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Integriteit in het openbaar bestuur, het is een 

precair onderwerp. Bestuurders, politici en 

ambtenaren hebben er vrijwel dagelijks mee 

te maken. Vaak is het duidelijk waar de gren-

zen van integer handelen liggen, bijvoorbeeld 

als het gaat om het aannemen van giften. 

Maar net zo vaak worstelen we met vragen. Ze-

ker als de volksvertegenwoordigers terecht ko-

men op het snijvlak van belangenbehartiging 

en belangenverstrengeling. Wanneer heeft 

iemand de schijn tegen en hoe treed je op te-

gen schendingen? Daarover bestaat weinig tot 

geen helderheid; laat staan dat er wettelijke 

richtlijnen zijn.

Om meer duidelijkheid te krijgen, heeft de ge-

meente Maastricht een minisymposium over 

bestuurlijke integriteit georganiseerd. De aan-

leiding vormden enkele verwikkelingen in de 

lokale politiek, die breed uitgemeten zijn in 

de media. De gebeurtenissen toonden aan dat 

niet alleen bestuurders, maar ook staatsrecht-

geleerden en bestuurskundigen worstelen 

met deze complexe materie. Ze probeerden 

daarom tijdens het minisymposium naar ant-

woorden te zoeken.

Aan de hand van drie prikkelende vragen de-

batteerde een keur aan deskundigen in de 

Voorwoord

Maastrichtse raadzaal over bestuurlijke in-

tegriteit. Aan het eind kon de conclusie wor-

den getrokken dat pasklare oplossingen, hoe 

frustrerend dat ook moge zijn, simpelweg niet 

bestaan. Elk situatie is uniek en zal dus op zijn 

merites moeten worden beoordeeld. Werken 

aan bestuurlijke integriteit is daarom een con-

tinu leerproces dat elke dag onze aandacht 

vraagt. 

Het symposium bood daartoe wel de nodige 

handreikingen. Die willen we graag delen met 

bestuurlijk Nederland. Vandaar dat we het ver-

slag van het minisymposium in dit handzaam 

boekje hebben vastgelegd. We bieden het u 

graag ter lering aan.

Tevens nodig ik het ministerie van BZK en de 

VNG van harte uit om met de aanbevelingen 

zoals die in dit boekje zijn geformuleerd aan 

de slag te gaan. Zij kunnen immers bestuurlijk 

Nederland op weg helpen om meer duidelijk-

heid over integriteit in de politiek te creëren. 

Maar het onderwerp zal nooit, zoveel is wel 

duidelijk geworden, in procedures en regels te 

vangen zijn. Het blijft mensenwerk.  

Drs. Gerd Leers

Burgemeester van Maastricht
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Belangenbehartiging en 
belangenverstrengeling,
een beknopt verslag

Het is wenselijk dat raadsleden 
nevenfuncties bekleden bij maat-
schappelijke organisaties. Om 
zodoende de voeling met de sa-
menleving te behouden. Maar er 
is geen pasklaar antwoord op de 
vraag waar precies de grens ligt 
tussen belangenbehartiging en 
belangenverstrengeling. Daarover 
dient elke gemeente afzonder-
lijk heldere afspraken te maken. 
Bovendien is het goed om met 
elkaar af te spreken wie voortaan 
de ‘hoeder’ van de onkreukbaar-
heid van het lokaal bestuur is: de 
burgemeester, het presidium of 
de raad zelf.

Tot die conclusie kwamen de deelnemers aan 

het minisymposium ‘Integriteit in het open-

baar bestuur’, dat op 27 maart in Maastricht 

plaatsvond. Burgemeester Gerd Leers had het 

initiatief hiertoe genomen, nadat hij eind 2007 

kort achter elkaar met twee uitzonderlijke inte-

griteitkwesties werd geconfronteerd.

In één geval ging het om een raadslid, dat 

een aanzienlijke schuldenlast en belasting-

achterstanden had en tegelijkertijd optrad als 

fractiewoordvoerder in grote financiële pro-

jecten. Leers vroeg de politicus zijn positie in 

de raad te heroverwegen, omdat hij mogelijk 

chantabel zou kunnen zijn. Het tweede geval 

betrof een raadslid, dat als voorzitter van een 

vereniging van horecaondernemers namens 

zijn partij het woord in de raad wilde voeren 

over de nieuwe horecanota. De Maastrichtse 

burgemeester zag het als zijn taak om hem op 

de - schijn van - belangenverstrengeling te wij-

zen. Hij vroeg dit raadslid in het belang van de 

geloofwaardigheid van het openbaar bestuur 

af te zien van het woordvoerderschap.

Beide kwesties deden veel stof opwaaien. Het 

leidde zelfs tot juridische procedures en tot 

venijnige opiniestukken van deskundigen in 

de media. Waarbij het opviel dat de geraad-

pleegde bestuurskundigen en staatsrechtge-

leerden elkaar op essentiële punten tegen-

spraken. Met name over de vraag of de wijze 

van opereren door Gerd Leers juist was.

De burgemeester had zich weliswaar vanaf 

het eerste moment laten bijstaan, onder meer 

door juridisch adviesbureau Capra en het 

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten 

(BING), maar er rezen gaandeweg de politieke 

gebeurtenissen nieuwe vragen. Daarom ging 

Leers op zoek naar de antwoorden en vond 

een veelvoud aan elkaar tegensprekende vi-

sies en regels. 

Zowel de wetgeving als de vakliteratuur gaven 

geen eenduidig antwoord. Wat wel naar voren 

kwam, was dat veel collega’s in het land te ma-

ken hebben met dezelfde onduidelijkheden. 

Om toch de nodige helderheid te krijgen, heeft 

Leers het initiatief genomen tot een minisym-

posium over bestuurlijke integriteit.

“De burgemeester heeft de rol van bewaker 

van de integriteit. Maar zijn handen zijn op zijn 

rug gebonden. Wat hij niet mag, is overduide-

lijk. Maar nergens staat welke instrumenten 

hij dan wel ter beschikking heeft. Het is alsof 

je Place d’Etoile in Parijs nadert, een rotonde 

met veel zijwegen, een razend druk verkeer 

en nergens belijning, verwijzingen of regels. 

Probeer dan maar eens veilig over te steken”, 

aldus Gerd Leers in zijn openingswoord.

Het blijft balanceren
op een slap koord

Prof. dr. A.F.M. Korsten / Open UniversiteitProf. dr. J.H.J. van den Heuvel / Vrije Universiteit Amsterdam
“mijn worsteling is
dat alles belang is”

Prof. dr. A.F.A. Korsten / Open Universiteit
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Hij liet weten dat mede door het gebrek aan 

wettelijke cq. bestuursrechtelijke rugdekking 

de rol van de boodschapper veel meer ter dis-

cussie komt te staan dan de boodschap zelf. 

“Ik kan u vertellen dat ik op twee fronten te-

gelijk moest strijden. Namelijk vóór het be-

houd van de integriteit in de politiek en tégen 

de persoonlijke aanvallen. En ik kan u gerust 

zeggen dat het een strijd is die je in eenzaam-

heid voert, maar die ik achteraf gezien wel de 

moeite waard vond. Je kunt als burgemeester 

twee dingen doen: de andere kant opkijken en 

elk risico vermijden of de kwesties aan de orde 

stellen met als gevolg dat je politiek zwaar on-

der vuur komt te liggen. Om te voorkomen dat 

er voor de eerste optie wordt gekozen, dienen 

we de taken, verantwoordelijkheden en be-

voegdheden van de burgemeester in integri-

teitvraagstukken vast te stellen”, zo hield de 

Maastrichtse burgemeester zijn gehoor voor.

Dagvoorzitter van het symposium was profes-

sor Joop van de Berg: hoogleraar parlementair 

stelsel, voormalig PvdA-fractieleider in de 

Eerste Kamer en oud-directeur van de Wiardi 

Beckman Stichting. Hij noemde de vraag 

welke maatschappelijke (neven)functies een 

volksvertegenwoordiger wel of niet mag be-

kleden een van de moeilijkste onderdelen van 

het integriteitsdebat. Van den Berg spitste 

het als volgt toe: “Een politicus heeft in feite 

een dubbele rol. Hij is behalve de uitdrager 

van idealen ook de behartiger van belangen. 

Dat die twee functies door elkaar heen lopen, 

zorgt ervoor dat het vaststellen van de grens 

tussen belangenverstrengeling en integriteit 

een bijzonder complexe materie is.”

Prof. dr. Bernard Hoetjes wees erop dat het 

raadslidmaatschap zelf een nevenfunctie is 

en een lokaal politicus in de meeste gevallen 

sowieso een vaste baan heeft. “Ter wille van 

hun raadswerk is het essentieel dat politici 

niet in een geïsoleerd vacuüm leven. Juist om 

belangenverstrengeling te voorkomen zou het 

goed zijn als ze niet voor één groepering maat-

schappelijk actief zijn, maar meerdere.”

Daar was het symposium het in meerderheid 

over eens. Hoe meer nevenfuncties hoe beter, 

viel te beluisteren. Zolang het maar volstrekt 

duidelijk is waar een raadslid persoonlijk bij 

betrokken is. “Het moet bespreekbaar wor-

den, de deken moet eraf. En zodra het per-

soonlijk belang gaat overheersen moet een 

raadslid een stap terugzetten,” zo luidde het 

parool. Maar het is de vraag wanneer iemand 

die scheidslijn overschrijdt, want daarover 

verschillen de meningen vaak. 

