RICHTLIJN INTEGRITEIT


De Eerste Kamerleden voldoen aan de verplichtingen die verbonden zijn aan de
kandidaatstelling van de politieke partij D66.



De Eerste Kamerleden vermelden op de website van de Eerste Kamer alle hoofd- en
nevenfuncties die zij vervullen.



Alle persoonlijke omstandigheden waarvan het (aantredende) Eerste Kamerlid weet of kan
vermoeden dat die relevant zijn voor de uitoefening van diens functie dan wel een risico
daarvoor vormen, worden gemeld aan en besproken met de fractievoorzitter.



De Eerste Kamerleden vermijden woordvoerderschappen die rechtstreeks de hoofdfunctie of
belangrijke nevenfunctie raken om (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.



Aangezien het lidmaatschap van de Eerste Kamer zelf een nevenfunctie is, is er in beginsel
geen bezwaar tegen het aanvaarden van maatschappelijke functies, waaronder functies van
commerciële aard of met een belangenbehartigend karakter. Bij het uitoefenen van
dergelijke functies wordt zorgvuldigheid betracht. Indien in de uitoefening van die
maatschappelijke functie een publieke discussie ontstaat (of dreigt te ontstaan) over de
combinatie van de functie met het Eerste Kamerlidmaatschap, volgt overleg met de
fractievoorzitter en in uiterst geval een standpuntbepaling van de fractie en advies aan het
betrokken Kamerlid.



Contact met lobbyisten die een Eerste Kamerlid voor een kwestie benaderen die ter
behandeling is aangeboden aan de Eerste Kamer vindt in alle openheid plaats en wordt in de
fractie in voorkomende gevallen gemeld.



Uitnodigingen voor binnenlandse of buitenlandse werkbezoeken uit hoofde van het Eerste
Kamerlidmaatschap worden door het individuele lid zelf beoordeeld. Indien de betrokkene
redelijkerwijze kan vermoeden dat er over het voorgenomen bezoek een politiekmaatschappelijke discussie kan ontstaan vindt tijdig overleg met de fractievoorzitter plaats.



Financiële bijdragen voor buitenlandse werkbezoeken uit hoofde van het Kamerlidmaatschap
worden niet geaccepteerd. Uitnodigingen van buitenlandse mogendheden voor
werkbezoeken worden in de fractie besproken alvorens te worden aanvaard.



Er worden -vanzelfsprekend- geen gelden aangenomen uit hoofde van het Eerste
Kamerlidmaatschap, anders dan de wettelijke vergoedingen. Giften/geschenken worden
alleen aanvaard als ze kunnen worden opgevat als vriendelijke geste zonder dat
tegenprestaties worden verlangd en zij in geldelijke waarde een bedrag van 50 Euro niet te
boven gaan.



Integriteit maakt als thema deel uit van regelmatige evaluatiegesprekken over het
functioneren van de Eerste Kamerfractie en de fractieleden, waarvoor de fractievoorzitter de
primaire verantwoordelijkheid draagt. Aan het begin van een parlementaire periode wordt
hier uiteraard ook bij stil gestaan.

Vastgesteld in de D66 Eerste Kamer fractievergadering op 25 november 2014.

