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Een stelling

“Discussies over je eigen integriteit kun je zelf 
veroorzaken, maar het kan je ook overkomen.”

Eens, of oneens?



Waarom deze bijeenkomst?  

Potentiële bananenschillen vermijden door:

- bewust te zijn van potentiële risico’s  
(waaronder negatieve beeldvorming);

- de relevante spelregels te kennen;

- een gemeenschappelijk beeld te hebben 
over (de reikwijdte van) het thema;

- elkaar te behoeden voor misstappen.



Ter illustratie 

“een aangelegenheid die hem persoonlijk aangaat”

“een persoonlijk belang”

“zonder vooringenomenheid” “de schijn van”

“de raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente”

“stemmen zonder last”

“onafhankelijk”

“zonder aanzien des persoons”

“Het handelen van een politiek ambtsdrager 

wordt gekenmerkt door onpartijdigheid”



Volksvertegenwoordiging, cliëntelisme, 

belangenverstrengeling ? 

Iedereen heeft verschillende rollen,  bijvoorbeeld:

- Werkgerelateerd
werknemer, opdrachtnemer, zelfstandige

- Rollen uit de thuissituatie
echtgenoot, (groot)ouder, kind, 
buurtbewoner, vriend, huiseigenaar

- Maatschappelijke rollen
volksvertegenwoordiger, ombudsfunctie,
belastingbetaler, ‘burger’

- Vrije tijd-rollen
(bestuurs)lid sportvereniging, vrijwilliger

Rollen leiden tot loyaliteiten en belangen.

Vroeg of laat kan besluitvorming aan de orde zijn waarbij u direct of indirect een 
persoonlijk belang heeft. De centrale vraag is:

Hoe daarmee om te gaan?



Programma van vanavond

- Begripsbepaling integriteit

- Voorbeelden en vragen

- Relevante ‘spelregels’ en 
jurisprudentie

- De gedragscode en 
handhaving van integriteit



Begripsbepaling integriteit (1)

“Een beetje integer bestaat niet”

in·te·gri·teit (de; v) 
1. Onschendbaarheid
2. Eerlijkheid, onkreukbaarheid



Begripsbepaling integriteit (2)

Typen integriteitsschendingen

• Corruptie

• Fraude, diefstal en verduistering

• Dubieuze giften of beloften

• Belangenverstrengeling

• Misbruik en manipulatie van informatie

• Misbruik van bevoegdheden

• Verspilling en wanprestatie

• Omgangsvormen (pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie)

• Misdragingen in vrije tijd (Lasthuizen 2008)



Enkele vragen

1. Stel, u exploiteert een camping als ondernemer, naast u werk als raadslid. 
Is het toegestaan en wenselijk dat u in de raad woordvoerder bent over 
toeristenbelasting? 

2. Stel, u heeft een architectenbureau naast uw werk als raadslid en de 
gemeente wil u opdracht geven om een ontwerp te maken voor een 
nieuw op te richten bibliotheekgebouw. Wat doet u? 

3. Stel, uw buurvrouw op leeftijd heeft bezwaar tegen een beslissing van de 
gemeente. Zij vraagt u om haar te helpen. Wat doet u?

4. Stel, u bent raadslid en wil een WOB-verzoek doen bij de eigen 
gemeente. Is dat toegestaan? En wenselijk? 



Enkele wettelijke bepalingen voor 

raadsleden

• Art. 12 Gemeentewet Nevenfuncties

• Art. 13 Gemeentewet Incompatibiliteiten

• Art. 15 Gemeentewet Verboden handelingen

• Art. 28 Gemeentewet Deelname besluitvorming

• Art. 2:4 Awb Deelname besluitvorming

• Art. 25 Gemeentewet Geheimhouding

• Art. 170 lid 2 Gemeentewet Burgemeester als bevorderaar 
van bestuurlijke integriteit

• Gedragscode Belangenverstrengeling, informatie, 
geschenken/uitnodigingen, gebruik 
van voorzieningen



Nevenfuncties en openheid daarover

Art. 12 Gemeentewet: de leden van de raad maken openbaar welke 
andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen. 

