
7.1.5. 

DV\785596NL.doc  PE422.581/BUR 

 

REGELING BETREFFENDE DE DETACHERING VAN NATIONALE 

DESKUNDIGEN BIJ HET EUROPEES PARLEMENT 
BESLUIT VAN HET BUREAU 

VAN 4 MEI 2009 

 

Het Bureau, 

 

- gelet op artikel 22 van het Reglement van het Europees Parlement 

 

- na raadpleging van de Juridische Dienst 

 

- overwegende hetgeen volgt: 

(1) De inschakeling van gedetacheerde nationale deskundigen (GND's) moet het voor het 

Europees Parlement mogelijk maken profijt te halen uit het hoogstaande niveau van hun 

kennis en ervaring, met name op gebieden waarop dergelijke deskundigheid niet 

onmiddellijk beschikbaar is.  

(2) Het is wenselijk de uitwisseling van ervaring en kennis op het gebied van het Europees 

beleid te bevorderen door deskundigen uit de lidstaten tijdelijk bij het Europees 

Parlement te werk te stellen. 

(3) De GND's moeten hoofdzakelijk door parlementen van de lidstaten van de Europese Unie 

worden gedetacheerd, maar kunnen eveneens afkomstig zijn van een nationale, regionale 

of plaatselijke overheidsinstantie of een daarmee gelijkgesteld orgaan van de lidstaten 

van de Europese Unie, de EVA-landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte 

(EER), kandidaat-lidstaten van de Europese Unie of derde landen. Zij mogen ook 

afkomstig zijn van een openbare internationale organisatie, mits zij een statutaire band 

met deze organisatie kunnen aantonen. 

(4) Met de in deze regeling vastgestelde rechten en verplichtingen moet worden gewaarborgd 

dat de GND's bij de uitvoering van hun taken uitsluitend het belang van het Europees 

Parlement voor ogen houden. 

(5) Gezien de tijdelijke aard van hun opdracht en gelet op hun bijzondere positie, dienen 

GND's geen handelingen te verrichten die tot de publiekrechtelijke bevoegdheden van het 

Europees Parlement behoren. 

(6) Alle arbeidsvoorwaarden die op alle GND's van toepassing zijn, moeten worden 

vastgesteld. 
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BESLUIT: 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 - Toepassingsgebied 

1. Deze regeling is van toepassing op de nationale deskundigen die door een nationale, een 

regionale of een plaatselijke overheidsinstantie of een daarmee gelijkgesteld orgaan van 

de lidstaten van de Europese Unie, de EVA-landen die behoren tot de Europese 

Economische Ruimte (EER), kandidaat-lidstaten van de Europese Unie of derde landen 

bij het Europees Parlement zijn gedetacheerd (hierna gedetacheerde nationale 

deskundigen of GND's genoemd). Zij geldt tevens voor gedetacheerde deskundigen 

afkomstig van een openbare internationale organisatie, mits zij een statutaire band met 

deze organisatie kunnen aantonen. 

 In afwijking van bovenstaande alinea en na advies van de Paritaire Commissie kan de 

secretaris-generaal in uitzonderlijke gevallen toestemming geven voor de detachering 

bij het Europees Parlement van deskundigen van een orgaan of onderzoeksinstelling 

zonder winstgevend doel. Detachering kan in deze gevallen alleen worden toegestaan 

wanneer in het belang van het Europees Parlement tijdelijk een beroep moet worden 

gedaan op specifieke deskundigheid. 

2. De onder deze regeling vallende gedetacheerde nationale deskundigen blijven tijdens hun 

detachering in dienst van hun werkgever en worden door hem bezoldigd. 

3. De GND moet onderdaan zijn van een van de lidstaten, tenzij door de secretaris-generaal 

van het Europees Parlement een afwijking is toegestaan. Bij de aanvaarding van GND's 

ziet het Europees Parlement toe op een evenwichtige geografische spreiding op een 

evenwichtige verhouding van het aantal mannen en vrouwen en op de naleving van het 

beginsel van gelijke kansen. 

4. Voor GND's uit landen van de EER die op grond van met die landen gesloten 

overeenkomsten en onder de daarin vermelde voorwaarden gedetacheerd zijn, zijn geen 

afwijkingsbepalingen vereist. Dit geldt eveneens voor GND's uit kandidaat-lidstaten 

waarmee het Europees Parlement ad hoc overeenkomsten heeft gesloten. 

5. De detachering komt tot stand door middel van een briefwisseling tussen de secretaris-

generaal van het Europees Parlement en de permanente vertegenwoordiging van de 

betrokken lidstaat of de werkgever, naar gelang van het geval. Voor landen van de EER 

vindt deze briefwisseling plaats met het secretariaat van de EVA en voor andere niet-

lidstaten met de desbetreffende diplomatieke diensten.  

Bij de briefwisseling wordt een kopie van deze regeling gevoegd. 

