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1 Inleiding 

Dit document bevat het integriteitsbeleidsplan van de Algemene Rekenkamer en 

haar Secretariaat, gezamenlijk aangeduid als het instituut. Dit plan is opgesteld 

met behulp van informatie aangeleverd door het Bureau Integriteitsbevordering 

Openbare Sector (BIOS)1. Het gebruikte basisformaat is die van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG)2. De resultaten van de Self Assesment Integriteit3 

van de Algemene Rekenkamer zijn gebruikt om dit beleidsplan nadere inhoud en 

vorm te geven. Hierbij zijn tevens de principes die vervaardigd zijn door het 

INTOSAI4 gehanteerd. De gebruikte literatuur en de INTOSAI-principes zijn in 

bijlage 1 en 2 opgenomen.  

 

Het is uitermate belangrijk om een integriteitsbeleid te voeren en om hier 

verantwoording over te geven. Het onderwerp Integriteit vraagt om blijvende 

alertheid. De Algemene Rekenkamer heeft als waarborginstituut een belangrijke 

voorbeeldfunctie voor het voeren van een integriteitsbeleid. Het is noodzakelijk dat 

integriteit wordt gezien als een kwaliteitsaspect van het instituut dat een vast 

onderdeel is van de bedrijfsvoering. 

 

Het vertrouwen in de overheid, en in het verlengde hiervan de Algemene 

Rekenkamer, is direct gelieerd aan haar integriteit. Een organisatie raakt in 

diskrediet als de integriteit eenmaal geschonden is. De imagoschade die daaruit 

voortvloeit, is over het algemeen groot. De inspanningen die nodig zijn om het 

geschonden vertrouwen terug te winnen, staan in geen verhouding tot de 

preventieve inspanningen die nodig zijn om de kans op integriteitsverlies te 

beperken, daarom geldt voor integriteit: 

 

“An ounce of prevention is worth a pound of care” 

 

                                                 
1 Het BIOS was een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is opgericht 

als onafhankelijk centraal instituut gericht op het bevorderen van integriteit(sbeleid) binnen de (semi)publieke 

sector. Het BIOS is momenteel ondergebracht bij het Huis voor Klokkenluiders. 
2 De VNG is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. Alle gemeenten 

van Nederland zijn lid van de VNG. Daarnaast behoren ook de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere 

gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius tot de vereniging. De vereniging heeft als doel om de lokale 
overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. 

3 Algemene Rekenkamer / SAI Aruba INTEGRITY SELF ASSESSMENT; 5/6 december 2012. 
4 INTOSAI is het internationale samenwerkingsverband van rekenkamers en staat voor: International 

Organization of Supreme Audit Institutions. 
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Binnen het instituut bestaat er een verschil in de positie van de leden van de 

Algemene Rekenkamer en de medewerkers van haar Secretariaat. Dit verschil is 

met name gerelateerd aan de rechtspositionele verschillen en in functie en 

werkzaamheden. Op het Secretariaat zijn, gezien het personeel de 

ambtenarenstatus heeft, ook strafrechtelijke regels van toepassing die voortvloeien 

uit de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA). Op de leden van de 

Algemene Rekenkamer zijn wettelijke bepalingen van toepassing, voortvloeiend uit 

de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba (LARA), die gerelateerd zijn aan 

het thema integriteit.  

 

Het instituut beseft dat integriteit ruimer is dan het volgen van wettelijke regels. 

Het gaat om het uitdragen van normen en waarden die verbonden zijn aan het 

gehele instituut. De integriteit van het instituut dient ondersteund te worden door 

zowel leden als het personeel dat bij dit instituut werkzaam is. Het instituut 

ondersteunt dan ook een gezamenlijke visie op integriteit. Zij is ervan overtuigd, 

dat een goed integriteitbeleid overkoepelend van aard dient te zijn. In het integer 

handelen speelt de positie binnen het instituut geen rol: want een beetje integer 

bestaat niet.  
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2 Definitie en doelstelling 

2.1 Integriteit in algemene zin 

Het begrip integriteit kan worden beschreven als rechtschapenheid en 

onomkoopbaarheid. Integriteit verwijst naar iets dat, of iemand die, onbesmet, 

onaangetast, ongekreukt of ongeschonden is. Integriteit is dan ook een belangrijk 

kwaliteitsaspect van elke organisatie. Naast effectiviteit, doelmatigheid en 

klantgerichtheid wordt integriteit in toenemende mate gezien als een essentiële 

voorwaarde voor het goed functioneren van de overheid en hierbij ook van de 

controleorganen. Samen bepalen deze aspecten de kwaliteit van een organisatie. 

De mate waarin een organisatie waarde hecht aan deze kwaliteitswaarde bepaalt, 

samen met de wens om imagoschade te voorkomen, de bereidheid van een 

organisatie om te investeren in integriteit. Het verantwoordelijke bestuur/ 

management moet kunnen wijzen op het bestaan van regels, procedures en 

toezicht en controlemechanismen gericht op integriteit. 

 

Zowel voor de bestuurlijke als de ambtelijke leiding is het van het grootste belang 

in te zien dat integriteit in toenemende mate een maatstaf is, waarnaar het 

persoonlijke functioneren en het functioneren van de organisatie als geheel wordt 

beoordeeld. Het voeren en uitdragen van een integriteitsbeleid is dan ook de 

verantwoordelijkheid van het management.  

 

De LMA schrijft voor dat de ambtenaar zich ‘dient te gedragen zoals een goed 

ambtenaar betaamt’. Handelingen en gedrag zijn dan in lijn met de waarden en 

normen van de organisatie en met wet- en regelgeving. Integriteit is daarmee een 

belangrijk onderdeel van de professionele verantwoordelijkheid van het personeel.  

