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2011BEM50 BIJLAGE 
 
PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN 
VERTROUWELIJKHEID 
 

1. Aanleiding
Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten 
vergaderingen en het opleggen van geheimhouding niet altijd volgens de wettelijke regels wordt 
gehandeld. Het "slordig omgaan" met het onderscheid tussen geheimhouding en vertrouwelijkheid kan 
tot problemen leiden. Alle reden dus om stil te staan bij de in acht te nemen regels.  
 
Het is van belang om vertrouwelijkheid en geheimhouding altijd goed te onderscheiden. Zo moet er 
steeds nadrukkelijk worden stilgestaan bij de vraag of vertrouwelijkheid voldoende is of dat er 
geheimhouding moet worden opgelegd. Indien geheimhouding wordt overwogen moet altijd goed de 
tekst van de betreffende artikelen uit de Provinciewet in acht worden genomen.  
 
Dit protocol bevat informatie over hoe in de praktijk moet worden omgegaan met besloten 
vergaderingen van het college, van Provinciale Staten en van de statencommissies, het wettelijk kader 
met betrekking tot geheimhouding, alsmede informatie over hoe moet worden omgegaan met 
verstrekken van vertrouwelijke informatie. 
 

2. Besloten vergaderingen college, Provinciale Staten en statencommissies

2.1. Algemeen 
 
De in de Provinciewet opgenomen voorschriften met betrekking tot de openbaarheid van de 
statenvergaderingen en de commissievergaderingen behoren tot de fundamentele beginselen van het 
provincierecht. Achtergrond hiervan is dat Provinciale Staten en de statencommissies als volks-
vertegenwoordigende organen in openbaarheid behoren te vergaderen. Besloten vergaderingen 
behoren uitzonderingen te zijn. 
Voor de collegevergaderingen geldt het beginsel van de openbaarheid niet. Achtergrond hiervan is dat 
binnen het college open overleg over veelal nog onvoldragen voorstellen en standpunten noodzakelijk 
is. Openbare collegevergaderingen zijn wel mogelijk, indien het college daartoe besluit. 
 
2.2. Collegevergaderingen 
 
Artikel 54 van de Provinciewet formuleert als uitgangspunt dat de vergaderingen van het college van 
gedeputeerde staten met gesloten deuren worden gehouden, voor zover het college niet anders heeft 
bepaald.  
Het besloten karakter van de collegevergaderingen brengt met zich mee dat er vertrouwelijk wordt 
omgegaan met hetgeen in de besloten vergaderingen is behandeld en de inhoud van stukken die aan 
het college zijn overgelegd.  
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2.2.1. Procedure opleggen geheimhouding 
 
Het college kan op grond van artikel 55 Provinciewet geheimhouding opleggen over een kwestie die 
in een besloten vergadering wordt behandeld. Dat geldt dan ook voor het GS-advies (A-of B-stuk) 
en/of bepaalde bijlagen. Het college moet daarover in dezelfde vergadering een beslissing nemen, dus 
dat moet uitdrukkelijk in het GS-advies staan. Alleen het woordje “geheim” of “vertrouwelijk” op de 
bijlage zetten is niet voldoende. De voorgestelde beslispunten in het GS-advies zijn dan:  
 
1. (het eigenlijke besluit)  
2. Ten aanzien van bijlage X geheimhouding opleggen overeenkomstig artikel 55 van de Provinciewet  
 
Het is belangrijk dat op de betreffende stukken duidelijk staat vermeld dat het om geheime stukken 
gaat. Dat kan door de aanduiding “GEHEIM” erop te zetten. Het is goed om daaronder te verwijzen 
naar het besluit waarin de geheimhouding wordt opgelegd, en de grondslag van dat besluit. De tekst 
wordt dan:  
 
GEHEIM conform het besluit van gedeputeerde staten  van ……(datum) op grond van artikel 55 
Provinciewet. 

Provinciale Staten moeten vervolgens in hun eerstvolgende vergadering de door het college opgelegde 
geheimhouding bekrachtigen. Dit wordt verder verzorgd door de statengriffier, mits de procedure van 
het opleggen van geheimhouding door het college correct is doorlopen en dit alles op de juiste manier 
is vermeld op de stukken.  
 
n.b: In beginsel wordt via een voorstel tot geheimhouding besloten. Ook wanneer het niet expliciet is 
voorgesteld zijn GS respectievelijk PS bevoegd om geheimhouding op te leggen.  
 

