
Aan de slag:  
casusbespreking



Casus – ‘Werkgever’

Situatie

Een politiek ambtsdrager is al vele jaren werkzaam als accountant en organisatieadviseur. Zij voert 
vooral opdrachten uit binnen het onderwijs. Een enkele keer ook voor een gemeente. Vanwege haar 
opgedane kennis en ervaring is zij sinds kort woordvoerder financiën geworden. Haar werkgever 
vraagt haar om niet het woord te voeren en/of te stemmen over onderwerpen die betrekking hebben 
op haar werkgebied. 

Vragen

•  Hoe zou je reageren op een dergelijk verzoek van een werkgever?
•  Zijn er integriteitsregels die betrekking hebben op deze situatie? 
•  Hoe breed moet je “het woord voeren” opvatten (raad/staten, fractievergadering of breder nog)?
•  Is het zonder te stemmen en zonder het woord te voeren in de raad/staten/ab-vergaderingen wel 

mogelijk, gewenst of juist ongewenst om in de voorbereiding (“meer achter de schermen”) een 
inbreng te hebben: b.v. door informatie te verstrekken of mee te discussiëren bij oordeelsvorming?

•  Wie bepaalt wanneer het haar werkgebied “aangaat”?
•  Hoe zal de ‘buitenwacht’ hier naar kijken? Is dat relevant?

Grondgedachte

• Een politiek ambtsdrager moet totaal vrij en onafhankelijk zijn bij het uitbrengen van zijn  
of haar stem.
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Casus – ‘Familie, vrienden & kennissen’

Situatie

Een raadslid is tevens werkzaam op het hoofdkantoor van een zorgaanbieder. Zij wordt  
gevraagd om bij een keukentafelgesprek (huishoudelijke hulp) aan te schuiven. 

Vragen

• Zijn er integriteitsregels die betrekking hebben op deze situatie? 
• Wanneer ga je op een dergelijk verzoek wel of niet in en waarom? 
• Maakt het verschil wie de vraag stelt: een kennis, een familielid, een buurman, zeer goede  

vrienden, ouders? 
• Wat is de “lijn die je trekt bij verzoeken om hulp, informatie, meedenken etc.”?
• Stel dat je vooraf aangeeft dat je daar alleen als toehoorder zit en geen adviesrol hebt of  

belangenbehartiger bent. Maakt dat verschil? 
• Stel: je bent ingegaan op het verzoek, ook omdat je de praktijk wel eens wilt  ervaren. Van  

een ambtenaar sociaal domein krijg je te horen dat dat “cliëntelisme” is. Wat doe je met zo’n 
opmerking van een ambtenaar? Voor kennisgeving aannemen of …? 

Grondgedachte

• De raad/staten vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente/provincie  
(Gemeentewet artikel 7)

• Een gemeenteraads/statenlid vertegenwoordigt het algemeen belang en niet alleen  
specifieke belangen (cliëntelisme)
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Casus – ‘Vrijwilligerswerk’

Situatie

Een statenlid is lid van een toneelvereniging. Hij was jarenlang zeer actief lid, maar speelt nu alleen 
nog af en toe voor z’n plezier. Zijn kinderen hebben inmiddels ook het virus te pakken en doen actief 
mee aan voorstellingen. Gelet op zijn jarenlange betrokkenheid bij vereniging wordt hij gevraagd 
als voorzitter.
 

Vragen

• Zijn er integriteitsregels die betrekking hebben op deze situatie? 
• Maakt het verschil of hij gevraagd wordt als voorzitter of als bestuurslid? Zo ja, op welke manier?
• Maakt het verschil of hij woordvoerder cultuur en erfgoed is of juist niet? Zo ja, op welke manier?
• De vereniging wil een regionaal theaterfestival organiseren en wil de provincie vragen  

hierin bij te springen. Verandert deze opgave uw kijk op een mogelijk rol als voorzitter?  
Zo ja, op welke manier?

• Stel dat het statenlid wordt gevraagd als gedeputeerde maakt dat verschil?  
Zo ja, op welke manier?