“PolitieK is beHalVe
Uitdragen Van idealen, 
ooK Het beHartigen
Van belangen”

Prof. dr. J. Th. J. van den Berg / dagvoorzitter
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“integriteit is een morele 
deUgd, daar Valt niet mee 

te marcHanderen”

Dat is echter niet in wet- of regelgeving te vat-

ten, waren de deskundigen het eens. Integri-

teit is immers een morele deugd. 

Prof. dr. Van den Heuvel van de Vrije Univer-

siteit in Amsterdam hierover: “Integriteit drukt 

een heelheid uit. Dat ben je of dat ben je niet. 

Daar valt op geen enkele wijze mee te mar-

chanderen. Je kunt niet zeggen, hier ben je wel 

integer en voor dat stukje niet. De geëmanci-

peerde en assertieve samenleving stelt steeds 

hogere eisen op dat gebied. Iemand die on-

zuiver heeft gehandeld of daarvan de schijn 

tegen heeft, moet daarom ook maar de tegen-

wind aanvaarden,” aldus Van den Heuvel.

P.A. Otten van de Nederlandse Vereniging van 

Raadsleden was van mening dat belangenver-

strengeling als zodanig helemaal niet verkeerd 

hoeft te zijn. “Zolang je maar heel duidelijk en 

transparant laat zien voor welk belang je ijvert. 

Helder zijn over je motieven hoeft niet te bete-

kenen dat je je de mond moet laten snoeren. 

Waar de grens ligt is voor mij volstrekt duide-

lijk: geen persoonlijke belangen en geen zake-

lijke belangen.”

Tijdens het debat werd nadrukkelijk gewezen 

op verschillende buitenlandse parlementaire 

systemen, die een gewogen vertegenwoordi-

ging van regio’s (dus deelbelangen) wettelijk 

regelen. Terwijl eveneens de grote politieke 

partijen in Nederland bij de samenstelling van 

hun kandidatenlijsten nadrukkelijk rekening 

houden met een regionale verdeling en met 

de  organisaties die hetzelfde gedachtegoed 

delen. Zoals bijvoorbeeld de PvdA met de vak-

bonden, de VVD met het MKB en/of VNO en het 

CDA met de kerkgenootschappen. Dat gebeurt 

in alle openheid. “Maar je zit aan de verkeerde 

kant van de scheidslijn als je deelbelangen in 

strijd brengt met het algemeen belang. Daar 

ligt voor mij de grens. En dat is al helemaal het 

geval als je het persoonlijk belang laat preva-

leren,” meende burgemeester H. Kok van Hof 

van Twente.

Tijdens het Maastrichtse symposium kwamen 

enkele praktijkvoorbeelden aan de orde die 

zich bevonden op het snijvlak van belangen-

verstrengeling en belangenbehartiging. In 

elke casus bleek dat de aanpak een andere 

moet zijn. Het leverde de conclusie op dat er 

geen algemeen geldende regels gemaakt kun-

nen worden over deze specifieke vorm van in-

tegriteit. Het symposium beveelt daarom aan 

per gemeente een normenkader door middel 

van een gedragscode op te stellen. En om pe-

riodiek aan de hand van concrete voorbeelden 

inhoud te geven aan die gedragscode. Het 

zonder enige vorm van discussie vaststellen 

van de VNG-modelgedragscode is daarvoor 

volstrekt ontoereikend, zo was de algemene 

opvatting. Dit normenkader moet iets worden 

van de raad zélf en ook als zodanig worden 

ervaren.

Het symposium was het hartgrondig met Gerd 

Leers eens dat de mogelijkheden van een 

burgemeester te beperkt zijn om belangen-

verstrengeling te kunnen aanpakken. Deson-

danks had hij naar het oordeel van de deskun-

digen in de twee Maastrichtse kwesties het 

enige juiste gedaan door deze zaken daadwer-

kelijk met de betrokkenen aan te kaarten. Dat 

hem daarbij geen eenduidige voorschriften 

of regels ter beschikking stonden, is volstrekt 

duidelijk geworden.

De discussie spitste zich vervolgens toe op de 

vraag of de burgemeester de eerste verant-

woordelijke is om in te grijpen bij schendin-

gen. Of dat het de raad, eventueel het presidi-

um, moet zijn. “Ik wil geen moraalridder zijn”, 

verduidelijkte burgemeester Kok van Hof van 

Twente zijn visie. “Ook ben ik niet mijn broe-

ders hoeder. Maar ik ben wel verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van de besluitvorming. En 

daar sta ik pal voor, ook als dat ingrijpen bij 

ongeoorloofde belangenverstrengeling bete-

kent.”

Volgens onafhankelijk bestuursrechtdeskun-

dige C. Versteden  past binnen een normen-

kader de afspraak dat de burgemeester de 

opdracht krijgt om de integriteit te bewaken. 

“Deze competentie zou zelfs een rol moeten 

spelen bij de selectieprocedure.” 

Een meerderheid was het er dan ook mee eens 

dat de burgemeester wegens zijn onafhanke-

lijke positie en zijn professionaliteit de meest 

aangewezen persoon is om de integriteit te 

bewaken. Dat wil zeggen dat hij geconstateer-

de schendingen vaststelt en afhankelijk van 

de casus aan de orde stelt bij het raadslid in 

kwestie, het presidium of de raad. 

Tenslotte stonden de panelleden stil bij de 

vraag of de verantwoordelijke bestuurders 

de pers actief of passief bij integriteitvraag-

stukken dienen te betrekken. En hoe deze 

openbaarheid zich verhoudt tot de Wet op de         

Privacybescherming.  

De nationale ombudsman A.F.M.Brennink-    

meijer stelde dat de pers overeenkomstig de 

uitgangspunten voor openbaar bestuur ac-

tief en passief geïnformeerd dient te worden 

over integriteitkwesties. Privacybescherming   

maakt die keuze vaak moeilijk, maar mag 

geen doorslaggevend argument zijn tegen 

openbaarmaking.

Voorzitter A. Herstel van de Raad voor de Jour-

nalistiek maakte duidelijk dat dit zelfregu-     

leringinstituut van de Nederlandse pers in elk 

geval goed in de gaten houdt dat de media 

niet buiten de journalistiek-ethische kaders 

treden. 

Ook voor de journalist is een gedragscode op-

gesteld waarop hij kan worden aangesproken. 

Vooral als het om privacybescherming gaat. 

“Journalisten zijn wel degelijk aanspreekbaar 

op hun rol. Klagen bij onze raad heeft effect,” 

aldus Herstel.

Prof. dr. J.H.J. van den Heuvel / Vrije Universiteit Amsterdam
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In het najaar van 2007 heeft in de 
raad van Maastricht, evenals in de 
media, een heftig en soms emo-
tioneel debat plaatsgevonden 
over een tweetal integriteitkwes-
ties. In het ene geval ging het om 
de schijn van belangenverstrenge-
ling door een raadslid, het andere 
betrof de kwetsbaarheid van een 
raadslid vanwege zijn hoge schul-
denpositie. 

Burgemeester Leers zag zich in 
beide kwesties genoodzaakt een 
actieve rol te vervullen. Hij vond 
dat hij niet kon ‘wegkijken’. 

In zijn welkomstwoord verontschuldigt bur-

gemeester Leers zich bij de aanwezige raads-

leden voor het ‘kraken’ van de raadzaal voor 

deze bijzondere bijeenkomst. Hij introduceert 

professor Joop van den Berg, geboren Maas-

trichtenaar, en heet hem van harte welkom als 

dagvoorzitter en discussieleider. 

De burgemeester meldt de verhindering van 

een aantal genodigden, waaronder professor 

Douwe Jan Elzinga, die - in tegenstelling tot 

de opvatting van een aantal collega-deskun-

digen - het optreden van Leers in de pers als 

‘onaanvaardbaar’ kwalificeerde. Zijn bijdrage 

aan de stellingen voor het debat is wel in het 

programma opgenomen (zie pag. 38). 

Introductie en welkom burgemeester Leers

Maar daarmee begaf hij zich 
bestuurlijk op glad ijs, want over 
de rol van de burgemeester in dit 
soort kwesties bestaat nauwelijks 
duidelijkheid. 

Dat hij een actieve rol heeft, staat 
niet ter discussie. Het is meer 
de vraag hoe hij moet optreden 
en welke middelen hem daarbij 
behulpzaam zijn. Zijn ervarin-
gen, waarbij hij ook in juridische 
achterhoedegevechten verzeild 
raakte, hebben tot het minicon-
gres geleid. 

Het debat
een gedetailleerd verslag

Gerd Leers spreekt de hoop uit
dat dit debat raadsleden en 
bestuurders in Nederland een 
steun in de rug kan geven en 
aanbevelingen zal doen voor 
het geval zij in de toekomst met 
dergelijke vraagstukken worden 
geconfronteerd. 

Hoewel de Maastrichtse casus 
niet expliciet aan de orde is, is het 
bijna onontkoombaar dat de op-
gedane ervaringen in de komende 
discussie zullen opduiken.
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In een recent artikel in Dagblad De Limbur-

ger werd de vraag of burgemeester Leers een 

raadslid de woordvoering over een onderwerp 

- waarbij dit raadslid zelf in een andere hoe-

danigheid als belanghebbende was betrokken 

- had mogen ontraden, als volgt beantwoord: 

‘Kan niét zeggen de staatsrechtgeleerden, 

moét zeggen de bestuurskundigen.’ 