2.3. Statenvergaderingen 
 
In artikel 23 van de Provinciewet staat dat de vergaderingen van Provinciale Staten in het openbaar 
worden gehouden. Uit het eerste lid van dit artikel in samenhang met het derde lid, kan worden 
afgeleid dat een statenvergadering altijd in het openbaar moet beginnen en dat Provinciale Staten 
vervolgens kunnen beslissen of in beslotenheid wordt vergaderd. Formeel is er geen sprake van een 
besloten vergadering, maar van een besloten deel van een openbare vergadering.  
 
De deuren worden gesloten, wanneer tenminste een tiende van het aantal leden dat de presentielijst 
heeft getekend (artikel 23, tweede lid Provinciewet) daarom verzoekt of de voorzitter (met instemming 
van de Statenleden) het nodig oordeelt. Zodra het vereiste aantal leden daarom verzoekt of de 
voorzitter (met instemming van de Statenleden) het nodig oordeelt worden –zonder daarover te 
beraadslagen- de deuren gesloten.  
 
Dit betekent dat de aanwezige burgers, de pers en de ambtenaren de statenzaal moeten verlaten op het 
moment dat om een besloten vergadering wordt verzocht. Formeel ook de gedeputeerden, maar de 
gedeputeerden hebben een permanente uitnodiging om bij de statenvergaderingen aanwezig te zijn. 
Aangenomen mag worden dat dit ook geldt voor de besloten vergaderingen, tenzij Provinciale Staten 
in een concreet geval anders beslissen. De provinciesecretaris is ingevolgde de Provinciewet degene 
die het college en de commissaris van de Koningin bij de uitoefening van hun taak terzijde staat. Dat 
is ook in statenvergaderingen het geval. Dit betekent dat ook hij bij besloten statenvergaderingen 
aanwezig kan zijn. Dit zelfde geldt voor wat betreft de Statengriffier (ingevolge artikel 104, 
Provinciewet). 
 
Het is denkbaar dat het gewenst is dat anderen, dan de in de vergadering aanwezige leden van 
Provinciale Staten, de voorzitter en de statengriffier, aanwezig moeten zijn bij de beraadslagingen in 
een besloten vergadering. Hierbij kan worden gedacht aan bepaalde ambtenaren of externe 



3

deskundigen. Daarover zullen Provinciale Staten dan bij de beraadslaging of met gesloten deuren zal 
worden vergaderd een expliciete beslissing moeten nemen.  
 
Provinciale Staten beslist -nadat toehoorders, pers en ambtenaren de statenzaal hebben verlaten en de 
deuren zijn gesloten- of in beslotenheid zal worden vergaderd. Daarover dient dus een expliciete 
beslissing te worden genomen door Provinciale Staten. 
 
In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over de toelating van nieuw 
benoemde leden; de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;   
de invoering, wijziging en afschaffing van provinciale belastingen; de benoeming en het ontslag van 
gedeputeerden. (artikel 24 Provinciewet) 
 
Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt, dat niet openbaar 
wordt gemaakt tenzij Provinciale Staten anders beslissen. Wanneer Provinciale Staten niet tot 
openbaarmaking hebben beslist (of wanneer formeel geheimhouding is opgelegd) zal een verzoek om 
openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dienen te worden afgewezen. Dit 
betekent dat de notulen van besloten vergaderingen niet beschikbaar hoeven te worden gesteld aan 
belangstellenden.  
Het verslag van een besloten vergadering dient formeel in een besloten vergadering te worden 
vastgesteld. De bestaande praktijk dat dit alleen gebeurt als er inhoudelijke opmerkingen zijn over het 
verslag, heeft nog nooit tot problemen geleid en kan worden gecontinueerd.  
 
Als het college buiten het formele kader van de statenvergaderingen om wil overleggen met 
Provinciale Staten, of als Provinciale Staten dat zelf willen, wordt in de provinciale praktijk nogal eens 
gekozen voor een andere overlegvorm. Bijvoorbeeld een informele statenbijeenkomst of een 
informatiebijeenkomst voor statenleden, waarin geen standpunten worden ingenomen en geen 
besluiten worden genomen. Benadrukt wordt dat dit informele bijeenkomsten zijn en geen formele 
statenvergaderingen. Dergelijke bijeenkomsten hebben een besloten karakter. Een en ander analoog 
aan de redenering dat voor collegevergaderingen het beginsel van de openbaarheid niet geldt. 
Achtergrond hiervan is dat open overleg tussen het college en Provinciale Staten over veelal nog 
onvoldragen voorstellen en standpunten mogelijk moet zijn.  
 
