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SAMENVATTING

Op 22 maart 2021 berichtte de NRC dat de Limburgse oud-gedeputeerde Vrehen ton-
nen subsidies naar zijn eigen bv’s had “weggesluisd”. Al snel komen in het artikel ook drie 
(oud-)gedeputeerden van CDA-huize in beeld: de heren Van der Broeck, Koopmans en 
Mackus. In het artikel ligt de suggestie besloten dat het drietal bij het “doorsluizen van 
subsidies” zijn betrokken. Het artikel vormt aanleiding voor de commissaris van de Koning 
om een integriteitsmelding te doen, conform de vigerende regels. Die melding leidt tot dit 
integriteitsonderzoek. 

Het onderzoek heeft de functie om alle relevante feiten in kaart te brengen. Het is niet de 
taak van de onderzoekers om zelf een integriteitsoordeel uit te spreken. Die rol is for-
meel weggelegd voor de Provinciale Staten van Limburg. Overigens is oordeelsvorming in 
een levende democratie niet alleen aan de Staten voorbehouden. 

Voor het onderzoek zijn meer dan 30 bestuurders en ambtenaren geïnterviewd. Daar-
naast is uitgebreid dossieronderzoek gedaan. Uiteindelijk trekken wij de volgende conclu-
sies. 

Er is geen sprake geweest van belangenverstrengeling. De suggestie dat de heer Vrehen 
door de provincie bevoordeeld werd vanwege de CDA-connectie, is ongegrond. Er was 
geen reden om de drie CDA-gedeputeerden in de vraagstelling afzonderlijk te noemen.

Men kan de provincie in deze casus medeverantwoordelijk houden als burgers een schijn 
van belangenverstrengeling meenden te ontwaren. Hoe juist of onjuist het frame van de 
‘vriendenrepubliek’ ook mag zijn, het is in ieder geval opvallend dat de provincie zo veel-
vuldig met een oud-gedeputeerde in zee is gegaan. En zich blijkbaar om het frame van de 
‘vriendenrepubliek’ minder zorgen heeft gemaakt.

De provincie heeft vooral erg weinig gedaan. Op een enkel feit na (dat medewerkers van 
IKL bij bv’s van de heer Vrehen werden ingehuurd) was verspreid binnen het Gouverne-
ment eigenlijk alles wel bekend. Maar er bleek niemand te zijn die het geheel overzag. Er 
was geen oog voor mogelijke gevoeligheden, geen goede monitoring. Er werden wel vra-
gen gesteld, maar die bleven hangen en leidden niet tot besluiten. Ook bij het College van 
GS ontbrak het overzicht geheel, terwijl men daar de heer Vrehen toch zeker kende. 

Het overzicht van alle relaties met de heer Vrehen werd pas verkregen na de berichtge-
ving in de pers. Toen werd er plotseling binnen het hele Gouvernement druk geïnfor-
meerd. En was het snel mogelijk om alle feiten op een rijtje te zetten. 

Het gebrek aan overzicht kan te wijten zijn aan een gebrek aan intelligence. De infor-
matiehuishouding was niet op orde, informatie werd niet systematisch verzameld en ge-
deeld. Niemand nam het initiatief om iets beter te kijken naar de heer Vrehen, naar al zijn 
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organisaties en de relaties ertussen. Gevoelige issues kregen niet de speciale aandacht die 
ze verdienen. 

Niet alleen was de informatiehuishouding niet op orde, minimaal zien we dat de provincie 
onoplettend is geweest, slordig en zelfs naïef. Informatie die beschikbaar was is niet benut 
en al helemaal niet gekoppeld. Men bleef bijna altijd afzijdig, terwijl men had kunnen en 
moeten ingrijpen. Men deed zijn klus en men stelde zich te weinig de vraag naar de sa-
menhang der dingen. En als er vragen werden gesteld, werd er geen vervolg aan gegeven. 
Dat is een cultuur van wegkijken die zich hier, in de relaties tussen de provincie en oud-
gedeputeerde Vrehen openbaarde. Over de vraag of die cultuur zich ook bij andere casus 
in de provincie Limburg voordoet, doen wij vanzelfsprekend geen uitspraak. Ook de oor-
zaken van die geconstateerde cultuur van wegkijken hebben wij niet verder geanalyseerd. 
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I. AANLEIDING

Op 22 maart 2021 schrijft NRC: “De Limburgse oud-gedeputeerde Herman Vrehen sluist 
tonnen subsidie naar zijn bv’s. Geholpen door de top van het CDA in Limburg verknoopte 
hij stichtingen en bedrijven voor groen- en bosonderhoud.” De kwalijke praktijken zouden 
zich vooral hebben voorgedaan bij de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselemen-
ten Limburg (IKL), waarvan Vrehen directeur is. Al snel wordt er in het artikel naar de 
provincie gewezen. Onder andere omdat IKL jaarlijks veel subsidie van de provincie ont-
vangt. Overigens komt de provincie pas echt goed in beeld als de Statenleden om com-
mentaar wordt gevraagd. Ze zouden “verslagen” hebben gereageerd. “Houdt het dan nooit 
op?” zou een statenlid tegen de krant hebben gezegd. Het leek alsof alle feiten al waren 
bewezen. 

Het is beter om te oordelen als alle feiten zijn onderzocht. Het was ook goed dat zowel 
de Raad van Toezicht als de provincie Limburg een nader onderzoek instelden. De com-
missaris van de Koning deed een integriteitsmelding, die leidde tot dit integriteitsonder-
zoek. Het College van Gedeputeerde Staten liet de concerncontroller onderzoek doen 
naar de rechtmatigheid van bestedingen aan entiteiten die een relatie hebben met de heer 
Vrehen. 

Reeds naar aanleiding van vragen van de journalist van de NRC (per brief van 12 maart) 
heeft de Raad van Toezicht van IKL besloten om “de kwesties van integriteit en deugdelijke 
governance grondig en zorgvuldig te laten onderzoeken”. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door prof Rienk Goodijk. Op 18 juni 2021 concludeert Goodijk “dat er bij bepaalde han-
delingen […] inderdaad sprake is geweest van belangenverstrengeling van de bestuurder 
[Vrehen, wd/eth]. Los van de goede intenties […] zijn er grenzen van deugdelijke gover-
nance (namelijk het vermijden van - schijn van - belangenverstrengeling) overschreden.” 
“Bestuurder en RvT waren zich vanaf de start (zeg 2015) weliswaar bewust van situaties 
en handelingen waarbij sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling, maar hebben 
daar onvoldoende op geacteerd”.  Voordat het rapport uitkwam was het contract met de 1

heer Vrehen al door Raad van Toezicht van IKL opgezegd.

Intussen had het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg op 23 maart 
2021 de onafhankelijke concerncontroller de opdracht gegeven om onderzoek te doen 
naar “de rechtmatigheid van bestedingen (subsidies, opdrachten, financieringen/leningen) 
aan een limitatief aantal entiteiten die een relatie hebben met voormalig IKL-bestuurder 

 Prof.dr.ir. Rienk Goodijk, Inrichting en functioneren van de governance bij Stichting IKL Limburg, 18 juni 2021. 1

Citaten: pagina 19. 
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Herman Vrehen.”  Op 28 mei 2021 rondt de concerncontroller zijn rapport af. Hij trekt 2

de volgende hoofdconclusie: “De onderzochte subsidies, opdrachten en lening zijn gedu-
rende een periode van ruim 10 jaar rechtmatig verlopen, behoudens enkele afwijkingen 
zonder materieel effect. Dat betekent dat de vereiste kaders zijn toegepast.”3

De concerncontroller meldt in zijn samenvatting met nadruk dat het hier gaat om een 
puur feitelijk onderzoek en niet om een integriteitsonderzoek. Men zou ook kunnen zeg-
gen dat in het onderzoek van de controller met name de rechtmatigheid van het handelen 
van de provincie is beoordeeld, en niet de integriteit van de provinciale actoren. We ko-
men later nog op het rapport van de concerncontroller terug. 

Dan resteert de vraag naar de integriteit van de provinciale bestuurders en van hun amb-
tenaren. Hoe integer hebben de provinciale actoren gehandeld in relatie tot de heer Vre-
hen en de entiteiten (stichtingen, bv’s etc.) die een relatie met de heer Vrehen hebben. Dat 
is de vraag van dit onderzoek. 

II. OPDRACHT

Op de dag van de publicatie in de NRC besloot de commissaris van de Koning van de 
provincie Limburg om de inhoud van de publicatie als een integriteitsmelding te beschou-
wen. Om de simpele reden dat de (oud-)gedeputeerden Van der Broeck, Koopmans en 
Mackus in belastende zin werden genoemd. Formeel besloot de Commissaris ingevolge 
het ‘Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van provinciale staten of le-
den van Gedeputeerde Staten provincie Limburg 2020’ een integriteitsonderzoek in te 
stellen naar de rol van de provincie en haar bestuurders en de gang van zaken rond de 
directeur IKL.

De doelstelling van het onderzoek is om zoveel mogelijk helderheid te verschaffen over 
de precieze (feitelijke) rol van de Provincie Limburg, met name van de provinciebestuur-
ders Mackus, Koopmans en Van der Broeck in relatie tot de gang van zaken rond directeur 
IKL en diens ondernemingen. 

Binnen het onderzoek zal geen oordeel worden geveld over de handelwijze van de voor-
malig gedeputeerden. Ingevolge het ‘Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door le-
den van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten provincie Limburg 2020’ is 

 Het mag duidelijk zijn dat hier abusievelijk “voormalig” bestuurder staat omdat op 23 maart 2021 de heer 2

Vrehen nog als zodanig functioneerde. 

 Provincie Limburg, Rechtsmatigheidsonderzoek; onderzoek naar de rechtmatigheid van de geldstromenrelaties van 3

de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid H. Vrehen. Rapport van Concerncontroller, Maastricht, 
28 mei 2021. 
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het trekken van conclusies voorbehouden aan Provinciale Staten. Het onderzoeksteam 
onthoudt zich (in het rapport en daarbuiten) van eigen opvattingen inzake (de consequen-
ties van) de beoordeling van de al dan niet aan de orde zijnde integriteitsschending. Het is 
de taak van Provinciale Staten om zich op basis van de onderzoeksgegevens een oordeel 
te vormen van de feiten. 

Bovenstaande opdracht is vertaald in de volgende vraagstelling:

1. Wat is de (feitelijke) betrokkenheid geweest van de Provincie Limburg, met name ge-
deputeerden Koopmans en Mackus en voormalig gedeputeerde Van der Broeck, bij het 
verstrekken van subsidies aan IKL, de diverse bedrijven van Herman Vrehen en het 
verstrekken van andersoortige (commerciële) opdrachten aan deze bedrijven? 

2. Op welke wijze hebben de gedeputeerden invulling gegeven aan hun bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid inzake het verstrekken van subsidies aan IKL en de diverse bedrij-
ven van Herman Vrehen? 

3. Hoe past deze invulling binnen de algemene context van het verstrekken van subsidies 
en opdrachten door de Provincie Limburg? 

In dit rapport doen wij als onderzoeksteam verslag van het gevraagde onderzoek. In Bijla-
ge A is de achtergrond van de onderzoekers beschreven. In Bijlage B is de complete on-
derzoeksopdracht weergegeven. En in Bijlage C geven wij aan hoe we het onderzoek heb-
ben aangepakt. 

III. INTEGRITEIT

De opdracht is helder: dit onderzoek moet de feiten opleveren (mede) op grond waarvan 
de Provinciale Staten hun integriteitsoordeel kunnen baseren. Op grond van deze feiten 
bepalen de Staten of er sprake is geweest van integer dan wel niet integer handelen. Deze 
rolverdeling heeft een aantal goede redenen. Om dat toe te lichten is het goed om eerst 
nader op het begrip ‘integriteit’ in te gaan. 

Integriteit heeft te maken met betrouwbaarheid, eerlijkheid en oprechtheid. Maar wanneer 
is iemand betrouwbaar, eerlijk en oprecht genoeg? Is een politicus betrouwbaar als hij 
nooit kaarten in zijn mouw houdt of wanneer hij zich altijd aan zijn afspraken houdt? Hoe 
eerlijk is iemand die de waarheid geen geweld aandoet maar de echte waarheid wel ver-
zwijgt? Hoe oprecht is een politicus die alle feiten boven tafel wil halen, wetende dat 
daarmee het College van GS in de problemen zal komen? Inderdaad: wat integer is, is een 
persoonlijk oordeel. 
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Vanzelfsprekend is dat in de politiek een benauwende gedachte. Politici hebben graag hou-
vast. En ook de burgers willen weten wat ze van de overheid en van de politiek kunnen 
verwachten. De rechtsstaat is om die reden op wetten gebouwd. Niet voor niets wordt er 
bij integriteitskwesties vaak naar rechtmatigheid verwezen. Niet voor niets geeft het Col-
lege van Gedeputeerde Staten eerst een opdracht aan de concerncontroller om de 
rechtmatigheid van het handelen van de verschillende actoren richting Vrehen te onder-
zoeken. In de wetenschap dat een integriteitsonderzoek al was gelast. 

Maar er is een aantal fundamentele verschillen tussen rechtmatigheid (handelen conform 
het recht) en integriteit. We noemen er vijf, om daarmee te verhelderen wat onder inte-
griteit moet worden verstaan. 

1. Niet alles wat conform het recht verloopt is ook meteen integer. Zo is het wettelijk 
niet verboden om “tonnen subsidies” (om de NRC te citeren) aan dezelfde oud-ge-
deputeerde te geven. Maar of een dergelijk beleid integer is, zal door velen wellicht 
anders worden beoordeeld. 

2. De rechtmatigheid van handelen wordt getoetst aan de hand van de wet. Als een con-
troller de rechtmatigheid van een aanbesteding wil bepalen, kijkt hij of in een bepaalde 
casus volgens de regels is aanbesteed. Integriteit wordt getoetst aan integriteitsnor-
men, die soms wel en soms niet formeel zijn vastgesteld. Omdat hier ook informele 
normen een belangrijke rol spelen, zijn alle formeel vastgestelde integriteitsnormen 
nooit bindend, zoals de wet wel bindend is. 

3. Dat leidt tot de conclusie dat wat ‘integer’ is, dus van plaats tot plaats en van tijd tot 
tijd verschillend is. En ook mag zijn. Waarom zouden de normen binnen de provincie 
Limburg ook één op één moeten gelden voor Drenthe, Friesland of Zuid-Holland? 

4. Het vastleggen van integriteitsnormen heeft vaak vooral de functie om met elkaar het 
debat over integriteit aan te gaan: wat vinden we wel en wat vinden we niet oorbaar 
(integer)? Het recht bindt burgers en overheid.

5. Uiteindelijk is het een rechterlijke uitspraak wat ‘rechtmatig’ is en is het een politieke 
uitspraak wat ‘integer’ is. De rechter baseert zich daarbij op het vigerende recht en op 
niets anders. Het politieke orgaan verwijst naar eerder vastgelegde integriteitsnormen, 
maar stelt vooral de basis-vraag: wat is eigenlijk integer? Wat integer is, is dus altijd 
fluïde, terwijl wettelijke normen wel zijn gestold. 

Het is dus niet meer dan logisch dat het niet aan ons is om een integriteitsoordeel uit te 
spreken. Een integriteitsoordeel is een politiek oordeel en zeker geen wetenschappelijk 
oordeel. Onderzoekers kunnen de feiten, de bouwstenen aanleveren waarop politici hun 
integriteitsoordeel kunnen baseren. Dat laat onverlet dat iedere Limburgse burger en ie-
dere burger elders in het land ook zo’n integriteitsoordeel kan en mag uitspreken. 
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Dit onderzoek is dus een feitenonderzoek. Maar als die feiten de bouwstenen moeten 
zijn van het integriteitsoordeel van Provinciale Staten, keert de vraag wat ‘integer’ is, als 
een boemerang bij ons terug. Welke feiten zijn immers in dit kader relevant? Daarvoor 
zullen we toch te rade moeten gaan bij integriteitsnormen zoals die binnen het openbaar 
bestuur worden aangehouden. [zie veel uitgebreider Bijlage F]. Daarbij passen meteen 
weer twee kanttekeningen. 

Ten eerste zijn er naast geschreven integriteitsnormen ook ongeschreven, impliciete re-
gels. Deze impliciete integriteitsregels mogen dan minder uitgesproken zijn en niet op pa-
pier staan, maar ze leven wel. Zodra ze worden geschonden, kan er zomaar grote veront-
waardiging ontstaan.

Ten tweede willen wij met het noemen van integriteitsnormen nooit suggereren dat de 
feiten die ons onderzoek opleveren alleen in het licht van die normen zouden moeten 
worden beoordeeld. Het is aan ieder bestuursorgaan en aan iedere burger om zelf te be-
oordelen of er, gelet op de gepresenteerde feiten, sprake is geweest van integriteitsschen-
ding. 

Welke integriteitsnormen zijn op papier gesteld? In dit verband zijn twee codes van belang, 
te weten de Gedragscode bestuurlijke integriteit leden van GS Provincie Limburg en het 
Beleidskader selectie en benoemingen. Hiernaast zijn er integriteitscodes op landelijk ni-
veau opgesteld die ook voor Limburg relevant kunnen zijn. Zo hebben het IPO en een 
aantal andere landelijke koepels ook een code opgesteld, te weten VNG, IPO, UvW, BZK, 
Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en water-
schappen. 

Waarover handelt het zoal in de codes? Er passeert in de ‘voorschriften’ een scala aan on-
derwerpen. Zo worden algemene beginselen genoemd, maar ook concrete gedragingen 
die gewenst of juist ongepast zijn. Bij beginselen gaat het om zaken als openheid, doelge-
richtheid en doelmatigheid, dienstbaarheid, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, zorgvul-
digheid, lerend en zelfreinigend vermogen en de bereidheid om verantwoording af te leg-
gen. Bij gedragingen handelt het om het voorkomen van (de schijn van) belangenverstren-
geling, de omgang met (vertrouwelijke) informatie, het aannemen van en de omgang met 
nevenfuncties, dienstreizen, declaratiegedrag, zelfbevoordeling, het aannemen van geschen-
ken en het gebruik van voorzieningen van overheidsdiensten. Dit levert een veelheid aan 
regels en normen op. Voor een compleet overzicht: in bijlage F zijn de nieuwste versies van 
de codes opgenomen. 

Dit is een breed kader van normen. Vanzelfsprekend zijn al deze normen van belang in de 
casus-Vrehen en voor het oordeel over de integriteit van de Provincie Limburg (bestuur-
ders en ambtenaren) in deze casus. Maar het is duidelijk dat de ene norm hier relevanter 
is dan de andere. Bovendien zijn de normen die neigen naar rechtmatigheid (bijvoorbeeld 
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bij ‘Inkoop- en aanbestedingsregels’) al aan de orde geweest in het rechtmatigheidsonder-
zoek van de provinciale controller. 

Naar onze inschatting zijn met name feiten die een licht werpen op de volgende normen 
relevant voor ons onderzoek:

1. Openheid en verantwoording: wat was bij de provincie bekend over de casus-Vrehen. 
In welke mate was bekend dat de heer Vrehen in verschillende hoedanigheden optrad 
en in verschillende hoedanigheden opdrachten en subsidies van de provincie verwierf? 

2. Doelmatigheid: in welke mate was bekend dat provinciale subsidiegelden die voor een 
stichting bedoeld waren, in een BV van de heer Vrehen terechtkwamen, waardoor 
mogelijk subsidie niet is besteed voor het beoogde doel of niet doelmatig is besteed? 

3. Onafhankelijkheid: neemt de provincie tegenover elke burger dezelfde positie is en is 
de heer Vrehen niet door de provincie bevoordeeld?

4. (Schijn van) belangenverstrengeling: hebben provinciale bestuurders en/of ambtenaren 
de heer Vrehen eventueel bevoordeeld om hiermee voordelen voor zichzelf en/of 
voor andere organisaties te bewerkstelligen en/of is dit in strijd met eerlijke concur-
rentieverhoudingen? Of is zodanige schijn gewekt, of niet voorkomen?

5. Lerend en zelfreinigend vermogen: wat heeft de provincie met de kennis over de ver-
schillende rollen en de verschillende subsidies en opdrachten van de heer Vrehen ge-
daan?

IV. BEVINDINGEN

De controller heeft in zijn rechtmatigheidsonderzoek 28 organisaties geïdentificeerd waar 
de heer Vrehen een rol heeft of heeft gehad. De controller kan de volledigheid van deze 
lijst niet garanderen. Met 15 van deze 28 organisaties heeft de Provincie een financiële re-
latie gehad. Het gaat om 8 stichtingen, 2 coöperaties en 5 BV’s. Ondanks het feit dat de 
onderlinge relaties tussen deze organisaties zich buiten de invloedssfeer van de Provincie 
bevinden en daarmee buiten de scope van zijn onderzoek, heeft de controller wel gecon-
stateerd dat de onderlinge relaties tussen deze organisaties vaak complex zijn. 

Aan deze 15 organisaties is in de periode 2012-2021 in totaal € 93 miljoen subsidie toe-
gekend (waarvan € 68 miljoen voor de Coöperatie Natuurrijk Limburg (waar de heer 
Vrehen deel uitmaakte van een zevenkoppig bestuur). Aan deze 15 organisaties is in de-
zelfde periode € 899.000 aan opdrachten verleend, waarvan € 173.000 aan organisaties 
waarin de heer Vrehen een direct of indirect aandeelhoudersbelang had. 
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Voor de controller was het opportuun om in zijn onderzoek naar de rechtmatigheid de 
organisaties als uitgangspunt te nemen. Wie heeft subsidie gekregen, wie heeft een op-
dracht gekregen en wie heeft een lening gekregen? En is dit rechtmatig gebeurd? Voor ons 
onderzoek naar de feiten die voor een integriteitsoordeel van belang kunnen zijn, is het 
logischer om het veld in een aantal casus onder te verdelen. Omdat de gebeurtenissen 
niet 1 op 1 met organisaties zijn verbonden. Één voorbeeld: NBD Holding (eigenaar: de 
heer Vrehen) kreeg van de provincie in 2016 de opdracht voor het omgevingsmanagement 
rondom VDL Nedcar. Maar de heer Vrehen was vanaf 2017 in hetzelfde gebied ook voor-
zitter van het landschapspark Susteren (betaald door de gemeente) en voorzitter van een 
buurtenplatform (betaald door Rijkswaterstaat). In 2020 leidde de heer Vrehen in op-
dracht van de provincie enkele ‘schetsschuiten’ (open dialogen met de omgeving). Vanwege 
allerlei dwarsverbanden beschrijven we dat als één casus. Uiteindelijk beschrijven wij onze 
bevindingen in 12 casus.

Hieronder presenteren we onze bevindingen, op basis van 30 gesprekken met bestuurders 
en ambtenaren en op basis van uitgebreid archiefonderzoek. Daar waar het gaat om een 
korte en feitelijke beschrijving van organisaties zijn we verschillende keren te rade gegaan 
bij het onderzoek van de controller. 

IKL

De stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschappelijke Elementen) is ooit als werkgele-
genheidsproject opgericht ten tijde van de mijnsluitingen en werd gefinancierd door het 
Rijk. Werkzaamheden waren gericht op landschapsonderhoud. IKL betrok altijd veel vrij-
willigers bij haar werk. Er was tot 2012 een omvangrijke buitendienst. 

Vanaf 2000 is geleidelijk de subsidie aan IKL afgebouwd, tot er vanaf 2017 een jaarlijkse 
subsidie van € 405.000 overbleef. Afgezien van het budget voor afzonderlijk gefinancierde 
projecten (voor 2019 betrof dit € 396.000, voor 2020 € 255.000). IKL moest zich verder 
bedruipen van projecten van gemeenten en van projecten uit de markt. Met veel gemeen-
ten, met het waterschap, met Interreg gaat IKL een relatie aan, maar het lukte amper om 
geld uit de private markt te halen. Dat laatste is niet verwonderlijk voor een organisatie 
die vooral publieke taken uitvoert. In 2019 had IKL een omzet van € 2,8 miljoen. 

Vanaf 2013 is de heer Vrehen bij IKL betrokken, eerst nog als transitie-manager, vanaf 2014 
als bestuurder. Hij is voor deze functie gevraagd door de Raad van Toezicht van IKL. De 
provincie heeft met zijn benoeming geen bemoeienis. Onder zijn leiding maakt IKL een 
transitie door van een overwegend uitvoeringsgerichte organisatie naar een kenniscen-
trum dat vooral een verbindende en regisserende rol moest spelen. Dit leidde tot het af-
stoten van de buitendienst, waardoor het personeelsbestand werd teruggebracht van ca 
80 mensen naar ca 18 mensen (ca 60 fte naar circa 15 fte). Vanaf 2016 richt IKL zich op 
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burgerparticipatie, leefbaarheid en economische versterking in combinatie met cultuurhis-
torie en soortenbescherming. Met name de ecologen van de provincie werken graag met 
IKL samen. De heren Vrehen wordt in onze gesprekken geroemd als een “uitstekende ac-
quisiteur”.

Financieel heeft IKL het zwaar vanaf het moment van de transitie. Al in 2015 was duidelijk 
dat IKL zonder basissubsidie van de provincie niet quitte kon draaien. In 2020 geeft de 
provincie een voorschot op de subsidie van 2021 om grote liquiditeitsprobleem  te voor-
komen. In 2021 is na het ontslag van de heer Vrehen een faillissement niet meer te voor-
komen (6 juli 2021). 

Er zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen voor de financiële problemen van IKL. Ten 
eerste wilde het provinciale bestuur bezuinigen op natuur. Vooral het CDA wordt verant-
woordelijk gehouden voor het “kapot-bezuinigen” van IKL. Geld voor het landschap kan 
volgens het CDA het beste in handen worden gegeven van de agrarische sector.4

Ten tweede zijn er binnen de provincie klachten over de bedrijfsvoering binnen IKL. Er 
wordt ons meermalen verteld dat er “geen solide organisatie was bij IKL”, dat de “verslag-
legging vanuit IKL onvoldoende transparant” was. Etc. Als verzachtende omstandigheid kan 
worden gemeld dat “de tegenprestaties zich moeilijk laten definiëren”. 

Het is de vraag of die indruk van de provincie juist was. IKL had altijd een sluitende begro-
ting, werd door een accountant netjes gecontroleerd en was de laatste jaren CBF gecerti-
ficeerd. Het is ook de vraag waarom de provincie blijkbaar zo weinig heeft gedaan met 
haar eigen perceptie dat de bedrijfsvoering van IKL niet op orde was. Er klonk intern al 
jaren de klacht dat de provincie te weinig “grip op hen” had. ”Het was onvoldoende smart 
geregeld. Dat komt ook door IKL. Ze verbinden alles met alles, en dat is ook de kracht van 
hun werk.” Maar ook provinciale ambtenaren waren niet altijd duidelijk in het maken van 
een onderscheid tussen een subsidie of een opdracht. Het laat onverlet dat er heel veel 
gemeenschapsgeld omging in IKL. Al met al leek de provincie meer aandacht te hebben 
voor de steenmarters, de bevers, de eikelmuizen, de vleermuizen dan voor de financiële 
wanorde bij IKL. Overigens merkt ook de accountant van IKL achteraf op dat hij wellicht 
wat scherper naar onderliggende stukken had moeten kijken.5

Dat is de grote lijn. Daarnaast zijn enkele afzonderlijke feiten het vermelden waard.

• De heer Vrehen is nooit in loondienst van IKL geweest maar is aangesteld middels een 
managementcontract. Volgens de jaarrekening van 2015 is de heer Vrehen aanvankelijk 
ingehuurd via Werkbank bv en vanaf 2016 via NBD Holding. De overgang van Werkbank 

 Deze constatering staat inderdaad nogal haaks op de suggestie van NRC dat het CDA IKL/Vrehen heeft 4

geholpen.

