
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de 
inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn 

authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document 

►B VERORDENING (EG) Nr. 168/2007 VAN DE RAAD 

van 15 februari 2007 

tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 

(PB L 53 van 22.2.2007, blz. 1) 

Gewĳzigd bĳ: 

Publicatieblad 

nr. blz. datum 

►M1 Verordening (EU) 2022/555 van de Raad van 5 april 2022 L 108 1 7.4.2022 

02007R0168 — NL — 27.04.2022 — 001.001 — 1

http://data.europa.eu/eli/reg/2007/168/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/168/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/168/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/168/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/555/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/555/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/555/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/555/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/555/oj/nld
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/555/oj/nld


02007R0168 — NL — 27.04.2022 — 001.001 — 2 

VERORDENING (EG) Nr. 168/2007 VAN DE RAAD 

van 15 februari 2007 

tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten 

HOOFDSTUK 1 

ONDERWERP, DOEL, WERKINGSSFEER, TAKEN EN 
WERKTERREINEN 

Artikel 1 

Onderwerp 

Hierbij wordt het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
(hierna „het Bureau” genoemd) opgericht. 

▼M1 

Artikel 2 

Doel 

Het Bureau heeft ten doel de betrokken instellingen, organen en instan
ties van de Unie en de lidstaten bij de uitvoering van het Unierecht 
bijstand en expertise te bieden op het gebied van de grondrechten om 
hen te helpen de grondrechten volledig te eerbiedigen wanneer zij op 
hun respectieve bevoegdheidsgebieden maatregelen nemen of acties 
voorstellen. 

Artikel 3 

Werkingssfeer 

1. Het Bureau vervult zijn taken ter verwezenlijking van het in ar
tikel 2 vastgestelde doel, binnen de bevoegdheden van de Unie. 

2. Bij de vervulling van zijn taken refereert het Bureau aan de grond
rechten zoals bedoeld in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Euro
pese Unie (VEU). 

3. Het Bureau houdt zich bezig met grondrechtenvraagstukken in het 
kader van de uitvoering van het Unierecht in de Unie en de lidstaten, 
met uitzondering van handelingen en activiteiten van de Unie of de 
lidstaten in verband met of in het kader van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid. 

▼B 

Artikel 4 

Taken 

1. Ter verwezenlijking van het in artikel 2 vastgestelde doel, en 
binnen het kader van de in artikel 3 bepaalde bevoegdheden: 

▼M1 
a) verzamelt, registreert, analyseert en verspreidt het Bureau relevante, 

objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie en gegevens, met 
inbegrip van de resultaten van onderzoek en toezicht die aan het 
Bureau worden meegedeeld door de lidstaten, door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie, en door onderzoekscentra, na
tionale instanties, niet-gouvernementele organisaties, derde landen en 
internationale organisaties, in het bijzonder door de bevoegde instan
ties van de Raad van Europa; 

▼B
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b) ontwikkelt het Bureau in samenwerking met de Commissie en de 
lidstaten methoden en normen ter verbetering van de vergelijkbaar
heid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de gegevens op Europees 
niveau; 

▼M1 
c) voert het Bureau wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke en

quêtes, voorbereidende en haalbaarheidsstudies uit en verleent het 
daaraan zijn medewerking of moedigt het deze aan, in voorkomend 
geval en indien dit verenigbaar is met zijn prioriteiten en zijn jaar
lijkse en meerjarige werkprogramma’s, op verzoek van het Euro
pees Parlement, de Raad of de Commissie; 

d) stelt het Bureau ten behoeve van de instellingen van de Unie en de 
lidstaten wanneer zij het Unierecht uitvoeren op eigen initiatief of op 
verzoek van het Europees Parlement, de Raad of de Commissie 
conclusies en adviezen over specifieke onderwerpen op en publiceert 
het deze; 

▼B 
e) publiceert het Bureau een jaarverslag over grondrechtenvraagstukken 

die op het werkterrein van het Bureau liggen, waarin het ook aan
dacht schenkt aan voorbeelden van goede praktijken; 

f) publiceert het Bureau thematische verslagen op basis van zijn ana
lysen, onderzoek en enquêtes; 

g) publiceert het Bureau een jaarverslag over zijn activiteiten; en 

h) ontwikkelt het Bureau, om het bewustzijn bij het publiek van de 
grondrechten te vergroten en actief bekendheid aan zijn werk te 
geven, een communicatiestrategie en bevordert het de dialoog met 
het maatschappelijke middenveld. 

▼M1 
2. De in lid 1 bedoelde conclusies, adviezen en verslagen kunnen 
alleen betrekking hebben op voorstellen van de Commissie uit hoofde 
van artikel 293 van het Verdrag betreffende de werking van de Euro
pese Unie (VWEU) of op de standpunten van de instellingen in het 
kader van de wetgevingsprocedures wanneer daartoe overeenkomstig 
lid 1, onder d), door de betrokken instelling een verzoek is gedaan. 
Zij hebben geen betrekking op de wettigheid van handelingen in de 
zin van artikel 263 VWEU, noch op de vraag of een lidstaat een van 
de krachtens de Verdragen op hem rustende verplichtingen niet is na
gekomen in de zin van artikel 258 VWEU. 

3. Het wetenschappelijk comité wordt geraadpleegd voordat het in 
lid 1, punt e), bedoelde verslag wordt aangenomen. 

4. Het Bureau legt de in lid 1, punten e) en g), bedoelde verslagen 
uiterlijk op 15 juni van elk jaar voor aan het Europees Parlement, de 
Raad, de Commissie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. 

Artikel 5 

Werkterreinen 

Het Bureau vervult zijn taken in het licht van zijn jaarlijkse en meer
jarige werkprogramma’s, die in overeenstemming zijn met de beschik
bare financiële en personele middelen. Dit geldt onverminderd de be
handeling door het Bureau van verzoeken van het Europees Parlement, 
de Raad of de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, punten c) 
en d), die geen betrekking hebben op de gebieden die zijn bepaald in de 
jaarlijkse en meerjarige werkprogramma’s, mits er daarvoor voldoende 
financiële en personele middelen beschikbaar zijn. 

▼B
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Artikel 5 bis 

Jaarlijkse en meerjarige programmering 

1. Elk jaar stelt de directeur overeenkomstig artikel 32 van Gedele
geerde Verordening (EU) 2019/715 ( 1 ) van de Commissie een ontwerp
programmeringsdocument op dat met name de jaarlijkse en meerjarige 
werkprogramma’s bevat. 

2. De directeur dient het ontwerpprogrammeringsdocument in bij de 
raad van bestuur. De directeur legt het door de raad van bestuur goed
gekeurde ontwerpprogrammeringsdocument uiterlijk op 31 januari van 
elk jaar voor aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. 
De bevoegde voorbereidende instantie van de Raad bespreken het ont
werp voor het meerjarig werkprogramma kunnen het Bureau verzoeken 
om dat ontwerp voor te stellen. 

