
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bijlage 2 

 
Wettelijke bepalingen en regelingen  

integriteit ambtelijke organisatie  
 



 

Voor de ambtelijke organisatie zijn de volgende wettelijke bepalingen en regelingen c.q. voorschriften 
relevant in het kader van de Audit Integriteitbeleid. 
 
Ambtenarenwet 
 
Artikel 125quater 
Het bevoegd gezag van ambtenaren die door of vanwege het rijk, de provincies, de gemeenten of de 
waterschappen zijn aangesteld, 
a. voert een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in ieder 

geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van 
misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie; 

b. zorgt ervoor dat het integriteitsbeleid een vast onderdeel uitmaakt van het personeelsbeleid in ieder 
geval door integriteit in functioneringsgesprekken en werkoverleg aan de orde te stellen en door het 
aanbieden van scholing en vorming op het gebied van integriteit; 

c. draagt zorg voor de totstandkoming van een gedragscode voor goed ambtelijk handelen; 
d. stelt in overeenstemming met de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, de raad of het 

algemeen bestuur, vast op welke wijze jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde 
integriteitsbeleid en over de naleving van de gedragscode. 

 
Artikel 125quinquies 
1. Voor zover deze onderwerpen niet bij of krachtens de wet zijn geregeld, worden voor de ambtenaren, 

door of vanwege het rijk aangesteld, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften 
vastgesteld betreffende: 
a. de verplichte aflegging van de eed of belofte door de ambtenaar bij zijn aanstelling; 
b. de melding en de registratie van nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst voor zover 

deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken; 
c. de openbaarmaking van de krachtens onderdeel b geregistreerde nevenwerkzaamheden van 

ambtenaren aangesteld in een functie waarvoor ter bescherming van de integriteit van de openbare 
dienst openbaarmaking van nevenwerkzaamheden noodzakelijk is; 

d. het verbieden van nevenwerkzaamheden waardoor de goede vervulling van de functie of de goede 
functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet 
in redelijkheid zou zijn verzekerd; 

e. de melding van financiële belangen respectievelijk van het bezit van en transacties in effecten, die de 
belangen van de dienst voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken 
voor ambtenaren aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële 
belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie 
verbonden is; 

f. een procedure voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens van misstanden binnen 
de organisatie waar hij werkzaam is. 

2. Het bevoegd gezag van provincies, gemeenten en waterschappen stelt voor de ambtenaren door of 
vanwege deze lichamen aangesteld, onder gelijk voorbehoud voorschriften vast omtrent de 
onderwerpen, genoemd in het eerste lid. Als ambtenaar aangesteld door of vanwege een waterschap 
wordt aangemerkt hij die is aangesteld door het in het reglement van die instelling daartoe aangewezen 
gezag teneinde in dienst van het waterschap werkzaam te zijn. 

3. De ambtenaar die te goeder trouw de bij hem levende vermoedens van misstanden meldt volgens de 
procedure, bedoeld in het eerste lid onder f, zal als gevolg van het melden van die vermoedens geen 
nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na het volgen van die procedure. 

 
Artikel 125a 
1. De ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens of van de 

uitoefening van het recht tot vereniging, tot vergadering en tot betoging, indien door de uitoefening van 
deze rechten de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, 
voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. 

2. Het eerste lid is, voor wat betreft het recht van vereniging, niet van toepassing op het lidmaatschap van: 
a. een politieke groepering, waarvan de aanduiding is ingeschreven overeenkomstig de Kieswet of 



 

b. een vakvereniging. 
3. De ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is 

gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt. 
 

CAR-UWO 
 
Inzake de CAR-UWO gelden de volgende relevante artikelen: 
 
Artikel 15:1:c  
Verbod op aannemen van geschenken en gelden 
Het is de ambtenaar verboden:  
a. in verband met zijn betrekking vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te 

verzoeken of aan te nemen, anders dan met toestemming van het college; 
b. steekpenningen aan te nemen. 
 
Artikel 15:1:e  
Nevenwerkzaamheden 
1. De ambtenaar is verplicht aan het college, op een door dit orgaan te bepalen wijze, opgave te doen van 

de nevenwerkzaamheden die hij verricht of voornemens is te gaan verrichten, die de belangen van de 
dienst, voorzover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken  

2. Er wordt een registratie gevoerd op basis van de ingevolge het eerste lid gedane opgaven 
3. Het is de ambtenaar verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling van 

zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn 
functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Omtrent dit verbod kunnen nadere regels 
worden gesteld 

4. Het college regelt de openbaarmaking van de in het eerste lid bedoelde nevenwerkzaamheden van de 
gemeentesecretaris en directeuren van gemeentelijke diensten en bedrijven, alsmede van andere 
ambtenaren aangesteld in een functie waarvoor ter bescherming van de integriteit van de openbare 
dienst openbaarmaking van nevenwerkzaamheden noodzakelijk is. 

 
Artikel 15:1:f   
Melding financiële belangen 
1. Het college wijst ambtenaren aan die zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico 

van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie 
verbonden is. 

2. De ambtenaar bedoeld in het eerste lid meldt aan het college, op een door dit orgaan te bepalen wijze, 
zijn financiële belangen respectievelijk bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de 
dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken. 

3. Er wordt een registratie gevoerd van de meldingen bedoeld in het tweede lid. 
4. Het is de ambtenaar verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in 

effecten te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de 
openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn 
verzekerd. Omtrent dit verbod kunnen nadere regels worden gesteld. 

 
Artikel 15:1:g  
Verbod op aanneming en levering tbv openbare dienst 
1. Het is de ambtenaar verboden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen en leveringen 

ten behoeve van de openbare dienst. 
2. Het college kan regelen stellen betreffende het deelnemen van de ambtenaar, middellijk of onmiddellijk, 

aan aannemingen en leveringen ten behoeve van anderen.  
 
Artikel 15:1:b  
Persoonlijk gebruik 
Het is de ambtenaar verboden, behoudens toestemming verleend door of namens het college in bijzondere 
gevallen, ten eigen bate:  



 

a. diensten te laten verrichten door personen in gemeentedienst; 
b. aan de gemeente toebehorende eigendommen te gebruiken; 
c. gebruik te maken van hetgeen hem in of in verband met zijn betrekking ter kennis is gekomen. 
 
Artikel 15:1:a  
Afleggen eed of belofte 
De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college 
is voorgeschreven. 
 
Basisnormen Integriteit 
 
In de ‘Modelaanpak basisnormen Integriteit openbaar bestuur en politie’ komende de volgende 
onderwerpen aan bod: 
• Aandacht voor integriteit 
• Gedragscodes 
• Onderzoeken bij werving en selectie 
• Kwetsbare functies 
• Het afleggen van de eed of belofte 
• Nevenwerkzaamheden 
• Financiële belangen 
• Maatregelen gericht op informatiebescherming 
• Relatiegeschenken 
• Inkoop- en aanbestedingsprocedure 
• Vertrouwenspersoon voor integriteit 
• Meldingsprocedure bij het vermoeden van een misstand 
• Handelwijze bij aantasting integriteit of vermoedens daarvan 
 
Voor een volledig inzage in de Modelaanpak basisnormen Integriteit verwijzen wij naar de website van de 
VNG: www.vng.nl  


