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BIJLAGE: Werkwijze melding vermoeden bestuurlijke integriteitsschending 
 
De gedragsnormen voor burgemeester en wethouders staan in de Gedragscode Integriteit 
burgemeester en wethouders. Deze is door de raad vastgesteld in 2016 (RIS 290921-160315). In 
onderstaande werkwijze staan de processtappen beschreven die worden gevolgd in geval van een 
vermoedelijke integriteitsschending.  
 
Stap 1: sparren 
Als een bestuurder twijfelt of een bepaalde door hem voorgenomen handeling of een door hem 
ondervonden of te ondervinden behandeling door derden in overeenstemming is met zijn 
verplichtingen als bestuurder, kan hij daarover advies vragen aan de gemeentesecretaris, die hem, 
indien de kwestie daartoe aanleiding geeft, doorverwijst naar de burgemeester. De bestuurder kan ook 
direct de burgemeester benaderen, die het advies van de gemeentesecretaris kan inwinnen 
 
Als een medewerker, bestuurder of burger een vermoeden heeft van een integriteitsschending door een 
bestuurder, dan kan hij daarover in eerste instantie en indien gewenst sparren met zijn leidinggevende 
(als het een medewerker betreft) of met een vertrouwenspersoon integriteit (medewerkers en burgers). 
Doel van zo’n gesprek is het verkennen of er inderdaad sprake kan zijn van een schending van 
integriteit of omgangsvormen, wat de vermoedelijke schending inhoudt en wat de opties zijn om 
daarmee verder iets te doen. Dat sparren kan verschillende uitkomsten hebben: bijvoorbeeld geen 
nadere actie, gesprek met hogere leidinggevenden of een officiële melding. In het hiernavolgende 
wordt ingegaan op de vervolgstappen bij een officiële melding.  
 
Stap 2: melding 
Stap 1 kan en mag worden overgeslagen. Als de medewerker, bestuurder of burger vervolgens een 
officiële melding van zijn vermoeden wil doen, dan kan hij hiervoor terecht bij het Meldpunt 
bestuurlijke integriteit. Dat meldpunt is bereikbaar via email, maar ook fysiek. Het meldpunt is 
organisatorisch ondergebracht bij BSD/BJZ/JZ/plv. hoofd Juridische Zaken.  
Melding kan niet rechtstreeks bij bijvoorbeeld het Huis van de Klokkenluiders worden gedaan. Het 
Huis zal altijd nagaan of er eerst de interne werkwijze is gevolgd. Indien dit niet het geval is dan het 
Huis een rechtstreekse melder terugverwijzen.  
 
Een melding kan anoniem worden gedaan, maar alleen door tussenkomst van een 
vertrouwenspersoon. Die beoordeelt of er sprake is van een serieuze melding en kan als dat het geval is 
de melding doen in plaats van de melder, met weglating van diens persoonsgegevens dus.De 
vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent, dat de vertrouwenspersoon 
vervolgens ook in de verdere procedure de rol van melder op zich neemt (in overleg met de melder). 
Meldingen over ongewenste omgangsvormen kunnen niet anoniem worden gedaan.  
 
Stap 3: Wat gebeurt er met de melding?  
Afhankelijk van over wie de melding gaat legt het Meldpunt de melding voor aan degene die voor de 
afhandeling verantwoordelijk is (hierna te noemen: de verantwoordelijke). Voor meldingen over een 
wethouder is dat de burgemeester. Een melding over de burgemeester wordt voorgelegd aan de loco-
burgemeester. Die kan er in overleg met het college voor kiezen – afhankelijk van de ernst van het 
vermoeden – hierover de Commissaris van de Koning in te lichten. Een melding over het college als 
geheel wordt voorgelegd aan de gemeentesecretaris.  
 
