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Vragen van het lid Leijten SP aan MP over het naleven

van integhteitsregels door bewindspersonen

Aanleiding

Uw verzoek tot aanpassing van de beantwoording Kamervragen door Kamerlid

Leijten SP aan MP over het naleven van integhteitsregels door bewindspersonen

gelezen in samenhang met de beantwoording van de vragen gesteld door Kamerlid

van Dijck PW over de nevenfunctie van de minister voor BHOS als GPMB

bestuurslid tijdens haar ministerschap

Geadviseerd besluit

Goedkeuring met voorgestelde aanpassing beantwoording Kamervragen

Kernpunten

In de beantwoording in geei gearceerd drie aanpassingen zoais door u verzocht en

afgestemd met de ministeries van Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Aangepaste formuiering vraag 4 waaruit biijkt dat het GPMB

lidmaatschap reeds startte voor de COVID 19 pandemie
Tweede deel beantwoording vraag 6 aangevuld met meer uitleg over de

omgang met nevenfuncties in de gedragscode
Aan beantwoording vragen 10 en 11 is toegevoegd dat de betreffende

regelgeving breed geinterpreteerd wordt dat wil zeggen dat er uiterste

zorgvuldigheid wordt betracht bij de naleving

Toelichting

Kamervragen volgen op publicatie besluit WOO verzoek om informatie over

het lidmaatschap van Sigrid Kaag van de Global Preparedness Monitoring

Board GPMB Het verzoek werd op 5 april 2022 gedaan Het besluit is op

22 november 2022 gepubiiceerd
In de beantwoording is gesteid dat het iidmaatschap van voormalig minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag van de

Global Preparedness en Monitoring Board GPMB in haar hoedanigheid als

minister was

Er is derhalve geen sprake van een nevenfunctie zoais neergelegd In het

Blauwe boek voor bewindspersonen
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De Tweede Kamer is gemformeerd over het lidmaatschap van minister Kaag
van de GPMB

In beantwoording wordt toegelicht wat de stand van zaken is van de

gedragscode en de integriteitsregels betreffende nevenfuncties van

bewindspersonen

Beantwoording gaat uit vanuit BHOS omdat het lidmaatschap plaats vond

in hoedanigheid van minister en beleidsinhoudelijk relevant was
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