Beste kandidaat,
Dit formulier is de eerste stap in je kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022
voor GroenLinks ’s-Hertogenbosch. Lees deze toelichting en de rest van het formulier goed door.
Het formulier bestaat uit de volgende delen:
- Bewilligingsformulier;
- Integriteitscode en -formulier kandidaten;
- Aanvullende informatie (alleen voor kandidaten voor het lijsttrekkerschap, andere direct verkiesbare
plaatsen en opvolgingsplaatsen).
Als de kandidaatstellingsperiode eenmaal gesloten is zullen wij in eerste instantie gesprekken voeren met de
kandidaten voor lijsttrekker en blok 1 (plek 2 tot en met 15, direct verkiesbare en opvolgingsplaatsen). Houd
er rekening mee dat met de voor te stellen kandidaten voor blok 1 in een later stadium nog een tweede
gesprek zal plaatsvinden. Daarnaast maken wij in een later stadium ook graag kennis met kandidaten voor
blok 2 (vanaf plek 16, in principe niet-verkiesbare plaatsen en lijstduwers). Hierover zul je op een later
moment bericht ontvangen.
De gesprekken met kandidaten voor blok 1 zullen plaats vinden op onderstaande momenten:
• Zaterdag 19 juni 2021, tussen 10:00 uur en 17:00 uur
• Zaterdag 26 juni 2021, tussen 10:00 uur en 17:00 uur
• Zaterdag 3 juli 2021, tussen 10:00 uur en 17:00 uur
Ten behoeve van het opstellen van een gespreksrooster verzoeken we je op te geven welke tijdperioden op de
genoemde data je niet uitkomen. Eventuele verhindering op al deze tijdstippen mag geen reden zijn de
kandidatuur onmogelijk te maken; dan zoeken we er een oplossing voor.
Het referendum voor de lijsttrekker (plek 1) wordt gehouden van 18 tot en met 25 juni 2021.
De voordracht wordt op 17 oktober 2021 bekendgemaakt, zodat de ALV op 17 november 2021 de definitieve
kandidatenlijst kan vaststellen.
Mocht je nog vragen hebben over de procedure en/of dit formulier, dan kun je contact met ons opnemen via
kandidatencommissie@groenlinksdenbosch.nl.
We hebben een ingevulde en ondertekende versie van dit formulier nodig. Print het na het invullen dus uit,
onderteken het op de betreffende plaatsen en:
- Scan het vervolgens in en stuur het naar kandidatencommissie@groenlinksdenbosch.nl;
- Of stuur het op papier naar:
Kandidatencommissie GroenLinks ‘s-Hertogenbosch
p/a Gemmy Gladdines
Ketsheuvel 38
5231 PT ’s-Hertogenbosch
Een ingevulde digitale versie terugmailen zonder handtekeningen is dus niet voldoende!
Alle kandidaten moeten zich kunnen identificeren voorafgaand aan de gesprekken en zij dienen bij opname
op de kandidatenlijst een kopie of scan van hun paspoort of identiteitskaart in te leveren.
Na ontvangst van dit formulier krijg je van ons een ontvangstbevestiging. De periode waarin je je kandidaat
kunt stellen sluit op 1 juni 2021 om 23:59 uur (voor lijsttrekker sluit de kandidaatstelling op 7 mei 2021 om
23:59 uur). Formulieren die na dat moment bij ons binnenkomen kunnen helaas niet meer in behandeling
worden genomen.
Kandidatencommissie GroenLinks ’s-Hertogenbosch

Bewilligingsformulier voor GroenLinks kandidaten
Dit formulier graag ingevuld en ondertekend meenemen naar het gesprek met de
kandidatencommissie, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
De bewilligingstermijn sluit op .........
Personalia (deze gegevens worden gebruikt bij het formeel indienen van de lijst, vul dit zorgvuldig is)
Voornaam (compleet en voluit als in paspoort): ...............................................................
....................................................................................................................................
Roepnaam: ...................................................................................................................
Achternaam: .................................................................................................................
Hoe wil je w.b. je achternaam op de lijst vermeld staan: .......……........................................
(ook de naam van partner of echtgenoot/echtgenote?)
Adres:

...................................................................................................................

Postcode en woonplaats: ..................................................................................................................
Geboortedatum: ............................................................................................................

