
 
 
 

 

Ref.: 007 080903                              www.nvrr.nl 1 van 7                     

Handreiking Integriteit 
 
 

Voorbereid door: Kring van Secretarissen NVRR 

Vastgesteld door het bestuur 

van de NVRR op: 

3 september 2008 

 
Een gedragscode integriteit voor leden van rekenkamers en 
rekenkamercommissies 
 
De gedragscode wordt vastgesteld door de gemeenteraad/ 
Provinciale Staten en /of onderschreven door de leden van de 
rekenkamer. 
 
 
1 Algemene bepalingen 
 
1.1 Onder de rekenkamer wordt verstaan: de rekenkamer of 
rekenkamercommissie van de gemeenten/ provincie  <….>. 
 
1.2 Deze gedragscode geldt voor de voorzitter en alle leden 
van de rekenkamer. Het betreft zowel de externe leden als 
leden die ook deel uitmaken van raad of staten. 
 
1.3 In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de 
toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in de 
gemeenteraad/Staten. 
 
1.4 De code is openbaar en door derden te raadplegen.  
 
1.5 De leden van de rekenkamer ontvangen bij hun 
aantreden een exemplaar van de code. 
 
 
2 Belangenverstrengeling en aanbesteding 
 
2.1 Een lid doet opgave van zijn financiële belangen in 
ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente of de 
provincie zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is 
openbaar en door derden te raadplegen. 
 
2.2 Een rekenkamerlid die familie- of 
vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke 
betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de 
rekenkamer onthoudt zich van deelname aan de 
besluitvorming over de betreffende opdracht. 
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2.3 Een rekenkamerlid neemt van een aanbieder van 
diensten aan de rekenkamer geen faciliteiten of diensten aan die 
zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan 
beïnvloeden. 
 
 
3 Nevenfuncties 
 
3.1 Een rekenkamerlid vervult geen nevenfuncties die 
strijdig zijn met het belang van de gemeente of de provincie of 
het belang van de rekenkamer. 
 
3.2 Een rekenkamerlid maakt melding van al zijn 
nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie 
wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar 
gemaakt. 
 
 
4 Informatie 
 
4.1 Een rekenkamerlid gaat zorgvuldig en correct om met 
informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij 
verstrekt geen geheime informatie. 
 
4.2 Een rekenkamerlid houdt geen informatie achter, tenzij 
deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van 
informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur.  
 
4.3 Een rekenkamerlid maakt niet ten eigen bate of van zijn 
persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van 
zijn functie verkregen informatie. 
 
 
5 Aannemen van geschenken 
 
5.1 Geschenken en giften met een waarde van € 50,00 of 
meer die een rekenkamerlid uit hoofde van zijn functie 
ontvangt, worden gemeld en geregistreerd bij de griffier en zijn 
eigendom van de gemeente of de provincie. Er wordt een 
gemeentelijke of provinciale bestemming voor gezocht. 
 
5.2 Indien een rekenkamerlid geschenken of giften ontvangt 
die een waarde van minder dan € 50,00 vertegenwoordigen, 
kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden 
behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en 
geregistreerd. 
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6 Uitgaven 
 
6.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en 
de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. 
 
6.2 Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke 
uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd. 

• Met de uitgave is het belang van de rekenkamer 
gediend en 

• De uitgave vloeit voort uit de functie. 
 
 
7 Declaraties 
 
7.1 De rekenkamerlid declareert geen kosten die reeds op 
andere wijze worden vergoed. 
 
7.2 Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe 
vastgestelde administratieve procedure. 
 
7.3 Een declaratie wordt ingediend door middel van een 
daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een 
betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de 
functionaliteit van de uitgave vermeld. 
 
7.4 Gemaakte kosten worden periodiek gedeclareerd. 
Eventuele voorschotten worden voor zover mogelijk periodiek 
afgerekend. 
 
7.5 De secretaris van de rekenkamer is verantwoordelijk 
voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie 
van declaraties. Declaraties van rekenkamerleden worden 
administratief afgehandeld door een daartoe aangewezen 
gemeentelijke of provinciale ambtenaar. 
 
 
8 Gebruik van gemeentelijke en provinciale 
voorzieningen 
 
8.1 Gebruik van gemeentelijke of provinciale eigendommen 
of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan. 
 
8.2 Rekenkamerleden kunnen op basis van een 
overeenkomst ter zake voor zakelijk gebruik, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen, een fax, mobiele telefoon en/of 
computer in bruikleen ter beschikking krijgen.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
gemeenteraad/ provinciale staten van <…>, d.d. <…>. 
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Bijlage: relevante artikelen Gemeente-/ Provinciewet  
 
GW artikel 12/ artikel 11 PW 
Artikel 12 
1.  
De leden van de raad maken openbaar welke andere functies 
dan het lidmaatschap van de raad/provinciale staten zij 
vervullen.  
2.  
Openbaarmaking geschiedt door ter inzagelegging van een 
opgave van de in het eerste lid bedoelde functies op het 
gemeentehuis/ provinciehuis. 
 
