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0. Oplegnota integriteit bewindspersonen CBJ 

gedragscode en reactie op initiatiefnota Dassen-Omtzigt 

Aanleiding 

- Zoals besproken in het PO D&B, de aangepaste versie (wijzigingen geel 

gearceerd):  

o Gedragscode bewindspersonen  

o Reactie initiatiefnota Dassen/Omtzigt 

- Daarnaast is bijgevoegd: 

o Verkenning onafhankelijk adviseur integriteit bewindspersonen  

o Beschrijving procedure melden financiële belangen TMG-leden (voor 

u ter info) 

Geadviseerd besluit 

- Agendering in de CBJ van 28 juni met het oog op behandeling in de RBJ en 

MR (8/15 juli) 

• Optie 1: agenderen gedragscode en reactie initiatiefnota  

• Optie 2: agenderen reactie initiatiefnota  

 

-  

 

 

 

De reactie op de initiatiefnota is conform uw verzoek in het PO qua toonzetting 

aangepast. Voorts zijn diverse passages toegevoegd of herschreven (zie geel); 

v.w.b. politiek assistenten en invoering lobbyregister worden onderzoeken 

toegezegd. Ook is opgenomen dat het kabinet een onafhankelijk adviseur integriteit 

bewindspersonen zal gaan benoemen. 

 

Toezeggingen en deadlines 

Voor zomerreces TK wenst reactie op nota 

Dassen/Omtzigt 

12 september TK-overleg Dassen/Omtzigt 

Medio 2022 Toezegging verzending Gedragscode 

30 september Voortgangsrapportage Greco 

Najaar 2022 Toezegging wetsvoorstel vervolgfuncties 

gewezen bewindspersonen naar TK 

Planning  
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Onze referentie 

2022-00003720432022-

0000563397 
 

Datum 

16 juni 2022 

Datum  Actie 

23 juni (uiterlijk) Versturen stukken naar CBJ 

28 juni  CBJ  

30 juni Voorleggen wetsvoorstel aan 

Adviescollege  

8 juli RBJ/MR 

15 juli MR (zonodig tweede ronde) 

15 juli Verzending gedragscode en reactie 

Dassen/Omtzigt aan TK 

2 september Wetsvoorstel MR 

2 september t/m 14 oktober Internetconsultatie wetsvoorstel 

12 september TK-debat initiatiefnota 

30 september Evaluatie GRECO 

Najaar 2022 Voorlichting RvS sanctionering gereed 

Najaar 2022 Onderzoek lobbyregister 

Medio november MR-behandeling wetsvoorstel en  

verzending voor advies RvS 

Voorjaar 2023 Indiening wetsvoorstel TK 

 

Weging opties 

Optie 1: Agenderen gedragscode en reactie op Dassen/Omtzigt in MR en 

toezending aan de TK voor de zomer 

Voordelen: 

- U voldoet aan uw toezeggingen richting de TK; 

- De gedragscode en de reactie initiatiefnota liggen in de TK vóór het TK-

overleg over de initiatiefnota op 12 september; 

- De GRECO neemt deze producten mee in haar evaluatie op 30 september; 

- U houdt zelf de regie i.p.v. dat TK die overneemt; 

- Niet aantrekkelijk om zowel vertraging op wetsvoorstel als op gedragscode 

aan de TK te moeten melden (zie hierboven: wetsvoorstel a.s. najaar in TK 

gaat niet lukken). 

Nadelen: 

- Op dit moment is onduidelijk of, en zo ja hoe, de gedragscode 

gesanctioneerd gaat worden (wachten op RvS); 

- De uitkomst van het onderzoek voor het lobbyregister kan niet worden 

meegenomen (wachten op hoogleraar); 

- Wellicht kost het benaderen/benoemen van de onafhankelijk adviseur nog 

wat tijd. 

 

Optie 2: Nu agenderen reactie Dassen/Omtzigt, maar wachten met 

agenderen gedragscode tot najaar 2022 

Voordelen: 

- De reactie op de initiatiefnota ligt vóór het TK-overleg in de TK; 

- Meer tijd om draagvlak voor gedragscode te organiseren binnen MR en bij 

departementen; 

- Sanctionering (en evt lobbyregister) kunnen worden meegenomen; 

- De keuze voor een onafhankelijk adviseur kan nader doordacht worden. 

Nadelen: 

- U voldoet niet aan toezeggingen TK, terwijl verschillende Kamerfracties op 

voortgang aandringen. U zult een uitstelbrief moeten versturen. TK neemt 

waarschijnlijk regie over. 

- De gedragscode komt te laat gereed voor de evaluatie GRECO. 