Openbaarmaking gebeurt door terinzagelegging van een opgave van de 
functies bij de gemeente.



Incompatibiliteiten

• minister; 
• staatssecretaris; 
• lid van de Raad van State; 
• lid van de Algemene

Rekenkamer; 
• Nationale ombudsman; 
• substituut-ombudsman;
• commissaris van de Koning; 
• gedeputeerde; 
• secretaris van de provincie; 

• griffier van de provincie; 
• burgemeester; 
• wethouder*;
• lid van de rekenkamer; 
• ombudsman;
• ambtenaar, door of vanwege het 

gemeentebestuur aangesteld of 
daaraan ondergeschikt*

Art. 13 Gemeentewet: een lid van de raad is niet tevens:



Verboden handelingen (1)

Artikel 15 Gemeentewet
1. Een lid van de raad mag niet:

a. als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van 
de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de 
wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

b. als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de 
wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

c. als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van 
derden tot het met de gemeente aangaan van:

1e. overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;
2e. overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de 
gemeente;

(…)



Verboden handelingen (2)

Artikel 15 Gemeentewet (vervolg)
1. Een lid van de raad mag niet:

d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:

1e.  het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente;
2e. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van                           

werkzaamheden ten behoeve van de gemeente;
3e. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de 

gemeente;
4e. het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;
5e. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de 

gemeente;
6e. het van de gemeente onderhands verwerven van 

onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn 
onderworpen;

7e. het onderhands huren of pachten van de gemeente.



Deelname aan besluitvorming 

Artikel 28 Gemeentewet
Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over:
a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk 

aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;

Middellijk: alle ter zake doende intensieve persoonlijke relaties 

(voorheen bloed- en aanverwanten)

Artikel 2:4 Awb
1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.

2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan 
behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk 
belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden. 



Historisch overzicht jurisprudentie 

2002: Winsum
‘Schijn van belangen-
verstrengeling’ moet 
worden vermeden

2002: ‘Herstel’ door 
minister: raadsleden 
beslissen zelf over 
deelname

2011: Loenen
Bestendiging lijn
Winsum

2013: Handreiking en
Modelgedragscode VNG

Vanaf 2013: Graft-De Rijp
precisering c.q.
‘koerswijziging’

Nu: Hoe  nu verder?



Jurisprudentie  (2-1)

De zaak Winsum (2002)

De feiten

De raad van de gemeente Winsum had met de kleinst mogelijke meerderheid besloten tot het
verlenen van een vrijstelling ex art. 19 WRO (oud) voor de bouw van een gemaalgebouw en
schutsluis in Winsum door het waterschap Noorderzijlvest.

Daarbij was de stem doorslaggevend geweest van een raadslid dat tevens juridisch medewerker
van het waterschap was en in die hoedanigheid bij de voorbereiding van het bouwplan en de
bouwaanvrage voor het object intensief betrokken was geweest.

Brieven van het waterschap waren van zijn hand, zijn naam stond als behandelend ambtenaar op
stukken vermeld, hij had namens het waterschap deelgenomen aan het werk van een overleggroep
en twee gemeentelijke commissies met betrekking tot dit onderwerp en had deelgenomen aan
besprekingen met belanghebbenden.

Welk oordeel is hier op zijn plaats?



Jurisprudentie (2-2) 

De zaak Winsum (2002)

De beoordeling

De Afdeling overwoog dat ingevolge art. 2:4, tweede lid, Awb ook de schijn van
belangenverstrengeling dient te worden vermeden. Dit was volgens de Afdeling in casu niet
gebeurd.

