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Inleiding 

Voor het adequaat functioneren van de overheid zijn gezaghebbende volksvertegenwoordigers en 
bestuurders noodzakelijk. Personen die het vertrouwen genieten van de burgers omdat ze 
deskundig, gedreven en integer zijn. Zij moeten het belang van de gemeente dienen en zijn er voor 
alle burgers. 
 
In de dagelijkse praktijk is het belangrijk dat het individuele raadslid herkent en voorkomt dat hij in 
een situatie terechtkomt waarin hij de schijn tegen heeft. Het correcte optreden van het individuele 
raadslid draagt ertoe bij dat de gemeenteraad zich naar binnen en naar buiten kan manifesteren als 
een betrouwbaar en gezaghebbend orgaan. 
 
Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen kan de integriteit van 
volksvertegenwoordigers en bestuurders onder druk komen te staan. Het is daarom van belang om 
gedragscodes af te spreken die houvast geven. Deze gedragscode wil dan ook duidelijkheid geven 
over wat de wet vraagt van raadsleden en beoogt in eerste instantie te beschermen tegen onnodige 
misstappen. 
 
Begrippen 
Het gemeentebestuur bestaat uit raad, college van B&W en burgemeester. Dit zijn de drie 
bestuursorganen. Voor ieder van deze drie vraagt de wet een door de raad vast te stellen 
gedragscode. De drie gedragscodes zijn zoveel mogelijk vanuit hetzelfde perspectief benaderd. In de 
raad ligt het accent op het maken van politieke keuzes, het college van B&W is belast met het 
dagelijks bestuur. De burgemeester is voorzitter van zowel raad als college en heeft daarnaast een 
aantal eigen taken. 
 
De voorliggende gedragscode is bestemd voor de raadsleden en de leden van raadscommissies. Voor 
de burgemeester en voor de wethouders worden separate gedragscodes vastgesteld. 
 
Werken aan de integriteit van de politiek 
In vorige bestuursperioden is regelmatig aandacht besteed aan politieke en bestuurlijke integriteit. 
Dit initiatief is voortgezet in de huidige bestuursperiode en heeft onder meer geleid tot de wens een 
nieuwe gedragscode vast te stellen. Met deze vernieuwde gedragscode beoogt de gemeenteraad 
voorwaarden te creëren voor rechtvaardig en integer handelen. Deze gedragscode is behulpzaam bij 
het stimuleren en handhaven van de politieke en bestuurlijke integriteit, zowel preventief als 
repressief. 
 
Functies van de gedragscode 
De gedragscode heeft een aantal algemene functies. De gedragscode:  

• stimuleert de morele oordeelsvorming van individuen; 

• stelt de norm; 

• definieert specifieke handelingen als schendingen; 

• maakt zorgvuldig optreden tegen schendingen mogelijk; 

• geeft richting aan de morele oordeelsvorming van individuen. 
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De gedragscode beschermt daarnaast specifiek de zuiverheid van de politieke en bestuurlijke 
besluitvorming. Het gaat dan om het voorkomen van niet integer handelen en 
belangenverstrengeling. Politici worden zelfs opgeroepen actief de schijn van belangenverstrengeling 
en niet integer handelen tegen te gaan. 
 
Nog even nader inzoomend op het begrip persoonlijk belang.  
Wettelijk kader: persoonlijk belang 

Ingevolge artikel 2:4 Awb vervult het bestuursorgaan zijn taak zonder vooringenomenheid en waakt 

het bestuursorgaan ertegen, dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen 

die een persoonlijk belang hebben bij een besluit, de besluitvorming beïnvloeden. In artikel 28 lid 1, 

onder a Gemeentewet staat vervolgens: “Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over 

een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als 

vertegenwoordiger is betrokken.” 

Beide artikelen lijken vrij streng en duidelijk: ben je persoonlijk, middellijk dan wel onmiddellijk, 

betrokken bij een besluit, dan blijf je er als raadslid verre van. Maar zo strikt ligt het niet. 