Daarmee is het dilemma kernachtig weerge-

geven. Want er bestaat nog veel onduidelijk, 

ook onder hen die daarvoor hebben doorge-

leerd. Burgemeester Leers spreekt dan ook de 

hoop uit dat na het symposium iets van die 

onduidelijkheid zal zijn weggenomen. In zijn 

overtuiging is integriteit op zichzelf een loos 

begrip, dat niet in ge- of verboden valt te vat-

ten. Het is veel meer een houding die zich uit 

in gedrag in de praktijk, vooral ook een kwes-

tie van ‘let op’ in plaats van ‘gij zult niet.’ Maar 

de vraag blijft: hoe doe je dat dan?

Met het oordeel van professor Elzinga dat het 

optreden van Leers niet geoorloofd was, ver-

plaatste de aandacht zich van de boodschap 

naar de boodschapper. Leers werd gedwongen 

de onkreukbaarheid van het bestuur te bevor-

deren, maar daarnaast zichzelf ook tegen per-

soonlijke aanvallen te verdedigen. Hij gaf in 

zijn welkomstwoord aan, dat dit voor hem een 

eenzame strijd is geweest. 

Deze dubbelstrijd lijkt op een wedstrijd zon-

der spelregels, met het risico dat collega’s er 

voortaan maar van afzien. Professor Elzinga 

erkent dit inmiddels, gezien zijn pleidooi voor 

meer procedurevoorschriften voor burgemees-

ters. Meer duidelijkheid over de taken, verant-

woordelijkheden en ook bevoegdheden van 

de burgemeester, raadsleden en wethouders 

- en dus enige richting - is zeer gewenst. 

Maar wat betekent dat dan voor de positie van 

de raadsleden? Anders gezegd: hoe voorkom 

je dat zij zich door een veelheid aan voor-

schriften  terugtrekken in een bureaucratische 

bunker waarin ze de voeling met de samenle-

ving verliezen? Het is immers van groot belang 

dat raadsleden maatschappelijk geëngageerd 

zijn. Tegelijkertijd moet worden voorkomen 

dat zij deelbelangen laten prevaleren boven 

het algemeen belang of die de schijn ervan 

wekken.

Bovendien komt de rol van de media aan de 

orde. Een vrije pers waarborgt immers de zui-

verheid van het democratisch bestel en contro-

leert het openbaar bestuur. Maar wie contro-

leert de controleurs? Kan een integer bestuur 

zonder een integere pers? Vandaar dat tevens 

meester A. Herstel, voorzitter van de Raad voor 

de Journalistiek, is uitgenodigd.

Burgemeester Leers sluit zijn introductie af 

met de hoop uit te spreken dat dit symposium 

het begin is van een voortdurende discussie.  

De opvattingen over de betekenis van integri-

teit veranderen immers met het tijdsbeeld en 

de plaats mee.
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“laat raadsleden een 
lijstje maKen Van alle 

sitUaties die een conflict-
sitUatie KUnnen 

VeroorzaKen”
Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer / Bureau Nationale Ombudsman

Het symposium spitst zich toe op 
een drietal vragen die mede door 
de deelnemers vooraf uitgewerkt 
zijn. Dagvoorzitter professor Joop 
van den Berg heeft ze vervolgens 
met enige ‘dichterlijke vrijheid’ 
als leidraad genomen. Diezelfde 
vrijheid is genomen bij de hierna 
volgende weergave die het debat 
zoveel mogelijk tracht te volgen, 
maar zich ook interpretaties per-
mitteert. Echter, zoals het hoort 
bij zeer levendige discussies kan 
er soms van de hak op de tak 
gesprongen worden. 

Weergave van een levendige discussie

a. Wat betekenen belangen-
 verstrengeling en de schijn  
 ervan door nevenfuncties voor  
 het werk van raadsleden en  
 bestuurders?

b. Wat is de rol van de burge- 
 meester bij het voorkomen 
 daarvan?

c. Welke rol spelen de media  
 daarbij en hoe gaat het bestuur  
 daarmee om?

a. Wat betekenen belangenverstrengeling en 

de schijn ervan door nevenfuncties voor het 

werk van raadsleden en bestuurders?

Allereerst is het de vraag of nevenfuncties van 

raadsleden of wethouders toelaatbaar zijn. 

Professor Korsten merkt op dat politiek niet al-

leen het uitdragen van idealen is , maar - en 

zeker op lokaal niveau - ook het behartigen 

van belangen. Opvallend daarbij is dat on-

danks de dualisering het onderscheid tussen 

bestuurders en volksvertegenwoordigers in 

dit verband niet altijd scherp wordt gemaakt. 

Toch maakt het uit: de bestuurder wordt veron-

dersteld keuzes te maken tussen verschillen-

de belangen, terwijl volksvertegenwoordigers 

bepaalde belangen juist behartigen.

Met de stelling van professor Van den Heuvel, 

‘een raadslid dient te allen tijde onkreukbaar 

te zijn’, kun je het uiteraard niet oneens zijn, 

maar tegelijkertijd roept de stelling de vraag 

op of er sprake is van spanning tussen dit uit-

gangspunt en de stellingen (p.38) van respec-

tievelijk professor Elzinga en de heer Petit? 

Onkreukbaarheid is veelzeggender dan inte-

griteit en appelleert meer aan ons inbeeldings-

vermogen. Integriteit behelst een heelheid; 

men is het of men is het niet. Net als bijvoor-

beeld zwangerschap of vaderlandsgezind; je 

bent het of je bent het niet. Er valt niet mee 

te marchanderen. Maar van de andere kant 

zijn mensen niet alleen maar goed of slecht, 

zij kunnen zich wel goed of slecht gedragen. 

En dat laatste hangt weer af van een aantal 

omstandigheden. Dat maakt het extra gecom-

pliceerd.

Als iets niet integer is, is daarmee nog niet 

de vraag beantwoord in hoeverre de politicus 

fout is, in welke mate hem dat kwalijk te ne-

men valt en welke straf moet volgen. Dat zijn 

heel andere afwegingen. Het gaat om morele 

waarden, waar volgens de deelnemers aan 

het symposium niet met zakelijke of rationele 

overwegingen aan af te doen valt. 

Professor Van den Heuvel onderstreept het 

belang van het morele aspect als volgt: “Hugo 

Claus zei ooit: Moraliseren is de hartstocht van 

de armen van geest. Laat mij dan tot de armen 

van geest horen.”

Ook als feitelijk aantoonbaar onkreukbaar is 

gehandeld, zie de stelling van de heer Petit, 

kun je gemakkelijk de schijn tegen krijgen. De 

tegenwind die kan ontstaan, omdat de situ-

atie op basis van de schijn wordt beoordeeld 

in plaats van op het feitelijke handelen, moet 

je dan maar tegemoet treden. Het komt omdat 
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de samenleving bestuurders en raadsleden 

steeds scherpere normen oplegt bij het han-

delen in het openbaar belang. De geëman-

cipeerde burger is steeds mondiger en stelt 

hoge eisen aan de politieke ethiek.

Professor B. Hoetjes lanceert de stelling: ‘Hoe 

meer nevenfuncties, hoe beter’. Want dan kan 

het raadslid in mindere mate één (eigen- cq. 

deel-)belang behartigen. Hij wordt vanwege 

de veelheid aan  belangen uitgedaagd om de 

afweging te maken welke keuze de beste is. 

Daarbij komt dat raadsleden in deeltijd volks-

vertegenwoordiger zijn die overdag gewoon 

een baan hebben. Voor hun raadswerk zijn 

zoveel mogelijk sociale contacten essentieel. 

Dus dienen ze bij voorkeur verbonden te zijn 

met meerdere groepen. Maar het is dan wel 

uiterst noodzakelijk die banden van meet af 

aan en in detail publiekelijk bekend te maken. 

Zodat vanzelf duidelijk wordt als ze voor een 

deelbelang pleiten in plaats van voor het alge-

meen belang.

Belangenverstrengeling van raadsleden is 

een maatschappelijk gegeven. Een raadslid 

dient immers maatschappelijk geëngageerd 

te zijn. Bij de verdere professionalisering van 

raadsleden bestaat het gevaar dat zij steeds 

verder van de samenleving af komen te staan. 

Belangenverstrengeling hoeft helemaal niet 

verkeerd te zijn, zolang ze die verstrengeling 

maar heel transparant en expliciet maken. En 

daar als raadslid op aanspreekbaar zijn. Een 

complicerende factor hierbij is echter het ver-

schil tussen de manier waarop een raadslid 

een belang opvat en de wijze waarop de sa-

menleving dat belang ziet. Daarbij kan de sa-

menleving een sterke invloed op het raadslid 

uitoefenen, tot intimidatie en bedreiging toe.

Maar hoe ziet men de belangenrepresentatie 

functioneren? Het raadslid dat het Midden- en 

kleinbedrijf (MKB) een warm hart toedraagt, 

moet in het debat over de economische po-

sitie van deze sector zijn bijdrage kunnen 

leveren. Maar als bestuurslid van een onder-

nemersvereniging het woord voeren over de 

opknapbeurt van de eigen winkelstraat is heel 

discutabel. In zeer specifieke dossiers met 

mogelijk zakelijke belangen van het raadslid 

is afstand tot het raadsdebat gewenst. In en 

via de fractie kan daaraan desgewenst en legi-

tiem richting worden gegeven.

