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Integriteitsscreening voor 
wethouders 
en andere politieke ambtsdragers



Inhoud
De integriteitstoets geeft antwoord op 

de  volgende vragen:

1. Zijn er nu of in de toekomst mogelijke integri-

teitsrisico’s die een belemmering vormen 

voor  het functioneren als ‘goed raadslid’ of 

‘goed  bestuurder’?

2.  Wat zijn de mogelijkheden om de eventuele  

risico’s op een aanvaardbaar niveau 

beheers- baar te maken?

3.  Op welke wijze kan ondersteuning worden  

geboden om de bestuurlijke integriteit in 

deze  raadsperiode te borgen?

Juridisch en moreel kader
Integer handelen wordt omschreven als 

handelen  overeenkomstig de (daarvoor) 

geldende morele  waarden en normen en de 

daarmee samenhangende regels. 

Kaders voor het functioneren van politiek 

ambts- dragers zijn te vinden in geschreven 

(zoals in de  Gemeentewet, de Code voor goed 

openbaar  bestuur, de model-gedragscode) en 

ongeschreven  regels, gebruiken en morele 

opvattingen.

De kaders zijn daarmee medeafhankelijk van de  

politiek-bestuurlijke context van de gemeente, 

de  bestuursstijl en -cultuur, ongeschreven 

regels,  gebruiken en morele opvattingen. Deze 

kaders  zijn echter niet ‘in beton gegoten’, maar 

zijn  veranderlijk en zullen bij nieuwe 

ontwikkelingen  voortdurend aandacht vragen 

van het bestuur en  de politiek.

Aanleiding: vertrouwen

De kern van onze democratie is dat burgers  

hun vertrouwen stellen in de dragers van een  

politiek ambt. Iedere keer dat de integriteit  

van een politiek ambtsdrager ter discussie  

staat, schaadt dit het vertrouwen van de  

samenleving in het openbaar bestuur.

Doel: integriteit bespreekbaar maken

De integriteitstoets van BMC 1 vergroot het  

integriteitsbewustzijn van de nieuw te  

benoemen politiek ambtsdragers en brengt  

eventuele integriteitsrisico’s in beeld. De  

toets is een hulpmiddel in een gesprek met  

de kandidaten voor een politiek ambt. Via de  

toets worden zij zich bewust van mogelijke  

belemmeringen voor de functievervulling. 

Zo  kunnen zij eventuele risico’s beheersbaar  

maken op een aanvaardbaar niveau. De toets  

ondersteunt de kandidaat bij het maken van

keuzes. Bovendien biedt de toets een hand-

vat om integriteit binnen het bestuur van uw  

gemeente bespreekbaar te houden

“Een goede risicoanalyse kan  
beter eventuele kwetsbaarheden  

in beeld brengen.”
Minister van BZK

“Goed bestuur is integer bestuur”  
Minister van BZK

1.  Deze nemen we ook af bij gemeenteraadsleden



Focus van de integriteitstoets
De vraagstelling betreft de toets van de  

kandidaat-politiek ambtsdrager aan de genoemde  

kaders. De toets komt daarmee direct terecht in  

de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat. Dit  

vereist dat waarborgen van zorgvuldigheid in 

acht  worden genomen.

Voor de inhoud van de toets sluiten wij aan bij 

de  Handreiking integriteitstoetsing kandidaten 

voor  decentrale politieke partijen van het 

Ministerie  van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties.

Relevante onderwerpen
die aan de orde komen zijn:

• Nevenfuncties (organisaties, functies,  

tijdsbesteding, vergoeding)

• Financiële belangen (bedrijven of instellingen,  

zeggenschap, relatie met gemeente,  

persoonlijke financiën)

• Maatschappelijke activiteiten (verenigingen,  

stichtingen, lidmaatschappen, bestuurs-

functies)

• Familierelaties en vriendschappelijke relaties  

(belangen en functies van familieleden en  

vriendschappelijke relaties)

• Persoonlijke opvattingen over wat het  betekent 

te functioneren als ‘goed raadslid’ of  ‘goed 

bestuurder’ en hoe in bepaalde situaties  zal 

worden gehandeld

Zorgvuldigheid
Aangezien de integriteitstoets zich nadrukkelijk  

begeeft op het gebied van de persoonlijke 

levens- sfeer van de nieuw te benoemen 

politiek ambts- dragers, dient het proces met 

strikte privacy-waarborgen te zijn omgeven.

Dit betekent dat de kandidaat zelf een volledige  

terugkoppeling van de bevindingen van de toets  

ontvangt. In de rapportage aan de

burgemeester als bestuurlijk verantwoordelijke 

en formele  opdrachtgever en aan de commissie 

voor de  geloofsbrieven wordt volstaan met een 

samen- vatting en de eindconclusie.

Eveneens vanuit het oogpunt van zorgvuldig-

heid hanteren de onderzoekers/adviseurs een  

uitgewerkt protocol en werken zij volgens een  

vooraf met de opdrachtgever besproken plan  

van aanpak.

“Een integer en stabiel bestuur  
is effectiever en efficiënter in  

staat om de taken uit te voeren  
en diensten te leveren waar  
inwoners recht op hebben.”  

Minister van BZK



Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl

Partners in verbetering

Het expertiseteam Integriteit  van BMC bestaat uit ervaren  adviseurs met uiteenlopende  achtergronden: 

Jannie Lammers, Roy Vervoort, Tom Plat en Saskia Jansen. 

Zij zijn lid van  de expertisegroep integriteit  van BMC en hebben verscheidene trainingen integriteit  verzorgd 

voor raadsleden en bestuurders, en voor  ambtenaren.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact op met:

drs. J. (Jannie) Lammers CMC

managing consultant 

06 - 21 85 82 23

jannie.lammers@bmc.nl

mr. R. (Roy) Vervoort CMC

managing consultant 

06 - 52 58 90 79

roy.vervoort@bmc.nl
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