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VOORWOORD 

 Het rapport dat voor u ligt is in opdracht van de Burgemeester en de Raad van de 

gemeente Utrecht geschreven door drie aan verschillende universiteiten verbonden 

wetenschappers. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit rapport is uitgevoerd in de 

periode september – december 2014. Graag willen wij als onderzoekers een aantal mensen 

bedanken die op verschillende manieren hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit 

rapport. In de eerste plaats hebben wij tijdens onze werkzaamheden voortreffelijke ambtelijke 

ondersteuning ontvangen van mw. mr. Sandra Verkerk en dhr. mr. Erik Scholten gedurende 

de diverse vergaderingen van de Commissie. Voorts hebben wij gesprekken gevoerd en 

daarbij relevante informatie ontvangen van mw. Eling van het team-Audit en van dhr. Van 

Beest van de Afdeling Grondzaken. Ook danken wij burgemeester Van Zanen, alle 

fractievoorzitters uit de raad, de griffier van de raad, dhr. Smits, en dhr. Oostveen, en zijn 

adviseur dhr. Schuwer alsmede de wethouder Grondzaken, dhr. Geldof, voor de met ons 

gevoerde gesprekken. De in deze gesprekken verstrekte informatie, de opmerkingen die zijn 

gemaakt en de suggesties die zijn gedaan hebben zeer bijgedragen aan de totstandkoming en 

aan de inhoud van het rapport. Wij vonden het interessant om in betrekkelijk korte tijd deze 

interactie tussen theorie en praktijk op een onderdeel van het terrein van de 

integriteitsschendingen - de belangenverstrengeling en het omgaan met informatie - op 

gemeentelijk niveau te kunnen verrichten. De openheid waarin wij de gesprekken hebben 

kunnen voeren hebben wij erg op prijs gesteld. Wij hopen dat het rapport bijdraagt aan de 

verdere discussie over deze onderwerpen en mogelijke aanscherping van de wijze waarop hier 

mee wordt omgegaan in de raad.  

prof. dr. Henk Addink, prof dr. Erwin van der Krabben en mr. dr. Solke Munneke. 
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Algemene inleiding 

 De raad van de gemeente Utrecht heeft een commissie van onafhankelijke wijze 

personen (hier verder: de Commissie) ingesteld met betrekking tot de vraag hoe de zakelijke 

belangen van een bepaalde persoon zich verhouden tot zijn positie als raadslid. Voorzitter (en 

lid) van de Commissie is prof. dr. Henk Addink (UU) en de twee overige leden zijn mr. dr. 

Solke Munneke (VU) en prof. dr. Erwin van der Krabben (RU).  

 De Commissie heeft tot taak te onderzoeken hoe de zakelijke belangen van 

ondernemer en raadslid Wim Oostveen (Stadsbelang Utrecht) in de stad Utrecht zich 

verhouden tot zijn positie als raadslid. Op basis van een lijst van nevenactiviteiten is naar alle 

raadsleden gekeken en deze zijn meegenomen in het onderzoek. Voorts zijn in de 

instellingsbrief nog een aantal andere relevante aspecten voor het onderzoek vermeld. Op 

welke manier dienen de gemeente (burgemeester, raad, college) en/of het raadslid om te gaan 

met de verhouding tussen zijn of haar zakelijke belangen enerzijds en het raadslidmaatschap 

anderzijds op basis van wet, jurisprudentie, gedragscode en algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur? Welke maatregelen c.q. waarborgen zijn nodig om belangenverstrengeling 

of de schijn daarvan te voorkomen? Dit zijn tegelijkertijd de onderzoeksvragen die de 

Commissie heeft meegekregen. 

 Dit rapport vormt een weergave van de wijze waarop het onderzoek heeft 

plaatsgevonden en de bevindingen van de Commissie in de vorm van conclusies en 

aanbevelingen. De hier aan de orde zijnde problematiek van de mogelijke 

belangenverstrengeling – zoals in het eerste hoofdstuk uiteengezet - vormt een illustratie van 

de toenemende betekenis van het onderwerp integriteit in het lokale openbaar bestuur en de 

bijzondere rol die de raad daarbij vervult. Vanwege het grote belang van het onderwerp 

integriteit – nu maar ook in de toekomst – heeft de Commissie in het tweede hoofdstuk 

heldere begripsomschrijvingen gegeven van de kernbegrippen “integriteit” en 

“integriteitsschending” en wordt op een systematische wijze een direct verband gelegd met de 

onderwerpen belangenafweging en belangenverstrengeling, waarbij het laatste onderwerp de 

aanleiding vormt voor de onderzoeksopdracht. Het gaat dan om vragen zoals “om welke 

belangen gaat het precies?”, “op welke wijze vindt de belangenafweging plaats?”. Het is van 

bijzonder belang dat de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging hierin steeds een heldere 

positie bepaalt.  

 In de daarop volgende hoofdstukken wordt met betrekking tot de gemeenteraad van 

Utrecht ingegaan op de wijze waarop de gegevensverzameling door de Commissie heeft 

plaatsgevonden, de ontwikkeling van het toetsingskader voor respectievelijk de 

bestuursrechtelijke aspecten, de gemeenterechtelijke aspecten en de relevante aspecten van 

grond- en vastgoedzaken en de toepassing daarvan op de Utrechtse situatie. Het rapport wordt 

afgesloten met de beantwoording van de onderzoeksvragen en de conclusies en 

aanbevelingen.  
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1.  Betekenis van integriteit in de praktijk van het lokale bestuur 

 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de toenemende betekenis van integriteit in de 

praktijk van het lokale openbaar bestuur, dat is in de gemeente Utrecht niet anders dan in 

andere gemeenten.
1
 Daarbij kunnen zich verschillende vormen van schendingen van 

integriteit voordoen en in dit onderzoek is de aandacht gericht op (mogelijke) 

belangenverstrengeling. Het onderzoek is verder toegespitst op (mogelijke) schendingen van 

integriteit van leden van de gemeenteraad van Utrecht en hoe de raad zelf, maar ook de 

burgemeester en het college van burgemeester en wethouders nu en in de toekomst daarmee 

moeten omgaan. Ten slotte wordt hier ingegaan op de vraagstelling van het onderzoek en de 

wijze waarop de beantwoording daarvan in dit rapport plaatsvindt.  

 

1.1 De toenemende betekenis van integriteit in de praktijk van het lokale openbaar 

bestuur 

 Het onderwerp integriteit is de laatste jaren steeds belangrijker geworden, ook in het 

openbaar bestuur op gemeentelijk niveau, onder andere omdat we steeds vaker voorbeelden 

zien van schendingen van integriteit. Het gaat dan om corruptie of omkoping, fraude of 

verduistering, beloften of giften, belangenverstrengeling, het vermengen van publieke met 

private belangen, nepotisme in de vorm van het bevoordelen van familie of vrienden, 

onverenigbare nevenfuncties of nevenactiviteiten, misbruik van informatie, intimidatie, 

misbruik van bevoegdheden. Dit overzicht is al meer dan tien jaar geleden opgesteld door Van 

den Heuvel en Huberts en is nog steeds zeer aansprekend omdat het een goed beeld geeft van 

de verschillende vormen van integriteitsschendingen die zich in de praktijk van het openbaar 

bestuur kunnen voordoen.  

 Het aantal en de soorten gevallen van integriteitsschendingen nemen toe mede omdat 

er ook steeds meer openheid is aan de kant van de overheid waardoor eerder en vaker dit soort 

situaties in de publiciteit komen. Op het lokale niveau, waar de afstand tussen burger en 

openbaar bestuur kleiner is dan op het centrale niveau, doen deze ontwikkelingen zich 

versneld en in sterkere mate voor en daarbij kan in beginsel iedere gemeente met dergelijke 

gevallen geconfronteerd worden. Dit stelt ook hoge eisen aan de integriteit van personen en 

instellingen op het gemeentelijk niveau waarbij goed bestuur – en als onderdeel daarvan het 

behoorlijk bestuur - het meer algemeen kader vormt waarbinnen dit beleid is ingebed.  

 Een illustratie van de toenemende betekenis van integriteit in het lokale openbaar 

bestuur vormt het grote aantal rapporten waarin dergelijke integriteitsincidenten op 

gemeentelijk niveau zijn onderzocht.
2
 De gevallen waarbij zich integriteitsschendingen 

voordoen in de gemeentelijke context hebben betrekking op gedragingen van ambtenaren, 

bestuurders en raadsleden en die gedragingen omvatten verschillende onderwerpen. Kritiek is 

er op het steeds wisselende normatieve kader dat in die rapporten wordt gehanteerd. Het 

                                                           
1
 E. Kolthoff, Integriteit in de praktijk van het lokaal bestuur, in: Integriteit (red. J.H.J. van den Heuvel e.a.), Deventer 2012, pp. 349-368. 

2
 G.H. Addink, De toetsing van integriteitsschendingen getoetst, in S.C Loeffen e.a. (red.), Integriteit in politiek en bestuur. De 

(on)mogelijkheden van het recht (Staatsrechtconferentie 2013), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2014, bijlage I. 
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verdient aanbeveling om een meer geharmoniseerd toetsingskader te ontwikkelen waarbij 

rekening wordt gehouden met de staatsrechtelijk verschillende posities van ambtenaren, 

bestuurders en raadsleden.  

 

1.2 Problematisering in het kader van (mogelijke) belangenverstrengeling 

 Hiervoor hebben we gezien dat belangenverstrengeling één van de vormen is waarin 

integriteitsschendingen zich kunnen voordoen. Men kan spreken van belangenverstrengeling 

wanneer het individueel belang van een persoon die een publieke taak verricht, wordt 

vermengd met het publieke belang met het oog waarop die taak rechtens moet worden 

verricht. Men kan in dergelijke gevallen stellen dat niet meer louter het publieke belang maar 

ook het individueel belang van betrokkene wordt behartigd en dat dan de kans bestaat dat niet 

meer op een objectieve wijze – zonder vooringenomenheid – in het algemeen belang wordt 

gehandeld.  

 Van den Heuvel stelt dat aldus de zuiverheid van het optreden van de overheid niet is 

gewaarborgd en hij is van mening dat zelfs de schijn van vooringenomenheid moet worden 

vermeden. In zijn visie dient niet alleen te worden voldaan aan de normen zoals die in de wet 

staan, maar ook aan de geest van de wet, de bedoelingen van de wet en de morele dimensie 

van de wet.
3
 De schijn dat er sprake is van belangenverstrengeling, zonder dat er sprake is van 

enige wetsovertreding, is al voldoende om de integriteit van een persoon in twijfel te trekken. 

De grens ligt voor hem, zo schrijft hij, daar waar er sprake is van integritisme: het overdreven 

en ten onrechte beoordelen met morele maatstaven. Bovendien moeten ook de motieven van 

betrokkene en de context van het geheel in de beoordeling worden betrokken om aldus een 

compleet beeld van de situatie te krijgen.  

 Kortom, er is duidelijk behoefte aan objectivering op grond waarvan men tot het 

oordeel kan komen dat er sprake is van een onjuiste belangenverstrengeling. Het is derhalve 

van belang voor een belangrijk democratisch instituut als de gemeenteraad om op een 

objectieve wijze en aan de hand van objectieve criteria vast te stellen of er sprake is van een 

niet-toelaatbare belangenverstrengeling. 

  

1.3 De positie van de (leden van de) gemeenteraad 

 De gemeenteraad is één van de drie organen die in art. 6 van de Gemeentewet (verder: 

Gemw) worden genoemd en derhalve heeft elke gemeente een gemeenteraad. Vervolgens is 

bepaald dat de raad de gehele bevolking van de gemeente vertegenwoordigt (art. 7) en dat de 

burgemeester voorzitter van de raad is (art. 9). Er worden tevens eisen aan het lidmaatschap 

van de raad gesteld en hoe te handelen als er tussentijds een plaats openvalt (artt. 10 en 11).  

 Daarna volgt een vanuit het perspectief van integriteit belangrijke bepaling, art. 12:  

                                                           
3
 J.H.J. van den Heuvel, Integriteit in perspectief, in: Integriteit, Deventer 2012, p. 454. 
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 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.  

Vervolgens is geregeld welke functies niet naast het raadslidmaatschap mogen worden 

uitgeoefend en wanneer daarop een uitzondering mogelijk is (art. 13). Het volgende artikel 

regelt de eed c.q. de belofte en in art. 15 is bepaald dat bepaalde nevenwerkzaamheden niet 

zijn toegestaan: 

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.  

2. Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen.  

3. De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast. 

 Ten slotte zijn artikelen opgenomen die bepalen dat er een reglement van orde moet 

worden vastgesteld, de wijze waarop vergaderingen plaatsvinden en dat deze in beginsel in 

het openbaar wordt gehouden, maar dat ook besloten vergaderingen kunnen worden gehouden 

en geheimhouding kan worden opgelegd (art. 23 e.v.). Dan volgen de bepalingen over het 

stemmen (art. 27 e.v.): zonder last, wanneer men niet mag deelnemen aan een stemming (art. 

28), en vervolgens de ondertekening van de stukken van de raad en het recht op ambtelijke 

ondersteuning van raadsleden (art. 33).  

 In 2011 verscheen de “Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij 

gemeenten, provincies en waterschappen”. Als eerste kernbegrip wordt genoemd 

“Dienstbaarheid” en dat is als volgt omschreven: Het handelen van een politiek ambtsdrager 
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is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente, de provincie of het waterschap en 

op organisaties en burgers die daar onderdeel van uitmaken. Deze handreiking bevat tevens 

een model voor een Code (voor het gemeentelijk niveau voor raadsleden op grond van art. 15, 

derde lid, Gemw).
4
 Eén van de hoofdstukken van de Handreiking heeft betrekking op 

belangenverstrengeling en ook de Code – die betrekking heeft op politieke ambtsdragers en 

geen onderscheid maakt tussen bestuurders en volksvertegenwoordigers - bevat een hoofdstuk 

met bepalingen omtrent belangenverstrengeling waarvan sommige op gespannen voet lijken 

te staan met de zojuist weergegeven omschrijving, met name vanwege de formulering “altijd 

en volledig”, van het eerste kernbegrip in de Handreiking.  

 De bepalingen in de Code betreffen de volgende verplichtingen:  

- een opgave van de financiële belangen,  

- het voorkomen van (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke 

concurrentieverhoudingen,  

- het niet verrichten tegen beloning van werkzaamheden voor de gemeente waar 

betrokkene aan verbonden was gedurende een jaar na aftreden,  

- het aangeven van betrokkenheid indien de onafhankelijke oordeelsvorming vanwege 

persoonlijke betrokkenheid bij een onderwerp in het geding kan zijn via familie- of 

vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen bij de aanbieder 

van diensten of goederen,  

- het zich onthouden van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht, 

het niet aannemen van geschenken van een aanbieder van diensten aan de gemeente 

waardoor onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden, 

- het niet vervullen van nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een 

integere invulling van de politieke functies,  

- bij het openbaar maken van nevenfuncties en q.q.-nevenfuncties vermelden: voor 

welke organisatie de functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies 

bezoldigd zijn, geen inkomsten uit een q.q.-nevenfunctie, tenzij dat op grond van de 

wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan.  

 Bij veel van deze bepalingen doet zich de vraag voor naar de handhaafbaarheid. In de 

literatuur wordt opgemerkt dat de juridische status van deze Codes gering is en dat wordt dan 

afgeleid uit het feit dat van een gedragscode in plaats van een verordening wordt gesproken en 

dat de regering tijdens de parlementaire behandeling de Code als een interne regeling heeft 

gekwalificeerd. De wetgever heeft, zo wordt gesteld, geen bindende regeling voor ogen 

gehad.
5
 De schrijver bedoelt te zeggen dat de Code geen algemeen verbindende voorschriften 

bevat, want dat is inderdaad niet het geval. Maar om te zeggen dat er geen bindende werking 

van uitgaat, is op zijn minst voor discussie vatbaar. Men kan verdedigen dat een dergelijke 
                                                           
4
 S.A.J. Munneke, H. Doornhof, De gedragscode voor raadsleden gewogen en te licht bevonden, Gst. 2013, pp. 631-641. 

5
 E. Kolthoff, Integriteit in de praktijk van het lokaal bestuur, in: Integriteit (red. J.H.J. van den Heuvel e.a.), Deventer 2012, pp. 349-368. 
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Code onder omstandigheden te beschouwen is als een beleidsregel en dat er dan om die reden 

een wettelijke binding via art. 4:84 Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) van uitgaat. In 

artikel 4:84 is bepaald dat het bestuursorgaan overeenkomstig de beleidsregel handelt tenzij 

dat onevenredig is in verhouding tot de met die beleidsregel te dienen doelen. Bovendien is in 

ieder geval ook te verdedigen dat bij het niet in acht nemen van bepalingen uit de Code, er 

sprake is of kan zijn van strijd met één van de beginselen van behoorlijk (en dus ook van 

goed) bestuur. Kortom de Code is ook weer niet zonder juridische betekenis. Wel hebben wij 

begrepen dat inmiddels gewerkt wordt aan een herziening van het model voor de Code.  

 

1.4 Vraagstelling en leeswijzer 

 De Commissie heeft tot taak onderzoek te doen naar de vraag hoe de zakelijke 

belangen van een persoon zich verhouden tot zijn of haar positie als raadslid en hoe daarmee 

om te gaan. Daartoe wordt in de eerste plaats gekeken naar de situatie van de heer Oostveen 

maar ook naar de andere raadsleden op basis van de lijst van nevenactiviteiten en wordt 

nagegaan of er sprake is van vergelijkbare gevallen. Voorts wordt nagegaan hoe het 

gemeentebestuur (burgemeester, raad en college) en/of het raadslid hiermee dienen om te 

gaan in het licht van wet, jurisprudentie, gedragscode en de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. Ten slotte wordt nagegaan welke maatregelen c.q. waarborgen nodig zijn 

om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. 

 In het tweede hoofdstuk worden enkele kernbegrippen – “integriteit” en 

“integriteitsschending” – toegelicht. Vervolgens wordt nader ingegaan op de verschillende 

soorten belangen die aan de orde kunnen zijn alsmede hoe – als er sprake is van een 

discretionaire ruimte – bedoelde belangen ten opzichte van elkaar kunnen worden afgewogen. 

Daarbij is dan ook aan de orde wanneer er sprake kan zijn van belangenverstrengeling. 

 Het derde hoofdstuk bespreekt de onderzoeksaanpak. In die aanpak zoals destijds 

beschreven in het onderzoeksvoorstel, waren al enkele aandachtspunten bij het onderzoek 

vermeld en op basis daarvan heeft er een fasering van de werkzaamheden plaatsgevonden. 

Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de meer procedurele aspecten en de meer 

inhoudelijke aspecten die bij de verschillende onderzoeks(sub)vragen aan de orde zijn. Ten 

aanzien van de procedurele aspecten hebben wij de volgende fasen in het onderzoek 

onderscheiden: a. afbakening van de onderzoeksvragen, b. verkenning van de problematiek, c. 

kennisvergaring, d. ontwikkeling toetsingskader, e. toepassing van toetsingskader op de 

problematiek, f. conclusies en aanbevelingen. Daarbij bleek tijdens de 

onderzoekswerkzaamheden dat soms bepaalde stappen (deels) parallel liepen.  

 In het vierde hoofdstuk is het door de Commissie ontwikkelde toetsingskader 

beschreven. Dat toetsingskader heeft betrekking op respectievelijk het bestuursrecht, het 

gemeenterecht en het onderwerp grondzaken. In het bestuursrechtelijk en het 

gemeenterechtelijk kader is niet alleen de toepasselijke wetgeving en rechtspraak beschreven, 

ook wordt ingegaan op de daarachterliggende gedachten en concepten alsmede de context van 

het onderwerp grond- en vastgoedzaken.  
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 Daarna wordt in het vijfde hoofdstuk dit toetsingskader toegepast op de verkregen 

informatie en gegevens om van daaruit te komen tot bepaalde conclusies voor drie 

onderwerpen: het bestuursrechtelijk kader, het gemeenterechtelijk kader en het onderwerp 

grond- en vastgoedzaken alle drie tevens in onderling verband bezien. 

 Het hoofdstuk zes bevat ten slotte een systematische beantwoording van de gestelde 

onderzoeksvragen, het operationaliseren van de bevindingen in de vorm van aanbevelingen 

voor de toekomst.  
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2.  Integriteit en belangenverstrengeling en de gemeenteraad in theorie 

 In het onderzoek worden enkele kernbegrippen gebruikt die in dit hoofdstuk worden 

toegelicht omdat een heldere begripsomschrijving van de kernbegrippen de inhoudelijke 

discussie ten goede komt. Het valt op dat in de literatuur geen heldere begripsomschrijvingen 

worden gegeven. In de eerste plaats worden hier de begrippen “integriteit” en 

“integriteitsschending” omschreven alsmede de onderlinge verhouding tussen beide 

begrippen. Daarna wordt het onderwerp belangenafweging besproken en benaderd vanuit het 

perspectief van helderheid van de aan de orde zijnde belangen en vanuit het perspectief van de 

belangenafweging zoals die door de raad van de gemeente Utrecht als bestuursorgaan dient te 

worden verricht. Belangrijk is voorts de positie die de gemeenteraad inneemt in het 

staatsrechtelijke bestel op gemeentelijk niveau namelijk als volksvertegenwoordiging, een 

positie die in de Grondwet is verankerd.  

 

2.1 De begrippen “integriteit” en “integriteitsschending” 

“Integriteit” is een begrip dat vaak wordt gebruikt maar waarvan niet steeds duidelijk 

is wat het precies inhoudt. Oorspronkelijk omvat het begrip vooral ethische en morele eisen of 

waarden en heeft het betrekking op individuele personen. Men voorkomt 

belangenverstrengeling, gaat zorgvuldig om met persoonlijke of gevoelige informatie en komt 

gedane toezeggingen na. Maar in de loop van de tijd is de werkingssfeer veranderd en hebben 

deze waarden niet slechts betrekking op individuele personen of groepen van personen maar 

ook op organisaties en systemen waarbinnen die personen functioneren. De organisatie heeft 

een bepaalde missie, eigen regels en richtlijnen of een code op dit gebied. Aldus zien we dat 

de reikwijdte van het begrip integriteit zich geleidelijk aan heeft verruimd. Maar er is nog iets 

anders aan de hand.
6
 

 We zien dat deze van oorsprong ethische en morele normen en waarden ook steeds 

meer in het recht een plaats hebben gekregen en er treedt voorts daarbij een duidelijke 

wisselwerking op tussen waarden zoals integriteit en beginselen van goed bestuur. Er is niet 

alleen sprake van een filosofisch, ethisch en historisch perspectief, maar ook een bestuurlijk 

en juridisch perspectief.
7
 Dit leidt tot interessante vragen over de inhoud van ethische en 

morele waarden met betrekking tot integriteit, de vraag naar de juridische dimensie van 

integriteit, de onderlinge verhouding daartussen en de beoordeling daarvan door het bestuur 

zelf en door onafhankelijk externe overheidsinstellingen. Op deze kernvragen zal in de 

context van de gemeenteraad hier worden ingegaan omdat op het politieke niveau de 

verschillende perspectieven bij elkaar komen en afwegingen tussen die perspectieven moeten 

worden gemaakt. 