 Zie rapport Goodijk.5
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BV naar NBD Holding is een persoonlijke keuze geweest van de heer Vrehen. Vanaf 2018 
was de heer Vrehen ook geen bestuurder meer van Werkbank BV, doch slechts mede-
eigenaar.

• In de Jaarrekening 2019 (de laatste jaarrekening die nog is opgemaakt) kreeg NBD Hol-
ding voor 0,7 dienstbetrekking van de heer Vrehen € 127.688. Fulltime zou dat zijn: € 
182.411. Daarin zitten de werkgeverslasten verdisconteerd.  Verschillende ambtenaren 6

vermelden ons dat daarover binnen de provincie wel is gesproken (het gaat immers om 
een kleine organisatie, die overigens wel na 2015 gegroeid was van 15 fte naar 25 fte), 
maar dat er “toch maar” vanaf is gezien om er een punt van te maken en het bij het 
College van GS aanhangig te maken. Gedeputeerde Mackus stelt pas vragen bij het sala-
ris van de heer Vrehen als directeur van IKL als de NRC over IKL heeft bericht op 22 
maart 2021. Daarbij past de constatering dat het Centraal Bureau Fondsenwerving (vol-
gens informatie van IKL) het salaris van de directeur van IKL heeft goedgekeurd (perio-
de 2018-2020)

• IKL huurde veel personeel in. Dat is bij een organisatie die deels afhankelijk is van pro-
jecten niet bijzonder. Het is wel bijzonder dat personeel wordt ingehuurd via een bv van 
de directeur (Werkbank bv). In 2015 vraagt Werkbank € 207.000 per jaar voor de heer 
Vrehen, de controller en een communicatiemedewerker.  Het contract wordt namens 7

IKL betekend door de heer Vrehen. In 2016 gaat het contract van de heer Vrehen over 
naar NBD Holding. 

• IKL raakt volgens het rapport van prof. Goodijk steeds meer verstrengeld in een net-
werk van BV’s en samenwerkingsovereenkomsten. We hebben vastgesteld dat onder-
steunend personeel van IKL werd ingehuurd via POLO BV, een bedrijf van de heer Vre-
hen en zijn zoon. Het zou gaan om 1,5 fte over twee jaar. Daarnaast heeft IKL een pro-
jectleider bij Werkbank BV (bedrijf van de heer Vrehen en de heer Willemse) ingehuurd. 
In het laatste geval heeft met name de heer Vrehen als directeur van IKL aangedrongen 
op inhuren in plaats van een vaste aanstelling. Naar eigen zeggen uit oogpunt van voor-
zichtigheid. 

• In zo’n situatie valt volgens prof. Goodijk vermenging van belangen moeilijk uit te sluiten. 
Laat duidelijk zijn: dat valt de provincie niet aan te rekenen. De provincie legt aanbeste-
dingsregels op aan subsidie-ontvangers, behalve voor het inhuren van personeel. (Van-
wege de affaire-Vrehen is die uitzondering artikel 4, lid f sinds 5 juli 2021 verdwenen, 
besluit GS.)

 De heer Vrehen voegt hieraan toe dat de management-fee over 2019 hoger is uitgevallen omdat achterstal6 -
lige onkostenvergoeding over voorafgaande jaren erbij is opgeteld. Bovendien stond in het Jaarverslag van 
2019 abusievelijk dat de heer Vrehen een deeltijdfactor had van 0,70. Dat had moeten zijn: 0,83. In voor-
gaande jaren bedroeg de management-fee € 118.848.

 Bron: rapport Goodijk.7
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• Toch wringt het dat na de berichten in de NRC de provincie wel snel kon uitzoeken 
dat IKL zelf voor ongeveer € 2 ton inhuurde bij bv’s van Vrehen, inclusief hemzelf. Bo-
vendien was zichtbaar en bekend dat IKL na verloop van tijd verhuisde naar Susterder-
weg 31 in Nieuwstadt, waar Werkbank bv, Boswerkt bv, POLO bv, alledrie bv’s waarin de 
heer Vrehen participeerde, waren gevestigd. En later verhuisde de Stichting Natuurrijk 
Limburg en IKL naar hetzelfde pand. 

• Werkbank BV is met ingang van 13-10-2020 in staat van faillissement verklaard. Er was 
alleen nog een oude Volvo 2004, een kast en een stoel. En een schuld bij de Rabo van € 
40.000. En de belasting had nog een vordering van € 45.000. De bv was opgericht op 11-
11-2013. Vanaf de oprichting in 2014 tot het faillissement in 2020 zijn NBD Holding (van 
de heer Vrehen) en Vlinder20 BV (van de heer Willemse) allebei voor 50% aandeelhou-
der. Vanaf 2016 was de samenwerking tussen de heren Vrehen en Willemse bepaald niet 
meer optimaal. De omzet van Werkbank bv bedroeg in 2018: € 240.437; in 2019: € 
170.880 en in 2020: € 45.719

• Voor het project ‘Planvorming ecologische verbindingszone Meerssenpapier’ heeft IKL 
bij de provincie een aanvraag ingediend voor € 22.385. Subsidie wordt niet verleend. 
Toch stuurt IKL een factuur van € 4500, - ondanks de afwezigheid van een schriftelijke 
opdracht. Omdat “de indruk was gewekt” dat het goed zat, schrijft de provincie op 15 
febr 2017 aan IKL dat de factuur zal worden betaald. 

• In oktober 2020 was er een serieus liquiditeitsprobleem bij IKL vanwege het project 
‘Grenslandroute”. Het initiatief voor dit project kwam van IKL in het kader van een gro-
ter project van de provincie en de vier Nationale Parken in Limburg. De provincie rea-
geerde aanvankelijk enthousiast. Na een wisseling van portefeuillehouder bekoelde het 
enthousiasme van de provincie. Volgens de provincie werd uiteindelijk helemaal geen 
subsidie toegezegd na een negatief ambtelijk advies, volgens de heer Vrehen werd € 
70.000 toegezegd. In ieder geval veel minder dan de benodigde € 250.000. IKL was in-
tussen al met de werkzaamheden begonnen en zo ontstond een liquiditeitstekort. Na 
enige gesprekken is besloten om van de subsidie van 2021 € 300.000 naar voren te ha-
len.8

• Tussen 2018 en 2020 heeft de accounthouder van de provincie voor IKL een bijzondere 
dubbelfunctie. Hij is al langere tijd fractievoorzitter van het CDA in een Limburgse ge-
meente. Hij kent vanuit die functie gedeputeerde Mackus nog goed als oud-wethouder 
van een nabuurgemeente. De heer Vrehen was gedeputeerde voor het CDA tussen 
2003 en 2009 (in de tijd dat Mackus zijn politiek assistent was). Bij een grotere sensitivi-
teit voor het onderwerp van de vriendenrepubliek was wellicht een ander voor de func-
tie van accounthouder gevraagd.

 Je kan overigens ook zeggen dat de provincie dit keer minder laat dan andere keren de subsidie uitkeerde.8
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NATUURRIJK LIMBURG

De Stichting Natuurrijk Limburg is in 2013 opgericht vanuit de LLTB (Limburgse boeren 
en tuinders). Het is een collectief voor boeren en particulieren die landbouwgrond willen 
omzetten naar natuur, om natuur- en landschapsbeheer op grond van derden goed te or-
ganiseren, en voor het nieuwe subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
(ANLb). In 2019 is de stichting overgegaan in de stichting Natuurinclusieve landbouw. Om 
het prozaïsch te zeggen: deze stichting, die later ook nog weer is omgezet tot coöperatie, 
is vooral bedoeld om Europese subsidiegelden voor landschapsbeheer door te sluizen 
naar agrariërs. De provincie Limburg heeft een lening verstrekt als voorschot op de Euro-
pese gelden. De mensen in de werkorganisatie worden ingehuurd bij externe partijen 
(waaronder geen bedrijven van de heer Vrehen). De heer Vrehen is tussen 2013 en 2020 
lid van het bestuur van Natuurrijk Limburg. 

In deze casus zijn geen feiten te vermelden die voor dit integriteitsonderzoek relevant zijn. 

NATUURRIJK LIMBURG EN IKL

De Stichting Natuurrijk Limburg en de Stichting IKL hebben zich ten behoeve van activi-
teiten in het kader van het natuur- en landschapsbeheer verenigd in de Stichting Natuur-
rijk Limburg en IKL. Deze stichting is gecertificeerd als samenwerkingsverband natuurbe-
heerder. De heer Vrehen is sinds 2016 tot op de dag van vandaag voorzitter van deze 
stichting. Voor de periode 2017-2021 is aan de stichting een subsidie verleend van € 
696.000. Deze subsidie wordt door de stichting aan particulieren uitgekeerd. 5% van het 
subsidiebedrag blijft achter bij de stichting. 

De volgende feiten vallen op:

• De stichting is gehuisvest op de Susterderweg 31 in Nieuwstadt, daar waar een cluster 
van organisaties en bedrijven van de heer Vrehen gevestigd is. 

• Het werk van de stichting wordt gedaan door een medewerker van IKL. Feitelijk fun-
geert de stichting als een project van IKL. De accountmanager van de provincie wist niet 
dat de heer Vrehen de voorzitter van de stichting was. 

• Na de berichtgeving in de NRC constateert de provincie dat de Stichting IKL en de 
stichting Natuurrijk Limburg en IKL dezelfde bankrekening hebben. Overigens was dat al 
het geval vanaf het begin van de stichting. 

• In januari 2021 is een betaling gedaan van € 150.000 voor het beheersjaar 2020. Dat 
geld is verdwenen in het faillissement van IKL omdat het op dezelfde bankrekening is 
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gestort (hoewel er nog een vordering van de provincie op IKL ligt). De kans is groot dat 
de betrokken particulieren hiervan de dupe zullen worden. De Stichting Certificering 
Natuur en Landschap heeft een gesprek aangevraagd bij het provinciaal bestuur omdat 
de provincie in augustus 2021 nog niet heeft ingegrepen bij de stichting, voorzover dat 
tot haar bevoegdheden behoort. 

NATIONALE PARKEN

De mensen die in 2016 benoemd zijn als voorzitters van de nationale parken in Limburg 
en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn allen ex-bestuurders. De heer Vrehen was 
één van hen. Hij werd benoemd tot voorzitter van Nationaal Park de Peel. Benoeming was 
noodzakelijk vanwege de decentralisatie van de Nationale Parken naar de provincies. Te-
vens stelde de provincie een Overlegorgaan Nationale Parken in, mede bedoeld om de 
uitvoering van de subsidieverlening aan der nationale parken te vereenvoudigen. De voor-
zitters van de nationale parken verdienen € 5000 per jaar. Bij het Overlegorgaan Nationale 
Parken kunnen ze nadere onkosten declareren. 

Over de benoeming van de drie ex-bestuurders tot voorzitter van de nationale parken 
kunnen we hier kort zijn omdat de feiten bekend zijn en al eerder uitgebreid zijn bespro-
ken in de politieke gremia. In de media en in de samenleving was onrust ontstaan over 
deze benoeming. Mede naar aanleiding daarvan werden door PS schriftelijke vragen ge-
steld en werd op 30 september 2016 de motie Kuntzelaers in PS aangenomen. De discus-
sie en motie in PS richtten zich op een open procedure van, transparantie over en diversi-
teit bij selectie en benoemingen en verantwoording daarover naar PS. Uiteindelijk leidde 
de motie tot een nieuw ‘Beleidskader selectie en benoemingen’ dat in 2017 van kracht is 
geworden.

Zoals bekend was de ophef over deze benoemingen mede aanleiding voor de Zuidelijke 
Rekenkamer voor een onderzoek naar de inzet van oud-politici door de provincie Lim-
burg.9

Wij kunnen daaraan toevoegen dat het niet zo is dat er alleen naar de vier benoemde 
personen is gekeken. Er was een (globaal) profiel en ook ambtenaren is de gelegenheid 
geboden kandidaten te noemen. De verantwoordelijk bestuurder (Van der Broeck) heeft 
de vier kandidaten genoemd die uiteindelijk zijn benoemd. De kandidaat die vanuit de 
ambtelijke staf is genoemd, heeft zich teruggetrokken omdat hij/zij de hoogte van de ver-
goeding onvoldoende vond. 

 Zuidelijke Rekenkamer, Inzet van oud-politici door de provincie Limburg, Rapport van bevindingen mei 9

2020. 
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BOSWERKT

In 2013 deed de heer Vrehen als bestuurder van Boswerkt BV (een BV die toen formeel 
nog niet bestond) het voorstel aan gedeputeerde Van der Broeck om Limburgse bossen te 
gaan beheren, onder anderen met mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Het zou 
de provincie niets kosten, maar de opbrengsten van het beheer zouden voor Boswerkt BV 
zijn. Voordat de heer Vrehen de gedeputeerde benaderde had hij al binnen het Gouverne-
ment bij ambtenaren navraag gedaan naar geschikte percelen bos. Deze ambtenaren wei-
gerden zonder opdracht van GS daarnaar een onderzoek in te stellen. 

Uiteindelijk heeft de provincie zich in grote lijnen gevoegd in het initiatief-voorstel van de 
heer Vrehen. De reden lag voor de hand. Bos dat voorheen niet werd onderhouden, zou 
nu wel worden onderhouden. Mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt, zouden de 
kans krijgen om zinvol werk te verrichten en het kostte de gemeenschap c.q. de provincie 
niets. De indruk bestaat dat de gedeputeerde ook zo positief had gereageerd als het voor-
stel van iemand anders was gekomen.

Op 14 januari 2014 nam GS het principe-besluit om met het voorstel akkoord te gaan. 
Het leek om 250 ha te gaan, maar later was het veel minder. Uitwerking van het contract 
werd overgelaten aan Van de Broeck. 

Begin juli werd Van der Broeck ambtelijk gewezen op lastige aanbestedingsaspecten. Amb-
telijk werd om die reden een pilot-achtige constructie voorgesteld in de vorm van een 
contract voor 2 x 2 jaar, om tussentijds goed te kunnen evalueren. Het belangrijkste pro-
bleem was dat er geen businesscase was: de waarde van het hout was niet bekend. En 
daarom was onduidelijk hoe met de aanbestedingsregels moest worden omgegaan. Op 8 
juli 2014 meldde Van der Broeck dat er voor één periode van 4 jaar gekozen moest wor-
den, met harde afspraken over jaarlijkse terugkoppeling van de opbrengsten en kosten.

Ambtelijk werd het opstellen van een overeenkomst met Boswerkt als een bestuurlijke 
opdracht gevoeld, waar ook geen andere uitkomsten voor mogelijk waren. Bestuurlijk was 
er weinig begrip voor de gevoeligheid vanwege de aanbestedingsregels. 

In oktober 2014 wordt de beheersovereenkomst door Boswerkt (op dat moment de heer 
Buiting) en Van der Broeck ondertekend, nadat Boswerkt op 12 maart 2014 formeel was 
opgericht. 

In najaar 2014 is het eerste pilot-gebied door Boswerkt nog redelijk voortvarend aange-
pakt, al is hier weinig of niet met SW-krachten gewerkt, wat niet in strijd was met de 
overeenkomst met de provincie. 
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Daarna heeft de provincie een nieuwe lijst met percelen aangeleverd. Deze percelen wa-
ren veel meer versnipperd dan de eerste lijst, wat het voor Boswerkt minder aantrekkelijk 
maakte. Daarna is geen nieuw werk uitgevoerd. 

Rapportages van Boswerkt bleven uit of kwamen alleen na reminders van de provincie. 
Toen ook de provincie zich er niet meer druk om maakte, stierf het project van Boswerkt 
met de provincie een stille dood. De overeenkomst is van rechtswege stilzwijgend beëin-
digd per 1 juli 2018. Boswerkt BV bestaat ten tijde van het onderzoek nog steeds, maar 
niet meer voor het oorspronkelijke doel.

Er is achteraf vastgelegd dat “achter de schermen” er ambtelijk vragen waren over de rol 
van de heer Vrehen, bijvoorbeeld zijn rol als voormalig directeur van Licom (sociale werk-
voorziening Limburg) en ook het feit dat zijn zoon in dit dossier voorkwam als één van de 
mensen die bij Boswerkt betrokken was. 

Het project leunde echt op het enthousiasme van Van der Broeck. Er wordt geconstateerd 
dat de gedeputeerde ook zo positief had gereageerd als het voorstel van iemand anders 
was gekomen.

LIMBURG PAARDENSPORT

In 2014 is de Stichting Limburg Paardensport opgericht. De provincie stimuleerde het op-
richten van dergelijke platforms per tak van sport voor het krijgen van subsidies. Vrehen is 
secretaris/penningmeester vanaf 2014. Hij is in het voorjaar van 2021 afgetreden. Contact 
werd door de provincie vooral met de voorzitter onderhouden. 

Stichting Limburg Paardensport krijgt bijna € 3 ton per jaar en behoort daarmee tot de 
grotere platforms. Het platform doet meer dan alleen talentontwikkeling, het organiseert 
ook evenementen. WK mennen bijvoorbeeld binnenkort. De hoogte van de subsidies 
wordt feitelijk ambtelijk vastgesteld. De portefeuillehouder past slechts op kleine onder-
delen het ambtelijk advies aan. 

Één uitzondering: vanaf 2018 is de bijdrage verhoogd, vanwege een breder werkplan. Het 
platform vroeg aanvankelijk 2 x € 50.000 boven het basisbedrag van € 300.000. Ambtelijk 
werd € 50.000 jaarlijks geadviseerd. Het extra zou mede moeten worden betaald uit bud-
get van portefeuillehouders Van den Akker (economie) en Mackus (landschap/natuur). In 
een overleg met de drie portefeuillehouders en het platform heeft Koopmans uiteindelijk 
besloten dat het extra bedrag uit zijn budget zou komen. De heer Vrehen was tijdens dit 
overleg en tijdens een vooroverleg aanwezig, maar heeft niets gezegd. Koopmans heeft 
hierover geen contact gehad met de heer Vrehen, maar wel met de voorzitter van de 
Stichting. 
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Stichting Limburg Paardensport doet een onderzoek naar een ‘Kwaliteitslabel paarden-
houderij.’ De vraag van het onderzoek luidt: hoe kan een gemeente de paardenhouderij 
versterken? IKL deed de landschappelijke inpassing van dit project. Dat zou € 10.000 ople-
veren, en daarop zouden nog veel projecten meer volgen. Het project is uiteindelijk ge-
stopt nadat IKL negatief in het nieuws kwam. De provincie had geen idee dat het geld van 
het platform Paardensport bij IKL terechtkwam. 

AGROPRODUCTIE- EN LEISUREPARK

De ideeën voor het ontwikkelen van een Agroproductie- en Leisurepark (ALP) dateren uit 
2010. Het idee was mensen voorlichting te geven over gezonde voeding. Maar het ging 
ook om de recreatie. Het idee lijkt meerdere vaders te hebben. Er wordt zowel naar de 
Rabobank als naar Ondernemend Limburg verwezen. Het plan kreeg status toen het werd 
ingebracht bij de stuurgroep Gebiedsontwikkeling Maastricht-Valkenburg (GOMV). 

De heer Vrehen is betrokken vanaf 2012. Volgens de KvK is hij pas bestuurder vanaf 2020. 
Maar feitelijk is hij dat vanaf het begin. In 2012 wordt € 200.000 verleend uit de proces-
gelden van de stuurgroep GOMV voor het nader uitwerken van een businessplan. € 
100.000 komt daarvan uit de kas van de provincie. Rabobank en Ondernemend Limburg 
betalen elk € 115.000. Het besluit is gericht aan de heer Vrehen als aanvrager van de sub-
sidie. 

In 2012 was al een projectplan geschreven door Jeu Titulaer, de zaakvoerder van ALP van 
2012 tot december 2020. Titulaer is ook Statenlid geweest voor het CDA. Er wordt in de 
plannen met graagte verwezen naar het Zillertal waar een oude melkfabriek nu Zillertal 
Milch en melkproducten produceert. De stukken maken geen erg gedegen indruk. 

In de jaren 2012-2016 zijn studies uitgevoerd en is een businesscase is ontwikkeld. Maar 
het blijft vooral dromen over het Zillertal. 

Projectorganisatie en bestuur vergen eerst € 104.000 van de € 430.000. Later wordt dat 
opgehoogd naar € 111.000 en weer later naar € 144.000. Tegen die tijd is er in de begro-
ting een tekort van € 80.000. Er is gedoe over vacatiegelden van het bestuur. In de eerste 
fase was de gedachte dat het bestuur zou worden betaald in participaties. Later wil het 
bestuur voortaan vacatiegelden ontvangen. Uiteindelijk is aan het bestuur uitgekeerd: € 
16.616 + € 15.676 + € 18.940. De heer Vrehen meldt dat hij alleen vacatiegeld heeft ont-
vangen voor zijn bestuurswerk. Het is ons onduidelijk waar de genoemde bedragen, die 
volgens de stukken toch echt aan het bestuur zijn uitgekeerd, dan wel zijn gebleven.

In december 2018 is het plan van de baan. De Gemeente Gulpen-Wittem heeft een be-
stemmingsplanwijziging afgewezen, voor het bestemde gebied. De gemeente wilde niet 
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ondersteunen dat er ook een grote supermarkt zou komen. Er wordt nog een geding aan-
gespannen tegen de gemeente, maar de rechter wijst het af. 

VDL/NIEUWSTADT

Gekoppeld aan de uitbreiding van het terrein van VDL/Nedcar moest elders een plek 
worden gevonden voor natuurcompensatie. Een eerste idee voor de natuurcompensatie is 
voorbereid door medewerkers van de provincie. Zij hebben hun ontwerp vooral ecolo-
gisch ingestoken. Dit resulteerde in locaties voor natuurcompensatie die betrekkelijk ver 
verwijderd waren van de kernen Nieuwstadt en Holtum. De gemeente Echt-Susteren 
wenste juist dat de nieuw te creëren natuur op loopafstand vanuit de kern Nieuwstadt 
zou komen te liggen. Immers, dan zou de compensatie als zodanig ook echt beleefd wor-
den door de bewoners. 

De provinciale ambtenaren hebben vervolgens de heer Vrehen, in zijn rol als voorzitter 
van Landgoederenzone Swentibold gevraagd of hij met alternatieve locaties zou kunnen 
komen. Op zijn beurt heeft de heer Vrehen deze vraag doorgegeven aan de stichting Land-
schapspark Susteren (LPS). De stichting beschikte over de benodigde lokale kennis. LPS 
heeft vervolgens suggesties gedaan voor nieuwe locaties, die ook steun kregen vanuit de 
gemeente. Deze suggesties kwamen overigens voort uit de Structuurvisie Nieuwstadt van 
de gemeente Echt-Susteren. LPS heeft onder meer de grond grenzend aan de tuin van de 
heer Vrehen aangewezen als een geschikte locatie. In de begeleidende tekst werd de mo-
gelijkheid geopperd dat de eigenaren van de grond die grensden aan deze locatie, in de 
gelegenheid zouden worden gesteld deze grond aan te kopen.

De betrokken provinciale ambtenaren die niet op de hoogte waren van het feit dat de lo-
catie grensde aan de tuin van de heer Vrehen, gingen aanvankelijk akkoord en adviseerden 
positief richting het provinciaal bestuur. Nadat bekend was geworden dat het om gronden 
ging die grensden aan de tuin van de heer Vrehen, zijn de plannen bijgesteld. Er wordt nu 
gewerkt aan een nieuw plan waarin de percelen die grenzen aan de tuin van de heer Vre-
hen niet meer voorkomen. 

Voor dit onderzoek zijn vijf feiten met name relevant: 

• De heer Vrehen vervulde in het gebied zes rollen. Hij was in 2016-2017 omgevingsma-
nager voor het PIP spooraansluiting Yard Susteren (namens de provincie). Vanaf 2017 
was hij voorzitter van de Stichting Landschapspark Susteren, betaald door de gemeente 
Echt-Susteren. Vanaf 2017 was hij ook voorzitter van een buurtenplatform, in opdracht 
van Rijkswaterstaat, dat overigens geheel los staat van deze casus. In 2018/2019 heeft hij 
zich in opdracht van de provincie als kwartiermaker ingezet voor het project PIO Swen-
tibold. En in 2020 heeft hij in opdracht van de provincie een tweetal 
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‘schetsschuiten’ (open dialogen met de omgeving) voorgezeten. Ten slotte was de heer 
Vrehen inwoner van de kern Nieuwstadt. Het behoeft geen toelichting dat dit laatste 
gevoelig kan liggen in een proces waarin naar locaties in de nabijheid van Nieuwstadt 
wordt gezocht waar de natuurcompensatie kan worden gerealiseerd. 

• Bij enkele medewerkers van de provincie was het bekend dat de heer Vrehen inwoner 
van Nieuwstadt was, bij anderen niet. De combinatie van al deze rollen is geen belem-
mering geweest voor de provincie om de heer Vrehen toch te benaderen als ‘spreek-
stalmeester’ voor twee zogenaamde schetsschuiten. 

• De provinciale ambtenaren wisten niet dat de voorgestelde locatie grensde aan de tuin 
van de heer Vrehen. 

• Uit een eerdere natuurcompensatie-traject (N297) was er bij LPS een bedrag van € 
29.474 over. De eerste inzet van de provincie was om dit bedrag terug te vorderen van 
LPS. Dit is in een brief vastgelegd. In een overleg tussen gedeputeerde Mackus, lid van 
het directieteam van de provincie de heer Smeelen en wethouders Pustjes van de ge-
meente Echt-Susteren is dit besluit teruggedraaid en is besloten het geld in de Stichting 
te laten maar het wel te oormerken als procesgeld. Een provinciale ambtenaar zou ge-
mandateerd worden door LPS om dit geld te besteden. Deze mandatering ging gepaard 
met een duidelijke beschrijving van de doelen waaraan dat geld besteed zou moeten 
worden. Het budget zou bewaakt worden door LPS. Dit compromis heeft ook in de 
ambtelijke organisatie grote vragen opgeroepen en enkelen hadden het er moeilijk mee. 
Het is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar het bedrag is nimmer teruggevorderd. De pro-
vincie heeft wel een nieuw budget ter beschikking gesteld ten behoeve van het proces. 

• De betrokken ambtenaar van de provincie meldt zich met deze casus bij de integriteits-
functionaris van de provincie. Later, nadat de IKL-affaire in de publiciteit is gekomen, 
meldt de integriteitsfunctionaris desgevraagd aan de provinciale controller dat “de feiten 
en omstandigheden” door de betrokken ambtenaar aangevoerd “op dat moment geen 
aanleiding tot een concreet vermoeden van een mogelijke integriteitsschending [gaven]”. 

MAASTRICHT AACHEN AIRPORT

Rondom Maastricht Aachen Airport (MAA) bestond in 2017 behoefte aan een omge-
vingsmanager voor de begeleiding van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Ambtelijk was 
het advies om de heer Vrehen daarvoor te vragen. In 2018 werd de opdracht aan de heer 
Vrehen verlengd. Gaandeweg werd de opdracht steeds breder en strategischer. Zoals Al-
ders rondom Schiphol alle partijen met elkaar verbond rondom de toekomst van het 
vliegveld, en zoals Van Geel dat deed rondom vliegveld Eindhoven, was ook rondom MAA 
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behoefte aan strategisch overleg met alle betrokkenen. Bij de provincie meende men dat 
de heer Vrehen die rol goed zou kunnen vervullen.

Op 21 januari 2019 is met Gedeputeerde Van den Akker en het directieteam besloten dat 
er een nieuwe opdracht moest komen. Wel weer 1 op 1 met Vrehen. Maar uiteindelijk 
wordt daarvan afgezien. Eerst wordt besloten toch een open uitvraag te doen, nadat de 
afdeling Inkoop heeft opgemerkt dat de vergelijkbare opdrachten van de heer Vrehen uit 
2017 en 2018 tezamen met de nieuwe opdracht voor 2019 de € 50.000 zou overschrij-
den. En zoals bekend is een meervoudige uitvraag aangewezen als de opdracht de grens 
van € 50.000 passeert, ook als een opdracht voor achtereenvolgende jaren wordt opge-
knipt. 