 

In de praktijk is de toepassing van waarden en normen situatieafhankelijk. Wat in 

de ene situatie of omgeving als normaal wordt gezien, is in een andere context 

onacceptabel. Dit maakt dat er ‘grijze gebieden’ zijn in wat toelaatbaar is. Niet 

iedereen heeft een helder beeld over de grenzen van toelaatbaar handelen. Een 

discussie op de werkvloer over zulke situaties, levert inzicht op en kan individuele 

medewerkers ondersteunen in hun keuzes. Integriteit is veel meer dan het 
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vastleggen van een aantal gedragsregels in een gedragscode. Integriteit heeft te 

maken met cultuur, mentaliteit en bewustwording.  

 

 

2.2 Doelstelling integriteitsbeleid 

Het doel van dit integriteitsbeleid is het vastleggen van de kaders met betrekking 

tot integriteit binnen de Algemene Rekenkamer en haar Secretariaat. Concreet 

betekent dit:  

 

a. Het bevorderen van het integriteitbewustzijn en het (moreel) verantwoord handelen 

van iedereen binnen het instituut evenals het beschermen tegen misstappen door 

onnodige risico’s en verleidingen weg te nemen; 

b. Het versterken van het vertrouwen in elkaar; 

c. Het borgen van integriteit binnen het instituut; 

d. Het versterken van het vertrouwen van de burgers in het instituut; 

e. Het zorgen voor een balans tussen het zelfstandig oordelen en handelen van de leden 

en het personeel, en het voorkomen en zorgvuldig aanpakken van 

integriteitschendingen. 

 

Het integriteitsbeleid is vooral gericht op het geven van richting aan het gedrag van 

alle betrokkenen. Het beleid bevat een mix van instrumenten die in hoofdstuk 4.2 

worden behandeld. Het integriteitsbeleid heeft als doel: het opstellen van regels 

voor toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag en het bevorderen van het 

integriteitbesef van iedere functionaris (bestuurlijk en ambtelijk) van de Algemene 

Rekenkamer en haar Secretariaat. 
 

In bijlage 2 is een nadere uitwerking van de definities en doelstellingen die bij dit 

integriteitsbeleid gehanteerd worden opgenomen. 
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3 Visie en missie 

De Algemene Rekenkamer heeft in haar strategisch beleidsplan5 haar visie en 

missie vastgesteld. Deze visie en missie zijn vertaald naar normen, ook op het 

gebied van integriteit. De visie en missie worden in dit hoofdstuk allereerst 

gepresenteerd. 

 

 

3.1 Visie 

De visie van de Algemene Rekenkamer is als volgt: 

 

De Algemene Rekenkamer is, als Hoog College van Staat, een zelfstandig instituut 

met autoriteit op het gebied van onderzoek naar het openbaar bestuur, hetgeen 

wordt bewerkstelligd dankzij toegewijd personeel. 

 

De uit de visie voortvloeiende missie van de Algemene Rekenkamer luidt als volgt: 

 

De Algemene Rekenkamer levert op grond van haar toevertrouwde taak6 een 

bijdrage aan het beter functioneren van het openbaar bestuur, door kwalitatief 

hoogwaardig onderzoek te verrichten ten behoeve van het algemeen belang. 

                                                 
5 Strategisch beleidsplan 2019-2022 ~Resultaatgericht~; Algemene Rekenkamer d.d. 22 juli 2019. 
6 Het betreft de toevertrouwde Staatsrechtelijke taak zoals opgenomen in artikel IV.5 van de Staatsregeling van 

Aruba (AB 1987 no. GT 1). 
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4 Waarden en normen 

De waarden en normen van het instituut geven een streefkader voor het moreel en 

integer handelen weer. Zij vormen het onderliggende gedachtengoed waarop het 

integriteitsbeleid is gebaseerd. Dat houdt in dat handelingen en gedrag in lijn 

moeten zijn met de gezamenlijk vastgestelde normen en waarden. Voor de 

Algemene Rekenkamer is het moreel en integer handelen extra belangrijk 

aangezien zij een essentiële voorbeeldfunctie heeft binnen het democratisch bestel.  

 

 

4.1 Kernwaarden van het instituut 

Kernwaarden, soms ook wel basiswaarden genoemd, zijn de beginselen die tot uitdrukking 

brengen waar mensen in organisaties voor staan. Zij geven een breed kader voor het 

ethisch handelen binnen een organisatie. Op deze wijze kan in situaties, waarin de concrete 

integriteitsregels onvoldoende houvast bieden -of ontbreken-, op deze waarden 

teruggevallen worden. De Algemene Rekenkamer heeft in haar strategisch beleidsplan 

2019-2022 de volgende normen en waarden geformuleerd voor haar instituut: 

 

Integriteit 

Objectiviteit 

Transparantie 

Openheid 

Professionaliteit 

 

Integriteit ~ eerlijkheid, betrouwbaarheid, rechtschapenheid ~ 

Integriteit wordt bewust als eerste waarde gepresenteerd. Integriteit is een overkoepelende 

waarde die de overige vier waarden overstijgt. Onder integriteit wordt tevens duidelijke en 

eerlijke communicatie verstaan: afspraak is afspraak.  

 

Objectiviteit ~ onafhankelijkheid waarborgen ~ 

De oordelen en adviezen zijn professioneel en zakelijk, gebaseerd op objectief en volgens 

internationale standaarden verzamelde onderzoeksgegevens7. 

                                                 
7 De Algemene Rekenkamer leeft daar waar toepasbaar, de onderzoeksstandaarden uitgedragen door de 

overkoepelende organisatie van rekenkamers (INTOSAI) uit. Zie bijlage 3 voor een overzicht. 
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Een onafhankelijke en onpartijdige opstelling is als zodanig objectief aantoonbaar. Het 

betekent dat zorgvuldig en transparant omgegaan wordt met belanghebbenden, waarbij 

ook de schijn van afhankelijkheid of partijdigheid wordt vermeden. Voorwaarde hiervoor is 

een autonome opstelling, waarbij geen rekening wordt gehouden met (partij)politieke 

belangen. Beslissingen worden genomen zonder last en ruggespraak. 