 

6. Iedere bepaling in dit Reglement waarin naar een persoon van het mannelijk geslacht 

wordt verwezen, geldt eveneens voor personen van het vrouwelijk geslacht en vice versa, 

tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

Artikel 2 - Detachering zonder kosten  

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder "zonder kosten ter beschikking gestelde 

GND's" verstaan GND's van wie de detachering geen kosten voor het Europees Parlement met 

zich brengt. 
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In het streven naar een wederzijdse en gelijktijdige uitwisseling van ambtenaren van het Europees 

Parlement of van tijdelijke functionarissen van fracties overeenkomstig de regeling van het 

Europees Parlement van 7 maart 2005 betreffende de terbeschikkingstelling van zijn ambtenaren of 

van tijdelijke functionarissen van fracties kunnen deskundigen van de overheid van de lidstaten, 

van kandidaat-lidstaten of van internationale organisaties zonder kosten worden gedetacheerd voor 

de duur van de terbeschikkingstelling van de ambtenaar van het Europees Parlement of van de 

tijdelijke functionaris van een fractie. 

Nationale ambtenaren kunnen ook in het kader van een overeenkomst met de betrokken lidstaat 

voor ten hoogste vier jaar zonder kosten worden gedetacheerd. In dergelijke overeenkomsten 

moeten het aantal betrokken GND's en de door hen te vervullen taken zijn aangegeven. Deze 

alinea geldt ook voor zonder kosten ter beschikking gestelde GND's uit derde landen. 

Voor zonder kosten ter beschikking gestelde GND's wordt in de in artikel 1, lid 5 bedoelde 

briefwisseling gepreciseerd dat de vergoedingen van artikel 15, leden 1 en 2, niet worden 

uitgekeerd en dat de in de artikelen 17 en 18 bedoelde reis- en verhuiskosten niet worden 

terugbetaald. 

Artikel 3 - Duur van de detachering 

1. De aanvankelijke detacheringsperiode duurt ten minste zes maanden en ten hoogste twee 

jaar. Ze kan eenmalig of meermaals worden verlengd tot een totale duur van ten hoogste 

vier jaar. In uitzonderlijke gevallen kan de secretaris-generaal, op verzoek van het 

betrokken directoraat-generaal en wanneer het belang van de dienst dit rechtvaardigt, 

toestemming verlenen voor één of meer verlengingen van de detachering met maximaal 

twee bijkomende jaren na het einde van de periode van vier jaar 

2. De beoogde duur van de detachering wordt vastgesteld in de in artikel 1, lid 5, bedoelde 

briefwisseling. In geval van verlenging van de duur van de detachering wordt dezelfde 

procedure toegepast. 

3. Een GND die reeds eerder bij de instelling is gedetacheerd, kan een tweede maal 

worden gedetacheerd voor een duur die overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit 

artikel wordt vastgesteld en in ieder geval mits de onderstaande voorwaarden zijn 

vervuld:  

(a) de GND moet nog steeds voldoen aan de voor detachering vereiste voorwaarden, 

en 

(b) er moet sedert het einde van de vorige detachering een periode van ten minste zes 

jaar zijn verstreken; wanneer de GND na beëindiging van de eerste detachering 

een overeenkomst met het Europees Parlement heeft gesloten, gaat deze periode 

van zes jaar in bij het verstrijken van die overeenkomst.  

De onder b) genoemde voorwaarde belet het Europees Parlement niet de detachering van een 

GND te aanvaarden van wie de eerste detachering minder dan vier jaar heeft geduurd, doch in 

dat geval mag de duur van de nieuwe detachering niet meer bedragen dan het restant van de 

periode van vier jaar, onverminderd de mogelijkheid deze periode overeenkomstig lid 1 met 

maximaal twee jaar te verlengen. 

Artikel 4 - Plaats van detachering 

De GND kan in elk van de drie vergaderplaatsen van het Parlement worden gedetacheerd. 
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Artikel 5 - Taken 

1. De GND staat ambtenaren van het Europees Parlement of tijdelijke functionarissen bij en 

vervult de hem toevertrouwde taken. 

2. Een GND mag alleen aan dienstreizen of vergaderingen buiten de instelling deelnemen 

wanneer hij een ambtenaar of een tijdelijke functionaris vergezelt of, indien hij alleen is, 

als waarnemer of voor informatiedoeleinden. 

In uitzonderlijke gevallen kan de directeur-generaal van de betrokken dienst, in 

afwijking van deze regel, de GND een specifieke opdracht geven, nadat hij zich ervan 

heeft vergewist dat er geen sprake is van mogelijke belangenconflicten. In geen geval 

kan een GND het Europees Parlement vertegenwoordigen om financiële of andere 

verbintenissen aan te gaan of om namens de instelling onderhandelingen te voeren. 

3. Alleen het Europees Parlement is bevoegd om de resultaten van door een GND 

uitgevoerde opdrachten te beoordelen en om officiële documenten die daaruit 

voortvloeien, te ondertekenen. 