Gebruikelijk is dat er terughoudend met de informatie uit besloten statenvergaderingen wordt 
omgegaan. Dit betekent dat er sprake is van een automatisme dat het besprokene in een besloten 
vergadering geheim of vertrouwelijk is, tenzij hierover in de besloten vergadering expliciet andere 
afspraken zijn gemaakt.  
 
2.4. Commissievergaderingen 
 
Voor de vergaderingen van de statencommissies gelden dezelfde regels voor wat betreft de 
openbaarheid als voor de statenvergaderingen. Dat blijkt uit artikel 81, vierde lid, van de Provinciewet, 
waarin is bepaald dat op een vergadering van een statencommissie artikel 23 van overeenkomstige 
toepassing is. (openbaarheid van vergaderingen). 
 
In Hoofdstuk 5, artikel 61 en 62 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht 2003 (artikel 80 juncto 
23 van de Provinciewet) staat in de paragraaf ‘openbaarheid’ met betrekking tot de openbaarheid van 
de vergaderingen het volgende: 
� De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden; 
� De deuren worden gesloten wanneer ten minste een tiende van het aantal leden dat de 

presentatielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt; 
� De deuren worden eveneens gesloten wanneer een lid van gedeputeerde staten dat in de 

vergadering aanwezig is, daarom verzoekt; 
� Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet 

openbaar wordt gemaakt tenzij (de commissie) anders  beslist;  



4

� Provinciale staten maken de besluitenlijst van hun vergaderingen op de in de provincie 
gebruikelijke wijze openbaar. Provinciale staten laten openbaarmaking achterwege voor zover het 
aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van artikel 91 geheimhouding is opgelegd 
of ten aanzien waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbare belang;  

� Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 
van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren 
behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, 
geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde 
wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling 
aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen 
totdat de commissie haar opheft. 

� Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de commissie, gedeputeerde 
staten en de commissaris van de Koning, ieder ten aanzien van stukken die zij aan de commissie 
overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht 
genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel provinciale staten haar 
opheffen. 

� Indien de commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot 
geheimhouding geldt tot provinciale staten heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht 
genomen totdat provinciale staten haar opheffen. 

 
Over de vraag wie in een besloten commissievergadering aanwezig mogen zijn laat de Provinciewet 
zich niet uit. De beslissing daarover is aan de commissie. In ieder geval zullen de aanwezige burgers 
en de pers de vergaderzaal moeten verlaten. Formeel ook de collegeleden en de ambtenaren die de 
collegeleden ondersteunen, maar in de praktijk  hebben de collegeleden (en de ondersteunende 
ambtenaren) een permanente uitnodiging om bij de commissievergaderingen aanwezig te zijn. 
Aangenomen mag worden dat dit ook geldt voor de besloten vergaderingen, tenzij de commissie in 
een concreet geval anders beslist. Ook de provinciesecretaris, die het college en de commissaris van de 
Koningin bij de uitoefening van hun taak terzijde staat, kan bij besloten commissievergaderingen 
aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de aanwezige statenleden, die geen lid zijn van de desbetreffende 
commissie, alsmede voor officieel aangewezen fractiemedewerkers. 
 
Het is denkbaar dat het gewenst is dat anderen, dan de in de vergadering aanwezige leden van de 
commissie, aanwezig moeten zijn bij de beraadslagingen in een besloten vergadering. Hierbij kan 
worden gedacht aan bepaalde ambtenaren of externe deskundigen. Daarover zal de commissie dan bij 
de beraadslaging of met gesloten deuren zal worden vergaderd een expliciete beslissing moeten 
nemen.  
 
De commissie beslist -nadat burgers, pers en ambtenaren (die niet nodig zijn ter ondersteuning van de 
collegeleden) de vergaderzaal hebben verlaten en de deuren zijn gesloten- of in beslotenheid zal 
worden vergaderd. Daarover dient dus een expliciete beslissing te worden genomen door de 
commissie.  
 
Het verslag van een besloten vergadering dient formeel in een besloten vergadering te worden 
vastgesteld. De bestaande praktijk dat dit alleen gebeurt als er inhoudelijke opmerkingen zijn over het 
verslag, heeft nog nooit tot problemen geleid en kan worden gecontinueerd.  
 
