
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

 

  

Datum 7 april 2016 

Betreft 3e gewijzigde druk van de Handreiking integriteit politieke 

ambtsdragers 

  

 

 

  

In 2015 zijn nieuwe modelgedragscodes

modelgedragscode integriteit voor volks

modelgedragscode integriteit voor bestuurders in gemeenten, provincies en 

waterschappen. Als gevolg hiervan diende de Handreiking integriteit politieke 

ambtsdragers, waarvan de tweede gewijzigde versie dateert van september 2013, 

weer geactualiseerd te worden. 

 

Belangrijke wijzigingen zijn verder de opgenomen aanbevelingen in hoofdstuk 8 

over de organisatie van het integriteitsbeleid, met een aantal suggest

invulling van de wettelijke rol die de burgemeesters, commissarissen van de 

Koning en waterschapsvoorzitters vervullen op integriteitsgebied. 

 

De nieuwe modelgedragscodes 

opgenomen. 

 

De Handreiking is een gezamenlijke uitgave van het ministerie

en Unie van Waterschappen. Mede namens de koepels bied ik u dez

gewijzigde druk van de Handreiking aan.

 

De Handreiking is digitaal beschikbaar op de websites van VNG, IPO, Unie 

Waterschappen en www.politiekeambtsdragers.nl

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

 

 

 

 

 

dr. R.H.A. Plasterk 

 

  

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

3e gewijzigde druk van de Handreiking integriteit politieke 

gedragscodes integriteit tot stand gekomen: een 

gedragscode integriteit voor volksvertegenwoordigers en een 

voor bestuurders in gemeenten, provincies en 

waterschappen. Als gevolg hiervan diende de Handreiking integriteit politieke 

tsdragers, waarvan de tweede gewijzigde versie dateert van september 2013, 

weer geactualiseerd te worden.  

zijn verder de opgenomen aanbevelingen in hoofdstuk 8 

over de organisatie van het integriteitsbeleid, met een aantal suggesties over de 

invulling van de wettelijke rol die de burgemeesters, commissarissen van de 

Koning en waterschapsvoorzitters vervullen op integriteitsgebied.  

gedragscodes integriteit zijn nu als bijlage bij de Handreiking 

iking is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van BZK, VNG, IPO 

en Unie van Waterschappen. Mede namens de koepels bied ik u deze derde 

andreiking aan. 

andreiking is digitaal beschikbaar op de websites van VNG, IPO, Unie van 

www.politiekeambtsdragers.nl en www.integriteitoverheid.nl

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

DGBK/Directie 

Arbeidszaken Publieke 
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ambtsdragers 
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waterschappen. Als gevolg hiervan diende de Handreiking integriteit politieke 

tsdragers, waarvan de tweede gewijzigde versie dateert van september 2013, 

zijn verder de opgenomen aanbevelingen in hoofdstuk 8 

ies over de 

als bijlage bij de Handreiking 

, VNG, IPO 

van 

www.integriteitoverheid.nl. 