Telefoonnummer thuis: ...................................................................................................
Evt. telefoonnummer werk: .............................................................................................
E-mailadres: .................................................................................................................
1. Ik akkoord met de Afdrachtregeling van GroenLinks, zoals in 2009 vastgesteld door het Congres (zie
bijlage).
2. Ik verplicht me tot het teruggeven van een eventuele zetel als ik de fractie tussentijds verlaat.
Ondertekening
Plaats en datum: ...........................................................................................................
Handtekening: ...............................................................................................................
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FORMELE TEKST AFDRACHTREGELING GROENLINKS
AFDRACHTREGELING VOOR VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN BESTUURDERS
1. Inleiding
De afdrachtregeling is in 1990 door het congres van GroenLinks vastgesteld. Op 18 maart 2000 heeft het
congres tot verandering van de regeling besloten per 1 juli 2000. In 2005 en 2009 is naar aanleiding van
discussies in de partijraad en het partijbestuur de regeling aangepast. Vanwege de opheffing van de
deelraden in Amsterdam en Rotterdam is in 2014 de regeling aangepast. Per 1 januari 2015 is de regeling
gewijzigd voor wethouders en gebieds- en bestuurscommissiebestuurders.
2. Geldigheid
De afdrachtregeling van GroenLinks geldt voor volksvertegenwoordigers; (duo)leden van
(deel)gemeenteraden, Provinciale Staten, Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement) en
bestuurders (gebieds- en bestuurscommissieleden, wethouders, burgemeesters, gedeputeerden,
commissarissen van de Koningin, staatssecretarissen, ministers en eurocommissarissen).
3. Afdracht Criteria
De afdrachtregeling is gerelateerd aan de wettelijk vastgestelde vergoeding voor vertegenwoordigende c.q.
bestuurlijke arbeid en wordt als volgt vastgesteld:
a.

Voor (duo)leden van (deel)gemeenteraden, Provinciale Staten en Eerste Kamer is de afdracht 10
procent van de bruto vergoeding.

b.

Voor wethouders en gebieds- en bestuurscommissiebestuurders is de afdracht:
Schijf a) 8% van de brutovergoeding over het deel van de vergoeding tot
€ 26.908 (maximale vergoeding voor een gemeenteraadslid in 2016), plus
Schijf b) 14.5% van de brutovergoeding over het deel van de vergoeding tussen
€ 26.908 en € 70.053 (maximale vergoeding van klasse 3 in 2016), plus
Schijf c) 16.5% van de brutovergoeding over het deel van de vergoeding boven
€ 70.053

c.

Voor volksvertegenwoordigers en bestuurders, anders dan wethouders en gebieds- en
bestuurscommissiebestuurders, met een bruto vergoeding hoger dan de maximale vergoeding
voor een gemeenteraadslid (in 2016 € 26.908 per jaar), is de afdracht:
Schijf a) 12,5% van de brutovergoeding over het deel van de vergoeding tot
€ 62.629 (maximale vergoeding van klasse 2 in 2016), plus
Schijf b) 15% van de brutovergoeding over het deel van de vergoeding
boven € 62.629

4. Vrijstellingsregeling
Er kunnen redenen zijn om (gedeeltelijke) vrijstelling van afdracht aan te vragen. Daartoe gelden de
volgende criteria
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a.

Vrijstellingsgrens
Als een totaal bruto jaar inkomen niet hoger is dan de maximale raadsvergoeding in de grootste
gemeente kan aanspraak worden gemaakt op vrijstelling van de afdrachtverplichting.

b.

Armoedeval
Mits het bruto jaarinkomen na aftrek van afdracht onder de onder a genoemde grens komt, kan
(gedeeltelijke) vrijstelling worden aangevraagd.

c.

Uitzonderingen
In bijzondere gevallen kan een verzoek worden gedaan om gedeeltelijke of gehele vrijstelling van
de afdracht.

Vrijstellingen worden per kalenderjaar verstrekt en dienen per kalenderjaar te worden aangevraagd bij de
afdeling financiën van het landelijk partijbureau.

