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Gemeente Den Haag heeft geheimhouding van informatie ten dele op orde
Dat is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek ‘Openheid over geheimhouding’ van de
Rekenkamer Den Haag. De Haagse praktijk omtrent geheimhouding wijkt op enkele punten af van
de wet, waardoor niet altijd goed geheimhouding op informatie wordt gelegd. De gemeente loopt
hierdoor het risico dat informatie onbedoeld openbaar wordt. Daarnaast schiet de motivering
waarom informatie geheim is tekort en wordt geheimhouding na verloop van tijd veelal niet
opgeheven.
Wanneer het college geheimhouding op de stukken legt en geheime stukken naar de raad stuurt,
worden de procedures uit de wet goed gevolgd en bestaat er nauwelijks risico dat de geheime
informatie onbedoeld openbaar wordt. Dit is niet het geval wanneer het college geheime stukken
naar de raadscommissies stuurt. Dit komt omdat in de Haagse praktijk geen duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen raadscommissies en de raad als geheel. De gemeente zou bij het sturen van
stukken aan raadscommissie daarom eigenlijk de procedures moeten volgen die gelden wanneer
geheime stukken naar de gehele raad worden gestuurd. Dat gebeurt echter niet. Daarnaast wordt
aan het eind van besloten raadsvergaderingen en vergaderingen van raadscommissies geen
geheimhouding gelegd op wat er in de besloten vergadering is besproken. De raad gaat er vanuit dat
hierop vanzelf geheimhouding ligt, maar dat is niet het geval.
Ook constateert de rekenkamer dat bij het opleggen van geheimhouding, de motivering ontbreekt
waarom geheimhouding wordt opgelegd. Het college haalt alleen de geldende artikelnummers uit
de wet aan. Hierdoor is het voor de raad moeilijk om af te wegen of het belang van geheimhouding
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Ook uit de wet volgt, dat het college voor het
opleggen van geheimhouding een inhoudelijke motivering moet geven.
Tot slot schiet het beleid en de uitvoering om geheimhouding weer op te heffen tekort. Zowel het
college als de raad hebben de registratie van geheime stukken niet op orde. Mede hierdoor is
onvoldoende geborgd dat geheimhouding wordt opgeheven wanneer dat mogelijk is en is de kans
groot dat een stuk veel langer dan nodig geheim blijft.
Het college van burgemeester en wethouders neemt het grootste deel van de aanbevelingen gericht
aan het college over. Het presidium van de gemeenteraad ziet in het rapport aanknopingspunten om
in samenwerking met het college het beleid en de procedures rond geheimhouding te stroomlijnen
en waar mogelijk te verbeteren.

Noot voor de redactie: Het rapport ‘Openheid over geheimhouding’ is vanaf vandaag te vinden op onze
website www.rekenkamerdenhaag.nl. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met
dhr. H.A. (Manus) Twisk, voorzitter van de rekenkamer, T 06 82 29 55 07, of Arjan Wiggers, secretaris van de
rekenkamer, T 06 209 704 91.

