
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2246 VAN DE COMMISSIE 

van 3 december 2015 

inzake nadere bepalingen voor het registratienummersysteem die van toepassing zijn op het 
register van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en informatie uit 

standaarduittreksels uit het register 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, 

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (1), en met 
name artikel 7, lid 3, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Er moet nadere invulling worden gegeven aan het systeem voor toekenning van registratienummers aan Europese 
politieke partijen en Europese politieke stichtingen. 

(2)  De inhoud en het formaat van de standaarduittreksels uit het register die door het register op verzoek 
beschikbaar worden gesteld aan derde partijen, dienen nader te worden bepaald. In deze standaarduittreksels 
dient de belangrijkste informatie betreffende de betrokken Europese politieke partij of Europese politieke stichting 
te worden opgenomen. 

(3)  De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 37 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 opgerichte comité, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Onderwerp 

Bij deze verordening wordt het registratienummersysteem ingesteld dat van toepassing is op het register van Europese 
politieke partijen en Europese politieke stichtingen, hierna het „register” genoemd, alsmede de inhoud en het formaat 
van de standaarduittreksels uit het register die op verzoek beschikbaar worden gesteld aan derde partijen. 

Artikel 2 

Registratienummersysteem 

1. Aan elke Europese politieke partij en elke Europese politieke stichting wordt een afzonderlijk registratienummer 
toegekend volgens de chronologische volgorde van binnenkomst van de registratieverzoeken. 

2. Het registratienummer bestaat uit twee onderdelen: 

a)  een Europese identificatiecode; 

b)  een nationale identificatiecode die op de Europese identificatiecode volgt, indien de lidstaat waar de zetel van de 
Europese politieke partij of de Europese politieke stichting is gevestigd een parallel registratienummersysteem toepast. 

3. Het formaat van het nummer wordt in bijlage I vastgesteld. 
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(1) PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1. 



Artikel 3 

Standaarduittreksels 

1. In de standaarduittreksels uit het register wordt betreffende de betrokken Europese politieke partij of Europese 
politieke stichting de volgende informatie opgenomen: 

a)  soort entiteit: Europese politieke partij of Europese politieke stichting; 

b)  door de Autoriteit overeenkomstig artikel 2 toegekend registratienummer; 

c)  volledige naam, acroniem en logo; 

d)  lidstaat waar de zetel van de Europese politieke partij of de Europese politieke stichting is gevestigd; 

e)  wanneer de lidstaat waar de zetel is gevestigd, voorziet in parallelle registratie: de naam, het adres en in voorkomend 
geval de website van de betrokken registratieautoriteit; 

f)  het adres van de zetel en het postadres indien dat een ander is, en in voorkomend geval het e-mailadres en de 
website; 

g)  de datum van registratie als Europese politieke partij of Europese politieke stichting en in voorkomend geval de 
datum van uitschrijving; 

h)  indien de Europese politieke partij of de Europese politieke stichting is ontstaan door omvorming van een in een 
lidstaat geregistreerde organisatie: de volledige naam en de rechtspositie van die organisatie, alsmede het eventuele 
nationale registratienummer; 

i)  de datum waarop de statuten zijn vastgesteld en, in voorkomend geval, de datum waarop zij zijn gewijzigd; 

j)  uitsluitend ten aanzien van Europese politieke partijen: 

—  de lijst van aangesloten partijen; 

—  het aantal leden van de Europese politieke partij of van de aangesloten partijen, indien dat relevant is, dat lid is 
van het Europees Parlement; 

—  in voorkomend geval, de naam en het registratienummer van de verbonden Europese politieke stichting; 

k)  uitsluitend ten aanzien van Europese politieke stichtingen: 

—  de lijst van aangesloten organisaties; 

—  in voorkomend geval, de naam en het registratienummer van de verbonden Europese politieke partij; 

l)  de naam van de voorzitter en de personen die bestuurlijke of financiële bevoegdheden of bevoegdheden als wettelijke 
vertegenwoordiger hebben, met duidelijke vermelding van hun hoedanigheid en hun individuele of collectieve 
bevoegdheden om namens de organisatie verbintenissen aan te gaan jegens derden en de organisatie in rechte te 
vertegenwoordigen. 

2. Het formaat van het standaarduittreksel wordt in bijlage II vastgesteld. 

Artikel 4 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 3 december 2015. 

Voor de Commissie 

De voorzitter 
Jean-Claude JUNCKER   

BIJLAGE I 

Formaat van het registratienummer 

Voor Europese politieke partijen 

EUPP x LS 

of 

EUPP x LS y 

Voor Europese politieke stichtingen 

EUPF x LS 

of 

EUPF x LS y 

waarbij „x” een volgnummer is dat door de Autoriteit wordt vastgesteld volgens de volgorde waarin registratieverzoeken 
binnenkomen, „LS” de tweelettercode van de lidstaat waar de zetel is gevestigd (1) en „y” de eventuele nationale registra
tiecode.  
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(1) Code van de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) (ISO 3166 alfa-2), behalve voor Griekenland en het Verenigd Koninkrijk, 
die respectievelijk met de codes EL en UK worden aangeduid. 



