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HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT, 
 
Gezien het Reglement van het Europees Parlement, en met name artikel 9, lid 1, 
 
Gezien bijlage I bij dit Reglement (hierna "de gedragscode"), en met name artikel 5, 
leden 2 en 3, en artikel 9, 
 
 
Overwegende hetgeen volgt: 
 
(1) Op grond van artikel 5, lid 2, van de gedragscode mogen leden die het Parlement 

officieel vertegenwoordigen, geschenken met een waarde die hoger ligt dan de 
in artikel 5, lid 1, vastgestelde drempel, aanvaarden en vervolgens overdragen.  

 
(2) Voor de overdracht door leden die het Parlement officieel vertegenwoordigen 

van hun aangeboden geschenken aan de Voorzitter overeenkomstig artikel 5, lid 
2, van de gedragscode moet een procedure worden vastgesteld. 

 
(3) Er moet worden voorzien in de mogelijkheid dat de Voorzitter in naar behoren 

gemotiveerde gevallen besluit dat een geschenk tijdelijk mag worden behouden 
door het lid aan wie het is aangeboden. 

 
(4) Geschenken met een artistieke of culturele waarde moeten in de gebouwen van 

het Parlement kunnen worden getoond. 
 
(5) Leden die te goeder trouw een geschenk hebben aanvaard waarvan de waarde 

vervolgens groter blijkt te zijn dan de in artikel 5, lid 1, van de gedragscode 
vastgestelde drempel, moeten deze onregelmatigheid kunnen corrigeren door het 
geschenk over te dragen aan de Voorzitter.  

 
(6) Deze maatregelen moeten ook kunnen worden toegepast op leden die bepaalde 

functies uitoefenen namens de fracties. 
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(7) Ter wille van de transparantie moet een publiek toegankelijk register van 

geschenken worden bijgehouden. 
 
(8) De draagwijdte van artikel 5, lid 3, van de gedragscode en de regels ter 

waarborging van de transparantie moeten worden vastgesteld voor gevallen 
waarin reis-, accommodatie- en verblijfkosten van leden door derden worden 
vergoed of rechtstreeks worden betaald wanneer leden op uitnodiging en in het 
kader van de uitoefening van hun taken een door derden georganiseerd 
evenement bijwonen.  

 
(9) Een van de algemene doelstellingen van de gedragscode is ervoor te zorgen dat 

de leden hun aanwezigheid bij een evenement melden, indien er een zeker 
potentieel risico bestaat dat zij bij de uitoefening van hun taken onbehoorlijk 
worden beïnvloed.  

 
(10) Het risico dat leden bij de uitoefening van hun taken onbehoorlijk worden 

beïnvloed, kan in principe worden uitgesloten indien de derde die de kosten 
vergoedt, een openbaar of soortgelijk belang vertegenwoordigt.  Er moet een 
lijst worden opgesteld van derden die een openbaar of soortgelijk belang 
vertegenwoordigen, op basis van het Akkoord tussen het Europees Parlement en 
de Europese Commissie over de invoering van een Transparantieregister voor 
organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het 
maken en het uitvoeren van het EU-beleid1. Deze lijst moet in geval van 
wijzigingen in voornoemd akkoord worden bijgewerkt. 

 
(11) Om te zorgen voor transparantie in overeenstemming met artikel 5, lid 3, van de 

gedragscode moeten leden hun bijwoning van door derden georganiseerde 
gelegenheden binnen de in deze maatregelen vastgestelde termijn melden.  

 
(12) Er moet een controleprocedure overeenkomstig artikel 9 van de gedragscode 

worden vastgesteld, 
 
 
HEEFT DE VOLGENDE UITVOERINGSMAATREGELEN VASTGESTELD: 

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 
 

IN EEN OFFICIËLE HOEDANIGHEID ONTVANGEN GESCHENKEN 
 

 
 

Artikel 1 

                                                 
1 PB L 191 van 22.7.2011, blz. 29. 
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Definities en toepassingsgebied 

 
1. Voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van de gedragscode  
 

a) betekent "geschenk": een of meer afzonderlijke materiële voorwerpen 
bestaande uit een of meer delen die bij één gelegenheid door één schenker aan 
een lid zijn gegeven; 

 
b) vertegenwoordigt een lid het Parlement officieel, als hij: 

 
– een van de in artikel 19 van het Reglement bedoelde functies vervult; of 

 
– het Parlement namens de Voorzitter overeenkomstig artikel 20, lid 4, van 

het Reglement vertegenwoordigt in de internationale betrekkingen of bij 
plechtigheden; of 

 
– een commissie of een interparlementaire delegatie vertegenwoordigt 

tijdens een officiële missie waarvoor de Conferentie van voorzitters of het 
Bureau toestemming heeft verleend. 

 
2. Dit hoofdstuk is ook van toepassing op een lid dat een met de in lid 1, onder b), 

genoemde functies vergelijkbare functie uitoefent in een fractie die zich bij 
gepubliceerd besluit tot naleving van deze maatregelen heeft verplicht. 