Nadat op de meervoudige uitvraag 9 offertes binnen zijn gekomen, waaronder één van de 
heer Vrehen, besluit de directie dat de heer Vrehen de opdracht niet kan krijgen, als oud-
bestuurder. Er is behoefte aan een onafhankelijke voorzitter van de te vormen werkgroep. 
Dit gewijzigde standpunt van de directie hangt samen met een wijziging van de samenstel-
ling van het Directieteam in de afgelopen maanden. 

Uiteindelijk wordt eind 2019 besloten om de opdracht definitief niet te gunnen, omdat de 
inzichten verder waren verschoven. Wel heeft de heer Vrehen een mondelinge opdracht 
gekregen om zijn werkzaamheden van 2017 en 2018 ook in 2019 te continueren. 

Drie feiten zijn hier met name relevant:

• De opdracht voor de heer Vrehen in deze casus overstijgt (verspreid over 3 jaar) de € 
50.000, de grens voor meervoudige uitvraag. Iets wat men aan het begin van het jaar 
heeft proberen te voorkomen, gebeurt toch omdat er mondelinge toezeggingen zijn ge-
daan. 

• In de visie van de provincie wordt min of meer bij toeval bij de uitvraag voor deze op-
dracht (in juli 2019) ontdekt dat de heer Vrehen mede-eigenaar is van @Nexus bv. Dat 
is opvallend omdat de provincie in het kader van het omgevingsmanagement MAA 
driemaal een opdracht heeft verstrekt aan @Nexus bv voor de digitale ondersteuning.  10

@Nexus is aangedragen door de heer Vrehen, volgens de provincie zonder dat hij daar-
bij vermeldde dat hij daar enig belang in zou hebben. De eerste opdracht betrof het in-
richten, de ingebruikname en de ondersteuning van een applicatie d.d. 16 mei 2019 voor 
€ 15.950. Het is nog opvallender dat ook nadat bekend was geworden dat de heer Vre-
hen mede-eigenaar was van @Nexus, dit bedrijf nog twee nieuwe opdrachten van de 
provincie kreeg: in september voor € 13.200 en in maart 2020 voor € 25.858.

 De inhuur betreft de heer Hartjes, die tevens verhuurder is van het pand Susterderweg 31 Nieuwstadt, 10

waar onder andere IKL is gevestigd.  

22



• In de herinnering van de heer Vrehen was het van meet af bekend bij de provinciale pro-
jectleider dat hij op dat moment mede-eigenaar was van @Nexus BV. Hij kan dat ook 
aantonen met het ‘Aanbestedingsdocument”, waarin hij nadrukkelijk wordt genoemd als 
directeur van @Nexus BV. De provincie kan de heer Vrehen dus moeilijk verwijten dat 
hij verzwegen heeft dat hij directeur en mede-eigenaar van @Nexus BV was. Je kan wel 
stellen dat de provincie op dit punt haar informatiesystemen niet op orde had. Dit laat 
onverlet dat de provincie nog nieuwe opdrachten aan @Nexus BV. heeft verstrekt nadat 
het was opgevallen dat de heer Vrehen mede-eigenaar is van @Nexus BV.

LIMBURG WERKT

De Provincie heeft de Stichting Limburg-Werkt een subsidie (€ 50.000,- euro; 50% van het 
totaal benodigde budget) toegekend voor de ontwikkeling van een vraaggestuurd regionaal 
mobiliteitscentrum dat boventallige medewerkers en/of mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt structureel werk verschaft. Een van de aanleidingen was de noodzakelijke 
inkrimping van het personeelsbestand van IKL als gevolg van bezuinigingen. De resultaats-
doelstelling behelste: een concreet commitment en participatie van 5 bedrijven en 5 pro-
jecten met zicht op 500 vaste arbeidsplaatsen te realiseren binnen 2 jaar. 

Bij de subsidieafrekening is vastgesteld dat de businesscase geen volledig inzicht geeft in de 
financiële en organisatorische haalbaarheid en er geen concreet commitment is van mini-
maal 5 bedrijven. Simpel gezegd: er is niet voldaan aan de subsidievoorwaarden. De subsi-
die wordt evenredig gekort. Uiteindelijk is de subsidie vastgesteld op € 34.250, inclusief 
een coulance ter waarde van € 3250,-. 

Opmerkelijk is dat de lijst met organisaties die was toegevoegd aan de subsidie-aanvraag 
verschilt van de lijst die aan de eindafrekening was toegevoegd. Waarschijnlijk omdat in de 
loop van het proces de focus is verschoven van een viertal sectoren naar alleen de zorg-
sector. Onder meer Werkbank BV, waarin de heer Vrehen een 50% belang heeft, was toe-
gevoegd. De heer Vrehen was bestuurslid van Limburg Werkt. Werkbank BV heeft € 
15.000,- gedeclareerd bij de Stichting. De provincie heeft hierover geen vragen gesteld. 

Het is onduidelijk of er later nog een vervolg aan Limburg Werkt is gegeven. 

LIMBURG CARE

Limburg Care BV had als doel: “Medewerkers in de zorg- en welzijnssector die dreigen 
werkloos te worden, helpen om nieuw werk te vinden.” Limburg Care is opgericht op 27 
oktober 2014 en weer ontbonden op 31 december 2019. De bestuurder en 100% aan-
deelhouder was Werkbank BV. Werkbank BV was voor 50% eigendom van NBD Holding 
(Vrehen) en Vlinder20 BV (Willemse). 
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In 2018 sluit de Provincie een detacheringsovereenkomst met Limburg Care voor een bo-
ventallige medewerker. Het ging om een hoog gekwalificeerde medewerker. De detache-
ringsperiode loopt van 1 januari 2019 tot uiterlijk 30 november 2021. Het ter beschikking 
stellen van de medewerker gebeurt ‘om niet’. De concerncontroller stelt in zijn onder-
zoek vast dat de inzet van de betrokken medewerker om niet leidt tot lagere kosten bij 
het bedrijf Limburg Care BV. Hij werd ingezet voor een project dat werd gesubsidieerd 
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met deze detachering is de Wet Markt en Overheid overtreden. 

Volgens de provincie is met deze detachering op een pragmatische manier een lastig per-
soneelsprobleem opgelost, op een manier die recht deed aan de capaciteiten van de me-
dewerker. 

COÖPORATIE INMENZ/WERKZICHT

In augustus 2016 heeft Coöperatie InMenz contact opgenomen met gedeputeerde Van 
Rijnsbergen (SP) over een initiatief om vluchtelingen kennis te laten maken met de Neder-
landse arbeidsmarkt. Ze zouden onder begeleiding in de Limburgse natuur aan het werk 
gaan om zo de ervaring op te doen die hun toegang tot de arbeidsmarkt zou vergemakke-
lijken. 

Het officiële voorstel voor het project ‘Vluchtelingen aan de slag’ dateert van 6 december 
2016. Het is ondertekend door Paul Willemse. Het is een initiatief van de coöperatie In-
Menz en twee van haar leden, waaronder IKL. Het voorzitterschap van InMenz wordt uit-
geoefend door Werkbank BV, in de persoon van de heer Willemse. Willemse is samen met 
Vrehen eigenaar van Werkbank. InMenz is gevestigd op Susterderweg 31 in Nieuwstadt, 
waar niet alleen IKL maar ook Werkbank is gevestigd. Totale projectkosten: € 52.800. Op 
14 maart 2017 kennen Gedeputeerde Staten een subsidie van € 28.800 toe. 

In november 2017 vraagt de heer Willemse verlenging van de termijn. Er is meer tijd no-
dig. De verlenging wordt verleend. In september 2018 meldt Willemse dat het project 
weer is vertraagd. Hij meldt ook: “Inmiddels functioneert de buitenkrachtbrigade van IKL. 
Deze buitenkrachtbrigade werkt binnen InMenz nauw samen met de hoveniers die zijn 
aangesloten bij InMenz.” 

De provincie heeft tot februari 2019 contact gehad met de heer P. Willemse. In dat laatste 
contact sprak de heer Willemse de verwachting uit dat het project per 1 augustus 2019 
zou zijn afgerond. In mei 2020 heeft de provincie nog geprobeerd telefonisch contact te 
krijgen met de heer Willemse, maar dat contact kwam niet tot stand. Dat is niet verwon-
derlijk omdat achteraf bleek dat Willemse (Werkbank) sinds 1 augustus 2019 geen deel 
meer uitmaakt van het bestuur van InMenz. 
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Na december 2019 is InMenz bekend onder de naam Werkzicht. In mei 2020 informeert 
de provincie bij Werkzicht. De heer Peter Henssen laat namens het bestuur van Werkzicht 
weten dat Werkbank BV, waarvan de heer Willemse destijds bestuurder was, inmiddels 
was gestopt met haar bestuurstaken en managementtaken voor de coöperatie en dat Wil-
lemse weigerde transparant te zijn. Op 6 oktober 2020 sommeert Werkzicht Werkbank 
BV per aangetekend schrijven om de volledige projectadministratie aan de coöperatie af te 
staan. Dat heeft niets opgeleverd. Ook een tweede sommatie heeft niets opgeleverd. 

Pas op 14 april 2021 geeft het bestuur van Werkzicht aan dat een groot gedeelte van het 
ontvangen voorschot is overgemaakt naar Werkbank B.V en naar IKL. Werkbank BV heeft 
in de hoedanigheid van bestuurder van de coöperatie een bedrag van € 12.100 overge-
maakt op haar eigen bankrekening en een bedrag van € 9478,50 op de bankrekening van 
de stichting IKL.

Van provinciezijde is Coöperatie Werkzicht tot 1 augustus 2021 in de gelegenheid gesteld 
om de voor de subsidievaststelling benodigde gegevens te overleggen. Mocht blijken dat de 
resultaatsverplichtingen niet zijn behaald, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld. 

De heer Vrehen is niet of nauwelijks zichtbaar geweest bij de acquisitie en de betrokken 
ambtenaren waren niet op de hoogte van de betrokkenheid van de heer Vrehen bij In-
Menz (met Werkbank als bestuurder). De ambtenaren hebben niet geconstateerd dat de 
heer Vrehen in maar liefst drie rollen betrokken was, te weten als subsidie-aanvrager na-
mens IKL en namens InMenz en als uitvoerder via Werkbank. De naam van IKL werd in de 
stukken genoemd. InMenz was gevestigd op het adres van IKL en Werkbank. En op de 
website van de Kamer van Koophandel had zo kunnen worden vastgesteld dat Werkbank 
BV de bestuurder was van InMenz. 

ALGEMENE BEVINDINGEN 

Voordat we overgaan tot de duiding van al deze feiten, tippen we eerst nog een paar al-
gemene bevindingen aan. 

• Het initiatief voor al deze projecten komt deels van de provincie en deels van organisa-
ties waarin de heer Vrehen een rol speelde. Bij Nationale parken, Nieuwstadt, Maastricht 
Aachen Airport en Limburg Care was het de provincie die een beroep deed op de heer 
Vrehen of zijn organisaties. Bij IKL+Natuurrijk, Boswerkt, InMenz en Limburg Werkt 
kwam het initiatief van de heer Vrehen of zijn organisaties. Ook bij IKL dat al bestond 
voordat de heer Vrehen eraan verbonden was, kwam het initiatief uit de organisatie 
voor projecten die door de provincie moesten worden gefinancierd. Zoals IKL ook jaar-
lijks een basissubsidie aanvroeg. Bij Limburg Paardensport en Natuurrijk Limburg was de 
heer Vrehen geen bepalende figuur. 
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• Wanneer de heer Vrehen of één van zijn organisaties het initiatief nam, sloot de idee 
achter het initiatief vaak aan op thema’s die op dat moment op een goede ontvangst 
konden rekenen. Bij Boswerkt, InMenz en Limburg Werkt was het initiatief erop gericht 
om groepen die op de arbeidsmarkt een zwakke positie innemen, een kans te bieden 
hun positie te versterken. Het ging om vluchtelingen (InMenz), mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt (Boswerkt en Limburg Werkt) en boventalligen (Limburg Werkt). Bij 
Boswerkt en InMenz kwamen de initiatieven ook nog eens ten goede aan de Limburgse 
natuur. De formule was niet alleen sociaal maar ook in zekere zin creatief. De creativiteit 
zat hem in de koppeling van thema’s (bijvoorbeeld arbeidsmarkt en natuur) en de kop-
peling van mensen en organisaties. De bijdrage die de organisaties dan vroegen, betrof-
fen een soort startsubsidie of een bijdrage aan een haalbaarheidsstudie (InMenz en Lim-
burg Werkt).

• De heer Vrehen of één van zijn organisaties heeft in negen van de tien cases de op-
dracht of subsidie gekregen zonder concurrentie van derden. Op zich was dit, behalve 
bij MAA rechtmatig omdat de waarde van de opdracht/subsidie beneden de aanbeste-
dingsgrens lag en subsidies niet in concurrentie worden verstrekt, maar het in concur-
rentie gunnen was natuurlijk wel een optie geweest. Alleen bij Nationale Parken moch-
ten ambtenaren nog alternatieven noemen, nadat de portefeuillehouder al een lijstje van 
vier kandidaten (onder wie de heer Vrehen) had genoemd.

• De projecten waarvan het initiatief is uitgegaan van de heer Vrehen of één van zijn orga-
nisaties, zijn alle minder goed afgelopen. IKL is inmiddels failliet. De Stichting IKL en Na-
tuurrijk is deels meegesleurd in het faillissement van IKL. Boswerkt is een stille dood 
gestorven. Het project Vluchtelingen aan de slag bij Inmenz lijkt gestopt. Er is geen 
voortgangsrapportage, over de als voorschot betaalde subsidie bestaat onduidelijkheid. 
De subsidie aan Limburg Werkt is gekort omdat de afgesproken resultaten niet zijn be-
haald. Het Agroproductie- en Leisurepark lijkt definitief van de baan. De projecten waar 
de provincie het initiatief heeft genomen, zijn beter verlopen.

• Bijna alle provinciale medewerkers die zijn geïnterviewd, hebben verklaard geen druk te 
hebben gevoeld niet van de ambtelijke of bestuurlijke top van de provincie, om iets te 
‘gunnen’ aan de heer Vrehen of zijn organisaties. Er zijn twee uitzonderingen. Ten eerste 
kwam gedeputeerde Van den Broeck al met de naam van de heer Vrehen als kandidaat-
voorzitter van een Nationaal Park, voordat de ambtenaren in de gelegenheid werden 
gesteld om suggesties te doen. Ten tweede heeft de ambtenaar die actief was in de VDL/
Nedcar case druk gevoeld in een bestuurlijk overleg waaraan de heer Vrehen en een 
(toenmalig) lid van het directieteam van de provincie deelnamen. Het ging hier om een 
bedrag van € 29.474,- dat de provincie wilde terugvorderen van de Stichting Land-
schapspark Susteren (penvoerder: gemeente Echt-Susteren). Dit bestuurlijk overleg con-
cludeerde dat dit terugvorderen niet functioneel ‘rondpompen van geld’ was, omdat het 

26



geld toch weer besteed zou worden voor werkzaamheden van deze stichting. Het geld 
is niet teruggevorderd. Het is de provincie niet duidelijk waaraan dit geld uiteindelijk is 
besteed. Dit zal blijken bij de afrekening van de subsidie. 

V. RELEVANTE FEITEN 

Op grond van de voorgaande bevindingen komen we tot de volgende conclusies. We be-
antwoorden de vijf eerder geformuleerde vragen achtereenvolgens. 

1. Openheid en verantwoording: wat was bij de provincie bekend over de casus-
Vrehen? In welke mate was bekend dat de heer Vrehen in verschillende hoedanighe-
den optrad en in verschillende hoedanigheden opdrachten en subsidies van de provin-
cie verwierf? En wat behoorde provincie te weten? 

• Het was bekend dat de heer Vrehen in 2009 als gedeputeerde vrijwillig is afgetreden 
vanwege een beschuldiging van niet-integer handelen. Van deze beschuldiging werd 
hij later door de commissie Deetman en Korthals geheel vrijgesproken. Wel merkte 
de commissie Deetman en Korthals op dat de heer Vrehen bij de verkoop van een 
woning “onvoldoende alert” is geweest.11

• Het was breed bekend in het apparaat dat Vrehen (al jaren) overal “oppopte”. Veel 
respondenten hebben hem vaak in het Provinciehuis zien rondlopen. Tegelijk is het 
zo dat het vermogen van Vrehen om overal op te poppen, een reden was om hem 
vaak in te huren. Zijn netwerk en zijn vermogen om dat te onderhouden was waar-
devol voor de provincie.

• Dat Vrehen zichzelf inhuurde via zijn BV’s was bekend, ook in de casus IKL. Op zich 
is dit overigens niet ongebruikelijk.

• Dat Vrehen enkele mensen bij IKL inhuurde via zijn eigen bv’s was niet bij de provin-
cie bekend. Volgens de subsidieregels was IKL ook vrij om mensen in te huren met 
enkelvoudige aanbesteding.

• Het was bij de provincie bekend dat Vrehen in hetzelfde pand (Susterderweg 31) in 
Nieuwstadt zijn eigen uitzendbureau had. 

• Het was ook bekend dat in hetzelfde pand eveneens waren gevestigd: Boswerkt BV, 
Werkbank BV, Stichting IKL en Natuurrijk Limburg en InMenz/Werkzicht.

 Verslag van het onderzoek van de commissie Deetman en Korthals naar het handelen van gedeputeerde 11

Vrehen, 23 juni 2009. 
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• De provincie had moeite om zicht te krijgen op wat er binnen IKL gebeurde. Het is 
de vraag aan wie dat lag. IKL had een ingewikkelde bedrijfsvoering met veel projec-
ten met vaak verschillende opdrachtgevers. De tegenprestaties lieten zich vaak ook 
moeilijk definiëren.Maar de provincie had vooral moeite om zicht te krijgen omdat 
ze onvoldoende was geïnteresseerd. 

• Bij Boswerkt, InMenz en Limburg Werkt was de rapportage gebrekkig. De provincie 
heeft hier niet altijd tijdig en scherp op gereageerd.

• Het is de provincie niet opgevallen dat de Stichting IKL en de Stichting IKL + Na-
tuurrijk Limburg hetzelfde banknummer hadden. Om die reden hebben een aantal 
particuliere natuurbeheerders na het faillissement van IKL van de Stichting IKL+NaLi 
geen subsidie ontvangen over het jaar 2020. Het gaat om een bedrag van €150.000 
in totaal. De rechter zal moeten uitmaken of de onoplettendheid van de provincie 
haar ook wettelijk aansprakelijk maakt. 

• De provincie hield met de Stichting Natuurrijk Limburg + IKL alleen contact via een 
medewerker van IKL, zonder dat duidelijk was hoe de relatie tussen beide stichtin-
gen formeel was. 

• Dat Vrehen in de casus VDL Nedcar uiteindelijk in zijn eigen achtertuin werkte, 
moet algemeen bekend zijn geweest. De verantwoordelijke ambtenaar wist niet dat 
Vrehen daar woonde. De toenmalige directeur van de provincie wist wel dat Vrehen 
in Nieuwstadt woonde, maar vond dat juist een reden om Vrehen een rol te geven in 
het proces omdat hij voor draagvlak in Nieuwstadt zou kunnen zorgen. 

• In de casus VDL Nedcar was er sprake van een stapeling van functies van de heer 
Vrehen. Omgevingsmanager (betaald door de provincie), voorzitter Landschapspark 
Susteren (betaald door gemeente), voorzitter van een buurtenplatform (betaald 
door RWS), spreekstalmeester ‘schetsschuiten’ Swentibold en kwartiermaker PIO 
Swentibold.

• Dat de provincie op advies van de heer Vrehen bij MAA een communicatiemede-
werker inhuurde die werkte bij een bedrijf (@Nexus BV) waarvan de heer Vrehen 
mede-eigenaar was, werd volgens de provincie pas na verloop van tijd bekend, maar 
had de provincie eerder kunnen weten. 

• Bij MAA kreeg de heer Vrehen drie jaar achtereen eenzelfde opdracht, waarvan het 
totaalbedrag boven de aanbestedingsgrens van € 50.000 lag.

• Dat de heer Vrehen bij Stichting Paardensport Limburg zijn eigen IKL aan het werk 
heeft gezet was niet bekend. Of de heer Vrehen opdrachten kreeg van Agroproduc-
tie- en Leisure Park en hoeveel de heer Vrehen daar ontving als bestuurslid, was niet 
bekend. Maar niemand van de provincie heeft daarnaar ook onderzoek gedaan. 
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• Het project van Limburg Werkt mislukt deels. Een deel van de subsidie is naar 
Werkbank BV gegaan. Deze BV stond niet op de oorspronkelijke lijst van organisa-
ties waarmee Limburg Werkt zou gaan samenwerken. Werkbank stond wel op de 
definitieve lijst. De provincie heeft hierover geen vragen gesteld. 

• Bij InMenz’ project Vluchtelingen aan de slag, was van meet af duidelijk dat het de 
heer Vrehen hier drie petten op had: InMenz (mede-eigenaar), Stichting IKL (be-
stuurder) en Werkbank BV (mede-eigenaar).

• De heer Vrehen trad lang niet altijd als eerste naar voren. Maar uiteindelijk was in 
elke casus bekend dat het om Vrehen ging. Bovendien doken vaak dezelfde namen 
rondom Vrehen op. Bij de provincie ontbrak echter het totaalbeeld (volledig). Je kan 
ook stellen dat de intelligence in de organisatie ontbrak om een aantal feiten met 
elkaar te combineren. 

2. Onafhankelijkheid: is de heer Vrehen door de provincie bevoordeeld?

• In het algemeen is er veel bezuinigd op natuur. GS was niet erg geïnteresseerd in na-
tuur. En als er al geld naar de natuur ging moest het bij voorkeur via de boeren. IKL 
is nergens bevoordeeld. 

• Je kan verschillend oordelen of een management fee bij IKL van € 127.000 dan wel € 
118.000 voor 0,7- dan wel 0,83-aanstelling passend is voor een landschapsstichting 
waar ongeveer 25 fte werkt.

• Bij MAA en VDL Nedcar werd de heer Vrehen vanwege zijn kwaliteiten ingehuurd. 

• De communicatie-adviseur van @Nexus BV (mede-eigendom van Vrehen) kreeg 
met enkelvoudige aanbesteding drie opdrachten die de € 50.000 overstegen. 

• Bij Nationale Parken vielen de Provinciale Staten later over de benoeming van de 
voorzitters vanwege het erg eenzijdige profiel.

• Bij de natuurcompensatie bij Nieuwstadt is de heer Vrehen door eigen naïviteit en 
door onoplettendheid van de provincie verzeild geraakt in een plan dat grensde aan 
zijn eigen tuin. 

• Aan ontwikkeling van Agroproductie- leisurepark is door de overheid € 200.000 bij-
gedragen, waarvan de helft door de provincie. Tot op heden is er niets van terecht-
gekomen. 

• Bij Landschapspark Susteren, waarvan de heer Vrehen voorzitter was, is een exploi-
tatieoverschot van € 29.000 niet teruggevorderd. Het is onduidelijk wat daarmee is 
gebeurd. De integriteitsfunctionaris oordeelde dat hier geen sprake was van een in-
tegriteitsschending.
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• Bij Boswerkt BV werd de heer Vrehen geholpen door GS, maar dat lijkt meer te zijn 
ingegeven door de idee achter Boswerkt dan door de persoon Vrehen. Ambtelijk 
had men liever minder risico willen nemen. Formeel bestond de BV niet toen GS 
hun besluit namen om met Boswerkt in zee te gaan. 

• Limburg Werkt heeft € 34.000 ontvangen van de provincie om een kwaliteitscen-
trum op te zetten voor boventallig personeel. Het project is deels mislukt en van het 
project wordt later weinig meer vernomen. Provincie betaalt “uit coulance” € 3250 
meer dan waartoe de geleverde prestatie verplicht. Werkbank BV heeft € 15.000 
ontvangen. 

• InMenz/Werkzicht ontvangt bijna € 29.000 voor het project Vluchtelingen aan de 
slag. Het project is aangevraagd door InMenz en IKL, en Werkbank BV zou een deel 
van het werk uitvoeren. Het project flopt, maar later blijkt dat een deel van het geld 
wel is overgemaakt naar Werkbank BV en IKL.

3. Belangenverstrengeling: hebben provinciale bestuurders en/of ambtenaren de 
heer Vrehen eventueel bevoordeeld om hiermee voordelen voor zichzelf en/of voor 
andere organisaties te bewerkstelligen en/of is dit in strijd met eerlijke concurrentie-
verhoudingen?

• Er is ons niets gebleken van belangenverstrengeling aan de zijde van de provincie. 
Noch bestuurders noch ambtenaren zijn persoonlijk beter van geworden van subsi-
dies en opdrachten voor organisaties waaraan de heer Vrehen verbonden was. 

• Bij integriteit gaat het niet alleen om belangenverstrengeling maar ook om het voor-
komen van de schijn van belangenverstrengeling. En het zij gezegd: voor sommigen 
zal die schijn er altijd zijn. Dat valt niet te voorkomen. Maar wat wel valt te voorko-
men dat de gewone burger gerechtvaardigde vragen gaat stellen. 

• Bijvoorbeeld over het feit dat Werkbank BV als bestuurder bij InMenz en bij Limburg 
Werkt geld heeft overgemaakt naar Werkbank BV. Bijvoorbeeld over het feit dat 
(volgens de provincie) de heer Vrehen als omgevingsmanager voor MAA een goed 
woordje deed voor het bedrijf @Nexus BV zonder te vermelden dat hij daarvan zelf 
mede-eigenaar was. Bijvoorbeeld over het feit dat de heer Vrehen te vaak te veel 
rollen met elkaar verbond. Bijvoorbeeld over het feit dat de heer Vrehen voortdu-
rend “oppopte” en het feit dat de provincie toch in een beperkte periode met 15 
stichtingen, bv’s en andersoortige organisaties waarvan de heer Vrehen directeur, 
bestuurder dan wel aandeelhouder was, een financiële relatie aanging. En vooral over 
het feit dat de provincie zich daaraan niet leek te storen. 
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• En al deze vragen zijn des te prangender als het om een ex-bestuurder gaat. Juist bij 
een binnen- en buitenwereld die op scherp is gezet door frames als de vriendenre-
publiek en door een voortgaande versplintering en polarisatie in de politiek kunnen 
dit soort feiten gemakkelijk de schijn van belangenverstrengeling oproepen. Daarvan 
hoort een provinciaal bestuur zich bewust te zijn. 

• Het beeld rondom Vrehen sluit perfect aan op wat de Zuidelijke Rekenkamer eerder 
in mei 2020 concludeerde. De Zuidelijke Rekenkamer was kritisch over de manier 
waarop het provinciebestuur de afgelopen jaren was omgegaan met het verlenen van 
opdrachten aan oud-politici. Het provinciebestuur gaf veel te weinig aandacht aan de 
schijn van belangenverstrengeling. Ook was er veel te weinig oog voor de gevoelig-
heid in de samenleving. De Zuidelijke Rekenkamer concludeerde: "De hardnekkige 
beeldvorming rond integriteit in het provinciale beleid wordt hiermee niet doorbro-
ken en hiermee wordt geen blijk gegeven van diepgaande zelfreflectie en bewust-
zijn over de gevoeligheid van gemaakte keuzes".

• Het is pijnlijk dat wij het voor de casus-Vrehen niet beter hadden kunnen verwoor-
den.

4. Doelmatigheid: in welke mate was bekend dat provinciale subsidiegelden die voor 
een stichting bedoeld waren in een BV van de heer Vrehen terechtkwamen, waardoor 
mogelijk subsidie niet is besteed voor het beoogde doel of niet doelmatig is besteed?

• Het was de provincie bekend dat IKL mensen inhuurde. Dat paste ook bij het werk 
van de organisatie. Er zijn normale tarieven betaald. Als IKL de tijdelijke medewer-
kers niet bij een BV van de heer Vrehen had ingehuurd, was het niet goedkoper uit 
geweest. 