Als het college buiten het formele kader van de commissievergaderingen om wil overleggen met de 
commissie, of als de commissie dat zelf wil, wordt in de provinciale praktijk nogal eens gekozen voor 
een andere overlegvorm. Bijvoorbeeld een informele commissiebijeenkomst of een 
informatiebijeenkomst voor commissieleden, waarin geen standpunten worden ingenomen en geen 
besluiten worden genomen. Benadrukt wordt dat dit informele bijeenkomsten zijn en geen formele 
statenvergaderingen. Dergelijke bijeenkomsten hebben een besloten karakter. Een en ander analoog 
aan de redenering dat voor collegevergaderingen het beginsel van de openbaarheid niet geldt. 
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Achtergrond hiervan is dat open overleg tussen het college en de commissie over veelal nog 
onvoldragen voorstellen en standpunten mogelijk moet zijn.  
 
Gebruikelijk is dat er terughoudend met de informatie uit besloten statenvergaderingen wordt 
omgegaan. Dit betekent dat er sprake is van een automatisme dat het besprokene in een besloten 
vergadering geheim of vertrouwelijk is, tenzij hierover in de besloten vergadering expliciet andere 
afspraken zijn gemaakt.  
 

3. Het opleggen van geheimhouding (stukken en/of besprokene)

3.1. Algemeen 
 
Gebruikelijk is dat er terughoudend met de informatie uit besloten statenvergaderingen wordt 
omgegaan. Dit betekent dat er sprake is van een automatisme dat het besprokene in een besloten 
vergadering geheim of vertrouwelijk is, tenzij hierover in de besloten vergadering expliciet andere 
afspraken zijn gemaakt. Voor geheimhouding is een actieve handeling nodig; geheimhouding moet 
uitdrukkelijk worden opgelegd. Stukken worden ook niet vanzelf geheim door "het stempel geheim" er 
op te zetten. 
 
De gronden voor geheimhouding zijn neergelegd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. 
Ingevolgde de Provinciewet kan slechts tot geheimhouding van informatie worden besloten in 
gevallen waarin artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur toelaat dat deze informatie niet 
openbaar wordt. Dit betekent dus dat bepaalde informatie slechts op grond van een belang genoemd in 
artikel 10 van die wet de kwalificatie geheim kan krijgen.  
 
Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van 
Strafrecht.  
 
De geheimhouding geldt voor degenen die bij de behandeling aanwezig waren en voor hen die van de 
stukken kennis dragen.  
 
Geheimhouding met betrekking tot stukken moet worden vastgelegd in een begeleidende brief, waarin 
ook de reden van geheimhouding wordt vermeld. Van een opgelegde geheimhouding wordt op de 
stukken melding gemaakt door het plaatsen van een stempel "geheim". Geheime stukken worden 
verzonden in een gesloten envelop. 
 
3.2. College 
 
In artikel 55 van de Provinciewet is de geheimhoudingregeling opgenomen voor hetgeen in de 
besloten vergaderingen van gedeputeerde staten  is behandeld en de inhoud van stukken die aan het 
college zijn overgelegd.  
 
Het college kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, 
omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het 
college worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten 
vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen 
die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in 
acht genomen totdat het college haar opheft. 
 
Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de commissaris van de Koningin of een commissie, 
ten aanzien van de stukken die zij aan het college overleggen.  
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Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het 
orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel Provinciale Staten haar opheffen. 
 
Indien het college zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt 
tot Provinciale Staten heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat Provinciale 
Staten haar opheffen. 
 
3.3. Provinciale Staten 
 
In artikel 25 van de Provinciewet is een geheimhoudingsregeling opgenomen voor hetgeen in een 
besloten vergadering van Provinciale Staten is behandeld en de inhoud van stukken die aan 
Provinciale Staten of aan de leden van Provinciale Staten zijn overgelegd.  
 
De bevoegdheid tot het opleggen van geheimhouding op grond van artikel 25 van de Provinciewet 
bestaat alleen als een van de gronden van artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur zich voordoet. Dit 
betekent dat oplegging van geheimhouding op grond van andere redenen of in verdergaande mate dan 
de Wet openbaarheid van bestuur vereist, in strijd komt met de wet. 
 
Provinciale Staten kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid 
van bestuur  omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken 
die aan Provinciale Staten worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het 
in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding 
wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken 
kennis dragen, in acht genomen totdat Provinciale Staten haar opheffen. 
 