 

Transparantie  

Transparantie in communicatie (intern en extern), het uitwisselen van gedachten, berichten 

en informatiedeling is van groot belang om het vertrouwen in het instituut te behouden. Het 

is tevens belangrijk dat het instituut transparant is in de uitvoering van haar taak door het 

toepassen van hoor en wederhoor. De gecontroleerden worden in staat gesteld hun 

zienswijze op de werkwijze, normen, bevindingen en oordelen kenbaar te maken. 

 

De Algemene Rekenkamer wil een transparante, open instituut zijn met een deugdelijke 

financiële administratie, een goed personeelsbeleid en een goede verantwoording over haar 

handelen. Zo dienen begrotingen en jaarverslagen tijdig opgeleverd te worden en een goed 

beeld te geven van de uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Openheid ~ eerlijkheid, ontvankelijkheid ~ 

Openheid is een voorwaarde voor het invullen van de kernwaarden. Het eerlijk zijn in de 

omgang is een voorwaarde voor het vertrouwen dat onontbeerlijk is voor het succesvol en 

effectief functioneren van het instituut. Het ontvankelijk zijn voor anderen gaat hiermee 

gepaard. 

 

Professionaliteit ~ vakkundig voor wat betreft houding, gedrag en bekwaamheid ~  

Onder professionaliteit wordt verstaan het gedrag waarin de kernwaarden bij de 

ambtsvervulling, herkenbaar en zichtbaar zijn. Niet alleen wat gedaan wordt is van belang, 

maar ook hoe het gedaan wordt. Het instituut bestaat uit hoogopgeleide, deskundige leden 

en personeel, met kennis van relevante wet- en regelgeving. Onder deskundigheid valt ook 

de ambitie om zichzelf permanent verder te ontwikkelen. Het instituut wendt de gepaste 

professionele voorzichtigheid aan, bij de uitvoering van en het toezicht op onderzoeken en 

bij de voorbereiding van de rapporten. Professionaliteit, ook in interne relaties, is een 

randvoorwaarde voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid. 

 

Bovengenoemde kernwaarden worden waargemaakt, door elkaar, ongeacht functie of rol, 

kritische en positieve feedback te geven. Dit is uitgewerkt in de gedragscode Algemene 

Rekenkamer. 
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4.2 Integriteitsinstrumenten 

Een integriteitsbeleid omvat meerdere elementen. Naast gedragsregels houdt een 

integriteitsbeleid in de diverse activiteiten en maatregelen die de bewustwording 

van integriteitrisico’s bevordert. Ook het vaststellen van kwetsbare plekken binnen 

het instituut en het vastleggen van de omgangswijze wanneer 

integriteitsschendingen zich voordoen, behoren tot het integriteitsbeleid. De 

belangrijke elementen die een noodzakelijk onderdeel vormen van een volwaardig 

integriteitsbeleid worden hieronder benoemd en afzonderlijk uitgewerkt: 

 

a. Gedragscode 

b. Integriteit bij werving en selectie 

c. Kwetsbare functies, handelingen en processen 

d. Afleggen eed of belofte 

e. Nevenwerkzaamheden 

f. Financiële belangen 

g. Informatiebescherming 

h. Geschenken, giften en diensten 

i. Inkoop- en aanbestedingsprocedure 

j. Vertrouwenspersonen 

k. Meldingsprocedure ongewenst gedrag  

l. Meldingsprocedure bij het (vermoeden van) een integriteitschending 

 

 

a. Gedragscode 

De Algemene Rekenkamer heeft een gedragscode voor de leden en medewerkers 

vastgesteld. De gedragscode is onderdeel van het integriteitsbeleid. Het doel van 

deze gedragscode is iedereen binnen het instituut houvast te bieden bij het 

hanteren van de gemeenschappelijke normen en waarden. De gedragscode maakt 

duidelijk wat de waarden en normen zijn die van belang worden geacht en wat wel 

en niet toelaatbaar is voor leden en medewerkers van de Algemene Rekenkamer. 

De gedragscode is daarmee tevens een instrument om elkaar aan te spreken op het 

handelen en het gedrag. 

  

De gedragscode geldt voor leden en medewerkers van de Algemene Rekenkamer, 

inclusief stagiaires en deskundige adviseurs.  
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b. Integriteit bij werving en selectie 

In de werving en selectie besteedt de Algemene Rekenkamer aandacht aan 

integriteit, bijvoorbeeld via het controleren van originele diploma’s en 

getuigschriften en het nagaan van referenties. Voor aanstelling van zowel nieuwe 

leden als nieuw personeel van de Algemene Rekenkamer wordt aan de kandidaten 

als vereiste gesteld, in het bezit te zijn van een verklaring omtrent het gedrag. Het 

thema integriteit wordt als vast onderdeel voorgelegd aan kandidaten bij 

selectiegesprekken en komt standaard bij psychologische testen aan de orde.  

 

Het integriteitsbeleid wordt toegelicht aan nieuwe leden en personeel en er wordt 

aan hen aangegeven dat zij -als onderdeel hiervan- de eed/ -belofte moeten 

afleggen. Bij andere groepen medewerkers, zoals deskundige adviseurs of 

stagiaires, gebeurt dit vóór aanvang van de werkzaamheden. Zij moeten tevens 

een geheimhouding- en integriteitsverklaring ondertekenen. De modelformulieren 

zijn opgenomen als bijlage bij dit integriteitsbeleid (bijlage 3 tot en met 5).  

 

Nieuwe leden/medewerkers ontvangen bij aanvaarding van hun ambt de 

gedragscode Algemene Rekenkamer. 