• Bij InMenz en Limburg Werkt is geld terechtgekomen bij een BV van de heer Vrehen. 
Zoals bekend hebben beide projecten nagenoeg niets opgeleverd.

5. Lerend en zelfreinigend vermogen: wat heeft de province met de kennis over 
de verschillende rollen en de verschillende subsidies en opdrachten van de heer Vre-
hen gedaan?

• Wat Vrehen verdiende bij IKL was bekend, er werden vragen bij gesteld, maar uitein-
delijk werd er geen actie ondernomen. 

• Niemand vroeg zich af of Vrehen met al die opdrachten erbij niet te veel te verdien-
de.
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• De provincie huurde voor MAA een communicatie-adviseur in bij @Nexus BV. Bij 
de eerste opdrachtverwerving was (volgens de provincie) niet bekend dat Vrehen 
mede-eigenaar was van @Nexus BV, hoewel dat wel duidelijk was gebleken uit het 
aanbestedingsdocument. Bij de tweede en de derde opdrachtverlening was dit in ie-
der geval wel bekend. De belangenverstrengeling van de heer Vrehen was in deze 
casus geen reden om de opdrachtverlening aan Nexus te stoppen, omdat de com-
municatie-adviseur goed werk deed.

• In november 2017 meldt de bestuurder van Werkzicht reeds dat het project is ver-
traagd. In 2018 en 2019 volgen vergelijkbare berichten. Op 24 september 2020 
meldt de nieuwe bestuurder van Werkzicht aan de provincie dat het onduidelijk is 
wat er met het project Vluchtelingen aan de slag is gebeurd. Pas in april 2021 vraagt 
de provincie weer hoe het ermee staat (na de publicatie in de NRC). Op 14 april 
2021 komt plotseling die brief van Werkzicht dat het project nooit van de grond is 
gekomen. 

• Het getuigt niet van een grote alertheid van de zijde van de provincie dat de ac-
countmanager van de provincie voor IKL tevens fractievoorzitter is van het CDA in 
één van de Limburgse gemeenten. 

• Na de discussie over de benoeming van voorzitters van de Nationale Parken heeft 
Provinciale Staten het ‘Beleidskader Selectie en benoemingen’ vastgesteld om zo tot 
meer openheid en diversiteit bij benoemingen te komen. 

• De heer Vrehen kreeg veel gedaan van de provincie. Veel opdrachten, veel subsidies. 
Het valt op dat de projecten die voortkwamen uit een initiatief van de heer Vrehen 
over het algemeen geen succes waren. Het lijkt er niet op dat de provincie daarvan 
op de hoogte was, laat staan daarvan leerde. 

• In het algemeen lijkt er geen sprake te zijn van systematisch leren door de provincie 
van de gang van zaken bij subsidieverstrekking en opdrachtverlening. Welke op-
drachtnemers doen het goed en wie presteert minder, welke subsidieontvangers le-
veren wel en welke niet? Welke organisatie kan welke type opdrachten aan? Etc. 

• Alleen in de casus rondom Maastricht Aachen Airport vindt een correctie plaats. De 
provinciedirecteur besluit dat het minder passend is om voor de functie van omge-
vingsmanager een oud-gedeputeerde aan te stellen, omdat de omgevingsmanager 
boven alle partijen behoort te staan. 

• Het is zeer de vraag of al deze gegevens wel boven tafel waren gekomen als de me-
dia niet erover hadden bericht. Het is opvallend dat gedeputeerde Mackus pas bij 
IKL naar het salaris van de heer Vrehen informeerde, nadat de NRC een artikel 
over IKL had aangekondigd. 
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• In deze 12 casus ontbreekt het de provincie Limburg niet alleen aan intelligence. Er 
is meer aan de hand. Als ons gevraagd wordt om een patroon aan te geven in alle 
casus, en dat wordt ons gevraagd, dan zien we dat de provincie onoplettend is ge-
weest, slordig en zelfs naïef. Informatie die beschikbaar was is niet benut en al hele-
maal niet gekoppeld. Men bleef bijna altijd afzijdig, terwijl men had kunnen en moe-
ten ingrijpen. Men deed zijn klus en men stelde zich te weinig de vraag naar de sa-
menhang der dingen. En als er vragen werden gesteld, werd er geen vervolg aan ge-
geven. Dat is een cultuur van wegkijken (iets negeren, doen alsof iets niet bestaat) 
die zich hier, in de relaties tussen de provincie en oud-gedeputeerde Vrehen open-
baarde. Over de vraag of die cultuur zich ook bij andere casus in de provincie Lim-
burg voordoet kunnen wij geen uitspraak doen, en willen wij ook geen uitspraak 
doen. Ook de oorzaken van die geconstateerde cultuur van wegkijken hebben wij 
niet verder geanalyseerd. Maar in die 12 casus zien wij wel duidelijk een patroon.

VI. CONCLUSIES

I. Er is geen sprake geweest van belangenverstrengeling. De suggestie dat de heer Vre-
hen door de provincie bevoordeeld werd vanwege de CDA-connectie, is onge-
grond. Er was geen reden om de drie CDA-gedeputeerden in de vraagstelling afzon-
derlijk te noemen.

II. Men kan de provincie in deze casus medeverantwoordelijk houden als burgers een 
schijn van belangenverstrengeling meenden te ontwaren. Hoe juist of onjuist het frame 
van de ‘vriendenrepubliek’ ook mag zijn, het is in ieder geval opvallend dat de provin-
cie zo veelvuldig met een oud-gedeputeerde in zee is gegaan. En zich blijkbaar om het 
frame van de ‘vriendenrepubliek’ minder zorgen heeft gemaakt.

III. De provincie heeft vooral erg weinig gedaan. Op een enkel feit na (dat medewerkers 
van IKL bij bv’s van de heer Vrehen werden ingehuurd) was verspreid binnen het Gou-
vernement eigenlijk alles wel bekend. Maar er bleek niemand te zijn die het geheel 
overzag. Er was geen oog voor mogelijke gevoeligheden, geen goede monitoring. Er 
werden wel vragen gesteld, maar die bleven hangen en leidden niet tot besluiten. Ook 
bij het College van GS ontbrak het overzicht geheel, terwijl men daar de heer Vrehen 
toch zeker kende. 

IV. Het overzicht van alle relaties met de heer Vrehen werd pas verkregen na de bericht-
geving in de pers. Toen werd er plotseling binnen het hele Gouvernement druk geïn-
formeerd. En was het snel mogelijk om alle feiten op een rijtje te zetten. 
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V. Het gebrek aan overzicht kan te wijten zijn aan een gebrek aan intelligence. De in-
formatiehuishouding was niet op orde, informatie werd niet systematisch verzameld 
en gedeeld. Niemand nam het initiatief om iets beter te kijken naar de heer Vrehen, 
naar al zijn organisaties en de relaties ertussen. Gevoelige issues kregen niet de specia-
le aandacht die ze verdienen. 

VI. Niet alleen was de informatiehuishouding niet op orde, minimaal zien we dat de pro-
vincie onoplettend is geweest, slordig en zelfs naïef. Informatie die beschikbaar was, is 
niet benut en al helemaal niet gekoppeld. Men bleef bijna altijd afzijdig, terwijl men had 
kunnen en moeten ingrijpen. Men deed zijn of haar klus en men stelde zich te weinig 
de vraag naar de samenhang der dingen. En als er vragen werden gesteld, werd er geen 
vervolg aan gegeven. Voor dat negeren, voor dat doen alsof iets niet bestaat, bestaat 
een woord: wegkijken. Het is de cultuur van wegkijken die zich hier, in de relaties 
tussen de provincie en oud-gedeputeerde Vrehen openbaarde. Over de vraag of die 
cultuur zich ook bij andere casus in de provincie Limburg voordoet doen wij vanzelf-
sprekend geen uitspraak. Ook de oorzaken van die geconstateerde cultuur van weg-
kijken hebben wij niet verder geanalyseerd. 
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A. DE COMMISSIE

De onderzoekscommissie bestaat uit prof dr Wim Derksen (voorzitter) en prof mr dr E.F. 
ten Heuvelhof. 

Wim Derksen was hoogleraar bestuurskunde in Leiden en Rotterdam, hoogleraar ge-
meentekunde in Leiden, lid van de WRR en directeur van het Ruimtelijk Planbureau.

Ernst ten Heuvelhof was hoogleraar bestuurskunde in Delft en in Rotterdam. Hij heeft 
daarvoor gewerkt bij een Kamer van Koophandel en een stedenbouwkundig adviesbureau. 
Thans is hij associate bij Kwink Groep en docent in post academisch onderwijs. Hij heeft 
diverse commissariaten vervuld en extern onderzoek verricht in opdracht van overheids-
organisaties.

Beide onderzoekers zijn onafhankelijk en hebben geen persoonlijke of functionele relatie 
met de te onderzoeken bestuurders noch met hun netwerk binnen de provincie Limburg. 
Zij hebben veel ervaring met het verrichten van dit soort onderzoek op het vlak van be-
stuurlijke, ambtelijke en publieke integriteit.
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B. DE OPDRACHT

Aanleiding

Op dinsdag 23 maart 2021 heeft NRC-Handelsblad een artikel gepubliceerd waarin ver-
slag werd gedaan van het ‘doorsluizen’ van subsidiegelden van goede doelenstichting IKL 
door de directeur IKL en tevens ex-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA) naar eigen bv’s. 

De CdK heeft direct besloten de inhoud van de publicatie in het NRC als een integri-
teitsmelding te beschouwen en heeft ingevolge het protocol (mogelijke) integriteitsschendin-
gen door leden van provinciale staten of leden van gedeputeerde staten provincie Limburg 2020 
besloten een integriteitsonderzoek in te stellen naar de rol van de provincie en haar be-
stuurders en de gang van zaken rond de directeur IKL. 

De provincie heeft de hoogleraren Derksen en Ten Heuvelhof uitgenodigd om een voor-
stel te doen voor het verrichten van zo’n onderzoek. Dit document bevat dit voorstel. 

Onderzoeksopdracht 
De doelstelling van het onderzoek is om zoveel mogelijk helderheid te verschaffen over 
de precieze (feitelijke) rol van de Provincie Limburg, met name van de provinciebestuur-
ders Mackus, Koopmans en Van der Broeck, met betrekking tot de heer Vrehen en de or-
ganisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol vervulde. 

Binnen het onderzoek zal geen oordeel worden geveld over de handelwijze van de voor-
malig gedeputeerden. Ingevolge het protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden 
van provinciale staten of leden van gedeputeerde staten provincie Limburg 2020 is het trekken 
van conclusies voorbehouden aan Provinciale Staten. Het onderzoeksteam onthoudt zich 
(in het rapport en daarbuiten) van eigen opvattingen inzake (de consequenties van) de be-
oordeling van de al dan niet aan de orde zijnde integriteitsschending. Wel is het de taak 
van de onderzoekers om met name die feiten te achterhalen die in het kader van een 
eventuele integriteitsschending relevant zijn. 

Bovenstaande opdracht heeft de provincie vertaald in de volgende vraagstelling:

1. Wat is de (feitelijke) betrokkenheid geweest van de Provincie Limburg, met name van 
de gedeputeerden Koopmans en Mackus en voormalig gedeputeerde Van der Broeck, 
bij het verstrekken van subsidies en het verlenen van opdrachten aan IKL en de diver-
se organisaties waarin de heer Vrehen een rol vervulde. 

2. Op welke wijze hebben de gedeputeerden invulling gegeven aan hun bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid inzake het verstrekken van subsidies en opdrachten aan IKL en de 
diverse bedrijven waarin de heer Vrehen een (bestuurlijke) rol had of heeft? 

3. Hoe past deze invulling binnen de algemene context van het verstrekken van subsidies 
en opdrachten door de Provincie Limburg? 

De CdK is opdrachtgever van het onderzoek. Contactpersoon voor de onderzoekers is 
de heer Alexander Pregled.
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Onderzoeksresultaat
De eerdergenoemde onderzoeksvragen zijn te vertalen in de volgende mogelijke onder-
zoeksresultaten. 

Het onderzoek geeft inzicht in:

1. de (feitelijke) betrokkenheid van de Provincie Limburg, met name van de gedeputeer-
den Koopmans en Mackus en voormalig gedeputeerde Van der Broeck, bij het ver-
strekken van subsidies en het verlenen van opdrachten aan IKL en de diverse organi-
saties waarin de heer Vrehen een rol vervulde of vervult. 

2. de wijze waarop de gedeputeerden invulling hebben gegeven aan hun bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid inzake het verstrekken van subsidies en het verlenen van opdrach-
ten aan IKL en de diverse bedrijven waarin de heer Vrehen een (bestuurlijke) rol had 
of heeft. 

3. De wijze waarop deze invulling past binnen de algemene context van het verstrekken 
van subsidies en opdrachten door de Provincie Limburg. 

Onderzoeksaanpak
De onderzoekers bouwen voort op onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd, met name op 
het rapport van de concerncontroller naar de ‘rechtmatigheid van de geldstromenrelaties 
van de provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid H. Vrehen’ (mei 2021). Dit 
onderzoek leert dat de heer Vrehen een rol heeft gespeeld in 28 organisaties die subsidies 
ontvingen en/of opdrachten kregen van de provincie Limburg en/of een financieringsrelatie 
onderhielden met de provincie. Voor de periode 2012-2021 zijn er 128 van dergelijke fi-
nanciële relaties (in het vervolg: projecten) gevonden. De controller heeft geconcludeerd 
dat de gang van zaken rond de onderzochte opdrachten, subsidies en de verstrekte lening 
gedurende deze periode rechtmatig is geweest, behoudens enkele geconstateerde afwij-
kingen zonder materieel effect. 

De onderzoekers zullen in dit onderzoek nader onderzoek doen naar de gang van zaken 
in deze 128 projecten, maar nu vanuit een integriteit perspectief. Hierbij gaat het om za-
ken als de manier waarop de projecten zijn gedefinieerd, de wijze waarop de projecten 
zijn aanbesteed, de wijze waarop de opdracht of subsidie is verleend en de wijze waarop 
de projecten zijn uitgevoerd en afgerond. Steeds staat hierbij de vraag centraal welke rela-
ties er zijn geweest tussen de organisaties van de heer Vrehen en de provincie en welke 
acties hebben plaatsgevonden binnen deze relaties. Hierbij gaat het vooral om feiten die 
relevant kunnen zijn voor een beoordeling van Provinciale Staten van de integriteit (‘mo-
gelijk ongepaste’ relaties en acties). Indien hier sprake van is geweest is een volgende vraag 
in hoeverre de heer Vrehen hier voordeel van heeft gehad. Een volgende serie vragen be-
treft de eventuele kennis hiervan bij de Provincie. In hoeverre waren politici, bestuurders 
en/of ambtenaren op de hoogte van deze relaties en eventuele bevoordelingen en, als zij 
hiervan kennis hadden, wat hebben zij met deze kennis gedaan?

38



Bestudering algemene documenten 
De onderzoekers nemen kennis van algemene documenten die van toepassing zijn op sub-
sidie- en opdrachtverlening in de periode 2012-2021 en van de rapporten die reeds ver-
schenen zijn over de financiële relaties tussen de provincie Limburg en de organisaties 
waarin de heer Vrehen een rol speelt of speelde. 

Interviews
De onderzoekers zullen de belangrijkste projectleiders/dossierhouders van de 128 projec-
ten interviewen. In deze interviews wordt per fase van het project/subsidieproces nage-
gaan of en in hoeverre er sprake is geweest van bijzondere relaties tussen de organisaties 
van de heer Vrehen en de provincie Limburg. Ook zal aan de orde komen of en in hoever-
re er sprake was van een mogelijk ongepaste bevoordeling van deze organisaties, mogelijk 
ook door druk van derden binnen de provinciale organisatie. 

Afhankelijk van de informatie die hieruit naar voren komt of om zaken te verifiëren, kun-
nen aanvullende gesprekken nodig zijn en zullen mogelijk meer personen worden betrok-
ken. Het doel van deze interviews is primair om alle relevante feiten en omstandigheden 
met betrekking tot de verstrekking van subsidies en opdrachten in kaart te brengen.

Hierna zullen de (ex-) bestuurders worden geïnterviewd die bestuurlijk verantwoordelijk 
waren en zijn voor deze projecten. 

Alle geïnterviewden zullen een kort verslag van hun interview ontvangen met het verzoek 
aan te geven of er feitelijke onjuistheden in staan en of zij akkoord zijn met de weergave 
van het gesprek. 

Analyse
De onderzoekers zullen op basis van de doorgenomen documenten en afgenomen inter-
views patronen identificeren die de gang van zaken rondom de opdrachtverlening en sub-
sidieverstrekking weergeven. Naast deze patronen zullen de onderzoekers ook eventuele 
eenmalige gebeurtenissen beschrijven, die relevant kunnen zijn voor een beoordeling door 
Provinciale Staten van de integriteit van handelen. 

Uit de interviews en documenten zullen beelden ontstaan van de gang van zaken rondom 
en in de projecten. Deze beelden zullen worden gedeeld en besproken met de heer Vre-
hen en met de heren Koopmans, Mackus en van der Broeck. Zij zullen worden uitgenodigd 
schriftelijk te reageren op deze beelden waarna de beide onderzoekers de beelden en de 
reacties van de heren daarop met hen zullen bespreken.

Werkwijze onderzoeksteam
Het onderzoeksteam zal in haar werkwijze het volgende protocol volgen.
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Respondenten interviews

Interviewverslagen worden ter autorisatie voorgelegd aan de geïnterviewde personen, 
met het verzoek feitelijke onjuistheden te corrigeren

De interviewverslagen worden geanonimiseerd opgenomen in een bijlage bij het rapport.

De commissie maakt in haar rapportage slechts gebruik van informatie die is aangedragen 
door de respondent die is opgenomen in het geautoriseerde verslag van het interview. 

Er komt geen lijst met individuele respondenten bij het rapport. Wel komt er een algeme-
ne omschrijving van de respondenten in het rapport (aantal respondenten en globale om-
schrijving van de functies, niet per verslag maar over het geheel van interviews)

Respondenten die om hen moverende redenen hun verslag niet opgenomen willen zien in 
het rapport, kunnen aangeven toch prijs te stellen op een gesprek. De commissie zal hen 
vragen of zij eventueel gebruik mag maken van hun citaten en observaties, in geanonimi-
seerde vorm, in haar rapport. Indien de commissie daadwerkelijk gebruik wil maken van 
deze optie, zal het citaat of de observatie in zijn context worden voorgelegd aan de res-
pondent met de vraag of zij/hij akkoord is hiermee. 

De heren Vrehen, Mackus, Koopmans en Van der Broeck

Indien de heren worden geïnterviewd, gelden de regels die hierboven zijn opgesteld voor 
de respondenten interviews.

In de onderzoeksopdracht zijn met betrekking tot de heer Vrehen en de heren Mackus, 
Koopmans en van der Broeck aanvullende vragen gesteld. Hiermee hebben zij een bijzon-
dere positie in dit onderzoek. Dit rechtvaardigt de volgende aanvullende regels:

• Genoemde vier heren krijgen op het einde van het onderzoek inzage in het concept-
verslag van de commissie, inclusief de verslagen van de interviews

• Zij zeggen toe dit concept en de verslagen strikt vertrouwelijk te houden

• Zij krijgen gelegenheid om schriftelijk commentaar te leveren op het concept-verslag en 
de verslagen van de interviews. Deze schriftelijke commentaren zullen worden opgeno-
men in de bijlagen in het rapport

• Desgewenst spreekt de commissie n.a.v. dit schriftelijk commentaar met ieder van de 
vier heren afzonderlijk.

• De commissie reageert schriftelijk op het commentaar. Dit commentaar wordt opge-
nomen in de bijlagen bij het rapport.

Directeur provincie Limburg

De directeur van de provincie Limburg krijgt de gelegenheid het concept-rapport in te 
zien, commentaar te leveren en suggesties te doen. 

Hij zegt toe dit concept strikt vertrouwelijk te houden.
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Na afloop van het onderzoek wordt het rapport openbaar gemaakt. 

In de rapportage wordt door het onderzoeksteam verantwoord op welke wijze stapsge-
wijs het onderzoek is verricht. De onderzoekers onthouden zich (in het rapport en daar-
buiten) van eigen opvattingen inzake (de consequenties van) de beoordeling van de al dan 
niet aan de orde zijnde integriteitsschending. Het is taak van Provinciale staten om zich op 
basis van de onderzoeksgegevens een oordeel te vormen (zie onder rapportage in het Pro-
tocol Integriteitschendingen door Leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeer-
de Staten 2020)

Geheimhouding
Wat betreft geheimhouding geldt, ingevolge het protocol (mogelijke) integriteitsschendingen 
door leden van provinciale staten of leden van gedeputeerde staten provincie Limburg 2020 inte-
griteitsschendingen, dat tot het moment van openbaarmaking van het onderzoeksrapport 
geheimhouding wordt opgelegd op alles wat te maken heeft met het onderzoek. In het 
Reglement van Orde van Provinciale Staten (RVO artikel 9) is nader bepaald dat de op 
een lopend integriteitsonderzoek betrekking hebbende vergaderstukken van de Commis-
sie Integriteit, tot het moment waarop het onderzoeksrapport openbaar wordt, uitslui-
tend mogen worden ingezien door de Voorzitter van de commissie Integriteit en de leden, 
de CdK, de Adviseur Integriteit, de griffier en diens plaatsvervanger en eventueel een ex-
tern bureau dat is ingeschakeld door de Commissie Integriteit. 

Het onderzoek mag na beëindiging van de opdracht of op een nader af te spreken tijdstip 
door de onderzoekers openbaar gemaakt worden.

Oplevering
De onderzoekers streven ernaar het eindrapport op 1 september op te leveren. Hierbij is 
wel een waarschuwing op zijn plaats. De grote hoeveelheid af te nemen interviews in 
combinatie met de specifieke volgorde die bij de interviews moet worden aangehouden, 
zal het niet gemakkelijk maken deze deadline te halen, zeker niet met het oog op de ko-
mende vakantieperiode. De onderzoekers zullen het tijdig aangeven als de deadline dreigt 
niet gehaald te worden.
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C. METHODOLOGIE 

• In dit ‘integriteitsonderzoek’ wordt geen oordeel gegeven over de integriteit van de be-
trokkenen. Het onderzoek betreft slechts een onderzoek naar feiten. Feiten die relevant 
kunnen zijn voor degenen die een integriteitsoordeel willen of moeten vellen. Om te 
bepalen welke feiten in dit kader relevant kunnen zijn, zijn we begonnen met een inven-
tarisatie van integriteitsregels. Die worden weergegeven in Bijlage F. In Hoofdstuk 3 heb-
ben we nader aangegeven welke functie deze regels in het onderzoek hebben gehad. 

• Vervolgens is het rapport van de concerncontroller van de provincie Limburg ‘Rechtma-
tigheid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met be-
trokkenheid H. Vrehen’ het startpunt van het onderzoek geweest. Dit rapport leert dat 
de heer Vrehen in de periode 2011-2021 betrokken was bij 28 ‘entiteiten’, als directeur 
of als aandeelhouder of als toezichthouder. 15 van deze organisaties hebben geld ont-
vangen van de provincie Limburg, als subsidie, als vergoeding voor een opdracht of een 
enkele keer als lening. 

• Sommige financiële relaties stonden op zich, andere waren sterk met elkaar vervlochten. 
Om die reden hebben we er uiteindelijk voor gekozen om 12 casus te onderzoeken. En 
binnen die casus te speuren naar feiten die voor een integriteitsoordeel relevant zouden 
kunnen zijn. 

• Dat hebben we gedaan door gesprekken te voeren met 5 leden van het College van 
Gedeputeerde Staten dat in het voorjaar van 2021 is afgetreden (inclusief de Gouver-
neur), met de provinciedirecteur en met een oud-provinciedirecteur en met 26 be-
leidsmedewerkers die betrokken waren bij de 12 casus. Een ieder die door onderzoe-
kers om een interviews is gevraagd, heeft daarin toegestemd. 

• De gesprekken zijn deels face tot face afgenomen en deels digitaal (vanwege corona en 
overstromingen). 

• Voor de interviews, de verwerking ervan en de opname in het rapport hebben de on-
derzoekers een protocol opgesteld (bijlage B). Het had onze voorkeur om de verslagen 
van de interviews als bijlage bij dit rapport te voegen. Daaraan hebben we drie voor-
waarden verbonden. Ten eerste moest de betrokkene, eventueel na correctie, het verslag 
goedkeuren. Ten tweede moest het verslag geheel geanonimiseerd zijn. En ten derde 
moest de betrokkene instemmen met opname van het rapport in het verslag. 

• Uiteindelijk gaven 4 respondenten aan dat ze het verslag een juiste weergave vonden van 
het interview, maar dat ze om een andere reden niet konden instemmen met opname 
van het verslag van hun gesprek in het rapport. Daar waar wij de inhoud van deze ge-
sprekken voor ons rapport nadrukkelijk nodig hadden, hebben we de juistheid van onze 
weergave van het gesprek met betrokkene nogmaals bij hem of haar gecheckt. 

• De verslagen van de gesprekken met de 5 leden van het College van GS en van de heer 
Vrehen zijn niet opgenomen als bijlage bij dit rapport, omdat op voorhand duidelijk was 
dat het onmogelijk was om de verslag te anonimiseren. Hetzelfde geldt voor de ge-
sprekken met de huidige en de voormalige provinciedirecteur. 
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• Daarnaast is uitgebreid dossieronderzoek verricht binnen de muren van het Gouverne-
ment. En is nog een drietal medewerkers van de provincie per email om nadere infor-
matie gevraagd. 

• Ten slotte is een gesprek gevoerd met de heer Vrehen, om te checken of we een juiste 
weergave gaven van de 12 casus. 

• We zijn vanzelfsprekend al onze gesprekspartners veel dank verschuldigd, alsmede de-
genen die ons hebben geholpen bij ons dossieronderzoek. 

• De onderzoekers hebben hun onderzoek kunnen uitvoeren zonder interventies van de 
provincie. De provincie heeft aanvankelijk enkele suggesties gedaan voor een aantal te 
interviewen personen. De onderzoekers hebben deze lijst aangevuld met personen die 
zij wensten te spreken. Deze verzoeken zijn alle ingewilligd. Ook zijn alle verzoeken om 
dossiers en nadere informatie altijd ingewilligd.

• De verslagen van de gesprekken zijn gemaakt door twee medewerkers van de provincie 
die geheel vertrouwelijk ten behoeve van het onderzoek deze taak hebben vervuld. Wij 
hebben steeds toegezien op de juistheid en de compleetheid van het verslag. 

• Het onderzoek is gestart op 16 juni 2021. De gesprekken zijn gevoerd tussen 5 juli en 
20 september 2021. Het concept-rapport is afgerond op 24 september. Conform afspra-
ken is het concept-rapport voor publicatie voorgelegd aan de leden van GS die we heb-
ben gesproken, alsmede aan de heer Vrehen. Hun commentaar is overgenomen, voorzo-
ver wij het commentaar als een nuttige aanvulling dan wel correctie van het rapport za-
gen. Het commentaar dat niet is overgenomen, vindt zijn plaats in bijlage E, waar we te-
vens hebben gemotiveerd waarom het commentaar niet in de tekst van het rapport is 
overgenomen. 
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D. GESPREKKEN

Hier volgen de verslagen van alle gesprekken, voorzover daarvoor toestemming is ver-
strekt en voorzover ze voldoende konden worden geanonimiseerd. 

Verslag interview 1 d.d. 5 juli 2021
De interviewers lichten toe dat hun onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de rela-
ties met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een 
aanvulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtma-
tigheid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de 
heer Vrehen. 

Tevens lichten de interviewers het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.