In artikel 25 van de Provinciewet staat dat voor de afloop van een besloten vergadering Provinciale 
Staten beslissen of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. 
Provinciale Staten kunnen besluiten de geheimhouding op te heffen. 
 
Geheimhouding over wat in een besloten vergadering wordt besproken kan dus alleen tijdens die 
vergadering worden opgelegd. Het is niet mogelijk om enige tijd na een besloten vergadering over het 
daar behandelde alsnog geheimhouding op te leggen. 
 
Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de commissaris van de Koningin en een 
commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan Provinciale Staten of aan leden van 
Provinciale Staten overleggen. Op de stukken wordt van deze geheimhouding melding gemaakt.  
Het gaat hier om het opleggen van voorlopige geheimhouding met betrekking tot stukken die buiten 
een besloten vergadering om worden overgelegd.  
 
De door het college, de commissaris van de Koningin of een commissie opgelegde verplichting tot 
voorlopige geheimhouding met betrekking tot aan Provinciale Staten overgelegde stukken vervalt, 
indien de oplegging niet door Provinciale Staten in haar eerstvolgende vergadering (die blijkens de 
presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht) wordt 
bekrachtigd. Als die bekrachtiging dus niet plaatsvindt vervalt de geheimhouding.  
 
De door het college, de commissaris van de Koningin of een commissie opgelegde verplichting tot 
voorlopige geheimhouding met betrekking tot aan de leden van Provinciale Staten overgelegde 
stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien 
het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan Provinciale Staten is voorgelegd, totdat 
Provinciale Staten haar opheffen, kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de 
presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht.  
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Dit betekent dat indien het stukken betreft die aan Provinciale Staten zijn voorgelegd, de 
geheimhoudings-plicht geldt totdat haar opheffen. Alleen Provinciale Staten kan deze beslissing dan 
dus nog nemen, niet het college, de commissaris van de Koningin of een commissie.  
Betreft het stukken die niet aan Provinciale Staten zijn voorgelegd, maar alleen aan de leden van 
Provinciale Staten, dan kan alleen het college, de commissaris van de Koningin of een commissie de 
geheimhouding opheffen. 
 
3.4. Statencommissies 
 
Artikel 91 van de Provinciewet gaat over de geheimhouding die wordt opgelegd door een commissie 
voor hetgeen in een besloten vergadering behandelde en de stukken die aan de commissie worden 
overgelegd.  
 
Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van 
de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en 
omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding 
opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die 
vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en 
allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar 
opheft. 
 
Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college en de 
commissaris van de Koningin, ieder ten aanzien van stukken die hij aan een commissie overlegt. 
Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het 
orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel Provinciale Staten haar opheffen. 
 
Indien een commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding 
geldt tot Provinciale Staten heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat Provinciale 
Staten haar opheffen. 
 

4. Het afspreken van vertrouwelijkheid (stukken en/of besprokene)

Vertrouwelijke informatie aan de statenleden, zowel schriftelijk als mondeling, komt regelmatig voor. 
Zonder dit per geval concreet af te spreken wordt aangenomen dat de statenleden die de vertrouwelijke 
informatie ontvangen er ook vertrouwelijk mee omgaan.  
 
Vertrouwelijkheid is een afspraak, meestal stilzwijgend, soms uitdrukkelijk gemaakt. Het openbaar 
maken van vertrouwelijke informatie is iets anders is dan het schenden van de formele 
geheimhoudingsplicht. Het stempel vertrouwelijk heeft op zichzelf geen juridische betekenis. Het zich 
houden aan vertrouwelijkheid is een politieke/bestuurlijke fatsoensnorm. 
 
Er is inmiddels wel een recente uitspraak van de Hoge Raad1 waaruit blijkt dat ook het openbaar 
maken van vertrouwelijke informatie een strafbaar feit kan opleveren. Het onderscheid tussen de 
begrippen "geheim"en "vertrouwelijk" is daarmee vervaagd.   
 

1 LJN: BM2422, Hoge Raad , 08/01679 
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Gebruikelijk is dat er terughoudend met de informatie uit besloten statenvergaderingen wordt 
omgegaan. Dit betekent dat er sprake is van een automatisme dat het besprokene in een besloten 
vergadering geheim of vertrouwelijk is, tenzij hierover in de besloten vergadering expliciet andere 
afspraken zijn gemaakt. 