Uitwerking van het kader door de Raad van State 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overwoog al in 2013 (6 februari 2013, 

ECLI:NL:RVS:2013:BZ0796, Graft de Rijp), dat artikel 2:4 Awb ertoe strekt dat de burger een waarborg 

wordt geboden voor naleving van het verbod op vooringenomenheid. Daartoe wordt niet aan 

raadsleden individueel, maar aan het tot besluiten bevoegde bestuursorgaan (in het voorbeeld de 

gemeenteraad), een zorgplicht opgelegd die in ieder geval inhoudt dat het orgaan voorkomt dat de 

besluitvorming niet meer voldoet aan het verbod op vooringenomenheid. Met het begrip 

“persoonlijk” wordt gedoeld op ieder belang dat niet behoort tot de belangen die het 

bestuursorgaan uit hoofde van de hem opgedragen taak behoort te behartigen. Omdat de 

gemeenteraad bij het nemen van besluiten een belangenafweging heeft te maken, waarbij politieke 

inzichten een belangrijke rol spelen, kan voor de invulling van het begrip “persoonlijk belang” 

aansluiting worden gezocht bij artikel 28 van de Gemeentewet. Daarbij moet die bepaling strikt 

worden uitgelegd, omdat het een fundamenteel recht van een raadslid is om deel te nemen aan een 

stemming; dat recht kan niet zomaar worden ingeperkt. 

Niet zomaar verhinderen te stemmen; afbreuk aan het democratisch proces 

Om die laatste reden geldt dat in het algemeen niet uit artikel 2:4 Awb volgt dat een raadslid, die bij 

een besluit een belang heeft, zich zou moeten onthouden van deelname aan de besluitvorming. Dat 

zou immers afbreuk doen aan de taak en de fundamentele rechten van een gekozen 

volksvertegenwoordiger, en daarmee aan het democratisch proces. Verhinderen te stemmen is dan 

ook vaak een brug te ver. 
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Maar let op bij bijkomende omstandigheden 

Toch kan het zo zijn dat de bestuursrechter tot het oordeel komt dat het betreffende besluit in strijd 

met artikel 2:4 Awb is genomen. Dat is echter alleen het geval indien zich bijkomende 

omstandigheden voordoen die maken dat de behartiging van een persoonlijk belang van een raadslid 

in het bijzonder aan de orde is bij het besluitvormingsproces. 

De bijkomende omstandigheden bij Badhuis Hengelo 

In de zaak van 6 maart 2019, betrof het een bestemmingsplan, met gecoördineerde verlening van 

een omgevingsvergunning, ten behoeve van de verbouwing tot een appartementencomplex ,van een 

monumentaal, oud badhuis in Hengelo. Daartoe zou een flinke opbouw op het badhuis gerealiseerd 

worden. 

Eén raadslid had voor aanvang van het besluitvormingsproces aangegeven dat zij zich (samen met 

enkele honderden anderen overigens) had aangemeld als geïnteresseerde voor een appartement in 

het nieuwe complex. Een ander raadslid werd beschuldigd van een met de besluitvorming 

verstrengeld belang, omdat zijn vader interesse voor een appartement had getoond. Naar het 

oordeel van appellanten (allen omwonenden van het badhuis, en niet blij met de grote opbouw) 

hadden de betreffende raadsleden niet mogen meestemmen, en nu ze dat wel hadden gedaan, was 

in strijd met artikel 2:4 Awb, artikel 28 lid 1 onder a Gemeentewet, alsmede de Gedragscode voor 

politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo gehandeld, en kon het bestemmingsplan niet 

overeind blijven. 

