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Geachte mevrouw Abresch, 

Aangifte schending ambtsgeheim 
Op 13 januari 2014 werd door de heer Van den Berge (in zijn hoedanigheid van 
fractievoorzitter voor de PVDA en voorzitter van de werkgeverscommissie van de 
griffie in de gemeente Steenbergen) aangifte gedaan van schending van het 
ambtsgeheim (art. 272 Wetboek van Strafrecht). Deze schending zou zijn begaan door 
de leden van de commissie 'functioneringsgesprekken burgemeester en raad' en de 
secretaris van deze commissie. 

Blijkens de aangifte zou de schending van de geheimhouding bestaan hebben uit: 

1. Het aan alle raadsleden ter inzage voorleggen van de door de commissie 
voorhanden zijnde stukken die zijn opgesteld en verkregen in het kader van de 
functioneringsgesprekken die de commissie heeft gevoerd met de 
burgemeester; 

2. Het per mail verstrekken van de genoemde stukken aan enkele raadsleden. 

ĩuridisch kader 

Artikel 6 lid 4 van de Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad' 
bepaalt dat "de commissie en haar leden geen inzage verstrekken in de verslagen noch 



informatie daarover en over het behandelde tijdens de gesprekken aan raadsleden die 
geen lid zijn van de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 
7 lid 1 en artikel 9 lid 4 van de verordening." 

Artikel 9 lid 4 bepaalt dat "een afschrift van het vastgestelde verslag aan de 
burgemeester en de commissaris van de Koning in de provincie wordt gestuurd." 

Schending van artikel 6 van de verordening zal in voorkomende gevallen overtreding 
van artikel 272 Wetboek van Strafrecht tot gevolg kunnen hebben. 

Achtergrond 
Op grond van de door de heer Van den Berge verstrekte informatie kan worden 
afgeleid dat de commissie op 27 augustus 2013 inzage heeft verstrekt aan alle 
raadsleden in de stukken waarover deze commissie beschikte. 

Gezien deze vaststelling werd U -in uw toenmalige hoedanigheid van voorzitter van de 
commissie- alsook de secretaris van de commissie, mevr. E.P.M. van der Meer, als 
verdachte aangemerkt en als zodanig gehoord. 

Uit de afgelegde verklaringen kan worden afgeleid dat de commissie op grond van de 
navolgende redenen heeft besloten om de raadsleden inzage te verstrekken in de 
genoemde documenten. 

Op 26 augustus 2013 hebben de commissieleden besloten om hun taak als lid van de 
functioneringscommissie neer te leggen en hun opdracht terug te geven aan de raad. 
De commissieleden voelden zich namelijk niet serieus genomen door de burgemeester 
omdat zij afspraken niet was nagekomen. De leden hadden geen vertrouwen meer in 
een goede samenwerking met de burgemeester. 
Diezelfde avond heeft de commissie per mail de commissaris van de Koning en alle 
raadsleden geïnformeerd over dit voorgenomen besluit. 
In deze mail was een brief als bijlage gevoegd waarin een beschrijving werd gegeven 
van het proces dat tot deze beslissing heeft geleid. Voorts stond in de mail vermeld dat 
de in de brief vermelde documentatie met de classificatie 'GEHEIM' voor alle 
raadsleden op 27 augustus 2013 ter inzage zou worden gelegd op de griffie. 
In de mail naar de commissaris van de Koning waren de documenten wel bijgevoegd. 

Door inzage te verlenen in de genoemde stukken wilde de commissie in de eerste 
plaats haar beslissing nader onderbouwen richting de raadsleden. De raad zou 
namelijk ook weer de beslissing moeten nemen om de commissie op te heffen. 
Daarnaast zou er op 27 augustus 2013 een gesprek plaatsvinden tussen de commissaris 
van de Koning en alle betrokken raadsleden. De commissie achtte het van belang en 

2/4 



noodzakelijk dat alle raadsleden op eenzelfde wijze zouden zijn geïnformeerd. Tegen 
die achtergrond heeft de commissie voorts besloten om de secretaris de stukken aan 
enkele raadsleden die niet in staat waren om naar de griffie te komen, waaronder de 
heer Van den Berge, per mail te versturen met de uitdrukkelijke opmerking om de 
documenten na lezing te verwijderen van de computer. 

Bij het ter inzage leggen van de stukken aan de raadsleden is de commissie ervan 
uitgegaan dat de betrokken personen met de nodige zorgvuldigheid zouden omgaan 
met de informatie in verband met het vertrouwelijke karakter ervan. Daarbij werd door 
de commissie als uitgangspunt genomen dat ook raadsleden ingevolge artikel 25 
Gemeentewet een geheimhoudingsplicht hebben. 

Zowel de commissaris van de Koning als de betrokken raadsleden, waaronder de heer 
Van den Berge, hebben op het moment dat door de commissie de betreffende 
documenten ter inzage werden gelegd, niet aangegeven dat dit niet juist zou zijn en in 
strijd met de vertrouwelijkheid. Blijkbaar vonden de betrokken raadsleden het ook 
noodzakelijk om kennis te kunnen nemen van de betreffende documenten. Dit blijkt 
ook wel uit het mailverkeer dat heeft plaatsgehad tussen de secretaris van de 
commissie en de heer Van den Berge. 

Afsluitend 
Hoewel formeel gezien vastgesteld kan worden dat de commissieleden alsook uzelf als 
secretaris van de commissie in strijd hebben gehandeld met de verordening en 
derhalve artikel 272 Wetboek van Strafrecht hebben overtreden, heeft het Openbaar 
Ministerie besloten het onderzoek te sluiten zonder dat de gedane aangifte tot een 
verdere strafvervolging zal leiden. De zaak zal worden geseponeerd op gronden aan 
het algemeen belang ontleend. 

Tegen de achtergrond van de bestuurscrisis die thans speelt of heeft gespeeld in de 
gemeente Steenbergen acht het Openbaar Ministerie dat "ander dan strafrechtelijk 
ingrijpen in dit geval prevaleert" (sepotgrond 20). Dit, mede gezien het 
maatschappelijk belangenconflict waarin de commissieleden hebben verkeerd 
(sepotgrond 44). 

Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie dient de handelwijze van de commissie 
op politiek bestuurlijk niveau te worden beoordeeld. Het Openbaar Ministerie heeft 
daarbij in overweging genomen dat dit feitelijk gezien reeds heeft plaatsgehad tijdens 
de raadsvergadering van 26 juni 2014. Op de agenda stond onder meer het 
bevindingsrapport van de waarnemend burgemeester alsook een door hem geschreven 
notitie met verbeterpunten over functioneringsgesprekken met de burgemeester. 
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Tijdens de vergadering werd een motie aangenomen waarin het rapport van de 
waarnemend burgemeester volledig werd onderschreven en de raadsleden de 
bestuurscrisis achter zich wilden laten en met een schone lei beginnen. 

Gezien het vorenstaande acht het Openbaar Ministerie een verdere strafrechtelijke 
vervolging niet opportuun. 

Ten overvloede wijs ik u op artikel 12 Wetboek van Strafvordering waarin is bepaald 
dat een rechtsreeks belanghebbende bij het gerechtshof schriftelijk zijn beklag kan 
doen over een beslissing tot niet verdere vervolging. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 