 

 

c. Kwetsbare functies, handelingen en processen 

Elke organisatie kent werkprocessen, handelingen en functies die kwetsbaar zijn 

voor verleidingen en risico's. Die kenmerken zich vaak door het werken met 

gevoelige informatie, het kunnen beschikken over geld en de frequente omgang 

met zakelijke relaties. Deze ‘kwetsbare onderdelen’ in een organisatie brengen 

risico’s op integriteitschendingen met zich mee. Binnen de Algemene  Rekenkamer 

wordt hier bewust mee omgegaan; kwetsbare functies worden in kaart gebracht en 

zo nodig worden er maatregelen genomen ter voorkoming van 

integriteitschendingen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor functiescheiding, door 

aandacht voor projectmatig werken/werkprocessen met adequate/rechtmatige 

administratieve procedures en door periodieke controle. Het beleid en de wet- en 

regelgeving wordt onder de aandacht gebracht en er wordt toegezien op de 

naleving hiervan.  
 

 
d. Afleggen eed of belofte 

Op basis van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA) en ingevolge 

artikel 7 juncto artikel 11, lid 2, van de LARA moeten zowel de (nieuwe) leden als 

het (nieuw) personeel/medewerkers de eed of belofte afleggen. De leden en 

secretaris leggen de eed af bij de Gouverneur. Het personeel/ de medewerkers 
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leggen de eed af bij de voorzitter van de Algemene Rekenkamer in bijzijn van de 

secretaris. 

 

De eed of belofte is als volgt: 

 

 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of wat voorwendsel ook om tot mijn 

ambt te worden benoemd aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven.  

 

Ik zweer (beloof) dat ik om iets, hoegenaamd, in mijn ambt te doen of te laten van niemand, hoegenaamd, 

enige beloften of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk.  

 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning: dat ik de Staatsregeling van Aruba steeds zal onderhouden en 

handhaven en mijn ambt te goeder trouw met alle vlijt, eerlijkheid en onzijdigheid zal waarnemen.  

 

" ZO WAARLIJK HELPE MIJ GOD ALMACHTIG" 

(“DAT VERKLAAR EN BELOOF IK!") 

 

 

Na het afleggen van de eed of belofte door het personeelslid of medewerker, 

ondertekent de voorzitter van de Algemene Rekenkamer het proces-verbaal8. Deze 

wordt opgenomen in het persoonsdossier. Medewerkers die niet in dienst zijn van 

de Algemene Rekenkamer, zoals adviseurs of stagiaires, ondertekenen tevens een 

geheimhoudings- en integriteitsverklaring9. Daarin staat dat zij de integriteitsregels 

zullen naleven.  
 

 

e. Nevenwerkzaamheden 

Het personeel is verplicht om nevenwerkzaamheden die raakvlakken hebben met de 

functievervulling te melden. De daartoe gemandateerde verleent conform de 

bepalingen in de LMA al dan niet toestemming voor de vervulling daarvan. Leden 

zijn verplicht alle nevenwerkzaamheden aan de Algemene Rekenkamer te melden. 

Gezien de rol van de Algemene Rekenkamer worden deze nevenwerkzaamheden 

openbaar gemaakt in zowel de begroting als in het jaarverslag van de Algemene 

Rekenkamer.  
 

 

 

 

                                                 
8 Zie bijlage 4 
9 Zie bijlagen 5 en 6 
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f. Financiële belangen  

Noch de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden, de secretaris en het 

overig personeel, werkzaam bij de Algemene Rekenkamer mogen schuldvorderingen 

ten laste van het Land bezitten, anders dan in openbare schuldbrieven. Ook mogen 

zij rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in, noch borg zijn voor, enige 

onderneming ten grondslag hebbende een overeenkomst om winst of voordeel, 

aangegaan met het Land. De basis voor het verbod op dergelijke financiële 

belangen is neergelegd in artikel 9 van de LARA. Het gevaar van (de schijn van) 

belangenverstrengeling speelt, als een lid of het personeel financiële belangen heeft 

die een onafhankelijke besluitvorming in de weg kunnen staan. Het niet voldoen 

aan de bepalingen van dit wetsartikel wordt beschouwd als een misdrijf op straffen 

van artikel 392 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba.  

 

 

g. Informatiebescherming 

Er zijn voorschriften vastgesteld over het kennisnemen van of omgaan met 

vertrouwelijke informatie. Er worden maatregelen getroffen die beogen te 

voorkomen dat onbevoegden vertrouwelijke informatie kunnen bezitten, raadplegen 

of beschadigen. Zo zijn in de gedragscode voorschriften opgenomen die betrekking 

hebben op de informatiebescherming en het omgaan met vertrouwelijke informatie. 

Daarnaast is er huishoudelijk reglement10 waarin richtlijnen voor het gebruik van e-

mail, telefoon, internet en toegang tot informatiesystemen is opgenomen. 

 

 

h. Geschenken, giften en diensten 

In de gedragscode van de Algemene Rekenkamer zijn voorschriften opgenomen 

over hoe leden en het personeel omgaan met het aannemen van relatiegeschenken, 

giften, diensten en honoraria. Meldingen worden op een centraal punt 

geregistreerd. 

 

 

i. Inkoop- en aanbestedingsprocedure 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het instituut verloopt conform de wettelijke 

voorschriften en procedures zoals vastgelegd in de Comptabiliteitsverordening 1989 

en aanverwante regelingen. De algemene inkoopvoorwaarden van het Land zijn van 

toepassing. Alle relevante vastgestelde documenten zijn op één centraal punt 

beschikbaar voor het personeel. 

                                                 
10 Het huishoudelijk regelement zal in 2020 worden geactualiseerd en aangepast op aspecten zoals gebruik van 

sociale media. 
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j. Vertrouwenspersonen 

De secretaris van de Algemene Rekenkamer fungeert als interne 

vertrouwenspersoon van het instituut. De secretaris is verantwoordelijk voor het 

registreren van meldingen van en advisering bij ongewenst gedrag en vermoedens 

van misstanden. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt, geeft adviezen en zorg 

voor het in goede banen leiden en de afhandeling van meldingen. De Algemene 

Rekenkamer wenst ook een extern meldpunt beschikbaar te stellen voor het melden 

van ongewenst gedrag. 

 

 

k. Meldingsprocedure ongewenst gedrag 

De Algemene Rekenkamer acht ongewenst gedrag niet acceptabel. Ongewenst 

gedrag kan onder meer betrekking hebben op seksuele intimidatie, agressie, 

geweld, intimidatie en discriminatie. Medewerkers die geconfronteerd worden met 

ongewenst gedrag kunnen dit melden bij hun leidinggevende. Indien de melding 

niet leidt tot een oplossing kan het personeelslid/ de medewerker een klacht 

indienen bij de secretaris die tevens fungeert als intern vertrouwenspersoon.  

