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Betreft Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale

politieke partijen

Geachte griffier,

In maart 2018 zijn er in vrijwel alle gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. De 
meeste politieke partijen die deelnemen aan deze verkiezingen zulien reeds 
begonnen zijn met de werving en selectie van kandidaat-raadsleden, of zullen hier 
op korte termijn mee van start gaan. Dit geldt ook voor de werving- en selectie 
van kandidaat-bestuurders.

Voor het aanzien van de democratie en het ambt van politiek ambtsdrager is het 
van groot belang dat er zo min mogelijk discussie over de integriteit van 
bestuurders en volksvertegenwoordiger ontstaat. Het is daarom zaak om reeds in 
een vroeg stadium van het werving- en selectieproces aandacht te besteden aan 
integriteitsvraagstukken.
Om de werving- en selectiecommissies van de politieke partijen in het decentraal 
bestuur te ondersteunen bij dit proces heb ik samen met onder meer VNG, IPO en 
de UvW een handreiking integriteitstoetsing laten ontwikkelen. De handreiking 
biedt een overzicht van methoden die deze commissies kunnen benutten bij het 
toetsen van de integriteit van - en het verbeteren van het bewustzijn over de 
integriteitsrisico's - van potentiële kandidaten. Tevens wordt in de handreiking 
aandacht besteed aan de problematiek van de spookvertegenwoordigers.

U treft de handreiking aan op de volgende website:

http://www.democratie-burqerschap.nl/bibliotheek/handreikinq-
inteqriteitstoetsinq-kandidaten-decentrale-politieke-partiien
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Ik verzoek u om de handreiking onder de aandacht van de in uw gemeente 
actieve politieke partijen te brengen.

Indien u vragen hebt kunt u een e-mail sturen naar de volgende postbus:
partiifinancierina@minbzk.nl.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze,

Directeur Democratie en Burgerschap
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