
Nevenfuncties raads- en burgerraadsleden 

inleiding 

Raadsleden zijn op grond van artikel 12 van de Gemeentewet verplicht alle functies die zij 
naast het raadslidmaatschap vervullen op te geven. Ook moeten zij eventuele financiële 
belangen open baar maken. Op grond van het Regelement van Orde is de betreffende 
bepaling in de Gemeentewet ook van toepassing op burgerraadsleden.  

Wat moet worden openbaar gemaakt 

Door de formulering in de Gemeentewet ontstaat er nog wel eens een misverstand over de 
openbaar te maken functies. Voor alle duidelijkheid: het gaat om alle functies die je naast 
het raadslidmaatschap verricht. Dus gaat het niet alleen om vrijwilligerswerk, of al dan niet 
betaalde, bestuursfuncties. Ook de functie waarmee een raadslid zijn dagelijkse boterham 
mee verdient moet worden vermeld, m.a.w. men moet ook openbaar maken waar men 
werkzaam is. 
Verder is het van belang dat een raadslid of burgerraadslid openbaar maakt waar hij 
eventueel financiële belangen in heeft.  
De opgave van nevenfunctie en financiële belangen en het actueel houden, is een 
verantwoordelijkheid van ieder raads- of burgerraadslid zelf. De griffie kan dit faciliteren 
door periodiek een herinnering te sturen. 

Belang van openbaarmaking 

Op grond van artikel 28 van de Gemeentewet mag een raadslid niet meebeslissen over 
aangelegenheden die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaan of waarbij hij als 
vertegenwoordiger betrokken is., dan wel over de vaststelling of goedkeuring van de 
rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of waar hij bestuurslid van is.  
Over de concrete invulling van deze bepaling wil nog wel eens discussie ontstaan. Tot hoever 
reiken deze bepalingen. Dit is een punt waarover het in dilemma-trainingen in het kader van 
integriteit moet gaan. 
 
Het openbaar maken van alle functies en financiële belangen is van belang om voor iedereen 
de vraag te kunnen beantwoorden of een raadslid wel of niet aan de besluitvorming over 
een onderwerp kan deelnemen, omdat deze misschien wel bepaalde belangen heeft. 

Wel of niet meestemmen 

Of een raadslid meestemt, is primair een afweging die het raadslid zelf moet maken. Een van 
de taken van de burgemeester is het bevorderen van de bestuurlijke integriteit van de 
gemeente (artikel 170, lid 2 van de Gemeentewet). In dat kader kan de burgemeester o.a. 
met raadsleden over het eventueel deelnemen aan stemmingen spreken.  
Als een raadslid besluit niet mee te stemmen , moet hij dat in het openbaar melden en 
verlaat hij de vergadering tijdens de besluitvorming over het betreffende onderwerp. Dit 
komt de transparantie ten goede.  
Soms verlaat een raadslid de vergadering, om zich aan de besluitvorming te onttrekken. Als 
er dan niets over wordt gezegd is het onduidelijk wat de reden is. Is er sprake van een 
sanitaire stop, of is er een politieke reden om zich te onttrekken, of is het vanwege te nauwe 



persoonlijke betrokkenheid. Transparantie hierover is ook voor het publiek van belang en 
kan de integriteit van het bestuur alleen maar bevorderen.  

Actuele ontwikkelingen 

Op dit moment ligt de Wet bevordering integriteit en functioneren decentraal bestuur bij de 
Eerste Kamer ter vaststelling. Onderdeel van deze wet is het aanscherpen van artikel 28 van 
de Gemeentewet. Als dit wetsvoorstel ongeschonden de eindstreep haalt wordt het 
raadsleden die persoonlijk bij een onderwerp betrokken niet alleen verboden mee te 
stemmen, maar mogen zij ook niet meer over het onderwerp meediscussiëren. Bij de 
schriftelijke voorbereiding heeft de CU aandacht gevraagd voor de beperkingen die deze 
aanscherping voor eenmansfracties zou kunnen betekenen. Het wachten is nu nog op de 
beantwoording door het kabinet.  


