
 

  

Integriteitsdocument Bilts Belang 
      

NAAM: 



INTEGRITEIT 

Dienstbaarheid: ik volg de wet- en regelgeving. Daarnaast sluit mijn handelen altijd en volledig aan op de (kern) 

waarden van de partij. 

Functionaliteit: mijn handelen heeft een herkenbaar verband met de functie die ik vervul in de partij. 

Onafhankelijkheid: bij mijn handelen zal geen vermenging optreden van oneigenlijke belangen. 

Openheid: mijn handelen is transparant, zodat optimale verantwoording mogelijk is en controlerende organen 

er volledig inzicht in hebben. Dat geldt ook voor mijn beweegredenen. 

Betrouwbaarheid: men kan op mij rekenen. Ik houd me aan mijn afspraken. Kennis en informatie waarover ik 

door mijn functie beschik, wend ik aan voor het bestemde doel. 

Zorgvuldigheid: ik handel zo dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend 

en dat belangen op correcte wijze zijn afgewogen. 

Delen: ik meld situaties waarbij de integriteit in het geding kan zijn. Ik spreek ook anderen aan op mogelijk niet-

integer gedrag en maak dilemma’s bespreekbaar. 

Eerlijkheid: ik verklaar dat ik bovenstaande vuistregels ken en zal handelen conform deze vuistregels. 

 

HOOFDFUNCTIES EN BELANGEN 

Staat uw huidige arbeidsrelatie in relatie tot gemeente/provincie/waterschap? [nee / ja, namelijk...] 

Heeft de onderneming thans –voor zover bekend– een zakelijke relatie met gemeente/provincie/ waterschap? 

[nee / ja, namelijk...] 

Bent u de afgelopen 3 jaar als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam geweest ten behoeve van (het 

bestuur van) gemeente/provincie/waterschap dan wel ten behoeve van een wederpartij van (het bestuur van) 

gemeente/provincie/waterschap? [nee / ja, namelijk...] 

Bent u de afgelopen 3 jaar als gemachtigde in geschillen werkzaam geweest ten behoeve van een wederpartij 

van gemeente/provincie/waterschap of het gemeente/provincie/waterschap-bestuur? [nee / ja, namelijk...] 

Bent u de afgelopen 3 jaar zelf of als vertegenwoordiger/ adviseur voor derden een overeenkomst aangegaan 

met gemeente/provincie/waterschap? [nee / ja, namelijk...] 

NEVENFUNCTIES  

Heeft deze organisatie enig financieel verband met de gemeente/provincie/waterschap; ontvangen zij 

bijvoorbeeld subsidie? [nee / ja, namelijk... / weet ik niet] 

Behelst de uitoefening van deze nevenfunctie in uw optiek een risico met het oog op een goede invulling van 

uw toekomstige ambt? [nee / ja, namelijk... / weet ik niet] 

Vervult een familielid een functie bij gemeente/provincie/waterschap? [nee / ja, namelijk...] 

Vervult een familielid een functie waarbij vanuit uw optiek sprake kan zijn van een risico met het oog op een 

goede invulling van uw ambt? [nee / ja, namelijk... 



ACTIVITEITEN VERLEDEN 

Heeft u in het verleden in uw politieke of persoonlijke leven activiteiten ontplooid die u chantabel kunnen 

maken? Hee u bijvoorbeeld schulden? Ben u wel eens gechanteerd? Zo ja, wanneer en waarover? 

Heeft u in het verleden in uw politieke of persoonlijke leven activiteiten ontplooid die een belemmering 

vormen in uw toekomstig functioneren? 

Conflicten 

Bent u wel eens (al dan niet openbaar) beschuldigd van niet integer gedrag? Zo ja, waarover en in welke 

verband? Wat waren de gevolgen? 

Bent u ooit in negatieve zin in de media verschenen in relatie tot uw integriteit? 

Heeft u conflicten gehad met organisaties of personen binnen de gemeente/provincie/waterschap? 

Zo ja welke en waarover? Zal dit een belemmering vormen in uw functioneren? 

Heeft u een strafblad? Zo ja, waarvoor? 

Bent u betrokken bij een rechtszaak, zo ja waarvoor? 

Tenslotte 

Bent u lid (geweest) van een andere politieke partij? Zo ja, welke en wanneer? Heeft u voor die partij een 

bestuurs- of politieke functie bekleed? Zo ja, welke? 

Speelt er op dit moment iets in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld veel in het buitenland of gezondheid) dat 

u in de uitoefening van uw toekomstige ambt kan belemmeren? 

Heeft u alles gemeld aangaande uw integriteit? 

Bent u in de afgelopen jaren als gevolg van een (arbeids)conflict ergens vertrokken met een reden die (in)direct 

verband kan houden met de vervulling van uw toekomstige ambt? Wanneer was dat, waar en waarover? 

Bent u in de afgelopen jaren betrokken geweest (of thans betrokken) bij een juridische procedure/ geschil dat 

(in)direct gevolgen kan hebben voor de vervulling van uw toekomstige ambt? Zo ja, waar ging/gaat dit over? 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEWILLIGINGSVERKLARING 

 

Ik, (vermelden naam) ben lid van de partij Bilts Belang en ik ben geen lid van een andere politieke partij. 

Door deze verklaring te ondertekenen, bewillig ik in een kandidatuur voor gemeenteraadsverkiezingen 

gemeente De Bilt. 

Ik onderschrijf de grondslag, het doel en de kernwaarden, zoals vastgelegd in de vuistregels integriteit, 

van de partij. 

Ik ben gehouden aan de binnen de partij geldende statuten, reglementen en voor het politieke werk 

relevante besluiten. 

Ik ben gehouden om het door de partij opgestelde kernprogramma en het daarop gebaseerde 

verkiezingsprogramma uit te dragen en te verdedigen. 

Indien ik word verkozen, zal ik bij mijn installatie de belofte of de eed afleggen. 

Indien ik word verkozen, zal ik deel uitmaken van de fractie. 

 

Indien ik word verkozen, ben ik bereid om regelmatig met het bestuur van de betreffende geleding 

gesprekken te voeren aangaande verwachtingen omtrent mijn functioneren en daarover afspraken te 

maken. 

 

Gedurende de selectieprocedure heb ik naar waarheid verklaard. 
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Datum: 
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