                                                           
6
 G.H. Addink, Integriteit, rechtsmatigheid en goed bestuur, in: Integriteit (red. J.H.J. van den Heuvel e.a.), Deventer 2012, p. 103. 

7
 L.W.J.C. Huberts, Visies op integriteit, in: Integriteit (red. J.H.J. van den Heuvel e.a.), Deventer 2012, pp. 21-36; P. van Reenen, 

Integriteit, mensenrechten en politie, in: Integriteit (red. J.H.J. van den Heuvel e.a.), Deventer 2012, pp. 127-145; E. Sikkema, Corruptie en 

strafrecht, in: Integriteit (red. J.H.J. van den Heuvel e.a.), Deventer 2012, pp. 283-301; E. Kolthoff, Integriteit in de praktijk van het lokaal 

bestuur, in: Integriteit (red. J.H.J. van den Heuvel e.a.), Deventer 2012, pp. 349-368. 
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 In de literatuur heeft er een verdere verdieping van het begrip integriteit 

plaatsgevonden. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen het begrip integriteit en de 

verschillende opvattingen die er over dit begrip bestaan. Als startpunt voor de 

begripsdiscussie wordt genomen het Latijnse integritas, dat heelheid, zuiverheid of 

ongereptheid betekent.
8
 Integriteit kan verwijzen naar een oorspronkelijke toestand van 

zuiverheid en ongereptheid die behouden moet blijven, maar ook naar een ideale toestand van 

heelheid waarnaar gestreefd moet worden. Musschenga onderscheidt bij integriteit over 

personen de volgende drie dimensies: correspondentie (tussen denken en zeggen), consistentie 

(afwezigheid van tegenstrijdigheid) en coherentie (elkaar ondersteunende beweringen). Maar 

geleidelijk aan verschuift de aandacht van de integriteit van de persoon naar de integriteit van 

de gedraging waarbij er sprake is van een schending wanneer betrokkene willekeurig handelt 

of misbruik maakt van zijn functie. Aldus vindt er binnen de sociale wetenschappen een 

uitbreiding van het begrip integriteit plaats. 

Huberts schetst in het Handboek Integriteit acht visies op integriteit.
9
 Hij onderscheidt 

integriteit als: 1. heelheid, 2. passendheid, 3. professionele verantwoordelijkheid, 4. bewust 

moreel reflecteren, 5. waarde inclusief onkreukbaarheid, 6. overeenstemming met wet en 

regel, 7. overeenstemming met morele waarden, en 8. exemplarisch ideaal gedrag. Die visies 

zijn interessant omdat hieruit niet alleen blijkt dat er in de literatuur (nog) geen eenduidigheid 

bestaat ten aanzien van het begrip integriteit, maar tevens, dat daar vanuit verschillende 

invalshoeken tegenaan wordt gekeken. In zijn bijdrage gaat het bij Huberts in wezen om de 

volgende vier te onderscheiden begrippen integriteit: a. integriteit als ethisch begrip; b. 

integriteit als sociaal begrip; c. integriteit als moreel begrip; en d. integriteit als juridisch 

begrip. Dit onderscheid wordt hier aangehouden omdat de geschetste visies goed aansluiten 

op de voornoemde integriteitbegrippen.  

 Het hanteren van de verschillende begrippen van integriteit, evenals de uiteenlopende 

visies op het onderwerp integriteit maken duidelijk dat onderzoekers steeds helder moeten 

aangeven van welk begrip integriteit ze precies uitgaan en vanuit welke visie het onderwerp 

integriteit wordt benaderd.  

Het is daardoor duidelijk, dat men niet al te eenvoudig algemene uitspraken kan doen 

met betrekking tot geconstateerde integriteitsschendingen, immers daarbij zal het afhangen 

van welk begrip men uitgaat en de visie die men op het onderwerp heeft. Hoe dan ook heeft 

het begrip integriteit zich in de loop van de tijd verruimd en is niet meer slechts de ethisch-

morele dimensie of de sociale dimensie van belang, maar evenzeer de bestuurlijk-juridische 

dimensie van de integriteit.
10

 Het onderwerp integriteit vraagt daarom, net zoals bij het 

concept van goed bestuur om een interdisciplinaire benadering.
11

  

                                                           
8
 A.W. Musschenga, ‘Begripsanalyse integriteit’, in: Integriteit, (red. J.H.J. van den Heuvel e.a.), Deventer 2012, p. 40 e.v..  

9
 L.W.J.C. Huberts, ‘Visies op integriteit’, in: Integriteit, (red. J.H.J. van den Heuvel e.a.), Deventer 2012, p. 21 e.v.. 

10
 G.H. Addink, Integriteit, rechtmatigheid en goed bestuur, in: Integriteit (red. J.H.J. van den Heuvel e.a.), Deventer 2012, p. 103. 

11
 Zie voor een uitwerking van de interdisciplinaire benadering van goed bestuur waarbij bestuursrecht, bestuurswetenschap en economie 

samenhangend worden benaderd: G.H. Addink, Goed Bestuur, oratie Universiteit Utrecht, Zwolle 2010; G.H. Addink,  Governance and 

Norms: An Interdisciplinary Approach of Good Governance, in: Law & Governance – Beyond the public-private law divide? (Eds. A.L.B. 

Colombo Ciacchi, M.A. Heldeweg, B.M.J. van der Meulen, A.R. Neerhof), The Hague 2013, pp. 241 – 272. 
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 De afgelopen tijd zijn er veel onderzoeken gedaan met betrekking tot vermoedelijke 

schendingen van integriteit in de publieke sector. De uitkomsten van die onderzoeken zijn 

inhoudelijk niet altijd bevredigend, maar wat opvalt, is dat er een breed scala bestaat aan 

toetsingskaders en dat die opmerkelijke verschillen vertonen. De variëteit aan toetsingskaders 

doen zich veelal voor bij de ethisch-morele en financieel-economische dimensies van 

integriteit.
12

 Te weinig aandacht is er tot dusverre besteed aan de bestuurlijk-juridische 

dimensie van integriteit en het ontwikkelen van een daarbij passend toetsingskader.
13

 Er 

ontbreekt op dit moment een eenduidig toetsingskader op het gebied van 

integriteitsschendingen. 

 Van den Heuvel
14

 onderscheidt verschillende soorten integriteitsschendingen en 

daarbij gaat het bij hem (vooral) om strafrechtelijke en om morele overtredingen. Deze laatste 

categorie betreft laakbaar of schadelijk gedrag dat weliswaar niet strafwaardig is, maar wel 

onwenselijk en onaanvaardbaar wordt geacht.
15

 Opvallend is dat hij in dit verband niet spreekt 

van de bestuurlijk-juridische overtredingen, hoewel uit de door hem gegeven opsomming van 

integriteitsschendingen blijkt dat het hem daar tevens om gaat.  

Hij noemt dan corruptie of omkoping; fraude of verduistering; non-quid pro quo 

beloften of giften; belangenverstrengeling in het bijzonder het vermengen van publieke met 

private belangen; nepotisme via het bevoordelen van familieleden, vrienden of relaties; het 

hebben van onverenigbare nevenfuncties of nevenactiviteiten; het te eigen bate misbruiken of 

manipuleren van informatie; het uitoefenen van intimidatie of het scheppen van angstcultuur; 

en tenslotte het misbruik maken van bevoegdheden.
16 

Voor de gemeentelijke praktijk is het nuttig om te zien wat men daar onder meer heeft 

gevonden. Het Meldpunt Integriteitschendingen als onderdeel van het Bureau Integriteit van 

de gemeente Amsterdam heeft een overzicht gemaakt over de periode 2000-2010. In 

Amsterdam zijn sinds 1996 diensten en stadsdelen van de gemeente verplicht om vermoedens 

van integriteitsschendingen te melden bij het Meldpunt Integriteitschendingen. In eerste 

instantie ging dat voornamelijk om meldingen van strafbare feiten zoals corruptie, fraude, 

diefstal en verduistering. Na 2002 zijn daar andere categorieën aan toegevoegd. In de 

Beleidslijn Meldplicht Integriteitschendingen Diensten en Stadsdelen (vastgesteld door B&W 

op 11 december 2007) is bepaald dat diensten en stadsdelen verplicht zijn een melding te doen 

bij het Meldpunt Integriteitschendingen binnen vijf werkdagen nadat een vermoeden van een 

integriteitsschending bekend is geworden bij de dienst of het stadsdeel. Het Meldpunt heeft op 

                                                           
12

 Het hierbedoeld onderzoek betreft 28, in de afgelopen drie jaar op internet gepubliceerde, onderzoeksrapporten inzake 

integriteitsschendingen bij gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk (zie bijlage 1).  
13

 Voor wat betreft de juridisering van integriteit zie: G.H. Addink, “Integriteit, rechtmatigheid en goed bestuur” in: J.H.J. van den Heuvel, 

L.W.J.C. Huberts, E.R. Muller (red.) Integriteit, Deventer 2012, pp. 103-124; Preadviezen staatsrechtconferentie 2013, Integriteit in politiek 

en bestuur. De (on)mogelijkheden van het recht,  S.C Loeffen e.a. (red.), Integriteit in politiek en bestuur. De (on)mogelijkheden van het 
recht (Staatsrechtconferentie 2013), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2014. 
14

 J.H.J van de Heuvel, ‘Integriteit in perspectief’, in: Integriteit, Deventer 2012, p. 450. 
15

 Zie de definitie van de Enquêtecommissie Bouwnijverheid, II, 2002-2003, 28244, nr. 9, p. 9. 
16

 J. van den Heuvel, L. Huberts, Integriteitsbeleid van gemeenten, Utrecht 2003. 
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basis daarvan de volgende indeling in categorieën van integriteitsschendingen gemaakt 

waarbij wordt gesproken van overheidsfunctionarissen en dat kunnen ambtenaren en 

bestuurders inclusief volksvertegenwoordigers zijn. Daarbij moet worden aangetekend dat de 

positie van ambtenaren duidelijk verschillend is van die van bestuurders, maar ook is op 

lokaal niveau de plaats van volksvertegenwoordigers weer anders dan die van bestuurders. 

Dat neemt niet weg dat dit meldingenoverzicht wel een nuttig beeld geeft van de vormen van 

integriteitsschendingen die zich op gemeentelijk niveau voordoen. 

Corruptie: Bij bestuurlijke en ambtelijke corruptie gaat het erom dat er zowel een 

interne als een externe actor aanwezig is, er sprake is van een ruiltransactie en het handelen of 

nalaten van de overheidsfunctionaris geschiedt met het oogmerk van persoonlijk voordeel.  

Fraude: Als een bestuurder of ambtenaar persoonlijk profiteert ten koste van de 

overheid zonder dat derden daar directe voor- of nadelen van ondervinden. Het opzettelijk 

door één of meer personen vervalsen, weglaten, toevoegen of verwijderen van gegevens, 

teneinde waarden aan een huishouding op onrechtmatige wijze te onttrekken of te doen 

toevloeien.  

Diefstal: Ontvreemding zonder dat er manipulatie van gegevens plaatsvindt om de 

diefstal te verhullen. 

Verduisteren: Het achterhouden of zich toe-eigenen van geld of goederen die men ter 

beheer onder zich heeft. 

Belangenverstrengeling: Wanneer een overheidsfunctionaris naast zijn/haar publieke 

ambt belangen heeft die mogelijk met zijn/haar functie in strijd zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn 

wanneer een ambtenaar financiële belangen heeft die strijdig zijn met een integere uitoefening 

van zijn/haar ambt. Een functionaris kan naast zijn/haar ambt een andere functie vervullen die 

een goede uitoefening van zijn/haar ambt in de weg staat. Ook zou een overheidsfunctionaris 

sociale contacten kunnen onderhouden met personen die in de zakelijke sfeer belang hebben 

bij zijn/haar overheidsorganisatie.  

Onverenigbare functies en activiteiten: Activiteiten die overheidsfunctionarissen 

kunnen uitoefenen zonder dat daarbij een situatie van belangenverstrengeling ontstaat maar 

die desalniettemin in strijd zijn met een goede vervulling van de functie.  

Misbruik en manipulatie van informatie: Het zodanig hanteren van informatie dat 

daarmee persoonlijke belangen of die van de organisatie worden gediend ten koste van het 

algemeen belang. Dit kan liegen en bedriegen zijn, het met opzet verschaffen van onjuiste 

informatie, het willens en wetens verkondigen van onwaarheden of het verdraaien van 

informatie. Of het lekken van informatie; het naar buiten brengen van vertrouwelijke 

informatie.  

Verspilling en misbruik van gemeentelijke eigendommen: Verspilling is het nalatig, 

onoplettend of onverschillig gebruik van materiaal, tijd en financiën van de gemeente. Het al 

of niet met opzet minder effectief en efficiënt functioneren dan redelijkerwijze mogelijk is.  
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Misdragingen (buiten werktijd): (strafbare) misdragingen in de vrije tijd van 

ambtenaren, bestuurders, arbeidscontractanten, uitzendkrachten en gedetacheerden van de 

gemeente Amsterdam in het geval die in enig verband staan tot het functioneren van de 

ambtenaar, de dienst of het stadsdeel waar de ambtenaar werkzaam is.  

Ongewenst gedrag: de uitoefening van (fysiek) geweld, bedreiging, discriminatie, 

pesten, stalken en (seksuele) intimidatie.  

Misbruik van bevoegdheden: het misbruik maken van bevoegdheden die men binnen 

een functie heeft. 

Het is opvallend dat in dit overzicht belangenverstrengeling als één van de vormen van 

integriteitsschending wordt beschouwd en dat deze van de andere vormen kan worden 

onderscheiden. Belangenverstrengeling doet zich voor wanneer een overheidsfunctionaris – 

dus ook een raadslid - naast zijn of haar publieke ambt belangen heeft die mogelijk met 

zijn/haar functie in strijd zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer een raadslid financiële 

belangen heeft die strijdig zijn met een integere uitoefening van zijn/haar ambt. Een raadslid 

kan naast zijn/haar ambt een andere functie vervullen die een goede uitoefening van zijn/haar 

ambt in de weg staat. Ook zou een raadslid sociale contacten kunnen onderhouden met 

personen die in de zakelijke sfeer belang hebben bij zijn/haar gemeente.  

 

2.2 Belangen, belangenafweging en belangenverstrengeling 

 We hebben gezien dat belangenverstrengeling wordt beschouwd als één van de 

vormen van schendingen van integriteit. Hierna gaan we nader in op het begrip “belangen” en 

de verschillende soorten belangen die zijn te onderscheiden. Daarna wordt aandacht besteed 

aan een voor het bestuursrecht cruciaal fenomeen “belangenafweging” waarbij aandacht 

wordt besteed aan de eisen die gelden bij het verrichten van een belangenafweging. Ten slotte 

behandelen we situaties waarin er verschillende soorten belangen verstrengeld raken en 

wanneer die verstrengeling van belangen als een vorm van integriteitsschending moet worden 

beschouwd.  

 Wanneer er gedragingen door het openbaar bestuur plaatsvinden – en dat geldt ook 

voor gedragingen van de gemeenteraad –  dan spelen daarbij vaak verschillende belangen een 

rol. Kortom belangen zijn gerelateerd aan gedragingen zowel bij het voornemen om de 

gedraging te ondernemen als bij het verrichten van die gedraging maar ook bij de (politieke) 

controle van de gedragingen van het bestuursorgaan. In het kader van die gedragingen worden 

rechten en plichten in het leven geroepen die mogelijkheden maar ook beperkingen opleveren, 

maar sommige gedragingen zijn van louter feitelijke aard. Van het bestuursorgaan mag 

worden verwacht dat er een afweging wordt gemaakt tussen de publieke belangen met het oog 

waarop die gedraging wordt verricht, en de (private) belangen van degenen (directe en derde 

belanghebbenden) die door die gedraging mogelijkheden of beperkingen opgelegd krijgen.  

 Maar wat betekent het nu wanneer we spreken van een belang? Een belang is ‘iets dat 

iemand raakt, doordat zijn voorspoed, zijn voordeel ermee gemoeid is’, aldus Van Dale. Een 
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garagehouder of een bouwmarkt heeft belang bij erkenning door de overheid dat hij het 

bedrijf kan ‘runnen’, en zo nodig kan uitbreiden. Het is ‘in zijn belang’ om een vergunning te 

hebben om de bedrijfsvoering ongestoord te doen. Er kan ook sprake zijn van een 

belangengroep. Indien een aantal personen die eenzelfde functie in het economisch proces 

uitoefenen tot een zekere samenwerking komen ter behartiging van hun gemeenschappelijke 

belangen dan spreekt men doorgaans van een belangengroep. Denk aan een belangengroep 

voor bescherming van molens, een belangengroep van dierenartsen, een 

middenstandsorganisatie of een werknemersorganisatie.  

 Een individu of een groep van individuele personen kan een belang hebben bij iets, 

maar ook een organisatie kan belang hebben zoals een bedrijf, de overheid of een andere 

organisatie. Wat betreft belangen van individuele ambtenaren onderscheidt de BIOS 

handreiking
17

 de volgende soorten belangen privébelangen en functionele belangen. Wij 

zouden hier ook wat betreft raadsleden een onderscheid willen maken tussen privébelangen en 

functionele belangen. Functionele belangen zijn belangen die met de raadsfunctie 

samenhangen en die betrekking hebben op algemene belangen. Bij privébelangen zijn twee 

vormen te onderscheiden financiële en niet financiële belangen. Wij volgen hier verder 

mutaties mutandis de BIOS-handreiking belangenverstrengeling.
18

  

 Bij financiële belangen gaat het om een (potentieel) verlies of gewin van financiën. 

Iemand heeft bijvoorbeeld aandelen in een bedrijf of ontvangt speciale kortingen. Ook kan het 

zijn dat een gemeente het bedrijf inhuurt dat eigendom is van de partner van het betrokken 

raadslid. Op een dergelijk moment ontstaat financiële belangenverstrengeling. Voorbeelden 

van financiële belangen zijn onder andere: – je hebt aandelen in een (familie)bedrijf dat een 

offerte indient bij uw gemeente; – je bezit vastgoed dat grenst aan een stuk land waar uw 

gemeente wellicht een herontwikkeling op gaat uitvoeren; – het bedrijf van uw partner 

(waarin u geen direct belang hebt) doet mee in een tenderprocedure voor een contract met uw 

gemeente.  

 Niet-financiële belangenverstrengeling heeft betrekking op het bevoordelen van een 

bepaalde persoon of organisatie met wie een relatie bestaat, ten nadele van degenen met wie 

deze relatie niet bestaat. Het betreffende raadslid (of zijn directe omgeving) wordt er zelf niet 

financieel beter van. Deze vorm van belangenverstrengeling kan bijvoorbeeld ontstaan om 

status te verkrijgen of om te gehoorzamen aan bepaalde verwachtingen die bestaan binnen de 

maatschappelijke verbanden waarvan het raadslid deel uitmaakt. Voorbeelden van niet-

financiële belangen: – een oude bekende heeft een offerte ingediend bij de gemeente en vraagt 

u een oogje in het zeil te houden; – de school van uw kinderen zal last krijgen van een nieuwe 

ontwikkeling, die ter goedkeuring is voorgelegd aan de gemeente; – u bent actief in een 

vrijwilligersorganisatie en in uw vrije tijd ontwikkelt u plannen voor een uitbreiding aan de 

locatie. De plannen zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente. 

 We spraken juist over organisaties en belangen. Bij bedoelde organisaties is er vaak 

sprake van het begrip “algemeen belang” dat wat anders is dan een sector- of facetbelang 

                                                           
17

 Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector, BIOS, Handreiking belangenverstrengeling, Den Haag 2010. 
18

 Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector, BIOS, Handreiking belangenverstrengeling, Den Haag 2010. 
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zoals de belangen van het onderwijs. Het gaat om een gemeenschappelijk belang en men kan 

zich om die reden aaneensluiten om zo dat belang te behartigen. Denk wat betreft de private 

sector aan de Bovag, de bond van garagehouders, of aan de ANWB, die de belangen van 

autorijders en fietsers behartigt. Belangenpolitiek is die politiek die gericht is op persoonlijke 

of groepsbelangen. Belangen kan men behartigen. Men kan opkomen voor het eigen belang, 

het groepsbelang of het algemeen belang. Een belanghebbende is een persoon of organisatie 

die een belang heeft bij iets. In belastingzaken is een belastingplichtige een belanghebbende. 

Een belangenconflict impliceert strijd tussen belangen, een botsing. 

 Men kan stellen dat het algemeen belang moet worden nagestreefd. Auteurs als de 

econoom Kleerekoper betogen evenwel dat het een fictie is om het algemeen belang na te 

streven.
19

 Een politieke ideologie als interpretatie van de bestaande samenleving en kijk op de 

gewenste ontwikkeling van de samenleving is een visie met de pretentie van een streven naar 

algemeen belang terwijl feitelijk niet te ontkomen valt aan een afweging die bepaalde 

belangen accentueert. 

 Bij gedragingen door de overheid, en dan in het bijzonder bij bestuursorganen, moeten 

er belangen worden afgewogen. Die belangen betreffen enerzijds de algemene belangen met 

het oog waarop de betreffende bevoegdheden, of ruimer: taken, zijn toegekend en anderzijds 

de belangen van de aanvragers en dat kunnen belangen zijn van individuen, van private 

organisaties en van organisaties die publieke belangen behartigen. Bij die 

belangenafwegingen kunnen belangen zijn die goed met elkaar te verenigen zijn, maar het is 

ook zeer wel denkbaar dat er sprake is van botsende belangen. 

 In het kader van de afweging van de verschillende soorten publieke en private 

belangen dienen de afzonderlijke belangen steeds helder te zijn omdat slechts dan een 

verantwoorde afweging van de betrokken belangen kan worden gemaakt. Maar ook het 

belangenafwegingsproces dient op een correcte wijze te geschieden. Er kunnen verschillende 

belangen zijn, sommige van die belangen kunnen botsen en andere niet en de kans op 

onjuistheden is groot als er sprake is van een belangenverstrengeling. We gaan eerst na wat 

we onder belangenverstrengeling verstaan en op welke wijze zich belangenverstrengeling 

manifesteert, daarna behandelen we het vraagstuk van de onjuiste belangenverstrengeling.  

 Bij belangenverstrengeling zijn er meerdere belangen die door een persoon worden 

behartigd en die een zodanige invloed op elkaar uitoefenen dat de zuiverheid van de persoon 

ten aanzien van de behartiging van een of meerdere belangen niet langer zeker is. Er is sprake 

van een schending van de integriteit van betrokkene. Bovendien kan dat zelfs al het geval zijn 

wanneer er geen bewijs kan worden gegeven van de beïnvloeding van het ene door het ander. 