Volgens de Afdeling liep dat zo’n vaart niet. Onder afweging van het hiervoor uitgebreid 

weergegeven toetsingskader, oordeelde de Afdeling dat de enkele omstandigheid dat een raadslid 

kenbaar heeft gemaakt dat zij interesse heeft in een nieuwe woning uit het project, dit geen 

bijkomende omstandigheid is die leidt tot strijd met artikel 2:4 Awb. Datzelfde geldt als een familielid 

van een raadslid interesse heeft in zo’n woning. 

Uit eerdere jurisprudentie weten we dat een bijkomende omstandigheid wel tot problemen kan 

leiden, als bijvoorbeeld het betreffende raadslid een doorslaggevende stem heeft gehad en/of zijn 

eigen zaak met zoveel woorden in de  beraadslaging voorafgaand aan de stemming expliciet heeft 

bepleit. 

Voor deze gedragscode geldt dus als begripsbepaling: “Ieder belang dat niet behoort tot de belangen 

die het raadslid uit hoofde van de hem opgedragen taak behoort te behartigen”.  
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1. Regels rondom (de schijn van) belangenverstrengeling 

Artikel 1 

Een raadslid mag zijn invloed en stem niet gebruiken om een persoonlijk belang of het belang van 
een ander of een andere organisatie waarvoor hij als vertegenwoordiger optreedt veilig te stellen. 
 
Artikel 1.1 
Een raadslid moet actief en uit zichzelf (de schijn van) belangenverstrengeling tegengaan.  
 
Artikel 1.2 
Een raadslid onthoudt zich alleen van deelname aan de stemming als er sprake is van een beslissing 
waarbij belangenverstrengeling dreigt; het gaat dan om kwesties waar hij zelf een persoonlijk belang 
bij heeft of om kwesties waarbij het gaat om een belang van een individu of organisatie waarbij hij 
een substantiële betrokkenheid heeft. 
 
Artikel 1.3 
Een raadslid onthoudt zich bij beslissingen waarbij belangenverstrengeling dreigt, niet alleen van 
stemming (zie artikel 1.2 van de gedragscode) maar ook van de beïnvloeding van de besluitvorming 
in de andere fases van het besluitvormingsproces. 
 
Artikel 1.4 
Een raadslid doet er bij de griffier opgaaf van als hij financiële belangen heeft (bijvoorbeeld aandelen, 
opties en derivaten) in ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet of waarin de gemeente 
een belang heeft. Deze financiële belangen zijn openbaar en worden ter inzage gelegd. Ook een 
tussentijds ontstaan financieel belang dient opgegeven te worden. 
 
Artikel 1.5 
De griffier zorgt voor een actuele openbare lijst met gemelde financiële belangen van raadsleden. 
 
 

2. Regels rondom (de schijn van) niet integer handelen 

Artikel 2.1 
Een raadslid neemt geen geschenken aan waarvan mag/kan worden aangenomen dat die hem uit 
hoofde van of vanwege zijn functie als raadslid worden aangeboden, tenzij: 
a. het weigeren, teruggeven of terugsturen de gever ernstig zou kwetsen of bijzonder in 

verlegenheid zou brengen; 
b. het weigeren, teruggeven of terugsturen om praktische redenen onwerkbaar is; 
c. het gaat om een incidentele, kleine, attentie (zoals een bloemetje of een fles wijn) waarbij de 

schijn van niet integer handelen minimaal is. 
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Artikel 2.2 
Als geschenken om een van de in artikel 2.1 van de gedragscode genoemde redenen niet zijn 
geweigerd, teruggegeven of teruggestuurd, of om andere redenen toch in het bezit zijn van het 
raadslid, wordt dit gemeld aan de griffier, tenzij het gaat om het genoemde onder artikel 2.1c van de 
gedragscode. De geschenken worden dan alsnog teruggestuurd dan wel worden eigendom van de 
gemeente. De griffier zorgt voor de registratie van giften en hun (gemeentelijke) bestemming. 
 
Artikel 2.3 
Het presidium kan bepalen dat wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 2.2. Attenties met een 
waarde van meer dan € 50 worden, in deze gevallen, middels een register openbaar gemaakt. 
 

