Richtlijn integriteit t.b.v. de SGP-fractie in de Eerste Kamer
Elk lid van de SGP-fractie van de Eerste Kamer heeft kennis genomen van deze
integriteitsregels en heeft deze expliciet aanvaard.
Integriteit in de politiek wortelt in het besef dat God de Schepper, Regeerder en
Onderhouder is van hemel en aarde en dat de overheid Gods dienares is. Een SGP-senator
weet zich daarom geroepen om in alles te handelen overeenkomstig Gods goede geboden
en de door de overheid gestelde regels. Als christenpoliticus realiseert hij zich dat hij
verantwoording moet afleggen tegenover de Heere God en tegenover zijn medeburgers.
Dit uitgangspunt betekent concreet, dat de SGP-senatoren handelen:
1. in overeenstemming met de door hen afgelegde eden of verklaringen;
2. in hun politieke en persoonlijke leven in overeenstemming met wat God van ieder
mens vraagt, in het besef dat niet-integer handelen als politicus Gods Naam kan
aantasten, de partij schade kan berokkenen en de boodschap van de partij kan
hinderen;
3. bij een conflict tussen algemeen belang en persoonlijk belang ten voordele van het
algemeen belang;
4. in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving; in overeenstemming
met parlementaire regels en codes rond geheimhouding, vertrouwelijkheid, integriteit
en de opgave van andere functies, reizen en geschenken;
5. in overeenstemming met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de SGP.
6. naar letter en geest van de integriteitsverklaring van de SGP, zoals opgenomen in
bijlage 3 van de Nota ‘Bewust geloofwaardig, handleiding voor integere politiek’.
7. bij dilemma’s inzake integer handelen in overleg met hun collega-fractieleden.
Bij (vermoedens van) niet-integer handelen:
1.
vindt te allen tijde overleg plaats tussen partijbestuur en de betrokken parlementariër.
Daarbij dient sprake te zijn van hoor en wederhoor.
2.
verplicht de parlementariër zich om handelen dat de partij schade zou doen – als het
openbaar zou komen – te melden aan zijn fractievoorzitter en aan de partijvoorzitter
of een daartoe door de partij aangestelde vertrouwenspersoon. Hiervan is in het
bijzonder sprake als er sprake is van ambtsmisdrijven of strafrechtelijke vervolging.
3.
kan het, afhankelijk van de concrete situatie, tevens raadzaam zijn om in overleg te
treden met de voorzitter van de Kamer.
4.
kan, afhankelijk van de ernst van de situatie, de consequentie zijn dat een Kamerlid
de SGP niet langer kan vertegenwoordigen en zijn zetel op dient te geven. Het
hoofdbestuur neemt hierover op zo kort mogelijke termijn een standpunt in. Lopende
het onderzoek nemen collega-fractieleden zoveel mogelijk zijn taken waar.
5.
wordt bij kwesties die in de openbaarheid komen zoveel mogelijk eerst een
overlegperiode van een dag ingelast om hoor en wederhoor toe te passen en tot een
oordeel en wijze van behandelen te komen.
Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een nevenfunctie. Dit kan betekenen dat er
wetsvoorstellen kunnen worden behandeld waarbij een SGP-senator zakelijke of
persoonlijke belangen heeft dan wel de schijn kan worden gewekt dat hij die heeft. Indien dit
aan de orde is, meldt de betreffende senator dit binnen zijn fractie en treedt hij hierover in
overleg. Zo nodig draagt hij het woordvoerderschap over aan een fractiegenoot.
SGP-senatoren overleggen in fractieverband over mogelijke voornemens met betrekking tot
nieuwe activiteiten inclusief toetreding tot raden en commissies van advies. Bij twijfel wordt
contact opgenomen met de partijvoorzitter.

SGP-senatoren spreken elkaar aan op het toepassen van bovengenoemde gedrags- en
integriteitsregels.
De toepassing van deze gedrags- en integriteitsregels wordt tenminste eenmaal per jaar
tijdens een fractievergadering besproken.
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