Naar aanleiding van een vraag van de interviewers, merkt de geïnterviewde op verrast te zijn geweest door 
de publiciteit in maart 2021 rondom IKL en de heer Vrehen. Hij stelt dat IKL op financieel gebied geen soli-
de organisatie was. Gelet op de transitie van IKL, had de heer Vrehen als directeur-bestuurder volgens de 
geïnterviewde een rol, waaronder het verwerven van opdrachten en subsidies voor IKL. 

Desgevraagd geeft de geïnterviewde aan dat de veelheid van organisaties met betrokkenheid van de heer 
Vrehen hem niet bekend was. Hij weet niet of het college van GS of individuele leden daarvan hiervan op de 
hoogte was.  

Als reactie op een vraag van de interviewers, wijst de geïnterviewde er op dat in de media ten onrechte de 
indruk wordt gewekt dat sprake is van geldstromen vanuit de Provincie Limburg naar de heer Vrehen in per-
soon zelf. Hij stelt dat de publicaties in de media tot veel commotie hebben geleid. 

De geïnterviewde licht desgevraagd toe dat de heer Vrehen binnen het gebied rondom Nedcar meerdere 
rollen vervulde.

De geïnterviewde geeft verder aan dat het bij provinciemedewerkers niet zichtbaar en bekend was dat de 
heer Vrehen betrokkenheid had bij diverse entiteiten. De geïnterviewde geeft aan dat het bij de provincie 
had moeten worden gezien dat de heer Vrehen achter al die verschillende namen zat. Er had, daar waar het 
opdrachten betreft, meer concurrentie moeten zijn als we het hadden geweten. 

Naar aanleiding van een vraag van de interviewers, licht de geïnterviewde toe dat het bedrag van                     
€ 93 miljoen voor het grootste deel wordt bestaat uit subsidies aan Coöperatie Natuurrijk Limburg. De 
Coöperatie Natuurrijk Limburg verstrekt dit bedrag, dat voor 50% bestaat uit Europese subsidies, aan Lim-
burgse agrariërs voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Van de zijde van de interviewers wordt opgemerkt dat in de rapportage van de concerncontroller wordt 
geconcludeerd dat de onderzochte opdrachten, subsidies en de verstrekte lening gedurende een periode 
van 10 jaar rechtmatig zijn verlopen, behoudens enkele geconstateerde afwijkingen zonder materieel effect. 
De geïnterviewde beaamt dit. 

Als reactie op een vraag van de interviewers, geeft de geïnterviewde aan dat het niet ongebruikelijk is dat 
een gesubsidieerde instelling van provinciezijde (financiële) ondersteuning ontvangt bij het doormaken van 
een transitie. Hij schetst de transitie die IKL heeft doorgemaakt. 

De geïnterviewde geeft aan dat hij er niet van op de hoogte was dat de heer Vrehen als directeur-bestuur-
der van IKL personeel (en zichzelf) inhuurde dat werkzaam was bij ondernemingen waarvan hij in persoon 
(mede-)eigenaar of bestuurder is. Afgezien van de vraag of het moreel gezien verstandig is om dit te doen, 
wijst de geïnterviewde erop dat dit vanuit provinciaal perspectief niet in strijd was met de destijds geldende 
Regels aanbesteding Provincie Limburg bij subsidiering. Ook de gehanteerde tarieven acht de geïnterviewde 
niet uitzonderlijk hoog.  

Naar aanleiding van een vraag van de interviewers, licht de geïnterviewde de scope en totstandkoming van 
de rapportage van de concerncontroller toe. Het onderzoek van de concerncontroller heeft zich niet ge-
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richt op het handelen van oud-bestuurders in relatie tot IKL of de heer Vrehen. Het is daarmee nadrukkelijk 
géén integriteitsonderzoek of een onderzoek naar de bestuurscultuur. 

Van de zijde van de interviewers wordt de casus Boswerkt B.V. aan de orde gesteld.

De geïnterviewde geeft aan dat het een gedeputeerde, binnen de geldende regelgeving, vrij staat om af te 
wijken van een ambtelijk advies, zoals in casu geschiedde. Het college van GS had een principe-besluit geno-
men om het beheer van het provinciaal boseigendom door Boswerkt B.V. te laten uitvoeren om niet en te 
starten met de uitwerking van de benodigde contracten. 

Bij de casus Boswerkt B.V. valt volgens de geïnterviewde achteraf niet vast te stellen welke opdrachtwaarde 
aan de orde was en kan geen antwoord worden gegeven op de vraag of de enkelvoudige onderhandse gun-
ning aan Boswerkt B.V. rechtmatig was.

Er is geen informatie beschikbaar over de waarde van de vrijgekomen (hout)producten die de beheerover-
eenkomst voor Boswerkt B.V. heeft opgeleverd. Ook de gevraagde jaarlijkse evaluatie is maar één keer door 
Boswerkt B.V. afgegeven. Over de overige jaren zijn geen evaluaties meer verstrekt, ondanks dat volgens de 
geïnterviewde hier van provinciezijde wel om is verzocht.

Vervolgens komt inzake Coöperatie Werkzicht U.A. (ook bekend onder de naam Coöperatie Inmenz) aan de 
orde dat ruim 3 jaar na afloop van de oorspronkelijke einddatum van het project de subsidie nog niet is af-
gewikkeld. De geïnterviewde geeft aan dat dit een ongebruikelijke gang van zaken is. 

Hij weet niet of het college van GS hiervan op de hoogte was.

De geïnterviewde merkt nogmaals op dat de veelheid van organisaties met betrokkenheid van de heer Vre-
hen hem niet bekend was. 

De geïnterviewde geeft verder aan dat vanaf medio juni 2019 de inzet van oud-politici (“klusjesmannen be-
richtgeving”) en dus ook de inzet van de heer Vrehen, media-aandacht kreeg. Opdrachtverleningen met inzet 
of zakelijke betrokkenheid van oud-politici werden vanaf dat moment een actueel thema. Dit leidde volgens 
de geïnterviewde tot extra alertheid binnen de provincie organisatie. 

Als reactie op een vraag van de interviewers, licht de geïnterviewde vervolgens het mandaat in relatie tot 
bestuurlijk of politiek gevoelige besluitvorming toe. De inschatting om tijdig melding te maken van bestuur-
lijk politieke en maatschappelijke risico’s aan de bestuurlijk opdrachtgever is een eigen ambtelijke afweging. 
Dit kan leiden tot verschillen in opvatting over wat hieronder wordt verstaan. In het door de concerncon-
troller uitgevoerde onderzoek is geconstateerd dat een dergelijk geval zich heeft voorgedaan rondom de 
inzet van een communitymanager van MAA..   

Naar de mening van de geïnterviewde had de besluitvorming in dat geval aan het college van GS moeten 
worden gehouden. Hij heeft geen verklaring waarom dat niet is gebeurd.

De geïnterviewde wijst erop dat in drie projecten sprake is van onvoltooide subsidie-en opdracht processen, 
d.w.z. de rapportage over de projecten is nog niet compleet (Boswerkt B.V., Stichting LandschapsPark Suste-
ren en Coöperatie Werkzicht U.A./Inmenz).

De geïnterviewde herhaalt dat in de rapportage van de concerncontroller wordt geconcludeerd dat de on-
derzochte opdrachten, subsidies en de verstrekte lening gedurende een periode van 10 jaar rechtmatig zijn 
verlopen, behoudens enkele geconstateerde afwijkingen zonder materieel effect.

Het onderzoek van de concerncontroller heeft zich niet gericht op het handelen van oud-bestuurders in 
relatie tot IKL of de heer Vrehen.

Naar aanleiding van een vraag van de interviewers, geeft de geïnterviewde aan dat de Provincie Limburg niet 
verantwoordelijk is voor de governance binnen IKL. 

Voorts licht de geïnterviewde toe dat het kader voor opdrachtverlening het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
provincie Limburg 2019 (en eerdere versies) betreft. Bij een enkelvoudig onderhands traject (geraamde 
waarde tot € 50.000,- excl. Btw) kan één offerte worden opgevraagd. Indien deze offerte voldoet, kan de 
opdracht worden gegund. De geïnterviewde is persoonlijk een groot voorstander van meer concurrentie, 
om zo mensen scherp en alert te houden.

Verder stelt de geïnterviewde nog aan de orde dat inzake Stichting Landschapspark Susteren een provinciale 
medewerker heeft overwogen een integriteitsmelding te doen en heeft gesproken met de integriteitsfuncti-
onaris. Tot slot geeft hij aan op de hoogte te zijn geweest van de betrokkenheid van de heer Vrehen bij Stich-
ting Limburg Paardensport. 
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Verslag interview 2 d.d. 5 juli 2021
De interviewers lichten toe dat hun onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de rela-
ties met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een 
aanvulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtma-
tigheid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de 
heer Vrehen. 

Tevens lichten de interviewers het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.

Naar aanleiding van een vraag van de interviewers, merkt de geïnterviewde op verrast en teleurgesteld te 
zijn geweest door de publiciteit in maart 2021 rondom IKL en de heer Vrehen. 

Hij wist vanuit zijn werkzaamheden van enkele functies die de heer Vrehen bekleedde, maar de veelheid van 
(semi)commerciële organisaties met betrokkenheid en belang van de heer Vrehen was hem niet bekend. De 
teleurstelling bij de geïnterviewde is met name gelegen in het feit dat hij er – in vertrouwen- van uitgaat dat 
iemand met stevige ervaring in het publieke domein, hier transparant en helder over is, hetgeen in casu niet 
het geval was.

Als voor de geïnterviewde zichtbaar en bekend was geweest dat de heer Vrehen betrokkenheid had bij deze 
(semi)commerciële entiteiten, zou hij materieel in de uitvoering niet anders hebben geacteerd, maar  wel 
meer aandacht hebben gehad hiervoor bijvoorbeeld bij de bewustwording van anderen. De geïnterviewde 
geeft aan steeds alert te zijn op en te hechten aan naleving van (aanbestedings)regels. 

Vervolgens komt het onderscheid tussen subsidie en opdracht aan de orde en geeft de geïnterviewde zijn 
visie hierop. Theoretisch is het onderscheid tussen subsidie en opdracht helder, maar in de praktijk is dat 
onderscheid veel minder helder. Hoe minder concreet en kwalitatief omlijnt het beoogde resultaat en inzet 
van vrijwilligers wordt gevraagd, hoe meer het instrument subsidie wordt gekozen.  

De geïnterviewde heeft desgevraagd aan in zijn contacten met IKL en de heer Vrehen geen (oneigenlijke) 
bestuurlijke sturing of druk te hebben ervaren. Het gebeurde wel dat GS signalen gaf om weer eens contact 
op te nemen met de heer Vrehen naar aanleiding van een contact tussen GS en de heer Vrehen. 

De geïnterviewde geeft aan dat hij er niet van op de hoogte was dat de heer Vrehen als directeur-bestuur-
der van IKL personeel inhuurde dat werkzaam was bij ondernemingen waarvan hij in persoon (mede-)eige-
naar of bestuurder is. 

De uitkomsten van het onderzoek van de concerncontroller -inhoudende dat de onderzochte opdrachten, 
subsidies en de verstrekte lening gedurende een periode van 10 jaar rechtmatig zijn verlopen, behoudens 
enkele geconstateerde afwijkingen zonder materieel effect- verbaasde de geïnterviewde niet. Hij wijst ook 
op het in opdracht van de Raad van Toezicht van IKL door prof. dr. ir. Rienk Goodijk uitgevoerde onderzoek. 

Desgevraagd heeft de geïnterviewde te kennen dat deze lange tijd niet op de hoogte was van de functie van 
de heer Akkermans als voorzitter van de Raad van Toezicht van IKL. Dit was voor de werkzaamheden van de 
geïnterviewde ook in beginsel niet relevant; de heer Vrehen was immers de directeur-bestuurder. De geïn-
terviewde wist dat de heer Akkermans burgemeester van Eijsden-Margraten was en een CDA-achtergrond 
had. Volgens de geïnterviewde zaten de heren Vrehen, Koopmans en Mackus in elkaars netwerk, hetgeen 
volgens hem niet vreemd is, gezien hun politiek-bestuurlijke achtergrond.

Vervolgens licht de geïnterviewde de organisatie en werkwijze van Coöperatie Natuurrijk Limburg-IKL toe. 
De Coöperatie Natuurrijk Limburg-IKL werd gevormd door de Stichting Natuurrijk Limburg en IKL. 

De geïnterviewde geeft aan dat de context van de transitie bij IKL van belang is bij de duiding van de rol van 
de heer Vrehen als directeur-bestuurder van IKL. Deze transitie, waarbij IKL een basissubsidie ontving van de 
Provincie, maar ook de opdracht had de overige middelen “uit de markt” te halen in de vorm van derden 
gelden, projectsubsidies, etc., maakte dat de heer Vrehen als directeur-bestuurder o.a. het verwerven van 
opdrachten en subsidies voor IKL tot taak had. Daarbij is het hebben van een relevant netwerk en een be-
paalde ondernemende en acquirerende mindset gevraagd. Vanuit die context wekte het weinig verbazing bij 
de geïnterviewde dat de heer Vrehen actief zijn netwerk inzette met als doel kansen en mogelijkheden te 
ontdekken en zo te trachten projecten en activiteiten voor IKL te acquireren in het groene domein. 
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Echter, de geïnterviewde is, zoals eerder aangegeven, ook teleurgesteld. Het gebrek aan betrachtte transpa-
rantie over de (semi)commerciële organisaties waarbij hij betrokken was speelt daarin mee. Met name 
plaatst hij vraagtekens bij het feit dat - binnen de governance van IKL- het voor de heer Vrehen als directeur-
bestuurder van IKL mogelijk was personeel in te huren en diensten te betrekken van ondernemingen waar-
van hij in persoon (mede-)eigenaar of bestuurder is. En dus ook een eigen belang bij had. 

Gevraagd naar de reden van het vertrek van gedeputeerden Koopmans en Mackus, geeft de geïnterviewde 
aan dat hij niet weet wat hen bewogen heeft om op te stappen. 

De geïnterviewde geeft tot slot -desgevraagd - nogmaals aan dat hij geen (oneigenlijke) bestuurlijke sturing 
of druk heeft ervaren; er was ruimte voor ambtelijk advies.

Verslag interview 3 d.d. 5 juli 2021
De interviewers lichten toe dat hun onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de rela-
ties met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een 
aanvulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtma-
tigheid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de 
heer Vrehen. 

Tevens lichten de interviewers het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde haar functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.

Naar aanleiding van een vraag van de interviewers, merkt de geïnterviewde op verrast te zijn geweest door 
de publiciteit in maart 2021 rondom IKL en de heer Vrehen. 

Ze schetst de transitie die IKL heeft doorgemaakt en volgens haar had de heer Vrehen als directeur-be-
stuurder van IKL de opdracht om IKL financieel gezond te maken. Tevens licht ze toe op welke wijze van 
provinciezijde ondersteuning werd geboden bij de transitie van IKL.

Bij de gunning van opdrachten aan IKL waren betrokkenen op basis van hun kennis en kunde er volgens de 
geïnterviewde van overtuigd dat IKL de beste partij was om aan te gunnen. Ze geeft aan dat ook haar eigen 
mensen er erg van overtuigd waren dat alleen IKL bepaalde zaken kon waarmaken. Ze zegt dat ze door de 
eigen mensen werd overtuigd om zaken te doen met IKL en niet door de mensen “boven haar” onder druk 
werd gezet. 

Tevens schetst zij de gang van zaken met betrekking tot subsidieverleningen aan IKL en licht zij het provinci-
ale natuurbeleid nader toe. De geïnterviewde geeft desgevraagd aan geen (oneigenlijke) bestuurlijke sturing 
of druk te hebben ervaren. 

De geïnterviewde geeft aan dat de rapportages die IKL in het kader van het subsidieproces moest aanleve-
ren soms te wensen overlieten en dat van provinciezijde soms ondersteuning hierbij nodig was. De subsidie-
afrekening van de jaren 2012-2015 is erg vertraagd omdat IKL volgens de geïnterviewde de zaken niet op 
orde had. 

Bevoorschotting en vaststelling van aan IKL verleende subsidie heeft volgens de geïnterviewde steeds plaats-
gevonden conform het subsidiebeleid.

De geïnterviewde merkt op in de publiciteit rondom IKL en de heer Vrehen vooral verrast te zijn geweest 
door de manier waarop de heer Vrehen werd neergezet, omdat zij de heer Vrehen kent als een aimabel per-
soon die zich inzet voor bepaalde doelgroepen. Zij vraagt zich af of hij een ‘wolf in schaapskleren’ is. 

De veelheid van organisaties met betrokkenheid van de heer Vrehen was de geïnterviewde niet bekend. Ze 
geeft aan dat in vergelijking met bijvoorbeeld IVN en Stichting Ark, IKL niet extreem veel subsidie kreeg. Het 
is volgens haar van belang om e.e.a. in het perspectief te zien van de totale budgetten natuurbeheer.

Op de vraag van de onderzoekers of de heer Vrehen een schaduw-gedeputeerde is, heeft de geïnterviewde 
geantwoord dat zij niet weet wat met deze vraag bedoeld wordt, de term schaduw- gedeputeerde is haar 
onbekend. Ze geeft aan dat de heer Vrehen een opdracht van IKL heeft gekregen om de IKL-organisatie te 
verbeteren.

Tot slot geeft de geïnterviewde nogmaals aan dat zij inzake IKL geen (oneigenlijke) bestuurlijke sturing of 
druk heeft ervaren. Het staat gedeputeerden vrij om af te wijken van ambtelijke adviezen, hetgeen zich spo-
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radisch voordoet. Ze herinnert zich wel dat gedeputeerde Van der Broeck op andere dossiers druk uitoe-
fende, maar dat dit niet bij IKL is gebeurd. Zij heeft van een collega vernomen dat in de casus Boswerkt B.V. 
wel door de ambtenaren druk is gevoeld om de opdracht te verstrekken in afwijking van de aanbestedings-
regels. Geïnterviewde merkt op dat dit voor haar tijd was en zij dit niet zelf kan beoordelen 

Geïnterviewde meent dat gedeputeerde Koopmans is opgestapt omdat er sprake is van belangenverstrenge-
ling inzake de casus Terraq. Gedeputeerde Mackus zou uit loyaliteit met de heer Koopmans zijn opgestapt. 
Geïnterviewde geeft aan dat dit een politieke kwestie is en het beste aan hen zelf gevraagd kan worden wat 
de reden is. Geïnterviewde is geen politicus en staat daar ook te ver van af om dit te kunnen beoordelen.

De geïnterviewde overlegt nog enkele stukken die volgens haar van belang kunnen zijn voor onderhavig on-
derzoek.

Verslag interview 4 d.d. 5 juli 2021 

De interviewers lichten toe dat hun onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in 
de relaties met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit on-
derzoek is een aanvulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Pro-
vincie naar de rechtmatigheid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisa-
ties met betrokkenheid van de heer Vrehen.  

Tevens lichten de interviewers het protocol voor de verwerking van de interviews toe.  

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt.  

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe. 

Naar aanleiding van een vraag van de interviewers, geeft de geïnterviewde aan dat hij de publiciteit 
rond IKL en de heer Vrehen ongenuanceerd vond en hij feitelijke onderbouwing miste. “NRC: sug-
gestief artikel.” 

De veelheid van organisaties met betrokkenheid van de heer Vrehen was de geïnterviewde niet 
bekend. De uitkomsten van het onderzoek van de concerncontroller -inhoudende dat de onder-
zochte opdrachten, subsidies en de verstrekte lening gedurende een periode van 10 jaar rechtma-
tig zijn verlopen, behoudens enkele geconstateerde afwijkingen zonder materieel effect- verbaasde 
de geïnterviewde niet.  

Als reactie op een vraag van de interviewers, licht de geïnterviewde het provinciale subsidiestelsel 
nader toe. Ook geeft hij aan dat er een duidelijk onderscheid tussen subsidie en opdracht bestaat, 
welk onderscheid door hem strikt wordt gehanteerd.  

Volgens de geïnterviewde hebben zich bij subsidieverlening aan IKL geen onregelmatigheden 
voorgedaan. De geïnterviewde stelt ook geen (oneigenlijke) bestuurlijke sturing of druk te hebben 
ervaren.  

De geïnterviewde geeft aan dat hij er niet van op de hoogte was dat de heer Vrehen als directeur-
bestuurder van IKL personeel inhuurde dat werkzaam was bij ondernemingen waarvan hij in per-
soon (mede-)eigenaar of bestuurder is. De geïnterviewde wijst erop dat dit niet in strijd was met de 
destijds geldende Regels aanbesteding Provincie Limburg bij subsidiering. Inmiddels zijn de Re-
gels aanbesteding Provincie Limburg bij subsidiering volgens de geïnterviewde op dit punt gewij-
zigd. 

Terugkijkend zegt geïnterviewde dat de veelheid van organisaties met betrokkenheid van de heer 
Vrehen “wel een beetje veel” is. “Het voelt niet fijn.” 

Hij wijst er op dat het gedeputeerden vrij staat om af te wijken van ambtelijke adviezen, hetgeen 
zich sporadisch voordoet. Hij herhaalt geen (oneigenlijke) bestuurlijke sturing of druk te hebben 
ervaren.  

Maar hij zegt ook dat de ambtenaren die opdrachten hebben gegeven aan die BV’s van Vrehen wel 
behoren te weten dat Vrehen daar achter zit.  

Tot slot geeft de geïnterviewde aan verbaasd te zijn geweest over het vertrek van gedeputeerden  
Koopmans en Mackus. 

48



Verslag interview 5 d.d. 6 juli 2021
De interviewers lichten toe dat hun onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de rela-
ties met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een 
aanvulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtma-
tigheid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de 
heer Vrehen. 

Tevens lichten de interviewers het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe en zijn 
contacten met IKL en de heer Vrehen vanuit die hoedanigheid. Ook geeft hij aan wie zijn voorgangers waren 
in deze functie. 

Naar aanleiding van een vraag van de interviewers, geeft de geïnterviewde aan dat gelet op de transitie van 
IKL de heer Vrehen als directeur-bestuurder een bepaalde rol had, waaronder het verwerven van opdrach-
ten en subsidies voor IKL.

De geïnterviewde geeft aan dat hij er niet van op de hoogte was dat de heer Vrehen als directeur-bestuur-
der van IKL personeel inhuurde dat werkzaam was bij ondernemingen waarvan hij in persoon (mede-)eige-
naar of bestuurder is. Wel was hem bekend dat IKL personeel inhuurde. Zoals veel organisaties dat doen. 

De geïnterviewde geeft aan dat hij regelmatig (1 keer in de 6 weken) overleg had met IKL over de financiële 
positie van IKL en door IKL opgeleverde rapportages, welke rapportages soms te wensen over lieten. De 
heer Vrehen was hier in het algemeen niet bij aanwezig. 1 keer per jaar was er een groter overleg. Hij stelt 
daarbij geen (oneigenlijke) bestuurlijke sturing of druk te hebben ervaren. GS waren er volgens de geïnter-
viewde van op de hoogte dat de rapportages van IKL soms onvoldoende waren. 

Als reactie op een vraag van de interviewers, licht de geïnterviewde vervolgens de financiële situatie van IKL 
nader toe en de acties van provinciezijde om de financiële problemen van IKL te ondervangen. Ook hierbij 
stelt de geïnterviewde geen (oneigenlijke) bestuurlijke sturing of druk te hebben ervaren. 

Van provinciezijde is IKL er op gewezen dat het uitvoeren van projecten voordat de subsidie formeel ver-
leend is voor eigen rekening en risico is. Desondanks is IKL volgens de geïnterviewde op eigen risico gestart 
met enkele projecten, hetgeen tot financiële tegenvallers leidde. 

Begin 2021 wilde IKL extra geld vanwege grote financiële problemen. Verlies bij bepaalde projecten en om-
zetverlies vanwege corona. De Provincie heeft geen extra geld gegeven, wel een voorschot eerder uitbetaald. 
IKL deed echter een aanvraag voor een overbruggingskrediet.

Ook schetst de geïnterviewde welke gevolgen een faillissement van IKL zou hebben voor de uitvoering van 
het provinciaal natuurbeleid.

Naar aanleiding van een vraag van de interviewers, schetst de geïnterviewde de ontstaansgeschiedenis van 
IKL en de door IKL doorgemaakte transitie. Aangezien de provinciale subsidie werd afgebouwd, moest IKL 
meer eigen inkomsten proberen te genereren.

Vervolgens noemt de geïnterviewde als bijzonderheid een op 18 december 2020 ontvangen brief van IKL, 
mede namens Limburgs Landschap en Stichting Natuurrijk Limburg inzake de problematiek van de boeren-
landvogels. Deze brief was ondertekend door de heer Vrehen en gericht aan Provinciale Staten en is bespro-
ken in de commissievergadering Ruimte, Landbouw en Natuur van 19 maart 2021. Voor zover in deze brief 
om subsidie werd verzocht, had deze brief volgens de geïnterviewde aan GS gericht moeten worden. Het 
verbaast de geïnterviewde dat de betreffende brief gericht was aan Provinciale Staten. 

Naar aanleiding van een vraag van de interviewers, schetst de geïnterviewde het onderscheid tussen subsidie 
en opdracht. Subsidieverlening aan IKL heeft volgens de geïnterviewde steeds plaatsgevonden conform het 
subsidiebeleid. 

Volgens de geïnterviewde zaten de heren Vrehen en Mackus in elkaars netwerk. De heer Mackus was de 
bestuursassistent van de heer Vrehen toen die laatste gedeputeerde was. 

De geïnterviewde herhaalt dat hij inzake IKL geen (oneigenlijke) bestuurlijke sturing of druk heeft ervaren. 
Persoonlijk zag hij IKL als een “club als alle anderen” en “zij behandelden mij als alle anderen”.
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Verslag interview 6 d.d. 6 juli 2021
De interviewers lichten toe dat hun onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de rela-
ties met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een 
aanvulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtma-
tigheid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de 
heer Vrehen. 

Tevens lichten de interviewers het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.

Geïnterviewde meldt dat de hele affaire bij hem een bittere nasmaak heeft nagelaten. Hij geeft aan dat IKL 
onlangs om een lening van € 350.000 heeft gevraagd om te kunnen voorzien in een situatie van tekortschie-
tende liquiditeit. Op grond van een financiële analyse, die in samenwerking met IKL is uitgevoerd, is gecon-
stateerd dat IKL niet aan de criteria van de provincie (Sturen in Samenwerking 3.0) voor het verstrekken 
van een dergelijke lening kan voldoen.

Geïnterviewde stelt dat IKL nu mede door de affaire-Vrehen struikelt, maar dat IKL ook struikelt over de 
onvoldoende bedrijfsvoering, waarover al jaren klachten bestonden. 

Naar aanleiding van een vraag van de interviewers, merkt de geïnterviewde op verrast te zijn geweest door 
de publiciteit in maart 2021 rondom IKL en de heer Vrehen. De veelheid van organisaties met betrokken-
heid van de heer Vrehen was hem niet bekend. Ook was de geïnterviewde er niet van op de hoogte dat de 
heer Vrehen als directeur-bestuurder van IKL personeel inhuurde dat werkzaam was bij ondernemingen 
waarvan hij in persoon (mede-)eigenaar of bestuurder is. Geïnterviewde wist wel dat de heer Vrehen een 
uitzendbureau had, dat in hetzelfde pand als IKL was gevestigd. 

Uit de jaarrekening bleek dat IKL voor ongeveer € 200.000,-  inhuurde, dit was inclusief het salaris van de 
heer Vrehen. Dat gold als de vaste kern van IKL. Daarnaast huurde IKL ook mensen bij zijn eigen BV’s in 
voor allerlei projecten van IKL. Dat waren er een stuk of 5. 

De geïnterviewde wijst erop dat hij er ervan uit gaat dat aanbestedingen volgens de ASV zijn uitgevoerd. Dit 
maakt immers deel uit van de accountantscontrole. Wel had de provincie “veel” discussie over de tarieven 
die bij IKL werden gehanteerd. “Veel meer dan bij andere clubs.”  Inmiddels zijn de Regels aanbesteding Pro-
vincie Limburg bij subsidiëring volgens de geïnterviewde op dit punt gewijzigd. 