 

De Algemene Rekenkamer wenst de drempel voor het melden van ongewenst 

gedrag uit te breiden, door gebruik te gaan maken van een extern meldpunt, 

waarbij het personeel en ook de leden 24/7 een melding kunnen maken van 

ongewenst gedrag.  

 

 

l. Meldingsprocedure bij het (vermoeden van) een integriteitsschending 

De Algemene Rekenkamer hanteert de volgende procedure die gevolgd wordt bij 

vermoeden van een integriteitsschending en de melding hiervan. Vermoedens van 

integriteitsschendingen kunnen intern gemeld worden bij de vertrouwenspersoon. 

In de toekomst zal, na de inrichting van het Bureau Integriteit, ook een externe 

melding gedaan kunnen worden bij dit bureau. De vertrouwenspersoon is 

verantwoordelijk voor het registreren van de melding, de advisering hiervan en het 

nemen van vervolgstappen, zoals het inschakelen van de Centrale 

Accountantsdienst of de Landsrecherche voor nader onderzoek.  
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4.3 Wettelijk kader 

Integriteitsregels geven voorschriften of richtlijnen voor gedragingen van de het 

personeel en de leden van de Algemene Rekenkamer. De integriteitsregels geven 

aan waaraan deze zich hebben te houden en welk gedrag (niet) acceptabel is. 

Integriteitsregels kunnen ook betrekking hebben op specifieke procedurele 

voorschriften die tot doel hebben de integriteit te bevorderen. 

 

Strafrechtelijke bepalingen 

De zwaarste integriteitsregels zijn neergelegd in het nieuw Wetboek van Strafrecht 

van Aruba. Belangrijke bepalingen die in dit wetboek te vinden zijn betreffen: 

 de schending van geheimen (Tweede boek; Titel XVI; artikel 2:232-2:238);  

 de ambtsmisdrijven (Tweede boek; Titel XXVIII; artikelen 2:344-2:364);  

 de ambtsovertredingen (Derde Boek; Titel VIII; artikelen 3:60-3:68).  

 

In het Wetboek van Strafrecht zijn onder meer bepaalde vormen van fraude, 

corruptie, misbruik van gezag en belangenverstrengeling strafbaar gesteld. Op 

straffen van hetgeen bepaald in het Wetboek van Strafrecht van Aruba11, geeft 

artikel 9 van de LARA aan dat de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden, 

de secretaris en de overige ambtenaren, werkzaam bij de Algemene Rekenkamer: 

a) geen schuldvordering ten laste van het Land, anders dan in openbare 

schuldbrieven, mogen bezitten; 

b) rechtstreeks noch zijdelings deelhebber mogen zijn in, noch borg mogen zijn voor 

enige onderneming ten grondslag hebbende een overeenkomst om winst of 

voordeel, aangegaan met het Land. 

 

De strafbare feiten zoals in dit artikel bedoeld, worden beschouwd als misdrijven. 

 

Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht 

Voor wat betreft de ambtenaren werkzaam bij de Algemene Rekenkamer, is vooral 

de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA; AB 1989 no. GT 37 en 

latere wijzigingen) van belang.  

 

De LMA bevat onder andere de volgende bepalingen, die zijn op te vatten als 

integriteitsregels: 

 Verklaring omtrent goed zedelijk gedrag bij indiensttreding (artikel 6); 

 Periodieke verhogingen in relatie tot disciplinaire straffen (artikel 19); 

 Eed of belofte (artikel 46); 

 Plicht zich te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt (artikel 47); 

                                                 
11 In de LARA wordt verwezen naar artikel 392 van het Wetboek van Strafrecht (AB 1991 no. GT 50), inmiddels 

is dit wetboek vervangen door het Nieuw Wetboek van Strafrecht (AB 2012 no. 24). 
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 Ontzegging van toegang tot gebouwen of werk (artikel 48); 

 Handhaving van werktijden (artikel 49, lid 1-3); 

 Alcoholverbod (artikel 49, lid 4); 

 Nevenarbeid (artikel 55); 

 Belangenvermenging (artikel 56, 57 en 57a); 

 Gebruik van overheidsgoederen (artikel 58); 

 Aannemen van giften (artikel 59-61); 

 Geheimhouding (artikel 62); 

 Vergoeding kosten dienstreizen (artikel 73); 

 Klachtenregeling (artikel 78); 

 Disciplinaire straffen (artikel 82-86); 

 Schorsing en ontslag (artikel 87). 

 

Deze regelingen zijn in 2007 middels het Handboek Rechtspositionele Regelingen 

Land Aruba aan het overheidspersoneel beschikbaar gesteld. In dit handboek zijn 

de integriteitsregels nader uitgewerkt en voorzien van procedurebeschrijvingen. 

Hoofdstuk 1 van dit handboek gaat in op de disciplinaire zaken en hoofdstuk 14 op 

de overige rechten en plichten, waarbij een belangrijk deel van de hiervoor 

genoemde integriteitsregels aan de orde komt.  
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5 Rollen en 

verantwoordelijkheden 

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende rollen en de daarbij horende 

verantwoordelijkheden binnen het instituut met betrekking tot integriteit. 

 

De Algemene Rekenkamer 

De leden zijn verantwoordelijk voor: 

 Het formeel vaststellen van integriteitsbeleid, -instrumenten en -regelingen; 

 Het uitdragen van het integriteitsbeleid, onder andere door het eigen 

voorbeeldgedrag;  

 Het naleven van de gedragscode en andere integriteitsvoorschriften; 

 De voorzitter draagt het oppertoezicht op de naleving van het integriteitsbeleid. 

