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*Kolommen 3 en 6 hoeven alleen te worden ingevuld wanneer het gaat om een excursie, evenement of buitenlandse reis die door de gemeente 
betaald wordt. 
**Kolom 5 hoeft alleen te worden ingevuld wanneer het gaat om een excursie, evenement of buitenlandse reis die door derden betaald wordt. 

 
 

Artikelen uit de Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer die betrekking hebben op excursies, 
evenementen en buitenlandse reizen van het college van B&W.  

 
Artikel 4.3  
1. Invitaties voor excursies, evenementen en buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente legt de burgemeester respectievelijk 
de wethouder vooraf ter bespreking voor aan burgemeester en wethouders.  
2. De burgemeester, onderscheidenlijk de wethouder, maakt de excursies en evenementen die hij heeft aanvaard openbaar binnen één week nadat 
de excursie, onderscheidenlijk het evenement heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt ook openbaar gemaakt wie deze kosten voor zijn rekening heeft 
genomen.  
3. De informatie is via internet beschikbaar.  

 
 



4. De informatie over buitenlandse reizen voor rekening van derden wordt binnen één week na terugkeer in Nederland opgenomen in het register, 
bedoeld in artikel 5.3, tweede lid.  
 
Toelichting  
Het gaat hier om excursies en evenementen die betrokkene als burgemeester onderscheidenlijk als wethouder aanvaardt. Excursies en evenementen in de 
hoedanigheid van lid van een politieke partij vallen hier dus niet onder.  
Bij de artikelen 4.2 en 4.3. dienen eveneens als afwegingskader de motieven van de uitnodigende partij beoordeeld te worden. Het kan en mag er niet om gaan de 
onafhankelijke positie van de bestuurders te beïnvloeden. 

 

 
Artikel 5.2  
1. De burgemeester respectievelijk de wethouder hebben voor een reis buiten Nederland toestemming nodig van burgemeester en wethouders. Hij 
verschaft daarbij informatie over het doel en de duur van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap dat 
meereist, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.  
2. De burgemeester, onderscheidenlijk de wethouder, meldt daarbij tevens als hij voornemens is om de buitenlandse reis voor privédoeleinden te 
verlengen. De extra kosten van de verlenging komen daarbij volledig voor eigen rekening.  
3. Burgemeester en wethouders kunnen voorwaarden verbinden aan de toestemming.  
4. Burgemeester en wethouders betrekt alle aspecten in de besluitvorming en informeert de gemeenteraad, door middel van opname op de 
besluitenlijst van het college, zo spoedig mogelijk over het genomen besluit. 

 
 

Artikel 5.3  
1. De burgemeester respectievelijk een wethouder legt verantwoording af over afgelegde buitenlandse dienstreizen. Hij maakt in ieder geval 
openbaar wat het doel, de bestemming en de duur van de buitenlandse dienstreis is geweest en wat daarvan de kosten waren voor de gemeente.  
2. De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.  
 
Toelichting Artikelen 5.2 en 5.3  
Uitgangspunten zijn hier eigen verantwoordelijkheid, transparantie en bereidheid om verantwoording af te leggen.  
Ingevolge artikel 5.4 gelden de bepalingen van de artikelen 5.2 en 5.3 niet voor de meer reguliere (buitenlandse) dienstreizen naar een Europese instelling of een 
dienstreis naar een buurgemeente in het buitenland. Voor dergelijke (buitenlandse) reizen vormen deze bepalingen wel een belangrijke richtsnoer.  
Buitenlandse reizen die worden gemaakt ten behoeve van de politieke partij zijn geen 'dienstreizen' en vallen dus niet onder de artikelen 5.2 en 5.3 en komen niet 
ten laste van de gemeente. 

 

 
Artikel 5.4  
Voor de toepassing van de artikelen 5.2 en 5.3 wordt onder buitenlandse dienstreis niet verstaan een dienstreis naar een Europese instelling of een 
dienstreis naar een buurgemeente in het buitenland. 