4. De betrokken diensten van het Europees Parlement, de werkgever van de GND en de 

GND zelf doen al het mogelijke om te vermijden dat zich belangenconflicten voordoen 

in verband met de taken die de GND tijdens zijn detachering bij de Commissie verricht, 

of dat de schijn wordt gewekt dat dergelijke belangenconflicten bestaan. Daartoe 

verstrekt de dienst waarbij de GND zal worden gedetacheerd aan de GND en aan diens 

werkgever geruime tijd vóór de aanvang van de detachering de nodige inlichtingen over 

de door de GND te vervullen taken; de GND en diens werkgever wordt vervolgens 

verzocht schriftelijk te bevestigen dat naar hun oordeel geen reden bestaat om deze 

taken niet aan de GND toe te vertrouwen. Van de GND wordt met name gevraagd 

opgave te doen van ieder potentieel belangenconflict tussen zijn gezinssituatie en de 

taken die hij gedurende zijn detachering zal verrichten. De GND moet in het bijzonder 

opgave doen van de beroepsbezigheden van zijn gezinsleden of van aanzienlijke 

financiële belangen van hemzelf of zijn gezinsleden.  

De werkgever en de GND moeten zich ertoe verbinden de directeur-generaal van de 

dienst waar de GND is tewerkgesteld in kennis te stellen van iedere wijziging die zich 

tijdens de detachering voordoet en die aanleiding kan geven tot het ontstaan van enig 

belangenconflict of de schijn daarvan. 

De dienst waarbij de GND is tewerkgesteld bewaart alle briefwisseling die in dit 

verband wordt gevoerd en houdt deze ter beschikking van de secretaris-generaal of van 

de bevoegde dienst van het Directoraat-generaal personeelszaken. 

5. Wanneer het directoraat-generaal waarbij de GND wordt gedetacheerd van mening is 

dat de aard van de te verrichten taken specifieke beveiligingsmaatregelen vereisen, moet 

een betrouwbaarheidsverklaring worden overgelegd alvorens de GND wordt 

aangeworven. 

6. Wanneer de GND niet aan de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde voorwaarden voldoet, heeft 

het Europees Parlement het recht om, als het dat nodig acht, de detachering te 

beëindigen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9. 

Artikel 6 - Rechten en verplichtingen 

1. Gedurende de gehele detacheringsperiode is de GND gehouden de volgende 

voorschriften na te leven:  
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(a) Bij de uitoefening van zijn taken en in zijn gedrag houdt de GND uitsluitend de 

belangen van het Europees Parlement voor ogen. 

(b) De GND dient zich te onthouden van iedere handeling, en in het bijzonder van 

iedere meningsuiting in het openbaar, waaruit zijn positie bij het Europees 

Parlement blijkt.  

(c) Wanneer een GND bij de behandeling of de afwikkeling van een aangelegenheid 

waarover hij zich naar aanleiding van de uitoefening van zijn taken moet 

uitspreken, een zodanig persoonlijk belang heeft dat zijn onafhankelijkheid in het 

geding kan komen, is hij verplicht het hoofd van de afdeling waarbij hij is 

gedetacheerd daarvan in kennis te stellen. 

(d) Het is de GND niet toegestaan om, alleen of in samenwerking met anderen, enig 

geschrift waarvan het onderwerp betrekking heeft op de werkzaamheden van de 

Gemeenschappen, openbaar te maken of openbaar te doen maken zonder daarvoor 

toestemming te hebben gekregen overeenkomstig de bij het Europees Parlement 

geldende voorwaarden en voorschriften. Deze toestemming kan alleen worden 

geweigerd wanneer de voorgenomen publicatie de belangen van de 

Gemeenschappen zou kunnen schaden. 

(e) Alle rechten die verband houden met de werkzaamheden die de GND in de 

uitoefening van zijn taken verricht, komen toe aan de Gemeenschappen. 

(f) De GND is verplicht in de plaats van detachering te wonen of op zodanige afstand 

daarvan dat hij niet gehinderd wordt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. 

(g) De GND is gehouden zijn meerderen bij het Europees Parlement bij wie hij is 

gedetacheerd bij te staan en van advies te dienen; hij is tegenover deze personen 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die hem zijn toevertrouwd. 

(h) De GND mag van zijn werkgever of van een nationale regering geen instructies 

aanvaarden die betrekking hebben op de uitoefening van zijn taken bij het 

Europees Parlement. Hij mag evenmin werkzaamheden verrichten voor zijn 

werkgever, voor enige regering of voor andere personen, particuliere bedrijven of 

overheidsorganen. 

2. Zowel gedurende als na beëindiging van de detachering is de GND verplicht tot de meest 

strikte geheimhouding met betrekking tot alle feitelijke gegevens en inlichtingen die in de 

uitoefening van zijn functie of ter gelegenheid daarvan te zijner kennis komen; het is hem 

verboden enig document of gegeven dat niet eerder openbaar is gemaakt, in welke vorm 

dan ook te verstrekken aan personen die niet bevoegd zijn daarvan kennis te dragen, of 

ten eigen bate aan te wenden. 

3. Wanneer de GND tijdens zijn detachering niet aan de in de leden 1 en 2 bedoelde 

verplichtingen voldoet, heeft het Europees Parlement het recht om, als zij dat nodig 

acht, de detachering te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9. 

