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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de 
Koning 

 
 
 

 
 datum 8 juni 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35530 
Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke 
ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 8 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, 
CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga. 
Tegen: SP, FVD, BIJ1, PvdD en PVV. 
 
 
Aangenomen amendement 
 
Artikel 3, derde lid 
7 (De Kort) over dat politieke ambtsdragers niet binnen twee jaar na hun aftreden lid 
kunnen worden van het adviescollege  
 
Met dit amendement wordt geregeld dat politieke ambtsdragers niet binnen twee jaar na 
hun aftreden lid kunnen worden van het adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. 
Dit is om eventuele belangenverstrengeling dan wel de schijn van belangenverstrengeling 
te voorkomen. Met de termijn van twee jaar wordt aangesloten bij de termijn die wordt 
genoemd in de circulaire lobbyverbod bewindspersonen.  
 



 

 datum 8 juni 2021 

 blad 2 
 

 
 

Het amendement heeft geen betrekking op leden van de Raad van State, leden van de 
Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsman en de 
Rijksvertegenwoordiger BES. Deze functionarissen zijn geen bestuurders noch gekozen 
volksvertegenwoordigers. Dat betekent dat de termijn van twee jaar voor deze 
functionarissen niet geldt. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
Verworpen amendement 
 
Artikel3, invoeging lid 1a 
8 (Leijten) over het om niet vervullen van het lidmaatschap van het adviescollege 
 
Indiener beoogt met dit amendement de leden van de adviescommissie hun taak om niet 
te laten uitvoeren. Net als de Minister wil de indiener de kosten voor de ingestelde 
adviescommissie zo laag mogelijk houden.  
Indiener vindt een vergoeding per vergadering conform de Wet vergoedingen 
adviescolleges en commissies te hoog in relatie tot de eervolle taak. Daarbij vindt de 
indiener niet uit te leggen dat adviseurs over de vergoeding van politieke ambtsdragers 
voor dat advies een rijkelijke vergoeding ontvangen, naast hun vaak toch al goed 
betalende posities. Gezien de geringe tijdsbelasting en om te voorkomen dat de 
adviescommissie een plek wordt voor lucratieve neveninkomsten, acht de indiener  
dit voorstel gerechtvaardigd 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, Volt, BBB, FVD, Groep Van Haga en PVV. 
 
 
Moties 
 
9  11 (Leijten) over de vergoeding voor politieke ambtsdragers spiegelen aan die voor 
uitvoerders in de publieke sector 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, PvdA, PvdD, BBB en PVV. 
 
10  12 (Bisschop) over een eenmalige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en 
algemeen bestuursleden 
Aangehouden. 


