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VOORWOORD 
 
 
 
Uit hoofde van artikel 7, lid 6, van de gedragscode voor de leden van het Europees 
Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten (bijlage I bij het 
Reglement van het Europees Parlement, hierna gedragscode) publiceert het raadgevend 
comité voor het gedrag van de leden (hierna raadgevend comité) een jaarverslag van 
zijn werkzaamheden. 
 
Het jaarverslag 2019 - eerste halfjaar heeft betrekking op de werkzaamheden van het 
raadgevend comité van 1 januari tot 1 juli 2019 en is op 20 maart 2019 door het comité 
goedgekeurd. 
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Samenvatting 
 
Dit verslag heeft betrekking op de werkzaamheden van het raadgevend comité voor 
het gedrag van de leden in de periode van 1 januari tot 1 juli 2019. 
 
Het comité werd verzocht twee gevallen van vermoedelijke overtredingen van de 
gedragscode te onderzoeken, waarbij in totaal vijf leden betrokken waren. 
 
In het eerste halfjaar van 2019 heeft het raadgevend comité één verzoek van een lid 
ontvangen om richtsnoeren omtrent de uitlegging en toepassing van de bepalingen 
van de gedragscode. Het lid ontving in vertrouwen en binnen de in de gedragscode 
vastgestelde termijn de richtsnoeren waarom het had verzocht. 
 
Het raadgevend comité blijft de hoogste normen inzake ethiek en transparantie 
toepassen in dienst van de leden en de instelling door ervoor te zorgen dat de 
bepalingen van de gedragscode nauwgezet worden nageleefd. 
 
Het comité achtte het vooral belangrijk de leden bewust te maken van hun 
verplichtingen inzake openbaarmaking en hun plicht om bij de uitoefening van hun 
mandaat de algemene gedragsbeginselen na te leven, en het heeft in dit verslag een 
aantal aanbevelingen gedaan voor het nieuwe Parlement. 
 
Overeenkomstig artikel 9 van de uitvoeringsmaatregelen voor de gedragscode voerde 
de bevoegde administratieve dienst (de afdeling Ledenadministratie van het 
directoraat-generaal Presidium, die fungeert als secretariaat van het raadgevend 
comité) voor de leden een algemene plausibiliteitscontrole uit voor alle, in de loop 
van deze periode ingediende opgaven van financiële belangen van de leden. 
 
Tijdens het eerste halfjaar werden in totaal 4 nieuwe opgaven van financiële 
belangen ingediend door nieuwe leden en werden 26 opgaven bijgewerkt. Er werden 
43 verklaringen van aanwezigheid openbaar gemaakt. 
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1 ACHTERGROND 
 
De gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en 
belangenconflicten omvat de grondbeginselen voor het gedrag en de belangrijkste plichten 
van de leden bij de uitoefening van hun mandaat. De leden moeten uitsluitend in het 
algemeen belang handelen en mogen geen direct of indirect financieel voordeel of enige 
vorm van beloning aanvaarden. 
 
Overeenkomstig artikel 2, onder c), van de in 2017 ingevoerde gedragscode mogen de leden 
zich niet beroepsmatig bezighouden met betaalde lobbyactiviteiten die rechtstreeks verband 
houden met het besluitvormingsproces van de Unie. In artikel 6 van de gedragscode zijn 
beperkingen vastgelegd met betrekking tot de voorwaarden waaronder oud-leden zich met 
lobby- of representatieactiviteiten mogen bezighouden. 
 
In de gedragscode is een definitie van "belangenconflict" opgenomen (een persoonlijk 
belang dat een ongewenste invloed kan hebben op de wijze waarop een lid zijn taken 
uitoefent) en zijn de noodzakelijke stappen vastgelegd om dit te voorkomen. Alleen wanneer 
het lid niet in staat is het feitelijke of mogelijke belangenconflict op te lossen, laat hij dit de 
Voorzitter schriftelijk weten. Indien een dergelijk conflict niet blijkt uit de opgave van zijn 
financiële belangen, meldt het lid dit conflict tevens schriftelijk of mondeling voordat hij het 
woord voert of stemt over een hiermee verband houdende kwestie. 
 
