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GroenLinks praat met alle sollicitanten voor politieke en bestuursfuncties over integriteit. Het doel 
van het gesprek is zo open mogelijk te spreken over integriteit in het algemeen en in het licht van 
de positie of rol die je ambieert. Ook gaan we samen na of er situaties en/of gedragingen in je 
privé- of professionele leven zijn of zijn geweest die (kunnen) raken aan jouw integriteit. Als er 
zulke situaties zijn (geweest), dan voeren we daarover een open gesprek. Belangrijk is hoe je zelf 
omgaat (of eerder bent omgegaan) met situaties of gedragingen die vallen onder 
integriteitsproblemen. Wij hanteren hierbij een brede definitie van integriteit, zoals omschreven in 
het hier bijgevoegde protocol (zie pagina 6 en verder). 
 
Om het gesprek goed te kunnen voeren stellen we hieronder een aantal vragen. De vragen zijn 
bedoeld om je alert te maken op alle zaken die mogelijk relevant zijn voor een gesprek over 
integriteit. We vragen je daarom voorafgaand aan het gesprek met de kandidatencommissie 
onderstaande vragen in te vullen en te ondertekenen.  

Uiteraard is dit een vertrouwelijk gesprek. Mocht het persoonlijke zaken betreffen waarover je 
vertrouwelijk alleen met de voorzitter wilt spreken, geef dat dan aan. 

Privézaken

Is of was er iets in je persoonlijk doen of laten – al dan niet bewust - , of in dat van jouw 
naasten, waardoor je in opspraak zou kunnen komen of chantabel bent?  
(Je kunt hierbij denken aan persoonlijke conflicten, (beschuldigingen van) grensoverschrijdend gedrag, 
maar ook bijvoorbeeld uitlatingen op social media)

Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je omwille van integriteit op een bepaalde 
wijze hebt gehandeld en waar je trots op bent?  
(Je kunt hierbij denken aan een situatie waarin je belangenverstrengeling hebt geadresseerd/voorkomen, 
een cadeau of vergoeding niet hebt aangenomen, bepaalde informatie niet hebt gedeeld of juist wel etc.)
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Is of was er iets in je persoonlijk doen of laten waarbij je hebt getwijfeld aan de integriteit van 
jouw handelen of optreden of dat van anderen met wie je nauw verbonden bent/was of waarbij 
iemand anders jouw integriteit in twijfel heeft getrokken? En zo ja, waar ging dit over en wat 
heb je hiermee gedaan?  
(Denk aan kwesties zoals het aannemen van omstreden giften, het lekken van informatie, het zwart 
betalen van een aannemer of het inhuren van mensen zonder werkvergunning, pragmatische oplossingen 
verkiezen boven een morele afweging, het toelaten dat anderen niet zuiver optreden, het niet scherp 
vervullen van een toezichthoudende rol, etc.)

Zijn er formeel of informeel wel eens klachten geuit over jouw optreden? Zo ja, wat heb je 
hiermee gedaan?

Belangenconflicten 

Heb je betaalde of onbetaalde functies of belangen (gehad) in organisaties die jouw toekomstige 
functie nadelig kunnen beïnvloeden? Zo ja welke?
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Bekleed je functies die volgens de GroenLinks Statuten onverenigbaar zijn met de nieuwe 
functie? (zie bijlage 1 op pagina 10) Zo ja, ben je bereid die andere functie(s) op te zeggen wanneer je 
daadwerkelijk gekozen wordt? 

Ben je ooit (actief) lid geweest van organisaties die (sterk) in tegenspraak zijn met het 
GroenLinks gedachtegoed? (Denk hierbij ook aan functies/organisaties die wel uitlegbaar zijn, maar 
mogelijk toch tot discussie kunnen leiden)

Partijzaken

Zijn er momenten geweest dat je grote onenigheid hebt gehad met individuen/groepen binnen 
GroenLinks?

Heb je tot op heden voldaan aan je financiële verplichtingen aan de partij? (contributie, afdracht)  
(Het partijbestuur behoudt zich het recht voor de betalingsverplichting van de kandidaten te checken)
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Mediazaken

Hebben er in het verleden negatieve, twijfelachtige of niet kloppende berichten over jou, of jouw 
naasten, in de (sociale) media gestaan? Waar ging dit over? Wat heb je daarmee gedaan?

Heb je in het verleden uitlatingen gedaan die (sterk) in tegenspraak zijn met het GroenLinks 
gedachtegoed? Hoe sta je daar nu tegenover?

Juridische zaken

Ben je wel eens in aanraking geweest met justitie? Wat was het geval?

Ben je wel eens straf- of civielrechtelijk vervolgd en veroordeeld voor het plegen van een delict?
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Ben je wel eens van iets vrijgesproken? Indien ja, waarvan? Heb je schadevergoeding 
gekregen?

Is er wel eens aangifte tegen je gedaan? Zo ja, waarom?

Heb je zelf wel eens aangifte van iets of tegen iemand gedaan? Indien ja, wat was de inhoud en 
op welke gronden heb je dat gedaan? 

Overig

Zijn er zaken in het integriteitsprotocol of in de werkwijze waarmee je moeite hebt?

Zijn er wellicht andere zaken die je je belangrijk vindt en in dit kader naar voren wilt brengen?
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ONDERTEKENING  

Hierbij verklaar ik dat ik: 
• de integriteitsverklaring naar eer en geweten heb ingevuld en alles heb gemeld wat in dit 

kader van belang is;  
• het integriteitsprotocol onderschrijf en de uitgangspunten zal naleven;  
• in het geval van onduidelijkheid over het integriteitsprotocol dit bespreekbaar zal maken, 

ook in de toekomst; 
• ervan op de hoogte ben dat niet-naleving van het integriteitsprotocol consequenties kan 

hebben.  

…………………………….. 20... (datum),                 te ……………………………….(plaats),  

Door …………………………………………………………(naam)  

Handtekening ……………………………………………… 
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