• Hoe zal de omgeving hier naar kijken? Is dat relevant?

Grondgedachte

• Een politiek ambtsdrager moet totaal vrij en onafhankelijk zijn bij het uitbrengen van  
zijn of haar stem.
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Casus – ‘Snippergroen’

Situatie

Een raadslid woont in een rustige buurt omgeven door groen. Naast zijn hoekwoning ligt een stukje 
groen dat eigendom is van de gemeente. Graag zou hij dat stuk groen nog bij zijn tuin trekken. 
Tijdens de jaarlijkse buurtbarbecue van de wijk hoorde hij dat een buurtbewoner van een straat 
verderop hetzelfde had geprobeerd. Zonder resultaat. De reden hiervoor is niet bekend.

Vragen

• Zijn er integriteitsregels die betrekking hebben op het aankopen van grond door een politiek 
ambtsdrager? 

• Maakt het verschil of de gemeente beleid heeft opgesteld voor de aankoop van snippergroen?  
Zo ja, op welke manier maakt dit verschil?

• Maakt het verschil of andere buurtbewoners wel met succes snippergroen hebben kunnen  
kopen van de gemeente? Zo ja, op welke manier?

• Maakt het verschil of het betreffende raadslid niet zelf, maar zijn partner het stukje groen  
wil kopen? Zo ja, op welke manier?

Grondgedachte

• Een politiek ambtsdrager heeft geen voorkeurspositie ten opzicht van andere inwonenden.
• Voor politiek ambtsdragers gelden zogenoemde ‘verboden handelingen’ (zie Gemeentewet  

artikel 15, Provinciewet artikel 15, Waterschapswet artikel 33). 
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Casus - ‘Dubbelzinnige berichten  
 social media’

Situatie

Een politiek ambtsdrager stuurt een bericht aan een journalist die dubbelzinnig kan worden uit-
gelegd. De betrokken journalist vraagt om uitleg, maar krijgt niet het gevoel serieus te worden 
genomen. Kort hierna volgt een tweede bericht, waaraan ook een dubbelzinnige lading kan worden 
toegekend. De politiek ambtsdrager doet het af als onzin. De journalist voelt zich geïntimideerd en 
besluit de voorvallen te publiceren in de lokale krant. Besloten wordt tot onderzoek. Het onderzoek 
wijst uit dat intimidatie niet direct kan worden vastgesteld. Het kwaad is dan echter al geschied. 
Collega politici zeggen hun vertrouwen vanwege de manier waarop betrokkene omspringt met de 
verdachtmakingen. Betrokkene ziet zich genoodzaakt op te stappen vanwege het ontbreken van 
vertrouwen.

Vragen

• Wat is je eerste reactie? (deel dat met elkaar en ontdek de verschillen!)
• Vind je het opzeggen van vertrouwen terecht? 
• Wie had welke interventie moeten doen om deze escalatie te voorkomen? 
• Aan welke voorwaarden moet de cultuur in de fractie of het team voldoen om te voorkomen dat 

dit soort situaties zich voordoen? 

Grondgedachten

• Een politieke ambtsdrager is altijd in functie, dat geldt dus zeker ook voor uitingen via social me-
dia en e-mail. Hiervoor geldt bovendien dat deze gedragingen digitaal zijn te delen met derden.

• In deze situatie blijkt dat een politiek ambtsdrager zich bewust dient te zijn van de impact van zijn 
gedragingen. In bovenstaande situatie is het van doorslaggevend belang hoe betrokkene rea-
geert op een verwijt van niet integer handelen. Deze reactie kan de-escalerend of juist escalerend 
werken. 

Tips om te de-escaleren

• Fouten maken is menselijk, excuses maken is dan wenselijk. 
• Deel gevoelige gebeurtenissen, zodat je niet de enige bent die jouw kant van het verhaal kent.  

Achteraf uitleggen is altijd lastiger dan vooraf meenemen.  

De Toolkit Democratische Weerbaarheid voor politiek ambtsdragers is mogelijk gemaakt met subsidie 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Bestuur, Afdeling 
Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid.