3. De directeur legt het ontwerpprogrammeringsdocument uiterlijk 
op 31 januari van elk jaar voor aan de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
nationale verbindingsfunctionarissen en aan het wetenschappelijk co
mité, zodat de betrokken lidstaten en het wetenschappelijk comité ad
vies kunnen uitbrengen over het ontwerp. 

4. In het licht van het resultaat van de besprekingen in de bevoegde 
voorbereidende instantie van de Raad en van de adviezen van de Com
missie, de lidstaten en het wetenschappelijk comité legt de directeur het 
ontwerpprogrammeringsdocument ter aanneming voor aan de raad van 
bestuur. De directeur legt het aangenomen programmeringsdocument 
voor aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde nationale verbindingsfunctionarissen. 

▼B 

HOOFDSTUK 2 

WERKMETHODEN EN SAMENWERKING 

Artikel 6 

Werkmethoden 

1. Om te zorgen voor objectieve, betrouwbare en vergelijkbare in
formatie worden door het Bureau, op basis van de expertise van diverse 
organisaties en instanties in elke lidstaat en rekening houdend met de 
noodzaak de nationale autoriteiten bij de verzameling van gegevens te 
betrekken: 

a) informatienetwerken gecreëerd en gecoördineerd en bestaande net
werken gebruikt; 

b) bijeenkomsten van externe deskundigen georganiseerd; en 

c) indien nodig, ad-hocgroepen ingesteld. 

▼M1 

( 1 ) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 decem
ber 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het 
Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening 
(EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 122 
van 10.5.2019, blz.1).
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2. Om complementariteit te bewerkstelligen en om een optimaal ge
bruik van middelen te garanderen houdt het Bureau bij de uitoefening 
van zijn activiteiten in voorkomend geval rekening met de informatie 
die is verzameld en met de werkzaamheden die reeds zijn verricht door 
met name: 

▼M1 
a) de instellingen, organen en instanties van de Unie alsmede de orga

nen, instanties en agentschappen van de lidstaten; 

▼B 
b) de Raad van Europa, door te verwijzen naar de bevindingen en 

werkzaamheden van de toezicht- en controlemechanismen van de 
Raad van Europa, evenals naar die van de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa; en 

c) de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), 
de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. 

3. Het Bureau kan met andere organisaties contractuele banden, met 
name onderaanbestedingsovereenkomsten, aangaan voor de uitvoering 
van taken die het aan deze organisaties zou kunnen toevertrouwen. 
Het Bureau kan ook subsidies verlenen ter bevordering van passende 
samenwerking en joint ventures, met name aan de in de artikelen 8 en 9 
bedoelde nationale en internationale organisaties. 

▼M1 

Artikel 7 

Betrekkingen met de relevante organen en instanties van de Unie 

Het Bureau zorgt voor de nodige coördinatie met de relevante organen 
en instanties van de Unie. De voorwaarden voor de samenwerking 
worden, zo nodig, vastgelegd in memoranda van overeenstemming. 

▼B 

Artikel 8 

Samenwerking met organisaties op nationaal en internationaal 
niveau 

▼M1 
1. Elke lidstaat wijst een regeringsfunctionaris aan als nationale 
verbindingsfunctionaris. 

De nationale verbindingsfunctionaris is het voornaamste contactpunt 
voor het Bureau in de lidstaat. 

Het Bureau en de nationale verbindingsfunctionarissen werken samen in 
een geest van wederzijdse en nauwe samenwerking. 

Het Bureau doet de nationale verbindingsfunctionarissen alle documen
ten toekomen die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1. 

▼B 
2. Voor de uitvoering van zijn taken werkt het Bureau samen met: 

a) overheidsinstanties en openbare lichamen die bevoegd zijn op het 
gebied van de grondrechten in de lidstaten, met inbegrip van natio
nale mensenrechteninstellingen; en 

▼B
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b) de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), 
met name het Bureau voor Democratische Instellingen en 
Mensenrechten (ODIHR), de Verenigde Naties en andere internatio
nale organisaties. 

▼M1 
3. De administratieve regelingen voor de samenwerking krachtens 
lid 2 zijn in overeenstemming met het Unierecht en worden vastgesteld 
door de raad van bestuur op basis van een door de directeur ingediend 
ontwerp en na advies van de Commissie. Indien de Commissie het niet 
eens is met deze regelingen, worden zij door de raad van bestuur op
nieuw bestudeerd en met eventuele wijzigingen goedgekeurd met een 
meerderheid van twee derde van alle leden. 

Artikel 9 

Samenwerking met de Raad van Europa 

Om doublures te voorkomen en om complementariteit en meerwaarde te 
waarborgen, coördineert het Bureau zijn activiteiten met die van de 
Raad van Europa, met name met betrekking tot zijn jaarlijkse en meer
jarige werkprogramma’s, en met betrekking tot de samenwerking met 
het maatschappelijke middenveld overeenkomstig artikel 10. 

Daartoe sluit de Unie, volgens de procedure van artikel 218 VWEU, een 
overeenkomst met de Raad van Europa voor nauwe samenwerking van 
deze Raad met het Bureau. Die overeenkomst omvat de aanwijzing door 
de Raad van Europa van een onafhankelijke persoon in de raad van 
bestuur en in het dagelijks bestuur van het Bureau, overeenkomstig de 
artikelen 12 en 13. 

▼B 

Artikel 10 

Samenwerking met het maatschappelijke middenveld; platform 
voor de grondrechten 

1. Het Bureau werkt nauw samen met niet-gouvernementele organi
saties en met organisaties van het maatschappelijke middenveld die op 
nationaal, Europees of internationaal niveau actief zijn op het gebied 
van de grondrechten, daaronder begrepen de bestrijding van racisme en 
vreemdelingenhaat. Daartoe stelt het Bureau een samenwerkingsnetwerk 
in (het platform voor de grondrechten) bestaande uit niet-gouvernemen
tele organisaties die zich met mensenrechten bezighouden, vakbonden 
en werkgeversorganisaties, relevante maatschappelijke en beroepsorga
nisaties, kerken, religieuze, filosofische en niet-confessionele organisa
ties, universiteiten en andere gekwalificeerde deskundigen van Europese 
en internationale organen en organisaties. 

2. Het platform voor de grondrechten is een mechanisme voor uit
wisseling van informatie en bundeling van kennis. Het zorgt voor 
nauwe samenwerking tussen het Bureau en de betrokken groeperingen. 

3. Het platform voor de grondrechten staat open voor alle belang
stellende en gekwalificeerde actoren overeenkomstig lid 1. Het Bureau 
kan zich tot de leden van het platform voor de grondrechten richten 
voor specifieke behoeften op gebieden die als prioritaire werkterreinen 
van het Bureau zijn aangemerkt. 