In sommige democratieën zoals de Britse is 

het gebruikelijk dat parlementariërs het deel-

belang behartigen van de streek waar zij van-

daan komen. Zij worden wel geacht telkens 

vooraf aan te geven welk belang dat is. 

In Nederland zijn raadsleden meer gewend 

zich te onthouden van een bijdrage aan de 

discussie over onderwerpen waarmee men het 

meest verbonden is. Professor Korsten geeft 

aan dat er een ondergrens aan belangenbe-

hartiging is. Daar zijn verschillende wettelijke 

bepalingen op gericht. Is er een persoonlijk, 

privaat belang aan de orde dan behandel je 

dat als wethouder niet, je onthoudt je van 

stemming en laat het aan een collega over. Dat 

is nog overzichtelijk.

Moeilijker wordt het bij nevenfuncties van 

raadsleden. Welke regels gelden bij de schijn 

van belangenverstrengeling? Voor raadsleden 

geldt sinds de dualisering nog meer dat zij het 

algemeen belang dienen en niet het speci-

fieke belang van hun achterban. Maar in heel 

Nederland kijken raadsleden glazig bij deze 

uitleg. Zij weten immers dat expliciete deelbe-

langen veelvuldig aan de orde zijn. Je kunt als 

raadslid vastleggen welke belangen voor jou 

spelen, bijvoorbeeld door nevenfuncties be-

kend te maken, maar als je dan vervolgens per 

agendapunt moet nagaan of ze verstrengeld 

zijn met het voorliggende voorstel/beslispunt 

en wie wel en wie niet het woord zou mogen 

voeren, dan treedt er een verlamming van het 

functioneren van de raad op. Zodra de facto-

ren persoonlijk belang en breder belang in 

zijn algemeenheid op tafel komen, is er al veel 

gewonnen. Of dit moet leiden tot woordvoer-

derschap of tot het zich onthouden aan de dis-

cussie, is niet duidelijk. Er zijn om helderheid 

te krijgen weliswaar wettelijke ‘hulpmiddelen’ 

als de eed of belofte, maar vaak worden in de 

praktijk oplossingen bedacht die zich aan het 

publieke zicht onttrekken. Dat is onwenselijk. 

Fractieleden dienen elkaar daarom ook op dit 

gedrag aan te spreken. Via gedragscodes valt 

dit nauwelijks te reguleren; het gaat voortdu-

rend om de casuïstiek.

Het gaat erom dat persoonlijk belang of privé-

belang zoveel mogelijk wordt uitgesloten van 

het publieke handelen. Daarover bestaat una-

nimiteit. Moeilijker is het bij de maatschap-

pelijke deelbelangen, bijvoorbeeld het voor-

zitterschap van de voetbalvereniging. Waar 

ligt de grens? In ieder geval ligt die niet voor 

eens en voor altijd vast (zie ook de introductie 

door burgemeester Leers). Het dilemma van 

het algemeen belang en het specifieke belang 

is evident en ook het proces van uitbreiding 

van het begrip belangenverstrengeling moet 

nauwlettend gevolgd en gefaciliteerd worden. 

De oplossing is niet op regelniveau te vinden, 

maar op casusniveau. Zelfreflectie is dan erg 

belangrijk:  waar ben ik mee bezig, hoe moet 

ik mij daarbij opstellen enzovoorts. Wat zou 

er gebeuren wanneer het belang, waarmee 

ik bezig ben, bekend zou zijn? In ieder geval 

schiet het een eind op wanneer deze infor-

matie in het debat wordt ingebracht, zoals in 

de Britse praktijk gebeurt. Een raadslid dient 

de relatie met het algemeen- en deelbelang 

altijd te leggen. Bij deelbelangen past vervol-

gens een (zelf)kritische houding en maximale 

openheid.

De burgemeester is geen moraalridder en 

evenmin is hij zijn broeders hoeder, maar hij 

is wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

de besluitvorming. Dat is de stelling van bur-

gemeester Kok van Hof van Twente. Als die 

kwaliteit inboet omdat raadsleden chantabel 

zijn door een bepaalde prepositie, dan moet 

iemand ingrijpen. Stelregel hierbij is de vol-

gende: een raadslid is kwetsbaar als de deel-

belangen in strijd komen met het algemeen 

belang. Het is dan trouwens hypocriet als men 
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vervolgens deze zaak via de fractie probeert te 

regelen. Dat is bepaald niet transparant. Daar-

om heeft het Britse model – waarbij beide be-

langen in het debat worden duidelijk gemaakt 

- verreweg de voorkeur van de deelnemers aan 

het symposium.

Een raadslid heeft verschillende functies en 

hoedanigheden: volksvertegenwoordiger, lid 

van een bestuursorgaan en representant van 

de gemeente.  Dat laatste duidt op de voor-

beeldfunctie, niet alleen naar de samenleving, 

maar ook naar het ambtelijk apparaat.  Dat 

brengt zware verantwoordelijkheden met zich 

mee, die primair bij het raadslid persoonlijk 

liggen. Op het moment dat het raadslid daar-

bij een grens dreigt te overschrijden en er het 

vermoeden van belangenverstrengeling ont-

staat, dan ligt er een taak voor de burgemees-

ter. Als het raadslid zijn verantwoordelijkheid 

niet neemt, dan dient de voorzitter van de raad 

met hem in gesprek te gaan. Daarvoor gelden 

er verschillende stadia en lagen:

Laag 1: het persoonlijk belang blijft buiten de 

raadzaal, de harde kern van integriteit in dit 

verband.

Laag 2: het behartigen van belangen, waarbij 

de positie van een raadslid verschilt van die 

van een wethouder. Sinds de dualisering heeft 

de raad meer ruimte om voor belangen op te 

komen. Het algemeen belang komt voor het 

raadslid daardoor iets meer op afstand dan 

voor een lid van het college. De deelbelangen 

moeten in de raad goed aan de orde komen. 

Laag 3: het algemeen belang. Het collegelid, 

de bestuurder, dient - in tegenstelling tot het 

raadslid - het algemeen belang voortdurend 

voor ogen te houden. Dat neemt overigens 

niet weg dat het college of de wethouder soms 

individuele, persoonlijke belangen moeten 

behartigen.

Burgemeester Leers intervenieert in het debat 

door aan te geven dat al deze opvattingen en 

visies het er voor hem niet makkelijker op ma-

ken. Wat een raadslid mag of niet mag is niet 

eenduidig vast te stellen. Je komt dan in ca-

suïstiek terecht. Ook dan zijn er geen normen 

die aangeven hoe te opereren. Zo ontstaat er 

een bandbreedte tussen het raadslid dat van 

mening is dat hij pas schuldig is als hij ver-

oordeeld is en het raadslid dat van mening is 

dat hij in alle gevallen onkreukbaar moet zijn. 

Leers vindt dat er criteria vastgesteld moeten 

worden, waaraan het optreden van een raads-

lid is te toetsen.

De Maastrichtse gedragscode, die tweejaar-

lijks in de raad op zijn werking wordt getoetst, 

kan daarvoor een goed startpunt vormen. Bij 

die bespreking dient ieder raadslid een aan-

tal kritische situaties te noemen. Dat levert 

een opsomming op waaruit weer een aantal 

onderwerpen wordt geselecteerd om dieper 

op in te gaan. Deze werkwijze leidt al snel tot 

een normstelling die binnen de gemeenteraad 

gedragen wordt, omdat deze het resultaat is 

van de afwegingen van de raad zelf. Overigens 

kunnen ook voorbeelden van elders bijdragen 

aan de normstelling. De heer Heetman roept  

gemeenten namens de Vereniging van Neder-

landse Gemeenten (VNG) daarom op concrete 

gevallen bij zijn vereniging te melden met als 

doel een soort voorbeeldlijst te verspreiden. 

Op die manier hou je ook de aandacht vast 

voor het integriteitvraagstuk. Het Bureau In-

tegriteit Nederlandse Gemeenten (BING) is 

echter terughoudend om met de kennis van 

casuïstiek actief naar buiten te treden, maar 

is bereid om die kennis desgevraagd wel te 

delen. Zo ontwikkelt BING inmiddels een ken-

nisnetwerk van integriteitscoördinatoren die 

elkanders ervaringen delen.

Frans Geraedts is van mening dat een raadslid 

de  taak heeft om (groeps)belangen te behar-

tigen. Als het om persoonlijke belangen van 

een raadslid gaat, dient hij of zij afstand te 

nemen van het besluitvormingsproces. Ook 

daarover bestaan geen verschillen van in-

zicht. Het wordt pas interessant wanneer een 

raadslid een deelbelang vertegenwoordigt en 

dat belang niet alleen door zijn raadslidmaat-

schap, maar op verschillende manieren verte-

genwoordigt en behartigt. In die situatie kan 
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belangenverstrengeling optreden en kan het 

raadslid zijn rol in het besluitvormingsproces 

niet meer op de juiste manier vervullen. Bij-

voorbeeld wanneer een raadslid als voorzitter 

van een vereniging binnen de fractie en bij de 

collega-raadsleden lobbyt voor het profijt van 

zijn vereniging. Het is dan van belang onder-

scheid te maken in belangenverstrengeling 

tussen politiek-politiek, politiek-markt of poli-

tiek-maatschappelijk middenveld. In de eerste 

twee situaties zijn de normen inmiddels vrij 

ver uitgewerkt, bijvoorbeeld in lijsten met on-

verenigbare nevenfuncties. Op het terrein van 

het maatschappelijk middenveld ontbreken 

deze normen nog, anders dan bekendmaking 

van die nevenfuncties en het onthouden van 

stemming als die belangen te groot zijn. Als 

bij een bepaalde nevenfunctie de schijn van 

belangenverstrengeling met het raadslidmaat-

schap niet te vermijden is, dan dient de vraag 

naar de verenigbaarheid van de desbetreffen-

de nevenfunctie met het raadslidmaatschap 

zich aan.