Bovendien omvat de gedragscode gedetailleerde regels over de opgave van financiële 
belangen. De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het indienen van een dergelijke 
opgave met de vereiste verplichte, nauwkeurig te vermelden informatie (bijv. beroep, 
werkzaamheden, lidmaatschappen gedurende drie jaar voor ambtsaanvaarding en tijdens hun 
mandaat, deelname in ondernemingen, ontvangen steun en respectieve inkomenscategorie). 
Het staat de leden vrij aanvullende informatie te verschaffen. De eerste opgave moet voor 
het einde van de eerste vergaderperiode na de Europese verkiezingen of, bij 
ambtsaanvaarding in de loop van de zittingsperiode, binnen 30 dagen na het begin van het 
mandaat worden ingediend, Bij een wijziging moet voor het einde van de maand die volgt 
op de wijziging, een herziene opgave worden ingediend. Leden zijn niet verkiesbaar als 
ambtsdragers van het Parlement of een van zijn organen, kunnen niet tot rapporteur worden 
benoemd en kunnen niet deelnemen aan een officiële delegatie of aan interinstitutionele 
onderhandelingen, zolang zij hun opgave van financiële belangen niet hebben ingediend. 
 
Deze verplichtingen inzake openbaarmaking werden vervolledigd met de 
uitvoeringsmaatregelen voor de gedragscode voor de leden. Overeenkomstig de hierin 
opgenomen bepalingen moeten de leden onverwijld hun aanwezigheid bij door personen of 
organisaties georganiseerde evenementen buiten een officiële EP-delegatie melden, indien 
hun reis-, accommodatie- en/of verblijfkosten door derden werden vergoed of rechtstreeks 
werden betaald (met uitzondering van bepaalde categorieën: EU-instellingen, autoriteiten 
van de lidstaten, internationale organisaties, politieke partijen, enz.). 
 
De leden moeten bij de Voorzitter melding maken van alle geschenken die zij ontvangen 
wanneer zij het Parlement officieel vertegenwoordigen en zij moeten deze geschenken 
overdragen. Bovendien mogen zij bij de uitoefening van hun taken geen geschenken met een 
approximatieve waarde van meer dan 150 EUR aanvaarden. 
 
Deze opgaven en het register van officiële geschenken kunnen rechtstreeks op de openbare 
website van het Parlement worden geraadpleegd. 
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Uit al deze verplichtingen inzake openbaarmaking blijkt hoeveel waarde het Parlement aan 
transparantie en ethiek hecht. Bovendien voorziet de gedragscode in een mechanisme voor 
het toezicht op en de handhaving van de daarin vastgelegde bepalingen.  
 
Op verzoek van de Voorzitter van het EP onderzoekt het raadgevend comité elke vermeende 
overtreding van de gedragscode, en de Voorzitter van het EP kan een besluit tot sanctie 
nemen.
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2 HET RAADGEVEND COMITÉ VOOR HET GEDRAG VAN DE LEDEN 
 
 
2.1 Samenstelling 
 
Het raadgevend comité werd bij artikel 7, lid 1, van de gedragscode opgericht. 
 
Overeenkomstig artikel 7, leden 2 en 3, van de gedragscode benoemt de Voorzitter aan het 
begin van zijn mandaat vijf vaste leden, die hij kiest uit de leden van de Commissie 
constitutionele zaken en de Commissie juridische zaken van het Parlement, met 
inachtneming van hun ervaring en het politiek evenwicht. 
 
De door de Voorzitter op 5 april 2017 benoemde vaste leden van het raadgevend comité zijn: 
 

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polen), 
 
 Mady DELVAUX (S&D, Luxemburg), 
 
 Sajjad KARIM (ECR, Verenigd Koninkrijk), 
 
 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Frankrijk),  
 
 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Tsjechië). 
 

Aan het begin van zijn mandaat benoemt de Voorzitter tevens een plaatsvervangend lid voor 
elke fractie die niet met een vast lid in het raadgevend comité vertegenwoordigd is. Deze 
zijn:  
 

 Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finland), 
 
 Laura FERRARA (EFDD, Italië),  

 
 Gerolf ANNEMANS (ENF, België). 