▼B
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4. Het Bureau doet met name een beroep op het platform voor de 
grondrechten voor: 

▼M1 
a) het doen van suggesties aan de raad van bestuur voor de krachtens 

artikel 5 bis vast te stellen jaarlijkse en meerjarige werkpro
gramma’s; 

▼B 
b) het geven van feedback en het in overweging geven van 

follow-upacties aan de raad van bestuur met betrekking tot het jaar
verslag bedoeld in artikel 4, lid 1, onder e); en 

c) het meedelen van resultaten en aanbevelingen van conferenties, se
minars en vergaderingen die relevant zijn voor de werkzaamheden 
van het Bureau, aan de directeur en het wetenschappelijk comité. 

5. Het platform voor de grondrechten wordt gecoördineerd onder 
leiding van de directeur. 

HOOFDSTUK 3 

ORGANISATIE 

Artikel 11 

Organen van het Bureau 

Het Bureau omvat: 

a) een raad van bestuur; 

b) een dagelijks bestuur; 

c) een wetenschappelijk comité; en 

d) een directeur. 

Artikel 12 

Raad van bestuur 

▼M1 
1. De raad van bestuur is als volgt samengesteld uit personen met 
gedegen kennis op het gebied van de grondrechten, en met adequate 
ervaring op het gebied van het beheer van overheids- of particuliere 
organisaties, met inbegrip van administratieve en budgettaire vaardighe
den: 

▼B 
a) per lidstaat één door die lidstaat aangewezen onafhankelijke persoon, 

die verantwoordelijkheden op hoog niveau heeft in een onafhanke
lijke nationale mensenrechtenorganisatie of een andere overheids- of 
particuliere organisatie; 

b) één door de Raad van Europa aangewezen onafhankelijk persoon; en 

c) twee vertegenwoordigers van de Commissie. 

▼M1 
De lidstaten, de Commissie en de Raad van Europa streven naar een 
gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raad van 
bestuur. 

▼B
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2. Ieder lid van de raad van bestuur kan zich laten vertegenwoordi
gen door een plaatsvervanger die aan bovengenoemde criteria voldoet, 
en via dezelfde procedure is aangewezen. De lijst van de leden en de 
plaatsvervangende leden van de raad van bestuur wordt door het Bureau 
gepubliceerd en bijgewerkt op zijn website. 

▼M1 
3. De ambtstermijn van de leden en de plaatsvervangende leden van 
de raad van bestuur bedraagt vijf jaar. Een voormalig lid of plaatsver
vangend lid kan opnieuw worden aangewezen voor een extra 
niet-opeenvolgende ambtstermijn. 

4. Afgezien van de normale vervanging of van overlijden eindigt de 
ambtstermijn van het lid of het plaatsvervangend lid uitsluitend door 
vrijwillig ontslag. Indien een lid of plaatsvervangend lid echter niet 
meer voldoet aan het criterium van onafhankelijkheid, neemt het onver
wijld ontslag en stelt het de Commissie en de directeur daarvan in 
kennis. In andere gevallen dan normale vervanging wijst de betrokken 
partij voor de resterende duur van de ambtstermijn een nieuw lid of een 
nieuw plaatsvervangend lid aan. De betrokken partij wijst eveneens een 
nieuw lid of een nieuw plaatsvervangend lid voor de resterende duur 
van de ambtstermijn aan indien de raad van bestuur op basis van een 
voorstel van een derde van zijn leden of van de Commissie heeft 
bepaald dat het betrokken lid of plaatsvervangende lid niet meer voldoet 
aan het onafhankelijkheidscriterium. Indien de resterende duur van de 
ambtstermijn minder dan twee jaar bedraagt, kan de ambtstermijn van 
het nieuwe lid of het nieuwe plaatsvervangende lid tot een volledige 
termijn van vijf jaar worden verlengd. 

5. De raad van bestuur kiest uit zijn overeenkomstig dit artikel, lid 1, 
punt a), aangewezen leden een voorzitter en een vicevoorzitter en de 
andere twee leden van het dagelijks bestuur, bedoeld in artikel 13, lid 1, 
voor een termijn van twee en een half jaar, die eenmaal kan worden 
verlengd. 

De voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van bestuur worden 
gekozen bij tweederdemeerderheid van de in dit artikel, lid 1, punten a) 
en c), bedoelde leden van de raad van bestuur. De andere twee leden 
van het dagelijks bestuur, bedoeld in artikel 13, lid 1, worden gekozen 
bij meerderheid van de in dit artikel, lid 1, punten a) en c), bedoelde 
leden van de raad van bestuur. 

▼B 
6. De raad van bestuur ziet erop toe dat het Bureau de taken uitvoert 
waarmee het is belast. De raad is het programmerings- en toezichtorgaan 
van het Bureau. In het bijzonder heeft de raad van bestuur de volgende 
taken: 

▼M1 
a) hij stelt de jaarlijkse en meerjarige werkprogramma’s van het Bu

reau vast; 

b) hij keurt de in artikel 4, lid 1, punten e) en g), bedoelde jaarver
slagen goed, waarbij hij in laatstgenoemde verslagen met name de 
behaalde resultaten afzet tegen de doelstellingen van de jaarlijkse en 
meerjarige werkprogramma’s; 

▼B 
c) hij benoemt en ontslaat zo nodig de directeur van het Bureau; 

d) hij keurt jaarlijks de ontwerp-begroting en de definitieve begroting 
van het Bureau goed; 

▼B
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e) hij oefent, overeenkomstig de leden 7 bis en 7 ter van dit artikel, 
met betrekking tot het personeel van het Bureau, de bevoegdheden 
uit die zijn toegekend bij het Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Unie („het Statuut”) en bij de Regeling welke van toepas
sing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie („de 
Regeling”), die zijn vastgelegd in Verordening (EEG, Euratom, 
EGKS) nr. 259/68 van de Raad ( 1 ), aan het tot aanstelling bevoegde 
gezag respectievelijk aan het tot het sluiten van arbeidsovereenkom
sten bevoegde gezag („de bevoegdheden van het tot aanstelling 
bevoegde gezag”); 

▼B 
f) hij stelt jaarlijks een raming op van de uitgaven en ontvangsten van 

het Bureau, en doet deze raming toekomen aan de Commissie, 
overeenkomstig artikel 20, lid 5; 

g) hij keurt het huishoudelijk reglement van het Bureau goed op basis 
van een door de directeur ingediend ontwerp en de adviezen van de 
Commissie, het wetenschappelijk comité en de in lid 1, onder b), 
bedoelde persoon; 

h) hij stelt de financiële voorschriften betreffende het Bureau vast op 
basis van een door de directeur ingediend ontwerp en het advies van 
de Commissie, overeenkomstig artikel 21, lid 11; 