DE VOOR KANDIDATEN RELEVANTE ARTIKELEN UIT HET UITVOERINGSBESLUIT
AFDRACHTREGELING VOOR VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN BESTUURDERS

1. Inleiding
De afdrachtregeling is in 1990 door het congres van GroenLinks vastgesteld. De regeling is in de loop van
de jaren verschillende keren aangepast. De afdrachten vormen ongeveer 40% van de inkomsten van de
vereniging. Dit onderschrijft het belang van de afdrachten. De afdrachtregeling wordt door het partijbestuur
voorzien van een uitvoeringsbesluit. Het uitvoeringsbesluit wordt in het tweede kwartaal van elk jaar door
het partijbestuur vastgesteld waarbij in ieder geval de voor het desbetreffende jaar gelden bedragen
worden aangepast.
2. Juridische Status
De GroenLinks organisatie ”draait” voor 40% op afdrachten. Daarom wordt aan aspirant
volksvertegenwoordigers en bestuurders gevraagd voor hun verkiezing / benoeming vrijwillig een
bewilligingformulier te ondertekenen. Met de ondertekening neemt de aspirant volksvertegenwoordiger /
bestuurder de plicht op zich na de verkiezing / benoeming een afdracht te doen aan de partijkas.
3. Fiscale Status
De vereniging GroenLinks heeft de ANBI Status. Daarmee zijn schenkingen/afdrachten aan de partij
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zij mogen in aanmerking worden genomen als
persoonsgebonden aftrek voor zover zij in een jaar hoger zijn dan 1 procent van het verzamelinkomen
en tot een maximum van 10 procent van het verzamelinkomen.
4. Geldigheid
De afdrachtregeling van GroenLinks geldt voor volksvertegenwoordigers; gebieds- en
bestuurscommissieleden, (deel)gemeenteraden, Provinciale Staten, Tweede Kamer, Eerste Kamer en
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Europees Parlement) en bestuurders (in gebieds- en bestuurscommissies, wethouders, burgemeesters,
gedeputeerden, commissarissen van de Koningin, staatssecretarissen, ministers en eurocommissarissen).
De regeling is ook van toepassing voor leden van GroenLinks die via een gecombineerde lijst, waarin de
naam GroenLinks verschijnt, in een vertegenwoordigend lichaam zitten.
5. Bekendmaking met de afdrachtregeling
De afdeling die een volksvertegenwoordiger op de kieslijst heeft geplaatst dient deze vóór plaatsing op de
kieslijst te informeren over de afdrachtregeling en een bewilligingformulier te laten ondertekenen.
De bestuurder die door een afdeling wordt benoemd dient deze vóór benoeming te informeren over de
afdrachtregeling. Vóór de benoeming wordt de bestuurder gevraagd een bewilligingformulier te
ondertekenen.
De bestuurders die zonder tussenkomst van een afdeling op een bestuurlijke functie solliciteren, worden
na hun benoeming door de afdeling Financiën van het landelijk partijbureau geïnformeerd over de
afdrachtregeling.
..
9. Vrijstellingsregeling
..
Volksvertegenwoordigers en bestuurders dienen voor de aanvraag van vrijstelling een jaaropgave en/of
andere bewijsstukken van hun inkomen en relevante financiële gegevens toe te sturen.
Vrijstellingen worden per kalenderjaar verstrekt en dienen per kalenderjaar te worden aangevraagd bij de
afdeling Financiën van het landelijk partijbureau.
In de maand januari van elk jaar stuurt het landelijk bureau iedereen die vrijstelling heeft een nieuw
aanvraagformulier voor vrijstelling toe. Deze moet voor 1 april van hetzelfde jaar geretourneerd zijn.
10. Vrijstellingsbesluiten
Binnen de onder 9a en 9b gemelde vrijstellingscriteria kan de afdeling Financiën van het landelijk
partijbureau vrijstellingen toekennen. Besluitvorming en berichtgeving hieromtrent vindt binnen 4 weken na
ontvangst van de aanvraag plaats.
Over alle vrijstellingsaanvragen die onder de onder 9c gemelde vrijstellingscriteria vallen besluit de
penningmeester van het landelijk partijbestuur, de afdrachten commissie gehoord hebbende.
Besluitvorming en berichtgeving vindt plaats in de eerste maand van elk kwartaal over alle aanvragen die
in het daaraan voorafgaande kwartaal ontvangen zijn.
Een vrijstellingsbesluit kan voor een bepaalde periode worden genomen. Deze periode kan niet langer zijn
dan een kalenderjaar
11. Beroep en bezwaar
Tegen vrijstellingsbesluiten kan éénmaal bezwaar worden aangetekend bij het landelijk partijbestuur van
GroenLinks. Dit doet een bindende uitspraak
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..
16. Afdrachten aan afdelingen
Afdelingen mogen nadere afdrachten bedingen bij afdrachtplichtigen. Deze extra afdrachten kunnen echter
niet ten koste gaan van de afdrachten aan GroenLinks landelijk. Het congres heeft uitgesproken dat de
landelijke afdracht altijd voorrang heeft. Het partijbestuur heeft de afdelingen gevraagd zich te matigen wat
deze lokale afdrachten betreft. Via de bijdrage van de landelijke partij ontvangen afdelingen immers ook
een deel van de afdracht die landelijk ontvangen wordt.
17. Tenuitvoerlegging
a. algemeen
De uitvoering van de afdrachtregeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het landelijk
partijbestuur. Het landelijk partijbestuur heeft deze taak een plaats gegeven binnen de functie van de
penningmeester. Daarnaast is de Commissie Afdrachten ingesteld.
b. De Commissie Afdrachten
De Commissie Afdrachten bestaat uit de penningmeester van het landelijke bestuur en twee 'gewone'
leden. De commissie vergadert vier keer per jaar en wordt secretarieel ondersteund door de afdeling
Financiën van het landelijk partijbureau.
De taken van de Commissie Afdrachten zijn:


