M o d e l g e d r a g s c o d e

I n t e g r i t e i t

v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r s
p r o v i n c i e s

e n

i n

g e m e e n t e n ,

w a t e r s c h a p p e n

Leeswijzer modelbepalingen
- [...] of [iets] ^ nader in te vullen, zie bijvoorbeeld veelvuldig in de aanhef.
' [iets OF i e t s ] nadere keuze te maken tussen verschillende opties, zie bijvoorbeeld veelvuldig in de aanhef.
[iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld in de aanhef.
* Ook zijn er combinaties mogelijk. Zie de aanhef, dat een facultatief onderdeel bevat dat ook nog eens ingevuld
moet worden.
s
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[De raad van de gemeente OF Provinciale staten van OF Het algemeen bestuur van] [naam gemeente OF provincie
OF waterschap],
gelezen het voorstel van [burgemeester en wethouders OF gedeputeerde staten OF het dagelijks bestuur] van [datum
en nummer];
gelet op artikel [15, derde lid, van de Gemeentewet OF 15, derde lid, van de Provinciewet OF 33, derde lid, van de Waterschapswet];
[gezien het advies von [naam commissie];]
besluit[en] vast te stellen de Gedragscode integriteit [raadsleden OF statenleden OF leden van het algemeen bestuur]
[naam gemeente OF provincie OF waterschap en eventueel jaartal].

I n l e i d i n g

Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode.
Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke
ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat.
De gedragscode richt zich daarom zowel tot de individuele politieke ambtsdragers als tot de bestuursorganen. Ons
democratische systeem en de democratische processen kunnen niet zonder integer functionerende organen en functionarissen. Integriteit van politieke ambtsdragers verwijst naar de zorgvuldigheid die politieke ambtsdragers moeten
betrachten bij het invullen van hun rol in de democratische rechtsstaat, Dat betekent de verantwoordelijkheid nemen
die met de functie samenhangt en bereid zijn verantwoording af te leggen, aan collega-bestuurders en/of (leden van)
de volksvertegenwoordiging en bovenal aan de burger. In de democratische rechtsstaat dient eenieder zich te houden
aan de wetten en regels die op democratische wijze zijn vastgesteld. Dat geldt zeker voor de politieke ambtsdragers
die (medeverantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van die wetten en regels. Zonder dat zal het vertrouwen in de
democratische rechtsstaat worden ondermijnd en het draagvlak voor de naleving van de wetten en regels verdwijnen.
Vertrekpunt voor de politieke ambtsdrager is dan ook de eed of gelofte die de politieke ambtsdrager bij de ambtsaanvaarding aflegt
Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet ook op de onderlinge omgangsvormen. Een respectvolle omgang met burgers en organisaties, tussen politieke ambtsdragers onderling en tussen politieke ambtsdragers en medewerkers, m e t behoud van eigen politieke inhoud en stijl, is van groot belang.
De volksvertegenwoordiging stelt zowel voor de eigen leden als voor de dagelijkse bestuurders (voorzitter en overige
leden van het dagelijks bestuur) een gedragscode vast Dat is zo vastgelegd in de [Gemeentewet OF Provinciewet OF
Waterschapswet]. De gedragscode Is richtsnoer voor het handelen van Individuele politieke ambtsdragers en heeft tot
doel hen te ondersteunen bij de invulling van h u n verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur.
Voor de twee groepen van politieke ambtsdragers [volksvertegenwoordigers en dagelijkse bestuurders) is er een afzonderlijke gedragscode. Onderhavige gedragscode heeft betrekking op de volksvertegenwoordigers: [raadsleden OF
statenleden OF leden van het algemeen bestuur van het waterschap]. Veel bepalingen zijn voor de volksvertegenwoordigers en de dagelijkse bestuurders gelijk. Er zijn ook verschillen. Die hebben te maken met de staatsrechtelijke posities
en met de voor hen geldende wettelijke (integriteits)regels. [De gemeenteraad is OF Provinciale staten zijn OF Het
algemeen bestuur van het waterschap is] een politiek orgaan. In de volksvertegenwoordigingen worden specifieke of
(partij-)politieke belangen Ingebracht voor het algemeen belang van [de gemeente OF de provincie OF het waterschap].
Deze politieke ambtsdragers krijgen het mandaat van hun kiezers en de gedragscode dient de vervulling van het kiezersmandaat te ondersteunen.
Het handelen van het dagelijks bestuur en van de bestuurders staat ten dienste van [de gemeente OF de provincie OF
het waterschap]. De ambtsdragers aan wie en de organen waaraan het dagelijks bestuur is opgedragen, zijn over h u n

bestuurlijke handelen en over hun functioneren verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordigende organen.
Aan het dagelijks bestuur en de bestuurders worden ook in de gedragscode bijzondere eisen gesteld o m optimale
openheid en controleerbaarheid mogelijk te maken.
Het rechtskarakter van de gedragscode is dat van een interne regeling, als nadere invulling en concretisering van de
wettelijke regels. De gedragscode bevat in aanvulling op wettelijke regels gedragsnormen en regels over procedures
die de transparantie van het handelen van politieke ambtsdragers evenals van de besluitvorming over en de naleving
van de normen vergroten. Zij vormt een beoordelingskader en leidraad bij twijfel, vragen en discussies. Het niet naleven van de gedragscode heeft geen rechtsgevolgen. Sprake is van zelfbinding. De regels worden in gezamenlijk debat
vastgesteld door de politieke ambtsdragers zelf. In dit licht moeten de regels in de code worden gezien. Dat maakt de
gedragscode evenwel niet vrijblijvend. De volksvertegenwoordigers kunnen daarop worden aangesproken en zij dienen
zich over de naleving ervan te verantwoorden. Het niet naleven van de gedragscode kan dus wel onderdeel worden van
politiek debat en politieke gevolgen hebben.
Integriteit Is een thema dat betekenis krijgt in het handelen. Een Integriteitsbeleid dat alleen op papier bestaat is slechts
een dode letter. Daarom moet het handelen van politieke ambtsdragers regelmatig onderwerp van gesprek zijn, juist
ook onderling, en ook daarbij geeft de gedragscode ondersteuning. De code en de voorgestelde registraties zijn instrumenten. Integriteit is uiteindelijk niet in regels te vangen. In de woorden van de schrijver CS. Lewis gaat het o m "doing
the right thing, even w h e n no one is watching".
Integer handelen kan alleen in een cultuur en organisatie waar ook de andere waarden van goed bestuur worden nagestreefd. De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur' benoemt een aantal kernwaarden van goed openbaar
bestuur. Integriteit wordt hierin in ėėn adem genoemd met openheid. 'Openheid en integriteit : "het bestuur is open en
integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat" De wetgeving (en de gedragscode in aanvulling hierop) bevat
diverse voorschriften inzake openheid met het oog op de integriteit.
1

Die voorschriften hebben betrekking op openbaarmaking van nevenfuncties en/of neveninkomsten, van geschenken,
buitenlandse reizen, excursies en evenementen. De registraties in de codes zijn bedoeld o m de transparantie te bevor
deren die belangenverstrengeling en onverantwoord en/of onjuist gebruik van publieke middelen door politieke ambts
dragers moeten tegengaan. De politieke ambtsdrager is primair zelf verantwoordelijk voor zijn integriteit en hij zal zich
daar in alle openheid over moeten verantwoorden.
De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur verbindt openheid en integriteit met de kernwaarden participatie,
behoorlijke contacten met burgers, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen en
verantwoording. Al deze kernwaarden klinken in verschillende mate door in de hierna volgende gedragscode.

