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Wetsvoorstel bevorderen integriteit en 
functioneren decentraal bestuur

- VOG als benoembaarheidsvereiste wethouders/gedeputeerden
- nog geen verplichte screening (risicoanalyse integriteit)

- Openbaarmaking nevenfuncties

- Bestuurlijke toegangsbevoegdheid CvdK

- Belangenverstrengeling
- beleidskader verboden handelingen

- Geheimhouding

- Lijstuitputting in kleine gemeenten (wijziging Kieswet)



Screening wethouders

• Wetsvoorstel stelt VOG verplicht (artikel 36a Gemeentewet) 

- afgifte door Justis; profiel politieke ambtsdragers

• Advies RvS: uitstel verplichte risicoanalyse integriteit

- separaat wetsvoorstel met nadere uitwerking 

- inventarisatie screening nieuwe wethouders
- rol burgemeester; openbaarheid als steun in de rug

VOG en risicoanalyse in 2022 op vrijwillige basis? Ja, graag!
- Zie ook: Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders
- Brief minister BZK 18 maart 2022 (en 15 november 2021)



Aanscherping openbaarmaking nevenfuncties

• Geldt voor zowel raadsleden als wethouders als de burgemeester

• Openbaarmaking elektronisch en door terinzagelegging op het gemeentehuis

• Terstond na benoeming of aanvaarding nieuwe nevenfunctie

• Openbaarmaking inkomsten uit nevenfuncties B&W
blijft uiterlijk 1 april



Versterking informatiepositie commissaris van 
de Koning als rijksorgaan

• Reeds bestaande taak: adviseren en bemiddelen bij ernstig verstoorde bestuurlijke 
verhoudingen of wanneer de bestuurlijke integriteit in het geding is (artikel 182 
Provinciewet jo. artikel 7b Ambtsinstructie) 

• Versterking informatiepositie: toegang tot stukken waar geheimhouding op rust en 
toegang tot besloten vergaderingen, indien redelijkerwijs noodzakelijk voor taak 



Aanscherping bepalingen inzake 
belangenverstrengeling 

• Geldt voor zowel raadsleden als wethouders als de burgemeester

• Stemonthouding (artikel 28 Gemeentewet)
- uitbreiding naar deelname beraadslaging
- verhouding tot artikel 2:4 Awb

• Onverenigbare betrekkingen (artikel 13 Gemeentewet) 
- ambtenaar die werkzaam is bij gemeenschappelijke regeling

• Verboden handelingen (artikel 15 Gemeentewet)
- modelbeleidskader verboden handelingen 



Verboden handelingen

• Artikel 15 Gemeentewet
- Absolute verboden: bijv. advocaat zijn t.b.v. de gemeente of de wederpartij
- Verboden waarvoor ontheffing door GS mogelijk is: bijv. onderhands verwerven van 
onroerende zaken 

• Consequenties  
- Schorsing en vervallenverklaring lidmaatschap raad (artikel X 8 Kieswet)
- Nietige overeenkomst, behoudens goedkeuring GS (artikel 3:43 BW)



Modernisering bepalingen met betrekking tot 
geheimhouding

• Eén nieuw hoofdstuk in de Gemeentewet

• Raad krijgt beschikking over geheime info raadscommissie 

• Explicitering bevoegdheid geheimhouding burgemeester

• Vervallen bekrachtiging; raad kan geheimhouding opheffen

• Vervallen mogelijkheid informeren individuele raadsleden onder geheimhouding

• Uitbreiding kring van geheimhouders mogelijk

• Sanctionering bij overtreding: tijdelijke uitsluiting van geheime informatie



Beleid komende jaren: agenda integriteit

• Verduidelijking normen en procedures

• Regels voor na het ambt? (GRECO)

• Bevoegdheid burgemeester?

• Taskforce integriteit

• Bundeling en integratie handreikingen
en modelgedragscodes

• Tussentijdse raadsontbinding?



Ruimte voor vragen! 
info.openbaarbestuur@minbzk.nl