De gemeenteraad behoorde bij het nemen van het vrijstellingsbesluit ex art. 19 WRO vele
belangen af te wegen, waaronder het planologische belang, maar ook het belang van het
waterschap. De raad en zijn leden moesten volgens de Afdeling ‘ten aanzien van alle af te wegen
belangen even afstandelijk staan, opdat een, in het licht van het gehele complex van mee te wegen
belangen, verantwoord besluit wordt genomen.’

Een raadslid ‘dat er onmiskenbaar blijk van heeft gegeven uit hoofde van een andere functie te
staan voor het belang van het waterschap’, wekt ‘naar de burger de sterke schijn niet onbevangen
te staan ten opzichte van alle af te wegen belangen’, aldus de Afdeling.



Jurisprudentie (3-1) 

De zaak Loenen (2011)

De feiten

De gemeenteraad van Loenen stelt een bestemmingsplan vast waarin het planologisch regime voor
een ‘kleinschalig bedrijventerrein met tevens enkele bedrijfswoningen’ is neergelegd. Op dit
bedrijventerrein woont en werkt één van de raadsleden.

Dit raadslid is actief betrokken geweest bij het bewerkstelligen van wijzigingen in het
ontwerpplan en het aan de raad voorgestelde plan. Zij hebben geleid tot een gunstiger woon- en
leefklimaat ter hoogte van zijn gronden.

Zo heeft hij een aantal amendementen ingediend die zien op het verlagen van de toegestane
maximale milieucategorie, het wijzigen van de bestemming van een deel van de gronden in
‘Groen’ en het verlagen van de maximale bouwhoogte voor bouwwerken - geen gebouwen zijnde.
Voor appellanten zijn deze wijzigingen juist nadeliger.

Welk oordeel is hier op zijn plaats?



Jurisprudentie (3-2) 

De zaak Loenen (2011)

De beoordeling

De Afdeling overweegt dat ingevolge het tweede lid van art. 2:4 Awb ook de schijn van
belangenverstrengeling dient te worden vermeden. Volgens de Afdeling is naar derden toe de
schijn gewekt dat het persoonlijke belang van het raadslid van invloed is geweest op de
besluitvorming.

Niet van belang is of het raadslid daadwerkelijk het oogmerk had de vaststelling van een plan ten
gunste van zijn woon- en leefklimaat te bewerkstelligen. Het gegeven dat het raadslid niet bij alle
amendementen een doorslaggevende stem heeft gehad, leidt niet tot een ander oordeel, aldus de
Afdeling. Bovendien had hij bij een aantal amendementen een beslissende stem.



Jurisprudentie (4-1) 

De zaak Graft-De Rijp (2013)

De feiten

De gemeenteraad van Graft-De Rijp besluit om een bestemmingsplan niet vast te stellen, waarin
de bouw van vijftien woningen op een bepaalde locatie mogelijk zou worden gemaakt. Tegen het
genoemde besluit stelt projectontwikkelaar Zeeman Vastgoed rechtstreeks beroep in beroep bij de
Afdeling.

Zeeman Vastgoed stelt dat een van de huidige raadsleden, omdat hij in de nabijheid woont van de
gronden waarop het ontwerpplan zag, belanghebbende is. Aan Zeeman Vastgoed was eerder door
B&W een bouwvergunning met vrijstelling van het bestemmingsplan verleend voor bouw van
zeventien woningen op deze locatie. Het raadslid heeft destijds – hij was toen overigens nog geen
raadslid – bezwaar gemaakt tegen de verleende bouwvergunning voor het bouwplan. Hangende de
tegen dit besluit lopende bezwaarschriftprocedure, is gekozen voor de procedure van herziening
van het bestemmingsplan. Hetzelfde raadslid heeft mede namens anderen een zienswijze naar
voren gebracht over een ontwerpplan waarin nagenoeg hetzelfde bouwplan is neergelegd. Hij
trekt zijn zienswijze in als hij tot raadslid is benoemd.

Het raadslid stemt tégen het bestemmingsplan. Het besluit het bestemmingsplan niet vast te
stellen, wordt genomen met de kleinst mogelijke meerderheid.