4. Na afloop van de detachering blijft voor de GND de verplichting gelden om bij het 

uitoefenen van nieuwe taken of het aanvaarden van functies en voordelen eerlijkheid en 

kiesheid te betrachten. 

Daartoe dient de GND gedurende een periode van drie jaar na de beëindiging van de 

detachering het Europees Parlement onverwijld in kennis te stellen van iedere taak die 
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hij in opdracht van zijn werkgever moet verrichten en die aanleiding kan geven tot een 

belangenconflict met betrekking tot de taken die hij tijdens zijn detachering bij het 

Europees Parlement heeft verricht. 

Artikel 7 - Beroepservaring en talenkennis 

1. Voor detachering bij het Europees Parlement komen nationale deskundigen in 

aanmerking die ten minste drie jaar voltijds ervaring hebben opgedaan in een 

administratieve, wetenschappelijke, technische, adviserende of leidinggevende functie 

waarvan het niveau overeenkomt met dat van de functiegroepen AD als bedoeld in het 

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of de Regeling welke van 

toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Vóór de 

detachering verstrekt de werkgever van de GND het Europees Parlement een verklaring 

waaruit blijkt welke werkzaamheden de GND de afgelopen twaalf maanden heeft 

verricht. 

2. De GND moet voor de uitoefening van zijn taken een grondige kennis bezitten van een 

van de talen van de Gemeenschappen en voldoende kennis van een andere van deze talen. 

Een GND die niet uit een van de lidstaten afkomstig is, moet voor de uitoefening van zijn 

taken een grondige kennis bezitten van een van de talen van de Gemeenschappen. 

Artikel 8 - Onderbreking van de detachering 

1. De secretaris-generaal van het Europees Parlement kan, onder door hem na advies van het 

betrokken directoraat-generaal vast te stellen voorwaarden, toestaan dat de detachering 

wordt onderbroken. Tijdens deze onderbreking 

(a) wordt het recht op de in artikel 15 bedoelde vergoedingen opgeschort; 

(b) blijft het recht op de in de artikelen 17 en 18 bedoelde vergoeding van kosten alleen 

behouden wanneer het Europees Parlement zelf om de onderbreking heeft verzocht. 

2. Het Europees Parlement stelt de werkgever van de GND in kennis van de onderbreking. 

Artikel 9 - Beëindiging van de detachering 

1. Onverminderd het bepaalde in lid 2, kan de detachering op verzoek van het betrokken 

directoraat-generaal of op verzoek van de werkgever van de GND door de secretaris-

generaal van het Europees Parlement worden beëindigd, mits de andere partij daarvan 

drie maanden van tevoren in kennis is gesteld. De detachering kan ook op verzoek van 

de GND worden beëindigd, op voorwaarde dat het Europees Parlement daarmee instemt 

en de bovengenoemde opzeggingstermijn in acht wordt genomen.  

2. In uitzonderlijke gevallen kan de detachering zonder voorafgaande kennisgeving 

worden beëindigd 

(a) door de werkgever van de GND, wanneer diens fundamentele belangen zulks 

vereisen; 
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(b) in onderlinge overeenstemming tussen de secretaris-generaal van het Europees 

Parlement en de werkgever, indien de persoonlijke of beroepsbelangen van de 

GND zulks vereisen en hij bij beide partijen hiertoe een verzoek heeft ingediend; 

(c) door de secretaris-generaal van het Europees Parlement wanneer de GND heeft 

nagelaten de uit deze regeling voortvloeiende verplichtingen na te komen. 

In geval van beëindiging van de detachering overeenkomstig punt c), stelt het Europees 

Parlement de werkgever van de GND daarvan onverwijld in kennis. 

 

Hoofdstuk 2 - Arbeidsvoorwaarden 

 

Artikel 10 - Sociale zekerheid 

1. Vóór de detachering verstrekt de nationale of internationale dienst waardoor de GND 

wordt gedetacheerd, het Europees Parlement een verklaring waaruit blijkt dat de voor die 

dienst geldende wetgeving inzake sociale zekerheid tijdens de detachering van toepassing 

blijft en dat de in het buitenland gemaakte kosten voor zijn rekening komen. 

2. Vanaf de eerste dag van zijn detachering is de GND door het Europees Parlement 

verzekerd tegen ongevallen. Als hij zich bij de bevoegde dienst van Directoraat-generaal 

personeelszaken aanmeldt om de administratieve formaliteiten in verband met de 

detachering te vervullen, ontvangt hij een kopie van de voor deze verzekering geldende 

voorwaarden. 

Artikel 11 - Arbeidstijden 

1. De bij het Europees Parlement geldende voorschriften inzake arbeidstijden zijn ook van 

toepassing op de GND. 

2. De GND werkt gedurende de hele detacheringsperiode op basis van een volledige 

werktijd. Wanneer een directoraat-generaal daartoe een naar behoren gemotiveerd 

verzoek indient, kan de directeur-generaal Personeelszaken een GND toestemming 

verlenen om deeltijds te werken, mits zijn werkgever daarmee instemt, en voor zover de 

belangen van het Europees Parlement daardoor niet worden geschaad. In dat geval 

wordt het vakantieverlof dienovereenkomstig verminderd. 

