
 

Integriteitscode VVD Lansingerland 
 

 
Inleiding  
Iedereen die binnen of namens de VVD een functie vervult, moet dat integer doen en is bereid 
om daarover continu op een transparante wijze te communiceren en verantwoording af te 
leggen.  
Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders of aan de vertegenwoordigende 
organen, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders en gekozen 
volksvertegenwoordigers hun functie vervullen.  
Het Hoofdbestuur VVD heeft Vuistregels Integriteit gepresenteerd in mei 2013 met als doel het 
vergroten van het intgriteitsbewustzijn binnen de partij. Deze Vuistregels zijn vervolgens 
aangeboden aan de Afdelingen.  
 
Dienstbaarheid  
Uw handelen is altijd en volledig gericht op het belang van uw organisatie en de burgers die bij 
die organisatie betrokken zijn. 
 
Onafhankelijkheid  
Uw handelen wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging 
optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging 
wordt vermeden. U geeft bij de besluitvorming aan in hoeverre het onderwerp u persoonlijk 
aangaat, indien de onafhankelijke oordeelsvorming in het geding kan zijn. Als er familie- of 
vriendschapsbetrekkingen of persoonlijke betrekkingen spelen met een aanbieder van diensten 
of zaken, dan onthoudt u zich van deelname aan de besluitvorming over het betreffende 
onderwerp. U neemt van een aanbieder van diensten of goederen geen geschenken, faciliteiten 
of diensten aan die uw onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen 
beïnvloeden. Geschenken en giften die u uit hoofde van uw functie ontvangt, worden gemeld en 
geregistreerd volgens de op u van toepassing zijnde regels.  
U bespreekt in de organisatie waar u deel van uit maakt uitnodigingen voor excursies en 
evenementen op kosten van derden.  
 
Openheid  
Uw handelen is transparant, zodat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende 
organen volledig inzicht hebben in uw handelen en uw beweegredenen daarbij. U doet opgave 
van uw financiële en andere belangen en van uw (neven)functies. U vervult geen nevenfuncties 
die een voorzienbaar risico vormen voor een integere invulling van uw functie. U bent 
transparant over uw declaraties. U declareert uitsluitend als de hoogte en de functionaliteit 
ervan kunnen worden aangetoond. U bent terughoudend bij het in rekening brengen van 
uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden. U declareert geen kosten die al 
op andere wijze worden vergoed.  
 
Functionaliteit  
Uw handelen heeft een herkenbaar verband met de functie die u vervult. U meldt het 
voornemen tot een buitenlandse of meerdaagse binnenlandse reis of een uitnodiging daartoe. U 
vraagt zich altijd af waarom derden u voor dit soort reizen uitnodigen. Het meereizen van uw 
partner naar en in het buitenland is voor eigen rekening, tenzij dit gebeurt op uitnodiging van de 



 
ontvangende partij en het belang van het bestuur of orgaan daarmee gediend is. Het verlengen 
van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden komt voor eigen rekening.  
 
Zorgvuldigheid  
Uw handelen is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden 
bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.  
 
Delen  
Integriteit is een vereiste en zal daarom altijd bespreekbaar moeten worden gemaakt. U 
bespreekt het onderwerp integriteit in overleggen en meldt situaties waarbij de integriteit in het 
geding kan zijn. U spreekt ook anderen aan op mogelijk niet-integer gedrag en maakt de 
dilemma’s bespreekbaar.  
 
Communicatie  
Binnen de landelijke VVD wordt integriteit levend gehouden door opleiding en training, de 
ontwikkeling van workshops en thema-bijeenkomsten. Het Hoofdbestuur van de VVD benoemt 
een commissie Integriteit, die onder meer tot taak heeft de kernbegrippen integriteit breed 
bekend te maken, te bevorderen en ervoor te zorgen dat daarnaar gehandeld wordt.  
 
Ten slotte  
In gevallen waarin de Integriteitscode niet voorzien of waarbij de toepassing niet eenduidig is, 
vindt bespreking van dit dilemma plaats. U kunt te allen tijde te rade gaan bij het Bestuur van de 
Afdeling Lansingerland of bij de Permanente Commissie Integriteit van het Hoofdbestuur van de 
VVD. De commissie is bereikbaar via commissieintegriteit@vvd.nl. 
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