Beleidsvoorbereiding met betrekking tot eventuele aanpassingen van de afdrachtregeling;



Voorbereiding van de jaarlijkse bestuurlijke besluitvorming rond het uitvoeringsbesluit met
betrekking tot de afdrachtregeling;



Beeldvorming en oordeelsvorming met betrekking tot vrijstellingsaanvragen als bedoeld in artikel
8c van deze uitvoeringsregeling;



Controle op de tenuitvoerlegging van de afdrachtregeling en het uitvoeringsbesluit afdracht
regeling.

c. Contact en informatie
Vragen over de afdrachtregeling, het uitvoeringsbesluit, alsmede verzoeken om vrijstelling kunnen
schriftelijk toegezonden worden aan:
de Commissie Afdrachten, Postbus 8008, 3503 RA Utrecht
Digitaal is de commissie bereikbaar via: afdrachten@groenlinks.nl.
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Toelichting Lokale Afdrachtregeling GroenLinks ‘s-Hertogenbosch
1. Voor raadsleden en eventuele wethouder(s) voor GroenLinks in ’s-Hertogenbosch geldt dat aan de
afdeling 10% van de bruto vergoeding wordt afgedragen.
2. Deze afdracht is in principe bestemd voor het opbouwen gedurende de zittingsperiode van een fonds
waaruit de campagne voor de volgende lokale verkiezingen wordt bekostigd.
3. Ook plaatselijk geldt de vrijstellingsregeling zoals die landelijk is vastgesteld.

Integriteitsprotocol en -verklaring voor GroenLinks-kandidaten
Versie mei 2020

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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Integriteitsprotocol GroenLinks
vastgesteld in herziene versie door het partijbestuur (…) mei 2020

Inleiding
In dit protocol is vastgelegd wat GroenLinks verstaat onder het begrip integriteit, met welke
criteria en aan de hand van welke waarden de partij integriteit toetst, hoe de
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en hoe integriteit getoetst wordt in
kandidaatstellingsprocedures.
1. Definitie
Integriteit draait om het nemen van verantwoordelijkheid als functionaris of politicus van
GroenLinks en de bereidheid om daarover verantwoording af te leggen.
Integriteit betekent zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig handelen in het licht van de
kernwaarden van GroenLinks:
Zorgvuldig betekent dat individuen, maar ook groepen – de organisatie als geheel steeds opnieuw kritisch en systematisch reflecteren op hun kernverantwoordelijkheden en
zich vragen stellen als: Hoe doe ik mijn taken goed? Doe ik recht aan de situatie? Houd ik
in voldoende mate rekening met de rechten, belangen en het welzijn van alle
belanghebbenden?
Uitlegbaar betekent dat personen en groepen kunnen aangeven hoe hun handelen past
bij hun kernverantwoordelijkheden en kerntaken en bij de kernwaarde, regels, richtlijnen,
wetten en andere bindende voorschriften van hun organisatie. Zorgvuldigheid verwijst
naar de manier waarop een standpunt wordt ingenomen, uitlegbaarheid naar de uitkomst,
oftewel naar het standpunt zelf.
Standvastig betekent dat personen en groepen hun rug recht houden bij weerstanden
en verleidingen; dat ze niet onverantwoord handelen omdat dit de weg van de minste
weerstand is.
Concreet betekent dat o.a.:
- Doen wat is afgesproken:

gedrag past binnen wetten, regels en afspraken (zorgvuldig)

