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Samenvatting 
Op 8 december 2010 hebben de leden van de onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam de resultaten van hun onderzoek dat begin 2010 plaatsvond onder 
gemeentesecretarissen en griffiers gepresenteerd en overhandigd aan de VNG. Het onderzoek 
geeft inzicht in hoe het staat met de integriteit van de gemeentelijke bestuurslaag, lokale politici en 
ambtenaren en hoe actief de gemeenten zijn in het bewaken van de integriteit. Een belangrijke 
conclusie is dat het aantal onderzoeken naar vermeende gevallen van corruptie en fraude is 
toegenomen wat duidt op een toegenomen belangstelling voor deze integriteitkwesties. Anderzijds 
concluderen de onderzoekers dat het operationaliseren van vastgelegde regelingen te wensen 
overlaat. In deze brief gaan wij in op een aantal conclusies en op acties die tot verdere 
verbeteringen kunnen leiden. 
Separaat zal aan de burgemeester als voorzitter van de raad en het college één 
onderzoeksexemplaar worden toegezonden. Meerdere exemplaren zijn helaa^ niet beschikbaar. 
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Geacht college en geachte gemeenteraad, 

Met ondersteuning van de VNG en BZK heeft de onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur van de 
Vrije Universiteit van Amsterdam begin 2010 onder gemeentesecretarissen en griffiers onderzoek 
gedaan naar de stand van zaken van de integriteit. Voor iedere gemeente is één exemplaar 
beschikbaar van het onderzoeksrapport. Dat wordt separaat toegezonden. Helaas is het niet 
mogelijk meerdere exemplaren toe te zenden. 

Eén van de conclusies is dat gemeenten werk maken van integriteit: het geschatte aantal 
onderzoeken naar mogelijke integriteitschendingen is de afgelopen jaren flink toegenomen. De 
stijging van het aantal onderzoeken is vooral een gevolg van de toegenomen aandacht van het 
lokaal bestuur voor integriteit. 
Een andere conclusie is dat het overgrote deel van de gemeenten wel de achttien basisnormen 
integriteit1 heeft ingevoerd, maar dat het operationaliseren ervan nog te wensen over laat. Daarbij 
zijn verschillen zichtbaar tussen de ambtelijke organisatie inclusief het college van burgemeester 
en wethouders en de gemeenteraad. 
Deze twee hoofdconclusies zijn voor de VNG reden om in het jaar 2011 initiatieven in gang te 
zetten die alle geledingen in de gemeenten er toe aan moeten zetten nog meer werk te maken van 
het operationaliseren van de basisnormen. 

Integriteitonderzoeken 
In cijfers uitgedrukt constateert de onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit dat het aantal 
onderzoeken naar mogelijke corruptie en fraude is toegenomen van 135 rond 2003 naar 301 nu. 
Integriteit is echter breder dan corruptie en fraude. Niet alle gemeenten konden de gestelde 
vragen toegespitst op deze twee verschijnselen beantwoorden. De onderzoekers hebben het 

Deze zijn in 2006 zijn vastgesteld door de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen (UvW) en het ministerie van 

Binnenlandse Zaken voor zowel de sector Rijk als de sector Politie. 
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aantal onderzoeken geëxtrapoleerd onder de gelijktijdige kanttekening dat in dat aantal ook 
onderzoeken zijn begrepen naar ongewenste omgangsvormen, belangenverstrengeling, misbruik 
van bedrijfsmiddelen, overschrijding van vastgestelde regels met betrekking tot nevenactiviteiten, 
financiële belangen, geschenkenregelingen. Van het aldus verkregen aantal van 1320 is ongeveer 
een kwart, de genoemde 301, terug te voeren tot corruptie en fraude. In de loop van dit jaar is 
vanuit meerdere invalshoeken onderzoek gedaan naar integriteit en integriteitbeleid. 