Nog weer verder gaat de situatie dat er slechts sprake is van schijn van 

belangenverstrengeling.  

 De hier besproken vormen van belangenverstrengeling kunnen zich voordoen niet 

alleen bij bestuurders en ambtenaren maar ook bij volksvertegenwoordigers zoals raadsleden. 

Belangenverstrengeling doet zich voor in een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient 
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 S. Kleerekoper, De fictie van het 'algemeen belang, Kluwer, Deventer 1964. 
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en waarbij deze met elkaar in conflict komen Wanneer een lid van de gemeenteraad functies 

heeft naast het raadswerk waarin hij/ zij zelf producten of diensten levert aan de gemeente, 

heeft dat lid twee petten op. Eén van de eigen onderneming en één van de gemeenteraad. Dat 

mag niet, omdat het een onpartijdig standpunt in de zaak bijna onmogelijk maakt. Van 

verstrengeling van belangen is al snel sprake bij iemand die meer dan één functie bekleedt en 

dus meerdere belangen dient die niet met elkaar te verenigen zijn en er dus sprake is van 

onjuiste belangenverstrengeling. Dit tast de onafhankelijkheid aan. Belangenverstrengeling 

duidt op een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient, die een zodanige invloed op 

elkaar kunnen uitoefenen dat zijn integriteit ten aanzien van het ene of het andere belang in 

het geding komt. Deze kwestie speelt vooral als er sprake is van zaken, beroepen waarin een 

grote mate van integriteit vereist is. 

 In de hiervoor vermelde Handreiking belangenverstrengeling van het BIOS
20

 wordt 

belangenverstrengeling omschreven als een conflict tussen de publieke taakuitoefening en de 

privébelangen van een overheidsfunctionaris en wij passen die hierbij toe op raadsleden. Het 

gaat dan om situaties waarbij het raadslid privébelangen heeft die op gespannen voet staan 

met de uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden en deze op nadelige wijze 

beïnvloeden. 

 De Handreiking onderscheidt dan nog de volgende drie soorten van belangen- 

verstrengeling die wij hier toepassen op raadsleden: 1. Potentieel; een raadslid heeft 

privébelangen die tot conflicterende belangen kunnen leiden wanneer hij bepaalde 

verantwoordelijkheden (wisseling van portefeuille) krijgt in de toekomst. 2. Schijnbaar; de 

privébelangen van een raadslid lijken op onjuiste wijze de uitvoering van zijn taken te 

beïnvloeden, terwijl dat niet het geval is. In de buitenwereld, waar men niet altijd beschikt 

over alle feiten, kan een schijnbaar conflict een reactie oproepen, die mogelijk niet juist is 

maar wel voor onrust in de maatschappij kan zorgen. Zelfs als wordt aangetoond dat er geen 

sprake is van belangenverstrengeling kan de gedachte ‘waar rook is, is vuur’ ervoor zorgen 

dat men met enige scepsis kijkt naar het betreffende raadslid. Dat is nadelig voor het publieke 

vertrouwen. 3. Daadwerkelijk; de privébelangen van een raadslid en diens professionele 

verantwoordelijkheden zijn met elkaar in conflict. Naast de gevallen van 

belangenverstrengeling waarbij privé- en functionele belangen met elkaar verstrikt raken, kan 

er ook sprake zijn van verschillende werkzaamheden die tot belangenverstrengeling leiden. 

Kortom ook bij een raadslid kan sprake zijn van potentiële belangenverstrengeling, schijnbare 

belangenverstrengeling en daadwerkelijke belangenverstrengeling. 

 

2.3 De gemeenteraad als volksvertegenwoordiging 

 De gemeenteraad heeft als belangrijk orgaan van de gemeente te maken met vragen op 

het gebied van integriteit, integriteitsschending en belangenverstrengeling. Die vragen zijn 

voor de raad des te belangrijker omdat de leden van de raad de volksvertegenwoordigers zijn 

en uit dien hoofde helder moeten hebben wat precies de publieke belangen zijn waarvoor zij 
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als volksvertegenwoordiger zijn gekozen. Daarbij dienen de persoonlijke en de zakelijke 

belangen van ieder raadslid afzonderlijk goed daarvan te worden onderscheiden. Het spreekt 

vanzelf dat vervolgens vanwege het verschil in politieke appreciatie het standpunt ten 

opzichte van genoemde publieke belangen niet steeds voor iedereen dezelfde zal zijn. Kortom 

ieder raadslid vervult op dit punt, de vaststelling van de publieke belangen en de politieke 

appreciatie daarvan, een voorbeeldfunctie voor de burgers in het algemeen en voor de burgers 

die betrokkene hebben gekozen in het bijzonder. Kortom de voorbeeldfunctie van een raadslid 

bij belangenverstrengeling. 

 Er moet nog op een tweede belangrijke functie van de raadsleden worden gewezen en 

dat betreft de deskundigheid van individuele raadsleden. Het is – zeker in een duaal stelsel 

zoals wij dat thans kennen – belangrijk dat in de discussie tussen het college en de raad en de 

argumenten die daarbij gewisseld worden, van belang dat daaraan ook voldoende gewicht 

wordt toegekend en aldus meer een evenwicht bestaat tussen de inbreng van het college en de 

inbreng van de raad. In die situatie kun je namelijk spreken van een goed functionerend 

democratisch bestel op gemeentelijk niveau.  

 Een derde relevante factor is dat het gemeenteraadslidmaatschap een deeltijdfunctie is 

en dat om die reden in veel gevallen deze gecombineerd moet worden met een andere 

(betaalde) functie. Dit kan er toe leiden dat er een sterke druk komt te liggen op de 

beschikbare tijd voor het gemeenteraadslidmaatschap en dat om die reden voor een objectieve 

wijze van de beoordeling van gemeentelijke zaken niet voldoende tijd beschikbaar is. Als 

gevolg daarvan kunnen ook de meer subjectieve overwegingen de overhand krijgen waarbij 

het gevaar van belangenverstrengeling op de loer ligt. Dat tijds- en capaciteitsprobleem is bij 

kleine fracties een nog groter probleem dan bij de grote fracties. Veelal vervullen de 

fractieassistenten een belangrijke ondersteunende rol, maar ook daarbij moet in oog worden 

gehouden het gevaar van onjuiste belangenverstrengeling. 
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3.  Onderzoeksaanpak 

 In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het object van het onderzoek en dan meer in 

het bijzonder op de onderzoeksvragen. Die vragen worden onderscheiden in een hoofdvraag 

en vier daarvan afgeleide subvragen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop 

de gegevensverzameling van het onderzoek heeft plaatsgevonden. Afgesloten wordt met een 

schets van de ontwikkeling van het toetsingskader zoals dat door de Commissie is gehanteerd.  

 

3.1 Onderzoeksobject; onderzoeksvragen 

 De raad van de gemeente Utrecht heeft gevraagd een onderzoek te verrichten met 

betrekking tot de vraag hoe de zakelijke belangen van een persoon zich verhouden tot zijn of 

haar positie als raadslid en hoe daarmee om te gaan? Dit is de algemene onderzoeksvraag die 

door de raad aan de Commissie is gesteld. 

 Vervolgens zijn binnen deze hoofdvraag nog een aantal subvragen gesteld. De eerste 

subvraag is: hoe verhouden de zakelijke belangen in de stad van ondernemer en raadslid Wim 

Oostveen (Stadsbelang Utrecht) zich tot de positie van raadslid? De tweede subvraag is: zijn 

er op basis van de lijst van nevenactiviteiten van alle raadsleden - ter beoordeling van de 

Commissie - in brede zin vergelijkbare gevallen die moeten worden meegenomen in het 

onderzoek? De derde subvraag luidt: op welke manier dienen de gemeente (burgemeester, 

raad, college) en/of het raadslid om te gaan met de verhouding tussen zijn of haar zakelijke 

belangen enerzijds en het raadslidmaatschap anderzijds op basis van wet, jurisprudentie, 

gedragscode en algemene beginselen van behoorlijk bestuur? De vierde subvraag is: Welke 

maatregelen c.q. waarborgen zijn nodig om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te 

voorkomen? 

 Bij het onderzoek van de eerste subvraag is nagegaan: wat precies te verstaan onder 

zakelijke belangen? Gaat het om louter financiële belangen of spelen er – in aansluiting op 

hetgeen in het vorige hoofdstuk is opgemerkt - ook andere belangen? Wat wordt precies 

bedoeld met belangen in de stad? Gaat het verder alleen om de belangen als ondernemer of 

kan het ook gaan om financiële, persoonlijke belangen? Welke consequenties zijn verbonden 

aan het vervullen van de positie van raadslid? En nadat deze voorvragen beantwoord zijn, kan 

meer in concreto worden gekeken naar de zakelijke belangen in de stad van ondernemer en 

raadslid Wim Oostveen (Stadsbelang Utrecht)? 

 De tweede subvraag heeft betrekking op de lijst van nevenactiviteiten, maar niet 

uitgesloten is dat uit andere bronnen informatie beschikbaar komt die betrokken moet worden 

bij de beoordeling van de genoemde lijst van nevenactiviteiten. Vervolgens is de lijst en 

aanvullende informatie geanalyseerd op basis van de voorvragen die bij de eerste subvraag 

zijn beantwoord. Daarna heeft de Commissie nagegaan of er in brede zin vergelijkbare 

gevallen zijn van gemeenteraadsleden die moeten worden meegenomen in het onderzoek. 
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 Bij de derde subvraag komen eerst de op lokaal niveau drie belangrijkste juridische 

entiteiten aan de orde te weten: de burgemeester, de gemeenteraad en het college. Ieder van 

deze entiteiten heeft zowel institutioneel als bij de uitoefening van taken en bevoegdheden 

verschillende posities - in het algemeen en ten opzichte van elkaar - in het kader van de 

Gemw. Die verschillende posities zijn eerst vastgesteld. Vervolgens is nagegaan en in kaart 

gebracht welke rechtsnormen de verschillende rechtsverhoudingen die zich hierbij kunnen 

voordoen, bepalen. Meer in het bijzonder gaat het om de vraag: welke eisen worden gesteld 

vanuit de wet, jurisprudentie, gedragscode, algemene beginselen van goed bestuur inclusief de 

beginselen van behoorlijk bestuur en de literatuur? Die rechtsnormen bepalen in belangrijke 

mate de door de bestuursrechtelijke entiteiten te verrichten afweging van belangen tussen 

enerzijds de publieke belangen en anderzijds de individuele belangen en dan in het bijzonder 

de individuele belangen van afzonderlijke raadsleden. Aldus wordt een antwoord gegeven op 

de derde subvraag die luidt: op welke manier dienen de gemeente (burgemeester, raad, 

college) en/of het raadslid om te gaan met de verhouding tussen zijn of haar zakelijke 

belangen enerzijds en het raadslidmaatschap anderzijds op basis van wet, jurisprudentie, 

gedragscode en algemene beginselen van behoorlijk bestuur? 

 In het kader van de vierde subvraag zijn twee aspecten onderzocht. Het eerste aspect 

betreft de vraag: in hoeverre is er sprake van belangenverstrengeling of de schijn daarvan? 

Het tweede aspect behandelt de vraag welke maatregelen c.q. waarborgen nodig zijn om dat te 

voorkomen? Relevant is hier het begrip “belangenverstrengeling”. Welke belangen zijn 

hierbij aan de orde en in hoeverre is er sprake van een verstrengeling van die belangen en is er 

sprake van een onjuiste belangenverstrengeling? Maar niet alleen de daadwerkelijke (onjuiste) 

verstrengeling van belangen maar ook de schijn van belangenverstrengeling moet worden 

vastgesteld. Ingegaan wordt op de vraag op welke wijze wordt vastgesteld dat er sprake is van 

de schijn van belangenverstrengeling? Dat dient in een bepaalde mate van objectivering 

vastgesteld te worden. Vervolgens wordt voor beide soorten van gevallen – 

belangenverstrengeling en de schijn daarvan –vastgesteld welke maatregelen genomen 

moeten worden en welke waarborgen gecreëerd moeten worden. Daarbij zijn de hiervoor 

vermelde rechtsverhoudingen op gemeentelijk niveau in Utrecht als uitgangspunt genomen 

waarbij per rechtsverhouding de maatregelen alsmede de waarborgen worden belicht. Bij het 

bepalen van de maatregelen en waarborgen zal in ogenschouw worden genomen wat de ernst 

of schade is van de belangenverstrengeling voor de gemeente. 

 

3.2 Afbakening onderzoeksvragen 

 Bij de afbakening van de onderzoeksvragen is komen vast te staan dat deze vragen 

zowel betrekking hebben op c.q. van belang zijn voor de integriteit van de raad als geheel als 

ook op de integriteit van de afzonderlijke raadsleden. Het onderzoek naar de mogelijke 

gevallen van (de schijn van) belangenverstrengeling is dus een onderzoek naar de integriteit – 

en omdat gevraagd is om onderzoek te doen naar mogelijke belangenverstrengeling een 

partieel onderzoek – van de raad(sleden). Bovendien is de aandacht in het bijzonder gericht op 

onroerend goed (onder meer bij de vaststelling van grondexploitaties en het aangaan van 
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grond- en vastgoedtransacties alsmede contracten over samenwerking) waarbij de gemeente 

betrokken is. De Commissie zal geen uitspraken doen met betrekking tot geschillen die nog 

onder de rechter liggen.  

 Vervolgens heeft er een verkenning van de nevenfuncties van de raadsleden 

plaatsgevonden door middel van een gesprek met mevrouw Eling van het team Audit van de 

gemeente. Op een soortgelijke wijze heeft de Commissie zich ook verder verdiept in het 

onderwerp grondzaken waarbij de gemeente Utrecht betrokken is, via een gesprek met de heer 

Van Beest van de Afdeling Grondzaken van de gemeente. In beide gesprekken heeft de 

Commissie om nadere informatie gevraagd.  

 Daarna heeft de Commissie zich gericht op het verder vergaren van kennis zowel voor 

zover het de gemeente Utrecht betreft als de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, de 

rechtspraak en de literatuur op het gebied van belangenverstrengeling en 

informatievoorziening en dan in het bijzonder in de context van de raad en de individuele 

raadsleden. Zo heeft er – mede gelet op de onderzoeksopdracht - een gesprek met de heer 

Oostveen en zijn adviseur plaatsgevonden. 

 De Commissie had behoefte om in het kader van de kennisvergaring nadere informatie 

te krijgen over en inzicht te krijgen in de publieke en private belangen die bij de 

werkzaamheden als raadslid aan de orde zijn. Bovendien was het relevant om te vernemen 

hoe in de fracties werd omgegaan met het onderwerp Integriteit en situaties van mogelijke 

integriteitsschendingen. Daarom zijn alle fractievoorzitters uit de raad voor een (individueel) 

gesprek met de Commissie uitgenodigd. De gesprekken waren louter bedoeld om de 

Commissie van kennis en inzicht te voorzien opdat op een verantwoorde wijze aan de 

gestelde taakopdracht kon worden voldaan. Het gesprek ging voorts over de wijze waarop met 

het voorkomen van belangenverstrengeling en het gebruik van mogelijk gevoelige informatie 

wordt omgegaan. In de gesprekken met de fractievoorzitters is daarbij een onderscheid 

gemaakt tussen de (mogelijke) integriteitsgevallen waarin de fractievoorzitter als individueel 

raadslid optreedt en de gevallen waarin in de hoedanigheid van fractievoorzitter wordt 

opgetreden in verband met mogelijke gevallen van integriteitsschendingen binnen de fractie. 

 

3.3 Gegevensverzameling: het proces 

 De gegevensverzameling door de Commissie heeft zich in beginsel in de volgende 

vier stappen voltrokken. In de eerste fase is de onafhankelijkheid van de afzonderlijke leden 

van de Commissie vastgesteld alsmede de gewenste vertrouwelijkheid van de verkregen 

gegevens. Daarna is meer uitgebreid gesproken over het onderzoeksvoorstel en de daarin 

opgenomen onderzoeksvragen alsmede de activiteiten die moesten worden ondernomen om 

de benodigde gegevens te verzamelen. Daartoe heeft de Commissie verschillende regelingen 

en overzichten ontvangen die op het onderzoek betrekking hebben via het secretariaat van de 

Commissie. Vervolgens is aan vertegenwoordigers van het team Audit en van de Afdeling 

Grondzaken de nodige informatie gevraagd in relatie tot mogelijke c.q. schijn van 

belangenverstrengeling van de raadsleden. Ook heeft de Commissie kennisgenomen van 
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relevante rapporten die door andere (grotere) gemeenten zijn gepubliceerd. Voorts heeft er 

tweemaal een gesprek plaatsgevonden met de burgemeester en met het presidium van de raad; 

de eerste vergadering was bij de aanvang van het onderzoek en de tweede vergadering had 

betrekking op een tussentijds verslag van werkzaamheden van de Commissie. Er heeft een 

gesprek met de wethouder Grondzaken alsmede een (tweede) gesprek met het hoofd van de 

Afdeling Grondzaken. Ten slotte heeft de Commissie met alle tien fractievoorzitters uit de 

raad een gesprek gehad over de verschillende aspecten van het onderzoek.        

 

3.4 Ontwikkeling toetsingskader 

 Bij de ontwikkeling van het toetsingskader zijn de volgende elementen van belang. In 

de eerste plaats de drie benaderingen die bij het onderwerp integriteit en 

integriteitsschendingen kunnen worden onderscheiden en de wijze waarop die drie zich tot 

elkaar verhouden. Vervolgens zijn er verschillende bestuurlijk-juridische aspecten van belang 

waarbij een onderscheid is te maken tussen de bestuursrechtelijke aspecten en de 

gemeenterechtelijke aspecten. Ten slotte gaat het om belangenverstrengeling in relatie tot 

grondzaken. Langs die drie lijnen heeft de Commissie haar toetsingskader ontwikkeld.  

 Het onderwerp van de (mogelijke) belangenverstrengeling als één van de manieren 

waarop integriteitsschending zich voordoet, kan op drie manieren worden benaderd. Van 

oudsher heeft het onderwerp integriteit de bijzondere aandacht van de sociale wetenschappen 

en dan aanvankelijk in het bijzonder van degenen die zich met ethische en morele 

vraagstukken bezighouden (kort gezegd: de ethische benadering van integriteit). Later is daar 

een tweede, ook sociaalwetenschappelijke benadering bijgekomen namelijk die vanuit de 

meer (sociaal)culturele wetenschappen (kort gezegd: de culturele benadering). Daarna zijn 

zowel binnen zowel de sociale wetenschappen als ook binnen de economische wetenschappen 

de meer kwantitatieve benaderingen ontwikkeld (kort gezegd: de kwantitatieve, waaronder de 

economische benadering). Tenslotte is vanaf het begin van de jaren negentig van de vorige 

eeuw ook de juridische discipline zich steeds meer met het onderwerp gaan bezighouden 

vanwege de totstandkoming van verschillende integriteitsregelingen en waarbij tevens 

verbindingen zijn gelegd met de beginselen van behoorlijk en ook van goed bestuur. 

 Bij de bestuurlijk-juridische aspecten worden hier – gelet op de onderzoeksopdracht – 

de bestuursrechtelijke, de gemeenterechtelijke aspecten en de aspecten die betrekking hebben 

op grond- en vastgoedzaken onderscheiden. 

 Wat betreft de bestuursrechtelijke aspecten wordt eerst vooral ingegaan op de Awb, 

waarbij de meeste bepalingen van belang zijn in combinatie met de bepalingen uit de Gemw. 

Hoewel er diverse artikelen uit de Awb voor de organen van de gemeente een rol kunnen 

spelen, is voor het onderwerp belangenverstrengeling in het bijzonder art. 2:4 Awb van 

belang. Er is een extra reden voor om dit artikel naar voren te halen omdat in het bijzonder 

ook de verhouding tot art. 28 van de Gemw speelt. Bij het bestuursrechtelijk kader zijn mede 

de beginselen van goed (waaronder behoorlijk) bestuur als normatief kader voor de raad van 

bijzondere betekenis.  
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 Dan komen we bij de gemeenterechtelijke aspecten en dan in het bijzonder het kader 

van de Gemw. De Gemw vormt primair het juridische kader voor het handelen van de raad en 

van individuele raadsleden. De Gemw gaat uit van een systeem waarin raadsleden, als 

rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers, een vrij mandaat en een grote eigen 

verantwoordelijkheid hebben. Dat houdt in dat, enkele limitatieve wettelijke uitzonderingen 

daargelaten, noch de raad als orgaan, noch het presidium of de voorzitter dwingend de 

individuele vrijheid van het raadslid binnen de regels van de wet verder kan beperken. De 

mogelijkheden voor de raad of de voorzitter van de raad om bepaald gedrag van raadsleden 

juridisch af te dwingen, ook al is dat ter bevordering van de integriteit, zijn dus niet aanwezig.  

 Wel kent de wet een limitatieve opsomming van met het raadslidmaatschap 

onverenigbare functies (art 13 Gemw) en een lijst van verboden handelingen (art. 15 Gemw). 

Het hierboven al genoemde verbod mee te stemmen indien een raadslid persoonlijk bij een 

aangelegenheid is betrokken of als vertegenwoordiger optreedt (art. 28 Gemw), is in de 

systematiek van de Gemw, zoals al opgemerkt, een eigen verantwoordelijkheid van het 

raadslid. De wetgever legt de lat dus hoog voor raadsleden; er wordt een groot beroep op hun 

persoonlijk integriteitsbesef gedaan. De Gemw biedt aanknopingspunten om dit besef te 

accentueren en activeren zoals de verplichte gedragscode (art. 15 lid 3 Gemw), de opgave van 

nevenfuncties (art. 12 Gemw) en de aflegging van de eed (art. 14 Gemw). Op dit moment is 

bovendien een wijziging van de Gemw in parlementaire behandeling die de burgemeester zal 

belasten met de zorg voor de bestuurlijke integriteit in de gemeente (nieuw art. 170 lid 2 

Gemw).  

 Specifieke aandacht dient uit te gaan naar de wijze waarop de raad over gevoelige 

informatie wordt geïnformeerd. Ook hier vormt de Gemw primair het kader. College en 

burgemeester hebben een inlichtingenplicht (en een verantwoordingsplicht) jegens de raad 

(resp. art. 169 en art. 180 Gemw). Ook individueel gevraagde inlichtingen worden aan de 

gehele raad verstrekt. 