▼M1 
i) stelt de regels ter uitvoering van het Statuut en de Regeling vast, 

overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Statuut; 

▼B 
j) hij stelt de regelingen inzake transparantie en toegang tot documen

ten vast overeenkomstig artikel 17, lid 2; 

k) hij wijst de leden van het wetenschappelijk comité aan en trekt hun 
mandaat in, overeenkomstig artikel 14, leden 1 en 3 ; 

l) hij bepaalt dat een lid of een plaatsvervangend lid niet meer voldoet 
aan het onafhankelijkheidscriterium, overeenkomstig lid 4 ; 

▼M1 
m) hij stelt een beveiligingsstrategie vast, met inbegrip van voorschrif

ten voor de uitwisseling van gerubriceerde informatie van de Unie; 

n) hij stelt regels vast voor het voorkomen en beheersen van belangen
conflicten met betrekking tot zijn leden, en met betrekking tot het 
wetenschappelijk comité; en 

o) hij stelt de in artikel 4, lid 1, punt h), bedoelde communicatiestra
tegie vast en actualiseert deze regelmatig. 

▼B 
7. De raad van bestuur kan taken aan het dagelijks bestuur delegeren, 
met uitzondering van de in lid 6, onder a), b), c), d), e), g), h), k) en l), 
bedoelde taken. 

▼M1 
7 bis. De raad van bestuur neemt overeenkomstig artikel 110, lid 2, 
van het Statuut een besluit dat is gebaseerd op artikel 2, lid 1, van het 
Statuut en artikel 6 van de Regeling, waarin hij de nodige bevoegdhe
den van het tot aanstelling bevoegde gezag delegeert aan de directeur en 
de voorwaarden vastlegt voor de opschorting van die gedelegeerde be
voegdheden. De directeur kan deze bevoegdheden op zijn beurt 
delegeren. 

▼M1 

( 1 ) PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.
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7 ter. Indien uitzonderlijke omstandigheden dat vereisen, kan de raad 
van bestuur door middel van een besluit de delegatie van de bevoegd
heden van het tot aanstelling bevoegde gezag aan de directeur en de 
bevoegdheden die deze laatste op zijn beurt heeft gedelegeerd, tijdelijk 
opschorten en deze bevoegdheden zelf uitoefenen of delegeren aan een 
van zijn leden of aan een ander personeelslid dan de directeur. 

8. In de regel worden de besluiten van de raad van bestuur genomen 
bij meerderheid van alle leden. 

De in lid 6, punten a) tot en met e), g), k) en l), bedoelde besluiten 
worden genomen bij tweederdemeerderheid van alle leden. 

De in artikel 25, lid 2, bedoelde besluiten worden met eenparigheid van 
stemmen genomen. 

Ieder lid van de raad van bestuur, of bij ontstentenis zijn plaatsvervan
ger, beschikt over één stem. De voorzitter heeft de beslissende stem. 

De door de Raad van Europa aangewezen persoon neemt enkel deel aan 
stemmingen over de in lid 6, punten a), b) en k), bedoelde besluiten. 

9. De voorzitter roept de raad van bestuur tweemaal per jaar in ver
gadering bijeen, onverminderd eventuele buitengewone vergaderingen. 
De voorzitter roept buitengewone vergaderingen bijeen op eigen initia
tief of op verzoek van de Commissie of ten minste een derde van de 
leden van de raad van bestuur. 

10. De voorzitter en de vicevoorzitter van het wetenschappelijk co
mité en de directeur van het Europees Instituut voor gendergelijkheid 
kunnen vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bijwonen. 
Ook de directeuren van andere betrokken instanties en organen van de 
Unie en van de andere in de artikelen 8 en 9 vermelde internationale 
instanties kunnen, wanneer daartoe van het dagelijks bestuur uitgeno
digd, als waarnemer aan dergelijke vergaderingen deelnemen. 

Artikel 13 

Dagelijks bestuur 

1. De raad van bestuur wordt bijgestaan door een dagelijks bestuur. 
Het dagelijks bestuur houdt toezicht op de noodzakelijke voorberei
dende werkzaamheden voor de door de raad van bestuur vast te stellen 
besluiten. Het bestudeert met name aangelegenheden op het gebied van 
de begroting en de personele middelen. 

2. Het dagelijks bestuur heeft daarnaast de volgende taken: 

a) het evalueert het in artikel 5 bis bedoelde programmeringsdocument 
van het Bureau op basis van een door de directeur opgesteld ont
werp, en legt dit ter aanneming voor aan de raad van bestuur; 

b) het evalueert de jaarlijkse ontwerpbegroting van het Bureau en legt 
deze ter aanneming voor aan de raad van bestuur; 

c) het evalueert het ontwerpjaarverslag over de activiteiten van het 
Bureau en legt het ter aanneming voor aan de raad van bestuur; 

d) het stelt op basis van een door de directeur opgesteld ontwerp een 
fraudebestrijdingsstrategie vast voor het Bureau die in verhouding 
staat tot de frauderisico’s en waarbij rekening wordt gehouden met 
de kosten- batenverhouding van de uit te voeren maatregelen; 

▼M1
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e) het zorgt voor een passende opvolging van de bevindingen en aan
bevelingen naar aanleiding van de interne en externe auditverslagen 
en evaluaties, alsook naar aanleiding van de onderzoeken van het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) of het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM); 

f) onverminderd de in artikel 15, lid 4, bepaalde verantwoordelijkheden 
van de directeur ondersteunt en adviseert het hem of haar bij de 
uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur om het toezicht 
op het administratief en begrotingsbeheer te versterken. 

3. Indien dat in dringende gevallen noodzakelijk is, kan het namens 
de raad van bestuur voorlopige besluiten nemen, ook over de opschor
ting van de delegatie van de bevoegdheden van het tot aanstelling 
bevoegde gezag, overeenkomstig de in artikel 12, leden 7 bis en 7 
ter, bedoelde voorwaarden, en over begrotingskwesties. 

4. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter 
van de raad van bestuur, twee andere overeenkomstig artikel 12, lid 5, 
door de raad van bestuur gekozen leden van de raad van bestuur, en een 
van de vertegenwoordigers van de Commissie in de raad van bestuur. 

De door de Raad van Europa in de raad van bestuur aangewezen per
soon kan aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur deelnemen. 

5. Het dagelijks bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Het 
kan ook worden bijeengeroepen op verzoek van een van zijn leden. Het 
stelt zijn besluiten vast bij meerderheid van zijn aanwezige leden. De 
door de Raad van Europa aangewezen persoon kan deelnemen aan 
stemmingen over zaken die verband houden met de besluiten ten aan
zien waarvan die persoon overeenkomstig artikel 12, lid 8, stemrecht 
heeft in de raad van bestuur. 