 
 

Artikel 2 
 

Mededeling, overdracht en behoud van geschenken door leden 
 
1. Elk lid dat het Parlement officieel vertegenwoordigt in de zin van artikel 1, deelt 

uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de datum van ontvangst van 
een geschenk deze ontvangst mee aan de Voorzitter, waarbij het lid met name de 
naam van de schenker, de datum van de ontvangst van het geschenk en de 
hoedanigheid waarin hij het heeft ontvangen, specificeert en waarbij hij een 
beschrijving van het geschenk verstrekt, alsmede een indicatie van de waarde 
ervan, volgens de raming van de ontvanger. Voor de verstrekking van deze 
informatie wordt gebruik gemaakt van het als bijlage I bijgevoegde formulier.  

 
2. De bevoegde dienst deelt het lid namens de Voorzitter de plek mee waar het 

geschenk overeenkomstig de verplichting van het lid op grond van artikel 5, lid 2, 
van de gedragscode moet worden overgedragen. 

 
3. Bij wijze van uitzondering mag het lid het geschenk definitief houden, als de 

waarde ervan, volgens de raming van het lid, lager ligt dan de in artikel 5, lid 1, 
van de gedragscode vastgestelde drempel en het geschenk geen kennelijke 
immateriële waarde voor het Parlement heeft. In deze gevallen wordt het geschenk 
eigendom van het lid. In geval van twijfel kan het lid het geschenk voorleggen 
voor een raming van de waarde ervan door de bevoegde dienst, die indien nodig 
een beroep kan doen op een onafhankelijke deskundige. 
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4. Als de door de bevoegde dienste geraamde waarde van het geschenk hoger ligt 

dan de in artikel 5, lid 1, van de gedragscode vastgestelde drempel, is artikel 3 van 
deze maatregelen van toepassing. 

 
 

Artikel 3 
 

Bewaring en tentoonstelling van geschenken 
 
1. De geschenken worden beheerd door de bevoegde dienst. 
 
2. De geschenken worden bewaard in de gebouwen van het Parlement. 
 
3. Bij wijze van uitzondering op lid 2 kunnen geschenken met een artistieke of 

culturele waarde op grond van een besluit dat door de Voorzitter wordt genomen 
op basis van een aanbeveling van de quaestoren die is afgegeven na verkrijging 
van een advies van de kunstcommissie, op een geschikte plaats in de gebouwen 
van het Parlement worden tentoongesteld. 

 
4. Bij wijze van uitzondering op lid 2 en op schriftelijk verzoek van het lid aan wie 

het geschenk is aangeboden, kan de Voorzitter in naar behoren gemotiveerde 
gevallen besluiten dat het lid de toestemming heeft om het geschenk tentoon te 
stellen in zijn of haar kantoor in de gebouwen van het Parlement zolang hij in de 
officiële hoedanigheid verkeert waarin hij het geschenk heeft ontvangen. 

 
5. De quaestoren kunnen de bevoegde dienst instructies geven met betrekking tot het 

gebruik van de geschenken die eigendom zijn van het Parlement. De leden hebben 
het recht aan de voor de verkoop van deze geschenken georganiseerde openbare 
aanbestedingsprocedures deel te nemen. 

 
 

Artikel 4 
 

Geschenkenregister  
 
1. De bevoegde dienst houdt een register bij van de geschenken die eigendom zijn 

van het Parlement. 
 
2. Dit register bevat de informatie die overeenkomstig artikel 2, lid 1, moet worden 

verstrekt. Het bevat ook een foto van het geschenk; er wordt, indien dit relevant is, 
in vermeld waar het geschenk overeenkomstig artikel 3, leden 3 en 4, wordt 
tentoongesteld en het wordt bijgewerkt om rekening te houden met de 
overeenkomstig artikel 3, lid 5, gegeven instructies. 

 
3. Het register wordt in een gemakkelijk toegankelijke vorm gepubliceerd op de 

website van het Parlement. 
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Artikel 5 
 

Rechtzettingsclausule 
 
Als een lid dat te goeder trouw een geschenk heeft aanvaard, kennis krijgt van het feit 
dat de waarde ervan hoger ligt dan de in artikel 5, lid 1, van de gedragscode 
vastgestelde drempel, doet hij zo snel mogelijk een mededeling overeenkomstig 
artikel 2, lid 1, van deze maatregelen en overhandigt hij het geschenk aan de 
bevoegde dienst, als hij het om beleefdheidsredenen niet kan teruggeven aan de 
schenker. 
 
 

Hoofdstuk 2 
 

UITNODIGINGEN VOOR DOOR DERDEN GEORGANISEERDE 
EVENEMENTEN  

 
 

Artikel 6 
 

Toepassingsgebied 
 
1. De leden melden hun aanwezigheid bij door derden georganiseerde evenementen, 

als hun reis-, accommodatie- of verblijfkosten door een derde worden vergoed of 
rechtstreeks betaald.  

