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Zoals door het congres vastgesteld op 19 juni 
2021. 

1. Inleiding 

Integer handelen en het voorkomen van 
misstanden bij de Partij voor de Dieren is van 
cruciaal belang voor het vertrouwen van de 
burger in de partij in het bijzonder en de 
politiek in het algemeen. Door onze positie in 
de maatschappij is het belangrijk, dat wij 
aandacht besteden aan integriteit. Het is 
belangrijk dat actieve partijleden en 
werknemers kwesties laagdrempelig en 
zonder veroordeling met elkaar bespreken. 
Ook kunnen zij vertrouwelijk terecht bij de 
externe vertrouwenspersoon. Deze 
Meldregeling vermoeden van een 
integriteitsschending of misstand (hierna: de 
meldregeling) regelt de formele procedure 
voor het omgaan met een vermoeden van 
een integriteitsschending of misstand. De 
meldregeling draagt bij aan het scheppen van 
condities om het melden van mogelijke 
integriteitsschendingen of misstanden veilig, 
soepel en langs heldere lijnen te laten 
verlopen. Het is belangrijk voor een open 
cultuur dat een vermoeden van een 
schending of misstand laagdrempelig kan 
worden gemeld zonder (zorgen over) nadelige 
gevolgen voor de melder. Een goede 
procedure voor het intern melden van en 
omgaan met schendingen en misstanden 
bevordert transparantie, zorgvuldigheid en 
integriteit. 

Integriteitsbeleid Partij voor de Dieren 

Deze meldregeling is onderdeel van het 
integriteitsbeleid van de Partij voor de Dieren. 
De partij werkt preventief aan het bevorderen 
van welzijn en integriteit binnen onze 
organisatie. Tegelijkertijd kunnen 
vermoedens van integriteitsschendingen of 
misstanden zich voordoen in onze partij. De 
partij neemt meldingen hierover zeer serieus. 
Binnen de organisatie wordt actief beleid 

gevoerd op het gebied van preventie en 
bestrijding van misstanden en ongewenste 
situaties. Om adequaat en professioneel op 
deze meldingen te reageren, hebben actieve 
partijleden en werknemers de mogelijkheid 
om een melding in te dienen. Deze 
meldregeling beoogt willekeur en/of 
onzorgvuldige behandeling op dit terrein 
binnen de organisatie te voorkomen. 

Wettelijke regeling 

Vanuit de wet Huis voor Klokkenluiders is elke 
organisatie met meer dan 50 medewerkers 
(hier vallen ook vrijwilligers en stagiaires 
onder) wettelijk verplicht te beschikken over 
een meldregeling voor het melden van het 
vermoeden van misstanden binnen de 
organisatie. In de meldregeling is onder 
andere opgenomen wanneer sprake is van 
een integriteitsschending of vermoeden van 
een misstand, hoe een melding hierover kan 
worden gedaan en hoe de werkgever op een 
vertrouwelijke manier met een melding dient 
om te gaan. 

Toepassing van de meldregeling 

De meldregeling van de Partij voor de Dieren 
is van toepassing op alle actieve partijleden of 
werknemers van de partij. In de tabel is 
opgenomen wie gebruik kan maken van de 
meldregeling. Anderen (zoals niet-actieve 
leden en burgers) kunnen geen gebruik 
maken van deze meldregeling. 

 

In de meldregeling wordt gesproken over 
actieve leden en werknemers van de partij. 
Onder een actief lid wordt verstaan elk 
partijlid dat zich inzet voor en namens de 
Partij voor de Dieren, waaronder: 

• Afdelingsbestuurders 
• Fractiemedewerkers 
• Partijbestuurders 
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• Politieke bestuurders namens de partij 
• Volksvertegenwoordigers (Eerste Kamer, 

Tweede Kamer, Provinciale Staten, 
gemeenten, waterschappen en het 
Europees Parlement) 

• Werkgroepleden 
• Werknemers op het partijbureau (al dan 

niet partijlid) 
• Andere actieve partijleden. 

De meldregeling is vastgesteld door het 
partijcongres op 19 juni 2021 en treedt in 
werking op 1 juli 2021. 

2. Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

1. werkgever: de partij die op basis van een 
arbeidsovereenkomst of anderszins werk 
laat of heeft laten verrichtten zoals 
bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de 
Wet Huis voor klokkenluiders. 