6. De directeur neemt zonder stemrecht deel aan de vergaderingen 
van het dagelijks bestuur. 

▼B 

Artikel 14 

Wetenschappelijk comité 

▼M1 
1. Het wetenschappelijke comité bestaat uit elf onafhankelijke per
sonen die hooggekwalificeerd zijn op het gebied van de grondrechten en 
over adequate competenties op het gebied van wetenschappelijke kwa
liteit en onderzoeksmethoden beschikken. De raad van bestuur wijst de 
elf leden aan en keurt een in volgorde van verdienste opgestelde reser
velijst goed na een transparante sollicitatie- en selectieprocedure en na 
raadpleging van de bevoegde commissie van het Europees Parlement. 
De raad van bestuur ziet toe op een evenwichtige geografische vertegen
woordiging en streeft naar een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen 
en mannen in het wetenschappelijk comité. De leden van de raad van 
bestuur zijn geen lid van het wetenschappelijk comité. De nadere voor
waarden voor benoeming in het wetenschappelijk comité worden be
paald in het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 12, lid 6, 
punt g). 

▼B 
2. De ambtstermijn van de leden van het wetenschappelijk comité 
bedraagt vijf jaar, en is niet verlengbaar. 

▼M1
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3. De leden van het wetenschappelijk comité zijn onafhankelijk. Zij 
kunnen alleen worden vervangen op eigen verzoek, of indien zij blij
vend verhinderd zijn hun taken te vervullen. Indien een lid echter niet 
meer voldoet aan het criterium van onafhankelijkheid, neemt het onver
wijld ontslag en brengt het de Commissie en de directeur daarvan op de 
hoogte. Anderzijds kan de raad van bestuur op voorstel van een derde 
van zijn leden of van de Commissie het gebrek aan onafhankelijkheid 
constateren en de benoeming van de betrokkene herroepen. De raad van 
bestuur wijst de als eerste op de reservelijst gerangschikte beschikbare 
persoon aan voor de resterende duur van de ambtstermijn. Indien de 
resterende duur van de ambtstermijn minder dan twee jaar bedraagt, kan 
de ambtstermijn van het nieuwe lid tot een volledige termijn van vijf 
jaar worden verlengd. De lijst van de leden van het wetenschappelijk 
comité wordt door het Bureau gepubliceerd en bijgewerkt op zijn 
website. 

▼B 
4. Het wetenschappelijk comité kiest zijn voorzitter en vicevoorzitter 
voor een ambtstermijn van één jaar. 

5. Het wetenschappelijk comité waarborgt de wetenschappelijke kwa
liteit van het werk van het Bureau, en stuurt het werk in die zin. Met het 
oog daarop betrekt de directeur het wetenschappelijk comité in een zo 
vroeg stadium als passend is, bij de opstelling van alle documenten die 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), b), c), d), e), f) en h), worden 
opgesteld. 

▼M1 
Het wetenschappelijk comité adviseert met name de directeur en het 
Bureau over de bij de werkzaamheden van het Bureau toegepaste we
tenschappelijke onderzoeksmethode. 

▼B 
6. Het wetenschappelijk comité spreekt zich uit met een tweederde 
meerderheid. Het wordt door zijn voorzitter viermaal per jaar bijeen
geroepen. Indien nodig, opent de voorzitter op eigen initiatief of op 
verzoek van ten minste vier leden van het wetenschappelijk comité 
een schriftelijke procedure of roept hij buitengewone vergaderingen 
bijeen. 

Artikel 15 

Directeur 

1. Het Bureau wordt geleid door een directeur, die door de raad van 
bestuur wordt aangewezen overeenkomstig een in lid 2 bedoelde samen
werkingsprocedure („overleg”). 

De directeur wordt aangewezen op basis van persoonlijke verdiensten, 
ervaring op het gebied van de grondrechten en capaciteiten inzake be
stuur en beheer. 

2. De samenwerkingsprocedure verloopt als volgt: 

a) voordat er een aanwijzing plaatsvindt, wordt de kandidaten van een 
door de Commissie, na een transparante sollicitatie- en selectiepro
cedure, opgestelde lijst verzocht voor de Raad en de bevoegde com
missie van het Europees Parlement te verschijnen en vragen te 
beantwoorden; 

b) vervolgens brengen het Europees Parlement en de Raad van de Euro
pese Unie advies uit en maken zij de volgorde bekend die hun 
voorkeur geniet; 

c) de raad van bestuur wijst de directeur aan met inachtneming van 
deze adviezen. 

▼M1
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3. De ambtstermijn van de directeur bedraagt vijf jaar. 

Tijdens de 12 maanden die voorafgaan aan het verstrijken die vijfjarige 
termijn, voert de Commissie een evaluatie uit ter beoordeling van, met 
name: 

a) de prestaties van de directeur; 

b) de taken en eisen van het Bureau voor de komende jaren. 

De raad van bestuur kan, op voorstel van de Commissie en met inacht
neming van de evaluatie de ambtstermijn van de directeur eenmaal met 
maximaal vijf jaar verlengen. 

De raad van bestuur stelt het Europees Parlement en de Raad in kennis 
van zijn voornemen om de ambtstermijn van de directeur te verlengen. 
Binnen een maand voordat de raad van bestuur formeel tot verlenging 
van de ambtstermijn besluit, kan de directeur verzocht worden een ver
klaring af te leggen voor de bevoegde commissie van het Europees 
Parlement en de vragen van haar leden te beantwoorden. 

Indien diens ambtstermijn niet wordt verlengd, blijft de directeur in 
dienst totdat er een opvolger is aangewezen. 

4. De directeur is verantwoordelijk voor: 

a) de uitvoering van de in artikel 4 omschreven taken en met name de 
voorbereiding en de publicatie van de documenten die worden opge
steld overeenkomstig artikel 4, lid 1, punten a) tot en met h), in 
samenwerking met het wetenschappelijk comité; 

b) de voorbereiding en uitvoering van het in artikel 5 bis bedoeld pro
grammeringsdocument van het Bureau; 

c) alle aangelegenheden die verband houden met het dagelijks beheer; 

d) de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur; 

e) de uitvoering van de begroting van het Bureau, overeenkomstig 
artikel 21; 

f) de uitvoering van doeltreffende monitoring- en evaluatieprocedures 
voor de prestaties van het Bureau in vergelijking met zijn doelstel
lingen, overeenkomstig beroepsmatig erkende normen en prestatie- 
indicatoren; 

g) de opstelling van een actieplan voor de opvolging van de conclusies 
van evaluaties achteraf van de prestaties van programma’s of activi
teiten die aanzienlijke uitgaven met zich meebrengen, overeenkom
stig artikel 29 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715; 

h) de jaarlijks verslaglegging aan de raad van bestuur over de resultaten 
van het monitoring- en evaluatiesysteem; 

i) de opstelling van een fraudebestrijdingsstrategie voor het Bureau en 
het ter goedkeuring ervan voorleggen aan het dagelijks bestuur; 

j) de opstelling van een actieplan voor de opvolging van de conclusies 
van interne of externe auditverslagen en evaluaties, alsook van on
derzoeken van OLAF, en het uitbrengen van verslag over de ge
boekte vooruitgang aan de Commissie en de raad van bestuur; 

▼M1
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k) de samenwerking met de nationale verbindingsfunctionarissen; en 

l) de samenwerking met het maatschappelijke middenveld, inclusief de 
coördinatie van het platform voor de grondrechten overeenkomstig 
artikel 10. 

