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Na kennis te hebben genomen van betreffende brief, wil ik u het volgende melden. 

Naar mijn opvatting past het een belanghebbende bij een besluit niet, om enkele dagen 

voordat een gemeenteraad het voorstel bespreekt, de leden van die raad onder druk te 

zetten met een zekere aankondiging c.q. dreiging met een aansprakelijkstelling. Dat zet een 

democratisch proces onder ontoelaatbare druk, daar een raadslid zijn eigen afweging moet 

(kunnen) maken, niet gehinderd door enige vorm van dreiging met een persoonlijke 

aansprakelijkstell ing. Met deze brief worden raadsleden in hun vrijheid om tot een open en 

democratische afweging te komen onder druk gezet. De brief zet daarmee dus ook het 

democratisch debat onder druk. Het moet helder zijn dat raadsleden ten alle tijden zonder 

last tot menings- en oordeelsvorming kunnen komen. 

Op basis van de Gemeentewet, artikel 22 kan geconcludeerd worden dat de leden van het 

gemeentebestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging niet in rechte 

kunnen 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 de raad hebben gezegd of aan de 

raad schriftelijk hebben overgelegd . Uit de rechtspraak blijkt dat hiermee ook wordt gedoeld 

op civielrechtelijke aansprakelijkheid (zie HR 7 november 1986, AB 1987, 200). 

In artikel 27 Gemeentewet is bepaald dat de raadsleden stemmen zonder last. Dat betekent 

dat raadsleden niet gebonden kunnen worden aan eerder gemaakte afspraken, 
A ® toezeggingen of verwachtingen. Dergelijke afspraken zijn van rechtswege nietig, dat wi ..J-,rJ 
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zeggen dat raadsleden niet civielrechtelijk kunnen worden aangesproken op het niet 

nakomen van dergelijke afspraken of toezeggingen. Een en ander staat uiteraard los van 

eventuele aansprakelijkheid van de gemeente op zich . 

Voor het geval dat raadsleden toch persoonlijk worden aangesproken op hun handelen als 

raadslid, heeft de gemeente via de VNG de zogenaamde collegebeschermingsverzekering 

afgesloten. Op basis van deze verzekering hebben college- en raadsleden in zo'n geval 

aanspraak op rechtsbijstand via Centraal Beheer Achmea. Dat geldt onder bepaalde 

voorwaarden ook voor oud-bestuurders en ambtenaren. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 


