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Onlangs stuurde ik u een brochure met daarin een overzicht van de veranderingen 
in de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Die veranderingen waren het gevolg 
van de adviezen die de commissie Dijkstal eerder had uitgebracht. In de 
begeleidende brief gaf ik aan u binnenkort te informeren over een geactualiseerde 
handreiking voor bestuurlijke integriteit. 

Het is mij een genoegen u hierbij te kunnen laten weten dat die geactualiseerde 
handreiking vanaf heden in digitale vorm voor u beschikbaar is. 
De handreiking is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), 
de Unie van Waterschappen (UvW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Deze handreiking vervangt vorige versies die eveneens met 
VNG, IPO en UvW werden samengesteld. 

Op grond van signalen uit de praktijk is deze versie van de handreiking compacter 
en toegankelijker gemaakt. Verder is de handreiking aangepast aan nieuwe wet- en 
regelgeving, onder meer over de openbaarmaking van neveninkomsten en de 
verrekening ervan. De regels op die terreinen zijn als gevolg van de adviezen van 
de commissie Dijkstal op meer groepen politieke ambtsdragers van toepassing. 
Ik wijs u in het bijzonder op het hoofdstuk waarin over onkosten en declaraties 
wordt gesproken. Dat is een actueel onderwerp waarover veel discussie is en dat 
geregeld terugkeert, onder andere naar aanleiding van WOB-verzoeken. In dit 
hoofdstuk wil ik een kader aangeven dat aan politieke ambtsdragers houvast biedt 
in de praktijk en dat bovendien voor alle betrokken beroepsgroepen tot 
vergelijkbare toepassingen leidt. 

Overigens is het onderwerp declaraties nog in ontwikkeling. Doel is verder 
duidelijkheid te geven over de verrekening van specifieke soorten declaraties en 
voorzieningen. Ik zal u daarover nader informeren. 
Vooruitlopend daarop reageer ik op vragen die in de praktijk zijn gerezen over 
contributies voor de landelijke beroepsverenigingen (op dit moment het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Wethoudersvereniging en de 
Nederlandse Vereniging van Raadsleden). Er bestaat geen bezwaar tegen dat deze 
contributies ten laste van -in dit geval- de gemeente worden gebracht. 
Dit hangt nauw samen met de overweging dat deze beroepsverenigingen zich ten 
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doel stellen om de professionaliteit van hun leden te ondersteunen. Voor het NGB Datum 
werd die lijn al gevolgd. De verenigingen van wethouders en die van raadsleden 3 mei 2010 

hebben eveneens belangrijke stappen gezet om de professionaliteit van hun leden Kenmerk 
te vergroten. Het is dus logisch voor de contributies van deze verenigingen een 
zelfde lijn te kiezen. 

De handreiking vormt geen vastomlijnd spoorboekje maar is naar ik verwacht wel 
een hulpmiddel om een bewuste en transparante afweging te maken. Indien u van 
mening bent dat onderdelen duidelijker kunnen worden beschreven, kunt u 
reageren op de handreiking via bestuurlijkeintegriteit@minbzk.nl. Ik kan niet op 
iedere reactie afzonderlijk in gaan, maar mocht uit uw reacties blijken dat de 
beschrijving nog onvoldoende helder is, dan zal ik nagaan of verdere aanscherping 
mogelijk is. 

Deze herziene handreiking staat niet op zich zelf maar vormt onderdeel van een 
aantal activiteiten om de alertheid voor het onderwerp integriteit verder te 
vergroten en een helpende hand te bieden om kwesties op dit gebied te 
voorkomen. Verschillende beroepsgroepen en koepelorganisaties organiseren ronde 
tafelgesprekken om ervaringen met elkaar te kunnen uitwisselen. Ook wordt 
bekeken welke instrumenten bruikbaar zijn om het integriteitsbeleid onder politieke 
ambtsdragers te intensiveren. Daamaast wordt door de Vrije Universiteit 
Amsterdam onderzoek gedaan naar de toepassing van integriteitsmaatregelen 
binnen de gemeentelijke organisatie. Verder wordt bezien met welke soorten van 
problemen de ambtsdragers zoal te maken krijgen. Uitkomsten van die activiteiten 
krijgen een plaats in een volgende versie van de handreiking die dan tevens in 
papieren vorm zal verschijnen. 

U kunt de handreiking vinden op de site van de VNG (www.vng.nl en vervolgens 
het beleidsveld 'arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid' / integriteit), het IPO 
(www.ipo.nl), de Unie van Waterschappen (www.uvw.nl/publicaties), het ministerie 
van BZK (www.minbzk.nl/onderwerpen/openbaar-bestuur/integriteit/publicaties) en 
op de site van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), die 
laatste onder www.integriteitoverheid.nl. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

drs. A.Th.B. Bijl 
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