Als je landbouwer en raadslid bent, dan kun-

nen er op enig moment onderwerpen in de 

raad aan de orde komen die de landbouw ra-

ken en die dus in afgeleide zin ook jouw bedrijf 

aangaan en daarmee jouw persoonlijk belang. 

Moet je je aan beraadslaging en stemming 

onttrekken? Hoe ver gaat dat? Die vraag is ei-

genlijk alleen te beantwoorden door daarover 

als raad in debat te gaan en alle pijnpunten bij 

hun naam te noemen. Dan ontstaat er vanzelf 

een vorm van normstelling van ‘dat mag wel 

en dat mag niet’. Praat er intern over, anders 

werkt het niet. Ook al zal het resultaat wel 

vatbaar zijn voor publieke discussie. Het im-

pliceert tevens dat het resultaat per gemeente 

kan verschillen. 

En hoe gaan we om met de hypocrisie van een 

raadslid dat de fractie met argumenten en in-

formatie voedt en vervolgens niet zelf aan de 

beraadslagingen deelneemt, terwijl bekend is 

dat hij als raadslid voorzitter is van een ver-

eniging met belang in het desbetreffende on-

derwerp?

Opgemerkt wordt dat het misschien wel an-

dersom werkt, namelijk dat deze handelswijze 

de kwaliteit van het debat in de raad en de be-

sluitvorming juist ten goede komt. De fractie 

is goed geïnformeerd, maar maakt haar eigen 

afweging.
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b. Wat is de rol van de burgemeester bij het 

voorkomen daarvan?

Wie stelt de kwestie aan de orde? De kiezer 

of de burgemeester of iets ertussenin? En wat 

moet het zwaarst wegen? Het democratisch 

proces? Of staat integriteit daarbuiten of zelfs 

daarboven? Integritisme, een term van Leo Hu-

berts van de VU, mag er niet toe leiden dat de 

democratie ‘om zeep wordt geholpen’. Maar 

een integriteitsdebat in de raad biedt geen 

oplossing als er een of meerdere raadsleden 

zich niet aan de opvatting van de meerderheid 

conformeren. Dan wreekt zich het ontbreken 

van sancties op handelen met de gedrags-

code. Anders wordt het natuurlijk wanneer dat 

handelen op strafrechtelijk terrein komt. Dan 

staan de Algemene wet bestuursrecht en de 

Gemeentewet ter beschikking. Maar ze bieden 

geen uitkomst in geval van belangenverstren-

geling, omdat de onafhankelijkheid van het 

raadslid in de wet beschermd is.

Elk belang dat geen algemeen belang is, is 

een persoonlijk belang, zo heeft de rechter 

ooit vastgesteld. Als dit juist is dan pleit veel 

ervoor de problemen binnen de raad zelf op 

te lossen. Met het uitgangspunt om de on-

afhankelijkheid van het bestuursorgaan te 

garanderen, wordt het niet alleen een verant-

woordelijkheid van het individuele raadslid, 

maar van de hele raad. Daarmee kan ook het 

individuele raadslid een collega aanspreken. 

Hij of zij kan het dan niet meer afdoen door te 

stellen ‘dat maak ik zelf wel uit’. Op die ma-

nier kan het desbetreffende politieke orgaan 

zelf wel enigszins ‘sanctioneren’. Namelijk 

door de ‘overtreding’ openlijk aan de kaak te 

stellen. Maar de meeste problemen doen zich 

voor bij eenmansfracties. Als die zich niet aan 

het raadsbrede oordeel over toelaatbaarheid 

conformeren, dan ligt er een taak voor de bur-

gemeester, eventueel met inzet van het senio-

renconvent of het presidium. Daar zou de wet-

gever iets op kunnen verzinnen, waarbij het 

hogere belang kan prevaleren boven dat van 

de belangenbehartiging. Vervolgens rijst dan 

de vraag wie de rol van ‘bewaker’ op zich moet 

nemen? Als dat de burgemeester moet zijn, 

krijgt die dan niet een al te zware taak? Duide-

lijk is wel dat de burgemeester momenteel niet 

kan ingrijpen, hij kan slechts ‘aanspreken’. 

De burgemeester is de professionele bestuur-

der binnen de gemeente met een centrale, 

continue positie en hij is tevens voorzitter van 

de raad, maar geen raadslid. En wie zou het 

anders moeten doen? De raadsgriffier, zoals 

Elzinga suggereert? Nadeel van een dergelijke 

oplossing is dat de griffier dienstbaar is aan 

de raad. Je kunt betwijfelen of het zich met 

deze taak verdraagt. Het presidium komt in 

het eerste stadium van aanspreken nog niet in 

beeld, in de fase van ‘ingrijpen’ (in informele 

zin) wellicht wel. Het doen van aangifte is een 

uiterst middel, maar dan zit men al in de buurt 

van het strafrecht.

Een besluit is pas integer als alle schakels in 

het besluitvormingsproces (ambtenaren, col-

lege, fracties, raad) integer, onkreukbaar heb-

ben gehandeld. Welke eisen daaraan worden 

gesteld is tijd- en plaatsgebonden. Daarom 

is het belangrijk het thema regelmatig terug 

op de agenda te zetten, want het normbesef 

over politieke zuiverheid past zich aan het 

tijdsbeeld aan. Het blijft een voortdurende                         

discussie. Regels alleen bieden geen oplos-

sing. Immers, de persoonlijke moraliteit ap-

pelleert aan ons eigen geweten. Bovendien 

zijn ze voor het bewustwordingsproces niet 

optimaal. Gezocht moet worden naar een me-

chanisme, dat het onderwerp permanent de 

aandacht geeft die het verdient. Een vorm van 

normenkader is daarvoor aan te bevelen. Niet 

alleen als richtingwijzer, maar tevens als legi-

timatie voor optreden. Ook een gedragscode 

kan die rol vervullen, als het maar een levend, 

richtingwijzend document van en voor de raad 

is, aan de praktijk ontleend. Dat geeft houvast 

in de discussie.  En niet omdat de wetgever 

het verplicht.

Daarnaast dient er een persoon of instantie 

te zijn, die de opdracht heeft de integriteit 

van het gemeentebestuur te bevorderen. Die 

persoon of instantie is niet verantwoordelijk 

voor wat er zoal fout gaat, maar zorgt er wel 

voor dat het onderwerp op de agenda komt 

en blijft. Bovendien brengt hij kwesties die 

besproken moeten worden daadwerkelijk aan 

de orde. Ook dient er draagvlak te worden ont-

wikkeld om te voorkomen dat het een solo-op-

treden wordt. Als deze ‘waakhondfunctie’ een 

opdracht voor de burgemeester is, dan dient 

het nadrukkelijk bij de selectieprocedure aan 

de orde te komen.

In veel gevallen ontstaan ‘affaires’ omdat de 

pers erover schrijft. Het publiek denkt daar 

dan vervolgens het zijne van, maar kan niets 

anders doen dan wachten op de eerstvol-

gende verkiezingen. Waarom dan niet een 

onafhankelijke, deskundige integriteitsraad 

instellen naar het voorbeeld van de Raad voor 

de Journalistiek, waar de inwoner/kiezer zijn 

beklag kan doen over handelen in strijd met 

de integriteit? Ook zo’n raad kan geen sancties 

opleggen. Maar gaandeweg zal deze wel aan 

gezag en invloed winnen, omdat hij via de ca-

suïstiek tot een normstelling komt. Een tegen-

argument voor zo’n raad is dat integriteit een 

aangelegenheid en verantwoordelijkheid van 

de gemeenteraad zélf is. Het bevestigt dat de 

rolverdeling bij de bewaking van de onkreuk-

baarheid sterk situationeel-, tijd- en plaatsge-

bonden is. Maar ook hier geldt weer: maak het 

expliciet en transparant en leg het vast. 

Anders gezegd: ‘De deken moet er af’. Deze 

zin keert vaak terug tijdens het symposium.

Kan de burgemeester het ethisch ankerpunt 

van de raad zijn? Hij of zij is immers een niet 

gekozen, benoemde functionaris, die zijn ei-

gen politieke carrière volgt. Maar als de kiezer 

er geen moeite mee heeft, levert het geen pro-

blemen op. Toch gedragen veel burgemeesters 

zich als gekozen burgemeesters. Als dat ertoe 

leidt dat zij zaken uit de openbaarheid hou-

den, begeven zij zich op een hellend vlak. 
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Ook gaan er stemmen op om de kiezer een 

nadrukkelijker rol te geven. Die kan immers 

in  het stemhokje echt een oordeel vellen. De 

tegenwerping voor deze opvatting is dat de 

kiezer zijn keuze van veel meer factoren laat 

afhangen dan alleen van integriteit. Soms is 

hij zelfs gebaat bij belangenverstrengeling als 

een raadslid annex clubvoorzitter er bijvoor-

beeld het nieuwe hockeyveld doordrukt. Dan 

werkt een rol voor de kiezer zelfs averechts. 