2. actief lid: elke partijlid dat zich inzet voor 
en namens de Partij voor de Dieren, 
waaronder: afdelingsbestuurders, 
partijbestuurders, werkgroep leden, 
volksvertegenwoordigers (Eerste Kamer, 
Tweede Kamer, Provinciale Staten, 
gemeenten, waterschappen en het 
Europees Parlement), fractiemedewerkers 
en andere actieve leden; 

3. werknemer; werknemer van het 
partijbureau of fractie met een 
dienstverband bij respectievelijk Partij 
voor de Dieren of bijvoorbeeld een 
stichting die een fractie van Partij voor de 
Dieren ondersteunt als bedoeld in artikel 
1, onder h, van de Wet Huis voor 
klokkenluiders. 

4. adviseur: een persoon, bijvoorbeeld 
vertrouwenspersoon, die door zijn functie 
een geheimhoudingsplicht heeft en die 
door een werknemer in vertrouwen wordt 
geraadpleegd over een vermoeden van 
een misstand of integriteitsschending; 

5. vertrouwenspersoon: de externe 
vertrouwenspersoon die is aangewezen 
om als vertrouwenspersoon voor de partij 
op te treden; 

6. integriteitssecretaris: een senior 
medewerker van het partijbureau of 
externe die alle integriteitszaken van de 
partij coördineert en bij wie officieel een 
integriteitsmelding of klacht ongewenste 
omgangsvormen kan worden ingediend. 

7. melden van een dreigende misstand of 
integriteitsschending: voor de toepassing 
van deze meldregeling is van belang dat 
deze van toepassing is voor het melden 
van het vermoeden van: 
a. misstanden of 
b. integriteitsschendingen, waarbij 

personen de waarden en normen van 
de organisatie schenden en zich niet 
houden aan de gedragscode van de 
partij. Het maatschappelijk belang is 
hierbij (nog) niet in het geding. 

8. melder: het actieve partijlid, of de 
werknemer van het partijbureau, dat een 
vermoeden van een misstand of 
integriteitsschending heeft gemeld op 
grond van deze regeling; 

9. melding: de melding van een vermoeden 
van een misstand of integriteitsschending 
op grond van deze regeling; 

10. vermoeden van een misstand: het 
vermoeden dat sprake is van een misstand 
voor zover: 
a. het vermoeden gebaseerd is op 

redelijke gronden, die voortvloeien uit 
de kennis die het actieve partijlid of de 
werknemer heeft opgedaan of 
voortvloeien uit de kennis die het 
actieve partijlid of de werknemer 
heeft gekregen door zijn 
werkzaamheden bij een ander bedrijf 
of een andere organisatie, en 

b. het maatschappelijk belang in het 
geding is bij: 
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• de schending van een wettelijk 
voorschrift, waaronder een 
(dreigend) strafbaar feit; 

• een gevaar voor de 
volksgezondheid; 

• een gevaar voor de veiligheid van 
personen; 

• een gevaar voor de aantasting van 
het milieu; 

• een gevaar voor het goed 
functioneren van de openbare 
dienst of een onderneming als 
gevolg van een onbehoorlijke wijze 
van handelen of nalaten. 

11. beklaagde(n): degene(n) tegen wie de 
melding zich richt; 

12. de externe integriteitscommissie: een 
externe, onafhankelijke ad-hoc 
integriteitscommissie die ingesteld kan 
worden door de partijvoorzitter om een 
vermoeden van een integriteitsschending 
of misstand te onderzoeken. In het geval 
de kwestie de partijvoorzitter of een 
andere partijbestuurder betreft (als 
beklaagde of getuige), neemt de 
integriteitssecretaris de taken van de 
partijvoorzitter over. 

Overigens kan de integriteitssecretaris advies 
inwinnen bij een externe vertrouwenspersoon 
of raadspersoon, of andere externe adviseur. 

3. Informatie, advies en 
ondersteuning 

1. Bijstand actief lid of werknemer van de 
partij 

Als actief lid of werknemer van de partij kan je 
voor informatie, advies en ondersteuning bij 
het melden van een vermoeden van een 
integriteitsschending of misstand een 
adviseur zoals een externe 
vertrouwenspersoon in vertrouwen 
raadplegen. Je kunt ook terecht bij de 

integriteitssecretaris of de afdeling advies van 
het Huis voor Klokkenluiders. 

2. Bijstand partijbestuur 

Het partijbestuur kan de integriteitssecretaris 
of vertrouwenspersoon vragen om informatie 
over procedures of advies bij een (eigen) 
melding. De integriteitssecretaris is een 
klankbord voor de partijvoorzitter en kan het 
dagelijks bestuur en partijbestuur gevraagd 
en ongevraagd adviseren. 

