
 

 

 

Aanleiding 

In de commissievergadering van 3 november jl. zijn diverse vragen gesteld rond het 

verslag van besloten vergaderingen van het algemeen bestuur, vertrouwelijkheid en 

geheimhouding in relatie tot de positie van de commissieleden niet zijnde gekozen 

bestuursleden. De portefeuillehouder heeft toegezegd om aan de hand van een algemene 

notitie zorg te dragen voor de beantwoording van deze vragen.  

 

Besloten vergaderingen 

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Besloten vergaderingen zijn 

een uitzondering. Er wordt in beslotenheid vergaderd wanneer tenminste een vijfde van 

de aanwezige leden daarom verzoekt of als de voorzitter het nodig oordeelt (artikel 35 

Waterschapswet). In het reglement van orde voor het algemeen bestuur is bepaald dat, 

naast de dijkgraaf en de secretaris, enkel bestuursleden aanwezig zijn tijdens een 

besloten vergadering. Het algemeen bestuur kan toelaten dat andere, door het college 

van dijkgraaf en heemraden aangewezen personen, de besloten vergadering mogen 

bijwonen. In de toelichting op dit artikel is bepaald dat alleen algemeen bestuursleden 

aanwezig zijn bij een besloten vergadering. Commissieleden niet zijnde gekozen 

bestuursleden worden in principe niet toegelaten tijdens een besloten vergadering, tenzij 

het algemeen bestuur dat toelaat. Het uitgangspunt is kortom dat commissieleden niet 

zijnde gekozen bestuursleden geen toegang hebben tot een besloten vergadering.  

 

Verslag van een besloten vergadering 

Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt 

niet openbaar gemaakt, tenzij het algemeen bestuur anders beslist (artikel 35, vierde lid 

Waterschapswet). Uit het reglement van orde volgt dat het verslag van een besloten 

vergadering van het algemeen bestuur niet wordt rondgedeeld, maar uitsluitend voor de 

leden ter inzage ligt. 
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Dit betekent dat het verslag van een besloten vergadering – tenzij zij bij de vergadering 

aanwezig waren – niet gedeeld mag worden met commissieleden niet zijnde gekozen 

bestuursleden. Het delen van een verslag van een besloten vergadering is een schending 

van de opgelegde geheimhouding. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering ter 

vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt het algemeen bestuur een 

besluit over het al dan niet openbaar maken van dit verslag.  

 

Geheimhouding 

In artikel 37 van de Waterschapswet is bepaald dat het algemeen bestuur in een 

besloten vergadering geheimhouding kan opleggen op de stukken en op hetgeen tijdens 

de vergadering wordt besproken. Geheimhouding kan worden opgelegd als er sprake is 

van een belang zoals genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur 

(bijvoorbeeld eerbiediging persoonlijke levenssfeer). De geheimhoudingsplicht geldt voor 

iedereen die bij de behandeling in de vergadering aanwezig was. In het geval dat andere 

door het college van dijkgraaf en heemraden aangewezen personen toegelaten worden 

door het algemeen bestuur tot de besloten vergadering, zal hen vooraf duidelijk gemaakt 

moeten worden dat de geheimhouding ook hen betreft. De geheimhouding blijft zo lang 

duren totdat deze wordt opgeheven door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur 

kan bij het nemen van het besluit tot het opleggen van geheimhouding ook bepalen hoe 

lang deze moet duren. De geheimhouding kan dus zo lang of zo kort duren als dat het 

algemeen bestuur beslist, dus van tot het einde van de algemeen bestuursvergadering 

tot oneindig. 

