TOELICHTING EN MORESPRUDENTIE BIJ DEEL II VAN DE
GEDRAGSCODE INTEGRITEIT LEDEN PROVINCIALE STATEN
PROVINCIE LIMBURG 2017
1.
1.1.

Algemene bepalingen
Deze gedragscode geldt voor alle leden van Provinciale Staten, het bestuursorgaan
Provinciale Staten en de voorzitter van Provinciale Staten.
Toelichting
Deze gedragscode geldt voor alle leden van Provinciale Staten, het bestuursorgaan Provinciale
Staten en de voorzitter van Provinciale Staten.
Fractievolgers: De gedragscode is niet van toepassing verklaard op fractievolgers omdat zij geen deel
uitmaken van het besluitvormende orgaan PS en niet de beschikking hebben over vertrouwelijke
informatie. Fractievolgers tekenen een verklaring dat zij er alles aan doen om te voorkomen dat
geheime informatie hen kan bereiken en dat indien zich deze situatie toch voordoet zij deze informatie
niet met derden delen. Daarnaast verklaren zij te voldoen aan de eisen, die het Presidium aan
fractievolgers heeft gesteld te weten:
 artikel 10 Provinciewet (Nederlander en ingezetene Provincie, minimaal 18 jaar en niet uitgesloten
van kiesrecht),
 artikel 11 Provinciewet (openbaar maken nevenfuncties),
 artikel 12 Provinciewet (niet benoembaar wegens handelen in strijd met artikel 15)
 artikel 13 Provinciewet (geen onverenigbare functies)
Ook dienen fractievolgers op de kandidatenlijst te hebben gestaan en/of lid van de partij zijn.
Fractiemedewerkers zijn in dienst van de fracties. T.a.v. fractiemedewerkers zijn daarom geen eisen
opgesteld door het Presidium.
Griffie: De gedragscode is niet van toepassing op medewerkers van de Griffie. Zij leggen de eed (of
verklaring en belofte) af.
1.2.

De code is openbaar en via internet voor iedereen toegankelijk.

1.3.

Een lid van Provinciale Staten tekent na zijn installatie een verklaring dat hij de
gedragscode zal naleven.

1.4.

Leden van Provinciale Staten zoeken actief een klankbord op bij de CdK of griffier als zij
integriteitsvraagstukken hebben.
Toelichting
Het is van belang dat integriteitsvraagstukken bespreekbaar worden gemaakt. Ook en juist voordat
een officiële melding van een schending bij de extern adviseur Integriteit plaatsvindt en/of indien er
(nog) geen sprake is van een schending (zie stappenplan Protocol (mogelijke)
integriteitsschendingen). Het PS lid staat het altijd vrij om in integriteitssessies, privé of fractiekring
een klankbord op te zoeken. De CdK en de griffier zijn in ieder geval beschikbaar als klankbord.
1.5.

Leden van Provinciale Staten, die een (mogelijke) schending van bestuurlijke integriteit
vermoeden, handelen volgens het vigerende protocol voor integriteitsschendingen
Provincie Limburg

2.
2.1.

Belangenverstrengeling
Leden van Provinciale Staten doen opgave van hun belangen in ondernemingen en
organisaties. De opgave is openbaar. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het adequaat
melden van wijzigingen in deze gegevens.
Toelichting
Het gaat hier om belangen in ondernemingen en organisaties waarmee een Statenlid (niet in zijn
hoedanigheid als Statenlid maar als privé-persoon) zakelijke betrekkingen onderhoudt, zowel in
publiekrechtelijke als privaatrechtelijke zin. Het kan daarbij gaan om het bezit van effecten,
vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond alsook om financiële deelnemingen in ondernemingen
e.d. Zelfs negatieve financiële belangen, zoals schulden uit hypothecaire vorderingen (niet zijnde de
hypotheek van de privéwoning), kunnen in verband met mogelijke belangenverstrengeling relevant
zijn. Er wordt niet bedoeld om opgave te doen van bedragen.
3.
3.1.

Informatie
Leden van Provinciale Staten gaan zorgvuldig en nauwgezet om met (niet openbare)
mondelinge en schriftelijke informatie waarover zij uit hoofde van hun lidmaatschap van
Provinciale Staten beschikken.
Toelichting:
Onder zorgvuldigheid wordt ook verstaan het zorgvuldig opbergen en beveiligen (via PINcode iPad)
van digitale bestanden, die onder verantwoordelijkheid van het lid van Provinciale Staten vallen.
3.2.

Leden van Provinciale Staten maken niet ten eigen bate of ten bate van directe familie- of
anderszins persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het lidmaatschap
van Provinciale Staten verkregen (niet openbare) informatie.
Toelichting:
Zakelijke belangen worden ook gezien als anderszins persoonlijke betrekkingen
4.
Aannemen van geschenken
Leden van Provinciale Staten accepteren of geven geen geschenken die hun onafhankelijke
positie in het gedrang brengt.
Toelichting:
Onder geschenken en giften worden ook verstaan verkregen zaken in natura zoals
(jaar)abonnementen, etentjes, toegang tot (culturele) activiteiten e.d. aangeboden aan Provinciale
Statenleden, waarvoor overige inwoners (van Limburg) dienen te betalen.
Met onafhankelijke positie wordt bedoeld dat met het aannemen of geven van de geschenken geen
(schijn van) aanspraak op een tegenprestatie kan / mag worden verwacht.
Alertheid is vooral op zijn plaats bij geschenken met een geschatte waarde van meer dan €50.
5.
5.1.

Inwerkingtreding en citeertitel
Deze regeling treedt in werking bij de vaststelling.

5.2.

De gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Provinciale Staten Provincie Limburg
2014, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 4 juli 2014, vervalt bij de
inwerkingtreding van deze regeling.

5.3.

Deze regeling kan worden aangehaald als “de Gedragscode bestuurlijke integriteit leden
van Provinciale Staten Limburg 2017”.

MORESPRUDENTIE
Leden van Provinciale Staten doen adequaat en zorgvuldig hun werk met inachtneming van de
geldende regels en waarden. Bij het ontbreken hiervan oordelen en handelen de leden van
Provinciale Staten op moreel verantwoorde wijze, op basis van breed gedragen sociale en ethische
normen en nemen vervolgens verantwoording voor het eigen handelen, ze zijn hierop aanspreekbaar,
maar spreken ook anderen aan op hun gedrag.

