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COMMISSIEADVIES 
 
SV GEDRAGSCODE AGRESSIEPROTOCOL EN 
PROTOCOL INTEGRITEITSSCHENDINGEN POLITIEKE 
AMBTSDRAGERS 

 

DATUM 02‑12‑2022 

NUMMER PS PS2022BEM 

COMMISSIE Bestuur, Economie en Middelen 

VOORZITTER COMMISSIE Mw. ir. M. de Widt MPM 

GRIFFIER COMMISSIE Mw. drs. B.F. Ferwerda 

 

 

 

De commissie adviseert dit Statenvoorstel als klein debat te agenderen voor de Statenvergadering van 

14 december 2022. 

 

Na twee bijeenkomsten over integriteit, lagen de drie integriteitsdocumenten (de gedragscode integriteit politieke 

ambtsdragers 2023-2026, het agressieprotocol politieke ambtsdragers en het protocol omgang vermoeden van 

integriteitsschendingen politieke ambtsdragers) nu in de commissie. Over het algemeen werden er waarderende 

woorden uitgesproken over documenten.  

Sommige fracties spraken ook uit het spijtig te vinden dit aan te moeten nemen, omdat integriteit eigenlijk 

vanzelfsprekend zou moeten zijn. 

De commissaris van de Koning gaf aan dat deze documenten vàn de Staten ààn de Staten zijn; het zijn 

zelfbindende documenten. Hoe gaan we als Staten met vraagstukken van integriteit om? 

Er werd de vraag gesteld waarom de meldingsplicht van geschenken voor de PS vanaf 50 euro is. De cdK gaf aan 

dat dat te maken had met praktische overwegingen.  

Met betrekking tot de meldingsplicht van uitnodigingen werd in de commissie aangegeven dat deze nu wel ruim 

geformuleerd is. CdK stelde voor om het voorstel aan te passen en het meer naar analogie van GS te formuleren 

en de meldingsplicht achterwege te laten. 

Verder kwam vanuit de Staten het signaal dat dit mooie maar wel dode letters zijn. De documenten moeten gaan 

leven en dat betekent dat de je met elkaar in gesprek moet blijven over integriteit. 

De cdK gaf aan dat het nadrukkelijk de bedoeling is om dit ieder jaar met PS dit bespreekbaar te maken. En dat 

ook de nieuwe Staten goed betrokken zullen worden bij dit onderwerp. 

 

 

Voorzitter van de commissie, 

Mw. ir. M. de Widt MPM 

 

Commissiegriffier, 

Mw. drs. B.F. Ferwerda 
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