 

Opheffing geheimhouding 

De hoofdregel bij het opleggen van geheimhouding is, dat deze blijft voortduren totdat 

het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd deze weer opheft. Dit is anders als de 

stukken zijn overlegd aan het algemeen bestuur. Enkel het algemeen bestuur kan in dat 

geval besluiten tot opheffing van de geheimhouding. Op het moment dat het college, een 

commissie of de dijkgraaf stukken aan het algemeen bestuur aanbiedt voor het opleggen 

van geheimhouding, dan dient het algemeen bestuur dit in de eerstvolgende vergadering 

te bekrachtigen, aldus artikel 37, derde lid Waterschapswet. De opgelegde verplichting 

tot geheimhouding vervalt, indien de oplegging niet door het algemeen bestuur in zijn 

eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd. De geheimhouding blijft zo lang duren 

totdat deze wordt opgeheven. Opheffing van de geheimhouding betekent niet dat de 

stukken daarmee gelijk openbaar zijn. Er is een onderscheid tussen opheffing van de 

geheimhouding en het openbaar maken van stukken. Indien in een verzoek op grond van 

de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek) wordt verzocht om inzage en/of het 

toezenden van documenten valt dit onder de reguliere procedure van de Wet 

openbaarheid van bestuur. Dat betekent dat voor het verstrekken per document 

beoordeeld moet worden of sprake is van bijvoorbeeld persoonsgegevens, informatie die 

ziet op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer e.d. 

  

Vertrouwelijkheid  

In de wet komen alleen de begrippen ‘besloten’ en ‘geheimhouding’ voor. Juridisch 

gezien bestaat ‘vertrouwelijkheid’ niet. 
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Een vertrouwelijk stuk, informatie of vertrouwelijke vergadering is dus juridisch niet 

hetzelfde als een geheim stuk of geheime informatie. Feitelijke verschillen de begrippen 

geheim en vertrouwelijkheid, echter ze worden snel door elkaar heen gebruikt, ook als er 

hetzelfde wordt bedoeld. De strekking van zowel geheim als vertrouwelijk is steeds dat 

het informatie betreft die niet vrij met derden kan worden gedeeld of (nog niet) openbaar 

kan worden gemaakt. Vertrouwelijkheid betekent dat informatie ‘in goed vertrouwen’ 

wordt gedeeld maar dat het niet zwaar genoeg is om er geheimhouding op te leggen. Het 

getuigt van bestuurlijke integriteit dat de aanwezigen zich hier aanhouden. 

 

Hoe is het geregeld bij provincies en gemeenten 

In zowel de Provinciewet als de Gemeentewet zijn gelijkluidende artikelen opgenomen 

over beslotenheid en geheimhouding. Van een aantal gemeenten zijn de reglementen 

van orde kort beschouwd. Over het algemeen nemen gemeenten de tekst van het VNG 

model “Reglement van orde van vergaderingen van de raad en andere werkzaamheden” 

over. Hierin wordt bepaald dat verslagen van besloten vergaderingen uitsluitend ter 

inzage liggen voor raadsleden. Sommige gemeenten gebruiken het model van de VNG 

niet. Wageningen is hiervan een voorbeeld. In het Reglement van Orde voor de Politieke 

Avond van de gemeente Wageningen 2017 is ten aanzien van het verslag van een 

besloten vergadering opgenomen : “Het verslag van een besloten vergadering wordt niet 

openbaar gemaakt, maar ligt uitsluitend voor de tijdens deze vergadering aanwezige 

leden en steunfractieleden ter inzage op de griffie.” Hierbij moet worden opgemerkt dat 

dit artikel toeziet op zowel raads- als commissievergaderingen. 

 

Samenvatting 

De reglementen van orde van Waterschap Vallei en Veluwe volgen de Waterschapswet. 

De oplegging van geheimhouding is geregeld conform de wet. Het begrip 

vertrouwelijkheid is geen juridisch begrip. Met ‘vertrouwelijkheid’ wordt dus een beroep 

gedaan op de integriteit van de betrokkenen. Verder blijkt na een vergelijking van andere 

reglementen van gemeenten en provincies, dat de reglementen van het waterschap 

overeenkomstig zijn. Het waterschap heeft wel de mogelijkheid gecreëerd om andere, 

door het college van dijkgraaf en heemraden aangewezen personen, toe te laten tot 

besloten vergaderingen van het algemeen bestuur.  

 

 