BIJLAGE II 

Formaat van de standaarduittreksels 

Voor Europese politieke partijen 

Standaarduittreksel uit het register van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen 

Afgegeven door de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, opgericht bij arti
kel 6 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

(postadres van de Autoriteit) 

Informatie verkregen uit het register op (datum)  

Nr. Omschrijving Informatie uit het register 
(of „niet van toepassing”) 

1 Soort entiteit Europese politieke partij 

2 Registratienummer (1)  

3 a) Datum van registratie  

b) Datum van uitschrijving (2)  

4 Volledige naam  

5 Acroniem  

6 Logo  

7 Lidstaat waar de zetel is gevestigd  

8 Adres van de zetel  

9 Postadres, indien dat anders is  

10 Website  

11 E-mailadres  

12 Datum waarop de statuten zijn vastgesteld  

13 Datum waarop de statuten zijn gewijzigd  

14 Lijst van de aangesloten partijen 
(volledige naam en type lidmaatschap)  

15 Aantal leden van de Europese politieke partij of van de aangeslo
ten partijen, indien dat relevant is, dat lid is van het Europees Par
lement  

16 Naam van de voorzitter  

17 Namen van de personen die bestuurlijke of financiële bevoegdhe
den of bevoegdheden als wettelijke vertegenwoordiger hebben, 
met vermelding van hun hoedanigheid en hun individuele of col
lectieve bevoegdheden om namens de organisatie verbintenissen 
aan te gaan jegens derden en de organisatie in rechte te vertegen
woordigen (3)  
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Nr. Omschrijving Informatie uit het register 
(of „niet van toepassing”) 

18 Volledige naam en registratienummer van eventuele verbonden 
Europese politieke stichting  

19 Wanneer de lidstaat waar de zetel is gevestigd, voorziet in paral
lelle registratie: naam, adres en website van de betrokken registra
tieautoriteit (3)  

20 Als de Europese politieke partij is opgericht door omzetting van 
een nationale organisatie: 
—  volledige naam (3) 
—  rechtsvorm (3) 
—  nationaal registratienummer (3) 
van de vroegere organisatie  

(1)  Het registratienummer is door de Autoriteit toegekend overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2246 van de Commissie; 
als er een parallel nationaal registratienummersysteem bestaat, is het nationale registratienummer het laatste onderdeel van dit regis
tratienummer (alles wat volgt op de landcode van twee letters) en wordt de bevoegde nationale autoriteit aangegeven onder num
mer 19. 

(2) Indien de organisatie bij het opstellen van dit uittreksel niet meer de status van Europese politieke partij heeft overeenkomstig Veror
dening (EU, Euratom) nr. 1141/2014, vermeldt het uittreksel de informatie die op de datum van uitschrijving in het register was op
genomen. 

(3)  De Autoriteit is niet bevoegd om de wettelijkheid of de volledigheid van dit onderdeel te bevestigen; de verstrekte informatie is zoals 
die momenteel in het register is opgenomen.  

Voor Europese politieke stichtingen 

Standaarduittreksel uit het register van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen 

Afgegeven door de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, opgericht bij arti
kel 6 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

(postadres van de Autoriteit) 

Informatie verkregen uit het register op (datum)  

Nr. Omschrijving Informatie uit het register 
(of „niet van toepassing”) 

1 Soort entiteit Europese politieke stichting 

2 Registratienummer (1)  

3 a) Datum van registratie  

b) Datum van uitschrijving (2)  

4 Volledige naam  

5 Acroniem  

6 Logo  

7 Lidstaat waar de zetel is gevestigd  

8 Adres van de zetel  

9 Postadres, indien dat anders is  
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Nr. Omschrijving Informatie uit het register 
(of „niet van toepassing”) 

10 Website  

11 E-mailadres  

12 Datum waarop de statuten zijn vastgesteld  

13 Datum waarop de statuten zijn gewijzigd  

14 Lijst van aangesloten organisaties (volledige naam en type lidmaat
schap)  

15 Naam van de voorzitter  

16 Namen van de personen die bestuurlijke of financiële bevoegdhe
den of bevoegdheden als wettelijke vertegenwoordiger hebben, 
met vermelding van hun hoedanigheid en hun individuele of 
collectieve bevoegdheden om namens de organisatie verbinte
nissen aan te gaan jegens derden en deze in rechte te vertegen
woordigen (3)  

17 Volledige naam en registratienummer van de verbonden Europese 
politieke partij  

18 Wanneer de lidstaat waar de zetel is gevestigd, voorziet in paral
lelle registratie: naam, adres en website van de betrokken registra
tieautoriteit (3)  

19 Als de Europese politieke stichting is opgericht door omzetting 
van een nationale organisatie: 
—  volledige naam (3) 
—  rechtsvorm (3) 
—  nationaal registratienummer (3) 
van de vroegere organisatie  

(1)  Het registratienummer is door de Autoriteit toegekend overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2246 van de Commissie; 
als er een parallel nationaal registratienummersysteem bestaat, is het nationale registratienummer het laatste onderdeel van dit regis
tratienummer (alles wat volgt op de landcode van twee letters) en wordt de bevoegde nationale autoriteit aangegeven onder num
mer 18. 

(2)  Indien de organisatie bij het opstellen van dit uittreksel niet meer de status van Europese politieke stichting heeft overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014, vermeldt het uittreksel de informatie die op de datum van uitschrijving in het register 
was opgenomen. 

(3)  De Autoriteit is niet bevoegd om de wettelijkheid of de volledigheid van dit onderdeel te bevestigen; de verstrekte informatie is zoals 
die momenteel in het register is opgenomen.   
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