 

 

Secretaris 

De secretaris is verantwoordelijk voor: 

 Het beperken van de kwetsbaarheid van werkprocessen binnen het instituut en 

het ervoor zorgen dat het personeel zo min mogelijk worden blootgesteld aan 

integriteitsrisico's; 

 Het treffen van passende maatregelen bij schendingen van het integriteitsbeleid 

(bijv. het in gang zetten van de toepassing van een disciplinaire maatregel op 

basis van plichtsverzuim, zoals omschreven in de LMA); 

 Het aan de orde stellen van integriteit in de functionerings- en 

beoordelingsgesprekken; 

 Het uitdragen van het integriteitsbeleid, onder andere door het eigen 

voorbeeldgedrag; 

 Het periodiek agenderen van integriteit voor een overleg op organisatie-, 

afdeling- of teamniveau, zodat functionarissen vragen en dilemma’s kunnen 

bespreken; 

 Het zorgdragen voor naleving van het integriteitsbeleid. Dit houdt onder andere 

in het aanspreken op gedrag en het maken van afspraken voor de toekomst en 

het bespreekbaar maken van integriteitsdilemma’s in de Kamervergadering; 
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 Het periodiek rapporteren over het gevoerde integriteitsbeleid aan de leden van 

de Algemene Rekenkamer; 

 Het naleven van de gedragscode en andere integriteitsvoorschriften; 

 Het fungeren als een intern vertrouwenspersoon. 

 

 

Leidinggevende 

De leidinggevende is, eventueel in samenwerking met teamleiders, 

verantwoordelijk voor: 

 Het uitdragen van het integriteitsbeleid, onder andere door het eigen 

voorbeeldgedrag; 

 Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor het personeel bij 

integriteitskwesties;  

 Het melden van (een vermoeden van) een integriteitschending bij het hoofd 

van dienst en het bespreekbaar maken van het doen uitvoeren van passende 

maatregelen; 

 Het naleven van de gedragscode en andere integriteitsvoorschriften. 

 

 

De medewerker 

De medewerker is verantwoordelijk voor: 

 Het kennen en naleven van de regels en voorschriften van het instituut rond 

integriteit; 

 Het signaleren van integriteitskwesties en het ondernemen van actie, zoals het 

aanspreken van een collega op zijn/haar gedrag of het aan de orde stellen van 

dilemma's in een werkoverleg; 

 Het melden van (een vermoeden van) schending van het integriteitsbeleid bij 

zijn/haar leidinggevende en anders de naast hogere leidinggevende en/of de 

interne vertrouwenspersoon; 

 Het naleven van de gedragscode en andere integriteitsvoorschriften  

 

 

Hoofd Bedrijfsvoering 

Het hoofd Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor: 

 Het opstellen, actualiseren, periodiek evalueren en indien nodig aanpassen van 

integriteitsbeleid, -instrumenten en regelingen voor de leden en het personeel, 

bekendmaking en advisering hierover; 

 Het ondersteunen/ adviseren van de secretaris en leidinggevenden bij het 

toepassen en borgen van het integriteitsbeleid; 

 Het organiseren van activiteiten/ trainingen op het gebied van integriteit; 

 Het verzorgen van registraties en periodieke rapportages over integriteit; 

 Het verzorgen van de communicatie over integriteit. 
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6 Invoering, borging en 

handhaving 

Na vaststelling en implementatie van dit document, inclusief de gedragscode, is de 

invoering, borging en handhaving van het integriteitsbeleid aan de orde. Hieronder 

worden de bepalingen over de invoering, borging en handhaving gepresenteerd. 

 

 

6.1 Invoering en borging 

Een vastgesteld integriteitsbeleid speelt een belangrijke rol bij het bevorderen en 

borgen van integriteit. Het geeft duidelijkheid over de uitgangspunten van 

integriteit, over de kaders en regels en over de samenhang tussen instrumenten. 

Een beleidsplan alleen is echter niet voldoende, het beleid uitdragen en draagvlak 

creëren is minstens zo belangrijk.  

 

Het bevorderen van integriteit binnen het instituut stopt dan ook niet na een 

verstrekking van het integriteitsbeleid of het volgen van een training. Het 

onderwerp integriteit gaat alleen leven, als het een regelmatig terugkerend 

onderwerp is in gesprekken en overleggen. Het gaat erom dat functionarissen zich 

bewust blijven van integriteit. Hierin hebben alle betrokkenen hun eigen 

verantwoordelijkheid.  

 

Voor bewustwording is het in ieder geval belangrijk om het onderwerp regelmatig 

actief onder de aandacht te brengen. De leiding kan integriteit agenderen voor 

overleggen op organisatie- of teamniveau en het onderwerp aan de orde stellen en 

bespreken in functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 

Om op lange termijn blijvend aandacht te houden voor integriteit en om de 

bewustwording en het bewustzijn rond dit onderwerp in te bedden in het instituut is 

het goed doorlopend aandacht te besteden aan het onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld 

via het organiseren van activiteiten als workshops, themabijeenkomsten en 

trainingen. 
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6.2 Handhaving 

Gemaakte afspraken en regelingen over integriteit moeten worden nageleefd door 

de leden en het personeel van de Algemene Rekenkamer. Als een lid of medewerker 

de afspraken, regelingen overtreedt of anderszins niet integer handelt of werkt, 

wordt dit beschouwd als een schending van het beleid en wordt deze er op 

aangesproken. Indien van toepassing wordt dit aangemerkt als plichtsverzuim. Ook 

gedragingen in privétijd kunnen plichtsverzuim opleveren. Het moet dan gaan om 

gedrag, waardoor het aanzien van de Algemene Rekenkamer wordt geschaad of 

waardoor diens integriteit, voor zover deze in verband staat met de 

functievervulling, in het geding is. Dit kan een disciplinaire straf tot gevolg hebben. 

Voor het personeel worden hierbij de bepalingen van de LMA gevolgd. 

