
Vragen Integriteit Procedure Kandidaatstelling PvdA Eerste Kamer 
 
1. Volksvertegenwoordiger 
Indien u eerder een rol als gekozen volksvertegenwoordiger of politiek bestuurder (op lokaal, 
regionaal of landelijk niveau) hebt vervuld of nog vervuld: zijn er ooit klachten geweest over 
integriteit in het kader van uw optreden als volksvertegenwoordiger of politiek bestuurder? 

o JA 
o NEE 

2. Gedragscodes 
Heeft u altijd altijd volgens de geldende regels en gedragscodes gehandeld in uw werk en in 
uw betaalde en onbetaalde nevenfuncties?  

o JA 
o NEE 

3. Belangenverstrengeling 
Bent u ooit beschuldigd van vriendjespolitiek?  

o JA 
o NEE 

Kunt u een definitie geven van belangenverstrengeling? 

 

Toelichting 
 

Toelichting 
 

Toelichting 
 

 



Kunt u een voorbeeld geven waarbij u ooit tegen belangenverstrengeling bent opgelopen? 

Wat moet een gekozen volksvertegenwoordiger volgens u doen om ook schijnbare 
belangenverstrengeling te vermijden?  
 

 
4. Nevenfuncties 
Kunt u een overzicht geven van al uw oude, huidige en mogelijke toekomstige nevenfuncties?  

 
5. Arbeidsverleden 
Heeft een onderneming of instelling waar u (mede)beleidsbepaler (dat kan ook 
toezichthouder zijn) bent geweest ooit een conflict gehad met de OR of een vakbond? 

o JA 
o NEE 
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Heeft een onderneming of instelling waar u (mede)beleidsbepaler (dat kan ook 
toezichthouder zijn) bent geweest ooit een conflict gehad met een toezichthouder leidend tot 
een toezichtmaatregel of verwacht u dat binnen een jaar?  

o JA 
o NEE 

6. Werkgeverschap/werknemerschap 
Zijn er ooit klachten geweest over uw omgang met medewerkers?  

Zijn er ooit klachten geweest over uw omgang met collega’s? 
 

Zijn er ooit klachten geweest over uw omgang met leidinggevenden? 
 

7. Financieel 
Heeft u altijd aan uw fiscale verplichtingen voldaan? 
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Heeft u of heeft u gehad: deelnemingen in Nederlandse of internationale bedrijven in brede 
zin? Zo ja, bent u bereid daar openheid over te geven en daar afstand van te doen indien deze 
liggen op het gebied waar u in de Tweede Kamer een woordvoerderschap bekleedt of deze 
(schijnbaar) tegenstrijdig zijn met het door de PvdA gevoerde beleid?  

Bent u als (mede) beleidsbepaler (dat kan ook toezichthouder zijn) betrokken geweest bij een 
of meer ondernemingen of instellingen met financiële problemen?  

Bent u als (mede) beleidsbepaler betrokken geweest bij het faillissement van een 
onderneming of instelling?  
 

Heeft u meer verdiend in de publieke sector dan volgens de Wet Normering Topinkomens is 
toegestaan of heeft u in een functie in de publieke sector dividend uitgekeerd gekregen? 
 

Bent u eigenaar van vastgoed dat u verhuurt?  
 

 

 

 

 

 

 



Heeft u, buiten hypotheek, studieschuld of kortlopend krediet, schulden? 
 

Heeft u ooit gebruik gemaakt van een Inkeerregeling? 
 

 
8. Justitieel 
Heeft een instelling waar u (mede) beleidsbepaler bent of bent geweest ooit een bestuurlijke 
boete ontvangen? 
 

Bent u ooit als verdachte betrokken geweest bij een strafbaar feit (o.a. verkeersmisdrijven, 
financiële transacties of geseponeerde zaken)? 

Bent u ooit veroordeeld voor een strafbaar feit? 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



9. Ongewenst gedrag 
Is er ooit een klacht tegen u ingediend vanwege ongewenst gedrag (waaronder seksuele 
intimidatie) of zijn er omstandigheden (geweest) waardoor een dergelijke klacht in de 
toekomst mogelijk zou kunnen worden ingediend? 

 
10. Seksueel/relationeel 
Is er iets dat –terecht of onterecht- tegen u kan worden gebruikt? 
 

11. Kwetsbaarheden 
De wereld van social media en andere media is verhard: zijn er mogelijke kwetsbaarheden? 
Heeft u in het verleden bijvoorbeeld zaken gepost die u in opspraak zouden kunnen brengen?  

 
12. Gezondheid 
Voelt u zich op dit moment geestelijk en fysiek in staat het lidmaatschap van de Tweede Kamer 
op u te nemen?  
 

13. Opspraak 
Zijn er redenen waardoor u in opspraak zou kunnen komen?  

 

 

 

 



 
14. Het grotere geheel 
Alles wat u doet of laat, heeft impact op een groter geheel: realiseert u zich dat voortdurend?  

 
Onderschrijft u dat het belang van dat grotere geheel altijd boven uw eigen belang uitstijgt?  

Bent u bereid daar te allen tijde naar te handelen? 

 
15. Integriteit 
Kunt u een voorbeeld geven van een dilemma waarbij u zelf werd geconfronteerd met een 
vraag  of situatie waarin een oordeel over uw integriteit of die van anderen aan de orde was? 
 

 

 

 

 

 

 



16. Slotvraag 
Is er nog iets waarvan u vindt dat de kandidaatstellingscommissie dat zou moeten weten, 
omdat het van invloed zou kunnen zijn op uw uitoefening van het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer? 
 

 