4. Melding doen over een 
vermoeden van een 
integriteitsschending of een 
misstand 

1. Meldpunt 

Een actief lid of werknemer van de partij met 
een vermoeden van een integriteitsschending 
of een misstand kan zelf of via de externe 
vertrouwenspersoon, een melding doen bij de 
integriteitssecretaris. Er wordt geadviseerd 
om vóór het indienen van een melding eerst 
contact met de vertrouwenspersoon op te 
nemen. Een melding doe je altijd schriftelijk 
en omschrijf je voldoende. Het helpt om de 7 
w’s in acht te nemen: wie, wat, waar, 
wanneer, waarmee, waarom en op welke 
wijze. De melding is gericht aan de 
integriteitssecretaris. De secretaris informeert 
vervolgens de partijvoorzitter over de melding 
en houdt hierbij vertrouwelijkheid in acht. Als 
een melder het vermoeden van een 
integriteitsschending of misstand eerst 
mondeling heeft aangekaart zorgt de melder 
vervolgens voor een schriftelijke omschrijving 
zodat de melding in behandeling kan worden 
genomen in overeenstemming met deze 
meldregeling. 

Indien je de melding via de externe 
vertrouwenspersoon indient, kan de melder 
de externe vertrouwenspersoon verzoeken 



 

Meldregeling Partij voor de Dieren Pagina 5 

om de identiteit van de melder niet bekend te 
maken. 

2. Betrokkenheid partijvoorzitter of 
andere partijbestuurder 

Indien bij een vermoeden van een 
integriteitsschending of misstand de 
partijvoorzitter of een partijbestuurder 
betrokken is, beslist de integriteitssecretaris 
in overleg met de vertrouwenspersoon, een 
raadspersoon of extern adviseur of er een 
onderzoek wordt ingesteld door een ad-hoc 
externe integriteitscommissie. Het 
partijbestuur exclusief de betrokkene beslist 
vervolgens over een eventuele sanctionering 
en krijgt specifiek over de eventuele 
sanctionering advies van een onafhankelijk 
juridisch adviseur met expertise op het gebied 
van integriteit. 

Als de melder een vermoeden heeft dat de 
partijvoorzitter of een partijbestuurder bij de 
vermoede misstand of integriteitsschending 
betrokken is, moet in deze regeling voor 
“partijvoorzitter”, “integriteitssecretaris” 
worden gelezen. De integriteitssecretaris zal 
in die hoedanigheid geen deel uitmaken van 
het partijbestuur. 

3. Informatieplicht 

De integriteitssecretaris ontvangt een melding 
en informeert de partijvoorzitter. De 
integriteitssecretaris adviseert de 
partijvoorzitter bij de afhandeling. 
Voorgaande is niet van toepassing indien de 
partijvoorzitter bij de melding betrokken is. 

4. Vastlegging melding 

De integriteitssecretaris legt de datum 
waarop een melding ontvangen is schriftelijk 
vast en bevestigt de ontvangst direct of 
uiterlijk binnen 3 werkdagen aan de melder. 

5. Behandeling van de melding 

1. Standpunt 

Op basis van de melding neemt de 
partijvoorzitter binnen 10 werkdagen een 
voorlopig of een definitief standpunt in ten 
aanzien van de melding en laat dit schriftelijk 
bevestigen door de integriteitssecretaris aan 
de melder. Het is noodzakelijk dat de 
partijvoorzitter een melding met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid 
behandelt. Indien de partijvoorzitter dit 
noodzakelijk acht, kan de partijvoorzitter een 
melding vertrouwelijk met het dagelijks 
bestuur bespreken. De partijvoorzitter kan 
zich ook indien nodig laten bijstaan door (een) 
externe deskundige(n). 

2. Behandeling van de melding 

In het geval er een melding wordt gedaan bij 
de integriteitssecretaris voert deze een 
ontvankelijkheidstoets uit. Ontvankelijkheid 
van de melding wordt bepaald aan de hand 
van: 

a. de definities van een vermoeden van een 
integriteitsschending of een misstand; 

b. eerder of lopend onderzoek naar dezelfde 
kwestie; 

c. de wetenschap dat er al passende 
maatregelen zijn genomen; 

d. de afweging of gedragingen binnen een 
redelijke termijn aangekaart zijn; 

e. de feiten waarover redelijke zekerheid 
bestaat; 

f. de afweging of de melder deze regeling 
heeft gevolgd; en 

g. de afweging of er sprake is van voldoende 
ernst van het vermoeden van een 
integriteitsschending of misstand. 

Als besloten wordt tot ‘niet ontvankelijkheid’, 
wordt aan de melder advies gegeven over 
eventuele andere stappen. 
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3. Niet eens met 
ontvankelijkheidsoordeel 

Als de melder het niet eens is met het niet- 
ontvankelijkheidsoordeel kan deze via de 
integriteitssecretaris vragen om een 
herbeoordeling . De integriteitssecretaris 
vraagt in dat geval een ad-hoc externe 
integriteitscommissie om een herbeoordeling 
van het ontvankelijksheidsoordeel. 

