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lntegriteit
lntegriteit is als een van de zeven leidende beginselen opgenomen in de Nederlandse
code voor Goed Bestuur. De kwaliteit van het openbaar bestuur hangt nauw samen met integriteit;
integere bestuurders en ambtenaren zijn een basisvoon¡raarde voor het vertrouwen van de burger in

een gemeente. lntegriteit kan het vertrouwen van burgers in de overheid en haar functioneren maken
of breken. Een raadslid dient onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig te zijn. Elke (schijn van)
partijdigheid of belangenverstrengeling dient te worden voorkomen. Om dit te bereiken, ís

transparantie belangrijk.

Het belang van integriteit is duidelijk, in de praktijk blijft het echter lastig om goed te duiden wat integer
is en welke zaken gescheiden moeten blijven van het raadslidmaatschap. De wet laat ruimte voor een
grijs gebied, de morele bril is soms echter anders dan de juridische. lndien de wet iets toestaat, kan er
toch een discussie over integriteit ontstaan. Om hier meer duiding aan te geven, hebben gemeenten

een gedragscode die integriteitsnormen en procedurevoorschriften omvat. De gedragscode is een
middel om een open, transparant en integere organisatiecultuur te realiseren. De Gemeentewet
(artikelen 15,41c en 69) verplicht de gemeenteraad om voor zichzelf en haar bestuurders een
gedragscode vast te stellen. Dit kan een gezamenlijke code, voor college en raad, of twee aparte
codes zijn. 1

Elke gemeente heeft een eigen gedragscode, maar er zijn regels die voor alle gemeenten gelden. Dit
kan zijn vastgelegd in de Gemeentewet, Ambtenarenwet of de Kieswet. Een voorbeeld is artikel V4
van de Kieswet, dat verplicht bij het onderzoek van de geloofsbrieven na te gaan of de benoemde
geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult. Voor het raadslidmaatschap gelden de
volgende incompatibiliteiten:

o minister
. staatssecretaris

. lid van de Raad van State

¡ lid van de Algemene Rekenkamer
¡ Nationale ombudsman

. substituut-ombudsman

¡ Commissaris van de Koning

r gedeputeerde

o secretaris van de provincie

. griffier van de provincie

. burgemeester
¡ wethouder
o lid van de rekenkamer
r gêrrêêntelijk ombudsman of lid van de ombudscommissie
o ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt

Er bestaan meerdere 'valkuilen'voor raadsleden met betrekking tot de integriteit, maar de meeste
zaken rondom integriteit hebben te maken met vier kwesties:
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1. Belangenverstrengeling

2. Gevoelige of vertrouwelijke informatie

3. Geschenken, diensten of uitnodigingen

4. Financiële kwesties

Belangenverstrengeling
Van belangenverstrengeling is sprake als het publiek belang wordt vermengd met het persoonlijk

belang van een politieke ambtsdrager of dat van derden. Hierdoor is een zuiver besluiten of handelen

in het publiek belang niet langer gewaarborgd. Niet alleen feitelijke belangenverstrengeling, maar ook

de schijn ervan moet worden vermeden.2

Het risico van belangenverstrengeling kan ontstaan als een raadslid een nevenfunctie vervult die

raakvlakken heeft met de uitoefening van het politieke ambt. Daarnaast kan het privéleven zowel

direct als indirect betrokken raken. Een raadslid loopt dit risico op bij zaken zoals familierelaties,

eigendommen, financiële belangen (zoals aandelen), of bestuurslidmaatschappen van gesubsidieerde

instellingen.

ln dergelijke gevallen komt de onafhankelijkheid van het raadslid in geding en kan men beschuldigd

worden van nepotisme. ln deze gevallen moet de betrokkene zelf de afweging maken of het nodig is

zich van stemming te onthouden. Als hij concludeert dat hij (de schijn van) belangenverstrengeling

moet tegengaan, dan zal hij niet meestemmen. De verantwoordelijkheid daarvoor legt de wet dus

allereerst bij de betrokkene zelf. Wel kunnen in een reglement van orde of in de gedragscode

procedurele bepalingen worden opgenomen die het maken van een añrueging ondersteunen.

Raadsleden zijn tegelijkertijd ook burgers: zij maken deel uit van het economische en sociale leven in

de gemeenschap die ze besturen. Net als iedere andere burger zijn zij afnemer van producten en

diensten, lid van verenigingen en wijkbewoner. Daarom kan een raadslid zonder bezwaar

meestemmen over bijvoorbeeld de afualinzameling, de vaststelling van tarieven van de ozb of over het

openbaar vervoer in zijn eigen w'rjk.3

Gevoelige of vertrouwelijke informatie

De integriteit van een politieke ambtsdrager komt in gevaar als hij informatie die (nog) niet openbaar

is, gebruikt om er zichzelf of anderen mee te bevoordelen. Het kan dan gaan om informatie waar hij

vanuit zijn ambt over beschikt, of die hem ongevraagd wordt toegespeeld door relaties. De verleiding

kan groot zijn om in de privésfeer melding te maken van informatie die voor anderen van direct

belang is. Soms is dat informatie die weliswaar ooit openbaar wordt, maar waarbij voordeel ontstaat

door het eerder verkrijgen ervan. Voorbeelden zijn de aan- en verkoop van een huis of een stuk

grond, de gunning van opdrachten, etc.a

Geschenken, diensten of uitnodigingen
Als zij de ambtseed of belofte afleggen, verklaren politieke ambtsdragers dat zij geen giften of gunsten

hebben gegeven of beloofd om te worden benoemd. Ook beloven ze dat ze geen geschenken zullen

