
Vragen RTL Nieuws aan gemeente Amersfoort: 

1. Waarom heeft u gekozen voor een geheimhoudingsverklaring? 

2. Op wiens initiatief dit is gebeurd? 

3. Waarom heeft u gekozen voor een verklaring op papier?  

4. Waarom heeft u gekozen om daar per overtreding een boete van 25.000 euro op te leggen? 

5. Hoe bent u tot de hoogte van dit boetebedrag gekomen? 

6. Wie is gevraagd deze verklaring te ondertekenen? 

7. Hoeveel mensen hebben de verklaring ondertekend? 

8. Zijn er mensen die de verklaring hebben geweigerd te ondertekenen?  

9. Indien ja, wat is daar het gevolg van geweest?  

10. Heeft u getoetst of deze verklaring juridisch houdbaar is?  

11. Wij hebben deskundigen gesproken over deze verklaring. Die stellen dat deze verklaring 

juridisch niet haalbaar is. Door middel van Artikel 2:5 van het Algemene Wet Bestuursrecht 

en Artikel 55 van de Gemeentewet, zou in theorie geheimhouding gevergd kunnen worden, 

maar niet voor mensen die geen relatie hebben met de gemeente.  Voor mensen die wel een 

relatie hebben met gemeente, maar bijvoorbeeld geen gemeenteraadslid zijn, geldt wel een 

wettelijk verbod om vertrouwelijke stukken te delen, (Algemene Wet Bestuursrecht artikel 

2:5), maar als je dat verbod overtreedt, is er een mogelijkheid om naar de strafrechter te 

gaan (Artikel 272 van Wetboek van Strafrecht). Op die manier zijn er garanties voor de 

burgers. Met deze verklaring omzeilt de gemeente die garanties van burgers. Daarvan heeft 

de Hoge Raad gezegd dat het niet mag. Er is jurisprudentie op het gebied van gebruik van 

privaatrecht om de publiekrechtelijke bevoegdheden aan te vullen. Daaruit blijkt dat het niet 

kan.  (Hoge Raad – Windmill in 1990, en de Zaak Pina – Helmond in 1990). Wat is uw reactie 

hierop?  

12. Heeft de gemeente de mensen die deze verklaring ondertekend hebben, aan de gemeente 

verbonden middels een vergunning van welke soort dan ook in verband met koningsdag? 
 

Reactie gemeente Amersfoort: 

Voor de organisatie van Koningsdag in Amersfoort heeft de gemeente ervoor gekozen om te werken 

met een geheimhoudingsverklaring en deze voor te leggen aan alle betrokkenen bij Koningsdag. Het 

gaat dan om medewerkers bij de gemeente Amersfoort, maar ook externe organisaties/mensen die 

meewerken op onderwerpen zoals de route en de programmering van Koningsdag. 

De organisatie van Koningsdag is een ongelooflijk groot project waarbij veel verschillende partijen 

binnen en buiten gemeenten - en vele verschillende gemeenten - bij betrokken zijn en waarbij de 

enorme behoefte aan nieuwsgaring ook opgeteld moet worden. Om alles in goede banen te leiden, is 

het goed om met elkaar, bij de start van de samenwerking, afspraken te maken over hoe we met 

informatie om gaan. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat in enthousiasme onbedoeld anderen in 

verlegenheid worden gebracht, of dat er valse verwachtingen worden gewekt, of mensen verkeerd 

geïnformeerd worden. Amersfoort heeft er voor gekozen om dit in de vorm van een 

geheimhoudingsverklaring te doen. De inhoud van die verklaring is overigens niet geheim. Het is een 

bezegeling van de wil om zorgvuldig met elkaar samen te werken. 

Deze manier van bezegelen van afspraken is overigens niet uniek; er is in Tilburg ook zo mee 

gewerkt.  

Er zijn twee mensen die geweigerd hebben de verklaring te tekenen. De verklaring is door onze 

juristen opgesteld.  



Het boetebedrag is tot stand gekomen toen we met name aan het begin van het traject de 

bedrijven/ondernemers op de route wilden informeren (toen de route nog niet bekend was en er 

ook vanuit veiligheidsoverwegingen nog niet over de route gecommuniceerd kon worden). Met de 

verklaring wilden wij voorkomen dat er voortijdig informatie naar buiten zou gaan. Het bedrag komt 

voort uit soortgelijke contracten met bedrijven.  

In de loop van het proces heeft gemeente Amersfoort, net als in Tilburg, niet alle deelnemers de 

verklaring laten ondertekenen, maar daar waar mogelijk alleen de sleutelfiguren gevraagd te 

ondertekenen. Bijvoorbeeld: als er een paar honderd basisschoolkinderen in de programmering 

zingen hebben wij deze kinderen (of ouders) geen verklaring laten tekenen. Achteraf bezien is de 

25.000 euro voor sommige betrokkenen bij de route en programmering van Koningsdag hoog. 

Naar aanleiding van jullie vragen hebben wij diverse organisaties gebeld om na te vragen hoe zij 

tegenover de geheimhoudingsverklaring en met name de hoogte van het boetebedrag staan. Uit die 

contacten blijkt niet dat dat er bezwaren zijn tegen de verklaring. Toch zullen wij begin volgende 

week andere organisatie nogmaals benaderen en vragen of ze nog akkoord zijn met de inhoud van de 

geheimhoudingsverklaring. Als dat niet het geval is, passen wij het contract aan. Dat hebben we ook 

in een paar andere gevallen al eerder gedaan. Op de vraag over de juridische haalbaarheid van het 

contract hebben wij op dit moment geen antwoord. Wij kunnen op deze korte termijn daar geen 

collega van juridische  zaken voor bereiken. 

 

 


