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Stelling 1:

De rekenkamercommissie heeft recht op alle 
documenten van het college en de raad, ook de 
geheime documenten 



- (goed) geregeld voor rekenkamers (artikel 183 eerste lid 
Gemeentewet)

- Voor rekenkamercommissies moet deze bevoegdheid  
worden geregeld in een verordening (art 81oa tweede lid 
Gemeentewet)

- Voorbeelden documenten: tekst, e-mails, sms, whatsapp 
berichten, gegevensverzamelingen, foto's, films, 
geluidsopnamen, concept documenten, documenten voor 
intern beraad en documenten waarop geheimhouding is 
opgelegd. 

Onderzoeksrecht



- Gelijk hebben en gelijk krijgen:
- Licht toe / leg uit
- Schaal zo nodig op
- Maak structurele afspraken

Onderzoeksrecht



Vragen?



Stelling 2:

De rekenkamer mag informatie uit geheime 
documenten openbaar maken 



Openbaarmaken geheime informatie

- De rapporten en de verslagen van de rekenkamer zijn 
openbaar (artikel 185 vijfde lid Gemeentewet). 

- De rapporten mogen echter geen gegevens en bevindingen 
bevatten die naar hun aard vertrouwelijk zijn.

- Geheimhouding opgelegd, dan naar hun aard vertrouwelijk
- Geldt ook voor andere versies met dezelfde inhoud

- Geldt ook voor gelekte informatie

- Maar niet voor actief openbaar gemaakte informatie
- Schenden geheimhouding is 

ambtsmisdrijf (artikel 272 WvSr)



Openbaarmaken geheime informatie

- Geen geheimhouding, toch ‘naar hun aard vertrouwelijk’:
- Artikel 10 eerste lid Wob - 'objectieve' uitzonderingsgronden –

geen belangenafweging 

- Artikel 10 tweede lid Wob – ‘subjectieve’ uitzonderingsronden-
belangafweging 

- Artikel 11 Wob - beleidsopvattingen / intern beraad –
geobjectiveerde / geannonimiseerde weergave



Openbaarmaken geheime informatie

- Rapportagemogelijkehden geheime documenten:
- Meta- en procedurele informatie

- Verzoek tot opheffen geheimhouding

- Politieke druk

- Onleesbaarmaken informatie in rapport

- Verzoek indienen bij het college om geheimhouding op te leggen 
op overzicht van opmerkingen en bedenkingen rekenkamer en dit 
te delen met de raad

- Bezwaar gevolgd door beroep tegen afwijzing verzoek rekenkamer



Stelling 3:

Het college moet gelegenheid krijgen bezwaar te 
maken tegen het voornemen van een rekenkamer een 
rapport openbaar te maken.



Mogelijkheid bezwaar maken

- Rekenkamer(commissie) is bestuursorgaan 

- Daarom eisen van Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing: algemene beginselen van behoorlijk bestuur en 
mogelijkheid van bezwaar tegen besluit rekenkamer

- Openbaarmaking rapport is geen besluit, maar feitelijke 
handeling; geen bezwaar mogelijk

- Toch kan discussie ontstaan over wenselijkheid openbaar 
maken bepaalde informatie



Mogelijkheid bezwaar maken

- Voornemen informatie te openbaren wél besluit waartegen  
bezwaar mogelijk is

- Met name relevant als sprake is van expliciete afweging 
belangen cf. artikel 10 Wob

- College moet expliciet gelegenheid krijgen bezwaar te maken

- Kan in wederhoorprocedures vorm krijgen: expliciet vragen 
of college bezwaar heeft tegen openbaarmaking bepaalde 
informatie en waarom 



Stelling 4:

Namen van geïnterviewde ambtenaren mogen in het 
rapport worden opgenomen.



Opnemen namen ambtenaren

- naam (en ook functie) is persoonsgegeven

- Wob: afweging belang eerbiediging persoonlijke levenssfeer 
versus belang openbaarheid

- in geval van ambtenaar: niet opnemen, tenzij toestemming 

- indien functionaris in openbaarheid treedt, dan wel mogelijk

- maar: namen strikt genomen niet relevant, wel functie

- en: ambtenaren moeten in vertrouwelijkheid informatie 
kunnen delen



Stelling 5:

De rekenkamercommissie kan een onderzoeksrapport 
als vertrouwelijk document naar de raad sturen



- De bevoegdheden van de rekenkamercommissie zijn geregeld in 
hoofdstuk IVb van de Gemeentewet. 