1 De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur (23 juni 2009) bevat basale beginselen van goed openbaar bestuur
en ís een informeel instrument dat een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van besturen van gemeenten, water
schappen, provincies en het Rijk om gewetensvol Invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden In het openbaar
bestuur. De Code bevat geen juridisch afdwingbare normen.
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Artikel 1.1
Deze gedragscode geldt voor d e [raad sled en OF statenled en OF led en van het algemeen bestuur], maar richt zich ook
tot d e bestuursorganen.
Artikel 1.2
Deze gedragscode is openbaar en via Internet beschikbaar.
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Artikel 2
1. Het [raadslid OF statenlid OF lid van het algemeen bestuur) levert de [griffier OF secretarisdirecteur] de Informatie
aan over de (nevenfuncties die openbaar gemaakt moeten worden bij aanvang van het [raadslidmaatschap OF sta
tenlidmaatschap OF lidmaatschap van het algemeen bestuur]. Als gaande het lidmaatschap nieuwe (nevenfuncties
aanvaard worden of de omstandigheden met betrekking tot bestaande (nevenfuncties wijzigen, wordt de informatie
die hierop betrekking heeft binnen een week aangeleverd bij de [griffier OF secretarisdirecteur],
2. De informatie betreft in ieder geval:
a de omschrijving van de (nevenfunctie;
b de organisatie voor wie de (nevenfunctie wordt verricht
c of het al dan niet een (nevenfunctie betreft uit hoofde van het [raadslidmaatschap OF statenlidmaatschap OF
lidmaatschap van het algemeen bestuur]; en
d of de (nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is.
3. De [griffier OF secretarisdirecteur] legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en
via internet beschikbaar.
Toelichting
Hei beiieft een uiţweĵlänģiari ūe wē'tfelìjke veiplichiiifrom nevenfuncties p|įeiļbşāi Ķ nr4įbn Ūë
infţļfinane woidt-neeŕgetegdin ėenupenbafei «cgrstei. Hct ļr^dtiţïiri O F ^ d U ' r i W O F Nd turi het ţţįoŕneëņ bėŚfyuyfĩįvèVan'ŵoordėliJkVbiöi 0e tifdiįze .w.levermg van de»nťč)rmātiĘ ü' vūor {fpaaurìhreíţ
.-dařiivrii
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Wettelijk kader
Informatieplicht
ÍCmgfmceypi en weiî-nudĽ/ş OF fonepulefrfde i i a t o i OF Hçľxl^ctyŵuestüur.vdii h.r&wąieŗsc-hįĠ
M I ' i- van zij'i iřden.ňjn. vŗŕp|i:M ,Jk- ml ţŵiiìġėìi įegHÍ'ön die  volkSverre'eonvvaoftliginf, nndjg
hc."ii VÇIÍII de uitoefening vanzjjrï.taäķ. Hel hwŕeft imvplewdriievča'setfn passtcvp iitf.orniaîiejiliľriT
O.'.ii. alįindiyiduplċ volķşvťijegċ'nWrïuid ge» ri'fi malie craġċ'n ,\sl diö 'iríf eírmati ŕwn tie Yoiksveijc.^
' geniAíjjoi ċļìgKig iTiūů'ter worden ve'rįsîivki
p;iŗlf"ţlťriia.LJtř kim riHrn n wbi'äċn L^vi'i^erd ŗiKÜtf jn Mn
iíiìmçwei O f lìiriÿj?' Vfįi? ŕ'iťtviňtk'iwalOF' ariikėì 'é '
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Artikel 3.1
Het [raadslid OF statenlid OF lid van het algemeen bestuur] zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime informatie
waarover hij beschikt veilig wordt bewaard.
Artikel 3.2
Het [raadslid OF statenlid OF lid van het algemeen bestuur] maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik
van ín de uitoefening van het ambt verkregen niet openbare informatie.
Toelichting
Artikel 3.1
Het is oeLaņgrijk.döjuiiie rnaai"ege!eri te trfffèn o m ic voorkomen •tíattìnbeŵegíten vertiouAel.|*e
en/rj' gėh,eirnę gej*^e.nS:kùťH)efl be;i.Lĩen, raadplegen of bCĴšhtâlŕgert, Ddfl'bij m o e ; īrï ċtŕ äiįiiftie
SMĩnğiiļvpi íten gecfdiľhī aan óe bçve^ng van^ŕje: computer; smanphones'e d i FfŵtoāttiīwcicVŕ do ń Öì i
heťníet ũnbPliwrd.tfcrnçH.Ken van uSfi sticks ;rnet.uçrtfouv/elijSte.'gcheHTieiiìforitiíJţtí!:
;
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•lů van de GċmċòritiSŵc O f artikel 34 Ľa'n äe PíŵinciL'vvòţ OF .îiļtkel "W w t i ċic Wāu?f5ťlüį)^Wė'ī|
H L I aficfigėivheėft oho^rVnŕŕì b'è'í rekking op hergeven, aannamen ţţi bēioVėñ įāji įļilien, įurj^iřifi cïi
ė'vp'oi i'lė'wprtiek^i inŗaVe d.? rũd mí bplafiē I I K '.vįnëļ ļ.. ĥadęi unripr 1 yürn íltrhep.^

Artikel 4.1
1. Een [raadslid OF statenlid OF lid van het algemeen bestuur] accepteert geen geschenken, faciliteiten en diensten als
zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.
2. Onverminderd het eerste lid kan het [raadslid OF statenlid OF lid van het algemeen bestuur] incidentele geschenken
die een geschatte waarde van ten hoogste í 50 vertegenwoordigen behouden.
3. Geschenken die het [raadslid OF statenlid OF lid van het algemeen bestuur] uít hoofde van 2İjn ambt ontvangt en d ie
een geschatte waard e van meer d an c 50 vertegenwoordigen word en, als zij niet worden teruggestuurd, eigend om
van [d e gemeente OF de provincie OF het waterschap].
4. De [griffier OF secretaris-directeur] legt een register aan van de geschenken met een geschatte waard e van meer

