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Wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met 
betrekking tot gemeenten  

… 

Artikel 155 

1. Een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen. 

2. Een lid van de raad kan de raad verlof vragen tot het houden van een interpellatie over een 
onderwerp dat niet staat vermeld op de agenda, bedoeld in artikel 19, tweede lid, om het college of 
de burgemeester hierover inlichtingen te vragen. De raad stelt hierover nadere regels. 

Artikel 155a 

1. De raad kan op voorstel van een of meer van zijn leden een onderzoek naar het door het college 
of de burgemeester gevoerde bestuur instellen. 

2. Het besluit tot het instellen van een onderzoek omvat een omschrijving van het onderwerp van 
onderzoek alsmede een toelichting. Deze omschrijving kan hangende het onderzoek door de raad 
worden gewijzigd. 

3. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een door de raad in te stellen onderzoekscommissie. De 
commissie heeft ten minste drie leden en bestaat uitsluitend uit leden van de raad. 

4. De artikelen 22, 82, derde lid, en 86, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
onderzoekscommissie. 

5. De onderzoekscommissie kan de bij deze wet verleende bevoegdheden uitsluitend uitoefenen, 
indien ten minste drie van haar leden aanwezig zijn. 

6. De bevoegdheden en werkzaamheden van een onderzoekscommissie worden niet geschorst door 
het aftreden van de raad. 

7. Op het besluit tot instelling van een onderzoek en tot instelling van een onderzoekscommissie, 
alsmede het besluit tot wijziging van de omschrijving van het onderwerp van een onderzoek zijn de 
artikelen 139, tweede lid, 140 en 141 van overeenkomstige toepassing. 

8. Alvorens de raad besluit tot een onderzoek, stelt hij bij verordening nadere regels met betrekking 
tot deze onderzoeken. In elk geval worden daarin regels opgenomen over de wijze waarop 
ambtelijke bijstand wordt verleend aan de commissie. 

Artikel 155b 

1. Leden en gewezen leden van de raad, de burgemeester en gewezen burgemeesters, wethouders 
en gewezen wethouders, leden en gewezen leden van de door de raad ingestelde rekenkamer, 
personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, leden en gewezen leden van een door de raad, het 
college of de burgemeester ingestelde commissie, ambtenaren en gewezen ambtenaren, door of 
vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, zijn verplicht te voldoen aan 
een vordering van de onderzoekscommissie tot het verschaffen van inzage in, het nemen van 
afschrift van of het anderszins laten kennisnemen van alle bescheiden waarover zij beschikken en 
waarvan naar het redelijk oordeel van de onderzoekscommissie inzage, afschrift of kennisneming 
anderszins voor het doen van een onderzoek als bedoeld in artikel 155a nodig is. 

2. Indien een vordering als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op bescheiden die afkomstig zijn 
van een instelling van de Europese Unie of van het Rijk en kennisneming van die bescheiden door 



de onderzoekscommissie het belang van de Europese Unie of de Staat kan schaden, wordt niet 
dan met toestemming van Onze Minister aan de vordering voldaan. 

3. Ambtenaren, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, zijn 
gehouden om aan een onderzoek als bedoeld in artikel 155a alle door de onderzoekscommissie 
gevorderde medewerking te verlenen. 

Artikel 155c 

1. Personen als bedoeld in artikel 155b, eerste lid, zijn verplicht te voldoen aan een oproep van de 
onderzoekscommissie om als getuige of deskundige te worden gehoord. 

2. Een getuige of deskundige die door de onderzoekscommissie wordt gehoord, is niet tevens lid van 
de onderzoekscommissie. 

3. De getuigen zijn verplicht getuigenis af te leggen. 

4. De deskundigen zijn verplicht hun diensten onpartijdig en naar beste weten als zodanig te 
verlenen. 

5. De onderzoekscommissie kan besluiten dat getuigen uitsluitend worden verhoord na het afleggen 
van een eed of belofte. Zij leggen dan in de vergadering van de onderzoekscommissie, in handen 
van de voorzitter, de eed of belofte af dat zij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zullen 
zeggen. 

6. De getuigen en deskundigen worden in een openbare zitting van de onderzoekscommissie 
gehoord. Plaats en tijd van de openbare zitting worden door de voorzitter tijdig ter openbare kennis 
gebracht. 

7. De onderzoekscommissie kan om gewichtige redenen besluiten een verhoor of een gedeelte 
daarvan niet in het openbaar af te nemen. De leden en plaatsvervangende leden van de 
commissie bewaren geheimhouding over hetgeen hun tijdens een besloten zitting ter kennis komt. 

8. Een getuige is gerechtigd zich tijdens het verhoor te laten bijstaan. Om gewichtige redenen kan de 
commissie besluiten, dat een getuige zonder bijstand wordt gehoord. 

9. Verklaringen die zijn afgelegd voor de onderzoekscommissie kunnen, behalve in het geval van 
artikel 207, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, niet als bewijs in rechte gelden. 

Artikel 155d 

1. Getuigen en deskundigen worden schriftelijk opgeroepen. De brief, houdende de oproep, wordt 
aangetekend verzonden of tegen gedagtekend ontvangstbewijs uitgereikt. 

2. De onderzoekscommissie kan bevelen dat getuigen en deskundigen die, hoewel opgeroepen in 
overeenstemming met het eerste lid, niet zijn verschenen, door de openbare macht voor hen 
worden gebracht om aan hun verplichting te voldoen. De onderzoekscommissie stelt de getuige of 
deskundige hiervan schriftelijk in kennis op de wijze, bedoeld in het eerste lid. In de beschikking 
wordt een termijn gesteld waarbinnen de belanghebbende de tenuitvoerlegging kan voorkomen 
door alsnog aan zijn verplichting te voldoen. 

Artikel 155e 

1. Niemand kan genoodzaakt worden aan de onderzoekscommissie geheimen te openbaren, voor 
zover daardoor onevenredige schade zou worden toegebracht aan het belang van de uitoefening 
van zijn beroep, dan wel aan het belang van zijn onderneming of de onderneming waarbij hij 
werkzaam is of is geweest. 

2. Zij die uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking tot geheimhouding verplicht zijn, kunnen zich 
verschonen getuigenis af te leggen, doch uitsluitend met betrekking tot hetgeen waarvan de 



wetenschap aan hen als zodanig is toevertrouwd. Zij kunnen inzage, afschrift of kennisneming 
anderszins weigeren van bescheiden of gedeelten daarvan tot welke hun plicht tot geheimhouding 
zich uitstrekt. 

3. De burgemeester en gewezen burgemeesters, wethouders en gewezen wethouders, leden en 
gewezen leden van een door het college of de burgemeester ingestelde commissie, ambtenaren 
en gewezen ambtenaren, door of vanwege het college aangesteld of daaraan ondergeschikt, zijn 
niet verplicht aan artikel 155b, eerste en derde lid, en artikel 155c, derde lid, te voldoen, indien het 
verstrekken van de inlichtingen in strijd is met het openbaar belang. 

4. De onderzoekscommissie kan verlangen dat een beroep als bedoeld in het derde lid op strijd met 
het openbaar belang wordt bevestigd door het college, of, voor zover de inlichtingen betrekking 
hebben op het door de burgemeester gevoerde bestuur, door de burgemeester. 

Artikel 155f 

Het college neemt de door de raad geraamde kosten voor een onderzoek in een bepaald jaar op in de 
ontwerp-begroting. 

… 
 