3. Wanneer een GND toestemming heeft gekregen om deeltijds te werken, moet hij iedere 

maand ten minste de helft van de normale arbeidstijd werken. 

4. Indien binnen het Europees Parlement interne bepalingen inzake variabele werktijden 

voor de ambtenaren en andere personeelsleden van het Europees Parlement worden 

vastgesteld, kan de GND slechts volgens variabele arbeidstijden werken indien de 

dienst van het Europees Parlement waarbij hij is tewerkgesteld hem daarvoor 

toestemming verleent. Deze toestemming wordt ter informatie meegedeeld aan de 

bevoegde administratieve eenheid van het Directoraat-generaal personeelszaken. 
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Artikel 12 - Ziekteverlof 

1. In geval van afwezigheid wegens ziekte of ongeval stelt de GND het hoofd van zijn 

administratieve eenheid daarvan zo spoedig mogelijk in kennis, met vermelding van het 

adres waar hij verblijft. Duurt de afwezigheid langer dan drie dagen, dan moet hij een 

medisch attest indienen en kan hij aan een door het Europees Parlement georganiseerd 

medisch onderzoek worden onderworpen. 

2. Over een periode van twaalf maanden mag het aantal dagen afwezigheid waarvoor geen 

medisch attest is overgelegd, in totaal niet meer dan twaalf dagen bedragen; bij 

overschrijding van dit aantal moet voor iedere nieuwe afwezigheid wegens ziekte een 

medisch attest worden overgelegd. 

3. Indien de afwezigheid wegens ziekte langer duurt dan een maand of langer duurt dan de 

door de GND reeds volbrachte diensttijd als deze meer dan een maand bedraagt, worden 

de in artikel 15, leden 1 en 2 bedoelde vergoedingen automatisch opgeschort. Deze 

bepaling geldt niet wanneer de ziekte verband houdt met een zwangerschap.  

Het ziekteverlof mag niet langer duren dan de periode van detachering van de 

betrokkene. 

4. Wanneer de GND tijdens de detacheringsperiode door een arbeidsongeval wordt 

getroffen, blijft hij gedurende de gehele periode van arbeidsongeschiktheid en zolang de 

detacheringsperiode niet is verstreken, de volledige vergoedingen ontvangen. 

Artikel 13 - Vakantieverlof en buitengewoon verlof 

1. De GND heeft recht op een vakantieverlof van twee en een halve dag per volle 

dienstmaand, zijnde dertig dagen per kalenderjaar. 

2. Ieder verzoek om verlof moet van tevoren ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

dienst waarbij de GND is tewerkgesteld. 

3. Op grond van een met redenen omkleed verzoek kan aan de GND in de onderstaande 

gevallen buitengewoon verlof worden toegekend: 

(a) huwelijk van de GND: twee dagen; 

(b) ernstige ziekte van de echtgenoot: ten hoogste drie dagen; 

(c) overlijden van de echtgenoot: vier dagen; 

(d) ernstige ziekte van een bloedverwant in opgaande lijn: ten hoogste twee dagen; 

(e) overlijden van een bloedverwant in opgaande lijn: twee dagen; 

(f) geboorte van een kind: twee dagen; 

(g) ernstige ziekte van een kind: ten hoogste twee dagen; 

(h) overlijden van een kind: vier dagen. 
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4. Op naar behoren gemotiveerd verzoek van de werkgever van de GND kan bezoldigd 

buitengewoon verlof worden toegekend van ten hoogste twee dagen per periode van 

twaalf maanden; verzoeken in die zin worden per geval onderzocht. 

5. Het buitengewoon verlof wordt toegekend door het hoofd van de bevoegde unit van het 

Directoraat-generaal personeelszaken na voorafgaande goedkeuring door de dienst waar 

de GND werkzaam is. 

6. De in de leden 1, 3 en 4 bedoelde aanspraken worden geacht limitatief te zijn. Verdere 

aanspraken wegens reisdagen, leeftijd of rang kunnen niet worden verleend. 

7. In geval van deeltijdarbeid wordt het vakantieverlof dienovereenkomstig verminderd. 

8. Vakantiedagen die bij het verstrijken van de detacheringsperiode niet zijn opgenomen, 

worden niet vergoed. 

Artikel 14 - Moederschapsverlof 

1. Zwangere vrouwen hebben recht op een moederschapsverlof van twintig weken; tijdens 

deze periode blijft de GND de in artikel 15 bedoelde vergoedingen ontvangen. 

2. Na afloop van het moederschapsverlof kan, na overlegging van een medisch attest 

waaruit blijkt dat zij borstvoeding geven, twee uur per dag vrij worden gegeven aan 

moeders die borstvoeding willen geven. In dat geval zijn de voor ambtenaren van het 

Europees Parlement geldende regels inzake arbeidstijden wegens borstvoeding naar 

analogie ook van toepassing op GND's. 