dan C 50. In het register is aangegeven welke bestemming [de gemeente OF de provincie OF het waterschap] hier
aan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.
5. Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.
Artikel 4.2
1. Deelname aan excursies en evenementen voor rekening van anderen dan [de gemeente OF de provincie OF het
waterschap] maakt het [raadslid OF statenlid OF lid van het algemeen bestuur] binnen één week na deelname open
baar. Daarbij wordt ook openbaar gemaakt wie de kosten voor zijn rekening heeft genomen.
2. De informatie is openbaar en via internet beschikbaar.
Artikel 4 . 3
1. Een [raadslid OF statenlid OF lid van het algemeen bestuur] meldt de [griffier OF secretarisdirecteur] de onderno
men buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan [de gemeente OF de provincie OF het waterschap] binnen
één week na terugkeer in Nederland. Hij meldt in leder geval het doeį de bestemming en de duur van de reis en wat
daarvan de kosten waren.
2. De [griffier OF secretarisdirecteur] legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en
via internet beschikbaar.
"öelichtifïg
Artikel 4.1
Ir de Eedivjgscoar: uitgangspurn dai geschenken, (ariineiTencn drensien ntei yrarden Eeōccepteeťil
dis hiermee de r^aíhāņkejijķ'ëĘūśìtiç yan tiei trşadsäįd OF siatenlid OF hd var hci ìįgsmġet) bestuur]
•iiniivurden beinvţOėd Ou: injiedef ŗļřval san dū 0!ĴŪ IM oiVderbandŖH^ÿlļíaļĵes
'ĩr Ľtartiva" gcŕľ i[ir,"iV.u d.ni kunnen rmi pr/^riíc^e redenen mciden'ol* ?:!í.'inp geschenl.in ip.ie: CÍ'ÎI
geschatte waard.v i í 30 a' ihlnįlĚf)tíiimlĵf?ļ [r^idşļid OF statenlid OF lid van li:: ^Isemjeeri ìţp
stuiiļ | vvp'dpr.^írv.í.Hir). echtei hóoiŕõp hÿrihuişāürşs Ďiiuŗçiė're geschenķeŗi wŭi den ńieifónggfj!t)
ZIJ warden t(i.uggfiŵjJÚťďof ŕfgė^dwi vŕn [tjţ gęiŕjiéļŞiţBOF át ţj' tĵyr'rìí t OF Jigr ..aterschrip; \á\tí OF
rtaļlēór^vūoŕc'ėįi goí-S^. beśt.ũrņiiiírig uaņ hŕři g'3Wİien^,ÌM"cí:|ļ:ű|Díñb.ĵĴĵ iĽgiįipr \IT:\deŗi gpgehū
iŢţŕii !f ėļţü gé* IVenken v'sn mėēi dsn ė 5fl.(ďeg'ė'mçeŗue OF de prrjvļn'tţg OF hel ũiâ'ţBrţ į ąp] heg'ft
aanvaard •.•li ívċlik't býš'.ernminį.da'araanisgege'ien
,s
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A r t i k e l e n 4.2 en 4.3
Heimaal Jwr urn M i u r  W i . «wneinenį'enM buiiėnMndsŕ
«Jic bètì (.."c s i s f aadsbriįļŗ'
įįįļťėniid OF įíd yanftőiaigċnooert įiĘšţņür] j ^ v a a r i f i Ė^ċüļŵes, eýŕhŵńenţţfi én bulţDnļōndįe i tîrjņ
ih de hóeddnigheid óan l d įän ccn politieke partij vallen hīei du: nun QITİCI
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Artikel 5.1
1. H et bestuursorgaan richt de financiële en administratieve organisatie zodanig in dat er een getrouw beeld mogelijk
is van de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven en hanteren heldere procedures over de wijze waarop functi
onele uitgaven rechtstreeks in rekening worden gebracht of kunnen worden gedeclareerd bij [de gemeente OF de
provincie OF het waterschap].
2. H et [raadslid OF statenlid OF lid van het algemeen bestuur] verantwoordt zich over zijn gebruik van de voorzienin
gen volgens de in het kader van het eerste lid vastgelegde regels en procedures.
Artikel 5.2
Een [raadslid OF statenlid OF lid van het algemeen bestuur] declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden
vergoed.
Artikel 5.3
Gebruik van voorzieningen en eigendommen van [de gemeenten OF de provincie OF het waterschap] ten eigen bate of
ten bate van derden is niet toegestaan, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.
'Toelichting
Artikel S 1
Aan (iaadsieflen OF stsrėnlėdòri OF l?d?n van hėtalgemeeíi bestuurj warden rec'^iposir.arifllc vóoi 
aenrëçefi;vergoedingen eiiantteic wėŴŵldui^'èn geboden die eeri ġàë'ti fjnttinneťen i/aįĩ d? vőļks
vertegen ľľoqííiigei-5 rndjieiiji.makűo. w a l betreft de uinverkincvan dopirncipēs vínďn stëlşjeJ^SiJ
ktmnen worden 'aangesloten bįŕīäe.'W*"ŕMii]zÈ in litt Vooŵninġeribesíij.t dat goldi VŨŮI řnipitśeïïėn'
staatssecretansserĽ"
ň in beginsel worden vo'Drjpsnmge'n'en'verstreiikingen in bruikleen Ier iiejcfukìinp, ġęstëļÜ
b ii ïriie o e e n víorziemng. aí ver1;rekKlng'"n'iel irŕbruīMeen :e r best I Ukkjrif, * J n wyrdc n gesi c ld. ŵ ;it
ĠÇ fĶtuur diiecf.ĩen laste vartäe b e g r o t i n g e n hetbėsţüürsŭr^ārJx';., il I
c he; verficeden y on voor.zieninr.ei, eō t'emrekkirigen achteraf dooi rŵïrüflertíä üäri Bei láì ^i r
ivïjrrft rDc een rniľirmĽin^.lieperkĽ
a voofiienmgeņ, VĨMfacktuigen uľ dccl.ii A i s * wordenTtaandehjKsopenba* gfíniïöftt : i iv.c» él
LUtgşnEspunī ii hiei üň', .'.j weinig mD^eiijk.uigavendooi dė.vjjļhsMřjiţįeiWíoūŕdiEeŕïļsU ivnrden
gs.uaa'p V H rijn of'haai ptíyíįťĘķenĩng Geldstrom ŰIUU SÍ ín ÍÌĽ reļtetiinġV'aiî hBťbjasŴHifjSļji'gaŕti n rí?
re'şounlijite rekeningvan dp.volksvefîeijerr.vpoidiger ma»:c» een jwaadļřreicontrojeop de íMgavea
nūbüżākeļļļk
Hėį ŗrsadilid OF stsŗenlid OF Iļdyaŗi lui ŕilgumeer, besi.u.irī ľõïvzh uiteraard riiH jvL^er.inrcL '! 'ICJ
* r r „.'n dį i ėgėji eįn procedures die si m i n hetpog hierop vopf nern.qf haar gef.ÿeä
1

