Wettelijk kader integriteit
Afleggen eed of belofte
Provinciewet Artikel 14 lid 1:
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van Provinciale Staten in de vergadering,
in handen van de voorzitter de eed (verklaring en belofte) af.
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van provinciale staten benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als lid van provinciale staten naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
(Dat verklaar en beloof ik!")
Gedragscode
Provinciewet Artikel 15, lid 3:
Provinciale Staten stellen voor hun leden een gedragscode vast.
Persoonlijke belangen
Provinciewet Artikel 28, lid 1:
1.
Een lid van provinciale staten neemt niet deel aan de stemming over:
a.
een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als
vertegenwoordiger is betrokken;
b.
de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot
welks bestuur hij behoort.
Algemene Wet Bestuursrecht Artikel 2:4, lid 2:
Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame
personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.
Incompatibiliteiten en nevenfuncties
Provinciewet Artikel 15 lid 1 en 2:
1.
Een lid van provinciale staten mag niet:
a.
als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de provincie of het
provinciebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de provincie of het
provinciebestuur;
b.
als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de
provincie of het provinciebestuur;
c.
als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de
provincie aangaan van:
1e. overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;
2e. overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de provincie;
d.
rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:
1e. het aannemen van werk ten behoeve van de provincie;
2e. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten
behoeve van de provincie;
3e. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de provincie;
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5e.
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2.

het verhuren van roerende zaken aan de provincie;
het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de provincie;
het van de provincie onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte
rechten waaraan deze zijn onderworpen;
het onderhands huren of pachten van de provincie.

Van het eerste lid, aanhef en onder d, kan Onze Minister ontheffing verlenen.

Kieswet Artikel X7:
1. Het lid van provinciale staten dat in strijd met artikel 15 van de Provinciewet handelt, kan in zijn
betrekking worden geschorst door de voorzitter van provinciale staten. De voorzitter onderwerpt
de zaak aan het oordeel van provinciale staten in hun eerstvolgende vergadering.
2. Provinciale staten kunnen, na de geschorste in de gelegenheid te hebben gesteld zich mondeling
te verdedigen, hem van zijn lidmaatschap vervallen verklaren. Indien zij daartoe geen aanleiding
vinden, heffen zij de schorsing op.
3. Provinciale staten kunnen ook ambtshalve het lid dat in strijd met artikel 15 van de Provinciewet
handelt, na hem in de gelegenheid te hebben gesteld zich mondeling te verdedigen, van zijn
lidmaatschap vervallen verklaren.
4. Van de beslissing van provinciale staten, bedoeld in het tweede en derde lid, wordt terstond aan
de belanghebbende mededeling gedaan.
5. De werking van een besluit, inhoudende de vervallenverklaring, wordt opgeschort totdat de
beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. Ingeval de
vervallenverklaring ambtshalve heeft plaatsgevonden, is het lid van provinciale staten gedurende
deze periode in zijn betrekking geschorst.
6. Indien een lid van provinciale staten op grond van dit artikel onherroepelijk van zijn lidmaatschap
vervallen is verklaard, doet de commissaris van de Koning daarvan mededeling aan de voorzitter
van het centraal stembureau.
Provinciewet Artikel 13:
1.
Een lid van provinciale staten is niet tevens:
a.
minister;
b.
staatssecretaris;
c.
lid van de Raad van State;
d.
lid van de Algemene Rekenkamer;
e.
Nationale ombudsman;
f.
substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman;
g.
commissaris van de Koning;
h.
gedeputeerde;
i.
lid van de rekenkamer;
j.
ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 79q, eerste lid;
k.
ambtenaar, door of vanwege het provinciebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.
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2.
a.
b.

3.