▼B 
5. De directeur oefent zijn taken onafhankelijk uit. De directeur legt 
aan de raad van bestuur verantwoording af voor het beheer van zijn 
activiteiten en woont diens vergaderingen zonder stemrecht bij. 

6. De directeur kan te allen tijde door het Europees Parlement of 
door de Raad worden verzocht om een hoorzitting over enige aange
legenheid in verband met de activiteiten van het Bureau bij te wonen. 

▼M1 
7. In geval van wangedrag, onbevredigende prestaties of aanhou
dende of ernstige onregelmatigheden kan de directeur vóór het verstrij
ken van zijn ambtstermijn worden ontslagen bij besluit van de raad van 
bestuur, op basis van een voorstel van twee derde van zijn leden of van 
de Commissie. 

▼B 

HOOFDSTUK 4 

WERKING 

Artikel 16 

Onafhankelijkheid en openbaar belang 

1. Het Bureau vervult zijn taken in volledige onafhankelijkheid. 

2. De leden en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur, de 
leden van het wetenschappelijk comité en de directeur verbinden zich 
ertoe in het openbaar belang te handelen. Daartoe leggen zij een ver
klaring omtrent hun belangen af, waarin zij hetzij verklaren dat zij geen 
belangen hebben die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan 
hun onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en indirecte belangen ver
melden die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid. De verklaring wordt jaarlijks schriftelijk afgelegd 
bij indiensttreding en wordt herzien telkens als zich met betrekking 
tot de belangen wijzigingen voordoen. De verklaringen worden door 
het Bureau op zijn website gepubliceerd. 

Artikel 17 

Transparantie en toegang tot documenten 

1. Het Bureau ontwikkelt goede administratieve praktijken met het 
oog op een zo groot mogelijke transparantie met betrekking tot zijn 
activiteiten. 

Verordening (EG) nr. 1049/2001 is van toepassing op de documenten 
die bij het Bureau berusten. 

2. De raad van bestuur stelt binnen zes maanden na de aanvang van 
de werkzaamheden van het Bureau specifieke regels voor de praktische 
toepassing van lid 1 vast. Hiertoe behoren onder meer regels voor: 

a) de openbaarheid van vergaderingen; 

▼M1
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b) de bekendmaking van de werkzaamheden van het Bureau, inclusief 
die van het wetenschappelijk comité; en 

c) de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1049/2001. 

▼M1 
3. Tegen beslissingen van het Bureau uit hoofde van artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 kan klacht worden ingediend bij de 
ombudsman of beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie („het Hof van Justitie”), zoals bepaald in artikel 228 
respectievelijk 263 VWEU. 

▼B 

Artikel 18 

Gegevensbescherming 

Verordening (EG) nr. 45/2001 is van toepassing op het Bureau. 

▼M1 

Artikel 19 

Toetsing door de Ombudsman 

De activiteiten van het Bureau staan onder het toezicht van de Ombuds
man, overeenkomstig artikel 228 VWEU. 

▼B 

HOOFDSTUK 5 

FINANCIËLE BEPALINGEN 

Artikel 20 

Opstelling van de begroting 

1. Voor elk begrotingsjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, wor
den alle uitgaven en ontvangsten van het Bureau geraamd en vervolgens 
opgenomen in de begroting van het Bureau. 

2. De ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Bureau zijn 
in evenwicht. 

▼M1 
3. De ontvangsten van het Bureau omvatten, afgezien van andere 
middelen, een in de algemene begroting van de Unie (afdeling Com
missie) opgenomen subsidie van de Unie. 

▼B 
Deze ontvangsten kunnen worden aangevuld met: 

a) betalingen als vergoeding voor diensten die zijn verleend in het 
kader van de uitvoering van in artikel 4 vermelde taken; en 

b) financiële bijdragen van de in de artikelen 8, 9 en 28 bedoelde 
organisaties of landen. 

4. De uitgaven van het Bureau omvatten de bezoldiging van het 
personeel, uitgaven voor administratie en infrastructuur, en huishoude
lijke uitgaven. 

5. De raad van bestuur stelt jaarlijks, op basis van een ontwerp van 
de directeur, de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Bureau 
voor het volgende begrotingsjaar vast. Deze raming, die tevens een 
ontwerp-personeelsformatie bevat, wordt uiterlijk op 31 maart door de 
raad van bestuur bij de Commissie ingediend. 

▼B
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6. De Commissie dient de raming samen met het voorontwerp van 
begroting van de Europese Unie in bij het Europees Parlement en de 
Raad (hierna „de begrotingsautoriteit” genoemd). 

▼M1 
7. Op basis van deze raming neemt de Commissie de geraamde 
bedragen die zij nodig acht met betrekking tot de personeelsformatie 
en het bedrag van de subsidie ten laste van de algemene begroting op in 
het voorontwerp van algemene begroting van de Europese Unie, dat zij 
overeenkomstig artikel 314 VWEU voorlegt aan de begrotingsautoriteit. 

▼B 
8. De begrotingsautoriteit keurt de kredieten voor de subsidie aan het 
Bureau goed. Zij stelt de personeelsformatie voor het Bureau vast. 

9. De begroting van het Bureau wordt vastgesteld door de raad van 
bestuur. De begroting wordt definitief na de vaststelling van de alge
mene begroting van de Europese Unie. De begroting wordt, zo nodig, 
dienovereenkomstig aangepast. 

10. De raad van bestuur stelt de begrotingsautoriteit zo spoedig mo
gelijk in kennis van projecten die hij voornemens is te realiseren en die 
aanzienlijke financiële gevolgen voor de financiering van de begroting 
van het Bureau kunnen hebben, met name onroerendgoedprojecten zoals 
de huur of aankoop van gebouwen. Hij brengt de Commissie daarvan 
op de hoogte. 

Wanneer een tak van de begrotingsautoriteit kennis heeft gegeven van 
zijn voornemen om een advies te verstrekken, doet hij dit advies aan de 
raad van bestuur toekomen binnen zes weken te rekenen vanaf de 
kennisgeving van het project. 