3. Wanneer de GND op grond van de voor zijn werkgever geldende nationale wetgeving 

recht heeft op een langer moederschapsverlof, wordt de detachering gedurende de tijd 

waarmee deze periode het door het Europees Parlement toegekende moederschapsverlof 

overschrijdt, onderbroken.  

Indien het belang van het Europees Parlement zulks rechtvaardigt, wordt de 

detacheringsperiode dienovereenkomstig verlengd. 

4. De GND kan ook verzoeken de detachering te onderbreken gedurende de gehele periode 

van het moederschapsverlof. In dat geval is het bepaalde in tweede alinea van lid 3 van 

toepassing. 

 

Hoofdstuk 3 - Toelagen en vergoeding van kosten 

 

Artikel 15 - Vergoeding van verblijfskosten 

1. De GND heeft gedurende de gehele periode van zijn detachering recht op een 

dagvergoeding van 122,98 euro, tenzij zijn werkgever anders besluit. Indien de afstand 

tussen de overeenkomstig artikel 16 vastgestelde woonplaats en de plaats van detachering 

echter 150 km of minder bedraagt, wordt slechts 25% van dat bedrag toegekend en 

bedraagt de dagvergoeding derhalve 30,75 euro. 

Onverminderd het bepaalde in lid 4 hieronder wordt de dagvergoeding maandelijks 

achteraf betaald. 



PE422.581/BUR  DV\785596NL.doc 

2. Indien de GND geen vergoeding van zijn verhuiskosten uit een andere bron heeft 

ontvangen, wordt hem bovendien een bijkomende maandelijkse toelage toegekend 

volgens de onderstaande tabel: 

 

Afstand tussen de woonplaats en de plaats van 

detachering (in km) 

Bedrag in euro 

0 – 150 0 

> 150 79,05 

> 300 140,52 

> 500 228,37 

> 800 368,90 

> 1300 579,70 

> 2000 693,90 

Deze toelage wordt maandelijks achteraf betaald.  

3. De dagvergoeding en de maandelijkse toelage worden doorbetaald tijdens perioden van 

dienstreizen, vakantieverlof of buitengewoon verlof en voor door het Europees 

Parlement toegekende vrije dagen. 

4 Bij de aanvang van zijn detachering ontvangt de GND bij wijze van voorschot een bedrag 

gelijk aan de dagvergoeding die voor de eerste 75 dagen verschuldigd is; gedurende deze 

periode wordt geen dagvergoeding betaald. Wordt de detachering tijdens deze periode van 

75 dagen beëindigd, dan is de GND gehouden het bedrag dat overeenkomt met de 

dagvergoeding voor het resterende aantal dagen terug te betalen. 

5 De GND is verplicht bij de bevoegde dienst van het Directoraat-generaal 

personeelszaken opgave te doen van soortgelijke vergoedingen die hij uit andere bron 

ontvangt. Deze bedragen worden in mindering gebracht op de door het Europees 

Parlement overeenkomstig lid 1 verschuldigde bedragen. 

6 De dagvergoeding en de maandelijkse toelage worden eenmaal per jaar en zonder 

terugwerkende kracht aangepast aan de ontwikkeling van de basissalarissen van de 

ambtenaren van de Gemeenschappen in Brussel en Luxemburg. 

Artikel 16 - Woonplaats 

1. Voor de toepassing van deze regeling wordt de plaats waar de GND onmiddellijk vóór 

zijn detachering werkzaamheden voor zijn werkgever verrichtte, als de woonplaats 

beschouwd. Onder plaats van detachering wordt de plaats verstaan waar de dienst van het 

Europees Parlement is gevestigd waarbij de GND is gedetacheerd. De woonplaats en de 

plaats van detachering dienen te worden vermeld in de in artikel 1, lid 5 bedoelde 

briefwisseling.  

2. Wanneer de GND op het ogenblik van zijn detachering bij het Europees Parlement voor 

zijn werkgever op een andere plaats werkzaam is dan de plaats waar de hoofdzetel van 
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de werkgever is gevestigd, wordt de plaats die het dichtst bij de plaats van detachering is 

gelegen, als woonplaats beschouwd. 

3. In de volgende gevallen wordt de plaats van detachering als de woonplaats beschouwd: 

(a) wanneer het een GND betreft die gedurende een periode van drie jaar, welke zes 

maanden vóór de detachering afloopt, zijn gewone verblijfplaats heeft gehad of 

zijn hoofdberoep heeft uitgeoefend in een plaats die op niet meer dan 150 km van 

de plaats van detachering is gelegen; 

(b) wanneer de echtgenoot of vaste partner van de GND in een door de bevoegde 

nationale autoriteiten erkend niet-huwelijks partnerschap of een van de te zijnen 

laste komende kinderen hun hoofdverblijfplaats in de plaats van detachering 

hadden op het ogenblik dat door het Europees Parlement om detachering is 

verzocht; hiertoe wordt een persoon die zijn verblijfplaats op niet meer dan 150 

km van de plaats van detachering heeft, geacht in de plaats van detachering te 

verblijven. 