 Dan komen we thans bij de aspecten terzake van grond- en vastgoedzaken. De 

gemeente voert zowel een publieke als een private rol met betrekking tot (de uitvoering van) 

haar ruimtelijk ordeningsbeleid. In haar publieke rol stelt zij ruimtelijk beleid vast met het oog 

op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad en overige gebiedsontwikkelingen. In 

haar private rol verwerft de gemeente gronden om gebiedsontwikkelingen te kunnen 

realiseren (en stoot zij deze soms weer af als de gebiedsontwikkeling niet plaatsvindt), geeft 

zij bouwgronden uit en verwerft zij vastgoed ten behoeve van gemeentelijke instellingen, 

beheert dit vastgoed en verkoopt zij dit vastgoed. Zowel over zaken die de publieke rol als die 

de private rol aangaan vindt discussie en besluitvorming plaats in de gemeenteraad en wordt 

de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de voortgang. Het is mogelijk dat leden van 

de gemeenteraad, uit hoofde van hun nevenfuncties, belang hebben bij de besluitvorming over 

deze zaken. Die belangen kunnen betrekking hebben op grond- en vastgoedbezit, maar 

bijvoorbeeld ook op subsidieverlening en publieke aanbestedingen. In die gevallen kan er 

sprake zijn van ongewenste belangenverstrengeling. 



 24 

 De inhoud van de discussie en de besluitvorming in zaken met betrekking tot de 

publieke en private rol van de gemeente op de grond- en vastgoedmarkt betreft regelmatig 

marktgevoelige informatie waarvan het op het verkeerde moment publiekelijk openbaar 

komen de gemeente schade kan berokkenen c.q. andere partijen profijt kan opleveren (op 

basis van voorkennis). Die schade kan zowel betrekking hebben op de uitvoering van de 

publieke als de private rol van de gemeente. Behalve dat er sprake kan zijn van 

belangenverstrengeling van raadsleden, kunnen er dus ook situaties optreden waarin 

raadsleden als gevolg van discussie en besluitvorming in de gemeenteraad over 

marktgevoelige informatie beschikken.  
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4.  Ontwikkeling toetsingskader  

 In dit hoofdstuk worden de toetsingskaders besproken wat betreft de 

bestuursrechtelijke, de gemeenterechtelijke en de grond- en vastgoedzaken aspecten. Deze 

toetsingskaders moeten worden geplaatst in de context van de in de vorige hoofdstukken 

geschetste problematiek van de integriteit op lokaal niveau en dan in het bijzonder waar het 

betreft de (mogelijke) belangenverstrengeling bij raadsleden.  

 

4.1 Het bestuursrechtelijk toetsingskader 

 

4.1.1 Wettelijk kader van de Awb en in het bijzonder art.2:4 

 Wat betreft de bestuursrechtelijke aspecten wordt eerst ingegaan op de Awb, waarbij 

moet worden opgemerkt dat in de lokale context de meeste bepalingen van belang zijn in 

combinatie met de bepalingen uit de Gemw. Diverse artikelen uit de Awb – en de uitleg 

daarvan in rechtspraak en literatuur - kunnen voor de organen van de gemeente een rol spelen, 

maar voor het onderwerp belangenverstrengeling is in het bijzonder art. 2:4 Awb van belang. 

Er is een extra reden om dit artikel naar voren te halen omdat in het bijzonder ook de 

verhouding tot art. 28 van de Gemw speelt.  

 Het meest ruim is het eerste lid van art. 2:4 waarin is bepaald dat het bestuursorgaan 

zijn taak zonder vooringenomenheid verricht; in termen van belangen: er mag geen 

oneigenlijke belangenbehartiging plaatsvinden en de belangenbehartiging dient op een 

objectieve wijze plaats te vinden op basis van deskundigheid en beleid. Vervolgens is in het 

tweede lid – ten behoeve van de burger - een waarborg neergelegd in de vorm van een 

zorgplicht voor het bevoegde bestuursorgaan. Die verbijzondering van het tweede lid houdt in 

dat het bestuursorgaan er voor heeft zorg te dragen dat er geen persoonlijke 

belangenbeïnvloeding bij besluitvorming plaatsvindt.  

 

4.1.2 Bestuursrechtspraak art. 2:4 Awb 

 In de rechtspraak is de aanvankelijk ruime uitleg van het begrip persoonlijk belang – 

ieder belang dat niet behoort tot de taak van het bestuursorgaan (uitspraak Winsum uit 2002
21

, 

onder verwijzing naar de memorie van toelichting) – aanzienlijk ingeperkt voor zover het 

betreft besluitvorming door de gemeenteraad.
22

 De reden daarvoor is dat het hierbij gaat om 

                                                           
21 ABRvS 7 augustus 2002, ECLI: RVS:2002:AE6228, nr. 200200897/1, JB 2002/280, AB 2003, 3 m. nt. ARN,  Gst. 2002, 7302, m.nt.  

J.M.H.F. Teunissen, JBSELECT 2009/9 m. nt. ARN, M en R 2002, 242K, Gst. 2002, 7173, 2 m. nt. J.M.H.F. Teunissen. 

22 ABRvS 6 februari 2013 (Graft-De Rijp), ECLI:NL:RVS:2013:BZ0796, NJB 2013/405, JB  2013/62 m.nt. L.J.M. Timmermans, Gst. 

2013/49 m.nt. C.J.N. Versteden, AB  2013, 210 m.nt. ARN, JG 2013/26 m.nt. mw. mr. dr. C. Raat. ABRvS 20 maart 2013 (Middelburg), 

ECLI:NL:RVS:2013:BZ4957, JB 2013/84 m.nt. L.J.M. Timmermans; Gst. 2013/50 m.nt. C.J.N. Versteden, AB 2013/209 m.nt. ARN. 

ABRvS 10 december 2014 (Noord-Beveland), ECLI:NL:RVS:2014:4428, OGR-Updates.nl 2014-0288, JOM 2015/12. 
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een belangenafweging waarbij politieke inzichten een belangrijke rol spelen; om die reden is 

aansluiting gezocht bij art. 28, eerste lid, onder a, Gemw. Die bepaling wordt strikt uitgelegd 

omdat het gaat om een inperking van het fundamentele recht van een raadslid om te stemmen. 

Dit kan – volgens de rechter – anders komen te liggen in geval van bijkomende 

omstandigheden (besluit van direct belang, amendementen ter behartiging van het eigen 

belang) waarbij het persoonlijk belang zodanig is dat het raadslid toch niet aan de 

besluitvorming behoort deel te nemen. De raad kan dat niet verhinderen maar de 

bestuursrechter kan wel achteraf tot het oordeel komen dat het betrokken raadslid 

daadwerkelijk de besluitvorming ten onrechte  heeft beïnvloed.  

 

4.1.3 Ontwikkeling integriteitsbeleid vooraf en toetsing achteraf 

 We zien hier twee relevante aspecten. In de eerste plaats dat de raad niet de wettelijke 

bevoegdheid heeft om raadsleden rechtens te binden, hooguit kan achteraf de bestuursrechter 

of de Kroon een besluit van de gemeenteraad vernietigen. In de tweede plaats kan het 

bestuursorgaan wel in het kader van het integriteitsbeleid zichzelf beperkingen opleggen 

gericht op het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling. Dat kan gebeuren in de 

vorm van beleidsregels of anderszins waarbij sprake is van zelfbinding en die via de 

beginselen van behoorlijk bestuur en – wanneer het beleidsregels in de zin van de Awb betreft 

– via art. 4:84 Awb. In artikel 4:84 is bepaald dat het bestuursorgaan overeenkomstig de 

beleidsregel handelt tenzij dat onevenredig is in verhouding tot de met die beleidsregel te 

dienen doelen. Bovendien kunnen afzonderlijke raadsleden dat eveneens doen op ethische of 

morele gronden. Daarbij zijn verschillende vormen denkbaar zoals een interne richtlijn, een 

code of een beleidsregel en waarbinnen een protocol een plaats kan krijgen.  

 Bij het nastreven van integriteit is objectiviteit een belangrijk element en wettelijke 

bepalingen en dan in het bijzonder wettelijke normen zoals artikel 2:4 Awb, spelen daarbij 

een belangrijke rol.  

 

4.1.4 Betekenis van beginselen goed (waaronder behoorlijk) bestuur 

 Er moet echter nog op een tweede belangrijk element van het bestuursrechtelijk 

toetsingskader worden gewezen en dat betreft de rechtsbeginselen die via de beginselen de 

beginselen van behoorlijk bestuur en de beginselen van goed bestuur nader inhoud krijgen. 

Een deel van die beginselen zijn gecodificeerd in de Awb, maar voor een ander deel vinden 

we codificatie van die beginselen in andere wetgeving terug. Tenslotte worden de beginselen 

gebruikt in de rechtspraak en de ombudsjurisprudentie bij de toetsing van bestuursoptreden.  

 Tot de beginselen van behoorlijk bestuur rekenen we onder meer het verbod van 

misbruik van bevoegdheid, het redelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het 

vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.  
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 Mede onder invloed van het Europese recht, zowel het recht in het kader van de 

Europese Unie als in het kader van de Raad van Europa, zien we dat de beginselen van goed 

bestuur van een steeds groter belang worden. Tot de beginselen van goed bestuur rekenen we 

de beginselen van behoorlijk bestuur, de beginselen van transparant bestuur, de beginselen 

van participatief bestuur, de beginselen van effectief bestuur, de beginselen van 

verantwoordend bestuur en de beginselen van mensenrechten en bestuur.  

 Kortom de rechtmatigheid van het bestuursoptreden wordt niet alleen bepaald door de 

wettelijke bepalingen waarin diverse beginselen van goed (waaronder behoorlijk) bestuur zijn 

gecodificeerd maar ook door middel van de toepassing c.q. nadere invulling van genoemde 

beginselen, niet alleen door het bestuur zelf maar ook de controlerende instellingen zoals de 

raad, de rechter en de ombudsman. Het zijn deze rechtmatigheidseisen die belangrijke 

hulpmiddelen vormen voor de objectivering van de ontwikkeling en het beoordelen van 

bestuursoptreden door de raad.  

 

4.2  Het gemeenterechtelijk toetsingskader 

 Zoals hierboven al werd aangegeven vormen de Gemw, en de uitleg daarvan in 

rechtspraak, wetsgeschiedenis en literatuur, het juridische kader bij uitstek – naast de andere 

toepasselijke kaders – voor de organisatie, de werkwijze, en de bevoegdheden van de 

gemeentelijke organen.
23

 Dit kader fungeert in belangrijke mate als beoordelingsmaatstaf voor 

het toetsen van gedrag van raadsleden (en anderen), en als ‘buitengrens’ bij het zoeken naar 

nieuwe instrumenten en oplossingen om problemen rond integriteit en informatieverstrekking 

op te lossen of te voorkomen; deze oplossingen zullen binnen de grenzen van de wet dienen te 

blijven en dus geen afbreuk mogen doen aan de wettelijke rechten en bevoegdheden van 

gemeentelijke organen of hun individuele leden. In het bijzonder betreft het de wettelijk 

verankerde rechtspositie van individuele raadsleden. Dit neemt niet weg dat – zoals eerder 

opgemerkt – de rechtspraak en literatuur belangrijke inspiratiebronnen zijn voor de invulling 

en de ontwikkeling van het wettelijk kader. 

 

4.2.1 Bepalingen over integriteit in de Gemeentewet 

 Integriteit is een begrip dat veel aspecten omvat, zo bleek al in hoofdstuk 1 en 2 van 

dit rapport. De Gemw bevat een aantal bepalingen die met de bescherming van de bestuurlijke 

integriteit van en binnen de gemeentelijke organisatie in verband kunnen worden gebracht. 

Die bepalingen vallen grofweg in twee categorieën uiteen.  

 Een eerste categorie wordt gevormd door de bepalingen die de bestuurlijke integriteit 

beogen te bevorderen en beschermen door bepaalde handelingen, gedragingen, nevenfuncties 

etc. te verbieden. Tot deze eerste categorie kunnen worden gerekend de bepalingen voor 
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 Uiteraard is tal van andere regelgeving ook van belang: de Grondwet, de Algemene wet bestuursrecht, decentrale regelgeving, algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur etc.. 
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raadsleden over onverenigbare nevenfuncties (art. 13 Gemw), verboden handelingen (art. 15 

Gemw), het verbod om mee te stemmen over zaken waarbij men een persoonlijk belang heeft 

of als vertegenwoordiger is betrokken (art. 28 Gemw).  

 Een tweede categorie wordt gevormd door bepalingen die niet zozeer handelingen of 

zaken verbieden, maar primair een waarborgfunctie hebben. Het gaat om bepalingen die de 

integriteit beogen te bevorderen door de controleerbaarheid te vergroten of het belang van 

integriteit anderszins beogen te onderstrepen. Tot deze tweede categorie behoren de 

verplichting opgave van (niet-verboden) nevenfuncties te doen (art. 12 Gemw), de bepaling 

over de eed of belofte (art. 14 Gemw), en de bepaling die de raad opdraagt gedragscodes vast 

te stellen voor raadsleden (art. 15 lid 3), wethouders (art. 41c lid 2) en de burgemeester (art. 

69 lid 2 Gemw).  

 Dit onderscheid is van belang omdat de bepalingen in de eerste categorie veelal een 

inbreuk maken op de rechten en bevoegdheden van individuele raadsleden, terwijl de 

bepalingen van het tweede type dat in beginsel niet doen. Omdat, zoals hieronder nog zal 

blijken, de mogelijkheid voor de raad beperkt is om aanvullende normen van het type van de 

eerste categorie op te stellen, zal de raad bij het stellen van nadere regels over integriteit zich 

veeleer tot bepalingen met een waarborg- of procedureel karakter, zoals bedoeld in de tweede 

categorie, moeten beperken. 

 Afzonderlijke vermelding verdienen de bepalingen over de zorgvuldige omgang met 

geheime informatie. Ook hierover bevat de Gemw enkele uitvoerige maar complexe 

bepalingen. Geheimhouding van informatie hangt op meerdere manieren met integriteit 

samen. Allereerst kan worden vastgesteld dat het schenden van een wettelijk opgelegde 

geheimhoudingsplicht een strafbaar feit is (art. 272 Sr.) dat zelf als schending van de 

integriteit kan worden beschouwd. In de tweede plaats kan het verkrijgen van geheime 

informatie iemand in een voordeliger positie ten opzichte van concurrenten of anderen 

plaatsen zodat daarmee misbruik van die informatie en belangenverstrengeling in de hand 

worden gewekt. In de derde plaats kan geheimhouding als noodzakelijke inbreuk op de 

openbaarheid de controle op het openbaar bestuur bemoeilijken. Te denken valt aan het 

“onder de pet houden” van “ongunstige” informatie. Tegelijkertijd is openbaarheid ook niet in 

alle gevallen en op elk moment wenselijk (gevoelige persoonsgegevens, financiële gegevens, 

onderhandelingsvoorbereidingen, zaken die de veiligheid betreffen), en biedt geheimhouding 

de mogelijkheid de raad toch te informeren waarmee de democratische controle op en 

legitimatie van dat handelen kan worden gerealiseerd, al is het in beperkte vorm. In die zin 

kan geheimhouding van informatie ook een bijdrage leveren aan goed bestuur. Zorgvuldig 

bestuur vraagt om een afweging van belangen, en bij die afweging speelt ook de vraag naar 

het al dan niet openbaren van informatie daarover een rol. 
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4.2.2 De positie van de gemeentelijke organen en hun leden 

 Bij kwesties rond integriteit en informatieoverdracht zijn veelal meerdere organen of 

personen betrokken: de raad (of een raadscommissie), individuele raadsleden, de 

burgemeester, het college etc. Hun rechten, bevoegdheden en plichten grijpen bij dergelijke 

kwesties steeds in elkaar, en dienen in onderlinge samenhang te worden geïnterpreteerd. Dit 

betekent dat voor de uitleg van bevoegdheden van genoemde organen en van individuele 

raadsleden ook steeds naar de ‘concurrerende’ of ‘botsende’ rechten en bevoegdheden van 

andere betrokken organen of personen moet worden gekeken, evenals naar de uitgangspunten 

die aan het achterliggende systeem ten grondslag liggen. Hier wordt allereerst kort de 

gemeenterechtelijke positie van deze actoren, voor zover voor de discussie over regulering 

van de integriteit van belang, weergegeven. 

 De raad. Van de gemeentelijke organen is de raad het belangrijkste orgaan. De raad 

staat volgens de Grondwet (art. 125 Gw) aan het hoofd van de gemeente. De raad controleert 

het (dagelijks) bestuur (college en burgemeester), maakt de verordeningen (die algemeen 

verbindende voorschriften bevatten) en heeft het budgetrecht. De raad heeft vanwege zijn 

rechtstreekse verkiezing door de ingezetenen van de gemeente van alle gemeentelijke organen 

bovendien de meest directe, en daarmee sterkste, democratische legitimatie.  

 Raadsleden. Hoewel individuele raadsleden zelf geen gemeentelijk orgaan zijn, 

hebben zij een sterke rechtspositie. Zij zijn immers individueel de gekozen 

volksvertegenwoordigers. Zij beschikken over een zogeheten vrij mandaat en ten aanzien van 

hen geldt bij het stemmen een verbod van last (art. 129 lid 6 Gw, art. 27 Gemw). Dit 

belangrijke staatsrechtelijke principe houdt in dat anderen geen rechtens afdwingbare macht 

op hun functioneren als volksvertegenwoordiger kunnen uitoefenen. Elk bindend mandaat van 

een lid van de raad is nietig.
24

 Raadsleden beslissen uitsluitend zelf hoe zij stemmen, en hun 

zetel is, zelfs als deze niet door voorkeurstemmen is verworven, geheel tot hun eigen 

beschikking. De raad noch de fractie kan dus een raadslid zijn zetel ontnemen (behoudens een 

enkele in de Kieswet limitatief genoemde uitzondering).
25

 Raadsleden zijn juridisch niet 

gebonden aan fractiediscipline, al gaat daarvan wel een zo sterke politieke werking uit dat zij 

zich daar gewoonlijk aan houden. Van belang is dat de raad wel regels over zijn eigen 

werkwijze kan stellen, maar in zijn verordeningen of interne regelingen zoals het Reglement 

van Orde geen inbreuk mag maken op de wettelijk aan individuele raadsleden toekomende 

rechten en bevoegdheden. 

  Raadscommissies. Ter voorbereiding van zijn besluitvorming kan de raad 

raadscommissies instellen (art. 82 Gemw). Deze commissies kunnen met het college of de 

burgemeester overleggen. In raadscommissies vindt een groot deel van het inhoudelijke 

overleg en debat plaats. Ook niet-raadsleden kunnen tot lid van een raadscommissie worden 

benoemd. Zij hebben dan voor wat betreft het handelen van die commissie dezelfde rechten 

als de commissieleden die wel rechtstreeks zijn gekozen, maar daarbuiten, bijvoorbeeld in 

raadsvergaderingen, niet. Hun bijzondere rechten zijn dus beperkt tot het handelen in 
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commissieverband. Wordt aan een raadscommissie geheimhouding opgelegd door het college 

of de burgemeester dan mogen alle commissieleden, dus ook de niet-raadsleden, daarvan 

kennisnemen. Een dergelijke geheimhouding hoeft niet te worden bekrachtigd, zij blijft 

voortduren tot de ‘oplegger’ dan wel de raad de geheimhouding opheft (art. 86 lid 2 Gemw). 

 Presidium / seniorenconvent. Het presidium vormt het dagelijks bestuur van de 

gemeenteraad. Het presidium is niet wettelijk geregeld, en ook bij de laatste, thans aanhangige 

wetswijziging van de Gemw
26

 is er voor gekozen geen regeling in de wet op te nemen. Het 

presidium is geen raadscommissie in de zin van de Gemw.
27

 Het presidium heeft als zodanig 

dan ook geen bijzondere, eigen bevoegdheden. Het bestaat vaak uit de fractievoorzitters uit de 

raad, die, ook binnen het presidiumverband, uiteraard de hun individueel toekomende rechten 

kunnen uitoefenen.  

 Commissie voor de geloofsbrieven. Afzonderlijke aandacht verdient hier ook de 

commissie voor de geloofsbrieven. Deze commissie heeft de taak, die de Kieswet (art. V4) 

opdraagt aan het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing heeft plaatsgevonden, 

om de geloofsbrieven te onderzoeken. Op basis daarvan kan worden beslist of de benoemde 

als lid van het vertegenwoordigend orgaan wordt toegelaten. Het onderzoek van de 

geloofsbrieven houdt volgens de wet in dat wordt nagegaan of de benoemde aan de vereisten 

voor het lidmaatschap voldoet (leeftijd, ingezetenschap, niet zijn uitgesloten van het 

kiesrecht) en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking (art. 13 Gemw) vervult. 

Het betreft hier derhalve een beperkte toets. Het is geen taak van de commissie voor de 

geloofsbrieven om een uitgebreidere integriteitstoets te verrichten.  

 Fractiemedewerkers. Afzonderlijke vermelding verdienen fractiemedewerkers. Zij 

hebben geen bijzondere staatsrechtelijke of gemeenterechtelijke positie, en dus geen 

bijzondere rechten of bevoegdheden. In beginsel mogen zij geen kennis nemen van geheime 

stukken en bij besloten vergaderingen niet aanwezig zijn. Zij zijn in dat opzicht te 

beschouwen als ‘gewone burgers’. Het is evenwel denkbaar dat het orgaan dat over de 

geheimhouding gaat (de raad) toestaat dat de kring van geheimhouders met hen wordt 

uitgebreid. De geheimhoudingsplicht gaat dan ook voor hen gelden. Voor fractiemedewerkers 

die tevens raadscommissielid zijn, geldt hetgeen hierboven bij de raadscommissies is 

geschreven. 

 Het college. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente (art. 160 

Gemw). Het is belast met de voorbereiding en de uitvoering van raadsbesluiten. Hoewel de 

raad juridisch aan het hoofd staat, is in de praktijk het college het belangrijkste orgaan. Er 

geldt een inlichtingen- en verantwoordingsplicht van het college en elk van zijn leden jegens 

de raad voor het door het college gevoerde bestuur (art. 169 Gemw). Hoewel alle wethouders 

gewoonlijk een eigen portefeuille hebben, is er formeel gezien sprake van collegiaal bestuur: 

besluiten worden juridisch genomen door het college als orgaan. Er geldt een 

vertrouwensrelatie tussen de raad en de wethouders: wethouders kunnen door de raad ook op 

politieke gronden naar huis worden gestuurd (art. 49 Gemw). 
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 In de praktijk zal het vaak het college zijn dat stukken onder geheimhouding aan de 

raad zendt (gewoonlijk op grond van art. 25 lid 2 Gemw). Deze door het college opgelegde 

‘voorlopige geheimhouding’ dient door de raad te worden bekrachtigd (art. 25 lid 3 Gemw). 

