
Workshop ‘Integriteit in lokaal bestuur’ met professor Joop van den Berg 
 
 
Joop van den Berg is een man naar wie je graag luistert. Een workshop onder leiding 
van deze (in Leiden inmiddels emeritus-) hoogleraar is een aangenaam uurtje. En het 
onderwerp is er een waar de VvG zelf ook de nodige aandacht voor heeft: integriteit bij 
volksvertegenwoordigers. Een aanwezig raadslid vroeg halverwege hoe het zit met de 
integriteit van griffiers. Maar daar ging het nu even niet over. 
 
Zoals een echte docent betaamt, praat hij precies twintig minuten ter inleiding. 
Als het over integriteit gaat, zie je door de tijd heen een golfbeweging. Het aannemen van 
steekpenningen of cadeautjes is uit. Maar het thema ‘ belangenverstrengeling’ is op het 
moment helemaal in. 
Van den Berg stelt dat er in dit opzicht sprake is van een betreurenswaardig misverstand, 
namelijk dat een raadslid vrij moet zijn van enig belang. Integendeel, een raadslid dat lid is 
van een vereniging is juist een deskundige. Die weet tenminste waar het over gaat. Het 
wordt natuurlijk anders als een raadslid er persoonlijk beter van zou worden. Dan moet hij 
zich van stemming onthouden, zoals dat ook in de Gemeentewet staat. 
 

 
 
Het hebben van een gedragscode is wettelijk verplicht. Een beetje onzin, vindt Van den 
Berg. Want codes zijn een juridische formulering van morele zaken. Hij rekent ze tot 
“integritisme”, waarmee je aan de kern van de kwestie voorbij gaat. Waar het om gaat is, dat 
er wordt gesproken over integriteit. Waarop spreek je elkaar aan? Dat is de vraag. De raad 
moet niet wegvluchten voor belangen, maar belangenafwegingen maken. De leden moeten 
open zijn over hun belangen.  
 
Veel beter is het om regelmatig een gesprek te hebben over belangen. Niet over regels, 
maar over concrete casussen. Het draait bij integriteit vooral om context en omstandigheden. 
Bij zulke gesprekken hoeven geen besluiten te vallen. Het gesprek op zichzelf werk al 
louterend. 
 
Maar wat doe je nu als je een ernstig vermoeden hebt van belangenverstrengeling? Meestal 
komt de burgemeester in beeld als vertrouwenspersoon als het om integriteitskwesties gaat. 



Maar in zulke gevallen is de griffier nogal eens het eerste aanspreekpunt. Deze moet daarop 
voorbereid zijn en er procedureel zorgvuldig mee omgaan. 
 
Het ergste wat men kan doen is een integriteitskwestie politiseren. Op die manier wordt een 
fractie afgerekend op haar slechtste lid. Van den Berg is er trouwens van overtuigd dat 
fracties die dit doen keihard worden teruggepakt. Gerede vermoedens moeten wel openbaar 
worden, maar ook in een sfeer van openheid besproken kunnen worden. 
 
Na de inleiding is de discussie met de zaal levendig. Iedereen zoekt naar grenzen: wat kan 
nog wel en wat kan niet meer? Voorbeelden uit de praktijk van de aanwezige griffiers komen 
op tafel. De inmiddels klassieke casus ‘Amsterdam Zuid-Oost’ komt weer om de hoek kijken. 
 

 
 
 
De reacties van Joop van den Berg zijn vooral relativerend. Ga niet te verkrampt om met 
integriteit. Het is niet erg als raadsleden belangen hebben, zolang zij er maar open over zijn. 
En praat er vooral met elkaar over. De grens ligt daar waar sprake is van een persoonlijk 
belang van een volksvertegenwoordiger.  
 
Toen ik de zaal uitliep dacht ik: prima workshop. Maar over dit onderwerp zou onze eigen 
Vereniging van Griffiers, vanuit haar inmiddels verworven deskundigheid op het gebied van 
integriteit, als workshopleider zeker niet uit de toon zijn gevallen.  
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