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Schending

Functie

Provincie

Geslacht
Man 40

Noord-Brabant 10

Raadslid 18

Partij
VVD 12

integriteitsschendingen
in 2018

Noord-Holland 10

Misdraging in vrije tijd 23

PVV 6
A Gecombineerde schending

Wethouder 11

B Twee schendingen

PvdA 5
Landelijk 8
B

Laakbaar of
onbehoorlijk
gedrag 9

D66 5
A

Kandidaat-raadslid 9

52

Gelderland 5
GL 3

Onverenigbare functies
en bindingen 8

Overijssel 5

Vrouw 12

Tweede Kamerlid 4

politici met
integriteitsschending
in 2018

CDA 3
SGP 1

Zuid-Holland 3

Eerste Kamerlid 2
B
Burgemeester 2

Misbruik van informatie 6

A

Wanprestatie/verspilling 4
Dubieuze giften en beloften 2

Minister 1

Utrecht 2

Fractievoorzitter 1

Friesland 2
Flevoland 2

Lijsttrekker 1

Corruptie: nepotisme 1

Lokaal 16

Groningen 2

Statenlid 1

Fraude 1

FvD 1

Partijvoorzitter 1

Zeeland 1

Oud-burgemeester 1

Drenthe 1

CRITERIA VOOR OPNAME IN DE POLITIEKE INTEGRITEITS-INDEX 2018

Limburg 1

• Het gaat om gekozen (of
benoemde) Nederlandse
politici die een functie
hebben of hadden (of
daarvoor kandidaat waren)
bij gemeente, provincie, rijk,
een Europese of
internationale instelling of
met een relevante
(bestuurs)functie in een
politieke partij.

20

VVD AL JAREN PARTIJ MET MEESTE SCHENDINGEN

15

Ontwikkeling aantal schendingen per partij
2018

2013
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5
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ChristenUnie

SP

50Plus

FvD

SGP

GroenLinks

CDA

D66

PvdA

PVV

VVD

25

Lokaal

MEESTE SCHENDINGEN MISDRAGING IN VRIJE TIJD
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Ontwikkeling per soort schending
2013

15

2018

10
5
0
Misbruik van
bevoegdheden

Corruptie:
gunsten
verlenen

Corruptie:
vriendjespolitiek

Corruptie:
omkoping

Fraude

Corruptie:
nepotisme

Dubieuze giften
en beloften

Wanprestatie/
verspilling

Misbruik van
informatie

Onverenigbare
functies en
bindingen

Laakbaar of
onbehoorlijk
gedrag

Misdragingen
in de vrije tijd

• Bij integriteitsaffaires gaat
het om het overtreden van
geldende morele waarden,
normen en regels. De
integriteit van de betrokkene
is in het geding, wordt ter
discussie gesteld, het gaat
om (mogelijke) integriteitsschendingen. Andere
politieke affaires, zoals bij
budgetoverschrijdingen of
verbroken verkiezingsbeloften, vallen er buiten.

• Het gaat om een publieke
affaire die ‘de pers’ heeft
gehaald. Het jaar waarin de
affaire publiek wordt via de
media is het jaar waarin de
affaire in de index terechtkomt (niet het jaar waarin de
feiten zich voordeden).
• De betrokken politicus is
wegens de affaire afgetreden
en/of bestraft (formeel of
informeel, bijvoorbeeld
blijkend uit excuses,
erkenning van schuld,
terugbetaling). Ook als een
politicus de affaire heeft
‘overleefd’ kan de zaak in de
lijst worden genoemd, maar
alleen als de feiten vaststaan
of uit geloofwaardige bron
komen, ze voldoende ernstig
zijn en in de publiciteit tot
serieuze vraagtekens over
iemands integriteit hebben

geleid. Dit betekent dus niet
dat als iemand op de lijst
staat er automatische
sprake is van een integriteitsschending, noch dat er een
gedragsregel is
overschreden.
• De volgende typen
integriteitsschendingen
worden onderscheiden:
corruptie (omkoping,
favoritisme); fraude of
diefstal; dubieuze giften;
onverenigbare functies;
misbruik van bevoegdheden;
misbruik van informatie;
ongewenste omgangsvormen en bejegening (in
functie); wanprestatie en
verspilling; wangedrag in de
privésfeer. Deze indeling is
ontleend aan werk van de
VU-onderzoeksgroep Quality
of Governance.