6. Ad-hoc Externe 
Integriteitscommissie 

1. Ad-hoc externe integriteitscommissie 

De Partij voor de Dieren kan een beroep doen 
op een ad-hoc externe en onafhankelijke 
integriteitscommissie, indien er onderzoek 
wordt gedaan naar een melding. De 
commissie wordt na het indienen van een 
melding onder verantwoordelijkheid van de 
partijvoorzitter samengesteld. De commissie 
bestaat uit: 

a. Een voorzitter 
b. Twee andere leden 

De partijvoorzitter benoemt de voorzitter en 
twee commissieleden. Onafhankelijkheid, 
onpartijdigheid en kennis van integriteit en 
integriteitsonderzoek zijn vereisten om als 
commissielid te worden aangesteld. Zij 
kunnen dus niet actief verbonden zijn aan de 
partij. De commissieleden kunnen 
onbezoldigd of per vacatievergoeding worden 
betaald. 

2. Taakstelling 

De integriteitscommissie heeft tot taak het 
verrichten van onderzoek naar de ingediende 
melding en het daarover uitbrengen van een 
rapport van bevindingen (feiten) aan de 
partijvoorzitter. 

3. Bevoegdheden 

De ad-hoc externe integriteitscommissie is 
bevoegd: 

a. tot het oproepen van daarvoor in 
aanmerking komende derden voor het 
verkrijgen van informatie; iedere als 
zodanig opgeroepen actief lid van de 
partij en werknemer met een 
dienstverband bij de Partij voor de Dieren 
is verplicht aan een oproep van de 
integriteitscommissie gehoor te geven en 
desgevraagd alle informatie naar 
waarheid en zonder voorbehoud te delen; 

b. om relevante (vertrouwelijke) 
documenten op te vragen; 

c. zich door deskundigen van advies en 
bijstand laten dienen; 

d. ook anderszins de medewerking te 
verlangen van de partij die zij nodig acht 
voor de behandeling van de melding. 

4. Werkwijze 

De werkwijze van de externe en 
onafhankelijke integriteitscommissie 
conformeert zich aan deze meldregeling. 

5. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
integriteitscommissie 

Indien onderzoek wordt ingesteld, wordt dit 
uitgevoerd door een integriteitscommissie en 
indien nodig door externe onderzoekers die 
onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dat betekent 
in ieder geval dat zij op geen enkele wijze 
betrokken zijn bij het vermoeden van de 
integriteitsschending of misstand. 

6. Wraking 

Melder en beklaagde kunnen een verzoek tot 
wraking indienen ten aanzien van elk 
commissielid van de integriteitscommissie, als 
dit verzoek gebaseerd is op feiten en 
omstandigheden die het vormen van een 
onpartijdig oordeel door het desbetreffende 
lid kan bemoeilijken. De leden van de 
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integriteitscommissie kunnen zich 
verschonen. Bij een verzoek tot wraking of 
beroep op verschoning beslissen de leden van 
de integriteitscommissie, die dit verzoek of 
beroep niet betreft. Bij een gelijk aantal 
stemmen wordt het verzoek of beroep 
toegewezen. 

7. Instellen en informeren over 
het integriteitsonderzoek 

1. Beslissing over het instellen van 
integriteitsonderzoek 

De partijvoorzitter kan opvolging geven aan 
een voorlopig standpunt door nader 
onderzoek in te stellen om tot een definitief 
standpunt te komen. Een ad-hoc externe en 
onafhankelijke integriteitscommissie voert dit 
onderzoek uit. 

2. Onderzoeksopdracht 

Voorafgaand aan een integriteitsonderzoek 
wordt een onderzoeksopdracht opgesteld. In 
deze opdracht is informatie opgenomen over 
de aanleiding voor het onderzoek, de 
onderzoeksvragen, de onderzoeksmethode(n) 
en de onderzoeksplanning. Deze opdracht 
wordt opgesteld door de externe 
integriteitscommissie en ter bevestiging 
voorgelegd aan de partijvoorzitter. 

3. Informatieplicht 

In het geval er onderzoek wordt ingesteld, 
wordt door de partijvoorzitter aan de melder 
en het partijbestuur aangegeven dat er een 
onderzoek start en wanneer de resultaten 
worden verwacht. 

8. Werkwijze onderzoek 

1. Horen van melder, beklaagde en 
eventueel andere betrokkenen 

De onderzoekers stellen de melder, de 
beklaagde(n) en eventuele andere 

betrokkenen in de gelegenheid te worden 
gehoord. 

