
HANDREIKING GEDRAGSCODE PROVINCIALE AMBTENAREN

De overheid is er voor de burgers. Zij verkeert vaak in een monopolypositie: de burger die iets wil of 

juist niet wil, kan niet om de overheid heen. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de overheid en 

van degenen die daarin werkzaam zijn. Integriteit is daarvan een wezenlijk onderdeel. Als gevolg van 

allerlei maatschappelijke ontwikkelingen kan de integriteit onder druk komen te staan. Te noemen zijn 

de toenemende complexiteit van de samenleving en van het openbaar bestuur, de steeds sterkere 

verstrengeling van het publieke en private domein, de agressieve lobby vanuit de samenleving en het 

opleggen van bedrijfseconomische normen aan het overheidsmanagement.

Voor het adequaat functioneren van de overheid zijn gezaghebbende bestuurders noodzakelijk. 

Bestuurders die het vertrouwen genieten van de burgers omdat ze deskundig, gedreven en integer 

zijn. Dat geldt ook voor de commissaris van de Koning, de gedeputeerden en de statenleden. De 

provincies hebben de nodige inspanningen geleverd om de bestuurlijke integriteit te versterken. 

Hetzelfde geldt voor de gemeenten.

Het IPO, de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben ter 

stimulering en ondersteuning de provincies en gemeenten een handreiking voor de bestuurlijke 

integriteit aangeboden. In die handreiking wordt voor een aantal onderwerpen aangegeven wat de 

integriteitrisico's zijn en hoe daarmee kan worden omgegaan. De handreiking bevat een groot aantal 

aanbevelingen en als bijlage is een model voor gedragsregels opgenomen.

Voor de provinciale ambtenaren is er op het punt van integriteit het nodige geregeld in onder meer de 

Ambtenarenwet en de rechtspositie. De Ambtenarenwet verplicht de provincies onder meer om een 

gedragscode voor hun personeel op te stellen. Sociale partners in het SPA geven hoge prioriteit aan 

een verdere versterking van de integriteit en onderschrijven het belang van de handreiking integriteit 

voor de provinciale bestuurders. Hierin staat veel dat ook voor de provinciale ambtenaren van belang 

is.

Sociale partners in het SPA hebben in navolging van de provinciale bestuurders bij wijze van 

handreiking een gedragscode voor de provinciale ambtenaren ontwikkeld die aansluit op wat hierover 

al in provincies en in de handreiking voor bestuurders is vastgelegd. De handreiking richt zich primair 

op werknemers in provinciale dienst. Vanzelfsprekend zullen gedragsregels inzake integriteit ook 

moeten gelden voor hen die bij de provincie anders dan in dienstverband werkzaam zijn

(uitzendkrachten, detacheringen). De provincies moeten ervoor zorgen dat dit steeds ook goed is 

geregeld. Integriteit is echter meer dan gedragsregels. Integriteit is in de eerste plaats een kwestie van 

mentaliteit en bewustwording. Net als de bestuurders moeten ook de provinciale ambtenaren zich er

permanent van bewust zijn dat zij voor de gemeenschap werken en uit gemeenschapsgeld worden 

betaald.

De handreiking integriteit bestuurders benadrukt daarnaast het grote belang van een goede 

organisatie van het integriteitbeleid en van de ontwikkeling van integriteitmanagement.

Bij een goed integriteitbeleid hoort een organisatieproces dat kwetsbare plekken in de organisatie 

opspoort en zoveel mogelijk afdekt. Integriteit is gediend met een transparante organisatie waarin 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder zijn toegedeeld (waar nodig met 

functiescheiding en/of functieroulatie) en die een sluitend systeem van controle en verantwoording 

kent. Een goede administratieve organisatie is daarbij van groot belang. Maatregelen op dit terrein 

zullen in elke provincie afzonderlijk moeten worden getroffen en passen bij de eigen 

organisatiestructuur.

De ontwikkelde gedragscode voor ambtenaren bevat normen en waarden waaraan de provinciale 

organisatie en de daarin werkende ambtenaren zich dienen te houden. De ambtenaren zijn op de 

naleving van de gedragscode aanspreekbaar. De code bestaat uit drie paragrafen.

Paragraaf 1 beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst daarmee het vraagstuk in 

een breder kader. Zij vormen als het ware de algemene uitgangspunten voor de gedragscode.
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Paragraaf 2 bevat de feitelijke gedragsregels, waarbij een aantal thema’s wordt onderscheiden.

Paragraaf 3 bevat een opsomming van bestaande wettelijke en rechtspositionele gedragsregels die 

betrekking hebben op de ambtelijke integriteit. In samenhang met deze handreiking hebben sociale 

partners in het SPA ook afspraken gemaakt over een procedure voor het melden van misstanden 

binnen de provinciale organisatie en de bescherming van de ambtenaar die vermoedens van 

misstanden volgens die procedure heeft gemeld. Deze procedure sluit aan op de Wet Huis voor 

Klokkenluiders en maakt integraalonderdeel uit van de CAP.
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