Stap 4: vooronderzoek 
De verantwoordelijke kan beslissen dat er een vooronderzoek wordt ingesteld. Dat kan hij opdragen 
aan ambtenaren binnen de gemeente. Die ambtenaren moeten wel absoluut onafhankelijk zijn, dat wil 
zeggen, mogen niet betrokken zijn geweest bij de feiten en gebeurtenissen waarover het vermoeden 
gaat en mogen ook in de verdere procedure geen enkele bemoeienis meer hebben met de verdere 
afhandeling.  
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Dergelijke ambtenaren kunnen bijvoorbeeld de feitenonderzoekers bij de afdeling P&O zijn, die de 
nodige afstand en expertise hebben om zo’n vooronderzoek uit te voeren. Incidenteel kunnen ook 
anderen (ambtenaren of externen) worden aangewezen, mits deze voldoen aan het 
onafhankelijkheidsvereiste.  
Het vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van algemene informatie, het voeren van oriënterende 
gesprekken, een administratief vooronderzoek en het maken van een inschatting van de ernst van het 
vermoeden van de niet-integere handeling.  
Het vooronderzoek wordt binnen maximaal 2 maanden na ontvangst van de melding afgesloten met 
een rapportage aan de verantwoordelijke, inclusief een advies om wel/geen onderzoek te doen.  
Indien het vooronderzoek geen concrete aanwijzingen oplevert voor mogelijk niet integer handelen 
stelt de verantwoordelijke de betrokken bestuurder(s) en - indien deze bekend is - de melder in kennis 
van de conclusie van het vooronderzoek.  
Blijken uit het vooronderzoek concrete aanwijzingen voor vermoedelijk niet-integer handelen van de 
bestuurder(s), dan wordt een onderzoek ingesteld. Zie de volgende stap.  
De verantwoordelijke kan van het advies afwijken. Indien geadviseerd wordt een onderzoek te doen en 
de verantwoordelijke wil van dat advies afwijken, dan zal hij dit degelijk moeten kunnen motiveren. 
 
Blijkt uit het vooronderzoek dat mogelijk sprake is van een strafrechtelijke overtreding of van een 
misdrijf, dan wordt het OM en/of de Rijksrecherche geïnformeerd.  
 
Stap 5: onderzoek 
De verantwoordelijke besluit dat er een onderzoek moet worden ingesteld. Dat onderzoek geschiedt 
niet intern. Er wordt een onderzoeksopdracht geformuleerd en verstrekt aan een externe commissie. 
Die wordt vooralsnog ad hoc benoemd (met inschakeling van een extern deskundig bureau dat 
adviseert over de bemensing van die commissie). In een later stadium kan worden gekozen voor een 
vaste commissie. Dat wordt meegenomen in het integrale integriteitsbeleid dat momenteel wordt 
voorbereid.  
De opdrachtverstrekking bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:  
- de aanleiding voor de opdrachtverstrekking; 
- een duidelijk omschreven doelstelling; 
- de onderzoeksvragen; 
- de vermoedelijke duur van het onderzoek; 
- de informatieverstrekking aan de commissie; 
- afspraken over het gebruik van de in te zetten onderzoeksmethoden;  
- afspraken over het voorleggen van bevindingen aan de betrokken bestuurder en de daaraan 

verbonden stukken; 
- afspraken over vertrouwelijkheid van de onderzoeksrapportage en de daaraan verbonden stukken; 
- afspraken over eigendom van het onderzoeksrapport en de bevoegdheid tot gebruik daarvan in 

onder meer juridische procedures; 
- afspraken over de vorm van de rapportage en de termijn waarop die wordt tegemoet gezien. 
 
De commissie hoort de betrokken bestuurder(s) en eventuele andere betrokken personen. Voordat het 
hoorgesprek plaatsvindt, worden de betrokken bestuurder(s) en de overige te interviewen personen op 
de hoogte gesteld van de aard en het doel van het gesprek en van het recht zich te laten bijstaan door 
een raadsman of belangenbehartiger. Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat wordt voorgelegd 
aan betrokken personen voor akkoord, voor akkoord met opmerkingen dan wel voor gezien.  
 