Uiteindelijk ligt de beslissing over het voortduren van de geheimhouding dus bij de raad; deze 

kan niet tegen zijn wil tot geheimhouding worden verplicht. Stuurt het college een stuk aan 

een raadscommissie, dan hoeft de geheimhouding niet te worden bekrachtigd; zij blijft 

voortduren totdat zij door het college of de raad wordt opgeheven.
28 

 De burgemeester en de wethouders kennen elk hun eigen voorschriften in de Gemw 

omtrent onverenigbare betrekkingen (resp. art. 68 en art. 36b) en een regeling van 

nevenfuncties (resp. art.67 en art. 41b); de regeling omtrent verboden handelingen is voor 

beide categorieën van overeenkomstige toepassing verklaard (resp. art. 69 en art. 41c). Voor 

wethouders geldt dat zij, als zij het wethouderschap niet in deeltijd vervullen, verplicht zijn 

inkomsten uit nevenfuncties openbaar te maken (art. 41b lid 4 Gemw). Ook de burgemeester 

is verplicht zijn nevenfuncties en de inkomsten daaruit openbaar te maken (art. 67 lid 3 

Gemw). Voor raadsleden geldt een vergelijkbare verplichting niet omdat het 

raadslidmaatschap zelf de nevenfunctie is. 

 De raad stelt voor de wethouders en voor de burgemeester een gedragscode vast, aldus 

resp. art. 41c lid 2 en art 69 lid 2 Gemw. 

 De burgemeester. De burgemeester is voorzitter van de raad (art. 9 Gemw), voorzitter 

en lid van het college (art. 34 Gemw), en ook uit eigen hoofde gemeentelijk bestuursorgaan 

(art. 6 jo Hfd IV Gemw). Hij vertegenwoordigt in die hoedanigheid de gemeente in en buiten 

rechte. Hoewel hij inlichtingen- en verantwoordingsplichtig is jegens de raad (art. 180 

Gemw), bestaat er, anders dan bij wethouders, juridisch gezien geen vertrouwensrelatie met 

de raad. De raad kan hem, anders dan de wethouders, dus niet naar huis sturen. In de praktijk 

heeft de raad evenwel een grote invloed op zowel de aanstelling als het ontslag van de 

burgemeester (art. 61 en art. 61b Gemw). Deze bijzondere positie van de burgemeester, tot 

uitdrukking komend in zijn aanstellingswijze door de Kroon, dient er mede toe hem boven de 

partijen te plaatsen en hem zo als onafhankelijke voorzitter te kunnen laten optreden. 

 Bijzondere integriteitsverantwoordelijkheid van de burgemeester. Om dezelfde reden 

is thans een wetswijziging aanhangig die de burgemeester een bijzondere 

verantwoordelijkheid geeft ten aanzien van de bestuurlijke integriteit binnen het 

gemeentebestuur (nieuw art. 170 lid 2 Gemw).
29

 De bepaling is bedoeld de burgemeester een 

ankerpunt en steun te geven wanneer hij ingrijpt bij gemeentelijke integriteitsproblemen, maar 

kent hem op dit terrein geen bijzondere bevoegdheden toe. Het risico bestaat derhalve dat de 
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burgemeester door deze wettelijke taakopdracht eerder het politieke belangenspel wordt 

ingezogen, dan dat hij daarboven blijft staan.
30

 

 

4.2.3 Belangenverstrengeling en raadsleden, de Gemeentewet 

 In hoofdstuk 2 van dit rapport is een uitvoerige uiteenzetting gegeven over 

belangenafweging, belangenverstrengeling en onjuiste verstrengeling van belangen die tot 

integriteitsschending leidt. Hier wordt nader ingegaan op het gemeenterechtelijke kader voor 

raadsleden waar het deze onderwerpen betreft. 

 Uitgangspunt vormt hier het gegeven dat het raadslidmaatschap een nevenfunctie is. 

De wetgever heeft daarvoor bewust gekozen om zo te verzekeren dat 

volksvertegenwoordigers midden in de maatschappij (blijven) staan en die invloed in het 

raadswerk kunnen meenemen. Dat kan verschillende vormen aannemen, zo bleek ook al in 

hoofdstuk 2. Denkbaar is dat raadsleden zich vanuit een bepaalde politieke visie 

(sociaaldemocratisch, liberaal etc.) inzetten voor het ‘algemeen belang’. Elke politieke 

stroming heeft zijn eigen opvatting van het algemeen belang en laat daartoe bepaalde 

belangen zwaarder wegen dan andere, en brengt die vooraf gemaakte afweging in het 

politieke debat in.  

 Daarvan te onderscheiden is de situatie waarin door een individuele 

volksvertegenwoordiger of een fractie voor een specifiek maatschappelijk belang wordt 

opgekomen: het gemeentelijk ondernemersklimaat, goed onderwijs, natuur en milieu, de 

gemeentelijke zorg etc., maar mogelijkerwijs ook: de belangen van ouderen, jongeren, van 

een bepaalde wijk, etc. Ook hier betreft het steeds maatschappelijke belangen.
31

 Vaak zijn 

raadsleden woordvoerder op een portefeuille waarvan zij verstand hebben en waar zij zich 

mee verbonden voelen. Die expertise is vaak ingegeven door het feit dat hun hoofdfunctie ook 

op dit terrein ligt. Daarmee dreigt dan de mogelijkheid van een vermenging van belangen: 

onduidelijk kan zijn of een raadslid de belangen van zijn ‘hoofdwerkgever’, zijn ‘achterban’, 

of de maatschappelijke organisatie waar hij actief is langs de weg van het raadslidmaatschap 

tracht te behartigen. 

 Een derde categorie wordt gevormd door de puur financiële, eigen belangen van een 

raadslid. Hier zien we dat van een onjuiste vermenging van belangen sprake is: het 

raadslidmaatschap behoort niet te worden ingezet om er zelf, langs oneigenlijke weg, beter 

van te worden door het private belang te behartigen daar waar de opdracht is het algemeen 

belang na te streven. Schijn van belangenverstrengeling kan zich al voordoen als deze 

belangen parallel lopen. Onduidelijk is dan of het raadslid niet toch opkomt voor het eigen 

belang in plaats van dat zijn beslissing door het algemeen belang is ingegeven. 
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 De Gemeentewetgever heeft voor de regulering van de vermenging van een aantal van 

deze belangen een soort ‘drietrapsraket’ gekozen. 

 In art. 13 Gemw is allereerst een aantal functies tot met het raadslidmaatschap 

onverenigbare functies verklaard omdat de achterliggende belangen niet met die van het 

raadslidmaatschap te verenigen zijn. Veelal gaat het daarbij om andere publiekrechtelijke 

functies die een zekere hiërarchische of toezichthoudende relatie tot het gemeentebestuur 

veronderstellen, of die met het idee van machtenscheiding strijdig zijn. In de praktijk is deze 

categorie voor de hierboven onderscheiden problematiek niet de belangrijkste. 

 De tweede trap wordt gevormd door de in art. 15 Gemw beschreven verboden 

handelingen. Hier gaat het veelal om relaties die een raadslid vanuit zijn hoofdfunctie niet met 

de gemeente mag aangaan, zoals het sluiten van bepaalde overeenkomsten, bijv. tot het 

aannemen van werk, het optreden als advocaat of gemachtigde, of het leveren van onroerende 

zaken aan de gemeente.
32

 De wetgever heeft willen voorkomen dat een financieel eigenbelang 

van het raadslid de relatie van dat raadslid met de gemeente als volksvertegenwoordiger zou 

kunnen ‘vervuilen’, en de schijn zou kunnen worden gewekt dat sprake is van bevoordeling 

en vriendjespolitiek.  

Door deze twee categorische uitsluitingen heeft de wetgever getracht de grootste problemen 

in algemene zin weg te nemen.  

 De derde trap betreft het al dan niet meestemmen. Art. 28 lid 1 Gemw bepaalt dat een 

raadslid niet deelneemt aan een stemming over een aangelegenheid die hem persoonlijk 

aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken. Drie zaken vallen op: 

 a. In de rechtspraak wordt art. 28 Gemw beperkt uitgelegd: niet snel wordt 

aangenomen dat sprake is van een persoonlijk belang dat aan het deelnemen aan de stemming 

in de weg staat. Het enkel feit dat men voor specifieke maatschappelijke belangen of voor een 

belang waarbij men zelf voordeel heeft opkomt, is daarvoor onvoldoende. Ook het begrip 

optreden als vertegenwoordiger wordt strikt uitgelegd. Het enkele feit dat een raadslid elders 

werkt maakt hem nog niet tot vertegenwoordiger van die werkgever. Er moet, zo blijkt uit de 

jurisprudentie, sprake zijn van vertegenwoordiging in civielrechtelijke zin. Deze beperkte 

uitleg wordt onderbouwd door te wijzen op het bijzondere ambt van volksvertegenwoordiger: 

juist omdát zij volksvertegenwoordiger zijn vertegenwoordigen zij diverse maatschappelijke 

belangen. Omdat zij een vrij mandaat hebben, beslissen zij in beginsel bovendien zelf 

daarover. 

 b. Art. 28 Gemw is beperkt tot het deelnemen aan de stemming. De bepaling verbiedt 

het niet deel te nemen aan de beraadslagingen voorafgaand aan de stemming, zelfs niet 

wanneer men daarin opkomt voor een persoonlijk belang of een belang dat men in 

civielrechtelijke zin vertegenwoordigt. De wetgever geeft hier blijk van een groot vertrouwen 

in het parlementaire debat en het (zelf)corrigerend vermogen van raadsleden. 
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 c. Een handhavingsmechanisme ontbreekt. Art. 28 Gemw richt zich tot het individuele 

raadslid, en legt een grote mate van verantwoordelijkheid bij de individuele 

volksvertegenwoordiger. Noch de raad, noch het presidium, noch de voorzitter van de raad is 

bevoegd in te grijpen en een raadslid van deelname aan de stemming uit te sluiten. Daarvoor 

zou, nu daarbij sprake is van een inbreuk op het vrij mandaat, een wettelijke grondslag 

moeten zijn gegeven, zoals die bijvoorbeeld wel bestaat waar het de handhaving van de 

vergaderorde (en daarmee het goed functioneren van de raad als orgaan, art. 26 Gemw). Het is 

overigens niet uitgesloten dat een besluit dat tot stand komt in strijd met de norm van art. 28 

Gemw wegens strijd met het recht door de Kroon zou worden vernietigd. Er is een 

onderscheid tussen de inhoud van de norm en de handhaving daarvan. 

 

4.2.4 Belangenverstrengeling en raadsleden, de Algemene wet bestuursrecht 

 De Gemw is niet de enige wet waarin iets voor de raad en raadsleden is geregeld 

omtrent de mogelijke vermenging van belangen. Relevant is in dit verband ook het al 

genoemde art. 2:4 Awb en de daaraan door de bestuursrechter gegeven uitleg. Art. 2:4 Awb 

bepaalt dat een bestuursorgaan zijn taak zonder vooringenomenheid vervult. Het tweede lid, 

en dat is hier van belang, bepaalt dat een bestuursorgaan ertegen waakt dat tot het 

bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een 

besluit hebben de besluitvorming beïnvloeden.  

 Art. 28 Gemw moet volgens de rechtspraak niet als lex specialis ten opzichte van art. 

2:4 Awb worden beschouwd. Dit betekent dat van art. 2:4 lid 2 een aanvullende, zelfstandige 

normering kan uitgaan en die nader gestalte kan krijgen in het beleid via beleidsregels of 

anderszins en waarbij aldus sprake is van zelfbinding door het bestuursorgaan.  

 Ten opzichte van art. 28 Gemw is er een aantal verschillen:  

 a. De norm van art. 2:4 lid 2 Awb is niet beperkt tot het stemmen, maar spreekt over 

het bredere begrip besluitvorming; dat omvat ook het deelnemen aan de beraadslagingen. 

 b. De norm van art. 2:4 lid 2 Awb richt zich niet tot het individuele raadslid, maar tot 

het bestuursorgaan. Gelet op het mandaat van individuele volksvertegenwoordigers, en hun 

grondwettelijke en gemeentewettelijke positie, kan echter de raad niet op grond van art. 2:4 

lid 2 Awb een individueel raadslid van deelname aan de stemming of de beraadslaging 

uitsluiten. In dat opzicht heeft art. 2:4 Awb dus geen toegevoegde waarde. Na aanvankelijke 

aarzelingen is dit ook in de recente rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 

uitgesproken. Wat hierboven over het vernietigingsrecht geschreven werd, geldt ook hier. 

 Na een aanvankelijke ruime uitleg van art. 2:4 lid 2 Gemw is de Afdeling op haar 

schreden teruggekeerd in de laatste jurisprudentie over de verhouding van deze bepaling tot 

art. 28 Gemw. De Afdeling stelt in de meest recente jurisprudentie dat het gegeven dat het 

hier om volksvertegenwoordigers gaat noopt tot een terughoudende uitleg van art. 2:4 Awb 

die zoveel mogelijk aansluit bij de uitleg die aan art. 28 Gemw wordt gegeven.  
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Het enkele feit dat men belanghebbende is bij een beslissing van een bestuursorgaan (en dus 

een eigen, persoonlijk belang daarbij heeft) is onvoldoende om te stellen dat de norm van art. 

2:4 Awb wordt geschonden als men deelneemt aan de besluitvorming, aldus de Afdeling in de 

laatste rechtspraak. Bijzondere omstandigheden kunnen echter maken dat wel sprake is van 

strijd met 2:4 Awb. De Afdeling lijkt daarbij te denken aan een actieve opstelling van een 

raadslid in het besluitvormingsproces, dat duidelijk ten gunste van het persoonlijk belang 

uitvalt. In welke situaties daarvan precies sprake is, is nog niet uit de recente rechtspraak op te 

maken.
33

  

 In haar meest recente rechtspraak spreekt de Afdeling bovendien niet meer over het 

voorkómen van de schijn van belangenverstrengeling. Deze strengere norm vormt, naar het 

zich laat aanzien, geen belangrijk onderdeel meer van het juridische toetsingskader waar het 

volksvertegenwoordigers betreft. In de praktijk wordt hier, op politieke gronden van 

beeldvorming (die een basis kan hebben in een van de hiervoor uiteengezette niet-juridische 

benaderingen van integriteit) soms wel wat behoedzamer mee omgegaan. De politieke 

beeldvorming is in de praktijk aldus vaak een even sterke norm als het louter juridische, in 

ieder geval, het wettelijk kader. 

 

4.2.5 Regels over informatieverstrekking en geheimhouding 

 Voor de raad, het college en de commissies is de geheimhouding steeds afzonderlijk 

wettelijk geregeld (resp. art. 25, art. 55 en art. 86 Gemw). De consequentie van het opleggen 

van geheimhouding over stukken of over hetgeen in een vergadering is behandeld is dat 

degenen die van die informatie kennis dragen deze informatie niet openbaar mogen maken. 

Dit betekent dat die informatie met degenen die geen bijzonder, eigen, wettelijk recht op 

kennisneming hebben, niet mag worden gedeeld.  

 Het verstrekken van informatie door het college aan de raad kan zowel in het openbaar 

als in het geheim (achter gesloten deuren) geschieden. Deze informatieplicht van het college 

heeft een eigen wettelijke grondslag in art. 169 Gemw. Een vergelijkbare plicht bestaat voor 

de burgemeester jegens de raad (art. 180 Gemw). Beide bepalingen zijn geformuleerd als 

individueel recht van een raadslid: elk individueel raadslid heeft recht op de gevraagde 

inlichtingen, tenzij de verschoningsgrond ‘strijd met het openbaar belang’ aan de orde is. 

Hoewel er een individueel recht op inlichtingen bestaat, wordt de informatie aan de raad als 

geheel, dus aan alle leden, gegeven. Daarvoor bestaat zowel een praktisch als een principieel 

argument. Praktisch gezien voorkomt het dat elk raadslid individueel om dezelfde informatie 

zou moeten vragen, principieel drukt het de gelijke positie van raadsleden uit. Elk raadslid 

heeft als volksvertegenwoordiger een gelijke rechtspositie en dus ook recht op dezelfde 

informatie. Selectieve informatieverstrekking (aan bepaalde raadsleden) is dus in beginsel niet 

mogelijk. 
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 Wordt een beroep op de verschoningsgrond ‘strijd met het openbaar belang’ gedaan, 

dan wordt de raad als geheel niet geïnformeerd. Een beroep op de verschoningsgrond dient 

(uiteindelijk) expliciet te worden gedaan. Hoewel het begrip (‘strijd met het openbaar belang’) 

zo vaag is dat daaronder veel belangen en zaken kunnen vallen, ligt het belang van de 

bepalingen in de verplichting de weigering zo goed mogelijk te motiveren. In de praktijk is 

dat vaak lastig omdat het gaat om informatie die naar haar aard kennelijk juist niet kan 

worden verstrekt. Verschilt de raad met het college van mening over de juistheid van de 

inlichtingenweigering dan kan zij slechts langs politieke weg (bijv. opzeggen vertrouwen) 

trachten het college (of soms: de burgemeester) te ‘overtuigen’. Als het college valt, en een 

nieuw college aantreedt is het aan dit nieuwe college een afweging over de 

informatieverstrekking te maken; in die zin kan de raad de informatie dus niet afdwingen. In 

de enkele keer dat zo’n situatie zich voordoet wordt vaak getracht langs informele weg, via 

het presidium of de fractievoorzitters, een oplossing te vinden. 

 Het weigeren van inlichtingen aan de raad dient dus te worden onderscheiden van het 

opleggen van geheimhouding over de stukken die aan de raad worden gezonden. In het eerste 

geval is niet aan de inlichtingenplicht die op het college of de burgemeester rust voldaan, in 

het tweede geval wel. 

 Hoewel bij het opleggen van geheimhouding over stukken die naar de raad gaan 

voldaan wordt aan de gemeentewettelijke inlichtingenplicht, belemmert het opleggen van 

geheimhouding de raad wel in zijn controlerende taak: raadsleden kunnen daarover immers 

niet met derden vrijuit spreken, en dus bijv. geen deskundigen, burgers of de media 

inschakelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wetgever het opleggen van 

geheimhouding aan (procedurele) voorschriften heeft verbonden en daarbij de raad (als 

orgaan) het laatste woord heeft gegeven. Wat betreft de voorschriften valt te wijzen op de 

opsomming van gronden waarop geheimhouding kan worden opgelegd, de verplichting 

hiervan op de stukken melding te maken, etc. Wat betreft ‘het laatste woord’ valt met name te 

wijzen op de wettelijke eis van bekrachtiging: een door het college of de burgemeester 

opgelegde geheimhouding op stukken die naar de raad gaan, dient door de raad in de 

eerstvolgende raadsvergadering waarin het wettelijk voorgeschreven quorum aanwezig moet 

zijn, te worden bekrachtigd, op straffen van het vervallen van de geheimhouding. 

 Schending van een geheimhoudingplicht is een strafbaar feit (art. 272 Sr). Het gebruik 

van geheime stukken ten eigen voordele (een soort ‘handelen met voorkennis’) is niet 

algemeen strafbaar gesteld. 

 

4.2.6 Decentrale regelgeving en integriteit 

 Ook op gemeentelijk niveau bestaat regelgeving die op integriteitskwesties betrekking 

heeft. Genoemd werden al de gedragscodes die op grond van de Gemw verplicht moeten 

worden vastgesteld, en verder is in dit verband het verplichte Reglement van Orde van de 

gemeenteraad (art. 16 Gemw) te noemen. Daarnaast bestaan soms nog specifieke regelingen 
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zoals ten aanzien van de omgang met geheime documenten of van de werkwijze van het 

presidium. 

 Het Reglement van Orde. Het Reglement van Orde (art. 16 Gemw) is een intern 

werkende regeling, waarin procedurele zaken rond de werkwijze van de raad zijn vastgelegd. 

Het bevat over het algemeen een uitwerking van zaken die in de Gemw rond die werkwijze op 

hoofdlijnen zijn vastgelegd, zoals de wijze waarop stemmingen plaatsvinden, de vorm waarin 

het inlichtingenrecht wordt uitgeoefend, bepalingen over besloten vergaderingen, etc. Rechten 

van raadsleden kunnen in het Reglement van Orde worden gereguleerd, maar die regulering 

mag niet zover gaan dat de uitoefening van deze rechten illusoir wordt. Zo kunnen 

bijvoorbeeld wel spreektijden worden vastgesteld, maar mogen die spreektijden er niet toe 

leiden dat een raadslid niet kan deelnemen aan de beraadslagingen.  

 De gedragscodes. Op grond van art. 15 lid 3 Gemw stelt de raad voor zijn leden een 

gedragscode vast. Hierboven bleek al dat de raad ook voor de wethouders en voor de 

burgemeester een gedragscode vaststelt. De gedragscode is geen juridisch algemeen 

verbindend document; het doel ervan is primair het bieden van houvast bij de invulling van 

wettelijke integriteitsnormen en de algemene eis van bestuurlijk integer gedrag. Bij die 

invulling kunnen ook de beginselen van goed (waaronder behoorlijk- bestuur een rol spelen. 

Voor de praktijk zijn deze codes van groot belang, ondanks de niet-afdwingbaarheid van de 

daarin opgenomen normen. Gedragscodes kunnen daarnaast procedurele regels bevatten over 

de werkwijze bij vragen over integriteit dan wel bij het signaleren van vermeende 

schendingen daarvan.  

 De waarde van een gedragscode zit voor een deel al in de vaststelling ervan. De 

vaststelling ervan dwingt immers tot debat over de vraag hoe tegen integriteit wordt 

aangekeken en biedt de mogelijkheid moeilijke gevallen te bespreken teneinde tot een breed 

gedragen nadere informele normstelling te komen. De morele binding voor individuele 

raadsleden kan daardoor worden vergroot. Zie ook hetgeen hierover is opgemerkt in 

hoofdstuk 2. 

 Aanvullende normstelling. De sterke, in de wet verankerde positie van  individuele 

volksvertegenwoordigers maakt het in de meeste gevallen voor de raad niet mogelijk 

afzonderlijke – in  aanvulling -  juridisch afdwingbare normen voor individuele 

volksvertegenwoordigers te stellen, althans waar het de uitoefening van de hun individueel 

toekomende bevoegdheden betreft, zoals het beraadslagen en stemmen. Wel kan uiteraard in 

het Reglement van Orde de eigen werkwijze worden geregeld, kunnen ordemaatregelen 

worden getroffen en kunnen in de gedragscode “beleidsregels” worden vastgesteld die dienen 

ter invulling van achterliggende open normen. Er is dan sprake van zelfbinding van het 

bestuursorgaan, i.c. de raad, die via de beginselen van behoorlijk bestuur dan wel – wanneer 

er sprake is van beleidsregels in de zijn van de Awb – juridische betekenis krijgt. 

 De wetgever vertrouwt echter het meest op de eigen verantwoordelijkheid en het eigen 

moreel besef van volksvertegenwoordigers; juist als raadslid, lid van het hoogste orgaan 

binnen de gemeente, worden zij geacht te allen tijde het algemeen belang van de gemeente en 

haar inwoners voorop te stellen. 
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4.3 Relevante aspecten grond- en vastgoedzaken 

 Dan komen we thans bij de aspecten terzake van grondzaken. De gemeente vervult 

zowel een publieke rol als een private rol met betrekking tot (de uitvoering van) haar 

ruimtelijk ordeningsbeleid. In haar publieke rol stelt zij onder meer ruimtelijk beleid vast met 

het oog op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad en gebiedsontwikkelingen. In 

haar private rol verwerft de gemeente gronden om gebiedsontwikkelingen te kunnen 

realiseren (en stoot zij deze soms weer af als de gebiedsontwikkeling niet plaatsvindt), geeft 

zij bouwgronden uit en verwerft zij vastgoed ten behoeve van gemeentelijke instellingen, 

beheert dit vastgoed en verkoopt zij dit vastgoed. Verder gaat zij samenwerkingen aan en sluit 

zij contracten met private partijen met betrekking tot de uitvoering van deze activiteiten. 