 

De gekozen maatregel is vanzelfsprekend afhankelijk van de ernst en omvang van 

de schending van de afspraken en regelingen. Wanneer het gaat om overtreding 

van de wet, doet de Algemene Rekenkamer melding bij de daarvoor aangewezen 

instantie(s).  
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7 Monitoringssysteem 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de monitoring wordt vormgegeven. Naast 

het volgen en sturen op de uitvoering van het beleidsplan is het belangrijk 

inzichtelijk te maken of het gevoerde beleid leidt tot de beoogde doelstellingen. De 

evaluatie is daarom van wezenlijk belang. Verbeterpunten uit de evaluaties worden 

vastgelegd en doorgevoerd. Hierdoor wordt het leervermogen van het instituut 

bevordert en neemt het volwassenheidsniveau op dit punt toe.  

 

 

7.1 Monitoren 

De Algemene Rekenkamer zal verantwoording over integriteit afleggen en 

vastleggen in haar jaarverslag. Hiermee monitort de Algemene Rekenkamer 

integriteit op organisatieniveau. Op individueel niveau vindt monitoring plaats als 

onderdeel van de functionerings- en beoordelingsgesprekken via het maken van 

afspraken, evaluaties en beoordelingen voor het personeel. Ook de leden zullen zich 

bezinnen over integriteit door samen met het personeel mee te doen aan de 

periodiek uit te voeren onderzoeken naar beleving van integriteit binnen het 

instituut. Jaarlijks wordt getracht hiervoor een reflectie-dag te organiseren. Op 

deze manier meet de Algemene Rekenkamer hoe leden en het personeel aspecten 

van integriteit beleven en ervaren. Op de resultaten hiervan kan gericht worden 

gestuurd. Tevens zal de INTOSAINT-self assesment herhaald worden teneinde de 

ontwikkelingen te kunnen meten, vergelijken, evalueren en daar waar nodig aan te 

passen.  

 

 

7.2 Evalueren 

De Algemene Rekenkamer evalueert en actualiseert zo nodig het integriteitsbeleid 

en de onderliggende gedragscode minimaal elke vijf jaar. De evaluatie wordt 

gedaan door de hoofd Bedrijfsvoering onder directe verantwoordelijkheid van de 

secretaris. Het verslag van de evaluatie en de eventuele verbeterpunten worden 
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behandeld in de Kamervergadering. Over het integriteitsbeleid wordt tevens 

verantwoording gegeven in het jaarverslag.  
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Bijlage 1: Gebruikte literatuur 

Algemene Rekenkamer Integriteitszorg SIAD 

Algemene Rekenkamer 

Nederland 

Manual Into SAINT;  Integrity Self Assessment for 

Supreme Audit Institutions 

BIOS Handreiking Belangenverstrengeling 

BIOS Handreiking Integriteitsplan 

BIOS Handreiking onderzoek integriteitsschendingen politieke 

ambtsdragers 

BIOS Integriteitskubus 

BIOS Integriteitswijzer 

BIOS Integrity management in the public sector; the dutch 

approach 

BIOS SAINT: Self Assessment INTegriteit 

Departamento Recurso Humano Handboek Rechtspositionele Regelingen Land Aruba 

INTOSAI Code of Ethics and Auditing Standards 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Handboek integriteitsonderzoek 

Muel Kaptein Dienaren van het volk: over de macht van integriteit  

Vereneging van Nederlandse 

Gemeenten 

Aandacht voor integriteit: format integriteitsbeleid 
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Bijlage 2: Toelichting INTOSAI principes 

Het is volgens de INTOSAI-standaarden van vitaal belang, dat rekenkamers gezien 

worden als betrouwbaar en geloofwaardig. Dit kan bereikt worden door de ethische 

vereisten, die vervat zitten in de kernwoorden integriteit, onafhankelijkheid, 

vertrouwelijkheid en bekwaamheid te aanvaarden en toe te passen.  

 

INTOSAI hanteert een aantal principes, die als achtergrond dienen bij de uitwerking 

van deze gedragscode12. De belangrijkste begrippen en doelstellingen, worden 

hieronder nader uitgewerkt. Daar waar het instituut vermeld staat, wordt de leden 

van de Algemene Rekenkamer, de secretaris en de medewerkers van het 

secretariaat bedoelt. 

 

   

Integriteit 

o Integriteit is de kernwaarde van een ethische code. Een rekenkamer heeft de plicht 

om zich te houden aan hoge gedragsstandaarden bij de uitvoering van haar taken en 

in haar verhouding tot gecontroleerden. Het gedrag van het instituut dient 

onberispelijk en boven verdenking verheven te zijn, zodat het vertrouwen van de 

bevolking in het instituut kan standhouden. 

 

o Integriteit verwijst naar wat juist en rechtvaardig is. Om integer te zijn, dienen zowel 

ethische als onderzoekstandaarden naar letter en naar geest te worden nageleefd. 

Principes van onafhankelijkheid en objectiviteit worden gehanteerd. Het is van belang 

dat standaarden van professioneel gedrag onberispelijk worden nageleefd en dat 

beslissingen worden genomen omwille van het algemeen belang. Absolute eerlijkheid 

wordt toegepast bij de uitvoering van de taken en het beheer van de middelen van 

de Algemene Rekenkamer. 

 
 

 

Objectiviteit en onafhankelijkheid 

o Onafhankelijkheid ten aanzien van de gecontroleerden en andere externe 

belanghebbenden is van groot belang. Het voorbeeldgedrag van het instituut 

vergroot deze onafhankelijkheid. Het gedrag is dusdanig, dat aan deze 

onafhankelijkheid geenszins afbreuk wordt gedaan.  

                                                 
12 Deze principes zijn vastgelegd in ISSAI 130: Code of Ethics. 
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o  Het instituut is objectief bij de behandeling van kwesties en onderwerpen die in 

onderzoeken aan bod komen. Het is van groot belang dat de Algemene Rekenkamer 

onafhankelijk objectief is, en ook zo overkomt. 