De integriteitscommissie onderzoekt de 
melding door melder en beklaagde(n), 
afzonderlijk van elkaar te horen. De 
hoorzittingen zijn besloten. Melder, 
beklaagde(n) en getuigen kunnen zich bij het 
onderzoek laten bijstaan door de externe 
vertrouwenspersoon of een zelfgekozen 
raadspersoon. In het laatste geval zijn de 
kosten van die bijstand voor eigen rekening. 
De commissie wijst hen op de mogelijkheden 
tot bijstand bij de schriftelijke uitnodiging 
voor de hoorzitting. 

De integriteitscommissie is bevoegd anderen 
(derden/getuigen) te horen. Alle personen die 
bij het integriteitsonderzoek zijn betrokken, 
zijn verplicht tot geheimhouding betreffende 
alle informatie die is besproken of aan de 
orde is gesteld. 

2. Verslaglegging 

Van iedere hoorzitting wordt door de 
integriteitscommissie een verslag gemaakt. 
De commissie bepaalt van tevoren de aard 
van het verslag (op hoofdlijnen, 
samenvattend, woordelijk). Het verslag wordt 
door de gesprekspartner voor akkoord of 
gezien ondertekend, al dan niet voorzien van 
kanttekeningen. Gesprekspartners kunnen 
schriftelijk reageren op het verslag voor zover 
dat betrekking heeft op de eigen inbreng. De 
schriftelijke reactie wordt als bijlage 
toegevoegd aan het verslag. Feitelijke 
onjuistheden worden in het verslag 
gecorrigeerd. Het verslag is vertrouwelijk en 
wordt slechts gebruikt als informatie voor het 
onderzoek. 

Als een gesprekspartner ondertekening 
weigert, wordt dit en de eventuele reden 
hiervan in het verslag vermeld. Melder, 
beklaagde en getuigen/derden dienen het aan 
hen voorgelegde verslag van het horen 
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binnen tien werkdagen na verzending van het 
verslag ondertekend teruggestuurd te hebben 
aan de integriteitscommissie. De commissie 
stelt na ontvangst van de schriftelijke reactie 
het verslag vast waarna het vastgestelde 
verslag wordt toegezonden aan de 
gesprekspartner(s). 

 

De integriteitscommissie beslist wanneer in 
het kader van hoor- en wederhoor gedurende 
het onderzoek melder, beklaagde en degene 
die hen ondersteunt (vertrouwenspersoon of 
raadspersoon), kennis kunnen nemen van 
ondertekende verslagen of relevante 
passages van ondertekende verslagen, van de 
door de integriteitscommissie gevoerde 
gesprekken. De voorzitter van de 
integriteitscommissie is bevoegd om te 
bepalen op welk moment dat gebeurt tijdens 
het onderzoek. Melder en beklaagde kunnen 
vervolgens mondeling of schriftelijk reageren 
op de verslagen of relevante passages. 

3. Beschikbaarheid actieve partijleden en 
betrokkenen om te horen 

De integriteitscommissie kan actieve 
partijleden en betrokkenen horen die zij 
relevant acht voor het onderzoek. Degene die 
wordt gehoord, wordt niet in het bijzijn van 
de melder of beklaagde(n) gehoord. Van een 
gehoorde wordt verwacht dat deze meewerkt 
en naar eer en geweten de vragen van de 
commissieleden beantwoordt. In het geval 
dat een partijlid of betrokkene een 
zwaarwegend belang meent te hebben om 
niet aan het horen mee te werken, geeft deze 
dat schriftelijk aan bij de 
integriteitscommissie. 

4. Inzicht in relevante documenten 

De commissie kan binnen de partij alle 
documenten inzien en opvragen die zij voor 
het doen van het onderzoek redelijkerwijs 
nodig achten. Partijleden mogen de 

commissie alle (vertrouwelijke) documenten 
verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs 
nodig achten dat de commissie daar kennis 
van nemen. 

5. Gebruik onderzoeksmiddelen 

De commissie mag gebruik (laten) maken van 
onderzoeksmiddelen, zoals opname 
apparatuur, binnen de grenzen van de wet en 
met inachtneming van proportionaliteit en 
subsidiariteit. 

6. Externe deskundigheid 

Het is noodzakelijk dat de externe 
integriteitscommissie een melding met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt. 
Dit vereist de nodige deskundigheid. De 
externe integriteitscommissie kan zich indien 
nodig laten bijstaan door (een) externe 
deskundige(n). Gelet op mogelijke kosten, 
gaat dit altijd in overleg met de 
partijvoorzitter. 