 
 
2.2 Voorzitterschap 
 
Overeenkomstig artikel 7, lid 2, tweede alinea, van de gedragscode neemt ieder vast lid van 
het raadgevend comité het voorzitterschap bij toerbeurt waar voor een periode van 
zes maanden. Bovendien wordt voor de volgorde van de toerbeurten, overeenkomstig 
artikel 3 van het reglement van het comité, in beginsel uitgegaan van de grootte van de fractie 
– te beginnen bij de grootste fractie – waartoe de leden van het comité behoren. 
 
Zo werd het voorzitterschap van het raadgevend comité tijdens het eerste halfjaar van 2019 
waargenomen door de heer CAVADA tot eind maart en de heer MAŠTÁLKA van april tot 
eind juni. 
 
 
2.3 Vergaderingen in 2019 
 
Het raadgevend comité kwam tijdens het eerste halfjaar van 2019 zes keer bijeen.  
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Vergaderrooster van het raadgevend comité in 2019  
 
Maandag 14 januari1 
Dinsdag 22 januari 
Dinsdag 26 februari2 
Dinsdag 19 maart3 
Dinsdag 9 april4 
Dinsdag 4 juni 
Donderdag 13 juni5 
 

 
  

 
 
2.4 Taken 
 
Het raadgevend comité: 
 

 geeft op verzoek richtsnoeren aan de leden omtrent de uitlegging en 
toepassing van de bepalingen van de gedragscode. 

 
Overeenkomstig artikel 7, lid 4, eerste alinea, van de gedragscode geeft het raadgevend 
comité in vertrouwen en binnen 30 kalenderdagen richtsnoeren. Een lid dat hierom verzoekt, 
is vervolgens gerechtigd zich op deze richtsnoeren te verlaten. 
 
 

 beoordeelt vermoedelijke gevallen van overtreding van de gedragscode en 
dient de Voorzitter van advies over eventueel te nemen maatregelen. 

 
Deze beoordeling geschiedt op verzoek van de Voorzitter overeenkomstig artikel 7, lid 4, en 
artikel 8 van de gedragscode. 
 
Ingeval er reden is om aan te nemen dat een lid de gedragscode wellicht heeft overtreden, 
verwijst de Voorzitter de zaak door naar het raadgevend comité, behalve in gevallen van 
kennelijk vexatoir gedrag. Het raadgevend comité onderzoekt vervolgens de 
omstandigheden rond de vermoedelijke overtreding en kan het desbetreffende lid horen. Het 
comité geeft een aanbeveling aan de Voorzitter over een eventueel besluit. 
 
Wanneer de Voorzitter, gelet op deze aanbeveling, tot de conclusie komt dat het betrokken 
lid de gedragscode inderdaad heeft overtreden, stelt hij bij een met redenen omkleed besluit 
een sanctie vast, overeenkomstig artikel 166 van het Reglement. 
 
 
2.5 Tijdens het jaar verrichte werkzaamheden 
 

                                                
1 Buitengewone vergadering. 
2 De vergadering werd afgelast omdat het quorum niet werd bereikt. 
3 Om organisatorische redenen werd de vergadering tot 20 maart uitgesteld. 
4 Om organisatorische redenen werd de vergadering naar 4 april vervroegd. 
5 Buitengewone vergadering. 
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2.5.1. Vermoedelijke overtredingen van de gedragscode 
 
Tijdens het eerste halfjaar van 2019 heeft het raadgevend comité twee gevallen van 
vermoedelijke overtredingen van de gedragscode behandeld waarbij in totaal vijf leden 
betrokken waren. 
 
De eerste verwijzing van de Voorzitter, die eind 2018 werd ontvangen, maar in 2019 werd 
behandeld, betrof een geval waarin vier leden zich niet hebben gehouden aan de verplichting 
om een onbezoldigd lidmaatschap te melden. Het raadgevend comité was van mening dat 
het verzuim van de leden om binnen de in artikel 4, lid 1, van de gedragscode bedoelde 
termijn een bijgewerkte opgave van financiële belangen in te dienen, inderdaad een 
overtreding van de gedragscode inhield, maar dat door de late indiening van de opgave in 
deze zaak geen verdere stappen nodig waren. 
 