De geïnterviewde geeft aan dat hij regelmatig overleg had met IKL over de financiële situatie, maar bij dat 
overleg was de heer Vrehen slechts een enkele keer aanwezig. Hij stelt geen (oneigenlijke) bestuurlijke stu-
ring of druk te hebben ervaren.

Hoewel niet strijdig met de Regels aanbesteding Provincie Limburg bij subsidiëring, had IKL volgens de geïn-
terviewde transparant moeten zijn over de inhuur van personeel bij ondernemingen waarvan hij de heer 
Vrehen in persoon (mede-)eigenaar of bestuurder is. De daarbij gehanteerde tarieven acht de geïnterviewde 
overigens niet uitzonderlijk. 

Geïnterviewde kende het salaris van de heer Vrehen, dat aan de hoge kant was, hij wist niet van zijn BV’s, en 
hij wist pas onlangs over de 5 personeelsleden die voor projecten bij de BV’s van de heer Vrehen werden 
ingehuurd. 

Vervolgens geeft de geïnterviewde een nadere toelichting op de financiële situatie van IKL en de transitie die 
IKL heeft doorgemaakt. Aangezien de provinciale exploitatiesubsidie werd afgebouwd, moest IKL meer eigen 
inkomsten proberen te genereren. De heer Vrehen had als directeur-bestuurder van IKL daarbij een bepaal-
de rol, waaronder het verwerven van opdrachten en subsidies voor IKL.

Bij de transitie heeft de heer Vrehen nog een claim van € 300.000,- ton op tafel gelegd. Door de provincie 
niet toegekend. 

De heer Vrehen moest ondernemend optreden. Maar volgens de geïnterviewde keek de heer Vrehen daarbij 
wel erg actief naar “onze” richting. Hij stelt: “IKL had meer naar de markt moeten kijken, ze keken te veel 
naar de provincie.”

Van provinciezijde is IKL er herhaaldelijk op gewezen pas te starten met de uitvoering van projecten nadat 
de subsidie formeel verleend is.  Desondanks is IKL volgens de geïnterviewde op eigen risico gestart met 
enkele projecten, hetgeen tot financiële tegenvallers leidde.
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De geïnterviewde geeft aan dat de heer Vrehen verschillende keren met gedeputeerde Mackus heeft gespro-
ken over het project Grenslandroute. IKL had al € 200.000,- besteed, nog voordat de subsidie was verleend. 
Volgens de heer Vrehen had gedeputeerde Mackus toegezegd dat ‘het goed zou komen’ met de opdracht-
verstrekking. Opdrachtverstrekking heeft nooit plaatsgevonden. Hoe dit proces verlopen is, is hem niet be-
kend. Hij weet niet welke ambtenaar in dit dossier de heer Mackus heeft geadviseerd. 

De geïnterviewde wijst er voorts op dat het gedeputeerden vrij staat om af te wijken van ambtelijke advie-
zen. Hij herhaalt dat de veelheid van organisaties met betrokkenheid van de heer Vrehen hem niet bekend 
was.

De interviewers vragen of de provincie niet te  “naïef” is geweest, had de provincie niet moeten weten wat 
zich allemaal bij IKL afspeelde? De geïnterviewde merkt op dat inhuren van personeel door subsidieontvan-
gers formeel was toegestaan zonder aanbesteding. Hij voegt eraan toe: “Wij kunnen niet bij al die honderden 
instellingen die subsidie krijgen in alles wroeten.” 

Geïnterviewde vertelt dat er vorig jaar iemand boos is weggegaan bij IKL.

De geïnterviewde geeft aan dat bij het beoordelen van de aanvraag van de geldlening geconstateerd is dat 
via één van de bedrijven van de heer Vrehen voor € 110.000 euro aan vogelkastjes is aangekocht. Naar zijn 
mening zou een dergelijke opdracht in de markt gezet moeten worden.

Tot slot merkt de geïnterviewde op dat IKL in oktober 2020 de Provincie al had verzocht om een lening. In 
plaats van een lening, is destijds besloten tot eerdere bevoorschotting van provinciale subsidiegelden. Van 
(oneigenlijke) bestuurlijke sturing of druk was daarbij volgens de geïnterviewde geen sprake.

Verslag interview 7 d.d. 6 juli 2021
De interviewers lichten toe dat hun onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de rela-
ties met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een 
aanvulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtma-
tigheid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de 
heer Vrehen. 

Tevens lichten de interviewers het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.

Zijn betrokkenheid bij IKL ontstond in de zomer 2015, direct na formatieproces bestuursperiode 
2015-2019. Ook geeft hij een toelichting op het organogram van de provinciale organisatie en licht hij de 
decentralisatie van natuurtaken van Rijk naar provincies en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen toe.  

Naar aanleiding van de vraag van de interviewers hoe groot het aandeel van IKL was binnen het totaal van 
verstrekte (subsidie)middelen inzake natuur zegt de geïnterviewde toe hier een overzicht van te overleggen.

Voorts schetst de geïnterviewde uitgebreid de bestuurlijke verhoudingen, specifiek ten aanzien het gedecen-
traliseerde natuurdossier. In lijn met de rijksbezuinigingen werden ook provinciaal in Limburg bezuinigingen 
doorgevoerd. De ontwikkelopgave voor Natuur bleef beperkt tot de met het Rijk afgesproken 2.600 ha, er 
golden geen additionele provinciale ambities. Een fors deel (€ 34 miljoen) van de beschikbare middelen (€ 
196 miljoen) werden volgens de geïnterviewde niet voor de ontwikkel-opgave ingezet. De geïnterviewde 
stelt dat eenduidige rapportage daarover aan Provinciale Staten ontbrak. Voor het natuurbeheer werd een 
fors deel van de benodigde middelen niet structureel geraamd in de provinciale begroting maar via intensi-
veringsmiddelen gedekt (incidenteel dus). De geïnterviewde stelt dat in het overdrachtsdossier richting kan-
didaat-gedeputeerden (2019-2023) een (financiële) analyse is opgenomen. Limburg is volgens de geïnter-
viewde niet de enige provincie geweest die de gedecentraliseerde natuurmiddelen ook autonoom heeft be-
steed.

Geïnterviewde geeft en passant een inkijkje in het provinciaal bestuur van Limburg. Zo merkt hij op: “Het is 
hier erg politiek.” En dat was niet in het voordeel van de natuur. Geïnterviewde stelt: “De heer Koopmans 
heeft bezuinigd op natuur. Natuur kwam er heel bekaaid af. Ook was het natuurdossier nauwelijks een on-
derwerp van discussie in het college en had het behalve binnen het CDA, nauwelijks de interesse van de 
overige gedeputeerden”. Tegen die achtergrond moet ook worden begrepen dat een fors deel van de be-
heerskosten voor de natuur door het vorige college betaald werden uit incidentele middelen en niet uit 
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structurele middelen. Die moesten dus steeds weer opnieuw worden bevochten. Al met al is natuurontwik-
keling “tekort gedaan”.  

De geïnterviewde acht het voorts van belang om de context te schetsen aan de hand van de ontstaansge-
schiedenis en transitie van IKL. IKL kwam in financiële problemen, mede door een flinke bezuinigingsronde. 
Gelet op de transitie van IKL had de heer Vrehen als directeur-bestuurder een bepaalde rol in het ‘vermaat-
schappelijken van de natuur’, waaronder het verwerven van opdrachten en subsidies voor IKL. 

De geïnterviewde licht de financiële situatie van IKL nader toe en de acties van provinciezijde om de finan-
ciële problemen van IKL te ondervangen. Hierbij stelt de geïnterviewde geen (oneigenlijke) bestuurlijke stu-
ring of druk te hebben ervaren. Naar zijn idee is het “IKL nergens positief behandeld.” 

Volgens de geïnterviewde hebben de heer Vrehen en toenmalig gedeputeerde Van der Broeck op         22 
september 2015 met elkaar gesproken over de financiële problemen bij IKL. Van provinciezijde is toen de 
bevoorschotting van reeds verleende subsidies naar voren gehaald om een dreigend liquiditeitsprobleem op 
te lossen. 

De veelheid van organisaties met betrokkenheid van de heer Vrehen was de geïnterviewde niet bekend.

Volgens de geïnterviewde werd in de wandelgangen reeds in 2015 gesproken over een mogelijke benoeming 
van gedeputeerde Van der Broeck tot dijkgraaf van Waterschap Limburg. 

Verder geeft de geïnterviewde aan dat in 2016 de benoemingen van de voorzitters van de Nationale Parken 
publieke aandacht kregen en dit ook een issue was in Provinciale Staten. De Zuidelijke Rekenkamer deed er 
onderzoek naar. Naar aanleiding hiervan werd de motie Kuntzelaers aangenomen, aangaande transparantie, 
diversiteit en integriteit bij selectie en benoemingen door Gedeputeerde Staten.

Geïnterviewde meldt over de heer Vrehen dat hij het beste met IKL voor had. Maar dat hij zijn manage-
mentverantwoordelijkheid niet helemaal waar maakte. Het rommelde ook binnen IKL. Met stoom en kokend 
water is vorig jaar een principiële medewerker van IKL vertrokken. 

De geïnterviewde noemt het tot slot opmerkelijk dat de publiciteit rondom IKL en de heer Vrehen door de 
heren Koopmans en Vrehen als aanleiding werd genoemd voor hun vertrek. De geïnterviewde acht het 
waarschijnlijker dat de op handen zijnde ‘enquête belangenverstrengeling gedeputeerde Koopmans’ een rol 
speelde bij ‘deze vlucht vooruit’. De heer Koopmans overwoog rond de Kerst al om op te stappen. Blijkbaar 
was de Vrehen-kwestie een aanleiding om echt te gaan.

Verslag interview 8 d.d. 6 juli 2021
De interviewers lichten toe dat hun onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de rela-
ties met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een 
aanvulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtma-
tigheid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de 
heer Vrehen. 

Tevens lichten de interviewers het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.

Naar aanleiding van een vraag van de interviewers, schetst de geïnterviewde de gang van zaken bij de casus 
Boswerkt B.V. Volgens de geïnterviewde werd door toenmalig gedeputeerde Van der Broeck verzocht om 
het provinciaal boseigendom in kaart te brengen. Dit nadat de heer Vrehen in eerste instantie dit zelf recht-
streeks aan de betrokken ambtenaren had gevraagd. Die wilden dit alleen doen met een bestuursopdracht. 

Boswerkt B.V. wilde mensen met een ‘rugzak’ hout laten kappen. Het hout zou moeten worden verkocht of 
gebruikt worden om door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te laten opwerken tot ver-
koopbare houtproducten (tuinkaarsen e.d.). Van de opbrengst zou de begeleiding moeten worden betaald. 
Boswerkt B.V heeft bij diverse overheden de vraag gesteld: hebben jullie geen bos dat we kunnen beheren? 
Boswerkt B.V. heeft als uitkomst daarvan, naast de provincie Limburg, met verschillende andere partijen, zo-
als de provincie Brabant en de gemeente Echt-Susteren afspraken over bosbeheer gemaakt.

Na een principebesluit van het college van GS in januari 2014 is gestart met het uitwerken van de met Bos-
werkt B.V. te sluiten overeenkomst. De geïnterviewde was zich er destijds niet van bewust dat Boswerkt B.V. 
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pas in maart 2014 is opgericht. Ze hadden bijvoorbeeld wel al briefpapier voorzien van een Boswerkt-logo 
voorafgaand aan de genoemde datum. 

Ambtelijk is wel de vraag gesteld of er geen sprake moest zijn van een bredere inschrijving. Toenmalig gede-
puteerde Van der Broeck heeft daarvan afgezien. Hij wilde het initiatief waarschijnlijk een goede kans geven. 

Het ambtelijk voorstel voor de met Boswerkt B.V. te sluiten overeenkomst bevatte 2 voorwaarden om de 
gesignaleerde (aanbestedingsrechtelijke) risico’s te beheersen. Het voorstel was om de overeenkomst voor 
2 jaar aan te gaan, met de mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar. Na de eerste 2 jaar zou een evaluatie moe-
ten plaatsvinden om te bepalen of het contract binnen de aanbestedingsregels paste. Daarnaast bevatte het 
voorstel de verplichting voor Boswerkt B.V. om elk jaar een jaarverslag in te dienen met daarin kosten, op-
brengsten en inzet SROI. In de schriftelijke terugkoppeling van de toenmalig gedeputeerde Van der Broeck 
over de ambtelijke notitie gaf de portefeuillehouder aan dat 2 jaar te kort is en dat het 4 jaar dient te zijn in 
plaats van (het ambtelijk advies van) 2 x 2 jaar.

De geïnterviewde geeft aan dat de provincie de waarde van het contract niet kende, en dat het ook vrijwel 
niet mogelijk was om dit vooraf meerjarig te bepalen. Hoeveel leveren die bomen op? Hij stelt: “Als we een 
houthandelaar hadden gevraagd, hadden  sommige percelen misschien wel winstgevend beheerd kunnen 
worden. Andere percelen zijn dermate klein of moeilijk bereikbaar dat via normale houtverkoop waarschijn-
lijk geen rendabele oogst mogelijk is.”

Uiteindelijk heeft Boswerkt B.V. maar in één gebied hout geoogst. Dat is veel minder dan oorspronkelijk 
voorzien. Er is geen informatie beschikbaar over de waarde van de vrijgekomen (hout)producten die de 
overeenkomst voor Boswerkt B.V. heeft opgeleverd. Ook de gevraagde jaarlijkse evaluatie is maar één keer 
door Boswerkt B.V. afgegeven. Achteraf kan dus niet vast worden gesteld welke opdrachtwaarde aan de orde 
was en kan geen antwoord worden gegeven op de vraag of de enkelvoudige onderhandse gunning van de 
beheeropdracht aan BosWerkt B.V. rechtmatig was.

Geïnterviewde meldt wel dat het contract de provincie “veel tijd heeft gekost.” Enerzijds om te komen tot 
een goed contract met daarbij een goede lijst van percelen die beheerd konden worden. Anderzijds heeft 
begeleiding in het veld (controles naleven contractvoorwaarden bv op het gebied van verkeersveiligheid en 
bosbeheerafspraken) de nodige inspanning gekost.

De geïnterviewde geeft verder nog aan dat destijds vanuit Provinciale Staten schriftelijke vragen inzake 
BosWerkt B.V. zijn gesteld, welke door het college van GS zijn beantwoord.

Gedeputeerde van der Broeck heeft welwillend gereageerd op het initiatief van Boswerkt B.V., c.q. de heer 
Vrehen. De geïnterviewde is echter ook de mening toegedaan dat gedeputeerde Van der Broeck zeer waar-
schijnlijk ook zo had gereageerd als het initiatief van iemand anders was gekomen. Hij was een bestuurder 
die open staat voor initiatieven van derden en hij was enthousiast over dit concept.

De geïnterviewde vraagt zich af of de met BosWerkt B.V. gesloten overeenkomst nog separaat ter besluit-
vorming aan het college van GS had moeten worden voorgelegd of dat het eerder door het college van GS 
genomen principebesluit voldoende was.

Verslag interview 9 d.d. 6 juli 2021
De interviewers lichten toe dat hun onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de rela-
ties met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een 
aanvulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtma-
tigheid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de 
heer Vrehen. 

Tevens lichten de interviewers het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.

Hij acht het voorts van belang om de context te schetsen aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van IKL 
en de transitie die IKL heeft doorgemaakt. Volgens de geïnterviewde had de heer Vrehen als directeur-be-
stuurder van IKL de opdracht om IKL financieel gezond te maken. IKL moest proberen om meer eigen in-
komsten te genereren nadat de rijksfinanciering voor landschapsbeheer voor een groot deel wegviel en de 
provincie besloot deze bezuiniging niet volledig te compenseren met provinciale middelen.
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Ook schetst de geïnterviewde de bestuurlijke verhoudingen, specifiek ten aanzien het gedecentraliseerde 
natuurdossier. In lijn met de rijksbezuinigingen werden ook provinciaal in Limburg bezuinigingen doorge-
voerd. Voor het college, en in het bijzonder voor gedeputeerde Koopmans, had natuur geen hoge prioriteit 
en dat was financieel problematisch voor het IKL.

De veelheid van organisaties met betrokkenheid van de heer Vrehen was de geïnterviewde niet bekend. Hij 
stelt inzake IKL geen (oneigenlijke) bestuurlijke sturing of druk te hebben ervaren. 

Bij de gunning van opdrachten aan IKL waren betrokkenen op basis van hun kennis en kunde er volgens de 
geïnterviewde van overtuigd dat IKL de beste partij was om aan te gunnen. Van bestuurlijke bemoeienis is de 
geïnterviewde niet gebleken. Het IKL voerde taken uit die pasten bij de organisatie en die ook elders in Ne-
derland bij vergelijkbare stichtingen voor landschapsbeheer zijn belegd. 

Wel greep het interne Inkoopcentrum van de provincie in 2020 in: te veel opdrachten werden elk jaar her-
haald. Daardoor dreigde er strijdigheid met de provinciale aanbestedingsregels. Met de directie werd daarom 
afgesproken om het college een voorstel voor te leggen om af te wijken van de aanbestedingsregels, maar 
van enige bestuurlijke bemoeienis hierbij op voorhand was geen sprake. Uiteindelijk is dit besluit ook niet 
genomen omdat toen de bestuurscrisis rondom het IKL uitbrak. 

De geïnterviewde geeft aan dat IKL niet extreem veel subsidie kreeg. Het is volgens hem van belang om 
e.e.a. in het perspectief te zien van de totale budgetten voor natuur- en landschapsbeheer. IKL was wel een 
preferred partner, vanwege haar kennis en netwerk, maar dat was zeker niet opgelegd door GS. Tot ca. 2010 
werd IKL wel gezien als een organisatie die goed werk deed, met veel waardering, met name bij statenleden 
van het CDA. 

Bestuurlijk is het IKL echter niet bevoordeeld, voor zover de geïnterviewde dat kan overzien. 

Het frame in de media was: het IKL is gespekt door de provincie onder leiding van het CDA, maar het IKL is 
eerder een kapotbezuinigde organisatie, die om te kunnen overleven afhankelijk werd van gemeenten en van 
de markt en daarbij helaas – zoals het zich laat aanzien - verviel in mistige constructies.

Het CDA maakt zich traditioneel sterk voor het platteland, maar staat daarbij voor de natuur van Staatsse-
cretaris Bleker: zo minimaal mogelijk, geen aanvullende nationale ambities bovenop het Europese beleid en 
geen beperkingen voor agrariërs . Provinciaal vertaalde zich dat onder meer in het niet willen inzetten van 
provinciale middelen voor natuur en landschap. Er is geen bevoordeling van IKL door CDA-bestuurders ge-
weest, het IKL had stevige groene ambities voor het agrarisch cultuurlandschap, die niet in de CDA-agenda 
pasten. De heer Vrehen is waarschijnlijk wel via het CDA aan die positie geholpen. Dat gebeurde in de peri-
ode dat de heer Van den Broeck gedeputeerde was; bemoeienissen van de heren Koopmans en Mackus zijn 
de geïnterviewde niet bekend. 

Tot slot geeft de geïnterviewde aan verbaasd te zijn geweest over het vertrek van gedeputeerden Koopmans 
en Mackus. 

Verslag interview 10 d.d. 15 juli 2021
De interviewer licht toe dat het onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de relaties 
met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een aan-
vulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtmatig-
heid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de heer 
Vrehen. 

Tevens licht de interviewer het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.

Medio 2017 is de Provincie gestart met het project Platteland in Ontwikkeling – Landgoederenzone Swenti-
bold (kortweg PIO). Vanwege de geboden ruimte voor economische ontwikkelingen in het gebied rondom 
VDL Nedcar stond het landschap en de leefbaarheid onder druk. De Provincie vond dat het gebied een ste-
vige regie en een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen verdiende. Samen met de streek is PIO 
aan de slag gegaan om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het landschap te behouden en te ontwik-
kelen. In het  PIO-project werkt de Provincie samen met de Gemeente Echt-Susteren, gemeente Sittard-Ge-
leen, Gemeinde Selfkant, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond, NV Wa-
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terleidingmaatschappij Limburg, Stichting Landschapspark Susteren, Stichting Instandhouding Kleine Land-
schapselementen en de Vereniging Natuurmonumenten.

In december 2017 is ambtelijk de voortgang van het PIO project landgoederen zone Swentibold besproken 
met de voormalig provinciaal aandachtsdirecteur. Een van de conclusies was dat het project een bestuurlijke 
verbinding miste. Besloten is de heer Vrehen in te zetten bij het kwartier maken van het PIO project. Het 
kwartier maken had ten doel om met betrokken partijen diverse zaken te onderzoeken waaronder:

• de hoofdlijn grand design gebied (robuuste groen-blauwe structuur en beleefbaar landschap);

• inzicht in beschikbare middelen deelnemende partijen;

• inzicht in lokale wensen van burgers (via ontwerpatelier(s));

• komen tot een organisatie model gebiedsbureau;

• opzetten van een communicatie structuur.

Beoogd was om te komen tot een intentieovereenkomst tussen de betrokken partijen met daarin de geza-
menlijke ambities voor de natuur, water, landbouw, inpassing A2/VDL Nedcar en recreatie/toerisme in het 
gebied Swentibold. Op 7 november 2018 is deze Intentieovereenkomst PIO Landgoederenzone Swentibold 
door de betrokken partijen ondertekend.  

Op 6 en 12 november 2019 heeft de provincie twee schetsschuiten Swentibold georganiseerd. Dit zijn bij-
eenkomsten waarin  bewoners en belanghebbenden aan verschillende tafels al schetsend met elkaar praten 
over de ‘parels’ en ‘knelpunten’  in het gebied. Ook wethouders van de gemeente Echt-Susteren en de ver-
antwoordelijk gedeputeerde waren hierbij aanwezig. De heer Vrehen was ingehuurd als een soort ‘spreek-
stalmeester’ om de bijeenkomst als geheel goed te laten verlopen. Er is geen sprake van dat hij daarbij be-
paalde belangen niet aan het woord gelaten. De berichtgeving hierover in de NRC is op dit punt onjuist. De 
heer Vrehen had namelijk geen invloed op wie aan het woord kwam. Dit was de verantwoordelijkheid van 
de  tafelvoorzitters.

Na deze bijeenkomsten zijn de hier ontwikkelde ideeën nader uitgewerkt. De berichtgeving in de NRC dat 
LPS opdracht heeft gekregen om de plannen uit te werken, is onjuist. 

Een belangrijk onderdeel van de planvorming was de uitbreiding van het VDL Nedcar terrein en de hieraan 
gekoppelde natuurcompensatie. Een eerste idee voor deze natuurcompensatie is voorbereid door de pro-
vincie (waaronder de ecoloog van de provincie). Zij hebben hun ontwerp ingestoken vanuit ecologisch rele-
vante structuren en overwegingen op provinciaal niveau. Dit resulteerde in de aanwijzing van locaties voor 
deze natuurcompensatie die betrekkelijk ver verwijderd waren van de kernen Nieuwstadt en Holtum. De 
reactie van de gemeente was dat de nieuw te creëren natuur op loopafstand vanuit Nieuwstadt zou moeten 
liggen. Immers, dan zou de compensatie als zodanig ook echt beleefd worden door de bewoners. De provin-
ciale ambtenaren hebben vervolgens de heer Vrehen, in zijn rol als voorzitter van Landgoederenzone Swen-
tibold gevraagd of hij met alternatieve locaties zou kunnen komen. Op zijn beurt heeft de heer Vrehen dit 
aan de stichting Landschapspark Susteren (LPS) gevraagd (dit omdat deze stichting een goede lokale kennis 
heeft en project ideeën heeft) . LPS heeft suggesties gedaan voor dergelijke locaties, die inderdaad steun kre-
gen vanuit de gemeente en waarmee de betrokken provinciale ambtenaren akkoord gingen en positief rich-
ting provinciaal bestuur hebben geadviseerd.  Onlangs bleken de kosten van LPS voor het maken van deze 
projectenkaart gedeclareerd bij de gemeente. De provincie was ambtelijk niet op de hoogte van het feit dat 
dit zou gaan gebeuren en heeft hier pas onlangs kennis van genomen.  

Bij nader inzien was de geïnterviewde minder tevreden over de uitkomst en was hij zelfs geschrokken van 
wat er gebeurd was. Dit had twee redenen. In de eerste plaats was hij niet tevreden omdat hem bleek dat 
een nieuwe compensatie-locatie  grensde aan de  achtertuin  van de heer Vrehen.

In de tweede plaats stond in de kleine lettertjes van het projectplan dat de bewoners van wie de achtertuin 
grensde aan het natuurcompensatiegebied een stukje daarvan zouden mogen kopen ter uitbreiding van hun 
achtertuin zodat het plan ‘beter betaalbaar’ zou worden. Ook de heer Vrehen zou op deze wijze in de gele-
genheid worden gesteld zijn achtertuin uit te breiden. Ook dit was de geïnterviewde in goed vertrouwen in 
eerste instantie ontgaan. 

Over de financiering van de werkzaamheden van de heer Vrehen als voorzitter van de twee trekschuiten 
nog het volgende.
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In februari 2019 is per brief aan Stichting Landschapspark Susteren gecommuniceerd dat het restantbedrag 
uit een overeenkomst ad 29.474,- door de provincie teruggevorderd zou worden. Deze brief viel volgens de 
geïnterviewde niet goed binnen de stichting

Eind maart 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een voormalige directeur van de Provincie Lim-
burg, de penningmeester van LPS, een wethouder van Echt-Susteren, de heer Vrehen als voorzitter van LPS 
en geïnterviewde. In dit gesprek werd gesproken over het nodeloos rondpompen van geld. Beter zou het 
zijn om de gelden niet terug te vorderen en de geïnterviewde te mandateren om het genoemde restant be-
drag te besteden en te gebruiken voor het voorbereidingsproces voor het PIO project. De voormalige di-
recteur is hier in meegegaan.

Geïnterviewde voelde zich tijdens genoemd gesprek geïntimideerd.  Hij heeft dit met zijn leidinggevende 
besproken en aangegeven dat hij moeite had met deze constructie, ook van wege de vele petten van Vrehen. 
Resultaat van de constructie zou immers zijn dat de heer Vrehen zou kunnen worden ingehuurd. Ook heeft 
hij het aangekaart bij de integriteitsfunctionaris die hem heeft geadviseerd hierin niet mee te gaan. De lei-
dinggevende van de geïnterviewde onderschreef dit advies.  Besloten is toen om procesgelden van de pro-
vincie zelf in te zetten (zonder afhankelijkheden van LPS of haar voorzitter (H.Vrehen)) en de genoemde  € 
29.4784,- niet terug te vorderen.

Na dit voorval in maart 2019 heeft de geïnterviewde een goed gesprek gehad met de heer Vrehen over 
diens verschillende ‘petten’. Daarna is de heer Vrehen in november 2019 ingeschakeld om het voorzitter-
schap te vervullen van de genoemde twee schetsschuiten in Holtum en Nieuwstadt. Een klein deel van het 
provinciale procesgeld is hier aan besteed.

De geïnterviewde betreurt het dat de heer Vrehen zijn vertrouwen heeft geschonden. 

Desgevraagd geeft de geïnterviewde aan nadien niet met de betreffende directeur gesproken te hebben over 
diens rol tijdens het overleg in maart 2019. 

De gedeputeerden hebben in dit proces geen enkele rol gespeeld.

Verslag interview 12 d.d. 20 juli 2021
De interviewer licht toe dat het onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de relaties 
met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een aan-
vulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtmatig-
heid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de heer 
Vrehen. 

Tevens licht de interviewer het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe. 

In één van zijn vorige functies was hij accountmanager IKL. In dat kader heeft hij samengewerkt met de heer 
Vrehen. Eerder heeft hij ook al samengewerkt met de heer Vrehen in het kader van de Nationale Parken.