Welk oordeel is hier op zijn plaats?



Jurisprudentie (4-2) 

De zaak Graft-De Rijp (2013)

De beoordeling

De Afdeling meent dat voor de beoordeling of art. 2:4, tweede lid, is geschonden doorslaggevend is
of het raadslid – dat mogelijk belanghebbende in de zin van art. 1:2 Awb is bij het besluit – de
besluitvorming ‘daadwerkelijk heeft beïnvloed’.

De Afdeling neemt in aanmerking dat het hier gaat om besluitvorming door de gemeenteraad die
een belangenafweging vergt waarbij politieke inzichten een belangrijke rol spelen en meent dat
het daarom in de rede voor de invulling van het begrip "persoonlijk belang“ aansluiting te zoeken
bij de (enge) uitleg van art. 28 Gemeentewet.

In casu was het raadslid mogelijk belanghebbende, maar de overige geschetste omstandigheden
waren volgens de Afdeling ‘als zodanig onvoldoende’ om als bijkomende omstandigheden te
kwalificeren die maken dat art. 2:4 Awb is geschonden. Noch art. 2:4 Awb, noch art. 28
Gemeentewet was volgens de Afdeling geschonden. In casu kon kennelijk niet van daadwerkelijk
beïnvloeding van de besluitvorming worden gesproken. Aan het feit dat het raadslid de
beslissende stem had, wordt niet langer gewicht toegekend.



Jurisprudentie (5-1) 

De zaak Waalwijk (2014)

De feiten

Een raadslid heeft (als privépersoon) bezwaar tegen een ontwerpbestemmingsplan. Hem wordt
door de griffier afgeraden om een zienswijze in te dienen, omdat hij hiermee als belanghebbende
(1) de besluitvorming van de raad actief zou beïnvloeden (2) en zich dus schuldig zou maken aan
belangenverstrengeling. In beroep gaan kan altijd nog, zo wordt hem verteld.

Het raadslid besluit geen bezwaarschrift in te dienen en neemt geen deel aan de beraadslaging en
besluitvorming.

Welk oordeel is hier op zijn plaats?



Jurisprudentie (5-2) 

De zaak Waalwijk (2014)

De beoordeling

De Afdeling overweegt dat het in beginsel iedere belanghebbende vrij staat om in beroep te
komen tegen een bestemmingsplan, ook leden van de raad van de desbetreffende gemeente die
een persoonlijk belang bij dat plan hebben.

Ingevolge de hiervoor weergegeven wetsbepalingen is het indienen van een zienswijze over het
ontwerpplan daartoe voor iedere belanghebbende een constitutief vereiste.

Strijd met artikel 2:4 van de Awb kan in een dergelijk geval worden voorkomen doordat het
raadslid dat een zienswijze tegen het ontwerpplan heeft ingediend niet aan de beraadslaging
daarover deelneemt en zich onthoudt van stemming. De omstandigheid dat het raadslid onjuist is
geïnformeerd vormt naar het oordeel van de Afdeling geen aanleiding om het niet indienen van
een zienswijze verschoonbaar te achten.



Jurisprudentie (6-1) 

De zaak Steenbergen (2015)

De feiten

In deze zaak gaat het om het bestemmingsplan buitengebied, waartegen een stichting in het
verweer komt.

1. De stichting voert aan dat bij de vaststelling van het plan de schijn van belangenverstrengeling
is gewekt, nu aan de belangen van agrariërs een groter gewicht is toegekend dan aan de
belangen bij de in het plangebied aanwezige natuurwaarden.

2. Tevens zou het bestreden besluit onder invloed van een in het buitengebied wonend raadslid
zijn vastgesteld. Onder verwijzing naar de uitspraak Loenen wijst de stichting erop dat
genoemd raadslid tevens vennoot is van een akkerbouwbedrijf in het plangebied, tijdens de
raadsvergadering veelvuldig aan het woord is geweest en een amendement heeft ingediend.
Verder wijst de stichting erop dat dit raadslid bestuurslid is van een instelling die inkomsten
verwerft uit landpacht.