De tweede verwijzing had betrekking op het verzuim van een lid om een herziene opgave 
van financiële belangen in te dienen waarin binnen de toepasselijke termijn de deelname aan 
een raad van bestuur bij een onderneming, de deelname in een onderneming, ontvangen 
steun overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder d), f) en g), van de gedragscode en een verklaring 
inzake het bijwonen van een door een derde georganiseerde gelegenheid overeenkomstig 
artikel 5, lid 3, van de gedragscode en hoofdstuk 2 van de uitvoeringsmaatregelen ervan 
waren opgenomen. Het raadgevend comité kwam tot de conclusie dat het lid een ernstige 
overtreding van de gedragscode had begaan en dat de zaak verdere aandacht behoefde. 
 
 

2.5.2 Richtsnoeren omtrent de uitlegging en toepassing van de gedragscode 
 
Gedurende deze periode heeft het raadgevend comité in de zin van artikel 7, lid 4, eerste 
alinea, één formeel verzoek om richtsnoeren omtrent de uitlegging en toepassing van de 
gedragscode ontvangen. 
 
Dit geval betrof een verzoek om richtsnoeren inzake een mogelijk belangenconflict tussen 
de huidige taken van een lid in het EP en een sollicitatie naar een onbezoldigde gekozen 
functie als voorzitter van een raad van bestuur van een onderzoekscentrum en een vereniging 
die actief is op een sectorspecifiek gebied van industrieel concurrentievermogen. Het 
raadgevend comité heeft gewezen op de toepasselijke regels en aanbevolen dat het lid hetzij 
niet solliciteert naar deze functies hetzij het lidmaatschap van zijn huidige commissies 
opgeeft. 
 
Bovendien voerde het secretariaat van het raadgevend comité tijdens deze periode zijn 
gebruikelijke taken uit en nam het verzoeken van leden en hun parlementaire medewerkers 
in behandeling om hen te helpen de bepalingen van de gedragscode en de bijbehorende 
uitvoeringsmaatregelen correct toe te passen. 
 
 

2.5.3 Optimale praktijken 
 
Het secretariaat heeft een gedachtewisseling met de leden van de Commissie Reglement, 
immuniteiten en institutionele aangelegenheden van de Parlementaire Vergadering van de 
Raad van Europa gehouden over de consolidatie van het mechanisme voor de toepassing van 
de gedragscode van de leden van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa ten 
aanzien van de procedure voor het onderzoek en de behandeling van klachten. 
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2.6 Aanbevelingen voor de komende zittingsperiode  
 

Het raadgevend comité heeft zich als hoofddoel gesteld de leden bij te staan bij de vervulling 
van hun plicht de algemene gedragsbeginselen na te leven bij de uitoefening van hun 
mandaat en te voldoen aan hun verplichtingen inzake openbaarmaking. 
 
Ter verlaging van het risico dat de Voorzitter uiteindelijk zijn toevlucht moet nemen tot 
sancties heeft het raadgevend comité altijd de voorkeur gegeven aan een proactieve 
benadering van de leden en een voortdurende verduidelijking van de verplichtingen van de 
leden inzake openbaarmaking binnen het toepassingsgebied van de gedragscode. De 
vertrouwelijkheid wordt te allen tijde strikt in acht genomen. 
 
Tot dusverre was het raadgevend comité van mening dat, wanneer een overtreding van de 
gedragscode snel door het betrokken lid werd rechtgezet middels indiening van de passende 
en naar behoren ingevulde opgave, geen verdere follow-up noodzakelijk is. 
 
Het raadgevend comité adviseert het nieuwe Parlement deze praktijk in ere te houden. 
 
Het raadgevend comité onderstreept dat voor bewustmaking onder de leden moet worden 
gezorgd, zodat zij in staat zijn hun verplichtingen uit hoofde van de gedragscode op grondige 
en transparante wijze na te leven. Het is bijzonder belangrijk aam het begin van de nieuwe 
zittingsperiode informatie (zie hieronder) en richtsnoeren te verschaffen. 
 
Ten aanzien van de "belangenconflicten", overeenkomstig artikel 3 van de gedragscode, is 
het raadgevend comité van mening dat, hoewel het in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de leden is om te beoordelen of er sprake is van een persoonlijk 
belang en of dit van invloed kan zijn op de uitoefening van hun taken als lid van het Europees 
Parlement, de vereisten inzake onpartijdigheid waaraan de leden moeten voldoen, verder 
moet worden verduidelijkt en versterkt. 
 
