Gedragscode Integriteit Rijk
Hf 5. Informatie en communicatie
Persoonlijke meningsuitingen
Voor elke burger geldt het grondrecht van vrije meningsuiting. Dus ook voor ambtenaren. Maar
voor jou als ambtenaar is dit recht in relatie tot jouw ambtelijk functioneren wel begrensd. Dit
betekent dat je voorzichtig moet zijn met het openlijk ventileren van jouw persoonlijke opvattingen
en dus niet zomaar alles kunt zeggen, schrijven, liken/delen of twitteren. Dit geldt ook voor het
plaatsen van foto’s en afbeeldingen.
Daarbij maakt het verschil wat je positie is binnen de organisatie en welke afstand je hebt tot het
onderwerp waar het over gaat. Hoe dichter je bij het betreffende inhoudelijke beleidsterrein staat,
hoe meer behoedzaamheid geboden is. Bijvoorbeeld, als je werkt voor de onderwijsinspectie moet
je voorzichtiger zijn in het uiten van een persoonlijke mening over de kwaliteit van het onderwijs
dan wanneer je werkt voor de belastingdienst. Andersom moet je als je voor de belastingdienst
werkt voorzichtiger zijn in het uiten van een persoonlijke mening over belastingheffing. Ook zijn de
maatschappelijke en politieke gevoeligheid van het onderwerp van belang. Dit geldt vooral bij
onderwerpen die in het nieuws zijn, of waarvoor bij belangengroepen (lobbyisten) bijzondere
belangstelling bestaat. Het moment en de manier waarop je opvattingen kenbaar maakt zijn
namelijk van betekenis. Het is raadzaam om in dit soort situaties eerst te spreken met je collega’s
en/of leidinggevende. In alle gevallen geldt ook: let op je bewoordingen en de gebruikte middelen.
Realiseer je dat anderen vaak makkelijk jouw ambtelijke functie kunnen achterhalen en jouw
opvattingen dan kunnen beschouwen als opvattingen van het ministerie.
Als het gaat om publicatie van eigen teksten: vermeld dat het op persoonlijke titel is en zorg
ervoor dat er geen misverstand kan ontstaan over het feit dat het om een persoonlijke opvatting
gaat en niet om een opvatting die je vanuit je functie als ambtenaar ventileert. Raadpleeg collega’s
bij twijfel.
Uitgangspunten voor communicatie en persoonlijke meningsuitingen:

Realiseer je voor alles dat je ambtenaar bent

Communiceer op fatsoenlijke en respectvolle wijze.

Houd je aan de geheimhoudingsplicht.

Doe geen uitlatingen die schadelijk zijn voor jouw functioneren, of voor het functioneren van de
dienst.
Eerst denken, dan doen!