-

Doen wat bij je rol hoort:

gedrag past bij wat van je verwacht wordt (uitlegbaar)

-

Doen wat je zegt:

eenheid in woord en gedrag (standvastig)

Om daaraan te kunnen voldoen is het van belang dat iedereen die actief is binnen GroenLinks
beschikt over een eigen moreel kompas en afwegingen maakt op basis van onze uitgesproken en
onuitgesproken waarden en normen.
Integriteit is o.a. gestoeld op:
- moraliteit (of: moreel besef): de functionaris is zich scherp bewust van de voorbeeldrol die
hij of zij in de samenleving heeft t.a.v. morele en ethische afwegingen;
-

transparantie: de functionaris is open over o.a. nevenfuncties, neven inkomsten,
declaraties, ontvangen en betaalde giften etc. en is in redelijkheid proactief in het
verstrekken van informatie daarover;

-

vertrouwelijkheid: de functionaris gaat zorgvuldig om met kennis en informatie;

-

zorgvuldigheid: respect voor allen en kent gelijke rechten toe aan alle individuen en
instanties;

-

onafhankelijkheid: de functionaris vermijdt belangenverstrengeling en de schijn daarvan.

-

loyaliteit: de functionaris is loyaal aan de partij en de kiezers.
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Integriteit kan onder druk komen te staan (d.w.z. een integriteitsprobleem opleveren) als er
sprake is van (vermeende) aantasting van vertrouwen of reputatie door bijvoorbeeld:
- (structureel) verschil in woorden en gedrag;
-

gedrag dat afwijkt van normen die horen bij een functie of positie;

-

grensoverschrijdend gedrag (gedrag dat bestaande codes, wetten/regels of afspraken
overschrijdt, zoals daar onder andere zijn interne GroenLinks regels en afspraken over
afdrachten, het meenemen van zetels etc.);

-

belangenverstrengeling of beïnvloeding;

-

persoonlijke omstandigheden;

-

gedragingen uit het verleden.

Niet-integer gedrag kan bestaan zonder dat er sprake is van opzet of onwettelijk gedrag.
2. Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheid voor integer gedrag ligt bij:
1. de persoon zelf (primair)
2. degene(n) die hem of haar geselecteerd hebben (secundair)
3. degene(n) die zijn of haar functioneren beoordelen of verantwoordelijk zijn (in laatste instantie)
-

Iedereen is primair zelf verantwoordelijk voor de eigen integriteit. Die komt tot uiting in
ieders gedrag bij de uitoefening van rol of functie binnen GroenLinks en de wijze waarop
wordt omgegaan met relevante gedragingen in het verleden, inclusief de melding van
mogelijke integriteitsproblemen.

-

Afhankelijk van de situatie zijn anderen (mede)verantwoordelijk voor het afhandelen en
signaleren van integriteitskwesties, denk daarbij aan functioneringscommissies en
voorzitters van (afdelings-)besturen en fracties.

-

GroenLinks wil een veilige en integere omgeving voor medewerkers, vrijwilligers, leden en
sympathisanten waarborgen. Het partijbestuur van GroenLinks is eindverantwoordelijk
voor het opstellen van het integriteitsbeleid, het integriteitsraamwerk en het (doen)
organiseren van de preventieve activiteiten. De partijvoorzitter is portefeuillehouder voor
integriteitszaken.