 
 
3 WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET DE GEDRAGSCODE  
 
3.1 Indiening en bijwerking van de opgaven van de financiële belangen van de leden 
 
Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de gedragscode moeten leden van het Europees 
Parlement bij ambtsaanvaarding in de loop van de zittingsperiode onder hun persoonlijke 
verantwoordelijkheid binnen dertig dagen na het begin van hun mandaat op uitvoerige en 
nauwkeurige wijze opgave doen van hun financiële belangen. In het eerste halfjaar van 2019 
hebben alle nieuwe leden de opgave van hun financiële belangen binnen de gestelde termijn 
ingediend. 
 
Daarnaast worden de leden uit hoofde van artikel 4, lid 1, geacht iedere wijziging die voor 
hun opgave van belang is voor het einde van de maand die volgt op de wijziging door te 
geven. Naar aanleiding van deze verplichting werden in het eerste halfjaar van 2019 bij de 
Voorzitter 26 bijgewerkte opgaven ingediend. 
 
Voor leden die tijdens de verkiezingen van 23 t/m 26 mei zijn verkozen voor de negende 
zittingsperiode, zal de indiening van hun eerste en bijgewerkte opgaven worden opgenomen 
in het jaarverslag dat het tweede halfjaar van 2019 bestrijkt. 
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3.2 Controleprocedure voor de opgaven van de financiële belangen van de leden 
 
In artikel 9 van de uitvoeringsmaatregelen voor de gedragscode zijn voorschriften 
vastgelegd voor een procedure die door de bevoegde dienst moet worden gevolgd bij de 
controle van de opgaven van de financiële belangen van de leden. 
 
Als er reden is om aan te nemen dat een opgave manifest foute, niet ernstig bedoelde, 
onleesbare of onbegrijpelijke informatie bevat, wordt er door de afdeling Ledenadministratie 
van het directoraat-generaal Presidium namens de Voorzitter een algemene 
plausibiliteitscontrole uitgevoerd om duidelijkheid te verkrijgen. Het betrokken lid krijgt de 
gelegenheid om hierop binnen een redelijke termijn te reageren. Als de verschafte 
verduidelijkingen ontoereikend worden geacht en het probleem na de controle dus niet is 
opgelost, neemt de Voorzitter een besluit over verdere stappen. 
 
De controleprocedure is gedurende het hele jaar en zonder uitzondering van toepassing op 
nieuwe opgaven die tijdens de lopende zittingsperiode door nieuwe leden bij 
ambtsaanvaarding worden ingediend en op aangepaste versies van bestaande opgaven. 
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4 ADMINISTRATIE 
 
De afdeling Ledenadministratie van het directoraat-generaal Presidium fungeert als 
secretariaat voor het raadgevend comité en is uit hoofde van de artikelen 2, 3, 4 en 9 van de 
uitvoeringsmaatregelen voor de gedragscode door de secretaris-generaal aangewezen als de 
bevoegde dienst. De contactgegevens van het secretariaat zijn de volgende: 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
 
Europees Parlement 
Secretariaat van het raadgevend comité voor het gedrag van de leden 
Wiertzstraat 60 
PHS 07B022 
B-1047 Brussel 
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U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het 
indienen van een opgave van financiële belangen 
met de vereiste verplichte, nauwkeurig te 
vermelden informatie (bijv. beroep, 
werkzaamheden, lidmaatschappen gedurende 
drie jaar voor uw ambtsaanvaarding en tijdens uw 
mandaat, deelname in ondernemingen, 
ontvangen steun en respectieve 
inkomenscategorie). Het staat u vrij aanvullende 
informatie te verschaffen. 

 
Voor het einde van de eerste vergaderperiode na 
de Europese verkiezingen (of, bij 
ambtsaanvaarding in de loop van de 
zittingsperiode, binnen 30 dagen na het begin van 
het mandaat). 
Bij een wijziging moet u voor het einde van de 
maand die volgt op de wijziging, een herziene 
opgave indienen.  

 
Door het invullen van uw opgave rechtstreeks 
online via het Ledenportaal (of door het 
wordformulier te gebruiken). 
U moet deze opgave printen en het ondertekende 
origineel sturen naar de afdeling 
Ledenadministratie (PHS 07B019 in Brussel - of 
LOW H00057 tijdens de vergaderperioden in 
Straatsburg). 