Aannemen van faciliteiten en diensten 
 

Artikel 2.4 
Een raadslid accepteert geen faciliteiten en diensten van anderen waarvan mag/kan worden 
aangenomen dat die hem uit hoofde van of vanwege zijn functie als raadslid worden aangeboden, 
tenzij:  
a. het weigeren ervan het raadswerk onmogelijk of onwerkbaar zou maken en  
b. tegelijkertijd de schijn van niet integer handelen minimaal is.  
 
Artikel 2.5 
Een raadslid gebruikt faciliteiten of diensten van anderen waarvan mag/kan worden aangenomen dat 
die hem uit hoofde of vanwege zijn functie als raadslid worden aangeboden, niet voor 
privédoeleinden. 
 

Aannemen van lunches, diners, recepties en andere uitnodigingen 
 

Artikel 2.6 
Een raadslid accepteert lunches, diners, recepties en andere uitnodigingen die door anderen betaald 
of georganiseerd worden, alleen als  
a. dat behoort tot de uitoefening van het raadswerk of 
b. de aanwezigheid beschouwd kan worden als functioneel (protocollaire taken, formele 

vertegenwoordiging van de gemeente, uitnodiging met beschreven doel omtrent de 
gewenstheid van de aanwezigheid)  

c. en de schijn van niet integer handelen minimaal is. 
 

Accepteren van reizen, verblijven en werkbezoeken 
 

Artikel 2.7 
Een raadslid accepteert werkbezoeken waarbij reis- en verblijfkosten door anderen betaald worden 
alleen bij hoge uitzondering. Een dergelijke invitatie dient altijd te worden besproken in het 
presidium. De invitatie mag alleen geaccepteerd worden als het bezoek aantoonbaar van groot 
belang is voor de gemeente en de schijn van niet integer handelen minimaal is. Van een dergelijk 
werkbezoek maakt het raadslid altijd een verslag voor de raad. 
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3. Regels rondom het gebruik van gemeentelijke faciliteiten en financiële 

middelen 

Artikel 3 
Een raadslid gaat op prudente wijze om met gemeentelijke faciliteiten en financiële middelen die 
hem ter beschikking staan en gebruikt deze alleen waarvoor ze bedoeld zijn. 
 
 
Artikel 3.1 
Een raadslid houdt zich aan afgesproken regels voor het gebruik van interne voorzieningen van 
algemene aard, zoals de vergaderkamers, computerapparatuur op het gemeentehuis met 
toebehoren en dergelijke. 
 
Artikel 3.2 
Een raadslid houdt zich aan de regels die gelden voor onkostenvergoedingen en declaraties. 
 

4. Regels rondom informatie 

Artikel 4 
De raad ziet er op toe dat het college van Burgemeester en Wethouders de raad goed informeert.  
 
Artikel 4.1 
Een raadslid betracht maximale openheid als het gaat om zijn eigen beleid en beslissingen en zijn 
beweegredenen daarbij. Hij handelt in overeenstemming met de Gemeentewet en met de Wet 
openbaarheid van bestuur. 
 
Artikel 4.2 
Een raadslid dat de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het geheime of vertrouwelijke 
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, 
behalve als de wet hem tot mededeling verplicht. 
 
Artikel 4.3 
Een raadslid maakt niet ten eigen bate of ten bate van een ander gebruik van in de uitoefening van 
het ambt verkregen informatie. 
 
Artikel 4.4 
Een raadslid gaat zorgvuldig om met (het openbaar maken of doorsturen van) brieven en e-mails van 
anderen en houdt de afzender zo mogelijk op de hoogte van acties. Bij twijfel over de bedoeling van 
de afzender informeert het raadslid hier eerst naar.  
 
