld voor medewerkers van het ministerie,
en dient als leidraad bij het onderhouden van contacten met
externe partijen.

• Bij alle wetgeving (ook bij nota’s van wijzigingen, AMvB’s etc.)
wordt een lobbyparagraaf opgenomen (verslag van de internetconsultatie en andere contacten met externen, inclusief een
reactie / inzage in belangenafweging op hoofdlijnen); hiervoor
gelden dus geen uitzonderingen.

Informeren

Betrokkenheid diverse partijen

• De medewerker informeert zijn/haar afdelingshoofd over een
bespreking of contact met een externe partij.

• Een uitgebalanceerde verdeling van de betrokken partijen op
het betreffende terrein, is belangrijk. Dit vraagt een brede blik
vanuit het departement en opletpunt voor directies dat het
speelveld zo goed mogelijk kan worden overzien;
• Er is bewustzijn van het verschil in overleggen met individuele
partijen of partijen die spreken namens meerdere partijen (zoals
brancheorganisaties). Deze laatste groep brengt meestal een
genuanceerder standpunt in dan een individuele partij met een
eenzijdig belang.

Afvaardiging Financiën
• Afhankelijk van (de beweegreden van) het contact wordt
afgewogen op welk niveau het gesprek wordt gevoerd (medewerker, leidinggevende of DG); in beginsel geldt dat gesprekken
met ten minste twee personen van Financiën worden gevoerd.
Voor netwerkbijeenkomsten en telefonisch contact geldt dat
niet. Voor gesprekken op directeuren- of DG-niveau kan om
moverende redenen een gesprek één op één de voorkeur
hebben.

Verslaglegging
• Van een gesprek wordt een verslag opgesteld (dit kan ook in
de vorm van een korte aantekening of een email);
• Bij periodieke overleggen met (markt)partijen wordt er conform
een agenda gewerkt;
• Bij incidentele of eenmalige contacten wordt vooraf het doel
zo veel als mogelijk expliciet gedefinieerd en vooraf per mail
gecommuniceerd, zodat duidelijk is welke inbreng gewenst is
vanuit de externe partij.

Wetgeving
• Alle wetgeving vanuit Financiën, behalve het Belastingplanpakket en spoedwetgeving, wordt beschikbaar gesteld voor
internetconsultatie. Bij Belastingplanpakket en spoedwetgeving
dient in de memorie van toelichting expliciet aangegeven te
worden dat er geen internetconsultatie heeft plaatsgevonden;
• Het streven is om de reacties van (lobby)organisaties openbaar
te maken; aangezien anoniem reageren bij internetconsultatie
tot op heden mogelijk is, wordt interdepartementaal ingezet op
aanpassing zodat alleen particulieren anoniem kunnen reageren.
Vooruitlopend daarop worden organisaties uitgenodigd om niet
anoniem te reageren via internetconsultatie, maar ook mee te
werken aan transparantie rond beleidsvorming en regelvorming;

Deze gedragslijn is niet van toepassing op de reguliere contacten
die er zijn met contractuele partners en vaste uitvoerders van
beleid. Voor deelname aan bijvoorbeeld congressen en seminars
en integer handelen van ambtenaren bestaan al regels in de
Gedragscode integriteit Rijk (2015) en voor Financiën in de
brochure integriteit.