 
U bent niet verkiesbaar als ambtsdrager van het 
Parlement of een van zijn organen, kunt niet tot 
rapporteur worden benoemd en kunt niet 
deelnemen aan officiële delegaties of aan 
interinstitutionele onderhandelingen, zolang u de 
opgave van financiële belangen niet heeft 
ondertekend. 

 

Opgave  
van  

financiële belangen 
 
   
 
 
 
 

Wanneer? 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe? 
 
 
 
 
 
 
 

Wat gebeurt er als u de 
opgave niet indient? 

 
 
 

Om redenen van transparantie en overeenkomstig de Gedragscode inzake financiële 
belangen en belangenconflicten en de uitvoeringsmaatregelen ervan dient u de 
volgende informatie openbaar te maken: 
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Wanneer u een door personen of organisaties 
georganiseerde gelegenheid bijwoont buiten een 
officiële EP-delegatie, moet u een "Verklaring van 
aanwezigheid naar aanleiding van een uitnodiging 
voor door derden georganiseerde gelegenheden" 
indienen, wanneer: 
– uw reis-, accommodatie- of verblijfkosten door 
derden worden betaald of vergoed (behalve 
indien zij behoren tot bepaalde categorieën: EU-
instellingen, autoriteiten van de lidstaten, 
internationale organisaties, politieke partijen, 
enz.).  
 
Uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op 
de laatste dag van aanwezigheid (bijv. 30 april 
voor een evenement op 14 maart). 
 
Door het invullen van uw verklaring rechtstreeks 
online via het Ledenportaal (of door het 
wordformulier te gebruiken), onder vermelding 
van:  

- de naam, de functie en het adres van 
degenen die heeft betaald; 
- de aard van de geheel of gedeeltelijk 
betaalde of vergoede uitgaven;  
- de aard en het programma van de 
gelegenheid. 

U moet deze verklaring printen en het 
ondertekende origineel sturen naar de afdeling 
Ledenadministratie (PHS 07B019 in Brussel - of 
LOW H00057 tijdens de vergaderperioden in 
Straatsburg). 

 

    

 
Verklaring  

van  
aanwezigheid 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer? 
 
 
 

Hoe? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uw opgave van financiële belangen en 
uw verklaring van aanwezigheid worden 
bekendgemaakt op uw profielpagina op 
de Europarl-website. 
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Indien u een geschenk ontvangt, wanneer u het 
Parlement in een officiële hoedanigheid 
vertegenwoordigt (bijv. als Voorzitter, 
ondervoorzitter, Quaestor, voorzitter of 
ondervoorzitter van een commissie of delegatie) 
moet u de Voorzitter hiervan in kennis stellen onder 
vermelding van de schenker, de datum van 
ontvangst en de geschatte waarde van het geschenk. 
 
Het geschenk moet worden overgedragen aan de 
afdeling Ledenadministratie (PHS 07B019 in Brussel 
- of LOW H00057 tijdens de vergaderperioden in 
Straatsburg) waar het wordt geregistreerd.  
 
Uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de 
datum van ontvangst van het geschenk. 
 
Door gebruik te maken van het betreffende 
wordformulier. 

 
Wanneer u een persoonlijk belang heeft dat een 
ongewenste invloed kan hebben op de wijze 
waarop u uw taken als lid uitoefent en u dit niet 
kunt oplossen, moet u: 

 - dit schriftelijk aan de Voorzitter laten weten; 
 - hieraan bekendheid geven alvorens het woord 

te voeren of te stemmen. 
 

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met 
AdminMEP@europarl.europa.eu  

Bij de uitoefening van uw taken mag u slechts 
geschenken of soortgelijke voordelen 
aanvaarden met een waarde van minder dan 
150 EUR die u uit hoffelijkheid worden 
aangeboden. 

    

 
Geschenken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer? 
 
 

Hoe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangenconflicten 
 
 
 
 
 

 

Uw kunt het raadgevend comité voor het gedrag van de leden om vertrouwelijke 
richtsnoeren verzoeken over alle kwesties die met de gedragscode verband houden. 
Wanneer de Voorzitter van het EP tot de conclusie komt dat u de gedragscode heeft 
overtreden kan hij besluiten een sanctie vast te stellen. 