Artikel 4.5 
Raadsleden zijn zich ervan bewust dat op social media allerlei grenzen, zoals tussen publiek en privé, 
vervagen en houden rekening met de risico’s die het gebruik van social media meebrengt voor de 
uitoefening van hun functie als raadslid.   
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5. Regels rondom de onderlinge omgang en de gang van zaken tijdens de 

vergaderingen 

Artikel 5 
Politieke ambtsdragers gaan respectvol met elkaar en met ambtenaren om.  
 
Artikel 5.1 
Raadsleden bejegenen elkaar, bestuurders, de griffie(r) en andere ambtenaren op correcte wijze in 
woord, gebaar en geschrift. 
 
Artikel 5.2 
Raadsleden houden zich tijdens de vergaderingen van de adviescommissie en raadsvergaderingen 
aan het reglement van orde en de verordening en volgen de aanwijzingen van de voorzitter op. 
 
Artikel 5.3 
Raadsleden onthouden zich in woord, gebaar en geschrift, inclusief elektronische berichten, van 
persoonlijke aanvallen op individuele raadsleden, bestuurders en/of ambtenaren in of rondom 
raadsvergaderingen en vergaderingen van de adviescommissie en in het openbaar. 
 

6. Regels rondom de naleving van de gedragscode 

Artikel 6 
De raad stelt de gedragscodes vast voor zijn eigen leden, de burgemeester en de wethouders. 
 
Artikel 6.1 
De raad ziet erop toe dat de gedragscodes worden nageleefd. 
 
Artikel 6.2 
De raad ziet er in het bijzonder op toe dat de raad, de fracties en de individuele raadsleden de eigen 
gedragscode van de raad naleven. De griffier ondersteunt de raad hierbij. 
 
Artikel 6.3 
Minimaal één keer per bestuursperiode evalueert de raad / het presidium de gedragscode voor de 
raadsleden op actualiteit, functioneren en of deze naar behoren wordt nageleefd.  
 
Artikel 6.4 
Als een raadslid twijfelt of een handeling die hij wil verrichten of nalaten een overtreding van de 
gedragscode zou kunnen zijn, wint hierover advies in bij de griffier. Indien gewenst volgt overleg met 
de burgemeester. 
 
Artikel 6.5 
De raad stelt een “Protocol voor mogelijke integriteitsschendingen door leden van raad of college” 
vast. 
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Bijlage 1: overzicht regelgeving die samenhangt met de integriteit van 

raadsleden 

Iedereen moet zich aan wet- en regelgeving houden. Dat geldt uiteraard ook voor raadsleden. In de 
gedragscode staan geen zaken die elders al geregeld zijn. Als geheugensteuntje zijn onderstaand wel 
die bepalingen weergegeven die relevant zijn voor raadsleden. De lijst is niet limitatief. 
 
Naleving van de code 
Gemeentewet: artikel 15 lid 3 
De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast. 
 
Eed/belofte 
Gemeentewet: artikel 14 lid 1  
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in hun vergadering, in 
handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af: 
“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! 
(Dat verklaar en beloof ik!”) 
 
Openbaarheid functies 
Gemeentewet: artikel 12 
1. De leden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad 
 zij vervullen. 
2. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de in het eerste lid 
 bedoelde functies op het gemeentehuis. 
 
Verboden functies 
Gemeentewet: artikel 13 lid 1 
Een lid van de raad is niet tevens: 
a. minister; 
b. staatssecretaris; 
c. lid van de Raad van State; 
d. lid van de Algemene Rekenkamer; 
e. Nationale ombudsman; 
f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman; 
g. commissaris van de Koning; 
h. gedeputeerde; 
i. secretaris van de provincie; 
j. griffier van de provincie; 
k. burgemeester; 
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l. wethouder; 
m. lid van de rekenkamer; 
n. ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 81p, eerste lid; 
o. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt. 
 
