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Integriteitsanalyse leden
en (hoog)heemraden
waterschappen
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Hoe bevordert u
bestuurlijke integriteit?
Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Na de verkiezing van de leden en de coalitieonderhandelingen komen (kandidaat(hoog)heemraden in beeld. In de benoemingsprocedure van de kandidaat(hoog)heemraden verdient (de bewustwording van) integer handelen nadrukkelijk aandacht. Van leden van waterschapsbesturen wordt ook verwacht
dat zij integer handelen. Capra Advocaten en de Capra Academie kunnen
bijdragen aan het bevorderen van de bestuurlijke integriteit van waterschappen.

Hoe kan Capra Advocaten bijdragen aan het
bevorderen van een integer waterschapsbestuur?
We bieden drie mogelijkheden aan om het
integriteitsbewustzijn van leden en (hoog)heemraden te vergroten:
• Integriteitsanalyse van (hoog)heemraden
• (Vrijwillige) integriteitsanalyse van leden
• Workshop integriteit leden en (hoog)heemraden
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Integriteitsanalyse van (hoog)heemraden
De integriteitsanalyse bestaat uit de volgende
onderdelen:
• verstrekken gegevens door de kandidaat(hoog)heemraad;
• bewustwordingsgesprek;
• analyse van de informatie;
• rapportage;
• kosteloos sparren met een advocaat.

Verstrekken gegevens door de kandidaat(hoog)heemraden
Aan de hand van een vragenformulier verstrekt
de kandidaat-(hoog)heemraad gegevens over
bijvoorbeeld nevenfuncties. Hierbij wordt ook
de kennis van de gedragscode getoetst. Deze
gegevens vormen het uitgangspunt voor een
gesprek met de kandidaat-(hoog)heemraad.
Het gesprek met de kandidaat-(hoog)heemraad
Het gesprek met de kandidaat-(hoog)heemraad duurt ongeveer een uur. Dit gesprek
bestaat uit twee onderdelen:
• Bewustwording
Het onderwerp integriteit wordt ingevuld aan de
hand van voorbeelden die relevant zijn voor de kandidaat-(hoog)heemraad. Hierbij staat de bewustwording van de kandidaat-(hoog)heemraad in zijn
handelen als toekomstig -(hoog)heemraad centraal.
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• Scan op integriteitsrisico’s
Aan de hand van de door de kandidaat-(hoog)
heemraad verstrekte informatie worden de
mogelijke risico’s geïnventariseerd en besproken.
Te denken valt aan persoonlijke of financiële
belangenverstrengeling en nevenfuncties. Niet
alleen de kandidaat-(hoog)heemraad zelf, maar
ook zijn of haar directe relaties zijn onderwerp
van gesprek.

werpen, de mogelijke integriteitsrisico’s en
eventuele aanbevelingen. Het is een persoonlijk
advies aan de dijkgraaf dat bedoeld is voor
intern beraad. Daarmee valt het rapport niet
onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
De leden benoemen de (hoog)heemraad en
dat betekent dat de dijkgraaf de leden zal
moeten informeren over de conclusies van de
risicoanalyse.

Analyse en rapportage na afloop van gesprek
Na afloop van het gesprek analyseren we de
gegevens en het gesprek. Vervolgens stelt de
advocaat van Capra een korte rapportage op.
Deze rapportage wordt, na instemming van de
kandidaat-(hoog)heemraad, aan de dijkgraaf
gezonden. Het rapport bestaat uit een weergave
van de geraadpleegde stukken, de met de
kandidaat-(hoog)heemraad besproken onder-

Kosteloos sparren met een advocaat inbegrepen
bij de integriteitsanalyse
Krijgt een (hoog)heemraad tijdens zijn zittingsperiode te maken met een integriteitsdilemma,
dan bieden wij kosteloos de mogelijkheid
om contact op te nemen met één van onze
advocaten. Deze service is onderdeel van ons
totaalpakket.

Capra Advocaten en
bestuurlijke integriteit
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Capra Advocaten heeft een lange traditie op het gebied van integriteit. We
adviseren over integriteitskwesties, doen feitenonderzoeken ingeval van
twijfel over de integriteit van personen en geven via de Capra Academie
trainingen en cursussen over integriteit. Sinds 2014 bieden we de risicoanalyse integriteit aan. Hierbij bieden we een handvat bij de bewustwording
van integriteitsrisico’s die zijn verbonden aan het uitoefenen van een publiek
ambt. Leden, (hoog)heemraden en de verantwoordelijke bestuurder krijgen
inzicht in mogelijke risico’s tussen het algemeen en het privébelang.

het verschil in positie wordt gebruikt gemaakt
van een aangepaste vragenlijst.

