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Geachte heer Geeraedts,
In uw brief van 28 november jl. verzoekt u om informatie over nevenfuncties die
ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken verrichten of hebben verricht in
de periode van 1 januari 2005 tot heden. In een gesprek met collega’s van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft u uw verzoek
beperkt tot het niveau vanaf directeuren. Voor zover uw verzoek betrekking heeft op
nevenfuncties van ambtenaren die behoren tot de Topmanagementgroep van de
Algemene Bestuursdienst (ABD), zal uw verzoek worden behandeld door het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarvan de ABD
onderdeel uitmaakt.
U stelt in uw brief dat ambtenaren verplicht zijn opgave te doen van
nevenwerkzaamheden die zij verrichten of voornemens zijn te gaan verrichten. Ik
wijs u er echter op dat ambtenaren op grond van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement (ARAR) alleen nevenwerkzaamheden dienen te melden
die een relatie (kunnen) hebben met hun functie bij het ministerie. Uiteraard sluit dat
niet uit dat ambtenaren hun nevenwerkzaamheden, ook al is er geen strijdigheid met
het organisatiebelang, toch melden.
In het bijgevoegde overzicht treft u conform uw verzoek de nevenwerkzaamheden
aan van de directeuren die bij het ministerie van Algemene Zaken werkzaam zijn.
Omdat deze functionarissen, gezien de omvang van dit ministerie, al snel persoonlijk
herkenbaar zijn, heb ik de feitelijke functiebenaming achterwege gelaten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze,

Mr. L. van Poelgeest,
Wob-functionaris

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de Minister-President,
Minister van Algemene Zaken.

Pagina

2/3

Ministerie van Algemene Zaken
Overzicht nevenwerkzaamheden op het niveau van “directeuren”
sinds 1 januari 2005 tot heden:

Functionaris Nevenfunctie

A
B
C
D
E
E
F

Lid Curatorium leergang van NSOB
Bijzonder hoogleraar
Jurylid Rotterdamse Journalistenprijs
Geen
Voorzitterschap van een lokale afdeling
van een politieke partij
Voorzitter Vereniging voor
overheidscommunicatie
Geen
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Betaald /
onbetaald
Onbetaald
Onbetaald
Onbetaald
Onbetaald

Relatie met Toelichting
belang
organisatie
Nee
Inmiddels beëindigd
Nee
Nee
Nee

Onbetaald

Nee

-

-

Inmiddels beëindigd