Een ander nadeel van deze opvatting is dat je 

tot de verkiezingen moet wachten. Ondertus-

sen treedt de pers dan als scherprechter op. 

Ook over de rol van ambtenaren is gediscus-

sieerd. Centrale vraag is of ambtenaren politici 

de maat kunnen nemen wat betreft de integri-

teit. De gemeente Amsterdam heeft een eigen 

Bureau Integriteit. Dat gaat over de zuiverheid 

van de ambtenaren, maar is in het verleden 

ook te hulp geschoten bij politieke kwesties. 

Bijvoorbeeld door te adviseren bij individuele 

afwegingen van raadsleden. Bij het beoorde-

len van het gedrag van bestuurders, die ver-

antwoordelijk zijn voor diezelfde ambtenaren, 

wordt het uiteraard moeilijker. Daarover be-

raadt het bureau in Amsterdam zich nog.

Bestaat er ‘een zweem van twijfel’ over een 

raadslid, wordt dit op enig moment bekend, 

dan moet er iemand reageren. Wie dat is, dient 

lokaal te worden geregeld. De burgemeester is 

daarvoor de meest aangewezen persoon, om-

dat hij er vaak ook het eerst mee wordt gecon-

fronteerd. Hij heeft dan niet alleen te maken 

met de integriteit van de raad – dus met het 

algemeen belang - maar bovendien met het 

gegeven dat de ‘zweem van twijfel’ onjuist kan 

zijn. Daarom is het zijn taak om eerst informeel 

vertrouwelijk met het raadslid te praten. Hij 

dient het raadslid altijd weerwoord te geven, 

voordat de ‘deken eraf’ gaat. Het individuele 

belang van het raadslid is op dat moment nog 

onderbelicht en dat kan in deze voorfase aan 

de orde komen. Vaak betekent het dat de bur-

gemeester dan met een dilemma wordt ge-

confronteerd: de reputatie van het openbaar 

bestuur versus die van het raadslid.

Het kan betekenen dat de burgemeester een 

riskante rol krijgt. Want als het zelfreinigende 

vermogen van een bestuursorgaan tekortschiet 

(dat is bij een raad vaak het geval in verband 

met de veelheid aan tegenstrijdige politieke 

belangen), dan heeft de burgemeester een be-

scheiden positie. Bescheiden want hij is niet 

gekozen. Hij biedt zijn hulp aan, omdat hij bui-

ten de politieke discussie kan blijven. Maar als 

de raad die hulp en ondersteuning vervolgens 

niet aanvaardt, zal hij het zelf moeten oplos-

sen en dat brengt hem in een ‘eenzame’ posi-

tie. Het advies kan luiden om in zulke gevallen 

een beroep te doen op BING. Of wellicht kan 

hij de plaatsvervangend voorzitter van de raad 

naar voren schuiven, zeker als  de burgemees-

ter vanuit zijn rol als collegevoorzitter zelf be-

trokken is. Afdalend in het cascademodel kom 

je bij een volgende stap bij het presidium, en 

dan weer bij het seniorenconvent. Ook dat is 

een kwestie van afspraken maken.

Volgens burgemeester Leers gaat het echter 

niet om een statische situatie waarvoor een 

uniforme oplossing mogelijk is. Het belang-

rijkste is, dat ongeacht de persoon die het 

aankaart, het betrokken raadslid in de gele-

genheid wordt gesteld zijn eigen verantwoor-

delijkheid te nemen en daarvoor de tijd en de 

ruimte krijgt. Levert dit niets op, dan zoekt de 

boodschapper naar prikkels om het raadslid 

in beweging te krijgen. En dan kom je al heel 

snel bij het overleg met anderen. Men moet 

wel opletten dat betrokkene in bepaalde per-

soonlijke omstandigheden niet in een heel 

lastig parket komt, nog afgezien van het risico 

voor de boodschapper van procedures we-

gens schending van het ambtsgeheim. Dus de 

boodschapper zal van geval tot geval moeten 

beoordelen welke aanpak de meest gewenste 

is. Het symposium oordeelt dat het zeer wel-

kom zou zijn als bepaalde instrumenten, bij-

voorbeeld advies van derden zoals BING, of 

precedenten van elders daarbij kunnen onder-

steunen.

Door periodiek in de raad over de gedrags-

code te praten kun je de eenzame rol van de 

burgemeester beperken. Dat mag geen ritueel 
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“de bUrgemeester is de 
meest Professionele en on-
afHanKelijKe bestUUrder en 

dUs de eerst aangewezene 
om in te grijPen”

Mr. G.P.F. van Duren / Capra

worden. In Maastricht heeft de raad besloten 

jaarlijks over integriteit te praten. Het erbij 

betrekken van concrete voorbeelden uit de ei-

gen praktijk kan voorkomen dat dit risico zich 

voordoet. Ook de zelf ontwikkelde, vrijwillige 

integriteittoets voor raadsleden kan bijdragen 

aan een verhoogde persoonlijke alertheid. Het 

biedt een vrijwaring van verrassingen en geeft 

het zelfvertrouwen om zichzelf stevig te posi-

tioneren. 

Volgens Frans Geraedts is het morele leerpro-

ces, het zelfstandig nadenken van raadsle-

den over hun dilemma’s, de basis voor een 

evenwichtig integriteitbeleid. Maar men moet 

dit leerproces wel organiseren, het vindt niet 

vanzelf plaats. Daarnaast heb je nog regels, de 

ge-  en verboden. Maar wat te doen als die ge-

schonden worden? Het morele leerproces lost 

dit niet op. Hoe handhaaf je die regels, hoe ga 

je om met schendingen? Zowel in preventieve 

als in repressieve zin is hierover erg weinig 

afgesproken. Dus de handhavers die tot actie 

overgaan, kan al heel snel iets worden verwe-

ten. Voor die handhavers, en dat is niet alleen 

de burgemeester maar bijvoorbeeld ook de 

fractievoorzitter of de partijleider, zijn op dit 

onderdeel procedurevoorschriften en regels 

dringend gewenst.

De raad dient ondersteund te worden in zijn 

zelfreinigend vermogen. Anders bestaat het 

risico dat integriteitkwesties onderwerp wor-

den van politieke tegenstellingen en daarmee 

onoplosbaar worden.

Tuchtrechtelijke elementen op twee punten 

zijn dan denkbaar: allereerst een beoordeling 

door een speciale commissie (met bijvoor-

beeld oud-raadsleden), ten tweede het vast-

stellen van de gepaste sancties. Deze vraag 

is bij ambtenaren makkelijker dan bij politici, 

omdat er voor politici regels noch jurispruden-

tie bestaan. Geraedts meent dat ook hiervoor 

voorzieningen moeten worden getroffen.
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“we zijn actief bezig met 
integriteit, maar Krijgen 
VaaK bij gemeenten te
Horen: moet dat nU alweer”

G.J.J.J. Heetman / College voor Arbeidszaken VNG

c. Welke rol spelen de media daarbij en hoe 

gaat het bestuur daarmee om?

Hoe kan de pers worden gestimuleerd om het 

bij het signaleren van kwesties te laten, en 

hoe kan worden voorkomen dat de pers mo-

reel gaat (ver-)oordelen? In de journalistiek 

merk je op verschillende domeinen grens-

overschrijdingen. Met name veroorzaakt door 

de intensiverende betekenis van de media, 

waardoor hun invloed toeneemt. Het zelfrei-

nigend vermogen van de media is volgens de 

deelnemers beperkt, ondanks de waardevolle 

rol van de Raad voor de Journalistiek. Het lijkt 

wel of journalisten steeds vaker gecorrigeerd 

moeten worden. Individuele media stellen 

een ombudsfunctie in, maar een ombudsfunc-

tie ‘over de media’ heen ontbreekt. De vraag 

dringt zich op of hier niet alsnog in moet wor-

den voorzien.

Er bestaat een instantie die zich bezighoudt 

met het analyseren van nieuws, de Nederland-

se  Nieuwsmonitor. Deze heeft enkele rappor-

ten uitgebracht, onder meer over ‘Mabelgate’ 

en de rol van de media daarin. In het desbe-

treffende rapport wordt onderscheid gemaakt 

tussen de drie rollen die de pers heeft vervuld: 

die van aanjager, vervolgens die van aankla-

ger en tenslotte die van rechter. Deze analyse 

wordt de pers momenteel voorgehouden. 

De breideling van de pers is een uiterst heike-

le aangelegenheid. Immers, het Hof in Straats-

burg bewaakt de persvrijheid zeer goed door 

artikel tien van het Verdrag voor de Rechten 

van de Mens toe te passen. Zelfreiniging door 

de branche heeft daarom verreweg de voor-

keur. In Nederland heeft de pers zelf de Raad 

voor de Journalistiek in het leven geroepen. 

Dat biedt de mogelijkheid om te klagen over 

Tribune

Bert Jongen, raadslid voor D66: “Had de bur-

gemeester in Maastricht de informatie in deze 

eenzame voorfase, na een indringend gesprek 

met het raadslid, niet met het presidium of een 

seniorenconvent in vertrouwen moeten delen?  

Het gaat niet alleen om een bestuurs- of staats-

rechtelijke afweging, maar het is ook een bre-

dere juridische afweging. Hoe meer personen 

er over geïnformeerd raken, hoe serieuzer de 

zweem van twijfel wordt. Ook daarmee moet 

de burgemeester rekening houden.”