Gemeentewet: artikel 13 lid 2 
In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder l, kan een lid van de raad tevens wethouder zijn van 
de gemeente waar hij lid van de raad is gedurende het tijdvak dat: 
a. aanvangt op de dag van de stemming voor de verkiezing van de leden van de raad en eindigt op 
 het tijdstip waarop de wethouders ingevolge artikel 42, eerste lid, aftreden, of 
b. aanvangt op het tijdstip van zijn benoeming tot wethouder en eindigt op het tijdstip waarop de 
 goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de raad onherroepelijk is geworden 
 of waarop het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd. Hij 
 wordt  geacht ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van het tijdstip waarop hij 
zijn  benoeming tot wethouder aanvaardt. Artikel X 6 van de Kieswet is van overeenkomstige 
 toepassing. 
Gemeentewet: artikel 13 lid 3 
In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder o, kan een lid van de raad tevens zijn: 
a. ambtenaar van de burgerlijke stand; 
b. vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van 
beroep  hulpdiensten verricht; 
c. ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs. 

 
Verboden werkzaamheden 
Gemeentewet: artikel 15 lid 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;  
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.  
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Gemeentewet: artikel 15 lid 2 
Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen. 
 
Gedrag bij stemmen 
Gemeentewet: artikel 27 
De leden van de raad stemmen zonder last. 
 
Gemeentewet: artikel 28 lid 1 
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; 
b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot 
 welks bestuur hij behoort. 
 
Gemeentewet: artikel 28 lid 2 
Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren 
van een stembriefje. 
 
Gemeentewet: artikel 28 lid 3 
Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze 
door een voordracht of bij een herstemming is beperkt. 
 
Gemeentewet artikel 28 lid 4 
Het eerste lid is niet van toepassing bij het besluit betreffende de toelating van de na periodieke 
verkiezing benoemde leden. 
 
Verantwoordelijkheid raad 
Algemene wet bestuursrecht: artikel 2:4 
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. 
 
Informatievoorziening 
Gemeentewet: artikel 169 
1. Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het 
 door het college gevoerde bestuur. 
2. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 
3. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, 
 tenzij  het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 
4. Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in 
artikel 160, eerste lid onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening 
 ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen
 besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis 
 van  het college te brengen. 
5. Indien de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder f, geen 
uitstel  kan lijden, geven zij in afwijking van het vierde lid de raad zo spoedig mogelijk inlichtingen 
over  de uitoefening van deze bevoegdheid en het terzake genomen besluit. 
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Geheimhouding 
Gemeentewet: artikel 25 
1. De raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van 
 bestuur omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de 
 stukken die aan de raad worden overlegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent 
het  in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De 
 geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het 
 behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft. 
2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
 geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een 
 commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad 
 overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. 
3. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan 
de  raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende 
 vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende 
 leden is bezocht, wordt bekrachtigd. 
4. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan 
 leden van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de 
 verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waarop geheimhouding is opgelegd aan de 
 raad is voorgelegd, totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een 
 vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende 
 leden is bezocht. 
 
Gemeentewet: artikel 86 
1. Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 

van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren 
behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, 
geheimhouding opleggen. 

 Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die 
vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig 
waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de 
commissie haar opheft. 

2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college 
en de burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die hij aan een commissie overlegt. Daarvan 
wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het 
orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft.  

3. Indien een commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot 
geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen 
totdat de raad haar opheft. 
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Vertrouwelijkheid   
Algemene wet bestuursrecht: artikel 2:5 
1. Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de 

beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs 
moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift 
ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van 
die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of 
uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 

2. Het eerste lid is mede van toepassing op instellingen en daartoe behorende of daarvoor 
werkzame personen die door een bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering van zijn 
taak, en op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die een bij of 
krachtens de wet toegekende taak uitoefenen. 