Artikel S.3
SŮHl'eajėļ is dàE'pfwŕįebiutli van [gemecimeiifke voor?ioning?nOF pŗpyio.Ejäle vooiīii:niľit;enO.F:vcicK
řie'ningen van het watľŗwhapj met 15 toegestaan Wol l e b b e n organisaties mogelļik.eeií specil 
i egelvtg d«e pnvėġvbmiv «an bedrījļşmīddden i:egolę.eŗt,.7oaļs piivegeDiHIK van e j n ri.whi.elc (elel.Don.
,:;
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A r t i k e l 6.1
[De gemeenteraad OF Provinciale staten OF Het algemeen bestuur] [bevordert OF bevorderen] de eenduidige interpre
tatie van deze gedragscode. Ingeval van leemtes en onduidelijkheden in de gedragscode voorzien zij daarin.
Artikel 6.2
1. Op voorstel van de [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] [maakt OF maken] [de
gemeenteraad OF provinciale staten OF het algemeen bestuur] in ieder geval afspraken over:
a de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder;
b de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten integriteit'
c de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een integriteitschending door een politieke
ambtsdrager van [de gemeente OF de provincie OF het waterschap].
2. De afspraken, bedoeld in het eerste lid, maken deel uit van deze gedragscode.
Toelichting
Artikel 6.1
!(ÒēġėmeOTtGTaād OF Provinciale staten OF Het afgemeer; bestuUr] fis OF jįjnl t"et hòògïļ&btóĩuiiţŞ;
orgaan e r ais zodanig veVaņuvrordãlijfi
de ifihoUd yan de ġecii d&v.vfc, vaar se™ eenduidig?
interpretatie daarvan en yorjċ wiļżişī^Vìiņyįilìįnġ daaŗŷ'a'ŗi h"j rtriituideiijkheden.of leįįĩltėš
Artikel 6 . 2
De ŗĢoiņeentewct Of pŕtìïi įcieŴĊţ OFWar.". i^Ņa'pŵŴťj ŵpfíflii ţcfè gėfrtëei»»çaacl OF M  . i i  
itaitpŕi OF hei aîĖçŕńĒÇp bėŝîyui i pŕn ÜOŪI : ch:cl! ċ'ri wċŵr àş bîšţuųrďŕf : ēėfi ŖEiiľagŞîbdė v.. re
įţėlľu"
'Aanvullend óp"de wettelijke i e^ers dia ūĽidír v M r p'clitielie BmÜĽšdfrKeřs, LIÉĽ.ÌÌ ċJŕ ļķķįg fieįüįļ een
aantal rttäļfeń"ŕJertŭŕrMįnwāñtňan de nokièke ambTŵagei'5 ľ.cK com mine'íí^i
Oċ {buJgėroec'ster'Oř commissaris ŵaih du- Koning OF i^ìçiî'chap^öŕzrttėr'l krţjçţ da wŕŵűFfjķtí táŞ
o'm'de'L'eMu'uilij^iricegiriteitiiran z*įpi Dt haai fgnneèmc OF 'pi SĂ Irtŕiė OF waūjì śfhapì te revoidařëh
Hiermee iįde verflntvvoùr.íJelijKheīd ŕcŵf de [ïbŕīefeuille.'mtëāiiieiť:ċlijidp!ijk belegd. D e wettelijke:
bepalingen biedende i uirme OITI řia'aï gelang ije sitnatie handelend op te treden, waarbij tŵť alíēėn
gedachrmDPi Wordėníaai] licťt optrede^) bij incidenten
:

Reiangnjk ondeided i s o o k d e p t e v e n f l e ei voDi te zorgen d.n ioiegmert en WiegřiteïtílïeviuttStļn in du
bwinuilijkegremiō eeņ plç* krijgen en daatbij afspraken .te maken o.er. eer i egefmaage ìtSļįtetíOiiįį
ļįa».ļjí3 [Įieñīā d\tEK»(eĴJMWļė1 in de ^aJk^en?,gei!1Voataigmg als/met ha: bjg"Htïįji
pp tti.yrgiiJi.ieester OŕtĎjflffiiija.tisiŕ.aūŴ^ņ^^
ļ (iaën hiWŅotiaiíeeľůitóbSI
reviaan ten twüaoŕ aapgevíŞīĚri fDn^ïttrierüoon or vertcoawEnspeisooi ìbijvtJūfrjS'eltl t\v ĩįļiïūteí
OFs.e.CľPi.iriî:Af{;.cj.iíiJi ]i kãtjt.iiei nïielŕnie.tůi [de g e m e e n t e r a d OF pioizinci ifes!iii?ii OF líēiīäļjjëi
meen besjuji] Bįrweeņs«Mi betópgi i|ķe m l iņ speler). Goed denkbaar ISODK dat de Ifioíneewsfaasl
OF pr..ovirļí|íi.İB Staten OF he: algemeen beitum] met de [burgemeester OF camin1s5.i1 s ŵ.o De Koňltfg'
OF ť.oiciÿihapyûoi.'ituír] ryaċlėŗē aťspialien [maaki OF iļîakenl.oyei de werkwijze dre.ivoid: gŵKMgd
mgifvaj ziŗh cwi rnudäruoi eervyei.m.oeíle.n yan een integnteiSsċberļdtng voordoet, Qat p^efļ f-wvè:,:
ľn 1 LI stop het .m.o.ņi«it eļas t'i gehfinnelff diem te.Lvo'den
t

:

Al ttbVů:piū.c.sĶSiiel.e.e.ņ.prctcedjľeie a.íįpŗiiiieíļ kunnen ondeideei iiiimakenvan:üe:g^.di'agįi:ō{iŕ:. De
.niiäļSŗļAíCľiií.ľi, gĹ'iK.i.enitf in d i.ti*el 6,íi:ee.ř'Me.lid, zijn'niet uitputtend
:

:
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Leeswijzer modelbepalingen
* [...] of {iets] = nader in te vullen, zie bijvoorbeeld veelvuldig in de aanhef.
(iets OF iets] = nadere keuze te maken tussen verschillende opties, zie bijvoorbeeld veelvuldig in de aanhef.
[/ets] = facultatief, zie bijvoorbeeld in de aanhef.
Ook zijn er combinaties mogelijk. Zie de aanhef, dat een facultatief onderdeel bevat dat ook nog eens ingevuld
moet worden.
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e n

w a t e r s c h a p p e n

[De raad van de gemeente OF Provinciale staten van OF Het algemeen bestuur van] [naam g e m e e n t e OF provincie
OF waterschap];
Gelezen het voorstel van [burgemeester en wethouders OF gedeputeerde staten OF het dagelijks bestuur van] van
[datum en nummers
Gelet op de artikelen [41 c, tweede lid, en 69, tweede lid, van de Gemeentewet OF 40c, tweede lid, en 68, tweede lid, van
de Provinciewet OF 33, derde lid, en 45 van de Waterschapswet];
ţgezlen het advies van /naam commissie}:]
besluipen] vast te stellen de Gedragscode integriteit [burgemeester en wethouders OF
commissaris van de Koning en gedeputeerden OF voorzitter en overig leden van het dagelijks bestuur] [ n a a m gemeen
te OF provincie OF waterschap e n eventueel jaartal]