John Aerts, fractievoorzitter van de VVD in de 

raad: “De burgemeester heeft een rol. Maar 

in het huidige duale systeem heeft de burge-

meester twee rollen: voorzitter van het college 

en voorzitter van de raad. De raad controleert 

het college. Wat betekent dat in dit verband? 

Dit is een juridisch monstrum dat afgeschaft 

moet worden, omdat het zowel de burgemees-

ter als het raadslid in een onmogelijke positie 

plaatst met het risico van wantrouwen over en 

weer.”
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journalistieke gedragingen. De Raad geeft 

een onafhankelijk oordeel over de klacht. De 

algemene uitgangspunten, die de Raad sinds 

1960 in zijn uitspraken heeft geformuleerd, 

zijn samengevat en gegroepeerd als leidraad 

voor journalisten. 

Voorzitter A. Herstel van de Raad voor de Jour-

nalistiek benadrukte dat de gegrond verklaring 

van een klacht door de Raad door de desbe-

treffende journalist als een uiterst vervelende 

terechtwijzing wordt opgevat Een zeker gezag 

kan de Raad dus niet worden ontzegd.

Slotvraag

Wie wil gezien de vele risico’s, zoals die tij-

dens het symposium naar voren kwamen, nog 

een politiek ambt op zich nemen? Er treedt 

immers een zekere behoedzaamheid op, zo 

toont onderzoek van CDA en PvdA aan. 

De VNG heeft dit goed opgepakt met de instel-

ling van de Commissie Aarts, die vanuit ver-

schillende invalshoeken kijkt naar de positie 

van politieke ambtsdragers en met name naar 

die van raadsleden. 

Het afbreukrisico van raadsleden wordt niet al-

léén veroorzaakt door het glazen huis en het 

optreden van de pers, maar het zijn wel be-

langrijke aspecten. Persoonlijke bedreigingen 

horen hier eveneens bij.

Bovendien haken raadsleden af omdat het 

deelbelang dat zij dachten te gaan behartigen 

weinig aandacht krijgt en het werken aan het 

algemeen belang hen verder niet boeit. 

Het zal dan ook in het streven naar integriteit 

en in bredere zin naar kwaliteit een hele tour 

de force worden om in 2010 weer een kwalita-

tief goede raad te kiezen. Toch de bron en de 

wortel van de democratie in dit land.

Prof. dr. A.F.M. Korsten / Open Universiteit
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“stel jezelf de Vraag:
 zoU iK Het mijn baas 
 dUrVen Vertellen?”

Mr. M.J.M. Schoonhoven / Capra
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“ooK aandacHt Hebben 
Voor risicoanalyses en 
integriteitstrainingen”

B. van Delden MPA / Bureau Integriteit Amsterdam

Het debat riep op momenten ambivalente ge-

voelens bij hem op. Gerustgesteld omdat al 

deze deskundigen net als hem geen panklaar 

antwoord hebben voor de betreffende vraag-

stukken, frustrerend omdat er geen concrete 

oplossingen in het verschiet liggen. En dan 

dreigt het risico van het “wegkijken”, zoals 

burgemeester Leers dat noemt. 

Het raakt zo’n breed spectrum en er zijn zo 

weinig handvaten, dat de verleiding groot 

wordt om het er dan maar bij te laten zitten. 

Toch pleit hij er voor om deze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid nu op te pakken en niet 

aan het einde van een raadsperiode.

De hoeder van de integriteit in de gemeente:  

de burgemeester, natuurlijk, maar in één 

adem ook de raad. 

Slotwoord en afsluiting burgemeester Leers

Natuurlijk heeft de burgemeester een hele 

specifieke verantwoordelijkheid, maar de 

woorden van Frans Geraedts, dat integriteit 

een leerproces van de raad is dat georgani-

seerd moet worden, spreken hem zeer aan. 

Het moet vanzelfsprekend worden dat integri-

teit in de raad bespreekbaar is. Aan de hand 

van casuïstiek dient de raad vast te stellen 

welke waarden en normen hier in Maastricht 

gelden. En inderdaad, die kunnen afwijken 

van die van andere gemeenten.

En natuurlijk lost dit debat in de raad niet al-

les op. Daar waar een scheve schaats wordt 

gereden, ontbreken goede instrumenten om 

hiermee om te gaan. Dat hoeven geen wette-

lijke maatregelen te zijn, maar enige richting 

in deze situaties is wel zeer gewenst.

Met de uitnodiging aan de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en anderen om hand-

vaten te ontwikkelen die de burgemeester in 

Nederland als ‘hoeder van de integriteit’ be-

ter positioneren, sluit burgemeester Leers de     

bijeenkomst af.  

Burgemeester Leers dankt de 
voorzitter en het eminente 
gezelschap van deskundigen, 
die tijdens het minisymposium de 
integriteit in het openbaar bestuur 
kritisch hebben belicht.
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“maaK Het oPenbaar, 
want dan Kan de Kiezer 

ooK ingrijPen”

Dr. J. Hoogenboezem / Universiteit Maastricht

Stellingen
bij het debat

A1 /  Een raadslid dient onkreukbaar te zijn (prof. dr. J.H.J. van den Heuvel, VU)

A2 /  De hoge waarde van integer bestuur is ook in Nederland anno 2008 onomstreden en         

 duidelijk (prof. dr. B.J.S. Hoetjes, Universiteit Maastricht)

A3 /  De schijn van belangenverstrengeling in moderne vorm is bedreigend voor het politieke   

 proces en sorteert in toenemende mate averechtse effecten en “overkill”

 (D.J. Elzinga, Rijksuniversiteit Groningen)

A4 /  De schijn van belangenverstrengeling kan niet worden aangerekend als zorgvuldig is   

 gehandeld (F. Petit, Provincie Limburg)

A5 /  Hoe meer nevenfuncties een bestuurder heeft, des te beter- mits zij openlijk bekend zijn 

 (prof. dr. B.J.S. Hoetjes, Universiteit Maastricht)

Stellingen bij vraag A / Wat betekent belangenverstrengeling en 
de schijn ervan door nevenfuncties voor het werk van raadsleden 
en bestuurders?

A6 /  Nevenfuncties zijn zinvol voor een bestuurder, maar niet iedere nevenfunctie is zinvol of   

 zelfs aanvaardbaar. Het verantwoord vervullen van nevenfuncties vereist een open cultuur.  

 Bij opkomende belangenverstrengeling is transparantie essentieel, dat betekent dat   

 duidelijk is waar op welke wijze informatie wordt verstrekt. Belangen moeten steeds   

 expliciet gemaakt worden (prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, Nationale ombudsman)

A7 /  Belangenverstrengeling is een maatschappelijk gegeven. Hoe ver je hierin gaat is 

 gestoeld op ontvangen vertrouwen. De samenleving - en dus ook de politiek - lijkt het   

 beoordelen van vertrouwen achteraf steeds meer in te willen ruilen voor risico-

 inschatting en -beheersing vooraf (wetten, regels, codes enz.). Hierdoor lijkt het beginsel   

 dat ‘men’ op voorhand niet te vertrouwen is uitgangspunt te worden van handelen en voor  

 de inrichting van de samenleving (P.A. Otten, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden)

A8 /  Het voorkomen van belangenverstrengeling en vooringenomenheid kan slechts zeer ten   

 dele via juridische regels worden gewaarborgd (vgl. bijv. art. 2:4 Awb). Belangrijker is   

 een fundamentele cultuuromslag binnen het openbare bestuur die essentieel is om   

 het vertrouwen van burgers te (her)winnen 

 (Prof.mr. R.J.N. Schlössers, Universiteit Nijmegen)

A9 /  Het vraagstuk van de ‘schijn van belangenverstrengeling vermijden’ is ook na de 

 vaststelling van een code voor raadsleden niet opgehelderd (prof. A.F.A. Korsten)

A10 / Dat politieke vertegenwoordigers in gemeenteraden niet mogen opkomen voor belangen  

 is iets dat ze niet (makkelijk) kunnen aanvaarden (prof. A.F.A. Korsten)
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Stellingen bij vraag B / Wat is de rol van de burgemeester bij het 
voorkomen daarvan?

B1 / De omgang met (vermoeden van) integriteitschendingen van politici is slecht geregeld   

 (Frans Geraedts,  Jos Delnoij, G&I works)

B2 / Uit hoofde van zijn positie moet de burgemeester bevoegd en verplicht worden geacht   

 om andere politieke ambtsdragers binnen de gemeente, waaronder ook raadsleden,   

 op zorgen omtrent hun integriteit aan te spreken 

 (mr. G.P.F. van Duren, Capra Advocaten en adviseurs)

En  Bij integriteitsvraagstukken rond raadsleden is er een primaire verantwoordelijkheid van   

	 raadsvoorzitter	en	griffier	in	afstemming	met	presidium	of	seniorenconvent.	Gedragscodes		

 dienen niet alleen materiële normen te bevatten maar ook procedurevoorschiften.   

