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Uw kenmerk 

Bij meerdere gelegenheden heb ik kenbaar gemaakt dat ik zeer hecht aan het 
thema integriteit in het openbaar bestuur. Het is een onderwerp waar steeds 
onderhoud aan moet worden gepleegd. Bij de presentatie van de "Handreiking 
integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen" 
in 2011 is daarom aangekondigd de handreiking van t i jd tot t i jd te zullen 
actualiseren. Dit is nu gebeurd, wederom in samenwerking met VNG, IPO en Unie 
van Waterschappen. 
Mede namens deze organisaties bied ik uw organisatie een exemplaar aan van 
deze tweede druk van de handreiking. Deze versie is een actualisering van de 
eerste versie die dateert van april 2011. Het betreft hier beperkte aanpassingen 
bedoeld om de handreiking weer bij de t i jd te brengen. 
Voorts zijn er enkele nieuwe praktijkvoorbeelden opgenomen. 

Voor u is het wellicht belangrijk te weten dat de toelichtingen op de 
vergoedingssystematiek dezelfde zijn gebleven. Ook de Modelgedragscode politiek 
ambtsdragers is in deze versie nog onveranderd. De samenstellende organisaties, 
VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het ministerie zijn voornemens deze 
modelgedragscode nader te bezien. Dit zal gebeuren in overleg met de leden van 
genoemde koepels van de decentrale overheden. De resultaten van dit traject 
zullen in een volgende versie van de handreiking worden opgenomen. 

De handreiking is digitaal beschikbaar op de websites van VNG, IPO, Unie van 
Waterschappen en www.riiksoverheid.nl en tevens te downloaden op 
www.inteqriteitoverheid.nl. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
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