 
GW artikel 15/ PW artikel 15 
Een lid van de raad/ provinciale staten mag niet:  
a.  
als advocaat, procureur of adviseur in geschillen werkzaam zijn 
ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur/ de 
provincie of het provinciebestuur dan wel ten behoeve van de 
wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur/ de 
provincie of het provinciebestuur;  
b.  
als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van 
de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur/ de 
provincie of het provinciebestuur ;  
c.  
als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve 
van derden tot het met de gemeente/ provincie aangaan van:  
1e.  
overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;  
2e.  
overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de 
gemeente/ provincie;  
d.  
rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan 
betreffende:  
1e.  
het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente/ 
provincie;  
2e.  
het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve van de gemeente/ provincie;  
3e.  
het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de 
gemeente/ provincie;  
4e.  
het verhuren van roerende zaken aan de gemeente/ provincie;  
5e.  
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het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de 
gemeente/ provincie;  
6e.  
het van de gemeente/ provincie onderhands verwerven van 
onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn 
onderworpen;  
7e.  
het onderhands huren of pachten van de gemeente/ provincie.  
 
 
GW Artikel 81f (voor rekenkamerfuncties vervallen k en g.) 

1. Een lid van de rekenkamer is niet tevens: 

a. minister; 

b. staatssecretaris; 

c. lid van de Raad van State; 

d. lid van de Algemene Rekenkamer; 

e. Nationale ombudsman; 

f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
van de Wet Nationale ombudsman; 

g. commissaris van de Koning van de provincie waarin de 
gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is gelegen; 

h. gedeputeerde van de provincie waarin de gemeente waar 
hij lid van de rekenkamer is, is gelegen; 

i. secretaris van de provincie waarin de gemeente waar hij 
lid van de rekenkamer is, is gelegen; 

j. griffier van de provincie waarin de gemeente waar hij lid 
van de rekenkamer is, is gelegen; 

k. lid van de raad; 

l. burgemeester van de betrokken gemeente; 

m. wethouder van de betrokken gemeente; 

n. ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld 
in artikel 81p, eerste lid; 

o. lid van een deelraad van de betrokken gemeente; 

p. lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente van 
de betrokken gemeente; 

q. lid van een commissie van de betrokken gemeente; 

r. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur 
aangesteld of daaraan ondergeschikt; 

s. ambtenaar, door of vanwege het Rijk of de provincie 
aangesteld, tot wiens taak behoort het verrichten van 
werkzaamheden in het kader van het toezicht op de 
gemeente; 
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t. functionaris die krachtens de wet of een algemene 
maatregel van bestuur het gemeentebestuur van advies 
dient.  

2. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder r, kan een lid 
van de rekenkamer tevens zijn: 

a. ambtenaar van de burgerlijke stand; 

b. vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een 
wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep 
hulpdiensten verricht; 

c. ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar 
onderwijs.  

 
 
Artikel 81n (gemeenschappelijke rekenkamer)  
Indien de raad of de raden van een of meer gemeenten met 
provinciale staten van een of meer provincies een 
gemeenschappelijke rekenkamer instellen, is, onverminderd 
artikel 81m, eerste lid, juncto artikel 81f, een lid van de 
rekenkamer niet tevens: 
a.  
lid van provinciale staten van een deelnemende provincie;  
b.  
ambtenaar, door of vanwege het provinciebestuur van een 
deelnemende provincie aangesteld of daaraan ondergeschikt;  
c.  
ambtenaar, door of vanwege het Rijk aangesteld, tot wiens taak 
het behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader 
van het toezicht op de provincie;  
d.  
functionaris, krachtens de wet of algemene maatregel van 
bestuur geroepen om het provinciebestuur van advies te 
dienen. 
 
 
 

Artikel 79f provinciewet 

1. Een lid van de rekenkamer is niet tevens: 

a. minister; 

b. staatssecretaris; 

c. lid van de Raad van State; 

d. lid van de Algemene Rekenkamer; 

e. Nationale ombudsman; 

f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
van de Wet Nationale ombudsman; 

g. lid van provinciale staten van de betrokken provincie; 
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h. commissaris van de Koning van de betrokken provincie; 

i. gedeputeerde van de betrokken provincie; 

j. burgemeester van een in de betrokken provincie gelegen 
gemeente; 

k. wethouder van een in de betrokken provincie gelegen 
gemeente; 

l. lid van een deelraad van een in de betrokken provincie 
gelegen deelgemeente; 

m. lid van het dagelijks bestuur van een in de betrokken 
provincie gelegen deelgemeente; 

n. ambtenaar, door of vanwege het provinciebestuur 
aangesteld of daaraan ondergeschikt; 

o. ambtenaar, door of vanwege het Rijk aangesteld, tot 
wiens taak behoort het verrichten van werkzaamheden in 
het kader van het toezicht op de provincie; 

p. functionaris, krachtens wet of algemene maatregel van 
bestuur geroepen om het provinciebestuur van advies te 
dienen.  

2. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder n, kan een lid 
van de rekenkamer tevens zijn vrijwilliger of ander persoon 
die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze 
van beroep hulpdiensten verricht. 

 
 
 


