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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 
 

 Den Haag, 16 maart 2005 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

 

29436  Wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met goed 

ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over integriteit  

 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 maart 2005 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdeel D, 

Artikel II, onderdeel B 

Artikel III, onderdeel A 

10 (De Pater en Van der Meer) 

De wijze van verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid en de naleving van de 

gedragscode behoeft niet bijwet geregeld te worden, maar kan worden overgelaten aan de 

Tweede Kamer, provinciale staten, gemeenteraad of algemeen bestuur. 

Aangenomen. Voor: Groep Wilders, VVD, CDA en LPF 

 

 



2 / 2 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdeel D 

11 (Vos) 

Dit amendement beoogt de onafhankelijke afwikkeling van de procedure voor het omgaan 

met bij de ambtenaar levende vermoedens van misstanden binnen de organisatie waar hij 

werkzaam is te garanderen. 

De vertrouwenspersoon moet dusdanig gepositioneerd worden, dat onafhankelijkheid van het 

bevoegd gezag bestaat, waardoor ambtenaren vrijelijk en zonder angst levende vermoedens 

van misstanden kunnen uiten. 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

Artikel I, onderdeel D 

9 (De Wit) 

Dit amendement beoogt de ruimte die in het wetsvoorstel zit voor onduidelijkheid en 

misbruik weg te nemen. 

Het onderscheid tussen nevenwerkzaamheden die wel en niet tot belangenverstrengeling 

kunnen leiden is soms moeilijk en niet op voorhand te maken. Daarom wordt voorgesteld om 

alle nevenfuncties te melden, registreren en openbaar te maken. Hetzelfde geldt voor 

financiële belangen. Als er bij nevenfuncties of financiële belangen een verstrengeling dreigt 

te ontstaan tussen de belangen van de functie en de belangen van de functionaris, dient er 

voor de ambtenaar een verbod te komen op het vervullen van die functie. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en LPF 

 

Artikel I, onderdeel D 

8 (De Wit) 

Uit verschillende verhoren van ambtenaren bijparlementaire onderzoeken blijkt dat 

ambtenaren soms opdracht hebben gekregen van hun minister om bepaalde informatie 

(bijvoorbeeld over de grote infrastructurele projecten) niet aan de Kamer te melden. Dit tast 

de integriteit van de overheid op ontoelaatbare wijze aan. 

De meldplicht voor ambtenaren – zowel aangesteld door of vanwege het rijk als aangesteld 

door of vanwege provincies, gemeenten of waterschappen – voorkomt dat zijdoor hun 

meerderen gedwongen kunnen worden om onwelgevallige informatie of misstanden achter te 

houden voor de Kamer. 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 


