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35 530 Instelling van een adviescollege op het terrein 
van de rechtspositie van politieke ambtsdragers 
(Wet adviescollege rechtspositie politieke 
ambtsdragers). 

D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT / 
ALGEMENE ZAKEN EN HUIS VAN DE KONING1 

1. Inleiding  

De leden van de fractie van de PVV hebben kennisgenomen van de 
antwoorden van de regering en hebben nog een enkele vervolgvragen. 

2. Collegeleden  

Op pagina 11 van de memorie van antwoord stelt de Minister: «Gezien het 
karakter van het adviescollege en het beoogde profiel van de leden 
passen hierbij geen sterk geprofileerde partijpolitieke collegeleden.». Kan 
de regering aangeven op basis van welke criteria bij de uitvoering van 
deze wet zal worden geborgd en gehandhaafd dat er geen sprake zal zijn 
van «sterk geprofileerde partijpolitieke collegeleden»? 

Op een pagina verder, pagina 12, stelt de Minister het volgende: «Het 
streven is een evenredige deelneming van vrouwen en personen 
behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen.». Kan de 
regering aangeven welke «etnische of culturele minderheidsgroepen» hier 
concreet onderscheiden worden en op basis van welke criteria? Kan de 
regering daarbij tevens aangeven wat hierbij de maatstaf is voor een 
«evenredige» deelneming? 

1 Samenstelling:
Kox (SP), Ganzevoort (GL), De Boer (GL), Van Hattem (PVV), Pijlman (D66), Rombouts (CDA), 
Schalk (SGP), Koole (PvdA). Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), Bezaan (VVD), Van 
der Burg (VVD), Crone (PvdA), Dittrich (D66) (voorzitter), Doornhof (CDA), Frentrop (FVD), 
Meijer (VVD), Nicolaï (PvdD) (ondervoorzitter), Rietkerk (CDA), Rosenmöller (GL), De Vries 
(Fractie-Otten), Keunen (VVD), Van der Linden (Fractie-Nanninga), Van Pareren (Fractie-
Nanninga), Raven (OSF), Talsma (CU).
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De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning ziet met belangstelling uit 
naar de nadere memorie van antwoord de regering en ontvangt deze 
graag binnen vier weken na vaststelling van dit nader voorlopig verslag. 

De voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning,
Dittrich 

De griffier van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning,
Bergman
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