9. Onderzoeksrapport 

1. Wederhoor concept-
onderzoeksrapport 

De onderzoekers stellen een concept-
onderzoeksrapport op. De commissie duidt 
partijleden en werknemers van de Partij voor 
de Dieren in het rapport uitsluitend aan met 
hun functie (namen worden niet vermeld). De 
commissie stelt de melder en beklaagde en 
eventuele andere betrokkenen in de 
gelegenheid op het feitelijke bevindingen 
gedeelte wederhoor te geven, tenzij 
hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De 
commissie geeft hen tien werkdagen om te 
reageren op de aan hen voorgelegde 
bevindingen en/of citaten. De commissie laat 
binnen twintig werkdagen weten welke 
reacties niet of niet volledig kunnen worden 
overgenomen. De melder, beklaagde(n) en 
andere betrokkenen zijn tot geheimhouding 
van het concept-rapport verplicht. 
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2. Concept-onderzoeksrapport 

De externe integriteitscommissie stelt 
vervolgens een concept-onderzoeksrapport 
vast en deelt dat met de partijvoorzitter. 
Nadat de mogelijkheid is geweest om waar 
nodig het rapport aan te vullen of te 
verduidelijken naar aanleiding van de 
onderzoeksopdracht wordt het rapport in 
definitieve vorm opgeleverd aan de 
partijvoorzitter. 

3. Afschrift definitief rapport 

De partijvoorzitter stuurt de melder en 
beklaagde(n) een afschrift van het definitieve 
rapport of een gedeeltelijk afschrift in het 
geval het onderzoek breder is dan de melding, 
tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. 

4. Eindrapport 

Het definitieve eindrapport bevat alle 
relevante informatie om te komen tot een 
oordeel over de voorgelegde 
integriteitsmelding. Een eindrapport bevat in 
elk geval: 

• de onderzoeksvragen; 

• een onderzoeksverantwoording; 
• een weergave van de feiten en percepties 

rondom de kwestie; 
• een overzicht van relevante wet- en 

regelgeving; 

• een overzicht van geraadpleegde 
bronnen; 

• de bevindingen op grond van het 
onderzoek; 

• de overwegingen, het oordeel en het 
advies van de ad-hoc externe 
onafhankelijke integriteitscommissie. 

5. Termijn 

De commissie probeert het onderzoek af te 
ronden binnen tien weken nadat de 
onderzoeksopdracht is bevestigd door de 
partijvoorzitter. Indien duidelijk wordt dat het 
onderzoek niet binnen tien weken kan 

worden afgerond, worden de melder en 
eventuele beklaagde(n) daar schriftelijk van 
op de hoogte gebracht. Daarbij wordt 
aangegeven binnen welke termijn het 
onderzoek wordt afgerond. De verlenging van 
de termijn is in eerste instantie met vier 
weken. Eventuele langere verlenging is alleen 
mogelijk onder vermelding van gemotiveerde 
argumenten van de externe 
integriteitscommissie aan de partijvoorzitter. 

10. Standpunt ten aanzien van 
een definitief rapport 

1. Standpunt naar aanleiding van 
onderzoek 

Nadat het rapport door de externe 
integriteitscommissie is opgeleverd neemt het 
partijbestuur een standpunt in naar 
aanleiding van het onderzoek en informeert 
de melder en eventuele beklaagde(n). Dit 
gebeurt binnen 14 werkdagen na ontvangst 
van het definitieve onderzoeksrapport van 
het onderzoek. 

2. Bij ontevredenheid over wijze van 
onderzoek of feitelijke onjuistheden 

Indien de melder of de beklaagde in reactie 
op het onderzoeksrapport of het standpunt 
van de het partijbestuur onderbouwd 
aangeeft dat het vermoeden van een 
integriteitsschending of misstand niet 
deugdelijk is onderzocht, of dat in het 
onderzoeksrapport of het standpunt van de 
partijvoorzitter sprake is van wezenlijke 
onjuistheden, wordt hierop tenminste een 
keer gereageerd. Zo nodig wordt een nieuw of 
aanvullend onderzoek ingesteld door de 
partijvoorzitter. 
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11. Bescherming tegen 
benadeling 

1. Bescherming van melder tegen 
benadeling 

De melder die te goeder trouw en naar 
behoren een melding doet, zal vanwege het 
doen van de melding geen nadelige gevolgen 
voor zijn (rechts)positie ondervinden. Onder 
nadelige gevolgen wordt in ieder geval 
verstaan het nemen van een benadelende 
maatregel zoals opzegging of ontzetting van 
het partijlidmaatschap of ontslag. Deze 
bescherming sluit een eventuele sanctie ten 
gevolge van verkeerd eigen gedrag niet uit. 

