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Almere, 8 april 2017, 
 
 
 
Betreft: WOB:  wettelijke bepaling mbt integriteit rapportage art 125 quater  
ambtenarenwet 
 
 
Geachte College, 
 
Integriteit is een hot issue, helaas is het niet duidelijk in welke vorm de gemeente 
zich houdt aan de wettelijke bepaling omtrend jaarlijkse rapportage van integriteit 
issues en beleid, zoals deze verwoord is in de ambtenaren wet. 
 

 Artikel 125quater 

Het bevoegd gezag van ambtenaren die door of vanwege het rijk, de provincies, de 

gemeenten of de waterschappen zijn aangesteld, 

o a. voert een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed 

ambtelijk handelen en dat in ieder geval aandacht besteedt aan het bevorderen 

van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van 

bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie; 

o b. zorgt ervoor dat het integriteitsbeleid een vast onderdeel uitmaakt van het 

personeelsbeleid in ieder geval door integriteit in functioneringsgesprekken en 

werkoverleg aan de orde te stellen en door het aanbieden van scholing en 

vorming op het gebied van integriteit; 

o c. draagt zorg voor de totstandkoming van een gedragscode voor goed 

ambtelijk handelen; 

o d. stelt in overeenstemming met de Tweede Kamer, onderscheidenlijk 

provinciale staten, de raad of het algemeen bestuur, vast op welke wijze 

jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid 

en over de naleving van de gedragscode 
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Volgens deze wet, die van toepassing is sinds 1 maart 2006, zou er conform punt d 
van de wet jaarlijks een verantwoording aan de raad afgelegd moeten worden over 
het gevoerde integriteitsbeleid en over de naleving van de gedragscode. 
 
Diverse overheidsinstellingen  rapporteren, in lijn met deze wet, zeer uitgebereid, en 
op basis van de wet openbaarheid bestuur vraag ik u aan te geven op welke wijze er 
invulling wordt gegegeven aan deze wet en de openbare verslagen te overleggen die 
er sinds 2006 gemaakt zijn in het licht van de ambtenarenwet artikel 125 quater punt 
d. 
 
Binnen de lijn van dit WOB verzoek vragen wij  u ons aan te geven wanneer er 
binnen de gemeenteraad van de gemeente Bloemendaal  is vast gesteld hoe er 
jaarlijks invulling wordt gegeven aan bovenstaande wetsartikel, kunt u deze jaarlijkse 
rapportages omtrent het integriteits beleid en de gedragscodes, in lijn met dit 
artikel,van de afgelopen 5 jaar overleggen. 
 
Kunt u ons een kopie sturen van zowel het vast gestelde integriteitsbeleid als de 
gedragscodes en de rapportages van de afgelopen 5 jaar welek zijn opgesteld in lijn 
met artikel 125 quater  
 
Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet 
Openbaarheid van bestuur (WOB). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in 
artikel 6, eerste lid van de WOB verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 10 
mei 2017  toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het 
maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf via e-mail (info@mvrc.eu) op 
de hoogte te brengen.  
 
 

 
Hoogachtend, 

 
 
M.G.J.H. van Rooij MBA RM 
 
 
 
 
Cc: Gemeenteraad gemeente Bloemendaal   
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