Zowel over zaken die de publieke rol als die de private rol aangaan vindt er discussie en 

besluitvorming plaats in de gemeenteraad en wordt de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd 

over de voortgang. Het is mogelijk dat leden van de gemeenteraad, uit hoofde van hun 

nevenfuncties, belang hebben bij de besluitvorming over deze zaken. Die belangen kunnen 

betrekking hebben op grond- en vastgoedbezit, maar bijvoorbeeld ook op subsidietoekenning. 

In die gevallen kan er sprake zijn van ongewenste belangenverstrengeling. 

 De inhoud van de discussie en de besluitvorming in zaken met betrekking tot de 

publieke en private rol van de gemeente op de grond- en vastgoedmarkt betreft regelmatig 

marktgevoelige informatie waarvan het op het verkeerde moment voor het publiek openbaar 

worden, de gemeente schade kan berokkenen c.q. andere partijen profijt kan opleveren (op 

basis van voorkennis). Die schade kan zowel betrekking hebben op de uitvoering van de 

publieke als de private rol van de gemeente. Behalve dat er sprake kan zijn van 

belangenverstrengeling van raadsleden, kunnen er dus situaties optreden waarin raadsleden als 

gevolg van discussie en besluitvorming in de gemeenteraad over marktgevoelige informatie 

beschikken. In een aantal gevallen legt het college de gemeenteraad daarom (voorlopige) 

geheimhouding op.
34

 Raadsleden zijn gebonden aan deze geheimhoudingsplicht en mogen 

informatie over het besprokene niet verstrekken aan derden totdat de geheimhouding is 

opgeheven of door niet-bekrachtiging is vervallen. Het is uiteraard onmogelijk om raadsleden 

te verbieden deze informatie zelf tot zich te nemen. De Commissie constateert dat met name 

de kwestie over de bespreking van marktgevoelige informatie in de gemeenteraad op dit 

moment tot onrust leidt, ondanks het instrument van de geheimhoudingsplicht, zonder dat er 

overigens signalen zijn dat op één of andere manier misbruik gemaakt zou worden van die 

informatie. 

 De Commissie heeft bijzondere aandacht besteed aan de positie en het handelen van 

de gemeente op de grond- en vastgoedmarkt, in verband met de uitvoering van het 

gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid. Met de positie en het handelen van de gemeente op 

dit beleidsterrein zijn vaak grote publieke financiële belangen gemoeid. Bovendien heeft het 

publieke handelen directe en indirecte financiële consequenties voor private partijen die actief 

zijn in gebieds- en vastgoedontwikkeling. De aandacht van de Commissie gaat daarbij met 
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name uit naar situaties, als gevolg van die positie en handelingen van de gemeente, waarin de 

zakelijke belangen (verbonden aan een nevenfunctie) van een raadslid op één of andere 

manier in verband (kunnen) staan met het handelen van de gemeente op de grond- en 

vastgoedmarkt en de menings- en besluitvorming daarover in de gemeenteraad. 

 

4.3.1. Positie van de gemeente op grond- en vastgoedmarkten: verschillende rollen  
 

Publieke rol en private rol van gemeente binnen de ruimtelijke ordening 

 Gemeenten spelen verschillende rollen en hebben verschillende posities op grond- en 

vastgoedmarkten. We kunnen onderscheid maken naar de publieke rol en de private rol van de 

gemeente. In haar publieke rol stelt de gemeente het ruimtelijk beleid vast en houdt zij 

toezicht op de ruimtelijke ordening. Het ruimtelijk beleid biedt mogelijkheden tot stedelijke 

ontwikkeling waar dat gewenst is en verbiedt stedelijke ontwikkeling in gebieden waar dat 

niet gewenst is. Op het moment dat een gemeente nieuwe ruimtelijke doelen vaststelt zal het 

ruimtelijk beleid vaak aangepast dienen te worden, bijvoorbeeld om een stadsuitbreiding te 

kunnen verwezenlijken of om de transformatie van bestaand stedelijke gebied mogelijk te 

maken.  

 De aanpassing van het ruimtelijk beleid vindt plaats door middel van een 

bestemmingswijziging op basis van een nieuw bestemmingsplan. De gemeente heeft een 

zekere mate van vrijheid voor wat betreft het moment dat het nieuwe ruimtelijk beleid 

daadwerkelijk wordt vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. De praktijk is vaak dat het 

bestemmingsplan pas wordt vastgelegd op het moment dat er concrete afspraken zijn met 

marktpartijen over de ontwikkeling van het gebied. Tot het moment dat het plan “hard” wordt 

spreekt men vaak van een “zacht plan”. De status van “zacht plan” betekent dat de geplande 

gebiedsontwikkeling past in het ruimtelijk beleid van de gemeente – en bijvoorbeeld al is 

opgenomen in een structuurvisie – maar dat voor het betreffende gebied op dit moment nog 

een andere bestemming geldt. 

 

De gemeente als gebiedsontwikkelaar 

 De private rol van de gemeente vloeit per definitie voort uit haar publieke rol. In haar 

private rol is de gemeente actief op de grondmarkt (grondverwerving,  grondeigendom en 

grondverkoop) en de vastgoedmarkt (vastgoedverwerving, vastgoedeigendom en verkoop van 

vastgoed). Veel gemeenten hebben lang een zogenaamd actief grondbeleid gevoerd. Dit houdt 

in dat de gemeente, ten behoeve van het realiseren van een bepaalde gebiedsontwikkeling 

(bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk), tracht de gronden en eventueel opstallen te verwerven 

in het betreffende gebied. Nadat de gemeente alle gronden en eventueel opstallen in het 

gebied heeft verworven, wordt de grond bouwrijp gemaakt en verkaveld en kunnen de 

bouwkavels worden verkocht aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars, bedrijven of 

particulieren. Bij grotere gebiedsontwikkelingen kiezen gemeenten er vaak voor om samen te 
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werken met private partijen, bijvoorbeeld in een zogenaamde Gemeenschappelijke Exploitatie 

Maatschappij (GEM).  

 Voor de verwerving van de gronden dient de gemeente in onderhandeling te treden 

met de eigenaren. Hierbij kan de gemeente, indien zij dat wenst en onder voorwaarden, 

gebruikmaken van twee instrumenten: de Wet voorkeursrecht gemeenten en de 

Onteigeningswet. In het merendeel van de gevallen wordt grond minnelijk verworven. 

Eigenaren kunnen onteigening ontlopen indien zij met succes een beroep op zelfrealisatie 

doen. Het staat de gemeente vrij om te bepalen wanneer zij de gronden probeert te verwerven. 

Zij kan dit doen nadat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld, maar zij kan dit ook doen 

nog voordat een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. We spreken dan over strategische 

grondaankopen. Indien de gemeente opstallen verwerft dan betreft dit meestal opstallen die na 

verwerving gesloopt worden, omdat zij de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in het gebied 

belemmeren. 

 Meestal brengt een gemeente de activiteiten op de grondmarkt onder in een 

gemeentelijk grondbedrijf. Het gemeentelijk grondbedrijf maakt deel uit van de gemeentelijke 

organisatie. Dit betekent dat in de gemeenteraad besluitvorming plaatsvindt over het handelen 

van het gemeentelijk grondbedrijf. De directie van het gemeentelijk grondbedrijf heeft vaak 

wel de mogelijkheid om binnen bepaalde kaders zelfstandig te handelen (bijvoorbeeld met het 

oog op grondaankopen). Ten behoeve van een gebiedsontwikkeling voert het gemeentelijk 

grondbedrijf een grondexploitatie. De looptijd van een grondexploitatie varieert en kan soms 

wel een periode van meer dan 20 jaar beslaan. De grondexploitatie dient om de kosten en de 

opbrengsten van de gebiedsontwikkeling inzichtelijk te maken. Grote steden in Nederland 

voeren vaak tientallen grondexploitaties tegelijkertijd. 

 Gemeenten zijn overigens niet verplicht om een actief grondbeleid te voeren ten 

behoeve van de implementatie van het ruimtelijk beleid. Alternatief is dat de gemeente een 

faciliterend grondbeleid voert. Dit houdt in dat zij de grondverwerving ten behoeve van een 

bepaalde gebiedsontwikkeling overlaat aan marktpartijen. Indien de plannen van deze 

marktpartijen in lijn zijn met het ruimtelijk beleid voor het betreffende gebied, dan kan de 

gemeente het private initiatief faciliteren, eventueel door onteigening toe te passen indien 

noodzakelijk en door planologische medewerking te verlenen (vaststelling nieuw 

bestemmingsplan). 

 Mede onder invloed van de vastgoedcrisis van de afgelopen jaren en de grote verliezen 

die sommige gemeenten hebben geleden op hun grondexploitaties zijn gemeenten in de 

afgelopen jaren terughoudend geworden met het voeren van een actief grondbeleid en zijn zij 

overgegaan op een faciliterend grondbeleid. Tegelijkertijd zijn veel gemeentelijke 

grondexploitaties van gebiedsontwikkelingen, die als gevolg van de crisis vertraging hebben 

opgelopen, nog steeds actief.  
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Publiek-private samenwerking 

 Een andere private rol van gemeenten is als partner in een publiek-private 

samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van een gebiedsontwikkeling. Juridisch zijn deze 

samenwerkingsovereenkomsten vaak vastgelegd in een zogenaamde Gemeenschappelijke 

Exploitatie Maatschappij (GEM). Veel van de huidige samenwerkingen met marktpartijen 

zijn gebaseerd op een zogenaamde bouwclaimovereenkomst. Op veel ontwikkellocaties zijn 

in het verleden niet alleen door de gemeente gronden verworven, maar ook door marktpartijen 

(projectontwikkelaars, bouwbedrijven). Marktpartijen gingen over tot de verwerving van deze 

gronden, omdat zij verwachtten dat op de betreffende locatie binnen afzienbare tijd 

woningbouw (of een andere vastgoedontwikkeling) zou kunnen plaatsvinden. Door een 

beroep op zelfrealisatie te doen, kunnen deze marktpartijen in het algemeen niet door een 

gemeente onteigend worden. De grondposities van marktpartijen doorkruisen vaak de 

gewenste ruimtelijke structuur voor het gebied. Omdat zowel de gemeente als de betreffende 

marktpartijen vaak de voorkeur geven aan een integrale ontwikkeling van het gebied, op basis 

van een duidelijk en vastomlijnd plan, besloten gemeenten en marktpartijen vaak op 

vrijwillige basis tot een zogenaamde bouwclaimovereenkomst. Deze overeenkomst houdt in 

dat de gemeente en een of meerdere marktpartijen met grondposities in het gebied een GEM 

oprichten voor het gebied, waarna zowel de gemeente als de marktpartijen hun grondposities 

overdragen aan de GEM, op basis van een overeengekomen prijs. De GEM maakt daarna de 

gronden bouwrijp. De marktpartijen verwierven daarbij het recht – de bouwclaim – om de 

bouwgrond, opnieuw tegen een vooraf overeengekomen prijs, te verwerven. De bouwkavels 

die een projectontwikkelaar in zo’n constructie verwerft hoeven niet noodzakelijkerwijs op 

precies dezelfde locatie gelegen te zijn als waar de projectontwikkelaar oorspronkelijk 

grondeigendom bezat. In de afgelopen jaren zijn, als gevolg van de vastgoedcrisis, veel van 

deze Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappijen in de problemen gekomen. De 

marktpartijen die participeren in de GEM hadden weliswaar het recht om als eerste de grond 

af te nemen van de GEM, maar niet de plicht. Aangezien de nieuwbouwproductie van 

woningen fors was gedaald, besloten veel marktpartijen om geen grond af te nemen. Hierdoor 

wordt de GEM geconfronteerd met oplopende kosten (extra renteverliezen), zonder dat daar 

opbrengsten tegenover staan. Om die reden zijn in een aantal gevallen gemeenten en 

marktpartijen die gezamenlijk in een GEM participeerden met elkaar in conflict gekomen. Dit 

heeft in een aantal gevallen geleid tot ontbinding van de GEM. 

 Op sommige ontwikkellocaties deed de situatie zich voor dat niet alle 

projectontwikkelaars of bouwbedrijven met grondposities mee wensten te werken aan het 

hierboven beschreven bouwclaimmodel (c.q. dat de gemeente niet met deze partijen wenste 

samen te werken). Deze partijen stelden zich op het standpunt dat zij op de door hen 

verworven grond zelf woningbouw wilden realiseren, zonder die woningbouw te integreren in 

de gemeentelijke plannen. Gemeenten zijn hier niet altijd blij mee, omdat het de integrale 

ontwikkeling van de woonwijk belemmert. Daarbij beriepen deze partijen zich op het 

zelfrealisatierecht, waardoor eventuele onteigening door de gemeente niet mogelijk was. 

Tevens ontstonden er problemen met kostenverhaal: de betreffende marktpartijen waren soms 

niet bereid om naar rato bij te dragen aan de kosten voor de aanleg van infrastructuur. In de 
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loop der jaren heeft dit op sommige ontwikkellocaties tot conflicten geleid tussen de 

gemeente (of de GEM) en de betreffende marktpartijen. Op andere locaties hebben gemeenten 

en marktpartijen alsnog overeenstemming bereikt over de gezamenlijke ontwikkeling van het 

gebied. 

 

De gemeente als vastgoedeigenaar 

 Gemeenten hebben vaak een aanzienlijke hoeveelheid vastgoed in eigendom. In het 

verleden was de gemeente vaak ook woningeigenaar. Tegenwoordig bezitten gemeenten 

nauwelijks nog woningen, maar zijn zij wel eigenaar van bijvoorbeeld kantoren, 

bedrijfsruimten en gemeenschapshuizen. In de praktijk betekent het dat de gemeente, ten 

behoeve van de realisatie van bepaalde beleidsdoelen, vastgoed verwerft, beheert en soms ook 

weer afstoot. 

 

4.3.2. De impact van (wijzigingen in) ruimtelijk beleid op het functioneren van grond- en 

 vastgoedmarkten 
 

 Ruimtelijk beleid kan een grote impact hebben op het functioneren van grond- en 

vastgoedmarkten. Doordat de marktwaarde van de grond direct is afgeleid van datgene wat er 

op die grond gebouw wordt (residuele waarde), kan een bestemmingswijziging soms tot een 

enorme waardestijging van die grond leiden. Het tegenovergestelde is ook mogelijk. In de 

afgelopen jaren is er als gevolg van vraaguitval op onder andere de woningbouw- en 

kantorenmarkt in veel regio’s een te grote plancapaciteit ontstaan. Dit wordt als ongewenst 

gezien. Om die reden is men er toe overgegaan (of overweegt men dit te doen) om ‘plannen 

uit de markt te nemen’. Concreet betekent dit dat de beoogde bestemming van het gebied 

wordt gehaald c.q. dat men besluit dat de beoogde bestemmingswijziging niet zal 

plaatsvinden. Hierdoor kan de waarde van de grond dalen. In dergelijke gevallen bestaat het 

risico dat de grondeigenaar een claim indient voor een planschadevergoeding. 

 Indien de gemeente voor een bepaald gebied een actief grondbeleid wil voeren, dan 

kan de (aangekondigde) wijziging van het ruimtelijk beleid voor dat gebied de 

uitvoerbaarheid van het actieve grondbeleid soms in de weg zitten: de gemeente loopt het 

risico dat zij een hogere prijs moet betalen voor de verwerving van de gronden. Om die reden 

kiezen gemeenten er soms voor om strategisch gronden te verwerven, nog voordat het 

ruimtelijk beleid voor het gebied bekend is geworden. 

Marktgevoelige informatie 

 Gezien bovenstaande rollen van een gemeente en de mogelijke impact van ruimtelijk 

beleid op het functioneren van grond- en vastgoedmarkten én op de uitvoerbaarheid van actief 

gemeentelijk grondbeleid, is het in een aantal gevallen gewenst om binnen de gemeente, 

gedurende een bepaalde tijd, vertrouwelijk om te gaan met de voorbereiding van bepaalde 
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besluitvorming. Voorkomen moet worden dat het op het verkeerde tijdstip openbaar bekend 

raken van bepaalde marktgevoelige informatie de positie van de gemeente, in haar publieke of 

private rol, zal schaden. In die gevallen kan het bestuur de gemeenteraad verzoeken om 

raadsleden geheimhouding op te leggen bij de menings- en besluitvorming over de 

betreffende kwestie. Een dergelijke situatie doet zich ook voor bij het vaststellen door de 

gemeenteraad van een grondexploitatie voor een bepaalde gebiedsontwikkeling. In de 

grondexploitatie zijn bijvoorbeeld vaak aannames opgenomen over de prijs waartegen de 

gemeente verwacht grond te kunnen verwerven c.q. te verkopen. Deze informatie geeft inzicht 

in de strategie die het gemeentelijk grondbedrijf wenst te voeren en is daarom marktgevoelig: 

het is niet gewenst dat eventuele gegadigden voor de bouwgrond vooraf weet hebben van de 

exacte prijzen die het gemeentelijk grondbedrijf wenst te hanteren.
35

 Overigens wordt deze 

informatie openbaar zodra een transactie heeft plaatsgevonden en het kadaster de transactie 

heeft geregistreerd. Deze situaties kunnen zich met name voordoen wanneer de gemeente een 

actief grondbeleid voert en nieuwe bouwgrond op de markt wil brengen. In de huidige 

context, waarin de gemeente waarschijnlijk nauwelijks nieuwe locaties in ontwikkeling 

brengt, is vertrouwelijkheid vooral gewenst in relatie tot de problematiek van 

bouwclaimovereenkomsten met marktpartijen en besluitvorming over het terugbrengen van 

plancapaciteit. 

 Samengevat kunnen in de gevallen van marktgevoelige informatie zich de volgende 

situaties van menings- en besluitvorming in de raad voordoen: 

● de gemeente wenst een bepaalde gebiedsontwikkeling en wil het plan op basis van een 

actief grondbeleid realiseren, waarbij zij zo mogelijk strategisch grond wil verwerven, nog 

voordat het ruimtelijk beleid voor het gebied wordt vastgesteld; 
● de gemeente wil gronden verwerven in een bepaald gebied en wil in verband daarmee het 

(minimale dan wel maximale) prijsniveau vaststellen waartegen zij deze gronden wil 

verwerven; 
● de gemeente informeert de raad over de voortgang van de gemeentelijke grondexploitatie, 

waarbij menings- en besluitvorming plaatsvindt over eventuele aanpassingen in de 

grondexploitatie; 
● de gemeente wil gronden verwerven in een bepaald gebied en wil in verband daarmee een 

voorkeursrecht vestigen in het gebied, waarbij men de ingangsdatum voor het 

voorkeursrecht gedurende een bepaalde periode nog niet openbaar wil maken; 
● de gemeente wil bouwgrond verkopen in een bepaald gebied en wil in verband daarmee 

de bandbreedte vaststellen waartegen zij de bouwgrond wil verkopen; 
● de gemeente wil plancapaciteit terugbrengen en wil vaststellen welke plannen ‘uit de 

markt’ dienen te worden genomen; 
● de gemeente wil een publiek-private samenwerkingsovereenkomst sluiten met een 

marktpartij en wil in dat verband de voorwaarden vaststellen voor de overeenkomst; 
● de gemeente wil een publiek-private samenwerkingsovereenkomst ontbinden en wil in dat 

verband de voorwaarden vaststellen voor de ontbinding van de overeenkomst; 
● de gemeente wil een bepaald vastgoedobject verwerven en wil de voorwaarden waaronder 

die verwerving plaatsvindt vaststellen; 

                                                           
35

 Overigens is vaak wel de bandbreedte bekend tegen welke prijzen de gemeente de bouwgrond wenst te verkopen. Deze bandbreedte wordt 

door de gemeenteraad vastgesteld om zodoende transparantie te bieden aan potentiële kopers. 
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● de gemeente wil een bepaald vastgoedobject afstoten en wil de voorwaarden waaronder de 

verkoop plaatsvindt vaststellen. 
 

Welke schade kan optreden en hoe groot is die schade? 

 Het is moeilijk vooraf vast te stellen welke financiële schade op zou kunnen treden 

voor de gemeente indien bepaalde marktgevoelige informatie op een verkeerd moment naar 

buiten komt. Ook is moeilijk vast te stellen wat het nadelige financiële effect zal zijn indien 

een raadslid vanwege een aan een nevenfunctie verbonden zakelijk belang de menings- en/of 

besluitvorming in de gemeenteraad tracht te beïnvloeden. Dit zal van geval tot geval 

verschillen. 

 

4.3.3 Zakelijke en persoonlijke belangen van een raadslid op de grond- en vastgoedmarkt 

 in verhouding tot zijn of haar positie als raadslid 
 

 De Commissie stelt vast dat zich, vanwege de positie en het handelen van de gemeente 

op de grond- en vastgoedmarkt, situaties kunnen voordoen waarbij er voor een raadslid, 

vanwege een zakelijk belang uit hoofde van een nevenfunctie, sprake kan zijn van 

belangenverstrengeling. Ongewenste belangenverstrengeling kan zich met name voordoen in 

situaties waarin meningsvorming dan wel besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvindt ten 

aanzien van het handelen van de gemeente op de grond- en vastgoedmarkt, waarbij dat 

handelen van de gemeente direct of indirect betrekking heeft op de zakelijke en/of 

persoonlijke belangen van een raadslid met betrekking tot grond- en/of vastgoedbezit. 

Doordat vaak grote bedragen zijn gemoeid met gebieds- en/of vastgoedontwikkeling en het 

gemeentelijk beleid bovendien aanzienlijk effect kan hebben op de waarde van bepaalde 

particuliere grond- en vastgoedposities kan de ‘omvang’ van de belangenverstrengeling – de 

mate waarin een raadslid zakelijk of persoonlijk baat heeft bij bepaalde besluitvorming – 

relatief groot zijn (in vergelijking met mogelijke situaties van belangenverstrengeling op 

andere beleidsterreinen). 

