
 

  

Stappenplan (mogelijke) integriteitsschendingen door leden PS of GS1+ 2 
 

Situatie Stap Toelichting 

Een lid van Provinciale Staten dat 

geconfronteerd wordt met een eigen 

integriteitsvraagstuk. 

Het betreffende lid van Provinciale Staten zoekt binnen twee weken een 

klankbord op.  

- Het betreft een dilemma over eigen 

handelen. 

- Klankbord in de privékring, fractie, 

partij, griffier, Commissaris van de 

Koning (CdK) etc. 

Een lid van Provinciale Staten dat 

geconfronteerd wordt met een 

integriteitsvraagstuk over andere PS-

leden of GS-leden. 

De betreffende persoon verzamelt zoveel mogelijk informatie over de 

casus en zoekt een klankbord op. 

- Klankbord in de privékring, fractie, 

partij, griffier, Commissaris van de 

Koning (CdK) etc. 

 

Er is (mogelijk) sprake van een 

(ambts)misdrijf.  

Iedereen kan advies inwinnen bij de Rijksrecherche. Indien er sprake is 

van een (ambts)misdrijf zijn ambtenaren, PS en GS leden verplicht 

aangifte te doen bij de politie. 

- Iedereen (PS, GS, ambtenaren, 

organisaties, bedrijven, burgers) kan 

signaleren dat er (mogelijk) sprake is  

Er is sprake van (een vermoeden van) 

een integriteitsschending, niet zijnde een 

ambtsmisdrijf.  

De betreffende persoon kan officieel melding doen bij de Extern 

Adviseur Integriteit (AI). 

- Iedereen (PS, GS, ambtenaren, 

organisaties, bedrijven, burgers) kan 

melding doen. 

- Het vermoeden dient op redelijke 

gronden en op eigen kennis of 

waarneming gebaseerd te zijn. 

 De AI verricht ter voorbereiding van de bespreking van de melding in de 

Integriteitsdriehoek een voortoets. 

- De Integriteitsdriehoek is een 

overlegplatform van de AI, de CdK en 

de griffier. 

 De Integriteitsdriehoek beoordeelt en duidt de melding.   - Er zijn 7 mogelijke situaties 

  

                                                      

1 Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het protocol (mogelijke)integriteitsschendingen door leden van PS of GS Provincie Limburg 2020 

2 Genoemde termijnen zijn streeftermijnen, die alleen voorzien van redelijke argumenten overschreden mogen worden. 

 



1. Het betreft geen integriteitskwestie. 

2. Het betreft geen 

integriteitsschending. 

- De AI neemt binnen 2 weken contact op met de melder. 

- De melding wordt geanonimiseerd besproken in de Commissie Integriteit. 

 

3. Er dreigt een schending. 

 

- De AI neemt binnen 2 weken na beoordeling van de melding contact op 

met de melder en indien van toepassing met het GS – of PS lid waar de 

melding betrekking op had. 

- De melding wordt geanonimiseerd besproken in de Commissie Integriteit. 

 

4. Er zijn onvoldoende aanwijzingen 

voor een integriteitsschending. 

- De AI neemt binnen 3 weken na beoordeling van de melding contact op 

met de melder en indien van toepassing met het GS – of PS lid waar de 

melding betrekking op had. 

- De melding wordt geanonimiseerd besproken in de Commissie Integriteit. 

 

5. Er is aanvullende informatie nodig om 

de melding te kunnen beoordelen.  

- In opdracht van de CdK start binnen 3 weken een vooronderzoek. 

- De AI neemt binnen 3 weken contact op met de melder en indien van 

toepassing met het GS – of PS lid waar de melding betrekking op had. 

- De melding wordt geanonimiseerd besproken in de Commissie Integriteit. 

 

6. Er is een redelijk vermoeden van een 

strafbaar feit. 

- Binnen 2 weken wordt door of namens de CdK aangifte gedaan bij het 

Openbaar Ministerie. 

- De melding wordt geanonimiseerd besproken in de Commissie Integriteit. 

 

7. Er is een redelijk vermoeden van een 

integriteitsschending. 

- Er volgt altijd een feitenonderzoek.  

- Er wordt binnen 2 weken een bijeenkomst belegd met de Commissie 

Integriteit. 

- In deze bijeenkomst wordt het onderzoeksvoorstel van de CdK besproken. 

- De CdK geeft binnen 2 weken na bespreking van het onderzoeksvoorstel 

met de Commissie Integriteit opdracht voor het feitenonderzoek. 

- De AI neemt binnen 3 weken contact op met de melder en indien van 

toepassing met het GS – of PS lid waar de melding betrekking op had. 

- De Commissie Integriteit stelt op basis van het feitenonderzoek vast of er 

al dan niet sprake is van een integriteitsschending. 

- De CdK biedt het rapport aan aan het Presidium, die kan besluiten het 

rapport te agenderen voor de Statenvergadering. 

Het feitenonderzoek wordt uitgevoerd 

door één of meer 

Statenonderzoekers, de Zuidelijke 

Rekenkamer of een extern 

adviesbureau/ externe adviseurs niet 

zijnde de externe Adviseur Integriteit. 

 