- De bevoegdheden van commissies - waaronder het opleggen van 
geheimhouding - zijn geregeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet. 

- De rekenkamercommissie is op grond van de Gemeentewet niet 
bevoegd om geheimhouding (op eigen rapporten) op te leggen. 

- Ook via een verordening op de rekenkamer(commissie) is het niet 
mogelijk om deze bevoegdheid voor de rekenkamer(commissie) in 
het leven te roepen.

Wat is ‘nu’ het kader?



- Zie toelichting van Arjan bij stelling 2

Wat kan wel?



- In de wet versterking decentrale rekenkamers wordt wijziging van artikel 185 van 
de Gemeentewet voorgesteld. Rekenkamers zullende bevoegdheid krijgen om 
mededelingen ter vertrouwelijke kennisneming aan de raad te verstrekken indien 
die mededelingen gegevens of bevindingen bevatten die naar hun aard 
vertrouwelijk zijn. 

Wat is ‘straks’ het kader?

Het derde lid (nieuw) komt te luiden: 
3. Na de vaststelling van het rapport, deelt de rekenkamer aan de raad, aan het 
college en, indien van toepassing, aan de betrokken instelling, de opmerkingen en 
bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. 
Aan de raad of het college kan zij ter zake voorstellen doen. Mededelingen aan de 
raad, die gegevens of bevindingen bevatten die naar hun aard vertrouwelijk zijn, 
kan de rekenkamer ter vertrouwelijke kennisneming verstrekken. 



→ https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35298_wet_versterking_decentrale

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35298_wet_versterking_decentrale


Stelling 6:

De rekenkamercommissie hoeft geen klachtenregeling 
te hebben.



Peter Parker Principle



Hfdst 9 Algemene wet bestuursrecht

- Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en 
schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van bestuursorganen die 
onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.   
(artikel 9:2)

- Het bestuursorgaan draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke 
klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd. (artikel 9:12a)



Binnengekomen vraag:

Welke juridische aspecten zijn van belang om onder-
zoek te doen naar een instelling die als opdrachtnemer 
voor de gemeente fungeert?



- Onderzoeksbevoegdheid inkoop- en contractenrelaties niet 
geregeld in de Gemeentewet

- Wet versterking decentrale rekenkamers (Nieuwe bepaling 
184 derde lid onder e): rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, 

vennootschappen onder firma en natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen die 
goederen en diensten leveren die betrekking hebben op de uitvoering van een publieke taak 
waarvan de betaling ten laste van de gemeentebegroting komt en waarbij de gemeente zich het 
recht heeft voorbehouden bij de betreffende rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon 
controles uit te voeren ten aanzien van de geleverde goederen of diensten, over de jaren waarin 
de betaling ten laste komt van de gemeentebegroting.

Onderzoeksbevoegdheden contract



Tot die tijd:
- Onderzoeksbevoegdheid mogelijk geregeld in algemene 

inkoopvoorwaarden of contract
- Welke verplichtingen heeft contractpartij mbt

informatievoorziening
- Vraag contractpartij om mee te werken op vrijwillige basis

Onderzoeksbevoegdheden contract



Binnengekomen vraag:

Wat zijn de gevolgen van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) voor het werk van een rekenkamer. 
En wat is de planning voor de invoering van deze wet? 



Wijziging Wgr

- Inzicht in stand van zaken, via wetten.overheid.nl



Wijziging Wgr



Wijziging Wgr

Memorie van Toelichting (Twee Kamer 2019/20 35513, nr 3):
- (…) het verduidelijken van de mogelijkheden van (gezamenlijke) rekenkamers om onderzoek te doen naar de 

bestuursvoering in den brede bij gemeenschappelijke regelingen (…)

- (…) verduidelijking onderzoeksbevoegdheid lokale rekenkamers richting bestuur gemeenschappelijke 
regeling).

- (…) Met deze wijziging wordt voorts de mogelijkheid van lokale rekenkamers, waaronder gezamenlijke 
rekenkamers, om onderzoek te doen naar het gevoerde bestuur van een gemeenschappelijke regeling 
verduidelijkt. Gebleken is dat in de praktijk onduidelijkheid bestond over de vraag of rekenkamers deze 
mogelijkheid op grond van de huidige wet al hebben. 

- Ook is toegevoegd dat een rekenkamer de andere rekenkamers van de deelnemers informeert op het 
moment dat een dergelijk onderzoek wordt ingesteld. 