	 (D.J.	Elzinga,	RUG)

B3 / Voor de selectie van onderwerpen waarvoor wel en geen nevenfunctie mogelijk is, moet   

 een transparante procedure gehanteerd worden waarover consensus bereikt is met alle 

 betrokkenen. Op die wijze vindt ook cultuurbeïnvloeding plaats 

 (A.F.M. Brenninkmeijer, Nationale ombudsman)

B4 / De handhaving van de integriteit van de politiek mag de grondbeginselen van de 

 democratie niet aantasten (Frans Geraedts,  Jos Delnoij, G&I works)

B5 / De kiezer, niet de burgemeester, heeft het laatste woord 

 (J.A. Hoogenboezem, Universiteit Maastricht, vakgroep Politicologie)

Of:  De integriteit van het openbaar bestuur weegt zwaarder dan de  onaantastbaarheid van   

	 gekozen	volksvertegenwoordigers	(E.	Kolthoff,	BING)

B6 / Het geven van meer wettelijke bevoegdheid aan de burgemeester op het vlak van toezicht   

 op integriteitcode van de raad en wethouders, risicoanalyses, meldingsplicht e.d., zet de   

 positie van de burgemeester in het huidige bestel onder druk

 (prof. A.F.A. Korsten)
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Stellingen bij vraag C / Welke rol spelen de media daarbij en hoe gaat 
het bestuur daarmee om?

C1 / De veelal ‘dubbele’ relatie tussen bestuurders en politici enerzijds en de pers anderzijds   

 kan positief beïnvloed worden door het journalistiek-ethische kader, dat mede wordt   

 gevormd door de uitspraken van de Raad voor de Journalistiek, het zelfreguleringsinstuut   

 van de Nederlandse journalistiek 

 (dhr. mr. A. Herstel, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek)

C2 / De pers heeft een belangrijke rol te spelen bij het handhaven van de integriteit van de   

 politiek. Daar hoort onder andere bij dat de pers schendingen die begaan zijn publiek   

 maakt. In feite is de pers daarmee onderdeel geworden van de handhavingpraktijk. 

 Publicatie is de eerste sanctie. De daarbij behorende verantwoordelijkheid en zorgvuldig-  

 heid worden door de pers soms onvoldoende in acht genomen 

 (Frans Geraedts,  Jos Delnoij, G&I works)

C3 / De media moeten bij integriteitkwesties vanaf een vroeg stadium zeer serieus worden   

 genomen, maar zij mogen niet de rol van volksgericht spelen

 (prof. B.J.S. Hoetjes, Universiteit Maastricht)

C4 / De pers moet overeenkomstig de uitgangspunten voor openbaarheid actief en passief   

 geïnformeerd worden over integriteitkwesties. Belangrijk is hoe integriteitschendingen   

 vastgesteld worden. Signalering via de media is juist, vaststelling moet op andere wijze   

 plaatsvinden. Privacybescherming is één van de belangen die speelt, maar vormt   

 niet het doorslaggevende argument tegen openbaarmaking

 (A.F.M. Brenninkmeijer, Nationale ombudsman)

Prof. dr. A.F.M. Korsten / Open Universiteit
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“joUrnalisten zijn wel 
degelijK aansPreeKbaar 
oP HUn Handelen”

Mr. A. Herstel / Raad voor de Journalistiek
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“Het afbreUKrisico Van 
raadsleden is zelfs bij een 
licHt VergrijP Heel groot 

door de Harde aanPaK 
Van de media”

P. A. Otten / Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Conclusies en 
aanbevelingen 

Conclusie 1

Er is niets tegen nevenfuncties voor raadsle-

den of collegeleden, integendeel. Alleen: wees 

hierover transparant en meld deze, en beperk 

je in het debat en de besluitvorming als de be-

langen van de eigen vereniging of organisatie 

in de raad aan de orde komen.

Conclusie 2

Integriteit, inclusief belangenverstrengeling, 

is niet in regels te vatten en heeft een per-

manent karakter. Het moet “tussen de oren 

zitten”. Een gedragscode, die in een interac-

tief proces mét en vóór de raad tot stand is 

gekomen, kan aan dit bewustwordingsproces 

sterk bijdragen. Periodiek overleg in de raad 

over concrete voorbeelden, zowel vanuit de 

eigen organisatie als van buiten, is noodzake-

lijk om het juiste gevoel bij de lokale waarden 

en normen te krijgen en te houden. Een aldus 

ontstaan normenkader is niet van buitenaf op-

gelegd maar meer iets van de raad zèlf, waar-

aan de individuele leden zich willen houden 

en waarop zij aanspreekbaar zijn.

Conclusie 3

Ja, de burgemeester heeft een rol bij het bewa-

ken van de kwaliteit van het openbaar bestuur 

en de integriteit ervan.

Aanbeveling
Onderzoek of er een lijst met on-
verenigbare functies voor politici 
moet komen (actie: VNG/BZK).

Aanbeveling
Het morele leerproces in raad en 
college zodanig vormgeven en 
daadwerkelijk organiseren dat 
daarbij de toepassing van de 
gedragscode en behandeling van 
casuïstiek periodiek aan de orde 
komt (actie: Burgemeester en 
raadsgriffier).

Tijdens het debat zelf zijn er geen 
expliciete conclusies getrokken 
over de diverse stellingen en daar-
over verkondigde opvattingen. 
Desondanks lijkt het verantwoord 
een aantal algemene conclusies 
te trekken en een aantal aanbeve-
lingen te doen, die met de geest 
van het debat sporen. 

De aanbevelingen zijn gericht op 
de deelnemers en nodigen hen 
elk vanuit hun eigen rol uit hier-
aan gevolg te geven. 

Te denken valt aan VNG, BING 
en BZK voor wat betreft de meer 
algemeen geformuleerde conclu-
sies zoals richtlijnen e.d., burge-
meesters om het integriteitdebat 
in hun organisatie te faciliteren, 
raadsleden om zich op hun eigen 
kwetsbaarheden te beraden en de 
raadsgriffier om na te denken over 
procedurevoorschriften. 

Onderstaande conclusies en aan-
bevelingen komen voor rekening 
van de gemeente Maastricht.
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Aanbeveling
Denk na over de vraag of dit een 
wenselijke situatie is. Betrek 
daarbij de suggestie om tucht-
rechtelijke maatregelen voor in-
tegriteitschendingen door politici 
mogelijk te maken en geef daarbij 
tevens aan wie die zou moeten 
opleggen. (actie: BZK, VNG, BING, 
Raad)

Prof. dr. A.F.M. Korsten / Open Universiteit

Prof. dr. A.F.M. Korsten / Open Universiteit

“gemeenten KUnnen 
 elKaar aan de Hand Van 
casUïstieK Van informatie 
Voorzien”

Mr. M. Siebes / Ministerie van Binnenlandse Zaken

Conclusie 5

In de politieke arena kan een licht vergrijp tot 

het einde van de politieke carrière leiden. Het 

proportionaliteitsbeginsel zoals we dat uit 

het straf- of ambtenarenrecht kennen, geldt      

kennelijk niet voor de politiek.

Aanbeveling
Stel procedurevoorschriften op 
hoe intern met integriteitvraag-
stukken omgegaan dient te wor-
den. Geef aan wie daarbij als 
vertrouwenspersoon/aanjager op-
treedt, welke volgorde van hande-
len in welke situatie gewenst is en 
betrek daarbij het cascademodel 
(voor de raad: eerst betrokkene 
horen, dan opschalen naar fractie 
> seniorenconvent > presidium > 
raad). Geef tevens aan wanneer 
nader onderzoek noodzakelijk 
is en stel hiervoor een onder-
zoeksprotocol op, waarbij aan een 
ondersteunende rol voor de VNG 
en/of BING kan worden gedacht. 
(actie: raadsgriffier) 

Conclusie 6

De rol van aanjager van integriteitkwesties 

door de pers wordt erkend. Moeilijker wordt 

het als die rol overgaat in aanklagen en zelfs 

veroordelen. Deze laatste twee rollen hebben 

grote invloed op het verloop van het politieke 

proces, ook als er niets aan de hand blijkt te 

zijn. De aangerichte schade door perspublica-

ties is dan nauwelijks meer te herstellen. 

Conclusie 7

Voor de journalisten geldt ook een gedrags-

code, waarop zij via de Raad voor de Journalis-

tiek aangesproken kunnen worden.

Ids Bierma

Projectleider Integriteit / Organisator Symposium

Gemeente Maastricht

Conclusie 4

Die rol is tweeledig:

a. het initiëren

Organiseren en faciliteren van het debat in de 

raad en het college aan de hand van gedrags-

code en casuïstiek van hier en elders;

b. handhaven

Het bespreken van signalen die met integriteit 

en belangenverstrengeling te maken hebben 

die hem ter ore zijn gekomen met de desbe-

treffende raads- en collegeleden, tenzij proce-

durevoorschriften hierin op een andere wijze 

hebben voorzien.

Dergelijke procedurevoorschriften zullen ook 

niet in alle situaties voorzien, maar kunnen 

toch voorkomen dat de burgemeester in het 

voorkomende geval geen enkel houvast heeft 

bij het bespreekbaar maken van een bepaalde 

situatie en het er daarom maar bij laat zitten.  
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Integriteit in het openbaar bestuur, het is een 

precair onderwerp. Bestuurders, politici en 

ambtenaren hebben er vrijwel dagelijks mee te 

maken. Vaak is het duidelijk waar de grenzen 

van integer handelen liggen, bijvoorbeeld als het 

gaat om het aannemen van giften. Maar net zo 

vaak worstelen we met vragen. 

Om meer duidelijkheid te krijgen, heeft de 

gemeente Maastricht onlangs een minisymposium 

over bestuurlijke integriteit georganiseerd. Het 

symposium bood de nodige handreikingen. 

Die willen we graag delen met bestuurlijk 

Nederland. Vandaar dat we het verslag van het 

minisymposium in dit handzaam boekje hebben 

vastgelegd. We bieden het u graag ter lering aan.