Overige onderzoeken 

Deloitte Forensic & Dispute Services heeft in opdracht van de Onderlinge Verzekeringen Overheid 
(OVO) een onderzoek uitgevoerd naar het gevoerde fraude- en integriteitbeleid binnen de 
Nederlandse decentrale overheden en politie. Ook dat onderzoek toont aan dat het met de opzet 
van het wettelijk verplichte integriteitbeleid doorgaans wel goed zit. Maar in de sfeer van het 
risicomanagement is verbetering mogelijk. 

De Rijksrecherche constateerde onlangs in het onderzoek 'Niet voor persoonlijk gebruik' naar de 
omkoping van ambtenaren in de Nederlandse civiele openbare sector dat er in de sector 
Gemeenten niet zoveel meldingen zijn en nog minder onderzoeken. Op zo'n 400.000 ambtenaren 
dus bij alle bestuurslagen in ons land, bleken in de jaren 2003 - 2007 220 meldingen van 
mogelijke corruptie te zijn binnengekomen bij de Rijksrecherche, de FIOD-ECD en de SIOD. 

Alhoewel alle onderzoeken geen beeld oproepen van grootscheepse aantallen van 
integriteitschendingen, kan dit uiteraard geen afbreuk doen aan de stelling dat ieder geval van een 
daadwerkelijke schending van de integriteit er een te veel is. 

Volgens onderzoekers heeft de toegenomen aandacht en sensitiviteit voor integriteitvraagstukken 
binnen en buiten de organisatie zich vertaald in een stijging van het aantal onderzoeken naar 
(mogelijke) integriteitschendingen variërend van ongewenst gedrag en misbruik van 
bedrijfsmiddelen tot aan fraude en corruptie. Onderzoekers spreken dan ook van een 
integriteitparadox. De stijging hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het aantal 
integriteitschendingen ook feitelijk is toegenomen. 

Beleidsinstrumenten 
Het laatste decennium zijn talrijke beleidsinstrumenten ontwikkeld om de integriteit op de 
werkvloer te bewaken èn te verbeteren. Behalve gedragscodes, geschenkenregelingen, 
risicoanalyses, openbaarmaking van nevenfuncties en auditing instrumenten hebben gemeenten 
op grote schaal ook integriteitcoördinatoren en een of meerdere vertrouwenspersonen aangesteld 
bij wie klachten over of vermoedens van integriteitschendingen kunnen worden gemeld. 

Uniforme registratie 
Gebleken is dat de registratie meer kan worden toegespitst op de aard van de schending. 
In dat verband attenderen wij u op het in oktober 2008 door het ministerie van BZK in 
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samenwerking met de VNG, het IPO en de UvW ontwikkelde uniforme registratieformulier dat 
destijds ook aan de gemeenten is toegezonden. U kunt dit met de folder en de handleiding 
downloaden via www.vng.nl > arbeidsvoorwaarden en personeelbeleid > integriteit > 
handreikingen/publicaties > registratie integriteitschendingen. 

Protocollen alleen niet voldoende 
Het VU onderzoek laat zien dat gemeenten de afgelopen jaren op grote schaal het wettelijk 
verplichte beleidsinstrumentarium hebben ingevoerd: slechts 4 % van de gemeenten heeft nog 
geen integriteitbeleid vastgesteld. Niettemin concluderen de onderzoekers dat ondanks de 
aanwezigheid van gedragscodes, protocollen en andere beleidsinstrumenten gemeenten niet 
zelden nog worstelen met het onder de aandacht houden van integriteitvraagstukken. 
Wij zijn met onderzoekers van mening dat integriteit om continue bestuurlijke aandacht vraagt: van 
burgemeester tot bode dient iedereen binnen de gemeentelijke organisatie zich rekenschap te 
geven van wat integer gedrag betekent voor de dagelijkse uitoefening van de publieke taak. 
Integriteit vraagt niet alleen om protocollen en procedures maar ook om een bedrijfscultuur waarin 
men elkaar durft aan te spreken op eikaars gedrag en waar misstanden open en transparant 
worden geadresseerd. 