Artikel 21 

Uitvoering van de begroting 

1. De directeur voert de begroting van het Bureau uit. 

2. Uiterlijk op 1 maart van het jaar dat volgt op het afgesloten 
begrotingsjaar deelt de rekenplichtige van het Bureau de voorlopige 
rekeningen mee aan de rekenplichtige van de Commissie, samen met 
een verslag over het begrotings- en financieel beheer van dat 
begrotingsjaar. 

De rekenplichtige van de Commissie consolideert de voorlopige reke
ningen van de instellingen en de gedecentraliseerde organen overeen
komstig artikel 128 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van 
de Raad ( 1 ) (hierna „het Financieel Reglement” genoemd). 

3. Uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het afgesloten 
begrotingsjaar dient de rekenplichtige van de Commissie de voorlopige 
rekeningen van het Bureau in bij de Rekenkamer, samen met een ver
slag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar. 
Het verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begro
tingsjaar wordt ook ingediend bij het Europees Parlement en de Raad. 

4. Na ontvangst van de opmerkingen van de Rekenkamer over de 
voorlopige rekeningen van het Bureau overeenkomstig artikel 129 van 
het Financieel Reglement maakt de directeur onder zijn eigen verant
woordelijkheid de definitieve rekeningen van het Bureau op en legt deze 
voor advies aan de raad van bestuur voor. 

▼B 

( 1 ) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).
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5. De raad van bestuur brengt advies uit over de definitieve rekenin
gen van het Bureau. 

6. Uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op het afgesloten begro
tingsjaar dient de directeur de definitieve rekeningen samen met het 
advies van de raad van bestuur in bij het Europees Parlement, de Raad, 
de Commissie en de Rekenkamer. 

7. De definitieve rekeningen worden gepubliceerd. 

8. De directeur doet uiterlijk op 30 september een antwoord op de 
opmerkingen van de Rekenkamer toekomen aan deze instelling. Hij doet 
dit antwoord ook toekomen aan de raad van bestuur. 

9. De directeur verstrekt het Europees Parlement op verzoek alle 
inlichtingen die nodig zijn voor het goede verloop van de kwijtings
procedure voor het betrokken begrotingsjaar, overeenkomstig artikel 146, 
lid 3, van het Financieel Reglement. 

10. Vóór 30 april van het jaar N + 2 verleent het Europees Parlement 
op aanbeveling van de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen besluit, de directeur kwijting voor de uitvoering van de be
groting van het begrotingsjaar N. 

11. De financiële regeling die op het Bureau van toepassing is, wordt 
vastgesteld door de raad van bestuur, na raadpleging van de Commissie. 
Deze regeling mag slechts afwijken van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2343/2002 indien dit voor de werking van het Bureau specifiek 
vereist is en mits de Commissie hiermee voorafgaandelijk heeft 
ingestemd. 

Artikel 22 

Fraudebestrijding 

1. Om fraude, corruptie en andere ongeoorloofde activiteiten te be
strijden is Verordening (EG) nr. 1073/1999 zonder beperkingen op het 
Bureau van toepassing. 

2. Het Bureau treedt toe tot het interinstitutioneel akkoord van 25 mei 
1999 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende de interne 
onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) ( 1 ) en stelt onverwijld de passende voorschriften vast die op al 
zijn personeelsleden van toepassing zijn. 

3. De financieringsbesluiten en de eruit voortvloeiende uitvoerings
overeenkomsten en -instrumenten bepalen uitdrukkelijk dat de Reken
kamer en het OLAF, indien nodig, bij de begunstigden van middelen 
van het Bureau en bij de tussenpersonen die deze middelen verdelen, tot 
controle ter plaatse kunnen overgaan. 

HOOFDSTUK 6 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 23 

Juridische status en vestigingsplaats 

1. Het Bureau heeft rechtspersoonlijkheid. 

▼B 

( 1 ) PB L 136 van 31.5.1999, blz. 15.
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2. In elke lidstaat geniet het Bureau de meest uitgebreide handelings
bevoegdheid die aan rechtspersonen op grond van de wetgeving in de 
betreffende lidstaat wordt verleend. Het Bureau kan met name roerende 
en onroerende goederen verkrijgen en vervreemden, en in rechte 
optreden. 

3. Het Bureau wordt vertegenwoordigd door zijn directeur. 

4. Het Bureau is de rechtsopvolger van het Europees Waarnemings
centrum voor racisme en vreemdelingenhaat. Het neemt alle juridische 
rechten en verplichtingen en financiële verplichtingen van het Waarne
mingscentrum over. Arbeidsovereenkomsten die het Waarnemingscen
trum vóór de vaststelling van deze verordening heeft gesloten, blijven 
geldig. 

5. De vestigingsplaats van het Bureau is Wenen. 

▼M1 

Artikel 24 

Personeel 

1. Het Statuut en de Regeling en de regels die de instellingen van de 
Unie gezamenlijk hebben vastgesteld met het oog op de toepassing van 
het Statuut en de Regeling, zijn van toepassing op het personeel en op 
de directeur van het Bureau. 

2. De raad van bestuur kan bepalingen vaststellen waardoor uit de 
lidstaten gedetacheerde nationale deskundigen voor het Bureau kunnen 
werken. 

▼B 

Artikel 25 

Talenregeling 

1. De bepalingen van Verordening nr. 1 van 15 april 1958 zijn op het 
Bureau van toepassing. 

2. De raad van bestuur besluit over de interne talenregeling van het 
Bureau. 

3. De voor het functioneren van het Bureau noodzakelijke vertalin
gen worden gemaakt door het Vertaalbureau voor de organen van de 
Europese Unie. 

▼M1 

Artikel 26 

Voorrechten en immuniteiten 

Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Euro
pese Unie, dat aan het VEU en het VWEU is gehecht, is op het Bureau 
van toepassing. 

▼B 

Artikel 27 

Bevoegdheid van het Hof van Justitie 

1. De contractuele aansprakelijkheid van het Bureau wordt beheerst 
door het recht dat op de betrokken overeenkomst van toepassing is. 

▼B
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Het Hof van Justitie is bevoegd een uitspraak te doen krachtens een 
arbitragebeding vervat in een door het Bureau gesloten overeenkomst. 

2. In het geval van niet-contractuele aansprakelijkheid vergoedt het 
Bureau, overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels 
van de lidstaten gemeen hebben, de schade die door het Bureau of 
zijn personeelsleden in de uitoefening van hun functie is veroorzaakt. 

Het Hof van Justitie is bevoegd in alle geschillen betreffende de ver
goeding van dergelijke schade een uitspraak te doen. 

▼M1 
3. Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in gevallen 
waarin overeenkomstig artikelen 263 en 265 VWEU beroep is ingesteld 
tegen het Bureau. 