I n l e i d i n g

Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode.
Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke
ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat,
De gedragscode richt zich daarom zowel tot de individuele politieke ambtsdragers als tot de bestuursorganen. Ons
democratische systeem en de democratische processen kunnen niet zonder integer functionerende organen en func
tionarissen. Integriteit van politieke ambtsdragers verwijst naar de zorgvuldigheid die politieke ambtsdragers moeten
betrachten bij het invullen van hun rol in de democratische rechtsstaat Dat betekent de verantwoordelijkheid nemen
die met de functie samenhangt en bereid zijn verantwoording af te leggen, aan collegabestuurders en/of (leden van)
de volksvertegenwoordiging en bovenal aan de burger. In de democratische rechtsstaat dient een ieder zich te houden
aan de wetten en regels die op democratische wijze zijn vastgesteld. Dat geldt zeker voor de politieke ambtsdragers
die (medeļverantwoordelljk zijn voor de totstandkoming van die wetten en regels. Zonder dat zal het vertrouwen in de
democratische rechtsstaat worden ondermijnd en het draagvlak voor de naleving van de wetten en regels verdwijnen.
Vertrekpunt voor de politieke ambtsdrager is dan ook de eed of gelofte die de politieke ambtsdrager bij de ambtsaan
vaarding aflegt
Integriteit is níet alleen een kwestie van regels, maar ziet ook op de onderlinge omgangsvormen. Een respectvolle om
gang met burgers en organisaties, tussen politieke ambtsdragers onderling en tussen politieke ambtsdragers en mede
werkers, met behoud van eigen politieke inhoud en stijl, is van groot belang.
De volksvertegenwoordiging stelt zowel voor de eigen leden als voor de dagelijkse bestuurders (voorzitter en overige
leden van het dagelijks bestuur) een gedragscode v a s t Dat is zo vastgelegd In de [Gemeentewet OF Provinciewet OF
Waterschapswet]. De gedragscode is richtsnoer voor het handelen van individuele politieke ambtsdragers en heeft tot
doel hen te ondersteunen bij de invulling van hun verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur.
Voor de twee groepen van politieke ambtsdragers (volksvertegenwoordigers en dagelijkse bestuurders) is er een afzon
derlijke gedragscode. Onderhavige gedragscode heeft betrekking op de dagelijkse bestuurders: de [burgemeester OF
commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] en de [wethouders OF gedeputeerden OF leden van het dagelijks
bestuur van het waterschap]. Veel bepalingen zijn voor dagelijkse bestuurders en volksvertegenwoordigers gelijk. Er
zijn ook verschillen. Die hebben te maken met de staatsrechtelijke posities en met de voor hen geldende wettelijke
(integriteits)regels. [De gemeenteraad is OF Provinciale staten zijn OF Het algemeen bestuur van het waterschap is] een
politiek orgaan. In de volksvertegenwoordigingen worden specifieke of (partijJpolitieke belangen ingebracht voor het
algemeen belang van [de gemeente OF de provincie OF het waterschap]. Deze politieke ambtsdragers krijgen het man
daat van hun kiezers en de gedragscode dient de vervulling van het kiezersmandaat te ondersteunen.
Het handelen van het dagelijks bestuur en van de bestuurders staat ten dienste van [de gemeente OF de provincie OF

het waterschap]. De ambtsdragers aan wie en de organen waaraan het dagelijks bestuur is opgedragen, zijn over h u n
bestuurlijke handelen en over hun functioneren verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordigende organen.
Aan het dagelijks bestuur en de bestuurders worden ook i n d e gedragscode bijzondere eisen gesteld o m optimale
openheid en controleerbaarheid mogelijk te maken.
Het rechtskarakter van de gedragscode is dat van een interne regeling, als nadere invulling en concretisering van de
wettelijke regels. De gedragscode bevat in aanvulling op wettelijke regels gedragsnormen en regels over procedures
die de transparantie van het handelen van politieke ambtsdragers evenals van de besluitvorming over en de naleving
van de normen vergroten. Zij vormt een beoordelingskader en leidraad bij twijfel, vragen en discussies. Het niet nale
ven van de gedragscode heeft geen rechtsgevolgen. Sprake is van zelfbinding. De regels worden in gezamenlijk debat
vastgesteld door de politieke ambtsdragers zelf. In dit licht moeten de regels in de code worden gezien. Dat maakt de
gedragscode evenwel niet vrijblijvend. De bestuurders kunnen daarop worden aangesproken en zij dienen zich over
de naleving ervan te verantwoorden. Het niet naleven van de gedragscode kan dus wel onderdeel worden van politiek
debat en politieke gevolgen hebben.
Integriteit is een thema dat betekenis krijgt in het handelen. Een Integriteitsbeleid dat alleen op papier bestaat is slechts
een dode letter. Daarom moet het handelen van politieke ambtsdragers regelmatig onderwerp van gesprek zijn, juist
ook onderling, en ook daarbij geeft de gedragscode ondersteuning. De code en de voorgestelde registraties zijn instru
menten. Integriteit is uiteindelijk niet in regels te vangen. In de woorden van de schrijver CS. Lewis gaat het o m 'doing
the right thing, even when no one is watching".
Integer handelen kan alleen in een cultuur en organisatie waar ook de andere waarden van goed bestuur worden na
gestreefd. De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur' benoemt een aantal kernwaarden van goed openbaar
bestuur. Integriteit wordt hierin in één adem genoemd met openheid. 'Openheid en integriteiť: "het bestuur is open en
integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat." De wetgeving (en de gedragscode in aanvulling hierop) bevat
diverse voorschriften inzake openheid met het oog op de integriteit.
Die voorschriften hebben betrekking op openbaarmaking van nevenfuncties en/of neveninkomsten, van geschenken,
buitenlandse reizen, excursies en evenementen. De registraties in de codes zijn bedoeld o m de transparantie te bevor
deren die belangenverstrengeling en onverantwoord en/of onjuist gebruik van publieke middelen door politieke ambts
dragers moeten tegengaan. De politieke ambtsdrager is primair zelf verantwoordelijk voor zijn integriteit en hij zal zich
daar in alle openheid over moeten verantwoorden.
De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur verbindt openheid en integriteit met de kernwaarden participatie,
behoorlijke contacten met burgers, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen en
verantwoording. Al deze kernwaarden klinken In verschillende mate door in deze gedragscode.

1 De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur (23 juni 2009) bevat basale beginselen van goed openbaar bestuur en is een
informeel instrument dat een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van besturen van gemeenten, waterschappen, provincies
en het Rijk om gewetensvol invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden in het openbaar bestuur. De Code bevat geen
juridisch afdwingbare normen.
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b e p a l i n g e n
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Artikel 1.1
1. Deze gedragscode geldt voor de [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter en voor de
[wethouders OF gedeputeerden OF overige leden van het dagelijks bestuur], maar richt zich ook tot de bestuursor
ganen.
2. In deze gedragscode wordt onder lid van het dagelijks bestuur niet mede de waterschapvoorzitter verstaan.
Artikel 1.2
De gedragscode is openbaar en via Internet beschikbaar.
ĩoelichting
Artikel 1,1 (twééde volzin)
(Je. watet'schapvctowtter maakt onderdeel uit vasi hét dagelijks bestŭ'üí tn is dusïrd yāri hei 'd.igeiiįkī
b'esţiiuriinlde gedragscode wņirjr de wdieischarA'oorziitei' steedsápíirt benoemd, Mėt'lid ván het da^
gėlijkī bpsiuui woidėnm ciecediaescdded^aŕcim bedeeid de Dveiiste leden.vín h'ėivdàEeiiìícţbeït'ù'uť;
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Wettelijk kader
;