Toen de geïnterviewde startte als accountmanager IKL was er geen sprake van een concrete taakomschrij-
ving van het accountmanagement. Gepoogd is het accountmanagement met de diverse partners van de Pro-
vincie Limburg nader te definiëren om zo meer uniformiteit te bewerkstelligen. Dit traject leverde helaas 
niet het gewenste resultaat op. Hij zou graag willen dat er meer sprake is van: gelijke monniken, gelijke kap-
pen. 

Volgens de geïnterviewde ontvangt IKL jarenlang provinciale subsidie, geen gering bedrag en in het verleden 
bedoeld als exploitatiesubsidie. Het was de bedoeling deze subsidie (volledig) af te bouwen. De geïnterview-
de vroeg zich daarbij af of dat reëel was. 

De geïnterviewde geeft aan dat IKL goede dingen deed op het gebied van landschap en natuurbeheer en 
daarvoor een behoorlijk subsidiebedrag ontving. Geïnterviewde is betrokken geweest bij de subsidievaststel-
ling 2018 en subsidieverlening 2019 en 2020, steeds in samenwerking met clusters Subsidies en Financiën. 
Met IKL vonden elke 2 tot 3 maanden ambtelijke gesprekken plaats over de voortgang/ subsidieaangelegen-
heden. Bij deze gesprekken was de heer Vrehen niet aanwezig. 
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De geïnterviewde noemt de samenwerking met IKL en de heer Vrehen professioneel en gedegen. Terugke-
rend aandachtspunt was wel hoe meer grip te krijgen op de verplichtingen van IKL als subsidieontvanger. 
Hierin konden volgens de interviewer nog stappen gemaakt worden, hetgeen niet wegneemt dat IKL goede 
dingen deed voor landschap en natuurbeheer. Maar in dit vak laten de tegenprestaties zich nu eenmaal moei-
lijk definiëren. 

Naar aanleiding van een vraag van de interviewer, licht de geïnterviewde toe dat de provinciale subsidie en 
tijdige uitbetaling hiervan belangrijk was voor IKL om liquiditeitsproblemen te voorkomen. De geïnterview-
de zegt verrast te zijn geweest door het faillissement van IKL. Hij had bij IKL meer financiële robuustheid 
verwacht. 

Als reactie op een vraag van de interviewer, geeft de geïnterviewde aan dat het onderscheid tussen subsidie 
en opdracht niet altijd helder is. Hij heeft dit verschillende malen ook zo ervaren en intern naar voren ge-
bracht. 

Kracht van IKL was volgens de geïnterviewde dat zij een goed beeld hadden van de provinciale organisatie 
en daardoor goed intern konden schakelen tussen de diverse beleidsvelden.

De geïnterviewde heeft er geen zicht op hoelang IKL al een subsidierelatie had met de Provincie Limburg. 
Voor meer informatie over de beginfase van subsidieverlening aan IKL verwijst hij naar zijn voorgangster. 
Medio 2019 is met IKL gesproken over subsidiering op basis van meetbare indicatoren; vanwege interne 
omstandigheden heeft deze verkenning volgens de geïnterviewde niet de vorm en beslag kregen die van 
provinciezijde beoogd werd.

De geïnterviewde herhaalt dat van provinciezijde het beeld bestond dat IKL goede dingen deed op het ge-
bied van landschap en natuurbeheer. Terugkerend aandachtspunt was hoe meer grip te krijgen op de ver-
plichtingen van IKL als subsidieontvanger. Het was onvoldoende SMART geregeld. Van provinciezijde is ge-
probeerd daaraan richting te geven door zaken SMART(er) te formuleren. Volgens de geïnterviewde had dit 
proces vlotter kunnen verlopen. 

Het verbinden van initiatieven op diverse gebieden ziet de geïnterviewde als kwaliteit van IKL en de heer 
Vrehen. Hierin schuilt echter het risico dat men van provinciezijde minder zicht had op de diverse werk-
zaamheden van IKL en hun bedrijfsvoering.

De veelheid van organisaties met betrokkenheid van de heer Vrehen was de geïnterviewde niet bekend. Hij 
heeft de heer Vrehen wel eens horen spreken over sommige BV’s en wist dat IKL met enkele BV’s/bedrijven 
relaties had, maar de veelheid van organisaties met betrokkenheid van de heer Vrehen verbaasde hem.

De geïnterviewde geeft aan dat hij er niet van op de hoogte was dat de heer Vrehen door IKL werd inge-
huurd vanuit een onderneming waarvan de heer Vrehen in persoon (mede-)eigenaar of bestuurder is. Wel 
was hij ervan op de hoogte dat de heer Vrehen van provinciezijde werd ingehuurd voor verschillende op-
drachten rondom VDL Nedcar en MAA. De geïnterviewde merkt op dat de heer Vrehen over een groot 
netwerk beschikt en heel gedreven is.  

Binnen de provinciale organisaties zijn er volgens de geïnterviewde wel eens vraagtekens geplaatst bij het 
salaris van de heer Vrehen als directeur-bestuurder van IKL, maar hier is van provinciezijde geen conclusie 
aan verbonden of actie op ondernomen. 

De geïnterviewde stelt inzake IKL geen (oneigenlijke) bestuurlijke sturing of druk te hebben ervaren en ook 
van bevoordeling van IKL is hem niet gebleken. De geïnterviewde geeft tot slot aan dat hij zijn samenwerking 
met IKL en de heer Vrehen steeds als positief heeft ervaren.

Verslag interview 13 d.d. 20 juli 2021
De interviewer licht toe dat het onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de relaties 
met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een aan-
vulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtmatig-
heid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de heer 
Vrehen. 

Tevens licht de interviewer het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe. 
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In het licht van het onderzoek “Inzet oud-politici door de provincie Limburg” van de Zuidelijke Rekenkamer 
verbaasde het de geïnterviewde niet dat ook de inzet van de heer Vrehen bij omgevingsmanagement Maas-
tricht Aachen Airport (MAA) publieke aandacht kreeg. De uitkomsten van het onderzoek van de provinciale 
concerncontroller waren voor de geïnterviewde niet verrassend. Ten behoeve van dit onderzoek is inzake 
het omgevingsmanagement MAA een feitenrelaas aangereikt dat ook gedocumenteerd is in de rapportage 
van de concerncontroller.

De geïnterviewde geeft aan dat de heer Vrehen in beeld kwam voor omgevingsmanagement MAA vanwege 
de soortgelijke rol die hij vervulde rondom VDL Nedcar en de goede ervaringen met en referenties van de 
heer Vrehen daarbij. Bekend was dat de heer Vrehen directeur-bestuurder van IKL was, maar dit vormde 
geen beletsel voor opdracht inzake omgevingsmanagement MAA, omdat de werkzaamheden geen overlap 
hadden.

De veelheid van organisaties met betrokkenheid van de heer Vrehen was de geïnterviewde niet bekend. Hij 
had hier geen zicht op.  

Volgens de geïnterviewde is de heer Vrehen een verbindend en gedreven persoon. Hij was flexibel inzetbaar 
en maakte soms meer uren dan hij declareerde.

De geïnterviewde licht nogmaals toe dat de heer Vrehen in beeld kwam voor omgevingsmanagement MAA 
vanwege de soortgelijke rol die hij vervulde rondom VDL Nedcar. Van bestuurlijke bemoeienis daarbij was 
volgens hem geen sprake, het betrof een ambtelijk initiatief. Over de wenselijkheid van de inzet van de heer 
Vrehen voor de opdracht is vooraf afgestemd met de verantwoordelijk bestuurder (portefeuillehouder) en 
de directie van de Provincie Limburg. 

De heer Vrehen is vanaf 1 november 2017 aan de slag gegaan als omgevingsmanager MAA. 

Eind 2018 bestond behoefte aan een meer omvattend omgevingsmanagement waarin naast de operationele 
zaken van de luchthaven ook een meer fundamenteel overleg over de wenselijke toekomstrichting van de 
luchthaven met stakeholders besproken zou worden. Aanleiding hiervoor was het stopzetten van de aan-
vraag van een luchthavenbesluit en de opkomende weerstand tegen de ontwikkeling die de luchthaven 
doormaakte. De keuze is gemaakt het omgevingsmanagement MAA vorm te gaan geven in twee sporen: het 
luchthavenbesluit en de omgevingsafspraken. 

Op 21 januari 2019 is in overleg met toenmalig gedeputeerde Van den Akker en het directieteam besloten 
dat er een nieuwe opdracht moest komen. Het plan was: 1 op 1 met Vrehen. Maar in de periode maart-juni 
speelde de “klusjesmannen berichtgeving” en het rapport van de Rekenkamer. 

GS had besloten dat 1 op 1 niet meer mocht. Toen heeft er een bredere uitvraag plaatsgevonden via het 
Dynamisch Aanbestedingssysteem (DAS). 9 offertes ontvangen, waaronder een offerte van Vrehen. 

In juli 2019 plaatst de algemeen directeur vraagtekens bij de inhuur van de heer Vrehen als voormalig gede-
puteerde. Hij vindt het niet opportuun dat de heer Vrehen de opdracht krijgt. De uitvraag DAS voor inhuur 
van een omgevingsmanager MAA is ‘on hold’ gezet.  Uit ingewonnen juridisch advies bleek dat er geen juridi-
sche gronden zijn om de heer Vrehen/NBD Holding B.V. uit te sluiten. Toen is het traject weer voortgezet. 
Zo waren er in november 2019 9 inschrijvingen, waaronder een inschrijving van NBD Holding B.V. 

Eind december 2019 is besloten niet tot gunning over te gaan. De 9 inschrijvers, waaronder NBD Holding 
B.V,  zijn daarover geïnformeerd waarbij van provinciezijde is aangegeven dat het beoogde omgevingsbeleid 
voor MAA op een gewijzigde manier ingevuld zal gaan worden. De oorspronkelijke vraag was niet meer aan 
de orde omdat een groter accent was voorzien voor het proces van de provinciale vertaling van de lucht-
vaartnota. De geïnterviewde noemt dit de Limburgse variant van de proefcasus Eindhoven.  

De interviewer stelt aan de orde dat de heer Vrehen/NBD Holding B.V. in de periode van 1 januari 2019 t/m 
31 december 2019 werkzaamheden is blijven verrichten voor de Provincie Limburg in de rol van omge-
vingsmanager MAA ‘oude stijl’, zonder dat dit formeel is vastgelegd. De geïnterviewde schetst de gang van 
zaken. De tijdelijke werkzaamheden die de heer Vrehen verrichte zijn niet geformaliseerd in een schriftelijke 
opdracht. Dit was beoogd met de nieuwe opdracht gecombineerd te worden.  De Provincie is achteraf 
overgegaan tot betaling van de gewerkte uren. Dit lag in lijn met de besluitvorming in het directieteam van 
januari 2019 en de bestuurlijke wens van de portefeuillehouder en afspraken met de CRO (de heer Vrehen 
was daarin voorzitter van de werkgroep omgevingsafspraken en voorzitter van de kerngroep luchtvaart 
Limburg). 

Interviewer vraagt of ze zich hadden gerealiseerd dat driemaal dezelfde opdracht in drie jaar ook beneden 
de grens van € 50.000,- moet blijven. De geïnterviewde zegt dat de beoogde opdracht vanaf januari 2019  
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als separate nieuwe opdracht via het DAS systeem in concurrentie bedoeld was te verstrekken. Hier lag ook 
een advies van het Inkoopcentrum aan ten grondslag, dat aangaf dat sprake diende zijn van een nieuwe op-
dracht. Vanwege de eerder genoemde gewijzigde inzichten is dit niet geëffectueerd. 

Met betrekking tot @Nexus B.V. en de inzet van de heer Hartjes licht de geïnterviewde toe dat @Nexus 
B.V. door de heer Vrehen is aangedragen voor het ontwikkelen en modereren van een online community. 
Later bleek dat de heer Vrehen een persoonlijk aandeelhoudersbelang heeft binnen @Nexus B.V. De geïn-
terviewde had hier geen weet van. 

De heer Vrehen heeft een keer tegen de geïnterviewde gezegd dat hij behulpzaam is geweest bij de oprich-
ting van @Nexus B.V. maar dat hij geen inhoudelijke bemoeienis had bij @Nexus B.V. 

De geïnterviewde kan zich niet meer herinneren wanneer de heer Vrehen dit tegen hem heeft gezegd; vol-
gens de geïnterviewde was toen van provinciezijde al opdracht verleend aan @Nexus B.V.

Op 16 mei 2019 is aan @Nexus B.V. een opdracht verleend inzake inrichten, ingebruikname en ondersteu-
ning applicatie. In juli 2019 bleek dat de heer Vrehen een zakelijk belang had bij @Nexus B.V. Met die kennis 
is toen niets gedaan. De geïnterviewde geeft aan dat van provinciezijde vertrouwen bestond in de uitvoering 
van de opdracht door @Nexus B.V. en dat @Nexus B.V. de opdracht ook naar behoren heeft uitgevoerd. 

Verslag interview 14 d.d. 20 juli 2021
De interviewer licht toe dat het onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de relaties 
met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een aan-
vulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtmatig-
heid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de heer 
Vrehen. 

Tevens licht de interviewer het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe. 

Hij is betrokken geweest bij het pMJP, nu Platteland in Ontwikkeling (PIO) geheten. IKL was daarbij één van 
de uitvoerende partijen. Geïnterviewde licht de gedecentraliseerde natuurtaken nader toe. 

IKL ontving van provinciezijde een exploitatiesubsidie en projectsubsidies. Er werden op enig moment ge-
sprekken gevoerd over ‘het meer op eigen benen laten staan’ en ontvlechting van de uitvoeringstak van IKL 
en hiermee ging ook de wijziging in het directeurschap van IKL gepaard. 

Een van de gebiedsprojecten in het programma Platteland in Ontwikkeling is Swentibold. Op zeker moment 
kwam de heer Vrehen in beeld voor een procesrol binnen PIO Landgoederenzone Swentibold en is aan 
NBD Holding B.V./de heer Vrehen opdracht verleend om het voorzitterschap te vervullen van 2 schetsschui-
ten. Volgens de geïnterviewde raakte PIO Landgoederenzone Swentibold daarna verknoopt met de wettelij-
ke natuurcompensatie in het gebied rondom VDL Nedcar, waar ook de gemeente Echt-Susteren als ook het 
Landschapspark Susteren een rol hadden. Dit maakte het schimmig; met welke ‘pet’ zit de heer Vrehen hier 
nu?

Naar aanleiding van een vraag van de interviewer, licht de geïnterviewde de achtergrond en ontstaansge-
schiedenis van Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A. toe. Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A. hield zich vol-
gens de geïnterviewde vooral bezig met transitieprocessen in de agrarische sector, en dan met name het 
ontwikkelen van natuur en omvormen van landbouwgronden tot natuur en legde daartoe de benodigde 
verbinding met de agrarische sector. 

Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A. had dus vooral een rol bij natuurontwikkeling, terwijl IKL een belangrijk 
rol speelde bij de inrichting en het beheer van natuur.

De geïnterviewde stelt dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de veelheid aan functies van de heer 
Vrehen, maar dat het niet aan hem is om daarover te oordelen. De veelheid van organisaties met betrok-
kenheid van de heer Vrehen was hem niet bekend en hij was er niet ook niet van op de hoogte dat de heer 
Vrehen als directeur-bestuurder van IKL personeel inhuurde dat werkzaam was bij ondernemingen waarvan 
hij in persoon (mede-)eigenaar of bestuurder is. Het verbaasde hem, omdat de heer Vrehen bevlogen, be-
trokken en integer op hem overkwam. 
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Achteraf noemt de geïnterviewde het wellicht naïef dat hij zich onvoldoende vragen heeft gesteld bij de ver-
schillende rollen van de heer Vrehen. 

Als voorbeeld noemt hij de gang van zaken rondom benoeming voorzitters Nationale Parken. 

De geïnterviewde vond die gang van zaken niet handig en heeft dit aangekaart bij toenmalig gedeputeerde 
Van der Broeck, maar die wuifde zijn kritiek weg door te stellen dat “iedereen een tweede kans verdient.” 
Maar toch is het waar: steeds weer ploppen dezelfde namen op. 

De geïnterviewde merkt op dat soms niet duidelijk was vanuit welke hoedanigheid de heer Vrehen optrad 
en hij noemt hierbij als voorbeeld een door de heer Vrehen gehouden speech bij een opening, waarbij de 
verschillende rollen van de heer Vrehen met elkaar verbonden leken. 

Toen zag de geïnterviewde dit als bevlogenheid en verbindend vermogen, maar met de kennis van nu zou hij 
daar anders tegenaan kijken 

De geïnterviewde licht vervolgens toe dat, in tegenstelling tot sommige andere gesubsidieerde instellingen, 
voor IKL geen structurele middelen gereserveerd waren in de provinciale programmabegroting. “We kregen 
het bestuurlijk niet voor elkaar om dat structureel te regelen”. 

IKL moest meer op eigen benen leren staan en had, naast de provinciale subsidie(s) ook nog andere finan-
cieringsbronnen. Desalniettemin moest het geld voor IKL vaak wel uit de middelen van het Natuurpact ko-
men, dat eigenlijk niet voor overhead was bedoeld. 

De geïnterviewde stelt dat IKL met de provinciale subsidie goede dingen deed op het gebied van landschap 
en natuurbeheer en bekend stond om het verbinden van initiatieven. Hierin schuilt echter het risico dat men 
van provinciezijde minder zicht had op de diverse werkzaamheden van IKL en hun bedrijfsvoering, maar dat 
geldt volgens de geïnterviewde ook voor andere organisaties, zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en Na-
tuurmonumenten.

Als reactie op een vraag van de interviewer, geeft de geïnterviewde aan dat de heer Vrehen een totaal ander 
type is dan de heer Koopmans. Hij licht toe hoe de heer Koopmans als gedeputeerde acteerde en diens be-
stuursstijl werd soms als confronterend ervaren. Persoonlijk had de geïnterviewde geen moeite met deze 
bestuursstijl, maar naar zijn inzicht was er wel een disbalans binnen het voormalige college van GS en daar 
had de provinciale organisatie last van.

Naar aanleiding van een vraag van de interviewer, stelt de geïnterviewde dat hij niet weet of het initiatief om 
de heer Vrehen te benaderen inzake wettelijke natuurcompensatie in het gebied rondom VDL Nedcar van 
bestuur/directie kwam; hij kan het niet reconstrueren. Hij heeft er overleg over gehad met één van de 
toenmalige directeuren, maar hij weet niet hoe het er achter de schermen aan toe is gegaan. De geïnter-
viewde noemt de Provincie Limburg een redelijk politiek gestuurde organisatie.

Als reactie op een vraag van de interviewer, merkt de geïnterviewde op dat de NRC-publicaties in belangrij-
ke mate hebben bijgedragen aan het bewustzijn ten aanzien van de relaties tussen de Provincie Limburg en 
de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dat bewustzijn was er soms wel 
(bijvoorbeeld in de kwestie met betrekking tot het aan de achtertuin van de heer Vrehen grenzende natuur-
compensatiegebied), maar vaak ook niet. 

De geïnterviewde stelt verbaasd te zijn geweest over de veelheid van organisaties met betrokkenheid van de 
heer Vrehen. Dat de heer Vrehen voor diverse opdrachten benaderd werd, vond de geïnterviewde -gelet op 
de kwaliteiten van de heer Vrehen- niet vreemd. Hierbij moeten natuurlijk wel de aanbestedingsregels wor-
den gevolgd.

Verder geeft de geïnterviewde aan dat de heer Vrehen hem in het verleden een toelichting heeft gegeven op 
de inzet in natuurbeheer door Boswerkt B.V. Dit leek de geïnterviewde destijds een plausibel verhaal en hij 
heeft er nooit iets achter gezocht; achteraf gezien was dit misschien naïef.

Geïnterviewde eindigt met de conclusie dat hij hoopt dat deze casus reinigend kan werken, doordat iedere 
betrokkene een spiegel wordt voorgehouden. Voor hem persoonlijk heeft het in ieder geval opgeleverd kriti-
scher te zijn op projecten en op relaties en niet automatisch of vanuit goedgelovigheid te handelen. 

Verslag interview 15 d.d. 22 juli 2021
De interviewer licht toe dat het onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de relaties 
met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een aan-
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vulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtmatig-
heid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de heer 
Vrehen. 

Tevens licht de interviewer het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde haar functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe. 

Vervolgens geeft de geïnterviewde een uitgebreide toelichting op de gang van zaken met betrekking tot Co-
öperatie Werkzicht U.A., ook bekend onder de naam Coöperatie Inmenz.

In december 2016 is van Coöperatie Inmenz een subsidieaanvraag ontvangen voor het project ‘Vluchtelingen 
aan de slag’. In augustus 2016 had Coöperatie Inmenz hier al over gesproken met toenmalig SP-gedeputeer-
de Van Rijnsbergen. Zij was positief over het initiatief. 

De bij het projectplan gevoegde bijlage ‘specificatie kostenbegroting’ vermeldt de namen en de kosten van 
de betrokken derden/leveranciers, te weten Werkbank B.V., IKL en ORGB. Desgevraagd geeft de geïnter-
viewde aan destijds niet op de hoogte te zijn geweest van de betrokkenheid van de heer Vrehen bij deze 3 
organisaties. De geïnterviewde was destijds alleen bekend met IKL als organisatie en hun doelstellingen.

Mede op basis van een positief ambtelijk advies is bij besluit van 15 maart 2017door het college van GS een 
projectsubsidie ad € 28.800,- verleend aan Coöperatie Inmenz voor het project ‘Vluchtelingen aan de slag’ 
en in de verleningsbeschikking is bepaald welke resultaten in de projectperiode worden verwacht. Dit be-
drag dekte de helft van de totaal geraamde projectkosten. De andere helft zou van gemeenten moeten ko-
men. Een beperkt aantal gemeenten heeft belangstelling getoond. Het is onbekend in hoeverre deze gemeen-
ten daadwerkelijk financieel hebben bijgedragen. In de beschikking staat dat als de doelstellingen van het 
project geheel of gedeeltelijk niet worden gehaald, de subsidie evenredig zal worden teruggevorderd.

Het project sloot goed aan op het provinciale beleid terzake en twee moties, motie 687 en motie 799, die 
door PS zijn aangenomen. 

Het project is gesubsidieerd uit het beleidsonderdeel “Limburg Werkt Akkoord, actielijn2. Het project is niet 
in concurrentie uitgezet. Het gaat hier namelijk niet om een opdrachtverstrekking maar om een subsidiever-
zoek van Coöperatie InMenz. En bij subsidieverzoeken wordt wel gekeken of er al zoiets bestaat en of er 
verbinding gelegd kan worden met andere initiatieven, maar wordt het niet in concurrentie uitgezet. 

Oorspronkelijk was beoogd dat het project een looptijd had van 12 december 2016 tot 12 december 2017. 
Op verzoek van de Coöperatie Inmenz is de projectduur formeel verlengd tot 1 oktober 2018. In septem-
ber 2018 heeft er een aanvraag voor een 2e projectduurverlenging plaatsgevonden door Coöperatie InMenz. 

Van het verleende subsidiebedrag is 90% bij wijze van voorschot uitbetaald, hetgeen volgens de geïnterview-
de de normale gang van zaken is.

De provincie heeft tot februari 2019 contact gehad met de directeur van Coöperatie Inmenz. In deze con-
tacten is herhaaldelijk om informatie gevraagd over de voortgang van het project. In mei 2020 heeft geïnter-
viewde geprobeerd telefonisch contact te krijgen met de directeur van Coöperatie Inmenz, maar dat is niet 
gelukt. Daarna heeft geïnterviewde contact weten te krijgen met een medewerker van de Coöperatie Werk-
zicht U.A. die haar mededeelde dat de Coöperatie Inmenz door Coöperatie Werkzicht U.A is overgenomen 
en dat de directeur-bestuurder van Coöperatie Inmenz met ruzie uit het bestuur is gegaan. Tot haar verba-
zing bleek de betreffende medewerker van Coöperatie Werkzicht U.A niet op de hoogte van het project, de 
subsidie en de bijbehorende verplichtingen. 

Hij  heeft in de administratie van  Coöperatie Werkzicht U.A. geen relevante documenten kunnen vinden. 

De geïnterviewde licht toe waarom de subsidie nog niet is vastgesteld en geeft aan dat de verantwoordelijke 
clusters binnen de provinciale organisatie hierover in gesprek zijn met het bestuur van Coöperatie Inmenz, 
waarvan de naam per 23 december 2019 is gewijzigd in Coöperatie Werkzicht U.A.. 

Verder heeft het bestuur van de Coöperatie Werkzicht U.A. geconstateerd dat een groot gedeelte van de 
subsidie is overgemaakt naar Werkbank B.V en naar IKL. IKL zou € 9.478,- euro hebben ontvangen. Stichting 
IKL heeft richting Coöperatie Werkzicht U.A. laten weten dat de factuur ad € 9.000,-- met betrekking tot dit 
project echter nooit is voldaan aan Stichting IKL. Coöperatie Werkzicht U.A geeft in een mail van 25 mei 
2021 aan de Provincie Limburg  aan dat dat voor hen onverklaarbaar is, aangezien deze factuur ook bij Coö-
peratie Werkzicht U.A niet meer in het crediteurenoverzicht te vinden is. De geïnterviewde licht toe dat de 
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Provincie meerdere malen heeft verzocht om nadere gegevens te verstrekken over de stand van zaken inza-
ke de te realiseren resultaatsverplichtingen. 

Bij brief van 3 mei 2021 is van provinciezijde gevraagd naar afschriften van de correspondentie tussen de 
Coöperatie Werkzicht U.A. en Werkbank B.V. en de gerechtsdeurwaarder inzake de volledige projectadmini-
stratie. Verzocht is om deze zo spoedig mogelijk aan de Provincie toe te zenden. Per brief van 25 mei, inge-
komen 27 mei 2021 heeft de Coöperatie Werkzicht U.A. hieraan gehoor gegeven en heeft zij alle relevante 
stukken opgestuurd.

Laatste stand van zaken volgens de geïnterviewde is dat Coöperatie Werkzicht U.A. probeert om één van de 
voormalige bestuurders van Werkbank B.V. aansprakelijk te stellen.

Van provinciezijde is Coöperatie Werkzicht U.A. tot 1 augustus 2021 in de gelegenheid gesteld om de voor 
de subsidievaststelling benodigde gegevens te overleggen. Mocht blijken dat de resultaatsverplichtingen niet 
zijn behaald, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld. 

De geïnterviewde zegt toe nog diverse stukken te zullen overleggen die volgens haar van belang kunnen zijn 
voor onderhavig onderzoek, indien de onderzoekers deze nog niet in hun bezit zouden hebben.  

Geïnterviewde geeft desgevraagd aan de heer Vrehen niet te hebben ontmoet in het kader van de casus 
Coöperatie Inmenz, wel bij een andere casus. Als oud-gedeputeerde had hij volgens geïnterviewde ingangen  
bij de Provincie Limburg en wist hij welke wegen te bewandelen.

De geïnterviewde geeft tot slot aan dat zij inzake Coöperatie Inmenz geen bestuurlijke of ambtelijke sturing 
of druk heeft ervaren.

Verslag interview (nr. 17 ) d.d. 4 augustus 2021
De interviewer(s) licht(en) toe dat het onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de 
relaties met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is 
een aanvulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de 
rechtmatigheid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid 
van de heer Vrehen. 

Tevens licht(en) de interviewer(s) het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.

De interviewer stelt als eerste de vraag of de geïnterviewde verbaasd was over de artikelen in het NRC. De 
geïnterviewde was niet verbaasd, maar geeft wel aan dat er veel onjuistheden in de artikelen stonden. Zowel 
de geïnterviewde als andere collega’s hadden al langer het vermoeden dat er iets niet klopte. De geïnter-
viewde licht toe dat er wel vaker sprake was van vriendjespolitiek. De contracten, beschikkingen en subsi-
dies zijn formeel in orde, echter in het voortraject worden zaken toegespeeld van bestuurders naar oud-
bestuurders. 

