
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bijlage 3 

 
Wettelijke bepalingen en regelingen  
integriteit bestuurlijke organisatie 

 



 

Voor de bestuurlijke organisatie zijn de volgende wettelijke bepalingen en regelingen c.q. voorschriften 
relevant in het kader van de Audit Integriteitbeleid. 
 
Gemeentewet  
 
Nevenwerkzaamheden 
 
Artikel 12 
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. 
 
Artikel 41b 
1. Een wethouder vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een 

goede vervulling van zijn wethouderschap. 
2. Een wethouder meldt zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de raad. 
3. Een wethouder maakt zijn nevenfuncties openbaar. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging 

op het gemeentehuis. 
4. Een wethouder die zijn ambt niet in deeltijd vervult, maakt tevens de inkomsten uit nevenfuncties 

openbaar. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging op het gemeentehuis uiterlijk op 1 april na 
het kalenderjaar waarin de inkomsten zijn genoten. 

5. Onder inkomsten wordt verstaan: loon in de zin van artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, 
verminderd met de eindheffingsbestanddelen bedoeld in artikel 31 van die wet. 

 
Verboden handelingen en gedragscode 
 
Artikel 15 
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. 
 
Artikel 41c 
1. Artikel 15, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de wethouders. 
2. De raad stelt voor de wethouders een gedragscode vast. 
 



 

Artikel 69 
1. Artikel 15, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de burgemeester met dien 

verstande dat de ontheffing, bedoeld in het tweede lid van dat artikel, wordt verleend door de 
commissaris van de Koning. 

2. De raad stelt voor de burgemeester een gedragscode vast. 
 
Artikel 28 
1. Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over: 

a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als 
vertegenwoordiger is betrokken; 

b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks 
bestuur hij behoort. 

2. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van 
een stembriefje. 

3. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door 
een voordracht of bij een herstemming is beperkt. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing bij het besluit betreffende de toelating van de na periodieke 
verkiezing benoemde leden. 

Algemene Wet bestuursrecht 
 

Artikel 2:4 
1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. 
2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame 

personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden. 
 
Artikel 2:5 
1. Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de 

beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die 
gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens 
voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot 
mededeling voortvloeit.  

2. Het eerste lid is mede van toepassing op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame 
personen die door een bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering van zijn taak, en op 
instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die een bij of krachtens de wet 
toegekende taak uitoefenen. 

 
Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen 
 
In deze handreiking komen de volgende onderwerpen aan bod:  
• Belangenverstrengeling 
• Informatie 
• Geschenken, diensten en uitnodigingen 
• Voorzieningen politieke ambtsdragers 
• Inkopen en aanbesteden 
• Financiële functie 
 
Voor een volledig inzage in de Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers verwijzen wij naar de 
website van de VNG: www.vng.nl  