Afleggen eed of belofte'ía'riikĖlŕn [41a en'6S.CSŕheėmcwe! OF4Da en f,4 Pf'űwhţįŕiiŵl OF S'eii'50
AWatţŕįir^iįvūetJ)
říftĽJùrenţíJjn:functie te kunnen uitoefeïïėn'legt dc bestuurder d e vof^ndi? ēėd (ťŕi.kla'ŕirïğ į» heJoFtel '
įfĩ: Ţļtťîüfeèí fvp'fkisisi'l ďXt i(eon»tir»t het a m b t beoberr»d lėwoi dervi'ctívâiŵks n o d i nn.1tlċ?Mųk öndèì
wFike r W m ofwelk voorwendsel ooV. ė'nigċ Ęifţof.gu^st H'ŵ'fįŕġċV'ė'n rit beloofd Jk JV.V.W ļvėrMdór
.:en heiooi) ddt*.'omiets'fridit3ml}t.rr.do'on of to lätdrt; řëřhiStŕŕekàhocli Middellijk crilġiģëícliėnk
;bf:ė'riíġĽ Ijėlutte liel) itangenbmėrvot'ïal áannċmenlïk zweer (bpfsbr") dai Wgëú num JÀÌ ŕ'ļh .:iin de
GiDncKvĖt: dat ik de wetten / a l hafcoinėh en daţ.'iţ'rniļh/pliřhtėiHjĩi lifräŕřtb': ŕtáŵî éér 'çn gċweteh -a\
íver'viJltenV'
1

Persoonlijke belangen
Li l'ľś'U.iidfí piľi'iĩil iiM'ļ ílí'ŕlapiľiilťMèriVmiŕjį b ŵ
 ŕřńí*aiJ)ļŕJpjfĴíííjttľŕid İİÍÇ J Ì'I:I I ŕrHìśïŴkp rj'ļ' ŕniïfdeMi|
ü'ŕŕ i ŗįė'hÄŕïCŅ ïJijĵŴ i- Uėlíökŕiëi
dė'ŴľiŚtēliiiiġ'tií'iįüėrikŕijľi'fŕdű' ŕ'ċie
ť.HÎk'; ijíįţ i:iijr hij'hóŌF
1

(ÍÎItiLel |3S i ; Ō.111

sçli'átìŝivė'iļj
"' H cLbeśiuúi ^orėann :\ :Ì
pcisoncň dit' cėn (jti śooņtijk bel.inįj Li
2'4; twecŵ hďiŵlkomŵië wei t

A r t i k e l 2.1.1
1. De [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorz'rtter] levert de [gemeentesecretaris OF pro
vinciesecretaris OF secretarisdirecteur] de informatie aan over de nevenfuncties die openbaar gemaakt moeten
worden, bij aanvang van het a m b t Als gaande het lidmaatschap een nieuwe nevenfunctie aanvaard wordt of de o m 
standigheden met betrekking tot een bestaande nevenfunctie wijzigen, wordt de informatie die hierop betrekking
heeft binnen één week aangeleverd bij de [gemeentesecretaris OF provinciesecretaris OF secretarisdirecteur].
2. De informatie betreft in ieder geval:
a de omschrijving van de nevenfunctie;
b de organisatie voor wie de nevenfunctie wordt verricht;
c of het al dan niet een nevenfunctie betreft uit hoofde van het ambt;
d of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is; en
e indien bezoldigd wat de inkomsten daaruit zţjn.
3. De [gemeentesecretaris OF provinciesecretaris OF secretarisdirecteur] legt hiervoor een register aan en beheert dit
register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.
Artikel 2.1.2
1 [De wethouder OF De gedeputeerde OF Het lid van het dagelijks bestuur] levert de [gemeentesecretaris OF pro
vinciesecretaris OF secretarisdirecteur] de informatie aan over de nevenfuncties die openbaargemaakt moeten
worden bij aanvang van het a m b t Als gaande de uitoefening van het ambt een nieuwe nevenfunctie aanvaard wordt
of de omstandigheden met betrekking tot bestaande nevenfuncties wijzigen, wordt de informatie die hierop betrek

tóng heeft binnen één week aangeleverd bij de (gemeentesecretaris OF provinciesecretarís OF secretarisdirecteur].
2. De informatie betreft in ieder geval:
a de omschrijving van de nevenfunctie;
b de organisatie voor wie de nevenfunctie wordt verricht;
c of het al dan niet een nevenfunctie betreft uit hoofde van het ambt;
d of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is; en
e indien bezoldigd  voor zover deze openbaar gemaakt moeten worden  wat de inkomsten daaruit zijn.
3. De [gemeentesecretaris OF provinciesecretarìs OF secretarisdirecteur] legt hiervoor een register aan en beheert dit
register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.
A r t i k e l 2.2
1. De [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] en [de wethouder OF de gedeputeerde
OF het lid van het dagelijks bestuur] handelen in de uitoefening van hun ambt niet zodanig dat zij vooruitlopen op
een functie na aftreden.
2. [De wethouder OF De gedeputeerde OF Het lid van het dagelijks bestuur] bespreekt het voornemen tot tussentijdse
aanvaarding van een functie na aftreden, met de [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoor
zitter].
A r t i k e l 2.3
1. [Burgemeester en wethouders OF Gedeputeerde staten OF Het dagelijks bestuur] sluit de [burgemeester OF com
missaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] en een [wethouder OF gedeputeerde OF lid van het dagelijks be
stuur] gedurende een jaar na aftreden uit van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van
[de gemeente OF de provincie OF het waterschap].
2. De uitsluiting geldt niet bij aanvaarding van een dienstbetrekking bij [de gemeente OF de provincie OF het water
schap] waar hij [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter], onderscheidenlijk [wet
houder OF gedeputeerde OF lid van het dagelijks bestuur] was. Voor werving, selectie en indiensttreding bij [de
gemeente OF de provincie OF het waterschap] zijn de voor het ambtelijk personeel geldende regels ter zake van
overeenkomstige toepassing.
A r t i k e l 2.4
1. [Burgemeester en wethouders OF Gedeputeerde staten OF Het dagelijks bestuur] draagt de [burgemeester OF
commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] en een [wethouder OF gedeputeerde OF lid van het dagelijks
bestuur] niet eerder dan een jaar na aftreden voor als kandidaat voor benoeming tot commissaris dan wel bestuurs
lid van een verbonden partij.
2. Onder verbonden partij wordt verstaan hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1.1 van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten en in artikel 4.1 van het Waterschapsbesluŕt
Toelichting
A r t i k e l e n 2.1.1 en 2.1.2
.'nrib mi he: opgjţnómeŕi wė'îtślijį Hiídş W'jķţ ,'ijn er ėņķëfeýeŗsīhìlļrHi in doiivet^c^nTgj^.v tie open
bflí'rm^kin'g'ydļi fírikāŗn.āsri wM i ^ e f i functies tussen deŗixiręon.eey.ej OF ŕomrniSįâj van dehn
niŕsļį OF vs.įieŗschapvūūíjdi'ji ļ eŗiėttìjdş ėń [wethaudeísOF gedepu'.eei den OF Qyenge Įtļdíîņ van'he:
rlaşehjks bjeįwú'i ] ancíe^íjii*. Do naàeïe.irtyuljįņg daai^sn i r 2 i 1 en 1 \ J is in lijn ľnyi n e e dan oqk
r'nei įşįįçťļįçiijķ
1

