
Heb je nevenfuncties?
Staat de nevenfunctie op de lijst (raad-
pleeg als raadslid artikel 13 Gemeente-
wet, als statenlid artikel 13 Provinciewet 
en als AB-lid van het waterschap artikel 
31 van de Waterschapswet) van onver-
enigbare functies?

U dient één van beide functies  
te beëindigen.

Krachtens ‘de wet’ (raadpleeg als raadslid 
art. 15 Gemeentewet, als statenlid art. 15 
Provinciewet en als AB-lid van het water-
schap art. 33 van de Waterschapswet) zijn 
deze werkzaamheden niet toegestaan.

Kunt u vanuit uw rol als politiek ambts-
drager invloed uitoefenen op de organi-
satie waar u de nevenfunctie vervult of 
omgekeerd? 

Geen bijzonderheden

Als u nog geen voorzorgsmaatregelen 
heeft getroffen ter voorkoming van 
ongewenste beïnvloeding is het noodza-
kelijk dit alsnog op korte termijn te doen. 
TIP: leg afspraken vast en ook geldt:  
hoe concreter een afspraak, hoe beter!

Krachtens ‘de wet’ (raadpleeg als raads-
lid art. 15 Gemeentewet, als statenlid 
art. 15 Provinciewet en als AB-lid van 
het waterschap art. 33 van de Water-
schapswet) zijn deze werkzaamheden 
niet toegestaan. In bepaalde gevallen is 
ontheffing mogelijk.

Bent u als vertegenwoordiger of advi-
seur werkzaam ten behoeve van derden 
tot het met de gemeente aangaan van 
overeenkomsten met de het bestuursor-
gaan (raadpleeg als raadslid art. 15 Ge-
meentewet, als statenlid art. 15 Provin-
ciewet en als AB-lid van het waterschap 
art. 33 van de Waterschapswet)?

Raakt uw nevenfunctie anderszins aan 
het geografische gebied of de taken 
van het bestuursorgaan waar u een rol 
vervult als politiek ambtsdrager?

Werkt u als advocaat, adviseur of 
gemachtigde voor (een wederpartij van) 
het bestuur?

Zijn er op dit moment geldstromen van 
het bestuur, dan wel samenwerkingsver-
banden waarin het bestuur participeert,  
naar de organisatie waar u een neven-
functie verricht? 

U vervult geen nevenfunctie die wettelijk 
niet verenigbaar is met uw rol als politiek 
ambtsdrager en/of het beeld oproept 
dat de belangen van beide functies 
op een ongewenste manier met elkaar 
verweven raken.
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