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Opgave van de financiële belangen van de leden
OVEREENKOMSTIG BIJLAGE I VAN HET REGLEMENT VAN HET EUROPEES PARLEMENT BETREFFENDE

de Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten
In te dienen bij de Voorzitter voor afloop van de eerste vergaderperiode na de Europese verkiezingen of, indien een lid in

de loop van de zittingsperiode wordt geïnstalleerd, binnen 30 dagen na zijn ambtsaanvaarding, alsmede na iedere wijziging.

Familienaam : Schaake

Voornaam : Marietje

Ondergetekende, volledig op de hoogte van het Reglement, met inbegrip van de aan het Reglement
gehechte Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement, verklaart hierbij op zijn/haar
erewoord:

(A)  "Overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder a), van de gedragscode doe ik opgave van mijn
beroepswerkzaamheden gedurende de drie jaar voor mijn ambtsaanvaarding in het Parlement,
alsmede van mijn deelname aan comités en raden van bestuur gedurende diezelfde periode bij
ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties, verenigingen of andere organisaties die aan
het rechtsverkeer deelnemen:"

Inkomstencategorieën 2Beroepswerkzaamheden of bestuursfuncties 1

1 2 3 4

1. Lid Europees Parlement X

2.     

3.     

4.     

5.     

1 Beroep/bestuursfunctie uitgeoefend gedurende de drie jaar voorafgaand aan de huidige zittingsperiode. Wie ook al
verkozen werd voor de vorige zittingsperiode, moet verklaren dat hij/zij gedurende deze drie jaar lid geweest is.
2 De regelmatige inkomsten die het lid ontvangt uit hoofde van elk van de ingevolge de eerste alinea op te geven
punten worden in een van de volgende categorieën ingedeeld:
1. van 500 tot 1000 EUR bruto per maand;
2. van 1001 tot 5000 EUR bruto per maand;
3. van 5001 tot 10 000 EUR bruto per maand;
4. meer dan 10 000 EUR bruto per maand.
Inkomsten in een andere munteenheid dan de euro worden omgerekend naar en opgegeven in euro's, met toepassing
van de op de dag van indiening van de Opgave geldende wisselkoers. Alle andere inkomsten die het lid ontvangt uit
hoofde van de op te geven punten worden op jaarbasis berekend, door twaalf gedeeld en in een van bovengenoemde
categorieën ingedeeld. Indien de regelmatige inkomsten of de andere inkomsten onder de drempel van de eerste
categorie liggen, d.w.z. minder bedragen dan 500 EUR bruto per maand, of indien de opgegeven beroepsmatige
activiteiten, bestuursfuncties, activiteiten, of deelname aan onderneming of maatschap onbetaald zijn, hoeft geen
categorie te worden vermeld.
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(B)  "Overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder b), van de gedragscode en artikel 2 van de
uitvoeringsbepalingen van het Statuut van de leden van het Europees Parlement doe ik opgave
van de bezoldiging die ik voor de uitoefening van een mandaat in een ander parlement ontvang:"3

Mandaat Bedrag van de bezoldiging

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(C)  "Overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder c), van de gedragscode doe ik opgave van de vaste
bezoldigde activiteiten die ik naast mijn taken uitoefen, in loondienst dan wel als zelfstandige:"

Inkomstencategorieën 2Activiteit

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

3 Overeenkomstig artikel 2 van de uitvoeringsbepalingen van het Statuut van de leden van het Europees Parlement
(PB C 159 van 13.7.2009) zijn de leden gehouden opgave te doen van de precieze hoogte van de bezoldiging.
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(D)  "Overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder d), van de gedragscode doe ik opgave van
mijn deelname aan comités en raden van bestuur bij ondernemingen, niet-gouvernementele
organisaties, verenigingen of andere organisaties die aan het rechtsverkeer deelnemen, en van
enige andere relevante externe activiteit waarmee ik mij al dan niet bezoldigd bezighoud:"

