
 
 

MOTIE 

Indiener Maassen (M:OED)  

Raadsvergadering 12 februari 2019 

Agendapunt 4. Casus spionage ambtenaren 

Onderwerp Motie van afkeuring 

Besluit gemeenteraad  

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 13 februari 2019 
 
Constaterende dat: 

 Uit de onderliggende stukken een beeld opduikt van een college dat alleen maar oog heeft gehad voor het 
ontdekken op welke wijze de notulen van de vergadering van de SSC-ZL aan derde(n) zijn toegekomen; 

 Het college op geen enkele wijze enig besef lijkt te hebben gehad van de impact van de inhoud van de 
notulen; 

 De vraag kan worden gesteld of het onderzoek waartoe door/namens het college opdracht voor is gegeven 
niet in strijd met het recht is. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft immers op 5 september 
2017 (zie EHRM 5 september 2017, nr. 61496/08 (Barbulescu v. Romania)) geoordeeld dat werkgevers alleen 
het e-mailverkeer van werknemers mogen controleren wanneer de werknemers hierover vooraf zijn 
ingelicht; 

 Het juridisch advies van Pels Rijken van 21 januari 2019 geen spaan heel laat van de wijze waarop 
namens/door het college is gehandeld; 

 Het advies van Pels Rijken ook duidelijk aangeeft hoe de positie van de vakbond en de Ondernemingsraad 
dient te worden gezien; 

 Het dossier er alle schijn van heeft dat het college geen recht heeft gedaan aan die positie; 

 Ook voor de gemeenteraad al langere tijd duidelijk was dat de onderlinge verhoudingen door het SSC-ZL 
onder spanning waren komen te staan; 

 Dit echter nooit tot gevolg mag hebben dat er een dossier voorligt dat uitademt dat “barbertje moet 
hangen”; 

 De komende tijd flink geïnvesteerd zal moeten worden om onderlinge verhoudingen te herstellen; 

 De gemeenteraad van Maastricht van het college een gedetailleerd plan van aanpak wenst te ontvangen 
over hoe de relatie met alle werknemers, vakbonden en ondernemingsraad duurzaam wordt hersteld. 

 
 
BESLUIT: 

 Uit te spreken de wijze van opereren van het college van Maastricht in dit dossier af te keuren en het college 
op te roepen alles op alles te zetten om de onderlinge verhoudingen te herstellen. 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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