Het is van belang om vertrouwelijkheid en geheimhouding altijd goed te onderscheiden. Zo moet er 
steeds nadrukkelijk worden stilgestaan bij de vraag of vertrouwelijkheid voldoende is of dat er 
geheimhouding moet worden opgelegd. 
 
Indien vertrouwelijkheid wenselijk is, is het verstandig dit ook vast te leggen in het verslag van de 
vergadering waarin dit wordt afgesproken. Het is overigens gebruikelijk om die vertrouwelijkheid aan 
het begin van de vergadering af te spreken en niet aan het eind.  
 
Een stuk dat openbaar is behoudt die openbare status, ook al wordt daar in vertrouwelijkheid over 
gesproken. Hetgeen vertrouwelijk is besproken is niet openbaar, tenzij anders wordt besloten. Het kan 
niet zo zijn dat een onderwerp, vanwege de aanwezigheid van vertrouwelijke stukken, niet besproken 
mag worden. 
 
Vertrouwelijkheid met betrekking tot stukken moet worden vastgelegd in een begeleidende brief, 
waarin ook de reden van vertrouwelijkheid wordt vermeld.  Van de vertrouwelijkheid wordt op de 
stukken melding gemaakt door het plaatsen van een stempel "vertrouwelijk". Vertrouwelijke stukken 
worden verzonden in een gesloten envelop. 
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BIJLAGE 
 
Artikel 23 van de Provinciewet.  

1. De vergadering van provinciale staten wordt in het openbaar gehouden.  
2. De deuren worden gesloten, wanneer ten minste een tiende van het aantal leden dat de 

presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.  
3. Provinciale staten beslissen vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.  
4. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet 

openbaar wordt gemaakt tenzij provinciale staten anders beslissen.  
5. Provinciale staten maken de besluitenlijst van hun vergaderingen op de in de provincie 

gebruikelijke wijze openbaar. Provinciale staten laten openbaarmaking achterwege voor zover 
het aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van artikel 25 geheimhouding is 
opgelegd of ten aanzien waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang 

 
Artikel 24 van de Provinciewet.  
In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over:  

a. de toelating van nieuw benoemde leden;  
b. de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;  
c. de invoering, wijziging en afschaffing van provinciale belastingen; en  
d. de benoeming en het ontslag van gedeputeerden. 

 

Artikel 25 van de Provinciewet.  
1. Provinciale staten kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de 
inhoud van de stukken die aan provinciale staten worden overgelegd, geheimhouding opleggen. 
Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering 
opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die 
van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat provinciale staten haar 
opheffen.  

2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
geheimhouding eveneens worden opgelegd door gedeputeerde staten, de commissaris van de 
Koning en een commissie, ieder ten aanzien van stukken die zij aan provinciale staten of aan leden 
van provinciale staten overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.  

3. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan 
provinciale staten overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door provinciale staten in 
hun eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal 
zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd.  

4. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan 
leden van provinciale staten overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de 
verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan 
provinciale staten is voorgelegd, totdat provinciale staten haar opheffen. Provinciale staten kunnen 
deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de 
helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht. 

 
Artikel 55 van de Provinciewet.  
1. Gedeputeerde staten kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de 
inhoud van de stukken die aan hen worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding 
omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De 
geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het 
behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat gedeputeerde staten haar 
opheffen.  

2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de commissaris van de Koning of een commissie, 
ten aanzien van de stukken die zij aan gedeputeerde staten overleggen. Daarvan wordt op de 
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stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de 
verplichting heeft opgelegd, dan wel provinciale staten, haar opheffen.  

3. Indien gedeputeerde staten zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot 
geheimhouding geldt tot provinciale staten hebben gericht, wordt de geheimhouding in acht 
genomen totdat provinciale staten haar opheffen. 

 

Artikel 81 van de Provinciewet.  
1. Provinciale staten, onderscheidenlijk gedeputeerde staten, kunnen bestuurscommissies instellen 

die bevoegdheden uitoefenen die hun door provinciale staten, onderscheidenlijk gedeputeerde 
staten, zijn overgedragen. Zij regelen daarbij de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de 
werkwijze, daaronder begrepen de wijze waarop zij inzage hebben in de stukken waaromtrent door 
een bestuurscommissie geheimhouding is opgelegd. Deze inzage kan slechts worden geweigerd 
voor zover zij in strijd is met het openbaar belang. 