A r t i k e l e n 2.3 en 2.4
|n dere bepahogsn lįdezoĒenaamdę'draairteurcpnsīmaie'geieĒļíílţi In 2.3 geituisnii" 1 \aa\ na
aívç'den dí? LiHilţHţlnfi van beĩ3alde werkzaamheden ren belioeye yép (de gebeente OF du pi Qyww.ie
OF het wātėrtċltflpj en in.ļ Jde.uifsluiting van bcnpcimng,ŗìîsíínriFiu^firis cil hestuiiislid van enn
bpìïda'n pŕuii} ; ofśyeļ, kort saniengcvai, van osn oigajiriatie.waarinldeger
OF
hűţ.v^îŗrţL.hapĮeeii bestuurh/k en rinanćiíH belang.heeft H iermee wordt mogelijk? vricndjesp.olitteţi:
voorkomen en he; iis»coop vetşirengeliņgyan pę»Soot'Įijke er» functionele pťţfaņgeri yţeŗŗņerjsn
1

Her begrip"verbonden p^;ļij':iS:órļţlee;Qd.;flan Met Besbn begi armeen verantwoũidlrigprovincies en
gemeen len. paai in staat dat een yeľbori.deļi partij e e r pnvaau erhtelifke of pubh.ļķřeïhtįJijte organ\
ŝa'ţŗė is waai ín de pį ûvińf':e of gemeente een ţ'eşiuŗiŕlijķ er» een ririancierl belang heeft. Een financieel
belang wordt gedpfmieerd ais een.pan debet'pkken orgapisatie bejclvkx mg gesteld bedrag dai
met veftìãaļbļişi IÌ intfren die pŗgaņisatte failliet gaat ppūwscheid.ëiíbjk her bedrag waarvooi ŕwmspiri
k'çripkhcricį ļţeţtaat. indientíeorganisme, haar verpkfv.ingř.Hi nsūr nskùniţ
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Het bťįMŕalűe in.ärükeJ 2 :i: ŕśrstĖiid. fŵorùniupeň op ĖSÍI níeuwe iijñcîiė.ni sŕircdenj grid! iJHiŕŕŕiái'd
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Artikel 3.1
De [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] respectievelijk [de wethouder OF de ge
deputeerde OF het lid van het dagelijks bestuur] zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime Informatie waarover hij
beschl kt veilig wordt bewaard.
Artikel 3.2
De [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] respectievelijk [de wethouder OF de gede
puteerde OF het lid van het dagelijks bestuur] maakt nietten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoe

fening van het ambt verkregen niet openbare informatie.

A r t i k e l 3.1
Hot İI belangi ijl' de luiste maatregelen te treilen o m r
.enřOţ.Ŗcheiniii) gegt»ve»«ï.k.unnen bezmen. faąďpļegen\t»
s^mņġ^wţįriJ.Ŗj» gedacht Aar dc bevö.iliġiņg van .drţ.čoņ.ip
irei rMif t orilieliťęrrj achterļawn van tJ SHStiċferne
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Artikel 4.1
1. De [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] respectievelijk [de wethouder OF de
gedeputeerde OF het lid van het dagelijks bestuur] accepteert geen geschenken, faciliteiten en diensten als zijn
onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.
2. Onverminderd het eerste lid kan de [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] res
pectievelijk [de wethouder OF de gedeputeerde OF het lid van het dagelijks bestuur] incidentele geschenken die een
geschatte waarde van ten hoogste C 50 vertegenwoordigen behouden.
3. Geschenken die de [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] respectievelijk [de
wethouder OF de gedeputeerde OF het lid van het dagelijks bestuur] uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een
geschatte waarde van meer dan C 50 vertegenwoordigen worden, als zij niet worden teruggestuurd, eigendom van
[de gemeente OF de provincie OF het waterschap].
4. De [gemeentesecretaris OF provinciesecretaris OF secretarisdirecteur] legt een register aan van de geschenken
met een geschatte waarde van meer dan i 50. In het register is aangegeven welke bestemming [de gemeente OF de
provincie OF het waterschap] hieraan heeft gegeven. H et register is openbaar en vla internet beschikbaar.
5. Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.
Artikel 4.2
1. De [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzřtter] respectievelijk [de wethouder OF de
gedeputeerde OF het lid van het dagelijks bestuur] accepteert geen lunches, diners, recepties en andere uitnodigin
gen die door anderen betaald of georganiseerd worden, tenzij dat behoort tot de uitoefening van de functie en de
aanwezigheid beschouwd kan worden als functioneel.
2. Bij twijfel legt de [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] respectievelijk [de wethou
der OF de gedeputeerde OF het lid van het dagelijks bestuur] de uitnodiging ter bespreking voor aan [burgemeester
en wethouders OF gedeputeerde staten OF het dagelijks bestuur].
Artikel 4.3
1. Invitaties voor excursies, evenementen en buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan [de gemeente OF de
provincie OF het waterschap] legt de [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] res
pectievelijk [de wethouder OF de gedeputeerde OF het lid van het dagelijks bestuur] vooraf ter bespreking voor aan
[burgemeester en wethouders OF gedeputeerde staten OF het dagelijks bestuur].
2. De [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter], onderscheidenlijk [de wethouder OF de
gedeputeerde OF het lid van het dagelijks bestuur] maakt de excursies en evenementen die hij heeft aanvaard open

baar binnen één week nadat de excursie, onderscheidenlijk het evenement heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt ook
openbaar gemaakt wie deze kosten voor zijn rekening heeft genomen.
3. De informatie is via internet beschikbaar.
4. De informatie over buitenlandse reizen voor rekening van derden wordt binnen één week na terugkeer ín Nederland
opgenomen in het register, bedoeld In artikel 5.3, tweede lid.

