
 

 

 
 

De tenuitvoerlegging van artikel 17 VWEU door het Europees Parlement 

 

1. Rechtsgrondslag: 
In artikel 17 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt aan de EU 
een juridische verplichting opgelegd om een open, transparante en regelmatige dialoog te voeren met 
kerken, religieuze verenigingen en levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties. Het artikel 
luidt als volgt: 

1. De Unie eerbiedigt de status die kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens 
het nationaal recht in de lidstaten hebben, en doet daaraan geen afbreuk. 

2. De Unie eerbiedigt tevens de status die de levensbeschouwelijke en niet-confessionele 
organisaties volgens het nationaal recht hebben. 

3. De Unie voert een open, transparante en regelmatige dialoog met die kerken en organisaties, 
onder erkenning van hun identiteit en hun specifieke bijdrage. 

Het Europees Parlement heeft aan deze verdragsbepalingen gevolg gegeven door de aanwijzing door de 
Voorzitter van een vicevoorzitter die bevoegd is voor het voeren van deze dialoog alsook door een aantal 
specifieke besluiten tot vaststelling van het kader. 

2. Elementen van tenuitvoerlegging van artikel 17 VWEU door het Parlement: 

 de aanwijzing van een vicevoorzitter die bevoegd is voor het voeren van deze dialoog; 

 de presentatie van een jaarverslag door de vicevoorzitter aan het Bureau van het Parlement; 

 een specifiek artikel 17-secretariaat om de dialoog te ondersteunen; 

 bijkomende administratieve ondersteuning voor de dialoog van alle relevante diensten van het 
Parlement; 

 specifieke pagina's op de website van het Parlement om de transparantie en het bewustzijn te 
vergroten; 

 door de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement voorbereide discussienota's; 

 de organisatie van regelmatige seminars en andere dialoogactiviteiten met externe partners; 

 de dialoog verbinden aan parlementaire werkzaamheden en beleidsdebatten, waarbij 
ambtsdragers worden betrokken. 

3. Soorten artikel 17-activiteiten in het Europees Parlement: 

 door het Parlement georganiseerde artikel 17-dialoogseminars; 

 door het Parlement georganiseerde andere dialoogactiviteiten; 

 door andere parlementaire actoren georganiseerde seminars over kwesties die verband houden 
met artikel 17; 

 in samenwerking met een of meer artikel 17-dialoogpartner(s) georganiseerde activiteiten; 

 delegaties van artikel 17-partnerorganisaties in het Parlement ontvangen; 

 het Parlement vertegenwoordigen bij door artikel 17-partnerorganisaties georganiseerde 
evenementen; 

 samenwerking met andere EU-instellingen wat de tenuitvoerlegging van artikel 17 VWEU 
betreft. 

Het Parlement organiseert meestal twee of drie volledig aan de artikel 17-dialoog gewijde seminars per 
jaar. Deze worden in het openbaar gehouden en worden op internet uitgezonden. Alle geregistreerde 
dialoogpartners, zowel religieuze als niet-confessionele, worden op alle artikel 17-seminars en andere 
activiteiten uitgenodigd. De onderwerpen voor de dialoog kunnen uit alle beleidsdomeinen van de EU 
worden gekozen. De artikel 17-dialoogpartners van het Parlement worden geraadpleegd over de keuze 
van de onderwerpen alsook het format van de seminars. 
 
Tussen de dialoogseminars onderhoudt het Parlement een regelmatige dialoog met de artikel 17-
partners op verschillende niveaus, waaronder het administratieve niveau via zijn specifieke secretariaat. 