 
2. Leden die door derden georganiseerde evenementen bijwonen, zijn vrijgesteld van 

de meldingsplicht, als de derde die de kosten betaalt of vergoedt, behoort tot een 
van de volgende categorieën: 
 
 instellingen, organen en instanties van de Europese Unie; 
 erkende internationale organisaties (bv. de Verenigde Naties en de organen 

daarvan, de Raad van Europa);  
 centrale, lokale, regionale en gemeentelijke autoriteiten van de lidstaten, tenzij 

de autoriteit optreedt als vertegenwoordiger van een openbaar bedrijf in de zin 
van artikel 2, onder b), van Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie van 16 
november 2006 betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen 
tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen 
bepaalde ondernemingen2 (bv. een onderneming die actief is op het gebied van 
openbare diensten zoals energie of vervoer); 

 politieke partijen en stichtingen, met inbegrip van politieke partijen en 
stichtingen op Europees niveau die financiële steun ontvangen uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke 
partĳen op Europees niveau3, met uitzondering van door hen in het leven 
geroepen of ondersteunde organisaties die zich met lobbyingactiviteiten 
bezighouden; 

                                                 
2 PB L 318 van 17.11.2006, blz. 17. 
3 PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1. 
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 sociale partners als deelnemers aan de sociale dialoog (vakbonden, 
werkgeversverenigingen enz.), wanneer zij de hun bij de Verdragen 
toegewezen taken vervullen; 

 kerken en religieuze gemeenschappen (in het bijzonder hun autoriteiten), met 
uitzondering van de vertegenwoordigende kantoren of juridische entiteiten, de 
kantoren en netwerken die in het leven geroepen zijn om hen te 
vertegenwoordigen in hun contacten met de instellingen van de Unie, en hun 
verenigingen. 

 
3. Als geen reis-, accommodatie- of verblijfkosten worden betaald of vergoed, maar 

alleen de kosten van een maaltijd, een toegangsticket of soortgelijke zaken met 
een waarde die lager ligt dan de in artikel 5, lid 1, van de gedragscode vastgestelde 
drempel, geldt de meldingsplicht niet. 

 
4. Als het Bureau of de Conferentie van voorzitters toestemming heeft verleend voor 

een delegatie en de uitgaven van de leden hiervan geheel of gedeeltelijk worden 
betaald of vergoed door derden, geldt de meldingsplicht niet. 

 
 

Artikel 7 
 

Verklaring 
 
1. De verklaring overeenkomstig artikel 6, lid 1, bevat de volgende informatie: 
 

a) de naam, de functie en het adres van de derde die de kosten van het lid heeft 
betaald of vergoed; 

 
b) de aard van de uitgaven die zijn betaald of vergoed (reis-, accommodatie- 

en/of verblijfkosten) en of de betaling of vergoeding betrekking had op het 
volledige of een deel van het bedrag;   

 
c) de aard en de plaats van het evenement en de data en de duur van de 

aanwezigheid van het lid; 
 
d) het programma van het evenement. 
 

2. Elk lid dat meer informatie wil toevoegen, heeft hiertoe het recht. 
 
3.  Voor de verklaring wordt gebruik gemaakt van het als bijlage II bijgevoegde 

formulier.  
 
4. De overeenkomstig artikel 6, lid 1, en dit artikel verstrekte informatie wordt op 

gemakkelijk toegankelijke vorm gepubliceerd op de website van het Parlement. 
 
 

Artikel 8 
 

Tijdslimiet 
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De leden dienen hun verklaring overeenkomstig artikel 6, lid 1, en artikel 7 uiterlijk in 
op de laatste dag van de maand die volgt op de laatste dag van de aanwezigheid van 
het lid op het evenement.  
 
 
 

Hoofdstuk 3 
 

CONTROLEPROCEDURE  
 

Artikel 9 
 

Controleprocedure 
 
Overeenkomstig artikel 4 van de gedragscode doen de leden onder hun persoonlijke 
verantwoordelijkheid aan de Voorzitter opgave van hun financiële belangen, waarbij 
zij de vereiste informatie nauwkeurig vermelden. 
 
Als er reden is om aan te nemen dat een opgave manifest foute, niet ernstig bedoelde, 
onleesbare of onbegrijpelijke informatie bevat, voert de bevoegde dienst binnen een 
redelijke termijn namens de Voorzitter een algemene plausibiliteitscontrole uit om 
duidelijkheid te verkrijgen, waarbij het lid de gelegenheid krijgt om te reageren. Als de 
controle geen duidelijkheid oplevert en het proleem dus niet is opgelost, neemt de 
Voorzitter een besluit over verdere stappen overeenkomstig artikel 8 van de 
gedragscode. 
 
 

Hoofdstuk 4 
 

SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 10 
 

Inwerkingtreding 
 
Deze maatregelen treden in werking op 1 juli 2013 en zijn met ingang van die datum 
van toepassing. 
 
 

Artikel 11 
 

Tenuitvoerlegging 
 
De secretaris-generaal zorgt ervoor dat deze maatregelen ten uitvoer worden gelegd. 
De technische tenuitvoerlegging en de werking ervan wordt een jaar na de 
inwerkingtreding ervan beoordeeld. 
 
 


