
 

 
 

 

Protocol integriteit Eerste Kamerfractie 50PLUS 

 

Per 1 januari 2019 hanteert de Eerste Kamerfractie van 50PLUS de volgende 

integriteitsregels. Dit protocol is de uitwerking van adviezen en aanbevelingen in het 

GRECO-rapport.  

 

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is voor veel Kamerleden een nevenfunctie. Bijna 

ieder lid van de Eerste Kamer heeft naast zijn lidmaatschap andere maatschappelijke 

functies, hetzij functies van commerciële aard of functies met een belangenbehartigend en/of 

dienstverlenend karakter. Bij de uitoefening van deze verschillende functies dient het 

Kamerlid uiterste zorgvuldigheid te betrachten om belangenverstrengeling, of zelfs de schijn 

van belangenverstrengeling te voorkomen. 

 

 

- Ieder lid van de 50PLUS-fractie heeft voor de aanvaarding van zijn lidmaatschap van de 

Eerste Kamer dit protocol doorgenomen, met de fractie besproken en voor akkoord 

getekend. 

 

- De hoofdfunctie en eventuele nevenfuncties van een kandidaat-Kamerlid worden bij de 

fractievoorzitter gemeld en vastgelegd voordat hij/zij wordt geïnstalleerd als Eerste Kamerlid. 

 

- De Eerste Kamerfractie streeft maximale transparantie na, daarom worden alle betaalde 

hoofd-, neven-, advies, - en eventuele partijpolitieke functies, geregistreerd in het register 

van de Eerste Kamer en daarnaast op de website van 50PLUS vermeld. Wijzigingen worden 

binnen zes weken aan de partij en de griffie doorgegeven. 

 

- De leden van de 50PLUS-fractie aanvaarden geen politieke, maatschappelijke of andere 

partijfuncties die het aanzien van de politiek of van 50PLUS zullen schaden, doordat de 

cumulatie van functies tot belangenverstrengeling kan leiden, en de integriteit van de 

politieke besluitvorming onder druk komt te staan. 50PLUS-senatoren overleggen in 

fractieverband over het voornemen om deel te nemen aan nieuwe activiteiten zoals het 

toetreden tot raden en commissies van advies en toezicht. 

 

- Belangenverstrengeling dient te worden voorkomen evenals de schijn van 

belangenverstrengeling, daarom is het uitgangspunt van de Eerste Kamerfractie dat er geen 

enkele twijfel kan ontstaan over het belang dat wordt gediend. 50PLUS-senatoren kunnen na 

overleg met de fractie het woord voeren over onderwerpen die gelieerd zijn aan hun andere 

hoofd-, neven-, adviesfuncties maar zullen hierbij altijd de partijlijn volgen. Bij de behandeling 

van een onderwerp waarbij de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen optreden dient 

dit bij aanvang van de behandeling in de Kamer gemeld te worden. 

 

- Eerste Kamerleden maken aan de fractievoorzitter melding van persoonlijke 

omstandigheden die het aanzien van de Eerste Kamer of 50PLUS kunnen schaden. 



 

- Uitnodigingen voor buitenlandse reizen op kosten van een derden-partij worden in de 

fractie ter beoordeling voorgelegd en bij deelname gemeld aan de griffie voor opname in het 

register. 

 

- Giften en geschenken worden alleen aanvaard mits er geen tegenprestatie wordt verlangd 

en als de waarde niet hoger is dan € 50, -- en worden vermeld in het Eerste Kamerregister. 

 

- 50PLUS-senatoren zullen uiterst zorgvuldig omgaan met de informatie die ze ter 

beschikking krijgen uit hoofde van hun Kamerlidmaatschap. Dit betekend dat hij/zij geen 

gebruik zal maken van deze informatie ten bate van zichzelf of van derden. 

 

- Eventuele dilemma’s die voortkomen uit bovenstaande regels worden voorgelegd aan de 

gehele fractie en aldaar besproken. Toepassing en naleving van deze regels valt onder de 

eindverantwoording van de fractievoorzitter. 

 

- Aan het begin van elk nieuw parlementair jaar worden deze regels in de fractie besproken 

en indien nodig aangepast. Ook wordt de lijst met hoofd-, neven-, advies, - en eventuele 

partijpolitieke functies doorgenomen en geactualiseerd voor zover dit nodig mocht zijn. 

 

 

 Vastgesteld 18 december 2018  

 