In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder h, kan een lid van provinciale staten tevens
gedeputeerde zijn gedurende het tijdvak dat:
aanvangt op de dag van de stemming voor de verkiezing van de leden van provinciale staten en
eindigt op het tijdstip waarop de gedeputeerden ingevolge artikel 41, eerste lid, aftreden, of
aanvangt op het tijdstip van zijn benoeming tot gedeputeerde en eindigt op het tijdstip waarop
de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van provinciale staten
onherroepelijk is geworden of waarop het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger
kan worden benoemd. Hij wordt geacht ontslag te nemen als lid van provinciale staten met
ingang van het tijdstip waarop hij zijn benoeming tot gedeputeerde aanvaardt. Artikel X 6 van de
Kieswet is van overeenkomstige toepassing.
In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder k, kan een lid van provinciale staten tevens zijn
vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van
beroep hulpdiensten verricht.

Kieswet Artikel X1:
1. Zodra onherroepelijk is komen vast te staan dat een lid van een vertegenwoordigend orgaan een
van de vereisten voor het lidmaatschap niet bezit of dat hij een met het lidmaatschap
onverenigbare betrekking vervult, houdt hij op lid te zijn.
2. De voorzitter van het vertegenwoordigend orgaan geeft hiervan onverwijld kennis aan de
voorzitter van het centraal stembureau
3. Een overeenkomstige kennisgeving vindt plaats, indien door het overlijden van een lid een plaats
in het vertegenwoordigend orgaan is opengevallen.
Provinciewet Artikel 11:
1. De leden van provinciale staten maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van
provinciale staten zij vervullen.
2. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de in het eerste lid
bedoelde functies op het provinciehuis.
Informatieplicht
Provinciewet Artikel 167:
1. Gedeputeerde staten en elk van hun leden afzonderlijk zijn aan provinciale staten verantwoording
schuldig over het door hen gevoerde bestuur.
2. Zij geven provinciale staten alle inlichtingen die provinciale staten voor de uitoefening van hun taak
nodig hebben.
3. Zij geven provinciale staten mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde
inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.
4. Zij geven provinciale staten vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld
in artikel 158, eerste lid, onder e, f en h, indien provinciale staten daarom verzoeken of indien de
uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de provincie. In het laatste geval nemen
gedeputeerde staten geen besluit dan nadat provinciale staten hun wensen en bedenkingen
terzake ter kennis van gedeputeerde staten hebben kunnen brengen.
5. Indien de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 158, eerste lid, onder f, geen uitstel
kan lijden, geven zij in afwijking van het vierde lid provinciale staten zo spoedig mogelijk
inlichtingen over de uitoefening van deze bevoegdheid en het terzake genomen besluit.
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Geheimhouding
Algemene Wet Bestuursrecht Artikel 2:5:
1. Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet
vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake
van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die
gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn
taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2. Het eerste lid is mede van toepassing op instellingen en daartoe behorende of daarvoor
werkzame personen die door een bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering van zijn
taak, en op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die een bij of
krachtens de wet toegekende taak uitoefenen.
Provinciewet Artikel 22:
De leden van het provinciebestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen
niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden verplicht getuigenis af te leggen
als bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over hetgeen
zij in de vergadering van provinciale staten hebben gezegd of aan provinciale staten schriftelijk
hebben overgelegd.
Provinciewet Artikel 55:
1. Gedeputeerde staten kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de
inhoud van de stukken die aan hen worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding
omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De
geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het
behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat gedeputeerde staten haar
opheffen.
2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de commissaris van de Koning of een
commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan gedeputeerde staten overleggen. Daarvan
wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het
orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel provinciale staten, haar opheffen.
3. Indien gedeputeerde staten zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot
geheimhouding geldt tot provinciale staten hebben gericht, wordt de geheimhouding in acht
genomen totdat provinciale staten haar opheffen.
Provinciewet Artikel 91:
1. Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10
van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren
behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd,
geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde
wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling
aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen
totdat de commissie haar opheft.
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2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de commissie, gedeputeerde
staten en de commissaris van de Koning, ieder ten aanzien van stukken die zij aan de commissie
overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht
genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel provinciale staten haar
opheffen.
3. Indien de commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot
geheimhouding geldt tot provinciale staten heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen
totdat provinciale staten haar opheffen.
Wetboek van Strafrecht Artikel 272:
1. Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt,
beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren,
opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van
de vierde categorie.
2. Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens
klacht.
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