 Om deze reden heeft de Commissie in haar onderzoek – mede gelet op de aanleiding 

voor de instelling van de Commissie en de vragen die zich op dit terrein concreet voordoen 

vanwege de heer Oostveen - bijzondere aandacht geschonken aan mogelijke vormen van 

belangenverstrengeling van raadsleden in relatie tot met name zakelijke belangen op de 

grond- en vastgoedmarkt. Hierbij gaat de aandacht van de Commissie met name uit naar de 

volgende situaties: 

● menings- dan wel besluitvorming in de raad over ruimtelijk beleid, planvorming, het 

vaststellen van grondexploitaties of gemeentelijke transacties van grond of vastgoed die 

mogelijk van invloed is op de zakelijke belangen van een raadslid; 
● menings- dan wel besluitvorming in de raad over de zojuist genoemde vraagstukken, 

waarbij aan de raad geheimhouding is opgelegd, die mogelijk van invloed is op de 

zakelijke belangen van een raadslid; 
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● menings- dan wel besluitvorming in de raad over gemeentelijke transacties op de grond- 

en vastgoedmarkt, waarbij een raadslid vanuit zijn of haar nevenfunctie partij is in de 

transactie; 
● menings- dan wel besluitvorming in de raad over contractvorming met betrekking tot een 

vorm van publiek-private samenwerking in gebieds- of vastgoedontwikkeling, waarbij een 

raadslid vanuit zijn of haar nevenfunctie partij is in het samenwerkingscontract; 
● menings- dan wel besluitvorming in de raad over een gemeentelijke aanbesteding in 

relatie tot gebieds-, infrastructuur- en/of vastgoedontwikkeling, waarbij een raadslid 

vanuit zijn of haar nevenfunctie participeert (of voornemens is te participeren) in het 

aanbestedingstraject. 
 

Met het oog op deze situaties heeft de Commissie in haar onderzoek gekeken naar: 

● de mate en frequentie waarin bovengenoemde situaties zich hebben voorgedaan in 

Utrecht, c.q. zich in de toekomst mogelijk kunnen voordoen; 
● de ‘ernst’ van de belangenverstrengeling in dergelijke situaties; 
● de wijze waarop individuele raadsleden dan wel raadsfracties omgaan met dit type 

situaties; 
● het beleid dat de gemeenteraad voert om (de schijn van) belangenverstrengeling in deze 

situaties te voorkomen. 
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5.  Toepassing toetsingskader op verkregen informatie: bevindingen 

 In dit hoofdstuk worden de in het vorige hoofdstuk ontwikkelde toetsingskaders 

toegepast op de situatie van de (leden van de) gemeenteraad van Utrecht. Daarbij wordt 

dezelfde indeling aangehouden: eerst de bestuursrechtelijke aspecten, daarna de 

gemeenterechtelijke aspecten en tenslotte de aspecten van grond- en vastgoedzaken. Het 

geheel wordt voorafgegaan door de hier gekozen benadering van het onderwerp integriteit en 

(mogelijke) integriteitsschending door (leden van) de gemeenteraad van Utrecht. 

 De opdracht aan de Commissie was om naar aanleiding van de positie van de heer 

Oostveen onderzoek te doen naar belangenverstrengeling als vorm van mogelijke 

integriteitsschending. Deze vorm kan naar de mening van de Commissie niet los worden 

gezien van een meer algemeen integriteitsbeleid waarin ook de andere vormen van 

integriteitsschending een plaats zouden moeten krijgen. Ons is in de Utrechtse situatie in het 

kader van dit onderzoek niet gebleken dat die andere vormen zich voordoen. Toch is het in 

theorie zeer wel denkbaar dat belangenverstrengeling zich op enig moment voordoet in 

combinatie met die andere vormen. Er kan – in theorie – bij onjuiste belangenverstrengeling 

sprake zijn van fraude en corruptie en dat geldt ook voor andere vormen zoals het 

bevoordelen van vrienden of familie en de onverenigbare nevenactiviteiten. In dat opzicht is 

belangenverstrengeling een vorm van integriteitsschending waarvan het goed voor te stellen is 

dat die gepaard gaat met andere vormen en daarom in het kader van de ontwikkeling van een 

integriteitsbeleid niet los daarvan kan en moet worden gezien. Het verdient daarom ook in de 

Utrechtse context terzake van het integriteitsbeleid het onderwerp belangenverstrengeling te 

plaatsen in het meer algemene kader van integriteitsschendingen en derhalve in samenhang 

met andere vormen van integriteitsschendingen.  

 De raad van de gemeente Utrecht zal er naar het oordeel van de Commissie niet aan 

ontkomen om het onderwerp integriteit steeds integraal, dus vanuit verschillende 

invalshoeken te bezien, en vervolgens op basis van politieke argumenten een keuze te maken 

voor een geïntegreerde benadering van het onderwerp integriteitsschendingen. Daarbij wijst 

de Commissie op de bestuurlijk-juridische benadering, ook in de context van grond- en 

vastgoedzaken, vanwege de staatsrechtelijke positie van de gemeenteraad op het lokale niveau 

en de rechtsgevolgen die verbonden (kunnen) zijn aan integriteitsschendingen.  

 De aanleiding voor het instellen van de Commissie, namelijk het onderzoeken hoe de 

zakelijke belangen in de stad van ondernemer en raadslid Wim Oostveen (Stadsbelang 

Utrecht) zich verhouden tot de positie van raadslid, en de gesprekken die met betrokkenen 

hebben plaatsgevonden maken het wenselijk dat de raad zelf een integriteitsbeleid gaat 

ontwikkelen. Wij hebben uit de gesprekken de indruk gekregen dat de tijd rijp is voor het op 

een objectieve en zakelijke wijze en met een zekere regelmaat onderwerpen met betrekking 

tot de integriteit van raadsleden ook in en door de raad worden besproken. Met objectief en 

zakelijk wordt hier bedoeld dat steeds het recht en de redelijkheid bij de bespreking van de 

publieke belangen van de gemeente Utrecht centraal moeten staan. Op die informatie wordt 

hieronder nader ingegaan waarbij het gaat om relevante bestuursrechtelijke, 

gemeenterechtelijke en grond- en vastgoedaspecten.  
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5.1 Bestuursrechtelijke aspecten 

 Bij het toepassen van het bestuursrechtelijk toetsingskader op de Utrechtse situatie 

gaat het om twee lijnen. In de eerste plaats de toepassing van de Awb in het algemeen en art. 

2:4 in het bijzonder. De tweede lijn heeft betrekking op het hanteren van beginselen van goed 

(waaronder behoorlijk) bestuur zowel bij het ontwikkelen van het eigen beleid als bij het 

controleren van het beleid van het college. 

 De vraag is nu of op grond van de verkregen stukken en naar aanleiding van de 

gevoerde gesprekken sprake is van het schenden van art. 2:4 Awb in relatie tot het optreden 

van de raad als bestuursorgaan, dan wel bij de beoordeling van het collegebeleid. Ons is niet 

gebleken van vooringenomenheid van de kant van de (leden van de) raad.  

 De eisen die vanuit de norm van integriteit voortvloeien zijn echter ruimer en dan 

blijken de beginselen van goed bestuur waardevolle elementen in de ontwikkeling van het 

eigen integriteitsbeleid maar ook bij de beoordeling van het integriteitsbeleid van het college. 

Het gaat dan niet alleen om de beginselen van behoorlijk bestuur maar ook de beginselen 

gericht op transparant en participatief bestuur. Te wijzen valt op de in het kader van de Raad 

van Europa ontwikkelde beginselplicht tot participatie bij beleidsvorming op lokaal niveau. 

Maar ook het effectiviteitsbeginsel, waarbij het gaat om het daadwerkelijk realiseren van 

doelen van regelingen, en het verantwoordingsbeginsel waarbij met name ook wordt gedacht 

aan verantwoording naar de samenleving, zijn belangrijke elementen voor gemeentelijk 

integriteitsbeleid.  

 Bij dat beleid geeft het bestuursorgaan, i.c. de raad, nadere invulling aan art.2:4 Awb 

in de vorm van beleidsregels of anderszins. Aldus is er sprake van zelfbinding van de kant van 

het bestuursorgaan die juridische betekenis krijgt via de beginselen van behoorlijk bestuur en 

– wanneer het beleidsregels in de zin van de Awb betreft – via art. 4:84 Awb. 

 De indruk van de Commissie is dat de ontwikkeling van het integriteitsbeleid langs de 

twee genoemde beleidslijnen - via de Awb en de beginselen van goed bestuur - nog in de 

kinderschoenen staat.  

 

5.2 Gemeenterechtelijke aspecten 

Wat betreft de gemeenterechtelijke aspecten worden de volgende aspecten 

onderscheiden. In de eerste plaats wordt gekeken naar de aspecten die betrekking hebben op 

vragen rond belangen, belangenafweging en (onjuiste) belangenverstrengeling in de context 

van de raad. Vervolgens komt de informatieverstrekking aan de raad, het opleggen van 

geheimhouding en het omgaan met geheime informatie aan de orde. 
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Belangen en belangenverstrengeling 

Mede op basis van het door het team-Audit uit openbare bronnen en de gemeentelijke 

administraties samengestelde actuele overzicht van nevenfuncties van raadsleden stelt de 

Commissie omtrent belangen en belangenverstrengeling het volgende vast: 

1. Niet in alle gevallen correspondeert het door de Commissie ontvangen overzicht met de 

informatie zoals die aan het begin van de raadsperiode in het op grond van artikel 12 Gemw 

verplichte overzicht van nevenfuncties is vastgelegd. Uit gesprekken met fractievoorzitters 

kwam naar voren dat onduidelijkheid bestaat over de verplichting tot het tussentijds 

actualiseren van dit overzicht en het doorgeven van wijzigingen daarin. Ook blijkt 

onduidelijkheid te bestaan over de vraag welke gegevens in dat overzicht wel en niet moeten 

worden opgenomen, en in welke mate van detail.  

2. Daar waar het zakelijke of financiële belangen als eigenaar betreft, voorziet het wettelijk 

voorgeschreven register niet in een adequate oplossing: dergelijke gegevens hoeven in dat 

register niet te worden opgenomen. Het register geeft dan ook noodzakelijkerwijs geen 

volledig beeld van de mogelijke verstrengelingen van belangen die zich in de praktijk kunnen 

voordoen. 

3. Op basis van de ter beschikking staande gegevens heeft de Commissie vastgesteld dat geen 

wettelijk onverenigbare nevenfuncties (art. 13 Gemw) worden vervuld. Voorts is de 

Commissie niet gebleken dat er sprake is of is geweest van verboden handelingen in de zin 

van art. 15 Gemw.  

4. Daar waar het al dan niet meestemmen of deelnemen aan de beraadslaging betreft over 

zaken waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling aan de orde zou kunnen zijn (art 2:4 

Awb, art. 28 Gemw), heeft de Commissie vastgesteld dat bij alle fracties, en vaak in grote 

mate, een bewustzijn bestaat van de hieraan verbonden risico’s. Wel stelt de Commissie vast 

dat de benadering van het onderwerp, en de gekozen werkwijzen, per fractie duidelijk 

verschillen. In sommige fracties wordt het zekere voor het onzekere genomen en wordt een 

raadslid geacht niet het woord te voeren en niet mee te stemmen, zelfs als maar de schijn van 

belangenverstrengeling zou kunnen worden gewekt, terwijl bij andere fracties bij twijfel 

weliswaar niet het woord wordt gevoerd, maar in het algemeen wel mag worden meegestemd. 

Bij een enkele fractie wordt deze problematiek als niet erg groot beschouwd. Voorts is het de 

Commissie opgevallen dat fractievoorzitters in het algemeen op dit punt een duidelijke rol 

voor zichzelf zien weggelegd, maar regels en afspraken over hoe om te gaan met het al dan 

niet meestemmen of het woordvoeren vaak niet zijn vastgelegd of geformaliseerd. Bij lastige 

casusposities wordt soms de griffie om advies gevraagd. Ook daar lijkt de regel te zijn dat het 

bij twijfel beter is problemen te voorkomen door niet mee te stemmen en geen verkeerde 

beeldvorming op te roepen. 

5. De Commissie stelt op basis van het bovenstaande vast dat niet is gebleken van 

vooringenomenheid en dat het bewustzijn bij alle betrokkenen zelf op dit punt in het 

algemeen geen aanleiding geeft te vrezen voor grote problemen rond ongewenste 

belangenverstrengeling. De Commissie is van oordeel dat een goede bekendheid met de 
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nevenactiviteiten en persoonlijke en zakelijke belangen van raadsleden het mogelijk maakt in 

het debat deze aspecten op open en transparante wijze te laten meespelen. Op die manier kan 

in het algemeen recht worden gedaan aan de grote zelfstandige positie van gekozen 

volksvertegenwoordigers en hun expertise. 

 Op grond van het bovenstaande is het wenselijk om: a) duidelijke regels te stellen over 

het bijhouden van het register van nevenfuncties; b) meer uniformiteit te creëren op het 

niveau van de raad (dus boven de afzonderlijke fracties uit) in de wijze waarop moet worden 

gehandeld bij de vraag of wel of niet mag worden meegestemd; c) vast te leggen dat 

raadsleden die een persoonlijk of zakelijk belang hebben bij de besluitvorming dit aan het 

begin van een debat te laten verklaren, zodat daarover geen onduidelijkheid of verkeerde 

beeldvorming bestaat. Aldus wordt een nadere invulling gegeven aan de hiervoor 

zogenoemde beleidsregels of anderszins.  

Informatieverstrekking en geheimhouding 

 De Commissie heeft de indruk gekregen dat in het algemeen zorgvuldig wordt 

omgegaan met de informatieverstrekking aan de raad en het opleggen van geheimhouding. 

Overwegend was het beeld dat uit de gesprekken met de fractievoorzitters naar voren kwam 

dat in die gevallen waarin geheimhouding werd opgelegd daarvoor steeds goede redenen 

bestonden, vaak in de sfeer van de financiële gegevens, persoonsgegevens of op het terrein 

van de openbare orde en veiligheid. Wel werd in de gesprekken meerdere malen opgemerkt 

dat in die dossiers vaak hele documenten geheim werden verklaard terwijl daarin slechts 

enkele gegevens werkelijk de geheimhouding rechtvaardigden. Als gevolg daarvan was het 

voor raadsleden soms lastig te onthouden welke gegevens geheim waren en welke openbaar. 

Naar het oordeel van de Commissie komt dat het functioneren van de raad niet ten goede, en 

vergroot het bovendien de risico’s van het bekend worden de informatie die werkelijk geheim 

moet blijven. Het is wenselijk om, waar mogelijk, geheime gegevens zoveel mogelijk bij 

elkaar op te nemen in een afzonderlijk document, zodat de overige gegevens zoveel mogelijk 

deel kunnen uitmaken van het publieke debat. 

 Aangegeven werd dat de raad wel zelf alert moet zijn op de noodzaak van 

geheimhouding. De kwestie is in Utrecht in zoverre goed geregeld, dat de instelling van een 

geheimhoudingsregister en het opnemen van ‘houdbaarheidsdata’ concrete handvatten biedt 

om de geheimhouding niet langer te laten voortduren dan noodzakelijk. Uit gesprekken met 

raadsleden kwam naar voren dat de bekrachtiging van de geheimhouding weliswaar 

plaatsvindt, maar op dat punt een kritisch debat ontbreekt; er is vaak sprake van een 

automatisme. 

 Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de positie van fractiemedewerkers. 

De Gemw gaat er als hoofdregel van uit dat zij niet van geheime stukken die aan de raad 

worden gezonden op de hoogte mogen zijn; zij zijn immers geen deel van de raad. De praktijk 

in Utrecht is dat zij, in ieder geval bij de kleine fracties, wel van geheime stukken op de 

hoogte worden gesteld. Deze situatie wordt gelegitimeerd door een raadsbesluit waarin de 

raad hiertoe in algemene zin heeft besloten. Fractiemedewerkers tekenen bovendien een 

geheimhoudingsverklaring. Nu de raad volgens het systeem van de wet zelf de regie over de 
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geheimhouding voert, is de raad naar het oordeel van de Commissie bevoegd de kring van 

geheimhouders uit te breiden. De Utrechtse situatie is in dat opzicht niet in strijd met de wet. 

Deze regeling bevordert het functioneren van met name kleine fracties, maar vergroot de 

risico’s van het bekend worden van geheime stukken. Door deze afweging op voorhand al in 

een algemene regeling te maken kan geen rekening worden gehouden met de aard van de 

geheime informatie, of de noodzaak deze informatie met anderen dan raadsleden te delen. 

Bedacht moet daarbij worden dat fractiemedewerkers geen democratisch gelegitimeerd 

mandaat hebben, en zich daarin wezenlijk van raadsleden onderscheiden. Er zijn de 

Commissie geen gevallen bekend waarin deze regeling tot problemen heeft geleid. 

Naar aanleiding van de positie van de heer Oostveen 

De positie van de heer Oostveen heeft aanleiding gegeven tot de vrees dat persoonlijk 

voordeel zou kunnen worden gehaald uit informatie die onder geheimhouding aan de raad of 

een raadscommissie wordt verstrekt. Hoewel de Commissie geen signalen hebben bereikt dat 

deze situatie zich heeft voorgedaan, acht zij de mogelijkheid voor de toekomst niet 

ondenkbeeldig. 

De Gemw verzet zich er naar het oordeel van de Commissie tegen informatie aan de 

heer Oostveen te onthouden die wel aan de overige raadsleden ter beschikking wordt gesteld, 

zelfs als deze informatie direct op de belangen van de heer Oostveen betrekking heeft. 

Selectieve informatieverstrekking aan bepaalde raadsleden staat op gespannen voet met de 

uitgangspunten van de Gemw op dit punt. De Gemw tracht door het vastleggen van 

onverenigbare functies en verboden handelingen de meest voor de hand liggende 

belangenconflicten te voorkomen, en laat het voor het overige primair aan de 

verantwoordelijkheid van het betrokken raadslid zelf over om op integere wijze om te gaan 

met het voordeel dat uit de functie van raadslid zou kunnen voortvloeien.  

Of de wettelijke regeling van de verboden handelingen in alle opzichten nog aansluit 

bij de praktijk waarin belangenverstrengeling zich ook kan voordoen als gevolg van publiek-

private samenwerking, vanuit een eigenaarspositie of vanuit rollen op de grond- en 

vastgoedmarkt is voor de Commissie wel een vraag. De huidige wettekst is evenwel voor 

zowel de gemeentelijke praktijk als de Commissie een gegeven. 

In de gemeentelijke praktijk in het algemeen worden, in zeer gevoelige zaken, soms de 

fractievoorzitters wél geïnformeerd, al dan niet georganiseerd in het verband van een 

presidium, seniorenconvent of fractievoorzittersoverleg. Zij mogen deze informatie niet delen 

met de overige raadsleden, maar kunnen intern wel duidelijk maken dat er goede redenen zijn 

voor het weigeren van de inlichtingen. Een dergelijk informeel informeren vormt aldus een 

toets op de juistheid van de weigering, en een begin van democratische controle. 

De Commissie acht het in juridische zin denkbaar de raad in uitzonderlijke situaties 

inlichtingen te onthouden wanneer het verstrekken ervan het financiële belang van de 

gemeente in ernstige mate zou kunnen schaden, en daarmee strijd met het openbaar belang 

van de gemeente zou ontstaan. Dat zou theoretisch ook aan de orde kunnen zijn wanneer als 

gevolg van het verstrekken van informatie aan de raad, vanwege de samenstelling van de 
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raad, de onderhandelingspositie van de gemeente ernstig zou worden geschaad. Of die situatie 

zich voordoet kan alleen in het concrete geval worden vastgesteld, waarbij geldt dat een 

inlichtingenweigering een ernstige beperking vormt van het democratische controleproces en 

daarom zeer terughoudend moet worden toegepast. 

Op voorhand meent de Commissie dat het enkele feit dat informatie een persoonlijk 

voordeel voor een enkel raadslid kan opleveren geen grond is inlichtingen aan de raad te 

onthouden. Ook het feit dat daarmee de schijn van belangenverstrengeling kan worden 

gewekt, lijkt de Commissie op zichzelf van onvoldoende gewicht om een beroep op de 

verschoningsgrond te rechtvaardigen. Ook hier geldt evenwel dat slechts in een concreet geval 

deze afweging op basis van alle betrokken belangen valt te maken. Het is denkbaar dat in 

dergelijke situaties informeel overleg met het presidium of de fractievoorzitters wordt 

gevoerd.  

 

5.3 Aspecten van grond- en vastgoedzaken 

 In hoofdstuk 4 hebben we een aantal situaties beschreven, specifiek met betrekking tot 

gemeentelijke grond- en vastgoedzaken, waarin mogelijk sprake zou kunnen zijn van 

belangenverstrengeling van een raadslid of integriteitskwesties. Dit betreft situaties waarin 

menings- dan wel besluitvorming in de raad plaatsvindt over ruimtelijk beleid, planvorming, 

het vaststellen van grondexploitaties en/of gemeentelijke transacties van grond of vastgoed, 

over gemeentelijke transacties op de grond- en vastgoedmarkt, over contractvorming met 

betrekking tot publiek-private samenwerking in gebieds- en/of vastgoedontwikkeling of over 

een gemeentelijke aanbesteding in relatie tot gebieds-, infrastructuur- en/of 

vastgoedontwikkeling (al dan niet onder oplegging van geheimhouding). 

 Belangenverstrengeling zou in deze situaties kunnen optreden indien een raadslid 

vanuit zijn of haar nevenfunctie op één of andere manier de menings- of besluitvorming 

beïnvloedt of indien een raadslid baat heeft bij de informatie die onder geheimhouding wordt 

verkregen. 

In ons onderzoek hebben we gekeken naar de mate en frequentie waarin 

bovengenoemde situaties zich hebben voorgedaan, de ‘ernst’ van de belangenverstrengeling 

in dergelijke situaties, de wijze waarop individuele raadsleden dan wel raadsfracties omgaan 

met dit type situaties en het beleid dat de gemeenteraad voert om (de schijn van) 

belangenverstrengeling in deze situaties te voorkomen.
36 

De mate en frequentie waarin bovengenoemde situaties zich hebben voorgedaan in Utrecht, 

c.q. zich in de toekomst mogelijk kunnen voordoen 

 

In hoofdstuk 4 hebben we een aantal situaties beschreven, specifiek met betrekking tot 

gemeentelijke grond- en vastgoedzaken, waarin mogelijk sprake zou kunnen zijn van 

belangenverstrengeling van een raadslid of integriteitskwesties. Dit betreft situaties waarin 
                                                           
36

 In deze paragraaf gaan we in op de eerste twee vraagstukken. Het derde en vierde vraagstuk (respectievelijk ‘de wijze waarop individuele 

raadsleden dan wel raadsfracties omgaan met dit type situaties’ en ‘het beleid dat de gemeenteraad voert om (de schijn van) 

belangenverstrengeling te voorkomen) is hierboven al aan bod gekomen. 
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menings- dan wel besluitvorming in de raad plaatsvindt over ruimtelijk beleid, planvorming, 

het vaststellen van grondexploitaties en/of gemeentelijke transacties van grond of vastgoed, 

over gemeentelijke transacties op de grond- en vastgoedmarkt, over contractvorming met 

betrekking tot publiek-private samenwerking in gebieds- en/of vastgoedontwikkeling of over 

een gemeentelijke aanbesteding in relatie tot gebieds-, infrastructuur- en/of 

vastgoedontwikkeling (al dan niet onder oplegging van geheimhouding). 

