PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2006/9
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 21 februari 20056 hebben
besloten:
Gelet op hetgeen met instemming van de Commissie Interprovinciaal
Werkgeversverband met de bonden in het Sectoroverleg Provinciale
Arbeidsvoorwaarden (SPA) betreffende de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Sector provincies 2005-2007 is afgesproken,
De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies in verband met ambtseed en
openbaarmaking van nevenwerkzaamheden als volgt te wijzigen:

Artikel I (wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies)
Artikel F.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid wordt een derde volzin toegevoegd, luidende:
Van iedere ambtenaar afzonderlijk die een functie vervult waarvoor een hogere
salarisschaal geldt dan salarisschaal 13 worden de ingevolge de eerste volzin
gemelde nevenwerkzaamheden openbaar gemaakt, met vermelding van eventueel
door gedeputeerde staten aan het verrichten van de nevenwerkzaamheden
gestelde beperkingen.
2. Het zevende lid komt als volgt te luiden:
7. De ambtenaar is verplicht bij zijn aanstelling de eed of belofte af te leggen.
Gedeputeerde staten stellen het formulier van de eed en belofte vast.
Indien de ambtenaar daartoe aan zijn godsdienstige gezindheid de plicht
ontleent, kan hij de eed afleggen op een wijze die in overeenstemming is
met zijn godsdienstige gezindheid.

3. Onder vernummering van het achtste lid tot negende lid wordt een nieuw
achtste lid ingevoegd, luidende:
8. Gedeputeerde staten kunnen, nadat hierover overeenkomstig hoofdstuk I
overleg met de vakorganisaties van overheidspersoneel heeft
plaatsgevonden, nadere regels stellen ter uitvoering van het bepaalde in
het eerste tot en met zevende lid.
Artikel II (werkingssfeer)

Artikel F.1, zevende lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies,
zoals dat na inwerkingtreding van dit besluit komt te luiden, is mede van toepassing op
de ambtenaar die op de datum van inwerkingtreding reeds in dienst is van de provincie.

Artikel III (inwerkingtreding)
Dit besluit treedt in werking, na uitgifte van het provinciaal blad waarin het is geplaatst,
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006.
Wijziging toelichting op artikel F.1 van de CAP
A. De toelichting op artikel F.1, leden 1, 2 en 3, komt als volgt te luiden:
De leden 1, 2 en 3 regelen de gedragswijze bij het verrichten van
nevenwerkzaamheden. Het gaat daarbij om een geclausuleerde verplichting om
nevenwerkzaamheden te melden, te registreren en openbaar te maken, om een verbod
bepaalde nevenwerkzaamheden te verrichten en om de verplichting inkomsten uit q.q.nevenfuncties in de provinciale kas te storten. De Ambtenarenwet verplicht tot het
opnemen van een aantal voorschriften hieromtrent in de rechtspositieregelingen. De
ambtenaar dient zich er zelf van te vergewissen of de nevenwerkzaamheden de
belangen van de dienst kunnen raken en, zo ja, daarvan melding te doen. Bij het
vervullen van de nevenfunctie hoeft het niet te gaan om werkzaamheden tegen
beloning. Ook is niet van belang of de werkzaamheden al dan niet in diensttijd worden
verricht. In beginsel kan elke nevenfunctie strijd met het dienstbelang opleveren.
Openbaarmaking van nevenwerkzaamheden moet i.v.m. de privacy niet in zijn
algemeenheid gelden, maar moet beperkt blijven tot die gevallen waarin dat een
wezenlijke bijdrage levert aan een transparant en deugdelijk overheidsoptreden. Uit de
Memorie van Toelichting en de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel waarin
de verplichting is opgenomen voor overheden om een regeling tot openbaarmaking van
nevenwerkzaamheden vast te stellen, is duidelijk geworden dat een dergelijke regeling
moet worden getroffen voor topambtenaren. Dat zijn de ambtenaren die dichtbij de
politiek staan en regelmatig namens het openbaar bestuur optreden. Voor de
provincies is gekozen voor de ambtenaren in de functieschalen 14 en hoger.
Gedeputeerde staten bepalen op welke wijze de opgave van nevenwerkzaamheden
moet worden gedaan. Niet alle gegevens die voor de interne melding en beoordeling
van nevenwerkzaamheden worden geregistreerd zijn bedoeld om openbaar te worden
gemaakt. Dat zou een te ver gaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de
betrokken ambtenaren (kunnen) opleveren. Voor de waarborging van de integriteit van
het openbaar bestuur, de geloofwaardigheid en controleerbaarheid van het
functioneren van de provinciale overheid op het onderhavig punt kan worden volstaan
met de openbaarmaking van de betiteling van de ambtenaar, diens
nevenwerkzaamheden en eventueel de aan het verrichten daarvan opgelegde
beperkingen. Aldus wordt voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit
zoals die met name zijn verankerd in de artikelen 8 en 11 van de Wet bescherming
persoonsgegevens. Gedeputeerde staten bepalen op welke wijze de gegevens over de
nevenwerkzaamheden van ambtenaren openbaar worden gemaakt. Daarbij zou
kunnen worden aangesloten bij de wijze van openbaarmaking van de
nevenwerkzaamheden van de provinciale politieke ambtsdragers. Gedeputeerde staten
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kunnen een formulier ontwerpen waarin exact is aangegeven wat er op dit punt
openbaar wordt gemaakt.
B. De toelichting op artikel F.1, zevende lid, komt als volgt te luiden:
In het zevende lid wordt invulling gegeven aan de opdracht in de Ambtenarenwet om
voorschriften vast te stellen inzake de verplichte aflegging van de eed of belofte door
de ambtenaar bij zijn aanstelling. Met de eed of belofte geeft de ambtenaar bij
indiensttreding op officiële wijze te kennen integer te zullen handelen in de uitoefening
van zijn functie. Hij zweert/verklaart onder meer ook dat hij niet door middel van giften
of beloften en/of valse informatie in dienst van de provincie is genomen.
C. De toelichting op artikel F.1, achtste lid, komt als volgt te luiden:
Het achtste lid biedt de mogelijkheid om nadere regels te stellen. Te denken valt aan
nadere regels inzake melding registratie en openbaarmaking van
nevenwerkzaamheden en aan nadere regels m.b.t. de aflegging van de eed of belofte.
Ook biedt het achtste lid de grondslag voor bijvoorbeeld de vaststelling van een
gedragscode voor ambtenaren.
D. De toelichting op artikel F.1, negende lid, komt als volgt te luiden:
De Ambtenarenwet verplicht de provincies voorschriften vast te stellen betreffende een
procedure voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens van
misstanden binnen de provinciale organisatie. Het negende lid bepaalt dat
gedeputeerde staten hiervoor in overleg met de bonden in het SPA een
procedureregeling vaststellen. Er is een Procedureregeling melding misstand
provincies.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 23 februari 2006
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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