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Geachte mevrouw Ollongren, 
 
Op 23 mei j.l. ontvingen wij uw consultatieverzoek inzake het wetsvoorstel tot instelling van een 
adviescollege voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Met instemming kan de VNG hier 
op reageren. U komt hiermee namelijk tegemoet aan een breed gedeelde wens van het Overleg 
Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA) zoals af te leiden valt uit een 
gezamenlijke reactie- waaronder die van de VNG- van 23 mei 2016 op de Integrale visie op de 
(rechts)positie van politieke ambtsdragers “Bijzondere ambten, een toegesneden rechtspositie”.  
 
Kern gezamenlijke reactie 2016 
De ondertekenaars spraken de hoop uit dat de Kamer bij toekomstige afwegingen inzake de 
rechtspositie van politieke bestuurders blijft waken over de noodzakelijke balans die nodig is voor 
behoud van gekwalificeerde kandidaten binnen het openbaar bestuur. Daarvoor is inzicht in de 
effecten op korte en op lange termijn een essentiële voorwaarde om die balans te kunnen blijven 
bewaken. Opgeroepen werd om met een onafhankelijke commissie te komen die hierin een rol kan 
spelen. 
 
Doelstelling adviescollege 
Met een permanent adviescollege kan volgens u tot een samenhangende aansprakensystematiek 
voor alle politieke ambtsdragers worden gekomen en worden voorkomen dat salarisaanpassingen 
en andere rechtspositionele wijzigingen door deelaanpassingen een sterk incidenteel karakter 
hebben. Een permanent onafhankelijk adviescollege kan rechtspositionele wijzigingen aan de orde 
stellen. Met deze doelstelling van het voorgestelde adviescollege lijkt u tegemoet te komen aan de 
wensen van de deelnemers aan het ORDPA. 
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Onderwerp 
Consultatie over wetsvoorstel tot instelling van een adviescollege 
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Verhouding ORDPA tot adviescollege 
In het ORDPA spreken de decentrale koepels (Interprovinciaal overleg (IPO), Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW)) en vertegenwoordigers 
van alle negen beroepsgroepen van politieke ambtsdragers in de provincies, gemeenten of 
waterschappen, met BZK over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van het decentrale politieke 
ambt.  
 
In vergelijking met het ORDPA, voorziet u dat het adviescollege meer in den brede zal adviseren 
over de rechtspositie van politieke ambtsdragers. De conclusies van het college zullen vervolgens 
worden omgezet in concrete voorstellen voor wet- en regelgeving. Deze voorstellen zullen ook 
worden besproken in het ORDPA voor zover het de decentrale politieke ambtsdragers betreft. 
 
Recent heeft de VNG adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers aangegeven een 
voorstander te zijn van het ORDPA en de continuïteit van dit overlegorgaan. De VNG kan zich 
daarom vinden in deze onderlinge verhouding. 
 
Aandachtspunten 
Ondanks dat wij positief zijn over dit wetsvoorstel willen wij u graag attenderen op enkele 
aandachtspunten: 
 
• De Adviescommissie zal, volgens artikel 2 van de concept wet, tot taak krijgen te adviseren 
over het beloningsniveau, de onderlinge beloningsverhoudingen en overige geldelijke aanspraken 
van politieke ambtsdragers. De vraag is of met deze omschrijving voldoende tot uiting komt dat de 
Adviescommissie ook kan adviseren over samenhangende zaken, zoals bijvoorbeeld de invoering 
van de sollicitatieplicht, die enige jaren terug is ingevoerd. 
• Wat betreft de leden van de adviescommissie bevelen wij aan om zorg te dragen voor een 
goede spreiding van deskundigheid waarmee alle groepen politieke ambtsdragers tot hun recht 
komen. 
• Wat betreft de adviezen van de adviescommissie bevelen wij aan om bij toekomstige 
veranderingen in de rechtspositionele aanspraken in wet- en regelgeving ook de financiële 
onderbouwing en de financiering inzichtelijk te maken. 
• Naast initiatieven van het adviescollege zelf, kan het ORDPA ook met initiatieven komen en 
richten tot uw departement. Om vertragingen te voorkomen bij adviesaanvragen bij het 
adviescollege verzoeken wij u dergelijke initiatieven van het ORDPA met voorrang en op basis van 
gelijkwaardigheid te behandelen. 
• De verhouding ORDPA tot het adviescollege is toegelicht in de zin dat het ORDPA een 
zelfstandige rol speelt ten aanzien arbeidsvoorwaardelijke aspecten van het decentrale politieke 
ambt. Om complementair aan elkaar te zijn denken wij graag mee over de reikwijdte van de 
adviestaak van het adviescollege en waar mogelijk kunnen procesafspraken gemaakt worden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 
P.W. Jeroense 
Plaatsvervangend algemeen directeur  