4. Voor de toepassing van dit artikel worden situaties die verband houden met diensten die 

de GND voor een andere staat dan die van de plaats van detachering of voor een 

internationale organisatie heeft verricht, niet in aanmerking genomen. 

Artikel 17 - Reiskosten 

1. Een GND van wie de woonplaats op meer dan 150 km van de plaats van detachering is 

gelegen, heeft recht op vergoeding van de reiskosten, indien deze niet door de 

werkgever worden gedragen: 

(a) voor zichzelf : 

(i) voor de reis van de woonplaats naar de plaats van detachering aan het begin 

van de detacheringsperiode, 

(ii) voor de reis van de plaats van detachering naar de woonplaats aan het einde 

van de detacheringsperiode; 

(b) voor de echtgenoot of vaste partner van de GND in een door de bevoegde 

nationale autoriteiten erkend niet-huwelijks partnerschap en de ten laste komende 

kinderen, op voorwaarde dat zij met de GND samenwonen en de verhuiskosten 

door het Europees Parlement worden vergoed overeenkomstig artikel 18: 

(i) voor de reis van de woonplaats naar de plaats van detachering bij de 

verhuizing naar de plaats van detachering, 

(ii) voor de reis van de plaats van detachering naar de woonplaats aan het einde 

van de detacheringsperiode. 

 

2. Behalve wanneer per vliegtuig wordt gereisd, worden de reiskosten vergoed met een 

vast bedrag berekend op basis van het spoorwegtarief tweede klasse, zonder supplement. 

Dit geldt ook voor reizen per auto.  

Kosten van vliegreizen worden, na overlegging van de gebruikte reisbiljetten en 

instapkaarten, vergoed op basis van de prijs van het vliegtuigticket tegen verlaagd tarief 

(PEX of APEX). Deze vergoeding worden alleen verleend wanneer de afstand per trein 

meer dan 500 km bedraagt, of wanneer de gebruikelijke reisweg een traject over zee 

omvat. 
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3. In afwijking van lid 1, hebben GND's die aantonen dat zij na beëindiging van hun 

detachering hun hoofdwerkzaamheden op een andere plaats zullen verrichten, recht op 

vergoeding van de kosten voor de reis naar die plaats, met inachtneming van de in de 

leden 1 en 2 bedoelde beperkingen. De vergoeding van die reiskosten mag niet meer 

bedragen dan het bedrag waarop de GND recht heeft als hij naar de woonplaats 

terugkeert. 

4. Wanneer de GND is verhuisd van de woonplaats naar de plaats van detachering, heeft hij 

jaarlijks voor zichzelf, zijn echtgenoot of vaste partner in een door de bevoegde nationale 

autoriteiten erkend niet-huwelijks partnerschap en de kinderen te zijnen laste recht op 

een forfaitaire vergoeding van de kosten van een reis heen en terug van zijn plaats van 

detachering naar de woonplaats, op basis van de bij het Europees Parlement geldende 

voorschriften en voorwaarden. 

Artikel 18 - Verhuiskosten 

1. Tenzij het bepaalde in lid 17, lid 4, van toepassing is, kan de GND, na voorafgaande 

toestemming, zijn persoonlijke inboedel van de woonplaats naar de plaats van detachering 

verhuizen op kosten van het Europees Parlement, overeenkomstig de ter zake geldende 

voorschriften en voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

(a) de aanvankelijke detacheringsperiode moet twee jaar bedragen; 

 

(b) de woonplaats moet ten minste 100 km van de plaats van detachering gelegen 

zijn; 

 

(c) de verhuizing moet binnen zes maanden na de aanvang van de detachering 

plaatsvinden; 

 

(d) de goedkeuring moet uiterlijk twee maanden voor de geplande verhuisdatum zijn 

aangevraagd; 

 

(e) de verhuiskosten mogen niet door de werkgever zijn vergoed; in geval van 

gedeeltelijke vergoeding door de werkgever, wordt een daarmee overeenkomend 

bedrag in mindering gebracht op de door het Europees Parlement betaalde 

vergoeding; 

 

(f) er moeten originele prijsopgaven, ontvangstbewijzen en facturen worden 

overgelegd, alsmede een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat de 

verhuiskosten niet door hem worden vergoed (of waarin is vermeld welk gedeelte 

van de kosten door hem zijn vergoed). 

2. Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, heeft de GND aan wie de kosten van de 

verhuizing naar de plaats van detachering zijn vergoed, aan het einde van de detachering 

recht op vergoeding, overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen, van de kosten 

van de verhuizing van de plaats van detachering naar de woonplaats, mits het Europees 

Parlement voorafgaande goedkeuring heeft verleend, voor zover aan de in lid 1, onder 

d), e) en f) vermelde voorwaarden is voldaan en mits de verhuizing plaatsvindt tussen 

het begin van de derde maand vóór het einde van de detachering en het eind van de 

zesde maand na het einde van de detachering. 
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3. Wanneer de detachering op verzoek van de GND of van diens werkgever binnen twee 

jaar na de aanvang ervan wordt beëindigd, heeft de GND geen recht op vergoeding van 

de kosten van de verhuizing van de plaats van detachering naar de woonplaats. 