▼B 

Artikel 28 

Deelname van en werkingsgebied met betrekking tot 
kandidaat-lidstaten en landen waarmee een stabilisatie- en 

associatieovereenkomst is gesloten 

1. Het Bureau moet openstaan voor de deelname van 
kandidaat-lidstaten als waarnemers. 

▼M1 
2. De in de lid 1 bedoelde deelname en de relevante uitvoerings
bepalingen worden vastgesteld in een besluit van de betrokken Associ
atieraad, rekening houdend met de specifieke status van elk land. In het 
besluit worden met name de aard, de omvang en de wijze van deelname 
van deze landen aan de werkzaamheden van het Bureau als uiteengezet 
in de artikelen 4 en 5, vermeld, met inbegrip van bepalingen met 
betrekking tot de deelname aan de door het Bureau ontplooide initia
tieven, de financiële bijdragen en het personeel. Het besluit is conform 
deze verordening en met het Statuut en de Regeling. In het besluit wordt 
bepaald dat het deelnemende land een onafhankelijk persoon die aan de 
kwalificaties voor personen in de zin van artikel 12, lid 1, punt a), 
voldoet kan aanwijzen als waarnemer zonder stemrecht in de raad van 
bestuur. Bij besluit van de Associatieraad kan het Bureau zich bezig
houden met onder artikel 3, lid 1, vallende grondrechtenvraagstukken in 
het betrokken land, voor zover dat nodig is voor de geleidelijke aan
passing van het betrokken land aan het Unierecht. 

3. De Raad kan met eenparigheid van stemmen op voorstel van de 
Commissie besluiten een land waarmee door de Unie een stabilisatie- en 
associatieovereenkomst is gesloten, ertoe uit te nodigen als waarnemer 
aan het Bureau deel te nemen. Indien de Raad dat doet is lid 2 dien
overeenkomstig van toepassing. 

▼B 

HOOFDSTUK 7 

SLOTBEPALINGEN 

▼M1 __________ 

▼B
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Artikel 30 

▼M1 
Evaluatie en toetsing 

▼B 
1. Het Bureau verricht regelmatig evaluaties vooraf en achteraf van 
zijn activiteiten die aanzienlijke uitgaven met zich brengen. De directeur 
stelt de raad van bestuur in kennis van de resultaten van die evaluaties. 

2. Het Bureau doet de begrotingsautoriteit jaarlijks alle relevante 
informatie over de resultaten van de evaluatieprocedures toekomen. 

▼M1 
3. Uiterlijk op 28 april 2027 en vervolgens om de vijf jaar geeft de 
Commissie opdracht tot een evaluatie van met name het effect, de 
doeltreffendheid en de doelmatigheid van het Bureau en zijn werkwijze. 
In de evaluatie wordt rekening gehouden met de standpunten van de 
raad van bestuur en andere belanghebbenden op zowel Unie- als nati
onaal niveau. 

4. Bij elke tweede evaluatie moeten bovendien de door het Bureau 
bereikte resultaten worden getoetst aan zijn doelstellingen, mandaat en 
taken. De in lid 3 bedoelde evaluatie kan zich met name op de vraag 
richten of het noodzakelijk is het mandaat van het Bureau te wijzigen, 
en op de financiële implicaties van een dergelijke wijziging. 

5. De Commissie legt de conclusies van de in lid 3 bedoelde evalu
atie voor aan de raad van bestuur. De raad van bestuur bestudeert de 
conclusies van de evaluatie en doet de Commissie in voorkomend geval 
aanbevelingen voor veranderingen in het Bureau, zijn werkmethoden en 
zijn opdracht. 

6. De Commissie brengt bij het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de bevindingen van de in lid 3 bedoelde evaluatie en 
de in lid 5 bedoelde aanbevelingen van de raad van bestuur. De bevin
dingen van die evaluatie en die aanbevelingen worden openbaar 
gemaakt. 

__________ 

▼B 

Artikel 32 

Aanvang van de werkzaamheden van het Bureau 

De werkzaamheden van het Bureau starten op 1 maart 2007. 

Artikel 33 

Intrekking 

1. Verordening (EG) nr. 1035/97 wordt met ingang van 1 maart 2007 
ingetrokken. 

2. Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwij
zingen naar de onderhavige verordening. 

▼B
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Artikel 34 

Inwerkingtreding en toepassing 

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van 1 maart 2007. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks 
toepasselĳk in elke lidstaat. 

▼B


	Geconsolideerde tekst: Verordening�(EG) nr. 168/2007 van de Raadvan 15 februari 2007
	Gewĳzigd bĳ:

	Verordening�(EG) nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
	HOOFDSTUK 1 ONDERWERP, DOEL, WERKINGSSFEER, TAKEN EN WERKTERREINEN
	Artikel 1 Onderwerp
	Artikel 2 Doel
	Artikel 3 Werkingssfeer
	Artikel 4 Taken
	Artikel 5 Werkterreinen
	Artikel 5 bis Jaarlijkse en meerjarige programmering

	HOOFDSTUK 2 WERKMETHODEN EN SAMENWERKING
	Artikel 6 Werkmethoden
	Artikel 7 Betrekkingen met de relevante organen en instanties van de Unie
	Artikel 8 Samenwerking met organisaties op nationaal en internationaal niveau
	Artikel 9 Samenwerking met de Raad van Europa
	Artikel 10 Samenwerking met het maatschappelijke middenveld; platform voor de grondrechten

	HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE
	Artikel 11 Organen van het Bureau
	Artikel 12 Raad van bestuur
	Artikel 13 Dagelijks bestuur
	Artikel 14 Wetenschappelijk comité
	Artikel 15 Directeur

	HOOFDSTUK 4 WERKING
	Artikel 16 Onafhankelijkheid en openbaar belang
	Artikel 17 Transparantie en toegang tot documenten
	Artikel 18 Gegevensbescherming
	Artikel 19 Toetsing door de Ombudsman

	HOOFDSTUK 5 FINANCIËLE BEPALINGEN
	Artikel 20 Opstelling van de begroting
	Artikel 21 Uitvoering van de begroting
	Artikel 22 Fraudebestrijding

	HOOFDSTUK 6 ALGEMENE BEPALINGEN
	Artikel 23 Juridische status en vestigingsplaats
	Artikel 24 Personeel
	Artikel 25 Talenregeling
	Artikel 26 Voorrechten en immuniteiten
	Artikel 27 Bevoegdheid van het Hof van Justitie
	Artikel 28 Deelname van en werkingsgebied met betrekking tot �kandidaat-�lidstaten en landen waarmee een �stabilisatie-� en associatieovereenkomst is gesloten

	HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN
	Artikel 30 Evaluatie en toetsing
	Artikel 32 Aanvang van de werkzaamheden van het Bureau
	Artikel 33 Intrekking
	Artikel 34 Inwerkingtreding en toepassing