2. De commissaris en de gedeputeerden zijn geen lid van een door provinciale staten ingestelde 
bestuurscommissie. Leden van provinciale staten zijn geen lid van een door gedeputeerde staten 
ingestelde bestuurscommissie. 

3. De artikelen 136, tweede lid, 137 en 138 zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit tot 
instelling van een bestuurscommissie. 

4. De artikelen 19, tweede lid, 22 en 23, eerste tot en met vierde lid, zijn van overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van de vergadering van een door provinciale staten ingestelde 
bestuurscommissie, met dien verstande dat in artikel 19, tweede lid, voor «de commissaris» wordt 
gelezen: de voorzitter van een bestuurscommissie. 

5. Voor zover zulks in verband met de aard en omvang van de overgedragen bevoegdheden nodig is, 
regelen gedeputeerde staten de openbaarheid van vergaderingen van een door hen ingestelde 
bestuurscommissie. 

 
Artikel 91 van de Provinciewet.  
1. Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 

van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren 
behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, 
geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde 
wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling 
aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen 
totdat de commissie haar opheft.  

2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de commissie, gedeputeerde 
staten en de commissaris van de Koning, ieder ten aanzien van stukken die zij aan de commissie 
overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht 
genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel provinciale staten haar 
opheffen.  

3. Indien de commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot 
geheimhouding geldt tot provinciale staten heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht 
genomen totdat provinciale staten haar opheffen. 

 
Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.  
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet 

bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer maakt. 
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2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het  
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke 

lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de 

informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft 

ingestemd met openbaarmaking. 
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende lid, aanhef 

en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op 
emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het 
verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van 
openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang. 

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor 
zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter. 

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie. 
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voorzover 

het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het 
eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie 
betrekking heeft op emissies in het milieu. 

 

REGLEMENT VAN ORDE PROVINCIE UTRECHT 2003 
 
Hoofdstuk 4. Provinciale Staten 
Verslag besloten vergadering 
 

Pr.w. 23-4: Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag 
opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij provinciale staten anders 
beslissen. 

 
ARTIKEL 51. 
 
Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgesteld. Het wordt in een volgende 
besloten vergadering aan provinciale staten ter vaststelling voorgelegd. Het verslag van die 
vergadering wordt zo mogelijk tijdens de vergadering vastgesteld. 
 

Hoofdstuk 5. Commissies 
 
Openbaarheid 
 

Pr. w. 80-5 jo. 23-1:De vergadering van (de commissie) wordt in het openbaar 
gehouden. 
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2. De deuren worden gesloten wanneer ten minste een tiende van het aantal leden 
dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig 
oordeelt. 

 
ARTIKEL 62. 
 
De deuren worden eveneens gesloten wanneer een lid van gedeputeerde staten dat in de vergadering 
aanwezig is, daarom verzoekt. 
 

Pr.w. 80-5 jo 23-3: (De commissie beslist) vervolgens of met gesloten deuren zal worden  
vergaderd. 

 4. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag 
opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij (de commissie) anders  beslist. 

 5. Provinciale staten maken de besluitenlijst van hun vergaderingen op de in de 
provincie gebruikelijke wijze openbaar. Provinciale staten laten openbaarmaking 
achterwege voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond 
van artikel 91 geheimhouding is opgelegd of ten aanzien waarvan openbaarmaking 
in strijd is met het openbare belang. 

 
Geheimhouding 
 

Pr. w. 91 – 1. Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, 
genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die 
vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken 
die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding 
omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering 
opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren 
en allen die van het  behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat 
de commissie haar opheft. 

 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van 
bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de 
commissie, gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning, ieder ten aanzien 
van stukken die zij aan de commissie overleggen. Daarvan wordt op de stukken 
melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat 
de verplichting heeft opgelegd, dan wel provinciale staten haar opheffen. 

 3. Indien de commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting 
tot geheimhouding geldt tot provinciale staten heeft gericht, wordt de 
geheimhouding in acht genomen totdat provinciale staten haar  opheffen. 

 
ARTIKEL 63. 
 
Een verplichting tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van de leden van gedeputeerde staten en de 
griffier. Zij geldt ook niet ten aanzien van de leden van provinciale staten, maar dan slechts voor zover 
dat niet in strijd is met het openbaar belang. 
 

WETBOEK VAN STRAFRECHT 

Artikel 272, eerste lid van die wet luidt: “Hij die enig geheim, waarvan hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan 
wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie.” 
 