Op het moment dat iemand binnen de organisatie kampt met (mogelijke) integriteitsproblemen of
ongewenst gedrag ervaart, heeft het de voorkeur om dit zo veel mogelijk informeel op te lossen.
Daarmee wordt bedoeld dat de betrokkene zelf in gesprek gaat, al dan niet met ondersteuning
van bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. GroenLinks heeft een aantal interne en externe
vertrouwenspersonen benoemd waar de hele organisatie een beroep op kan doen. Daarnaast is
het mogelijk onregelmatigheden, integriteitsincidenten of mistanden te melden en eventueel een
formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Uiteindelijk kan of moet het partijbestuur
ingrijpen of handelen als de integriteit van GroenLinks als geheel in het geding is.
Het is van belang om wat betreft eventuele consequenties van integriteitsproblemen eenduidig en
helder te zijn: de persoon in kwestie is verantwoordelijk en zal daar bij schending van integriteit
de consequenties van moeten dragen (eventueel na terugroeping of royement door of namens het
partijbestuur).
3. Werkwijze integriteitstoets bij kandidaatstelling
De integriteitstoets behoort tot de vaste procedure bij kandidaatstellingen binnen GroenLinks. Het
doel van de toets is om na te gaan of er gedragingen in het verleden of het privéleven van een
kandidaat zijn die als niet integer ervaren kunnen worden. Als er zulke situaties zijn, is dat niet
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per definitie een reden om iemands kandidatuur af te wijzen. Ook hoeven die situaties niet per
definitie bekend gemaakt te worden; de partij moet echter wel van eventuele integriteitsrisico’s op
de hoogte zijn.
Een belangrijke vraag bij de beoordeling van integriteit is hoe de kandidaat zelf omgaat (of eerder
is omgegaan) met situaties of gedragingen die vallen onder integriteitsproblemen. Belangrijk is
vooral of iemand transparant is in zijn of haar handelen en waar mogelijk inspanningen heeft
verricht om de integriteit te herstellen. Ook is de vraag van belang hoe hij of zij terugkijkt op de
betreffende voorvallen of situaties.
Kandidatencommissies worden geacht in redelijkheid onderzoek te doen om eventuele
integriteitskwesties of -risico’s te achterhalen. Desondanks blijft het belangrijkste uitgangspunt
dat de sollicitant zelf verantwoordelijk is voor het inzicht in welke zaken gevoelig kunnen liggen en
het melden hiervan.
Stappenplan toetsing bij kandidaatstelling
Kandidatencommissies volgen het volgende stappenplan voor de integriteitstoets. Als twijfel
ontstaat over een voor te dragen sollicitant, informeert de voorzitter van de kandidatencommissie
de partijvoorzitter of voorzitter van het afdelingsbestuur, als portefeuillehouder integriteit (of
diegene in het bestuur die op dat moment portefeuillehouder integriteit is).
1. Briefing / training kandidatencommissies
Bij de start van een kandidaatstellingsprocedure wordt de kandidatencommissie zorgvuldig
gebrieft en getraind in het goed onderzoeken van de integriteit van sollicitanten. Dit kan
bijvoorbeeld door dilemmasessies, training in gespreksvaardigheden, referenten- en
internetonderzoek.
2. Vragenlijst en verklaring
Sollicitanten vullen een vragenlijst in en ondertekenen een integriteitsverklaring. In de vragenlijst
wordt nadrukkelijk gevraagd naar mogelijk controversiële of belastende gebeurtenissen of
omstandigheden, binnen en buiten de partij. Uiteraard hoeft een bevestigend antwoord op een
van de vragen niet tot een negatief oordeel over iemands integriteit te leiden, maar het is
belangrijk dat de partij op de hoogte is van mogelijke integriteitsvraagstukken.
3. VOG
Sollicitanten voor landelijke functies vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan.
4. Eerste gesprek
Tijdens het eerste gesprek bevraagt de kandidatencommissie de sollicitant over integriteit. Dit
gebeurt aan de hand van de ingevulde vragenlijst. Het is belangrijk dat de commissie goed
doorvraagt om te achterhalen of er zaken zijn die de sollicitant zelf – wellicht onterecht - niet als
integriteitsrisico inschat en hierover het gesprek aan te gaan. De kandidatencommissie vormt zich
daarnaast een beeld van de visie op integriteit van de sollicitant en toetst dit aan het
integriteitsbeleid en de integriteitsverklaring van GroenLinks. De kandidatencommissie kan
casuïstiek gebruiken om het gesprek over integriteit te verdiepen. Indien nodig kan de
kandidatencommissie een tweede gesprek voeren en het thema integriteit hierin opnieuw terug
laten komen (zie ook punt 6).
5. Referenten en internetonderzoek
De kandidatencommissie bevraagt referenten van sollicitanten die voor een tweede gesprek
worden uitgenodigd, aan de hand van het profiel dat voor de functie is opgesteld en kan daarbij
ook zaken op het gebied van integriteit bespreken. Daarnaast doen kandidatencommissies
onderzoek op het internet naar sollicitanten (o.a. bij 'reguliere' en sociale media).
6. Nader onderzoek integriteitskwesties
Als de kandidatencommissie van mening is dat er aanleiding is om de integriteitsvraag nader te
bespreken, dan:
- stelt zij de sollicitant op de hoogte van haar twijfels en verzoekt meer informatie te
verstrekken over de zaak die de twijfels gewekt heeft en mogelijk ook meer referenties;
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-

stelt zij vast of de ingebrachte informatie/referenties een objectief beeld van de zaak
schetsen;