Inkomstencategorieën 2Deelname of activiteit

1 2 3 4

1. Lid, European Council on Foreign Affairs     

2. Lid Raad van Bestuur, Iran Human Rights
Documentation Center

    

3. Lid, Global Commission on Internet
Governance

    

4. Lid, Digital Defenders Partnership
Investment Committee

    

5. Lid, Raad van Toezicht Free Press
Unlimited

    

6. Lid, European Internet Foundation     

7. Lid Raad van Advies, Tahrir Institute voor
Middle East Policy

    

8. Lid Raad van Bestuur, Vlaams-Nederlands
Huis deBuren

    

9. Lid Raad van Advies, Internet Society     

10. Lid Comité van Aanbeveling, Model
European Parliament

    

11. Lid Steering Committee, New America
Foundation's 'Transatlantic Dialogues on
Security and Freedom in the Digital Age'

    

12. Lid Comié van Aanbeveling, Publeaks     

13. Lid Raad van Advies, EU-funded research
project 'Media, Conflict and Democratisation'
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(E)  "Overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder e), van de gedragscode doe ik opgave van de
incidentele externe activiteiten die ik tegen vergoeding verricht (met inbegrip van publicaties,
lezingen of advisering), waarvan de vergoeding in totaal meer bedraagt dan 5000 EUR per
kalenderjaar:"

Inkomstencategorieën 2Incidentele activiteiten waarvan de vergoeding
in totaal meer bedraagt dan 5000 EUR per
kalenderjaar 1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

(F)  "Overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder f), van de gedragscode doe ik opgave van deelname in
ondernemingen of maatschappen, wanneer dit een weerslag kan hebben op het publieke domein,
of wanneer die deelname mij aanzienlijke invloed verschaft op de zakelijke belangen van de
betrokken organisaties:"

Inkomstencategorieën 2Deelname in
onderneming of
maatschap met
mogelijke implicaties
voor het publieke
domein

Deelname met
aanzienlijke invloed

1 2 3 4

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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(G)  Ik doe opgave van alle aan mij in het kader van mijn politieke activiteiten door derden
verleende financiële, personele of materiële steun, naast de door het Parlement beschikbaar
gestelde middelen, onder vermelding van de identiteit van deze derden:

1. financiële steun:

(*) verleend door

2. personele steun:

(*) verleend door

3. materiële steun:

(*) verleend door

(*) Identiteit van de betrokken derden.

(H)  Ik doe opgave van overige financiële belangen die van invloed zouden kunnen zijn op de
uitoefening van mijn taken:

Financiële belangen:

1.

2.

3.

(I)  Overige informatie die ik wens te verstrekken:

Datum: 01/07/2014 Handtekening:



6/6 NL

DE VERKLARINGEN IN DEZE OPGAVE ZIJN OP PERSOONLIJKE TITEL EN VALLEN
VOLLEDIG ONDER DE PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET

LID EN DIENEN BIJGEWERKT TE WORDEN ZODRA ZICH EEN WIJZIGING IN DE
SITUATIE VAN HET LID VOORDOET, OVEREENKOMSTIG HET GESTELDE IN ARTIKEL

4 VAN DE GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT.

Deze verklaring wordt gepubliceerd op de website van het Parlement.

PER E-MAIL TOE TE ZENDEN AAN Administration-Deputes@europarl.europa.eu

GELIEVE VERVOLGENS HET ONDERTEKENDE ORIGINEEL TOE TE ZENDEN AAN:

EUROPEES PARLEMENT
Afdeling ledenadministratie4

Wiertzstraat 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUSSEL

4 Juridische mededeling: de Afdeling ledenadministratie is de verantwoordelijke voor de verwerking als bedoeld in
Verordening (EG) nr. 45/2001 en het Besluit van het Bureau van 22 juni 2005 tot uitvoering van deze voorschriften
(PB C 308 van 6.12.2005, blz. 1).


