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Omschrijving
De heer Vreugdenhil (CU) vraagt naar het aantal fte's of uren dat met 
de Regeling Integriteitsmeldingen 2015 gemoeid is. Tevens vraagt hij 
welke bevoegdheden een advocaat heeft als hij bij het verhoor van een 
cliënt door de onderzoeksraad aanwezig mag zijn. Mag hij dan 
bijvoorbeeld vragen stellen of mag hij alleen als toehoorder erbij 
zitten? Wethouder Van Spijk zegt deze twee technische vragen 
schriftelijk te laten beantwoorden.
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1. Hoeveel fte's of uren zijn met de Regeling Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem 
gemoeid?

Antwoord:
De tijdsbelasting die uit de werkzaamheden voor het Meldpunt Integriteit en uit het 
vertrouwenspersoon-werk voortvloeit is op voorhand en op dit moment nog niet in te schatten 
gezien de onbekendheid van het aantal meldingen dat binnen zal komen. Na de eerste zes 
maanden en vervolgens na het eerste jaar dat het Meldpunt en de vertrouwenspersonen zijn 
gestart, zullen de zwaarte van de werkzaamheden en de daarvoor aangewende tijdsbesteding 
worden geëvalueerd. Thans is geen extra capaciteit vrijgemaakt maar de evaluatie kan daartoe wel 
aanleiding vormen. Voor leden van het Meldpunt Integriteit zal nu worden uitgegaan dat zij daar 
vier tot zes uur per maand per medewerker aan besteden.

2. Welke bevoegdheden heeft een advocaat als hij bij het verhoor van een cliënt door de 
Onderzoeksraad aanwezig mag zijn. Mag hij dan bijvoorbeeld vragen stellen of mag hij 
alleen als toehoorder erbij zitten?

Antwoord:
Zowel bij het horen van een te interviewen persoon (melder, betrokkene en eventuele getuigen) in 
het kader van de gemeentelijke meldingsprocedure (via het Meldpunt Integriteit, bedoeld voor 
meldingen van burgers en medewerkers) als in het kader van de externe procedure bij de 
Onderzoeksraad Integriteit Overheid (alleen bedoeld voor meldingen van medewerkers) geldt dat 
de te interviewen persoon zich tijdens het onderzoek mag laten bijstaan door een raadsman naar 
keuze. Dit recht vloeit voort uit de Algemene wet bestuursrecht en uit de Onderzoeksprotocollen
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van zowel de gemeente Haarlem zelf als van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Voor de 
procedure bij de Onderzoeksraad Integriteit Overheid wordt verwezen naar het bijgevoegde 
Onderzoeksprotocol van de Onderzoeksraad. Hieruit blijkt dat betrokken personen voorafgaand 
aan bijvoorbeeld een hoorzitting op de hoogte worden gesteld omtrent hun rechten en plichten en 
de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een raadsman.
Voor de gemeentelijke procedure is een en ander vastgelegd in artikel 8.2 van het 
Onderzoeksprotocol Integriteitsschendingen gemeente Haarlem. Hierin is vastgelegd dat de te 
interviewen persoon zich bij het interview mag laten bijstaan door een raadsman of een 
vertrouwenspersoon (voor medewerkers) als toehoorder bij het gesprek indien en voor zover deze 
raadsman c.q. vertrouwenspersoon niet zelf of anderszins betrokken is bij het onderzoek. 
Inhoudelijk neemt de raadsman (of vertrouwenspersoon) niet deel aan het gesprek als zodanig. Dit 
betekent derhalve dat de raadsman geen inhoudelijke vragen mag stellen.
Het betreft hier in beide gevallen een gesprek in het kader van feitenonderzoek in een 
bestuursrechtelijke (ambtenaarrechtelijke) context. De raadsman vervult hier niet dezelfde rol als 
bij onderzoek in het strafrecht. Bij een onderzoek wordt gesproken met de te interviewen persoon 
zelf en niet via de raadsman als gemachtigde. De raadsman mag deze persoon bijstaan door 
aanwezig te zijn bij het onderzoek om toe te zien op een correct verloop van het gesprek 
(bijvoorbeeld om te wijzen op suggestieve vragen) en ter ondersteuning. De bijstand van een 
specifieke raadsman (of vertrouwenspersoon) kan geweigerd worden, wanneer er ernstige 
bezwaren tegen deze persoon rijzen. Met deze mogelijkheid wordt uitermate terughoudend 
omgesprongen.De rol van de raadsman zoals hierboven geformuleerd is standaard opgenomen in 
modelregelingen en onderzoekprotocollen van andere gemeenten en overheidsinstanties.
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