Dit geldt ūoļíallergist DO*. TwerkacĩODfceri.
A r t i k e l a.3
;ļįeļ.gaaji',ļįfe,i:;i3tpi^cu wies ;Ērí.^^nemtìņten^ļrĴKŗxifċkeneíalţ tburgetřiMsreŕiÒF^Eūmrtiissíiiis.van d e
Ko.mņs.OF uyarersclŕļ^.YöpmĮīerkĢ^
als [vveihpuder OF gedejjj:ecrde OF lid yan He"
dpgelijts besttuir] aanvaard: Eiţruŗsiesen eyerten:ienTemn de íioeţJaŗiígfieid:yşn lídyari eçn rn?l l(.te*įC.
ūĴfTij.vallen Kpt duį ţţ[įi oņ'įļsi
Bi| de. artikel en Í 2 en X 1 dienen eveneens als a f w e E ' n ^ k a d e i dE niūlj'ņe.n ţan'd(? uiineapgcnJí:
parihj [ļėņūŗdŕÉfld IĒ Wüfdön'Hí' ^Sh en mag er rit?: nrn fįflįit (ÍŖpliļ'hŕ[ikfiLi|ke ĮJO^rtíE van ďebe'
s íüú |İİ iřŕs tebeibi/i beden
;
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Artfkel S.1
1. H et bestuursorgaan richt de financiële en administratieve organisatie zodanig in dat er een getrouw beeld mogelijk
is van de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven en hanteren heldere procedures over de wijze waarop functi
onele uitgaven rechtstreeks in rekening worden gebracht of kunnen worden gedeclareerd bij [de gemeente OF de
provincie OF het waterschap].
2. De [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] en [de wethouder OF de gedeputeerde
OF het lid van het dagelijks bestuur] verantwoordt zich over zijn gebruik van de voorzieningen volgens de in het
kader van het eerste lid vastgestelde regels en procedures.
Artikel 5.2
1. De [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] respectievelijk [de wethouder OF de
gedeputeerde OF het lid van het dagelijks bestuur] meldt het voornemen tot een buitenlandse dienstreis of een uit
nodiging daartoe aan [burgemeester en wethouders OF gedeputeerde staten OF het dagelijks bestuur]. H ij verschaft
daarbij informatie over het doel en de duur van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van
het gezelschap dat meereist, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.
2. De [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter], onderscheidenlijk [de wethouder OF de
gedeputeerde OF het lid van het dagelijks bestuur] meldt daarbij tevens als hij voornemens is o m de buitenlandse
reis voor prřvédoeleinden te verlengen. De extra kosten van de verlenging komen daarbij volledig voor eigen reke
ning,
3. [Burgemeester en wethouders OF Gedeputeerde staten OF Het dagelijks bestuur] betrekt alle aspecten In de be
sluitvorming en informeert [de gemeenteraad OF Provinciale staten OF het algemeen bestuur] zo spoedig mogelijk
over het genomen besluit
Artikel 5.3
1. De [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] respectievelijk een [wethouder OF ge
deputeerde OF lid van het dagelijks bestuur] legt verantwoording af over afgelegde buitenlandse dienstreizen. Hij
maakt in ieder geval openbaar wat het doel, de bestemming en de duur van de buitenlandse dienstreis is geweest
en wat daarvan de kosten waren voor [de gemeente OF de provincie OF het waterschap].
2. De [gemeentesecretaris OF provinciesecretaris OF secretarisdirecteur] legt hiervoor een register aan en beheert dit
register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.
Artikel 5.4
Voor de toepassing van de artikelen S.2 en 5.3 wordt onder buitenlandse dienstreis niet verstaan een dienstreis naar
een Europese instelling of een dienstreis naar een [buurgemeente OF buurprovincie OF buurwaterschap] in het buiten
land.
Artikel 5.5
De [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] respectievelijk een [wethouder OF gedepu
teerde OF lid van het dagelijks bestuur] declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.
Artikel 5.6
Gebruik van voorzieningen en eigendommen van [de gemeente OF de provincie OF het waterschap] ten eigen bate of
ten bate van derden is niet toegestaan, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.
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Artikel 6.1
[De gemeenteraad OF Provinciale staten OF Het algemeen bestuur] [bevordert OF bevorderen] de eenduidige interpretatie van de gedragscode. Ingeval van leemtes en onduidelijkheden In de gedragscode voorzien zij daarin.
Artikel 6.2
1. Op voorstel van de [burgemeester OF commissaris van de Koning OF waterschapvoorzitter] [maakt OF maken] de
[gemeenteraad OF provinciale staten OF het algemeen bestuur] in ieder geval afspraken over:
a de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder;
b de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten integriteit;
c de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een integritettschending van een politieke
ambtsdrager van [de gemeente OF de provincie OF het waterschap].
2. De afspraken, bedoeld in het eerste lid, maken deel uit van deze gedragscode.

[Cic ğèfnūĒiiiť.) iwd or pi ċţyíñcįāle' staiėn O F H-r. algemeen be Huur]'fis OF řīŗ'n] ļiçi hţKiįHTĘ; beįţ.ū.ur.Sŕ;
orgaan en zodari'g verantwoordelijk w.yr de inhoud van de gedragscode, voor een eenduidige
imerpi eţaţļe daarvan eh voor wi^ging.'*anvuiiinğ daarvan Lnj omluideiijMieden rjl leemtes.
Arlittel 6.2
De jūern'eenifiA'i.-t OF ľwincie.vet OF Watersçľi^swet] vęrpltchţ fcle Gemeenteraad OF provinciale
srātėń OF hel algemeen besĩuurj om yoor,.A{Jí?et en voor cle bestuurders een gedragscode ye.:: i te
stellen
4

Aanyullľr.tl ņp de irvetteīijķo i egels die gelden vemr politieke ambtsdragers, bevat de gedragscode een
aantal n-i.ne'.ele normen waaraan dė politieke, ambtsdragers ľrdi íomniiiteĩert
De |(iiirţ;e-rneeītorOF çūmnņissa'riş yan de Korwg.OF.waier&ihapvtMXZilier] krrjgtįde: wettelijke täā*
ur'i d;.. bestuurlijke iptegríteíi van fijn ol haar jgerneente OF proyinrpeOFwrterschapj i.e bevorderen
Hiermee is de voramwCrOrdf'lijkMeici vcpr.de portefiHiiliu mĩf-'gj fteiŕtfuidįlijk belegd De wettëiijkfi
brp^lirigen bieden de r uimte orŗi naar t^ąng de sļtuatĩe luiņiiņiçņd op te treden, waardij r-ie:alleen
fĵpda-tbt moet voorden a'an Lei ontreden biŗ incidenten
Belangrijk nnrierde-?] iş ook ċĮe. preventie: ervoor te zorgen dar ipsegŗnoiî en iniegiueitsbewustiijn.^njiie
bestuurlijke gre-mra een plēfc.ķŗ.ijgėnen daaŕlļij afspraken te. nfijkriioyereflo:'egdrriattEe:be;p.rek'ing.
van hetilujim-mteiinteit íowelroetde yol^yertegenwoordrging ajsjjinnen het bosmui De íhurge.
meester OF cüřn'r'riiisariŗvari do ķónjrņg OF ivdîersŗhapvnori'iīcei į noeŕĩ hier nrei alloen ypor te sjasiy,
Ęť ņ laarţoe aar igeyycíen contactpersoon of ver r i otiwensner vw\ (tnjvoorbeeldde fgriffior OF scrota;:
rlvd«f:cţeurí)ka*i iiie» ìtį reldiie tot [de gemeenteraad QF.pŗoyiōįįį.liî siįtęrļ OF het aļgeļneçn o*;.:u.n1
eveneens eer nplĽsngrijkç iel FIT sp cirri
GoedtíeriktMii" rį ook 'dal rďegűmeeiitiírjad ŪF provinciale staten OF IIPT algemeen be'sţviiLļ m.e.ŕtfę
(burgëmeestei OF commissaris 'jan de Koning OFware.-schapv:x)f:i''.'.sii rodere āfspraţef rna —.:
OF maken] over do irveŕķvyl^e rįliė wfjid: gėvplģď mgeval //ch UĽH rriíĩdŵi ni een verloeder, yan een
inte^iIJIÍSÍrhending voordnei D J I į'.sylt h'öoyaśţ en rust ũp lįřťmûnņeiìl ifní er Eehandeld.dÌEivt te
ivorden
Al derė pi ocessuele ërt tHOíedorelę afspraken kunnen onderdeel Ųītrnįk'en van de geďiagŞćûţte be
üFidfnvçfpen. genoemd «i artikel ñ ?, eerste lid. zijn niw uitfluiten tl
;
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