 
Openbaarheid van bestuur  
Wet openbaarheid van bestuur: diverse artikelen 
De regelgeving komt erop neer dat de bestuursorganen gevraagd en ongevraagd documenten over 
bestuurlijke aangelegenheden openbaar maken, tenzij de uitzonderingsgronden en beperkingen van 
artikel 10 WOB van toepassing zijn. 
 
Gemeentewet: artikel 23 
1. De vergadering van de raad wordt in het openbaar gehouden.  
2. De deuren worden gesloten, wanneer ten minste een vijfde van het aantal leden dat de 

presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.  
3. De raad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.  
4. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet 

openbaar wordt gemaakt tenzij de raad anders beslist.  
5. De raad maakt de besluitenlijst van zijn vergaderingen op de in de gemeente gebruikelijke wijze 

openbaar. De raad laat de openbaarmaking achterwege voor zover het aangelegenheden 
betreft ten aanzien waarvan op grond van artikel 25 geheimhouding is opgelegd of ten aanzien 
waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang. 

 
Vergoedingen 
Gemeentewet: artikel 99 
1. Buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend, ontvangen de leden van de raad, van 

een door de raad, het college of de burgemeester ingestelde commissie, van een deelraad en 
van het dagelijks bestuur van een deelgemeente als zodanig geen andere vergoedingen en 
tegemoetkomingen ten laste van de gemeente. 

2. Voordelen ten laste van de gemeente, anders dan in de vorm van vergoedingen en tegemoet-
koming, genieten zij slechts voor zover de raad dit bij verordening bepaalt. De verordening 
behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. 

 
Voor vergoedingen en faciliteiten van raads- en commissieleden, zie ook de Verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016, vastgesteld in de raadsvergadering van 
25 januari 2016. Deze verordening is als bijlage 2 toegevoegd.    
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Formele sancties 
Kieswet: artikel X1 
1. Zodra onherroepelijk is komen vast te staan dat een lid van een vertegenwoordigend orgaan 

een van de vereisten voor het lidmaatschap niet bezit of dat hij een met het lidmaatschap 
onverenigbare betrekking vervult, houdt hij op lid te zijn. 

2. De voorzitter van het vertegenwoordigend orgaan geeft hiervan onverwijld kennis aan de 
voorzitter van het centraal stembureau. 

3. Een overeenkomstige kennisgeving vindt plaats, indien door het overlijden van een lid een 
plaats in het vertegenwoordigend orgaan is opengevallen. 

 
 
Kieswet: artikel X8 
1. Het lid van de gemeenteraad dat in strijd met artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet 

handelt, kan in zijn betrekking worden geschorst door de voorzitter van de gemeenteraad. De 
voorzitter onderwerpt de zaak aan het oordeel van de raad in zijn eerstvolgende vergadering. 

2. De raad kan, na de geschorste in de gelegenheid te hebben gesteld zich mondeling te 
verdedigen, hem van zijn lidmaatschap vervallen verklaren. Indien hij daartoe geen aanleiding 
vindt, heft hij de schorsing op. 

3. De raad kan ook ambtshalve het lid dat in strijd met artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet 
handelt, na hem in de gelegenheid te hebben gesteld zich mondeling te verdedigen, van zijn 
lidmaatschap vervallen verklaren. 

4. Van de beslissing van de raad, bedoeld in het tweede en derde lid, wordt terstond aan de 
belanghebbende mededeling gedaan. 

5. De werking van een besluit, inhoudende de vervallenverklaring, wordt opgeschort totdat de 
beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. Ingeval de 
vervallenverklaring ambtshalve heeft plaatsgevonden, is het lid van de raad gedurende deze 
periode in zijn betrekking geschorst. 

6. Indien een lid van de raad op grond van dit artikel onherroepelijk van zijn lidmaatschap vervallen 
is verklaard, doet de burgemeester daarvan mededeling aan de voorzitter van het centraal 
stembureau. 

 

Wetboek van Strafrecht: artikel 272 lid 1 
Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, 
beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, 
opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de 
vierde categorie. 
 