Actief aan de slag 
De VNG wil hier actief met gemeenten mee aan de slag. Onder andere door het stimuleren van 
best practices gericht op het beïnvloeden van houding en gedrag van bestuurders en ambtenaren. 
Inmiddels zijn er al talloze gemeenten die op dit terrein initiatieven hebben ontwikkeld. Dat blijkt 
onder meer uit het aantal praktijkvoorbeelden dat te vinden is op de VNG-site onder de 
gelijknamige knop. Dat neemt niet weg dat er nog meer voorbeelden van beleidsnota's, 
uitvoeringsplannen en vooral activiteiten zijn ontwikkeld die andere gemeenten kunnen inspireren. 
Wij doen dan ook een beroep op uw gemeente nogmaals of alsnog uw voorbeeld aan dit deel van 
onze website toe te voegen: http://www.vna.nl/smartsite.dws7id-68180. 

In de loop van 2011 zullen wij nog enkele initiatieven ontplooien die een aanzet moeten geven 
voor verdere operationalisering van het integriteitbeleid. Vooruitlopend daarop kunnen gemeenten 
voor zover deze functionarissen nog niet aanwezig zijn, overgaan tot het aanstellen van 
integriteitcoördinatoren en vertrouwenspersonen. Afstemming tussen het college en de 
gemeenteraad is daarbij een van de aandachtspunten. 

Overige ontwikkelingen 
Klokkenluidersregeling vernieuwd 
Het LOGA heeft een vernieuwde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstanden vastgesteld. 
Deze regeling vervangt de Voorbeeldregeling Klokkenluiders 2003. 

Aanleiding voor deze wijziging is een onderzoek dat in 2007 en 2008 is verricht naar de werking 
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van klokkenluiderregelingen bij de overheid door het Departement Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Uit dit onderzoek blijkt dat de werking ervan 
kan worden verbeterd als de kring van melders wordt uitgebreid en als de bescherming van de 
melders duidelijker wordt geborgd. Het onderzoek stipte overigens de gemeentelijke 
voorbeeldregeling positief aan wegens de mogelijkheid tot vertrouwelijk melden die deze regeling, 
in tegenstelling tot andere, al bevat. 

In de nieuwe voorbeeldregeling is aan de signaleringen uit het onderzoek tegemoet gekomen. 
Daarnaast -dit maakt geen onderdeel van de regeling uit- is een rechtsbijstandproduct ontwikkeld, 
waar melders een beroep op kunnen doen als zij door hun melding kosten moeten maken in 
beroepsproced ures. 

Integriteit: één advies- en verwijspunt 
De VNG staat positief tegenover plannen tot oprichting van een advies- en verwijspunt voor zowel 
de melder van een misstand als de organisatie van de melder. De Raad voor het 
Overheidspersoneelsbeleid en de STAR (Stichting van de Arbeid) hebben gezamenlijk hun steun 
gegeven aan dit advies- en verwijspunt. De VNG wil graag met minister Donner in gesprek over de 
vormgeving en positionering van dit instituut. Tevens willen wij meedenken om op termijn voor de 
gehele overheid tot één meldpunt te komen. 

Klachtenregeling ongewenst gedrag 
Ook de Klachtenregeling ongewenst gedrag zal op enkele onderdelen worden aangepast. Over 
het algemeen hebben de wijzigingen een procedureel karakter. Tevens zal worden voorzien in een 
procedure wanneer een politiek ambtsdrager bij een melding is betrokken. Deze zal in de loop van 
het eerste kwartaal van 2011 verschijnen. 

Congres met minister Donner 
Op 14 april zal in Driebergen een congres plaatsvinden onder de titel VOORBEELDIG BESTUUR, 
Over politieke ambtsdragers, goed bestuur en besturen. Hoe kan in de praktijk van alle dag 
integriteit bevorderd worden? Het congres wordt georganiseerd door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Ü 
drs. C.J.G.M. de Vet, 
lid directieraad 
Deze ledenbrief staat ook'op www.vng.nl onder brieven. 
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