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Opsteller:  Burgemeester 

Kenmerk:   D/22/053459 

Datum:   21 februari 2022 

Onderwerp:   Voortgang onderzoek geheimhouding 

   

Geachte raadsleden, 

 

Middels dit schrijven informeer ik u over de voortgang van het onderzoek dat door het college is 

aangekondigd naar de  mogelijke schending van de geheimhouding van stukken rond Ferm Werk.  

 

Snel na het opstellen van het memo dat aan uw raad is verzonden rond de raadsvragen van Woerden 

& Democratie heb ik contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. De Officier gaf als advies om 

onderzoek te laten verrichten naar de feiten en omstandigheden rond de stukken waarop 

geheimhouding was opgelegd. Hij stelde mij voor om eerst een vooronderzoek te doen naar de 

correcte oplegging van de geheimhouding en daarnaast een oriëntatie te laten plaatsvinden op de 

juridische gronden waarop eventueel tot vervolging zou moeten worden overgegaan.  

 

Daarnaast heb ik contact opgenomen met het bureau van de Commissaris van de Koning en heb ik 

op zijn aanraden ook advies gevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verder heeft hij mij 

een aantal contacten van experts op het gebied van staatsrecht aangereikt.  

 

Een belangrijke vraag is of de informatie die door de vragen en het persbericht van Woerden & 

Democratie naar buiten is gekomen met zekerheid te herleiden is tot het stuk waarop geheimhouding 

rust (schending van artikel 25 Gemeentewet) of dat deze informatie ook via een andere bron tot de 

raadsfractie zou kunnen zijn gekomen. Het antwoord op deze vraag is van belang om te beoordelen of 

hier al dan niet aangifte kan worden gedaan van het opzettelijk schenden van de 

geheimhoudingsplicht. Woerden & Democratie heeft onder andere aan de gemeentesecretaris 

aangegeven dat er stukken in hun bezit zijn op basis waarvan zij hun vragen hebben gesteld. Het zou 

hierbij gaan om andere documenten dan die waarop geheimhouding is opgelegd.  

 

Hierover is contact gezocht met Hoogleraar Staatsrecht van de Radboud Universiteit, professor 

Broeksteeg. In dit gesprek is als volgt geconcludeerd. Als de verklaring van Woerden & Democratie 

klopt dat er informatie uit een andere bron dan het geheime document is gebruikt om de betreffende 

raadsvragen en het bijbehorende persbericht openbaar te maken, dan is van schending van de 

geheimhouding op grond van de Gemeentewet zeer waarschijnlijk geen sprake. Deze geheimhouding 

houdt namelijk in dat niet geciteerd mag worden uit documenten waarop geheimhouding rust. Daarvan 

zou dan geen sprake zijn. Een punt dat wel speelt is of de raadsleden van Woerden & Democratie op 

een andere manier artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht hebben geschonden. Het artikel zegt 
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dat “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.” 

 

Met andere woorden: als de raadsleden beschikken over informatie waarvan zij kunnen weten dat 

deze geheim is (ook op andere gronden), dan is de vraag hoe hiermee is omgegaan. De raadsleden 

beschikken immers al over informatie waarvan wel duidelijk is dat deze geheim is. Op grond daarvan 

kunnen zij wellicht redelijkerwijs vermoeden dat ook andere stukken geheim zijn. De vraag is dus 

breder dan alleen op basis van artikel 25 van de Gemeentewet. 

 

Hier gaat het om een kwestie van bestuurlijke integriteit en in dat kader is het van belang om zicht te 

krijgen op wat precies is gebeurd en of er al dan niet verwijtbaar/strafbaar is gehandeld. Dit ook met 

het oog op toekomstige situaties. Op grond van artikel 170 lid 2 van de Gemeentewet is dit een 

bevoegdheid van de burgemeester. Een onderzoeksopdracht zal dus niet door het college worden 

verstrekt, maar door mij.  

 

Ik heb besloten om een feitenonderzoek in te stellen, gericht op het in kaart brengen van de informatie 

die naar buiten is gebracht en het geven van duiding of en in hoeverre deze betrekking heeft op artikel 

272 van het Wetboek van Strafrecht. Ik heb daartoe opdracht verstrekt aan bureau Shetect. Het 

bureau zal onder andere gesprekken voeren met betrokkenen en zal hen vragen informatie te 

verstrekken.  

 

Ik hecht er belang aan om snel duidelijkheid te krijgen en dit onderzoek binnen enkele weken af te 

ronden. Alle fracties zullen door de onderzoekster (Irma Heintzberger) worden benaderd voor 

medewerking. Hoewel deelname aan de gesprekken vrijwillig is, verzoek ik u in ieders belang en in 

het belang van de gemeente om hieraan medewerking te verlenen als dat gevraagd wordt.  

 

Daarnaast lijkt het me goed om de resultaten van het onderzoek te gebruiken om ervan te leren voor 

toekomstige situaties. Van de resultaten van het onderzoek zal een publieksversie worden gemaakt. 

 

Hoogachtend, 

  

 

V.J.H. Molkenboer 

burgemeester 