2 Handreiking integrltelt van polltleke ambtsdragers b[ gemeenten,
provincies en waterschappen, pagina 11
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aannemen of beloften zullen doen in ruil voor een tegenprestatie. Het gaat hierbij niet alleen om
persoonlijke bevoordeling zoals een goedkope verbouwing of tuinaanleg. Het kan ook gaan om

bijvoorbeeld donaties aan de partij van de politieke ambtsdrager met het oog op een gunstige

overheidsbeslissing. 5

Een raadslid kan een geschenk uitdelen, dat dient dan echter wel namens de gemeente te gebeuren

(of een ander overheidsorgaan) en niet op persoonlijke titel. Het ontvangen van geschenken ligt soms
nog gevoeliger. Een geschenk, dienst of uitnodiging kan niet worden geaccepteerd indien de

onafhankelijkheid van het raadslidmaatschap er door kan worden beïnvloed. ln beide gevallen is

transparantie van groot belang.

Financiële kwesties
Elk raadslid krijgt voor het uitoefenen van zijn politieke ambt een bepaalde vergoeding. Deze

vergoeding is wettelijk vastgelegd en voor iedereen zichtbaar. Het raadslidmaatschap brengt echter
ook bepaalde kosten met zich mee. Sommige van deze kosten worden vergoed, maar andere kosten

blijven voor privégebruik. Het is belangrijk om hier een duidelijk onderscheid in te maken en onjuist

declaratíegedrag te voorkomen. De handreiking integriteit maakt onderscheid tussen drie soorten

kosten: bedrijfsvoeringkosten, bestuurskosten en kosten voor eigen rekening.6

¡ Bedrijfsvoering kosten betreffen de voorzieningen die een politieke ambtsdrager net zoals de

overige werknemers van de overheidsinstelling nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Het

zijn voorzieningen die vanuit de begroting worden gefinancierd of in bruikleen ter beschikking

worden gesteld. Deze voozieningen dienen uiteraard niet voor privédoeleinden te worden
gebruikt (bijvoorbeeld de technische dienst voor reparaties aan het eigen huis).

¡ Bestuurskosten vloeien voort uit de uitoefening van het ambt; het zijn aan de uitoefening

van het ambt van politieke ambtsdrager verbonden kosten, zogenoemde ambt gerelateerde

kosten (bijvoorbeeld bijscholing of beveiliging). Ðe hoogte van de vergoedingen voor

bestuurskosten is vaak precies vastgelegd.

. Politieke ambtsdragers ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding voor voorzieningen

die niet zuiver functioneel zijn, noch zuiver privé. Omdat ze toch een functioneel element
bevatten, worden dergelijke voorzieningen wel vergoed. De ambtsdrager moet deze kosten

zelf betalen uit de toelage/ onkostenvergoeding. Alle overige kosten die privé worden

gemaakt, dient men ook zelf te betalen en worden niet vergoed.

Meer lezen?

. Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en

waterschappen

¡ Modelgedragscode lntegriteit volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en

waterschappen

¡ VNG

Verwerkingsvragen:

5 Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten
6 Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen, p40
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Kan ik als raadslid ook actief blijven in het bestuur van de lokale cultuur- of sportvereniging?

Kan ik als raadslid ook actief blijven in de ouderraad van de lokale basisschool?

Heb ik nevenfuncties die tot (de schijn van) belangenverstrengeling kunnen leiden?

Kan ik als raadslid meestemmen bij onderwerpen die mijn eigen belang raken?

Tot wie wend ik mij als ik twijfel of mijn integriteit in het geding komt?

Wie is mijn contactpersoon als ik twijfels heb over de verenigbaarheid van het

raadslidmaatschap en een privé-activiteit?

lk ontvang geheime informatie over de wijziging van een bestemmingsplan dat volgende week

openbaar wordt. Mijn zus is voornemens om deze week een huis te kopen dat na de

openbaarwording van de wijziging waarschijnlijk veel minder waard wordt. Wat doe ik?

Een goede vriend van mij is ondernemer en dingt mee naar een grote opdracht die door de

gemeente wordt uitbesteed. De beslissing wordt volgende week genomen door het college. lk

ben deze week jarig geweest en hij wil mij dit weekend meenemen naar een concert. Wat doe

ik?

Een raadslid is horecaondernemer. De raad moet een besluit nemen over de sluitingstijd van

horecagelegenheden. Wat dient het raadslid te doen?

Mijn buurman spreekt volgende week in tijdens de raadsvergadering, omdat hij als

penningmeester van de tennisclub extra geld wil hebben voor de verbouwing van het

complex. Kan ik meestemmen tijdens de besluitvorming?

lk ga aljaren mee op de luxe zeilboot van mijn tante tijdens de jaarlijkse zeiloptocht van mijn

gemeente. Voor deze zeiltocht zijn veel grote ondernemers uit de gemeente ook uitgenodigd.

Kan ik nu ik raadslid ben net als voorgaande jaren mee varen?
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