Welk oordeel is hier op zijn plaats?



Jurisprudentie (6-2) 

De zaak Steenbergen (2015)

De beoordeling

Ad 1. De omstandigheid dat de raad een groot gewicht heeft toegekend aan belangen
van agrariërs, is ontoereikend voor het oordeel dat de raad vooringenomen was.
De vaststelling van een bestemmingsplan vergt immers een belangenafweging,
waarbij politieke inzichten een belangrijke rol spelen (--> Graft-De Rijp).

Ad 2. De Afdeling oordeelt dat zich in dit geval geen bijkomende omstandigheden voor
doen om tot strijd met artikel 2:4 van de Awb te concluderen. Als zodanig is
onvoldoende dat bedoeld raadslid een amendement heeft ingediend. Dit
amendement had geen betrekking op de door de stichting bestreden
milieuonderzoeken en is bovendien verworpen. Nu bijkomende omstandigheden in
dit geval niet aanwezig zijn, bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat het betrokken
raadslid heeft gehandeld in strijd met artikel 28, eerste lid, onder a, van de Gemeentewet
en de raad daarmee met artikel 2:4 van de Awb.



Conclusies jurisprudentie

• Art. 28 Gemeentewet stelt (beperkte) grenzen aan deelname aan stemming.

• Van belangenverstrengeling op grond van 2:4 Awb is sprake wanneer een raadslid:
1. belanghebbende is bij de besluitvorming;
2. de besluitvorming daadwerkelijk beïnvloedt ten gunste van een eigen,

persoonlijk belang;
3. in zijn/haar rol als raadslid.

• De beslissing is voorbehouden aan het individuele raadslid;

• De raad heeft bij een vermoeden van belangenverstrengeling geen andere optie dan
te waarschuwen dat het te nemen besluit aanvechtbaar zou kunnen zijn;

• Raad en burgemeester hebben een zorgplicht die (dus) weinig effectueerbaar is;

• Onzuivere besluitvorming is juridisch reparabel (op voordracht van de burgemeester
of via bezwaar/beroep).



Adviesvragen belangenverstrengeling

• Wat is de aard van het te nemen besluit? (generiek/specifiek)

• Heb ik een belang bij het te nemen besluit of ben ik als vertegenwoordiger
bij het besluit betrokken?

• Indien ik een eigen belang heb, maak ik dan gebruik van de rechtsmiddelen
die mij als burger toekomen?

• Ben ik open en transparant over belangen en motieven? Kan ik mijn keuze
uitleggen?



Conclusies van vanavond 

en handhaving van integriteit

• Wet- en regelgeving geven maar beperkt houvast;

• ‘Het juiste doen’ laat zich soms moeilijk in concrete regels (gedragscodes) 
vangen. Richting geven kan wel;

• Beeldvorming speelt een rol: politici leven meer dan ooit in een glazen huis;

• Pas op voor doorslaan: ‘integritisme’; 

• Maak twijfels op de correcte wijze bespreekbaar.

• Elkaar behoeden in plaats van afrekenen



Enkele suggesties 

Wie spreekt wie aan? 

• Bij twijfel over de eigen handelwijze, 
zoek ruggespraak: overleg met de eigen fractie, de griffier, de 
burgemeester en/of de Helpdesk BING;

• Bij twijfel over de handelwijze van een ander,
bespreek het met de persoon die het betreft of – indien dit niet tot een 
oplossing leidt – overleg met de griffier, de burgemeester en/of de 
Helpdesk BING;

• De toon maakt de muziek:

• Betrek vermoedens/twijfels niet onverhoeds in het publieke debat;

• De media zijn per definitie niet de juiste uitlaatklep.
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Dank voor 

uw aandacht

@bureaubing