2. Bescherming van andere betrokkenen 
tegen benadeling 

De adviseur, vertrouwenspersoon en 
onderzoekers ondervinden geen nadelige 
gevolgen voor hun (rechts)positie, vanwege 
het uitoefenen van in deze regeling 
beschreven taken. Een partijlid dat wordt 
gehoord door, documenten verstrekt aan of 
anderszins medewerking verleent aan de 
commissie ondervindt daarvan geen nadelige 
gevolgen voor zijn (rechts)positie in verband 
met het te goeder trouw afleggen van een 
verklaring. Deze bescherming sluit een 
eventuele sanctie ten gevolge van verkeerd 
eigen gedrag niet uit. 

3. Rol externe vertrouwenspersoon bij 
voorkomen benadeling. 

Om benadeling vanwege een melding (op 
voorhand) te voorkomen kan de melder zich 
wenden tot de externe vertrouwenspersoon 
en bespreken welke risico’s op benadeling 
aanwezig zijn en op welke wijze die risico’s 
kunnen worden verminderd. 

4. Beoordeling risico’s benadeling. 

De partijvoorzitter beoordeelt eventuele 
risico’s op benadeling en de verzochte 

maatregelen en neemt, na overleg met de 
integriteitssecretaris, gepaste maatregelen. 

5. Motivatie indien toch benadelende 
maatregel 

Indien de partijvoorzitter of het partijbestuur 
binnen afzienbare tijd na het doen van een 
melding, lopende een onderzoek naar de 
melding, of daarna, toch genoodzaakt is een 
benadelende maatregel tegen de melder te 
nemen, als bedoeld in lid 1, motiveert de 
partijvoorzitter expliciet waarom zij deze 
maatregel nodig acht en dat deze maatregel 
geen verband houdt met het te goeder trouw 
en naar behoren melden van een vermoeden 
van een misstand. 

12. Bescherming van de 
beklaagde 

1. Onschuldbeginsel 

De partijvoorzitter gaat uit van het 
onschuldbeginsel, dat betekent dat een 
beklaagd partijlid of werknemer van het 
partijbureau onschuldig wordt geacht totdat 
door adequaat bewijs is vast komen te staan 
dat de beklaagde zich schuldig heeft gemaakt 
aan een integriteitsschending of misstand. 

2. Vertrouwenspersoon voor beklaagde 

Ook een beklaagd actief partijlid of 
werknemer van het partijbureau kan gebruik 
maken van de extern vertrouwenspersoon in 
verband met de melding. 

Om in dit geval een belangenconflict bij de 
vertrouwenspersoon te voorkomen, kan de 
directeur van het partijbureau ad-hoc een 
extra vertrouwenspersoon inzetten. De 
extern vertrouwenspersoon kan immers niet 
zowel de klager als beklaagde tegelijkertijd 
bijstaan. 
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3. Verzoek tot onderzoek door beklaagde 

Het beklaagde partijlid kan naar aanleiding 
van een melding zelf een verzoek doen tot 
onderzoek. Of dit gehonoreerd wordt, is 
echter aan de partijvoorzitter. Afwijzing van 
een verzoek wordt gemotiveerd. 

4. Onzorgvuldige behandeling 

Wanneer een beklaagde zich onzorgvuldig 
behandeld voelt, wendt deze zich tot de 
integriteitssecretaris. De integriteitssecretaris 
zal daarop de partijvoorzitter adviseren in de 
omgang met deze klacht. 

13. Vertrouwelijke omgang met 
de melding 

1. Zorgvuldige omgang informatie 

De partij draagt er zorg voor dat de informatie 
over de melding zodanig wordt bewaard dat 
deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is 
voor diegenen die bij de behandeling van de 
melding betrokken zijn. De partij houdt 
rekening met geldende wet- en regelgeving 
omtrent privacy. 

2. Dossier en verslaglegging 

De dossiers van de ad-hoc externe 
integriteitscommissie worden bewaard in het 
vertrouwelijke archief van de partij. Zij zijn 
alleen toegankelijk voor de partijvoorzitter en 
de integriteitssecretaris. De 
klachtencommissie houdt de regelgeving 
rondom de Algemene verordening 
gegevensbescherming (Avg) in acht. 

3. Vertrouwelijkheid door melder en 
beklaagde(n) 

De melder en beklaagde(n) nemen 
zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht 
aangaande de melding, de procedure van de 
melding en de zaken die voortvloeien uit de 
melding. 