Stap 6: rapportage commissie en reactie betrokken bestuurder(s) 
In het rapport van de commissie komen in ieder geval de volgende aspecten aan de orde:  
- de aanleiding voor het onderzoek en de onderzoeksopdracht met eventuele uitbreidingen, mocht 

dit tijdens het onderzoek noodzakelijk zijn gebleken; 
- de gebruikte onderzoeksmethoden, waarbij helder naar voren wordt gebracht wat de 

uitgangspunten voor het onderzoek zijn geweest en welke feiten en omstandigheden hierbij een rol 
hebben gespeeld; 

- relevante regelgeving; 
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- de bevindingen; 
- advies over de eventueel te treffen maatregelen.  
In het onderzoeksrapport wordt geoordeeld of de betrokken bestuurder:  
- integer heeft gehandeld; 
- onverenigbare betrekkingen vervult zoals genoemd in artikel 13 van de Gemeentewet; 
- verboden handelingen (heeft) verricht zoals genoemd in artikel 15 van de Gemeentewet; 
- de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders (vastgesteld door de raad in 2016) heeft 

overtreden.  
 
De betrokken bestuurder(s) krijgt/krijgen de gelegenheid een oordeel te vormen en te geven over de 
bevindingen van het onderzoek (schriftelijk, binnen twee weken, met mogelijke verlenging van één 
week door verantwoordelijke). De betrokken bestuurder(s) heeft/hebben recht op inzage in alle 
onderzoeksbevindingen, tenzij zwaarwichtige belangen zich daartegen naar het oordeel van de 
verantwoordelijke verzetten. De commissie beoordeelt de reactie van de betrokken bestuurder(s) en 
besluit of, en zo ja op welke wijze, het rapport wordt aangepast. De reactie van de betrokken 
bestuurder(s) op de onderzoeksbevindingen wordt opgenomen in een bijlage bij de eindrapportage.  
 
Stap 7: besluitvorming 
De verantwoordelijke brengt het onderzoeksrapport ter bespreking in het college. Het college besluit 
vervolgens of het de bevindingen onderschrijft of niet. In dat laatste geval ligt op het college de 
uitdrukkelijke verplichting om die afwijking van het oordeel degelijk te motiveren. Het college besluit 
ook of, en zo ja welke, maatregelen naar aanleiding van het rapport getroffen worden. Indien daarbij 
wordt afgeweken van maatregelen die in het rapport geadviseerd worden, dient dit degelijk 
gemotiveerd te worden. 
 
Afhankelijk van de aard van de schending (integriteit of omgangsvormen) en de benodigde 
bescherming van persoonsgegevens informeert het college de raad over de melding en de afdoening 
daarvan. Als de melding de burgemeester betreft, informeert het college de Commissaris van de 
Koning.  
 
Als niet vast staat dat er sprake is van een integriteitsschending besluit het college of er, mede op 
grond van het onderzoeksrapport, gronden zijn om de raad of, indien van toepassing, de Commissaris 
van de Koning te informeren. 
  
Indien het onderzoeksrapport ziet op mogelijk niet integer handelen door het college als geheel wordt 
het onderzoeksrapport uitgebracht aan de gemeentesecretaris. Afhankelijk van de aard van de 
schending (integriteit of omgangsvormen) en de benodigde bescherming van de persoonsgegevens 
informeert de gemeentesecretaris de raad over de melding en de afdoening daarvan. Als niet vaststaat 
dat er sprake is van een integriteitsschending besluit de gemeentesecretaris of er, mede op grond van 
het onderzoeksrapport, gronden zijn om de raad te informeren.  
 
Stap 8: niet eens met procedure of besluit? 
Indien een betrokkene het niet eens is met de wijze van afdoening van een melding, kan hij zich 
wenden tot het Huis van de Klokkenluiders, die een eigen onderzoek kan instellen. Voelt een 
betrokkene zich onheus bejegend in een procedure, dan kan hij een klacht indienen op grond van 
hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en/of zich wenden tot de Ombudsman.  
Tegen eventuele rechtspositionele maatregelen staan de reguliere bezwaar- en beroepsprocedures 
open. Tegen niet-vervolging van een strafbaar feit staan de reguliere middelen open (procedure art. 12 
Sv: klacht niet vervolging).  
 