 Belangenverstrengeling zou in deze situaties kunnen optreden indien een raadslid 

vanuit zijn of haar nevenfunctie op één of andere manier de menings- of besluitvorming 

beïnvloedt of indien een raadslid baat heeft bij de informatie die onder geheimhouding wordt 

verkregen. 

In ons onderzoek hebben we, op basis van de verkregen informatie, geen situaties met 

betrekking tot grond- en vastgoedzaken gevonden waarin (mogelijk) sprake zou zijn van 

belangenverstrengeling door één van de huidige raadsleden in relatie tot zijn of haar 

nevenfuncties. 

Op basis van de informatie die de Commissie heeft ontvangen over de nevenfuncties 

van alle raadsleden hebben we geconstateerd dat, specifiek met betrekking tot grond- en 

vastgoedzaken, zich in de toekomst mogelijk wel situaties kunnen voordoen waarin sprake 

zou kunnen zijn van belangenverstrengeling. Voor zover wij hebben kunnen nagaan betreft dit 

voornamelijk de nevenfuncties van de heer Oostveen (waarbij we nogmaals opmerken dat we 

niet geconstateerd hebben dat er in het geval van de heer Oostveen tot nu toe sprake zou zijn 

geweest van belangenverstrengeling). We kunnen ook niet uitsluiten dat er, opnieuw specifiek 

met betrekking tot grond- en vastgoedzaken, in de toekomst sprake zou kunnen zijn van 

belangenverstrengeling bij andere raadsleden. Het ontvangen overzicht van nevenfuncties 

geeft echter geen aanleiding te veronderstellen dat dit frequent zal voorkomen. 

In het geval van de heer Oostveen zouden zich, gezien zijn nevenfuncties, met enige 

regelmaat situaties kunnen voordoen binnen de gemeenteraad waarbij menings- en 

besluitvorming over aangelegenheden plaatsvindt die direct of indirect raken aan de zakelijke 

belangen van de heer Oostveen. In dergelijke situaties kan er sprake zijn van 

belangenverstrengeling, maar dat hoeft niet zo te zijn en zal van geval tot geval bekeken 

moeten worden. 

De Commissie heeft voorts informatie ontvangen over de directe zakelijke relaties 

tussen de gemeente Utrecht en de heer Oostveen, voor zover betrekking hebbende op grond- 

en vastgoedzaken. Bekend is ook dat hierbij eveneens sprake is van een zakelijk conflict 

tussen de gemeente Utrecht en de heer Oostveen. Het behoorde niet tot de taken van de 

Commissie om deze zakelijke relaties in detail te bestuderen, dan wel hier een oordeel over te 

vormen. We hebben slechts gekeken naar de mogelijke belangenverstrengeling die zich in 

relatie tot deze zakelijke relaties kunnen voordoen. De Commissie is van mening dat, indien 

menings- of besluitvorming in de raad plaatsvindt met betrekking tot de projecten waarop 

deze zakelijke relaties betrekking hebben, er een grote kans is op belangenverstrengeling voor 

de heer Oostveen.  
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De ‘ernst’ van de belangenverstrengeling in dergelijke situaties  

De vraag is wat de gevolgen zouden kunnen zijn indien er sprake is van 

belangenverstrengeling van een raadslid. In deze paragraaf beperken we ons tot de mogelijke 

financiële schade die zou kunnen ontstaan voor de gemeente Utrecht en het mogelijke 

financiële profijt dat zou kunnen ontstaan voor het betreffende raadslid. 

Indien belangenverstrengeling zich voordoet in relatie tot menings- en besluitvorming 

in het openbare gedeelte van de raadsvergadering, dan verwachten wij dat zowel de financiële 

schade voor de gemeente als de financiële baten voor het raadslid zeer beperkt of zelfs niet 

aanwezig zijn. In theorie is het natuurlijk mogelijk dat een raadslid, met het oog op zijn of 

haar zakelijk belang, met zijn of haar stem de besluitvorming zodanig beïnvloedt dat zich net 

een meerderheid of minderheid voor een bepaald besluit vormt waardoor de gemeente 

financieel schade leidt c.q. het raadslid financiële baten heeft. De kans lijkt ons echter klein.  

Indien belangenverstrengeling zich voordoet in relatie tot menings- en besluitvorming 

over een bepaalde zaak waarvoor geheimhouding is opgelegd, dan kan er wel sprake zijn van 

financiële schade voor de gemeente c.q. financieel profijt voor een raadslid. Die schade 

ontstaat als een raadslid, met het oog op zijn of haar nevenfuncties, gebruikmaakt van de 

voorkennis die hij of zij heeft gekregen en daarmee handelt. In theorie kan de schade voor de 

gemeente c.q. het profijt voor het raadslid in een dergelijk geval aanzienlijk zijn. Dit hangt af 

van de ‘waarde’ van de voorkennis en dient van geval tot geval bekeken te worden. 

Tenslotte hebben we aandacht besteed aan de situatie waarin er sprake is van directe 

zakelijke relaties inzake grond- en vastgoedzaken tussen de gemeente en een raadslid en 

menings- dan wel besluitvorming in de raad plaatsvindt over die betreffende zakelijke relaties. 

In een dergelijk geval verwacht de Commissie dat de schade voor de gemeente c.q. het profijt 

voor het raadslid aanzienlijk kan zijn. De zakelijke relaties tussen de gemeente en de heer 

Oostveen vallen in deze categorie. De Commissie heeft geen reden om te twijfelen aan de 

integriteit van de heer Oostveen als raadslid, maar het zou naar ons oordeel ongewenst zijn als 

de heer Oostveen deel zou nemen aan menings- dan wel besluitvorming inzake de projecten 

waarop deze zakelijke relaties betrekking hebben, noch lijkt het ons gewenst dat de heer 

Oostveen toegang zou hebben tot eventuele door het College aan de raad onder 

geheimhouding verstrekte informatie over deze zaken. Indien de heer Oostveen - of een ander 

raadslid in een dergelijke situatie - de onder geheimhouding verkregen informatie tot zich 

heeft genomen, dan lijkt het onvermijdelijk dat dit dan ook invloed kan hebben op zijn of haar 

handelen vanuit zijn of haar zakelijk belang. 
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6.  Conclusies en aanbevelingen 

In dit slothoofdstuk geven we de antwoorden op de onderzoeksvragen waarbij de 

bevindingen wordt geoperationaliseerd en aanbevelingen voor de toekomst worden gedaan, 

maar we beginnen met enkele redenen en overwegingen voor deze conclusies en 

aanbevelingen.   

 De Commissie volstaat niet met het beantwoorden van de onderzoeksvragen maar doet 

in dit hoofdstuk ook aanbevelingen om de integriteit binnen het gemeentebestuur verder te 

bevorderen en verzekeren. Daarvoor bestaat, ondanks het feit dat van reële problemen tot nu 

toe niet is gebleken, een aantal redenen en overwegingen: 

a. problemen kunnen zich in de toekomst alsnog voordoen, en de Commissie acht het 

wenselijk het bevorderen en adviseren over integriteit institutioneel te verankeren; 

b. integriteitsvragen doen zich vrijwel altijd voor in lastige situaties waarover 

verschillend kan worden gedacht, maar die politiek en publicitair altijd gevoelig 

liggen. Een protocol en de instelling van een Integriteitscommissie kunnen helpen 

deze lastige vragen bespreekbaar te maken; 

c. gebleken is dat fracties ieder voor zich wel aandacht aan integriteitskwesties 

besteden, maar niet steeds op dezelfde wijze, en dat tot op heden voor de raad hier 

geen actieve rol is weggelegd. Nu het uiteindelijk om het functioneren van de raad zelf 

gaat, lijkt het aangewezen deze rol van de raad te versterken; 

d. de regelgeving en de (model)gedragscode die over het algemeen als leidraad wordt 

gehanteerd vraagt om een nadere invulling; 

e. in de aangepaste Gemw krijgt de burgemeester straks een formele taak op het terrein 

van de integriteitsbevordering. Het is wenselijk hem handvatten te bieden die het hem 

mogelijk maken deze taak goed te vervullen; 

f. aandacht voor integriteit en afbakening van de problematiek draagt bij aan de 

transparantie en openbaarheid van het functioneren van de raad en de verantwoording 

van het bestuur aan de raad. 

Het voorgaande leidt tot het voorstel van de Commissie aan de raad om – mede op basis van 

de in dit rapport opgenomen informatie – een integriteitsbeleid te ontwikkelen en in het 

Reglement van Orde van de gemeenteraad een apart hoofdstuk integriteit op te nemen waarin 

wordt ingegaan op de wijze waarop in de raad wordt omgegaan met onderwerpen die in de 

praktijk aanleiding kunnen geven tot integriteitsschendingen inclusief belangenverstrengeling.  

 De verschillende elementen van een dergelijk integriteitsbeleid zijn in de voorgaande 

hoofdstukken besproken en hebben het karakter van beleidsregels of anderszins. Er is dan 

sprake van zelfbinding van de kant van het bestuursorgaan i.c. de raad die via de beginselen 

van behoorlijk bestuur en – wanneer het gaat om beleidsregels in de zin van de Awb – via 

art.4:84 Awb ook juridische betekenis krijgt. 
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6.1 De algemene onderzoeksvraag. 

 De algemene onderzoeksvraag luidde hoe de zakelijke belangen van een persoon zich 

verhouden tot zijn of haar positie als raadslid en hoe daarmee om te gaan? Dit is de algemene 

onderzoeksvraag die door de raad aan de Commissie is gesteld. Deze hoofdvraag heeft de 

Commissie in subvragen onderscheiden die hierna worden beantwoord. Vervolgens worden 

de bevindingen via de beantwoording van de subvragen geoperationaliseerd waarna de 

Commissie met aanbevelingen voor de toekomst komt.  

 

6.2 De eerste subvraag van het onderzoek 

 De eerste subvraag luidde: hoe verhouden de zakelijke belangen van ondernemer en 

raadslid Wim Oostveen (Stadsbelang Utrecht) in de gemeente Utrecht zich tot de positie van 

raadslid?  

 Bij de beantwoording is allereerst van belang dat het onderzoek van de Commissie 

geen betrekking heeft op geschillen tussen de heer Oostveen en de gemeente Utrecht 

waarover rechterlijke procedures worden gevoerd en die nog onder de rechter liggen. Wel zijn 

de Commissie een paar aandachtspunten opgevallen in de gesprekken. In de eerste plaats het 

aanzienlijk aantal rechtspersonen waarin de zakelijk belangen van de heer Oostveen zijn 

verankerd. Bovendien hebben familieleden van hem een functie in het kader van het 

functioneren van de betreffende besloten vennootschappen. Er is nog een ander aspect dat hier 

wordt genoemd. De heer Oostveen is zowel zakelijk als persoonlijk zodanig vergroeid met de 

stad Utrecht dat voor hem het onderscheid tussen de subjectieve kijk op en de beoordeling op 

grond van objectieve criteria nauwelijks aanwezig lijkt te zijn.  

 Het zijn mede deze feitelijke omstandigheden die maken dat de sfeer van de 

verstandhouding tussen de heer Oostveen en zijn collega-raadsleden niet optimaal is en dat er 

sprake is van een zekere achterdocht. Die achterdocht in combinatie met de grote zakelijke 

belangen via allerlei verschillende rechtspersonen maken dat voor velen hiermee in ieder 

geval de schijn van belangenverstrengeling zich voordoet. Het lijkt er op dat de raadsleden 

ook zelf niet zo goed weten hier mee om te gaan. De Commissie begrijpt dat en meent dat het 

heil niet zonder meer in allerlei regels kan worden gevonden; wel zou er een kader gecreëerd 

moeten worden om de vragen en de antwoorden met betrekking tot de raadsleden op een 

zinvolle wijze te bespreken (zie hieronder). Dat is van belang voor de collega-raadsleden, 

maar het geeft ook de burgemeester en het college de mogelijkheid op een meer structurele, 

systematische wijze en regelmatig het onderwerp integriteitsschendingen op de agenda van de 

raad te krijgen. De Commissie stelt zich daarnaast op het standpunt dat het zonder meer 

ongewenst is dat de heer Oostveen deelneemt aan menings- dan wel besluitvorming in de raad 

over lopende samenwerkingen en contracten tussen de gemeente en de bv’s waarin de heer 

Oostveen zakelijke belangen heeft. Ook acht de Commissie het ongewenst dat de heer 
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Oostveen inzake deze kwesties de beschikking krijgt over eventuele informatie die door het 

college onder geheimhouding aan de raad wordt verstrekt. 

 

 6.3 De tweede subvraag van het onderzoek  

 De tweede subvraag luidt: zijn er op basis van de lijst van nevenactiviteiten van alle 

raadsleden - ter beoordeling van de Commissie - in brede zin vergelijkbare gevallen die 

moeten worden meegenomen in het onderzoek? Bij de beantwoording van deze vraag gaat het 

om de lijst van nevenactiviteiten van de raadsleden en een beoordeling of sprake is van in 

brede zin vergelijkbare gevallen. 

 De Commissie heeft de lijst van nevenactiviteiten zoals die was opgesteld bij het 

aantreden van de nieuwe raadsleden bestudeerd. De Commissie had de indruk dat deze lijst 

(te) summier was en dat op grond daarvan het niet goed mogelijk was om een beeld te krijgen 

van de mogelijke belangenverstrengeling bij de overige raadsleden. Bovendien bestond de 

indruk dat deze lijst niet helemaal bij de tijd was. Kortom er is sprake van een te summiere 

lijst van nevenwerkzaamheden die bovendien niet bij de tijd is.  

 Vervolgens heeft de Commissie aan het team Audit gevraagd om deze lijst vollediger 

te maken op basis van andere bronnen. Bovendien is gevraagd om te kijken naar de actualiteit 

van de gegevens die wel waren verstrekt. Deze nieuwe lijst heeft de Commissie vervolgens 

beoordeeld. In het algemeen was er naar de mening van de Commissie voldoende afstand 

tussen de eigen belangen en de belangen van de gemeente Utrecht. In enkele gevallen heeft de 

Commissie geconstateerd dat die afstand geringer was en daarop heeft de Commissie nader 

ingezoomd. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van substantiële 

gevallen van belangenverstrengeling – en dus geen sprake is van in brede zin vergelijkbare 

gevallen met de situatie van de heer Oostveen - en zodanig is het oordeel van de Commissie 

dat er geen sprake is van onjuiste belangenverstrengeling bij de overige raadsleden.  

 Wel beveelt de Commissie het volgende aan. In de eerste plaats zou er een 

Integriteitscommissie in de gemeente Utrecht moeten worden gevormd waarin de 

fractievoorzitters zitting hebben. Het zou verstandig zijn om daarin ook één of enkele 

onafhankelijke leden zitting te laten nemen. Deze Commissie zou niet alleen de lijst van 

nevenwerkzaamheden van raadsleden compleet en actueel moeten maken en houden, 

bovendien zou die Commissie een klankbord vormen om een eigen integriteitsbeleid van de 

raad te ontwikkelen. Tenslotte zou deze Commissie de Burgemeester kunnen adviseren bij de 

invulling van zijn wettelijke taak met betrekking tot het jaarlijks overzicht van de situatie van 

de integriteit in de gemeente Utrecht. Deze Integriteitscommissie en de wijze waarop de raad 

integriteitszaken in relatie tot het integriteitsbeleid moeten bespreken, zou in het reglement 

van orde van de raad een plaats moeten krijgen. 
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6.4 De derde subvraag van het onderzoek 

 De derde subvraag luidt: op welke manier dienen de gemeente (burgemeester, raad, 

college) en/of het raadslid om te gaan met de verhouding tussen zijn of haar zakelijke 

belangen enerzijds en het raadslidmaatschap anderzijds op basis van wet, jurisprudentie, 

gedragscode en algemene beginselen van behoorlijk bestuur?  

 Bij de beantwoording van de tweede vraag van het onderzoek heeft de Commissie 

aangegeven dat er behoefte is aan een algemeen institutioneel kader van de raad waar het 

algemene integriteitsbeleid van de raad kan worden besproken en vastgelegd. Het ligt erg 

voor de hand dat dit kader niet alleen door de raad zelf maar ook door de burgemeester en het 

college wordt gebruikt om gevallen van (mogelijke) onaanvaardbare belangenverstrengeling 

van leden van de raad te bespreken.  

 Daarbij gaat het niet alleen om de vraag waar deze gevallen kunnen worden besproken 

maar ook de wijze waarop dat dan inhoudelijk kan plaatsvinden. De Commissie ziet dat als 

volgt. De raad maakt op basis van de in dit rapport verschafte bouwstenen een beleidsstuk 

waarin nauwkeurig wordt behandeld hoe om te gaan met de verhouding tussen persoonlijke 

en zakelijke belangen enerzijds en publieke gemeentelijke belangen anderzijds. Het is de 

Commissie opgevallen dat het onderwerp in de afzonderlijke fracties op verschillende 

manieren inhoud krijgt en dat het tijd is om daarover ook als raad regelmatiger met elkaar 

overleg te hebben. Kortom het integriteitsbeleid van de raad is een logisch uitvloeisel van de 

wijze waarop het onderwerp aan de orde komt, maar dat dient systematischer en regelmatiger 

te geschieden. Dit integriteitsbeleid in de vorm van beleidsregels of anderszins van de raad is 

te beschouwen als zelfbinding die via de beginselen van behoorlijk bestuur en – wanneer het 

beleidsregels in de zin van de Awb betreft – via art. 4:84 Awb juridische betekenis krijgt. 

 Ten aanzien van de meer specifieke bouwstenen terzake van bestuursrechtelijke, 

gemeenterechtelijke aspecten en grond- en vastgoedaspecten wordt hier nog kort aangehaald 

waarbij het er om gaat om op een meer objectieve wijze en zonder vooringenomenheid naar 

gemeentelijke belangen bij de aan de orde zijnde onderwerpen te kijken. Bij de 

bestuursrechtelijke aspecten gaat het om de Awb, vooral wat betreft art. 2:4 maar ook de in 

die wet gecodificeerde beginselen van behoorlijk bestuur en de zes beginselen van goed 

bestuur. Voor wat betreft de gemeenterechtelijke aspecten is art. 15 en de daarop gebaseerde 

code van belang, art. 25 (mede in relatie tot art. 2:4 Awb) en de nieuwe bepaling op grond 

waarvan de burgemeester jaarlijks een overzicht van de integriteitssituatie in de gemeente 

moet geven. Bij de grond- en vastgoedaspecten gaat het om de verschillende rollen van de 

gemeente op grond- en vastgoedmarkten, de impact van (wijzigingen in) het ruimtelijk beleid 

op het functioneren van die markten en de zakelijke of persoonlijke belangen van een raadslid 

op de grond- en vastgoedmarkt in verhouding tot de positie als raadslid.  

De Commissie beveelt verder terzake van belangen en belangenverstrengeling aan: a) 

duidelijke regels te stellen over het bijhouden van het register van nevenfuncties; b) meer 

uniformiteit te creëren op het niveau van de raad (dus boven de afzonderlijke fracties uit) in 

de wijze waarop moet worden gehandeld bij de vraag of wel of niet mag worden meegestemd; 

c) vast te leggen dat raadsleden die een persoonlijk of zakelijk belang hebben bij de 
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besluitvorming dit aan het begin van een debat te laten verklaren, zodat daarover geen 

onduidelijkheid of verkeerde beeldvorming bestaat. 

Op het punt van informatieverstrekking en geheimhouding beveelt de Commissie  aan 

om, waar mogelijk, geheime gegevens zoveel mogelijk bij elkaar op te nemen in een 

afzonderlijk document, zodat de overige gegevens zoveel mogelijk deel kunnen uitmaken van 

het publieke debat. 

 

6.4 De vierde subvraag van het onderzoek 

De vierde subvraag is: Welke maatregelen c.q. waarborgen zijn nodig om 

belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen? 

 Bij de vorige drie subvragen zijn diverse voorstellen gedaan voor maatregelen en 

waarborgen om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen. Alvorens deze 

hier nog kort te noemen moet het volgende worden opgemerkt. De Commissie heeft, zo blijkt 

uit het rapport, niet de indruk dat er zich op dit moment in de gemeente Utrecht gevallen van 

ontoelaatbare belangenverstrengeling voordoet. Evenmin is het de opvatting van de 

Commissie dat door middel van nieuwe regels er zich nooit meer een geval van 

belangenverstrengeling in de gemeente Utrecht zal voordoen. De Commissie heeft echter wel 

vastgesteld dat het in het geval van de zakelijke belangen van de heer Oostveen zeer wel 

mogelijk is dat zich in de toekomst gevallen van belangenverstrengeling kunnen voordoen. De 

door de Commissie voorgestelde maatregelen en waarborgen zouden een afdoende kader 

moeten bieden om met deze situaties om te gaan. 

 De Commissie heeft vastgesteld dat naar aanleiding van het geval Oostveen er toch 

enige achterdocht is ontstaan bij collega raadsleden. De hier gedane voorstellen beogen 

tweeërlei. In de eerste plaats het gesprek tussen raadsleden over gevallen van 

integriteitsschendingen bespreekbaar en transparant te maken en daarover op een 

systematische, dus op basis van een ontwikkeld beleid, van gedachten te wisselen. In de 

tweede plaats beoogt een dergelijk gesprek het contact en daarmee het volledige vertrouwen 

tussen raadsleden weer te herstellen. Voorts geeft het de burgemeester en het college de 

nodige handvatten om daarmee op een systematische wijze om te gaan.  

 De voorgestelde maatregelen houden, kort gezegd, het volgende in: 

- het Reglement van Orde wordt aangevuld met een hoofdstuk integriteit 

- er wordt een Integriteitscommissie in het leven geroep bestaande uit de leden van 

het presidium en aangevuld met een of enkele onafhankelijke buitenstaanders 

- deze commissie krijgt tot taak op basis van het onderhavige rapport een 

integriteitsbeleid voor de raad op te stellen 
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- dat integriteitsbeleid omvat in ieder geval de in dit rapport genoemde 

bestuursrechtelijke, gemeenterechtelijke en grond- en vastgoedaspecten alsmede 

een soort protocol hoe om te gaan met situaties van belangenverstrengeling. 

 Wij hopen dat de conclusies van het rapport en de aanbevelingen die daarbij zijn gedaan 

een bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van een integriteitsbeleid van de raad. Dat 

integriteitsbeleid is geen doel op zich maar is er op gericht om situaties van mogelijke 

integriteitsschending waaronder onaanvaardbare belangenverstrengeling tijdig te 

onderkennen en daarvoor als raad gerichte maatregelen te nemen. Die maatregelen zullen 

met name betrekking hebben op de in het rapport behandelde bestuursrechtelijke, 

gemeenterechtelijke en grond- en vastgoedaspecten. Die maatregelen zullen niet alleen de 

integriteit van de afzonderlijke leden van de raad bevorderen maar ook van de raad als 

geheel en aldus een voorbeeld zijn voor degenen die de raadsleden vertegenwoordigen.  

 

  


