Integriteitscode Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan de integriteit van haar politieke vertegenwoordigers. Zij zijn
zich bewust van de voorbeeldrol die zij vervullen op het gebied van morele en ethische afwegingen en gaan
zorgvuldig en weloverwogen om met:
Onafhankelijkheid
Volksvertegenwoordigers vermijden belangenverstrengeling en de schijn daarvan. Zij mijden situaties waarin
direct of indirect sprake kan zijn van gunsten of wederdiensten. Zij hebben geen aandelen of belangen in
bedrijven of organisaties die hun werk als volksvertegenwoordiger raken of hebben het beheer daarvan in
overleg met het partijbestuur op afstand geplaatst.
Transparantie
Volksvertegenwoordigers volgen de regels van hun gremium. En zij moeten transparant zijn over onder meer
(neven)functies, ontvangen giften boven de waarde van €50,- en over hun belangen in andere organisaties. Zij
zijn terughoudend met het aannemen van cadeaus en uitnodigingen voor festiviteiten en reizen.
Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid
Volksvertegenwoordigers gaan zorgvuldig om met de kennis en informatie die hen ter beschikking komt. Zij
onderschrijven de waarde die de Partij voor de Dieren hecht aan privacy en handelen hiernaar.
Volksvertegenwoordigers onthouden zich van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van bestaande codes,
wetten, regels en afspraken.
Loyaliteit
De volksvertegenwoordiger is loyaal aan de partij en haar kiezers en verklaart niets te zullen doen of te hebben
gedaan dat de partij of haar doelstellingen in diskrediet zou kunnen brengen of in strijd is met de landelijke
koers van de partij. De volksvertegenwoordiger handelt niet in strijd met de beginselverklaring, de statuten of
het huishoudelijk reglement van de partij. Volksvertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren zijn geen lid
van andere politieke partijen.
Beloning en vergoeding
Volksvertegenwoordigers houden zich aan geldende gedragsregels en salariscodes. Als de
volksvertegenwoordiger een forfaitere onkostenvergoeding krijgt, is deze terughoudend met aanvullende
onkostenvergoedingen en declaraties.
Onverenigbare zaken
Volksvertegenwoordigers houden zich aan de geldende wetten. Zaken die het politieke functioneren van de
volksvertegenwoordiger kunnen bemoeilijken of schaden, meldt de volksvertegenwoordiger aan de
kandidatencommissie of het partijbestuur voordat de betreffende ontwerpkandidatenlijst aan het congres
voorgelegd wordt. Als zich na het congres of gedurende de zittingsperiode als vertegenwoordiger nieuwe
ontwikkelingen voordoen die het politiek functioneren zouden kunnen bemoeilijken of schaden, treedt de
volksvertegenwoordiger in overleg met het partijbestuur. Zulke zaken kunnen reden zijn om een kandidaat niet
voor te dragen, een functie niet te aanvaarden of een functie neer te leggen.

Genoemde opsomming is niet uitputtend. Volksvertegenwoordigers hebben en nemen hun eigen
verantwoordelijkheid in het bewaken van hun integriteit. In fracties met twee of meer vertegenwoordigers
spreken fractieleden elkaar aan op het toepassen van deze integriteitsprincipes. Zij leggen eventuele dilemma’s
voor aan de overige fractieleden. In het geval van een eenpersoonsfractie overlegt de volksvertegenwoordiger
in zulke gevallen met de directeur van het partijbureau of met de secretaris van het partijbestuur.
Volksvertegenwoordigers dragen er zorg voor dat integriteit een openlijk bespreekbaar onderwerp is in de
fractie.

Ondergetekende, _____________________________________________________ , volksvertegenwoordiger
voor de Partij voor de Dieren in _______________________________________________ _ , onderschrijft
bovenstaande integriteitscode en zal naar deze code handelen.
Aldus getekend,

Plaats

________________________

Datum

________________________