-

stelt zij samen met de sollicitant een overzicht van ter zake doende onderwerpen op als
agenda voor een of meer vervolggesprekken;

-

in uitzonderlijke gevallen kan de kandidatencommissie via de partijvoorzitter informatie
inwinnen bij de AIVD;

-

na afronding van het aanvullend onderzoek, commissie het definitieve kandidatenadvies
vast.

Bewaartermijn gegevens
De kandidatencommissie zorgt ervoor dat alle vertrouwelijke gegevens van en over kandidaten na
afloop van de interne verkiezingen worden vernietigd, met uitzondering van het
bewilligingsformulier en de door kandidatencommissies voor landelijke procedures verzamelde
gegevens inzake integriteit van kandidaten. Deze gegevens worden onder verantwoordelijkheid
van de partij- of afdelingsvoorzitter bewaard voor een maximale periode van vijf jaar. De
bewaartermijn wordt verlengd als kandidaten zich in een nieuwe procedure opnieuw kandidaat
stellen. De informatie is slechts toegankelijk voor de partij- of afdelingsvoorzitter,
kandidatencommissies en de betrokken kandidaat. De wijze waarop gegevens of oude feiten
worden gewogen, is telkens de verantwoordelijkheid van de dan functionerende
kandidatencommissie. Daarbij is “de kennis van nu” leidend, alsmede het getoonde inzicht en
transparantie van de betreffende kandidaat zelf.
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BIJLAGE 1: Onverenigbaarheid van functies
Statuten Artikel 4. Kandidatuur
(...)
4. Niemand kan tegelijkertijd zijn:
a. lid van meer dan één vertegenwoordigend orgaan (gemeenteraad,
deelgemeenteraad, provinciale staten, waterschapsbestuur, Eerste of
Tweede Kamer, Europees Parlement);
b. lid van een vertegenwoordigend orgaan en lid van het partij- of
afdelingsbestuur op hetzelfde niveau;
c. ambtsdrager (burgemeester, wethouder, gedeputeerde, minister,
staatssecretaris) en lid van het partij- of afdelingsbestuur op hetzelfde
niveau;
d. ambtsdrager en lid van een vertegenwoordigend orgaan, op welk niveau
dan ook;
e. lid van het partijbestuur, de toezichtraad, het congrespresidium of de
commissie voor geschil en beroep;
f. lid van een kandidatencommissie en kandidaat voor het orgaan waarvoor de
commissie is ingesteld;
g. lid van het afdelingsbestuur en lid van de kascommissie van die afdeling;
h. in dienst van bestuur of fractie en lid van dat bestuur of die fractie.
(...)
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Aanvullende informatie

Alle kandidaten dienen dit deel in te vullen.
1. Ben je lid van GroenLinks?
❍ JA ❍ NEE
Toelichting:

2. Voor welke plek kandideer je je?
❍ Lijsttrekker (plek 1 op de lijst)

❍ Blok 1 (verkiesbare en opvolgingsplaatsen vanaf plek 2 tot en met 15)
Vanaf welke plek wil je kandidaat zijn?: … En eventueel: t/m welke plek?: …
❍ Blok 2 (vanaf plek 16, in principe onverkiesbaar m.u.v. veel voorkeursstemmen)
3. Waarom wil je je kandidaat stellen?

Let op: van lijsttrekkerskandidaten en de kandidaten voor de plekken in blok 1 ontvangen wij verder graag de
volgende informatie:
- uitgebreid CV;
- een motivatiebrief met daarin:
o een korte toelichting op maatschappelijke en politieke ervaring, voor zover deze niet uit het CV blijkt;
o een toelichting op inhoudelijke deskundigheid (specialisme);
o een korte toelichting op je politieke visie;
- minimaal twee recente referenties.
Daarnaast behoudt de kandidatencommissie zich het recht voor om de kandidaat om nadere informatie te
vragen indien de commissie dit noodzakelijk acht.

