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Betreft

screening wethouders

Geachte burgemeesters,
De gemeenteraadsverklezlngen komen eraan. Dat betekent ook de benoeming
van nieuwe wethouders. Zeals u hoogstwaarschijniijk weet, is bij de Tweede
Kamer het wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur
aanhangig.^ Een belangrijk wetsvoorstel, dat onder andere de VOG (Verklaring
Omtrent het Gedrag) voor kandidaat-wethouders verplicht stelt, als voorwaarde
om benoemd te kunnen worden. De regering spant zich ervoor in dat dit
wetsvoorstel uiterlijk 1 april 2022 in werking kan treden, zodat dit bij de
benoeming van nieuwe wethouders van kracht is.
Daarnaast is, mede op verzoek van de Tweede Kamer, afgelopen jaar hard
gewerkt aan een nota van wijziging op dit wetsvoorstel, waarin een risicoanalyse
integriteit voor kandidaat-wethouders verplicht wordt gesteld. Daarover heeft
overleg plaatsgevonden met de koepels en zijn adviezen uitgebracht. De nota van
wijziging is voor de zomer voor advies aan de Raad van State gezonden.
Afgelopen week heb Ik het advies mogen ontvangen. Helaas heeft de Raad van
State fundamentele kritiek op de gekozen wettelijke vormgeving. De voorgestelde
wettelijke regeling staat volgens de RvS op gespannen voet met de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Grondwet) en, in samenhang daarmee,
het legaliteitsbeginsel en de rechtszekerheid.
Daarom heb ik besloten de nota van wijziging niet in te dienen. Ik heb de Tweede
Kamer verzocht de behandeling van het reeds ingediende wetsvoorstel voort te
zetten, waarbij de inzet erop gericht blijft dat dit uiterlijk 1 april 2022 in werking
treedt.

Het niet-indienen van de nota van wijziging betekent niet dat wordt afgezien van
het wettelijk verankeren van een risicoanalyse voor kandidaat-wethouders. De
komende maanden zai het advies van de Raad van State worden bestudeerd en

zai hierover overleg worden gevoerd met de koepels. Ook zaI ik het proces van de
benoeming van nieuwe wethouders laten evalueren, zodat die ervaringen kunnen

Kamerstukken II, 2019/20, 35546.

Pagina 1 van 2

DG Bestuur, Ruimte)
Wonen

Directie Democratie &
Bestuur

worden betrokken bij een uiteindelijk in te dienen zelfstandig wetsvoorstel Inzake

Datum

de risicoanalyse voor wethouders.
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Vanwege het grote belang dat de regering hecht aan het bevorderen van de
integriteit van het openbaar bestuur, wil Ik u verzoeken te stimuleren dat er toch
een risicoanalyse van nieuw te benoemen wethouders zai plaatsvinden. U kunt
daarbij gebruik maken van de handvatten die de in 2019 door BZK uitgebrachte
Handleiding basisscan integriteit biedt.^

2021-0000591393

BZK zai zich, samen met het NGB, de VNG en de commissarissen van de Koning,
inspannen om u ais burgemeester goed te ondersteunen in dit proces, zodat u uw
verantwoordeiijkheid voor het bevorderen van de bestuurlijke integriteit ook hier
concreet kunt invuiien, in afwachting van een wettelijke regeiing. Daarover zai ik
u op korte termijn nader informeren.
Indien deze brief bij u vragen oproept, kunt u zich wenden tot de postbus:
info.oDenbaarbestuur(a)minbzk.ni

Hoogachtend,
De minis:

n Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties,

drs. K.H.

^ Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders
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