“Capra Advocaten
heeft een lange
traditie op het gebied
van integriteit.”
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(Vrijwillige) integriteitsanalyse van leden
De procedure en de inhoud van de integriteitsanalyse van leden is vergelijkbaar met de
integriteitsanalyse van de kandidaat-(hoog)heemraad, met het verschil dat de rapportage
alleen naar het betreffende lid wordt gestuurd.
Deze kan zelf bepalen of de analyse met de
dijkgraaf of anderen wordt gedeeld. Vanwege

Interactieve workshop integriteit
De Capra Academie heeft een interactieve
workshop integriteit ontwikkeld. Deze workshop
begint met een korte behandeling van wet- en
regelgeving die op het onderwerp integriteit
betrekking heeft. Het grootste deel van de
workshop bestaat uit het voorleggen van
dilemma’s en discussie met de leden. Die
discussies zijn belangrijk om van elkaar te leren.
De workshop staat onder leiding van twee
ervaren advocaten. De Capra Academie biedt
deze workshop al een aantal jaren voor verschillende doelgroepen aan. De aanpak wordt
door de deelnemers zeer gewaardeerd.
Aanbod van de verschillende mogelijkheden
Capra Advocaten biedt de integriteitsanalyse
voor kandidaat-(hoog)heemraden aan voor
€ 995 exclusief btw per persoon. Voor de
beknoptere integriteitsanalyse voor leden
geldt een korting van 10% op dit bedrag. De
interactieve workshop wordt georganiseerd
door de Capra Academie. De Capra Academie
brengt hiervoor € 2.450 in rekening. Hierover
wordt geen btw berekend omdat de Capra
Academie als opleidingsinstituut is vrijgesteld
van btw. Bij de interactieve workshop zijn inbegrepen de voorbereiding, een kennismakingsgesprek en de mogelijkheid van statenleden om
achteraf nog vragen te stellen.

Contactpersonen
integriteitsanalyse
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Jan Blanken
Vestiging:
E-mail:		
Telefoon:		
Mobiel:		

Den Haag
j.blanken@capra.nl
070-364 81 02
06-18 50 10 59

Bart Jeroen Boiten
Vestiging:
Zwolle
E-mail:		
b.j.boiten@capra.nl
Telefoon:		
038-423 54 14
Mobiel:		
06-48 18 15 94

Jos de Roover
Vestiging:
E-mail:		
Telefoon:		
Mobiel:		

‘s-Hertogenbosch
j.deroover@capra.nl
073-613 13 45
06-41 66 02 66

Gregoor van Duren
Vestiging:
Maastricht
E-mail:		
g.vanduren@capra.nl
Telefoon:		
043-7 600 600
Mobiel:		
06-18 50 10 55

Over Capra Advocaten
Capra Advocaten is al sinds 1928 hét kantoor als het gaat om arbeidsverhoudingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Sinds het jaar
van onze oprichting levert Capra Advocaten juridische bijstand aan
organisaties in het publieke domein. Dit vereist naast kennis van alle relevante
regels, kennis van en met name gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke belangen en verhoudingen. Capra Advocaten heeft meer dan
35 gespecialiseerde juristen in dienst die veel ervaring hebben binnen het
publieke domein. We werken onder meer voor (lagere) overheden, zorginstellingen en onderwijs. We weten wat er speelt.

De expertises van Capra
• Ambtenarenrecht
• Arbeidsrecht
• Bestuurlijke samenwerking
• Integriteit
• Medezeggenschap
• Rechtspositie bestuurders
• Reorganisatie
• Sociale zekerheid
• Wob
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De diensten van Capra
• Advies en bijstand
• Advisering over beleid
• Advisering over bestuurlijke samenwerking
• All-in-oplossingen: pensioen en fiscaliteit
• Detachering jurist
• Feitenonderzoek
• Mediation
• Ondersteuning bezwarencommissie
• Procesvoering
• Second opinion
• Training en opleiding

capra.nl

Capra Advocaten is gevestigd in:
Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
denhaag@capra.nl
’s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
s-hertogenbosch@capra.nl
Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
zwolle@capra.nl
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Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
maastricht@capra.nl