 

o Bij alles wat betrekking heeft tot onderzoeken, mag de onafhankelijkheid niet in het 

gedrang komen door persoonlijke of externe belangen. Voorkomen dient te worden 

dat de onafhankelijkheid onder druk komt te staan door: 

 
o externe druk of invloed op de leden van de Algemene Rekenkamer, de 

secretaris en de medewerkers van het secretariaat; 

o vooroordelen over individuen, gecontroleerde instanties, projecten of 

programma’s; 

o een recent beroepsverleden bij de gecontroleerden;  

o persoonlijke of financiële betrekkingen die tot belangen- of loyaliteitsconflicten 

kunnen leiden. 

 

o Al het werk dat wordt verricht vergt objectiviteit, in het bijzonder in de rapportering, 

die nauwkeurig en objectief moet zijn. Conclusies van opmerkingen en rapporten 

dienen uitsluitend gebaseerd te zijn op bewijsmateriaal dat verkregen is in 

overeenstemming met de onderzoekstandaarden van de Algemene Rekenkamer. 

Leden van de Algemene Rekenkamer, de secretaris en de medewerkers van het 

secretariaat mogen niet betrokken raken bij zaken, waar zij belang bij hebben.  

 

o Als controlerende instantie wordt gebruik gemaakt van informatie, die wordt 

voorgelegd door de gecontroleerde en derden. Met deze informatie dient op een 

onpartijdige manier rekening gehouden te worden bij het formuleren van de 

bevindingen. Er dient ook informatie te worden verzameld over de standpunten van 

de gecontroleerde en derden, echter mogen conclusies niet worden beïnvloed door 

dergelijke standpunten. 

 

Politieke neutraliteit 

o Het is belangrijk voor rekenkamers om politiek neutraal te zijn en ook zo over te 

komen. De onafhankelijkheid ten opzichte van politieke invloeden dient te worden 

behouden, zodat de controlerende taken op een onpartijdige manier kunnen worden 

vervuld. Dit aspect is voor een rekenkamer zeer relevant, gezien de nauwe 

samenwerking met de wetgevende en/of uitvoerende macht of enige andere 

overheidsinstantie die bevoegd is om de rapporten van de Algemene Rekenkamer in 

overweging te nemen. 
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o Het is niet toegestaan om politiek actief te zijn, gezien de impact dat een dergelijke 

betrokkenheid kan hebben (of lijken te hebben), op de capaciteit om professionele 

taken op een onpartijdige manier uit te voeren.  

 

Belangenconflicten 

o Bij het geven van adviezen aan gecontroleerden, moet ervoor gewaakt worden dat 

dit niet leidt tot een belangenconflict. Adviezen mogen niet samenvallen met 

managementtaken of –bevoegdheden. Deze taken mogen enkel door het 

management van de gecontroleerde instantie zelf uitgevoerd worden. 

o De onafhankelijkheid dient te worden gewaarborgd door elk mogelijk belangenconflict 

uit de weg gaan. Dit betekent ook dat geen geschenken of gunsten worden aanvaard, 

die de onafhankelijkheid en integriteit kan beïnvloeden of lijken te beïnvloeden. 

o Elke relatie met management en personeel van gecontroleerde instanties en andere 

partijen, die de capaciteit om onafhankelijk te zijn (en over te komen) in het gedrang 

kan brengen, dient vermeden te worden. 

o De officiële functie mag niet misbruikt worden voor persoonlijke doeleinden. Relaties 

die het risico op corruptie met zich meebrengt of twijfels kunnen oproepen over de 

objectiviteit en onafhankelijkheid van het instituut dienen vermeden te worden. 

 

 

Vertrouwelijkheid/ beroepsgeheim 

o De informatie die vergaard is tijdens onderzoeken, mag niet gedeeld worden met 

derden, noch mondeling, noch geschreven, behalve om de wettelijke taken van de 

Algemene Rekenkamer te vervullen, of als dat deel uitmaakt van de normale 

procedures van de Algemene Rekenkamer13 of overeenstemt met de relevante 

wetgeving. 

o Informatie welke vergaard is tijdens de uitvoering van de rekenkamer taken, mag 

niet gebruikt worden voor persoonlijk gewin of voor anderen. Ook mag geen 

informatie worden verstrekt, die individuen of organisaties een oneerlijk voordeel zou 

bezorgen, of die gebruikt kan worden om anderen te schaden. 

 

 

Bekwaamheid en professionele ontwikkeling 

o De plicht bestaat om te allen tijde professioneel gedrag te vertonen en hoge 

professionele standaarden te hanteren bij de uitvoering van de taken, zodat het werk 

bekwaam kan worden uitgevoerd. 

                                                 
13 Zie meldingsprocedures ongewenst gedrag en (vermoeden van) integriteitsschending zoals 

opgenomen in het integriteitsbeleidsplan Algemene Rekenkamer. 
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o Er wordt geen werk aangenomen, waarvoor de bekwaamheid intern of extern niet 

bestaat. 

o Er bestaat kennis van de toepasselijke controle-, boekhoudkundige en financiële 

management standaarden, -beleidslijnen, -procedures en -praktijken en deze worden 

ook gevolgd. Bovendien is er bij het instituut een grondig begrip van de toepasselijke 

(grond)wettelijke grondslagen en institutionele principes en standaarden waaraan de 

gecontroleerde instantie moet voldoen. 

o De gepaste professionele voorzichtigheid dient te worden aangewend bij de 

uitvoering van en het toezicht op onderzoeken en bij de voorbereiding van de 

betrokken rapporten. 

o Bij onderzoeken dienen onderzoekmethodes en -praktijken te worden gebruikt, welke 

voldoen aan ontwikkelde standaarden. Bij de uitvoering van onderzoeken en de 

publicatie van rapporten, dienen de basisprincipes en algemeen aanvaarde 

auditstandaarden aangehouden te worden. 

o Er bestaat een doorlopende verplichting om de kennis en vaardigheden die nodig zijn 

om onze taken uit te voeren, bij te schaven en te verbeteren. 
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Bijlage 3: Overzicht standaarden 
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Bijlage 4: Model eedaflegging 
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Bijlage 5: Model geheimhoudingsverklaring 
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Bijlage 6: Model integriteitsverklaring 
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