4. Wanneer de GND aantoont dat hij na beëindiging van zijn detachering zijn 

hoofdwerkzaamheden op een andere plaats zal verrichten, heeft hij recht op vergoeding 

van de kosten van de verhuizing van de plaats van detachering naar die plaats, voor 

zover deze kosten niet meer bedragen dan de kosten die zouden worden vergoed bij 

verhuizing naar de woonplaats. 

Artikel 19 - Dienstreizen en vergoeding van kosten van dienstreizen 

1. De GND kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, op dienstreis worden 

gezonden. 

2. Kosten van dienstreizen worden vergoed overeenkomstig de voorschriften en onder de 

voorwaarden die ter zake bij het Europees Parlement gelden. 

Artikel 20 - Opleiding 

De GND kan aan opleidingscursussen deelnemen, wanneer het belang van het Europees 

Parlement dat vereist. Wanneer een besluit moet worden genomen betreffende de toelating van 

een GND tot een opleidingcursus, moet rekening worden genomen met de redelijke belangen 

van de betrokkene, met name in verband met de ontwikkeling van zijn loopbaan na de 

detachering. 

Artikel 21 - Administratieve bepalingen 

1. De GND moet zich de eerste dag van zijn detachering bij de bevoegde dienst van het 

Directoraat-generaal personeelszaken aanmelden om de nodige administratieve 

formaliteiten te vervullen. De aanvang van de werkzaamheden vindt steeds plaats op de 

1ste of op de 16de van de maand.  

 

Hoofdstuk 4 - Studiebezoeken 

Artikel 22 - Toepassingsgebied en algemene bepalingen 

1. Het Europees Parlement kan gedetacheerde nationale ambtenaren van 

overheidsinstanties van de lidstaten van de Europese Unie, de landen van de Europese 

Economische Ruimte (EER), kandidaat-lidstaten van de Europese Unie of derde landen 

voor een kort studiebezoek in zijn diensten opnemen. 

2. Deze detachering komt tot stand door middel van een briefwisseling tussen de 

secretaris-generaal van het Europees Parlement en de betrokken overheidsinstantie. 

3. De duur van de detachering is een maand zonder mogelijkheid om hiervan af te wijken. 

4. De in de zin van dit artikel bij het Europees Parlement gedetacheerde nationale ambtenaar 

heeft gedurende de gehele periode van zijn detachering recht op een dagvergoeding van 

122,98 euro, indien de afstand tussen de overeenkomstig artikel 16 vastgestelde 
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woonplaats en de plaats van detachering meer dan 150 km bedraagt en 30,75 euro, indien 

deze afstand gelijk is aan of minder dan 150 km bedraagt. 

 Deze vergoeding is ook verschuldigd voor dienstreizen, jaarlijks verlof, buitengewoon 

verlof en vrije dagen die door het Europees Parlement worden toegekend. Zij wordt 

vooraf bij het begin van de detachering betaald. 

5. Artikel 1, artikel 4, artikel 5, lid 2, eerste alinea, lid 4 en lid 6, artikel 6, artikel 7, 

artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 1, artikel 11, lid 1, artikel 12, artikel 13, artikel 16, 

artikel 17, lid 1, letter a, lid 2 en lid 3, artikel 19 en artikel 21 van deze regeling zijn 

mutatis mutandis van toepassing op in de zin van dit artikel gedetacheerde nationale 

ambtenaren. 

 

Hoofdstuk 5 - Klachten 

Artikel 23 - Klachten 

 

Onverminderd de mogelijkheden om een gerechtelijke procedure in te stellen nadat hij zijn 

functie heeft aanvaard, rekening houdend met de voorwaarden en termijnen die zijn vastgelegd 

in artikel 230 van het EG-Verdrag, kan een GND een klacht indienen tegen een door het 

Parlement krachtens deze bepalingen aangenomen besluit dat voor hem ongunstig is, met 

uitzondering van besluiten die een rechtstreeks gevolg zijn van door zijn werkgever genomen 

besluiten. 

 

De klacht moet binnen twee maanden worden ingediend. Deze termijn gaat in op de datum van 

bekendmaking van het besluit aan de betrokken persoon, en in geen geval later dan de datum 

waarop de betrokkene dergelijke bekendmaking heeft ontvangen. De secretaris-generaal brengt 

de betrokkene binnen de vier maanden na de datum waarop de klacht is ingediend op de hoogte 

van zijn met redeneren omkleed besluit. Is bij het verstrijken van deze termijn een antwoord op 

de klacht uitgebleven, dan geldt dit als een stilzwijgend besluit tot afwijzing. 

 

 

Hoofdstuk 6 - Slotbepalingen 

 

Artikel 24 - Overgangsbepalingen 

 

1. Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2009 en vervangt de bepalingen van 7 maart 

2005. 

 

2. Zij is vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op elke nieuwe detachering of 

verlengde detachering die na de inwerkingtreding van deze regeling een aanvang heeft 

genomen. 

 

 