4. Vertrouwelijkheid door betrokkenen 

 Al diegenen die bij de indiening en 
behandeling van de melding betrokken zijn, 
maken de identiteit van de melder, diens 
adviseur en beklaagde niet bekend, dan aan 
degenen voor wie het noodzakelijk is en gaan 
met de informatie over de melding 
vertrouwelijk om. 

5. Bij niet openbaren identiteit melder 

Indien het vermoeden van een 
integriteitsschending of misstand is gemeld 
via de externe vertrouwenspersoon en er 
door de melder aan de vertrouwenspersoon 
is verzocht om de identiteit van de melder 
niet bekend te maken, wordt alle 
correspondentie over de melding die bedoeld 
is voor de melder door de partijvoorzitter 
verstuurd aan de vertrouwenspersoon en 
stuurt de vertrouwenspersoon dit meteen 
door aan de melder. 

6. Herroepen niet bekend maken 
identiteit. 

Gedurende de behandeling van de melding 
kan de melder zijn verzoek om zijn identiteit 
niet bekend te maken, herroepen. 

14. Melding bij een externe 
instantie 

1. Melding bij een externe instantie 

Na het doen van een interne melding van een 
vermoeden van een integriteitsschending of 
een misstand, kan een melding worden 
gedaan bij een externe instantie indien de 
melder: 

a. van oordeel is dat – na het doorlopen van 
de in de meldregeling omschreven interne 
procedure – het vermoeden van een 
integriteitsschending of misstand geheel 
of ten dele ten onrechte terzijde is gelegd 
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of (gedeeltelijk) ongegrond is verklaard 
door de partijvoorzitter. 

b. geen standpunt van de partijvoorzitter 
heeft ontvangen binnen de termijn als 
bedoeld in hoofdstuk 9 paragraaf 2 of 3 
(tenzij deze termijn is uitgesteld door 
gedragingen van melder). 

2. Direct melden bij een externe instantie 

De melder kan direct een melding doen bij 
een externe instantie van een vermoeden van 
een integriteitsschending of misstand, indien 
het eerst doen van een interne melding of het 
melden volgens de interne procedures in 
redelijkheid niet van hem kan worden 
gevraagd. Afhankelijk van de kwestie kun je 
denken aan de nationale politie of het Huis 
voor Klokkenluiders. Dat zou aan de orde 
kunnen zijn indien dit uit enig wettelijk 
voorschrift voortvloeit of sprake is van: 

a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend 
en spoedeisend maatschappelijk belang 
onmiddellijke externe melding 
noodzakelijk maakt; 

b. een redelijk vermoeden dat (leden van) 
het Partijbestuur bij de (vermoede) 
integriteitsschending of misstand 
betrokken zijn; 

c. een duidelijk aanwijsbare dreiging van 
verduistering of vernietiging van 
bewijsmateriaal door toedoen van (leden 
van het) Partijbestuur. 

3. Externe instantie 

a. Een melding bij een externe instantie kan 
worden gedaan bij die externe instantie 
die daarvoor naar redelijk oordeel van de 
melder het meest in aanmerking komt. 

b. Bij externe melding houdt melder 
enerzijds rekening met de effectiviteit 
waarmee die derde kan ingrijpen op basis 
van bevoegdheid en anderzijds met het 
belang van de partij bij een zo gering 
mogelijke schade als gevolg van dat 

ingrijpen, voor zover die schade niet 
noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het 
optreden tegen de misstand. 

c. Melder dient bij melding aan een externe 
instantie een gepaste vorm van 
zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in 
acht te nemen. 

d. Naarmate de mogelijkheid van schade 
voor de partij als gevolg van de melding 
bij een externe instantie groter wordt, 
dient het vermoeden van een 
integriteitsschending of misstand bij de 
melder sterker te zijn. 

15. Jaarlijkse rapportage 

1. Registratie en jaarlijkse rapportage 

a. De integriteitssecretaris stelt jaarlijks een 
rapportage op over de uitvoering van deze 
meldregeling. De rapportage bevat in 
ieder geval: 

b. informatie over het aantal meldingen en 
een indicatie van de aard van de 
meldingen, de uitkomsten van de 
onderzoeken en de standpunten van de 
werkgever; 

c. algemene informatie over eventuele 
ervaringen met het tegengaan van 
benadeling van de melder; 

De informatie die wordt opgenomen in de 
jaarlijkse rapportage wordt geanonimiseerd 
opgenomen en is niet herleidbaar naar 
personen. De integriteitssecretaris stuurt de 
rapportage ter bespreking aan het 
partijbestuur. In het algemene jaarverslag van 
de Partij voor de Dieren wordt informatie 
opgenomen over het aantal klachten en 
eventuele onderzoeken. 
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