De interviewer vraagt of de geïnterviewde daar concrete aanwijzingen voor heeft. De geïnterviewde merkt 
op dat het bijna niet anders kan. Tevens geeft de geïnterviewde een concreet voorbeeld van de toenmalig 
gedeputeerde Van der Broeck die een opdracht heeft verstrekt aan een bekende (niet de heer Vrehen). Deze 
opdracht is volgens de geïnterviewde zonder voortraject verleend en niet openbaar aanbesteed. De op-
dracht heeft betrekking op Natuurrijk Limburg. De geïnterviewde heeft al eerder binnen de Provincie op-
gemerkt dat bepaalde zaken niet kloppen.  

De interviewer geeft aan dat hij met de geïnterviewde wilt praten over de volgende projecten:

1. Natuurcompensatie rondom de uitbreiding van VDL Nedcar;

2. Natuurrijk Limburg. 

Te beginnen met het project ‘Natuurrijk Limburg’.

De geïnterviewde licht een casus toe van Natuurrijk Limburg waar bepaalde zaken niet goed zijn verlopen. 
In het Roerdal, wat een Natura2000-gebied is, ligt hoeve Schöndeln. De agrariër, van wie hoeve Schöndeln is, 
heeft via de LLTB gesteld dat hij alleen een bepaald soort grasland, kruiden- en faunarijk grasland, wilt van-
wege zijn vleesvee. Eén van de natuurbeheertypen die de Provincie in dat gebied moest realiseren zijn glans-
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haverhooilanden. Het gaat om type natuur waar volgens de geïnterviewde geen begrazing gewenst is, maar 
maaibeheer. Vanuit de natuurdoelen wilde de Provincie in het gebied echter ook meer rivier en beekbegelei-
dend bos. De geïnterviewde merkt op dat het verzoek van de agrariër van hoeve Schöndeln is gehonoreerd. 
Op papier wordt vermeld dat er natuur is gerealiseerd, in de praktijk betreft het echter grasland voor de 
begrazing van vee. De natuurpotenties zijn niet volledig benut en de vraag is wat de natuurwaarde van deze 
graslanden is.   Dit is volgens de geïnterviewde het beleid van oud gedeputeerde Van der Broeck, welke door 
oud gedeputeerde Mackus naadloos is overgenomen en door oud gedeputeerde Koopmans ondersteund. 
Deze specifieke casus heeft zich afgespeeld in 2013, nadat de Verklaring van Roermond is afgesloten. 

De interviewer stelt de vraag of de heer Vrehen hierbij een rol heeft gespeeld, behalve dat hij bestuurslid 
was van Natuurrijk Limburg. De geïnterviewde weet het niet en heeft het op de voorgrond nooit meege-
maakt. 

De interviewer stelt de vervolgvraag of de geïnterviewde weet hoe de desbetreffende agrariër zijn lobby 
heeft georganiseerd. De geïnterviewde geeft aan dat zijn lobby is georganiseerd via de LLTB, Arvalis. 

De interviewer merkt op dat de heer Vrehen hierbij een rol zou kunnen hebben gehad. De geïnterviewde 
bevestigt deze opmerking.

Vervolgens haalt de interviewer het project ‘natuurcompensatie VDL Nedcar’ aan. De heer Vrehen kreeg een 
rol bij de schetsschuiten; bij de ontwerpsessies. De interviewer vraagt of de geïnterviewde daarbij een rol 
had en zo ja, hoe deze sessies verliepen. De geïnterviewde heeft het meeste georganiseerd rondom de ses-
sies. De geïnterviewde licht toe dat er twee grote ontwerpprocessen waren; het ontwerpproces van VDL 
Nedcar en PIO Swentibold. Het ontwerpproces van VDL Nedcar ging over de totstandkoming van het PIP 
en de daarmee samenhangende natuurcompensatie. Het PIO Swentibold was een samenwerkingsverband 
van verschillende overheidsinstanties en particuliere partijen, waaronder de Provincie. In eerste instantie was 
het de bedoeling dat de Provincie de procesbegeleiding zou gaan doen. Intern is vervolgens overlegd of de 
Provincie niet meer onafhankelijkheid moest uitstralen en dat er dus ook een onafhankelijke voorzitter 
moest zijn. De geïnterviewde merkt op dat gelijktijdig ook het VDL Nedcar proces liep en dat de Provincie 
het PIO Swentibold proces zo onafhankelijk mogelijk wilde maken. De Provincie wilde volgens de geïnter-
viewde los worden gezien van VDL Nedcar. Vervolgens is de heer Vrehen benaderd. 

De interviewer stelt de vraag waar de naam van de heer Vrehen vandaan kwam. De geïnterviewde geeft aan 
dat hij al betrokken was in het gebied en dus de gemeenschap kende. Daarnaast was het bedrag wat er mee 
gemoeid was te laag om er een openbare aanbesteding van te maken. De geïnterviewde denkt dat een colle-
ga de naam van de heer Vrehen heeft geopperd. De heer Vrehen was destijds ook voorzitter van het Land-
schapsPark Susteren (hierna: LPS). Gelet op zijn ervaring leek hij een logische voorzitter bij PIO Swentibold 
om de informatierondes met verschillende partijen te houden. 

De interviewer vraagt hoe de ontwerpsessies verliepen. De heer Vrehen was namelijk de algemeen voorzit-
ter, maar het inhoudelijk voorzitterschap lag bij de voorzitters van de tafels waar de sessies verliepen. Tevens 
geeft de interviewer ook aan dat het NRC suggereert dat bepaalde mensen meer aan het woord kwamen 
dan andere mensen. Dat sommige mensen juist niet aan het woord kwamen. De geïnterviewde was één van 
de inhoudelijke tafelvoorzitters. Aan de tafel van de geïnterviewde zat een vertegenwoordiger van de Groe-
ne Sporenwolf, welke ook wordt genoemd in het NRC. De vertegenwoordiger van de Groene Sporenwolf 
was volgens de geïnterviewde zelf continue aan het woord en de mate van detail die door hem werd aange-
dragen sloot niet aan op het detailniveau waarvoor die schetsschuiten bedoeld waren. De geïnterviewde 
geeft aan dat voor de schetsschuiten meer grote lijnen bedoeld waren; “Waar denkt u aan stel dat de recre-
atie verbeterd moet worden? In welk gebied denkt u daar aan? Waar zou u meer bos willen hebben?” De 
geïnterviewde heeft om deze reden niet alle voorstellen van de vertegenwoordiger van de Groene Sporen-
wolf opgenomen in het verslag en daar was de vertegenwoordiger niet blij mee. Wat in het NRC stond ver-
meld is volgens de geïnterviewde volledig onjuist. Het is een zo onafhankelijk mogelijk proces geweest en 
het NRC heeft de avonden van de ontwerpsessies door elkaar gehaald. 

De interviewer vraagt naar de rol van de heer Vrehen tijdens de ontwerpsessies. De geïnterviewde vond de 
heer Vrehen niet de beste voorzitter. De heer Vrehen is betaald voor zijn diensten. Daarnaast is er een tafel-
voorzitter van het IKL en van het bureau Heusschen Copier geweest. Dit zijn particuliere partijen, die be-
taald worden voor het werk dat zij leveren aan de Provincie. Volgens de geïnterviewde is er geen bestuurlij-
ke druk geweest voor het inschakelen van de heer Vrehen of de andere partijen. De geïnterviewde merkt op 
dat een wethouder van Sittard-Geleen, die niet was uitgenodigd voor de ontwerpsessies, toch naar een 
ontwerpsessie is gekomen en geprobeerd heeft de gesprekken in een bepaalde richting te sturen. Dit heeft 
volgens de geïnterviewde niet rechtstreeks met de heer Vrehen te maken, maar het zijn wel bekenden van 
elkaar.
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De interviewer vat samen dat de Provincie met de ideeën die uit de schetsschuiten kwamen verder aan de 
slag is gegaan voor de natuurcompensatiegebieden. Dit leidde tot de aanwijzing van gebieden die wat verder 
van de kern van Nieuwstadt lagen. Vervolgens is er kritiek vanuit Nieuwstadt of Echt-Susteren gekomen dat 
de natuurcompensatiegebieden dichter bij de kernen moesten komen. De Provincie is met deze kritiek aan 
de slag gegaan en heeft om plannen en ideeën gevraagd waar de gebieden dan wel moesten komen te liggen. 
LPS is toen aangewezen om locaties uit te werken die dichter bij de kern van Nieuwstadt lagen. Volgens de 
geïnterviewde heeft de Provincie niet aan LPS gevraagd om de locaties uit te werken welke in aanmerking 
komen voor natuurcompensatie. Het verzoek aan LPS is vanuit de gemeente Echt-Susteren gekomen. Dit 
verklaart volgens de interviewer ook waarom LPS de kosten heeft gedeclareerd bij de gemeente Echt-Suste-
ren. De geïnterviewde heeft wel bestuurlijke druk ervaren om de natuurcompensatiegebieden dichter bij 
Nieuwstadt te leggen. Als je puur naar de natuur kijkt, moet de natuur volgens de geïnterviewde op de beste 
plek worden gelegd. 

De interviewer stelt vervolgens de vraag of het voor de geïnterviewde en collega’s duidelijk was dat de heer 
Vrehen in Nieuwstadt woonde. De nieuwe natuurcompensatiegebieden lagen namelijk niet aan de kant van 
Nieuwstadt die het meest getroffen was door de uitbreiding van VDL Nedcar, maar aan de andere kant waar 
toevallig de heer Vrehen woonde. Het was voor de geïnterviewde onbekend waar de heer Vrehen woonde. 

De interviewer merkt op dat het een argument was om de heer Vrehen in te huren, omdat hij de gemeen-
schap kende. De geïnterviewde geeft aan dat de heer Vrehen het gebied inderdaad goed kende en goed lag in 
de gemeenschap van Nieuwstadt. Vanuit de gemeente Sittard-Geleen is echter een hoop weerstand geko-
men tegen de aanstelling van de heer Vrehen. 

De interviewer vraagt wanneer de Provincie zich er van bewust werd dat de nieuwe locatie voor de natuur-
compensatie grensde aan de achtertuin van de heer Vrehen. Volgens de geïnterviewde werd de Provincie 
zich daar bewust van op het moment dat het in het NRC vermeld stond. De geïnterviewde is van mening 
dat de heer Vrehen en andere personen die hiervan op de hoogte waren, dit hadden moeten melden. Het 
artikel in het NRC klopt volgens de geïnterviewde niet met betrekking tot de opkoop van gronden. De Pro-
vincie hoeft namelijk niet altijd percelen op te kopen, want de eigenaar van de grond kan ook zelf natuur 
realiseren op het perceel. Indien de provincie gronden opkoopt, maakt zij er natuur van. De Provincie ver-
koopt de desbetreffende gronden niet door als tuin, maar als natuur. De Provincie heeft volgens de geïnter-
viewde geen businessplan. De heer Vrehen kon zijn tuin dus niet uitbreiden. 

De interviewer merkt op dat de gouverneur de grondverkoop heeft geblokkeerd. Volgens de geïnterviewde 
kon dit niet, want de grond was nog niet aangekocht. De geïnterviewde licht toe dat de Provincie twee op-
ties heeft. In het natuurbeheerplan wordt een perceel aangewezen als bestemd als areaal uitbreiding natuur; 
zoekgebied natuurcompensatie. Nieuwe natuur kan op twee manieren worden gerealiseerd; door de eige-
naar van de grond zelf of door de provincie Limburg zelf. De realisatie van natuur door de huidige eigenaar 
heeft als voordeel dat deze geen afstand hoeft te doen van zijn grond, wat gevoelig kan liggen als percelen al 
lang in bezit zijn van de familie bijvoorbeeld. De grond hoeft dan niet opgekocht te worden, alleen afgewaar-
deerd van landbouwgrond naar natuurgrond. Het type natuur wordt in afstemming met de provincie bepaald 
en opgenomen in het Natuurbeheerplan. Indien nodig kunnen ook inrichtingsmaatregelen worden uitge-
voerd, denk bijvoorbeeld aan de aanplant van bos. 

Wanneer de eigenaar niet bereid is deze natuur te ontwikkelen en beheren, dan kan de Provincie de grond 
aankopen. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Zodra de Provincie de grond heeft aangekocht, wordt het inge-
richt en wordt het eigendom van het perceel openbaar aanbesteed. 

Volgens de geïnterviewde heeft de Provincie geen overleg gehad met de eigenaar van het perceel voor het 
nieuwe natuurcompensatiegebied. Het waren enkel voorstellen. De Provincie had nog geen aankooptitel en 
het voorstel was ook nog niet opgenomen als wijziging in het Natuurbeheerplan. 

De interviewer stelt de vraag of het artikel in het NRC met betrekking tot de aankoop van de gronden ver-
zonnen is. Volgens de geïnterviewde wel, maar de locatie heeft op de kaart gestaan van de gemeente Echt-
Susteren die door LPS gemaakt is. De geïnterviewde merkt op dat deze kaart met bijbehorende teksten 
geen status heeft.

De interviewer vat samen dat LPS in opdracht van de gemeente Echt-Susteren die kaart heeft gemaakt en er 
een tekst aan is toegevoegd waarin staat dat particuliere eigenaren die daaraan grenzen een stukje tuin mo-
gen aankopen. Volgens de geïnterviewde kan dat niet, tenzij ze het hoogste bod uitbrengen als de eigenaar 
van de grond het perceel met de natuur niet zelf wil beheren. De geïnterviewde merkt hierbij op dat bij 
natuurcompensatie nooit wordt onteigend. 
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De interviewer stelt de vraag of de geïnterviewde niet de behoefte heeft gehad om te reageren op het stuk 
in de krant. De geïnterviewde geeft aan dat ze geen behoefte had om te reageren, omdat ze er het nut niet 
van inziet en dit waarschijnlijk niet goedgekeurd zou worden door collega’s van communicatie. 

De interviewer stelt dat vanuit de Provincie richting de heer Vrehen of andersom, in het geval van de na-
tuurcompensatie rondom VDL Nedcar, dus niets onoorbaars is gebeurd. De geïnterviewde bevestigt dit, 
maar geeft ook aan dat er wellicht wel iets onoorbaars is gebeurd tussen de gemeente Echt-Susteren en de 
heer Vrehen. 

De interviewer merkt op dat de heer Vrehen, gelet op zijn ervaring bij de Provincie Limburg, wist dat hij bij 
de Provincie moest zijn en niet bij de gemeente Echt-Susteren. De geïnterviewde geeft aan dat het onduide-
lijk is wat het uiteindelijke doel van de heer Vrehen was. Het was voor de Provincie onduidelijk dat het po-
tentiële natuurcompensatiegebied aan de tuin van de heer Vrehen grensde. Indien de eigendom van het per-
ceel openbaar was aanbesteed en de heer Vrehen het hoogste bod had uitgebracht, dan had hij volgens de 
geïnterviewde het perceel kunnen kopen als natuur; niet als tuin. De Provincie levert grond echter volgens 
de geïnterviewde niet één op één door zonder een afwijkend collegebesluit. De geïnterviewde merkt hierbij 
op dat op grond van het gelijkheidsbeginsel de Provincie ingerichte percelen op de markt kan zetten. Indien 
er goede redenen zijn om daarvan af te wijken, dan kan het college één op één doorleveren. Denk hierbij 
aan een perceel dat een beheereenheid van een terreinbeherende organisatie (TBO) afrond. Vanuit efficiënt 
beheer geredeneerd, kan afgeweken worden van de openbare aanbesteding en direct doorgeleverd worden 
aan desbetreffende TBO.

Volgens de geïnterviewde heeft de heer Vrehen zelf getracht de grond van de agrariër op te kopen. De geïn-
terviewde benadrukt nogmaals dat de Provincie bij natuurcompensatie geen onteigeningstitel heeft en als de 
Provincie die titel wel zou hebben, dan zou zij deze inzetten in Natura2000-gebieden, niet in natuurcompen-
satiegebieden. Indien de agrariër van het desbetreffende perceel de grond dus niet had willen realiseren als 
natuurcompensatie, dan was het niet gebeurd. De geïnterviewde is van mening dat de heer Vrehen nog 
steeds denkt dat hij verschillende zaken kan regelen en bepalen gelet op zijn ervaring en status. 

De interviewer haalt een andere casus aan met betrekking tot LPS. Daar was een budget van ongeveer 
€30.000 aan overgehouden. De Provincie zou dit bedrag terugvorderen van LPS. Vervolgens is er een overleg 
geweest met de directeur van de Provincie, een medewerker van de Provincie en twee wethouders van de 
gemeente Echt-Susteren. Tijdens dat overleg is besloten om het geld niet langer rond te pompen; dat LPS het 
desbetreffende bedrag zelf zou inzetten en dat de heer Vrehen om niet aan de natuurcompensatie zou gaan 
werken. De geïnterviewde was niet aanwezig bij het gesprek. De geïnterviewde geeft aan dat het bedrag niet 
teruggestort zou worden aan de Provincie, maar ingezet zou worden binnen de PIO Swentibold. Op het 
moment dat dit speelde was er nog geen sprake van natuurcompensatie voor VDL Nedcar. Het was de geïn-
terviewde duidelijk dat IKL en Heusschen Copier niet “om niet” zouden werken, maar betaald gingen wor-
den door LPS. Dat is volgens de geïnterviewde niet vreemd, omdat het commerciële bedrijven betreft. Het is 
de geïnterviewde echter niet helder geworden hoe LPS aan haar eigen financiën is gekomen; of zij nog 
steeds geld ontvingen van de gemeenten Echt-Susteren en/of Sittard-Geleen. De gemeente Echt-Susteren 
werkt nauw samen met LPS, dus de geïnterviewde heeft wel het idee gehad dat daar nog financiële banden 
waren. Volgens de geïnterviewde was die relatie er met de gemeente Sittard-Geleen niet meer. De geïnter-
viewde heeft meerdere overleggen meegemaakt waar de gemeente Sittard-Geleen zich negatief uitlaat over 
LPS en de heer Vrehen. 

De interviewer stelt de vraag of de geïnterviewde in andere projecten te maken heeft gehad met de heer 
Vrehen. De geïnterviewde heeft bij het ‘Bomenplanproject’ te maken gehad met de heer Vrehen. Tevens 
merkt de geïnterviewde op dat de heer Vrehen bij de schetsschuiten PIO Swentibold mensen vanuit het IKL 
naar voren heeft geschoven. De geïnterviewde heeft dit destijds tegengehouden. Volgens de geïnterviewde 
pleegt de heer Vrehen acquisitie in projecten waar je dat niet moet doen. 

De interviewer geeft aan dat de heer Vrehen ook een aantal keren een bedrijf naar voren heeft geschoven 
waar hij aandeelhouder was, bijvoorbeeld Nexus B.V. De geïnterviewde wist niets van Nexus B.V. Bij Bos-
werk was de geïnterviewde niet betrokken. 

De geïnterviewde was bij het ‘Bomenplan’ betrokken als controleur van de aanvragen. Volgens de geïnter-
viewde heeft IKL samen met een aantal gemeenten gecombineerde aanvragen gedaan als een soort onder-
aannemer. De Provincie kan alleen subsidie verlenen aan de aanvrager. De geïnterviewde licht toe dat ge-
meenten geen eigen uren mogen opvoeren voor een subsidie. 

Een gemeente mocht IKL inhuren voor uitvoeringswerkzaamheden, maar niet opvoeren voor de planvor-
ming. IKL werd echter ook ingehuurd voor de planvorming. De gemeente mocht IKL voor planvorming vol-
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gens de geïnterviewde niet betalen vanuit de subsidie. IKL moest worden betaald vanuit de eigen begroting 
van de gemeente. Via de gecombineerde aanvraag werd getracht IKL te betalen vanuit de subsidie. Het is 
voor de geïnterviewde onbekend of de heer Vrehen dit heeft bedacht of niet. 

De geïnterviewde denkt dat de Provincie het plan/beleid van de gemeente Echt-Susteren had overgenomen. 
Normaliter komt de Provincie zelf met voorstellen, maar vanwege het tijdsgebrek was dat hier niet mogelijk. 
De voorstellen zijn beoordeeld door de betrokken ecoloog en goedgekeurd. 

De interviewer vraagt of er nog andere zaken zijn rondom de heer Vrehen die besproken moeten worden. 
De geïnterviewde haalt nogmaals de dwang rondom het procesgeld van LPS aan. In deze casus is druk ge-
weest vanuit de ambtelijke top, bestuurders en wethouders van gemeenten. De medewerkers van de Provin-
cie hebben zich in deze casus niet vrij gevoeld. LPS en de wethouders hadden zich volgens de geïnterviewde 
niet met het geld mogen bemoeien, want het was Provinciegeld. Het is onduidelijk welk bedrag over is van 
die €30.000. 

De interviewer stelt als laatste vraag of de geïnterviewde in het werk is belemmerd door het bestuur van de 
Provincie. De geïnterviewde is niet door de toenmalige gedeputeerden Koopmans en Mackus beïnvloed. De 
geïnterviewde merkt hierbij op dat de toenmalige gedeputeerde Koopmans het aankoop- en strategieplan 
van Swentibold tot het laatste moment heeft tegengehouden. De Provincie kon hierdoor niet zelf gronden 
aankopen. 

Verslag interview (nr. 20 ) d.d. 6 augustus 2021
De interviewer licht toe dat het onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de relaties 
met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een aan-
vulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtmatig-
heid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de heer 
Vrehen. 

Tevens licht de interviewer het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde haar functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.

De interviewer vraagt op welke manier de geïnterviewde in het werk contact heeft gehad met de heer Vre-
hen. De geïnterviewde geeft aan de heer Vrehen niet persoonlijk te hebben ontmoet. Het dossier waar de 
geïnterviewde bij betrokken is, heeft de geïnterviewde vorig jaar overgenomen van een collega die met pen-
sioen is gegaan. 

De interviewer vraagt naar de inhoud van het dossier. De geïnterviewde licht toe dat het dossier betrekking 
heeft op een lening die is verstrekt aan de coöperatie Natuurrijk Limburg. Natuurrijk Limburg heeft op haar 
beurt banden met IKL. Het is de geïnterviewde onbekend of de heer Vrehen in het bestuur van Natuurrijk 
Limburg zat. Uit het GS-besluit blijkt dat de aanvraag voor de lening is ingediend door de directeur van de 
coöperatie Natuurrijk Limburg. 

De interviewer geeft aan dat er verschillende organisaties zijn: Natuurrijk Limburg, IKL en de Stichting Na-
tuurrijk Limburg en IKL. De interviewer vraagt naar de verhoudingen tussen deze organisaties. De geïnter-
viewde heeft navraag gedaan bij een collega die bij de verschillende subsidiestromen is betrokken over de 
relatie tussen Natuurrijk Limburg en IKL. Volgens de geïnterviewde hebben Stichting Natuurrijk Limburg en 
IKL samen een stichting gevormd genaamd collectief Natuurrijk Limburg en IKL. Van de governance op deze 
stichting is de geïnterviewde niet op de hoogte. De geïnterviewde merkt op dat de lening is verstrekt aan de 
coöperatie Natuurrijk Limburg en niet aan de Stichting collectief Natuurrijk Limburg en IKL. 

De interviewer vraagt waarom aan de coöperatie Natuurrijk Limburg een lening is verstrekt aangezien zij 
ook een subsidie vanuit Europa krijgen. De geïnterviewde bevestigt dat de coöperatie Natuurrijk Limburg 
een subsidie vanuit Europa krijgt. De lening is destijds verstrekt vanwege een stukje voorfinanciering. De 
geïnterviewde licht toe dat de coöperatie Natuurrijk Limburg in 2015 en 2016 al werkzaamheden moest 
gaan verrichten, terwijl de coöperatie pas in 2017 vanuit Europa een POP3-subsidie zou krijgen. De lening 
was een overbruggingsfinanciering. Vanuit het IPO is op landelijk niveau aan de provincies geadviseerd dat via 
een lening te verstrekken. Volgens de geïnterviewde is deze lening niet vergelijkbaar met leningen die de 
Provincie Limburg normaal zou verstrekken met een bijbehorende business case. Er kon geen voorschot op 
de subsidie worden gegeven, omdat de Provincie de subsidie niet deed verstrekken. 
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De geïnterviewde heeft het dossier in 2020 overgenomen, omdat de lening nog niet was afgelost. De geïn-
terviewde licht toe dat toen de lening in 2015 werd verstrekt, deze voor een periode van drie jaar zou wor-
den verstrekt. Echter is op verzoek van de coöperatie een verlenging aangevraagd voor het aflossen van de 
lening. Dat had volgens de geïnterviewde ook met de liquiditeit te maken. In 2018 is het verzoek voor een 
verlenging door het college toegekend. De geïnterviewde benadrukt dat de  rente en aflossing, zoals die in 
2018 zijn vastgesteld, worden voldaan. De restantlening zal in 2022 volledig moeten worden afgelost. 

De interviewer stelt de vraag of Natuurrijk Limburg van naam is verandert. De geïnterviewde geeft aan dat 
de naam van de entiteit waaraan de lening is verstrekt, de coöperatie Natuurrijk Limburg, sinds 2015 niet 
van naam is veranderd. De coöperatie is in 2015 of vlak voor 2015 opgericht om het nieuwe subsidiestelsel 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 2016-2021 te regelen. De geïnterviewde merkt op dat de 
Stichting Natuurrijk Limburg voor 2015 al bestond. 

De interviewer geeft aan dat in het onderzoeksrapport van de concerncontroller wordt vermeld dat de 
Stichting Natuurrijk Limburg is opgeheven en bij statutenwijziging is herbenoemd tot de Stichting Natuurin-
clusieve Landbouw. De interviewer vraagt of de geïnterviewde hiermee bekend is. De geïnterviewde is hier 
niet mee bekend. De nota’s voor de rente en aflossing worden verstuurd aan de coöperatie Natuurrijk Lim-
burg. De jaarstukken die de Provincie heeft ontvangen staan ook op naam van de coöperatie Natuurrijk 
Limburg. De geïnterviewde denkt dat de coöperatie onder een ander nummer staat ingeschreven in de Ka-
mer van Koophandel. 

De interviewer merkt op dat toen de heer Vrehen in 2013 werd ingehuurd als transitiemanager bij IKL, hij 
voorheen bij de Stichting Natuurrijk Limburg werkzaam was. De interviewer stelt de vraag waarom de heer 
Vrehen overstapte naar IKL aangezien deze nogal verschillend is van Stichting Natuurrijk Limburg. De geïn-
terviewde weet helaas ook niet waarom de heer Vrehen deze overstap heeft gemaakt. De geïnterviewde is 
de naam van de heer Vrehen in het leningsdossier niet tegen gekomen. De aanvraag voor de lening en de 
aanvraag voor de verlenging van de lening zijn ingediend door de directeur van de coöperatie Natuurrijk 
Limburg. De geïnterviewde benadrukt nogmaals dat de aanvraag voor de lening niet is geïnitieerd door de 
coöperatie Natuurrijk Limburg of de heer Vrehen, maar dat vanuit IPO-verband landelijk werd geadviseerd 
om de voorfinanciering van de subsidie op deze wijze in te regelen. De geïnterviewde geeft aan dat de Pro-
vincie Limburg, in tegenstelling tot andere provincies, de lening met rente heeft verstrekt. IPO heeft destijds 
geadviseerd om een renteloze lening te verstrekken. De Provincie Limburg heeft echter volgens de geïnter-
viewde kaders waarin staat dat de Provincie leningen marktconform met rente dient te verstrekken. Voor 
dat rentebedrag is destijds een subsidie verleend om aan het interne kader te voldoen. 

Naar aanleiding van een vraag van de interviewer geeft de geïnterviewde aan dat met betrekking tot lenin-
gen er naast de lening zoals verstrekt aan Coöperatie Natuurrijk Limburg geen andere leningdossiers zijn bij 
provincie Limburg met Natuurrijk Limburg. De geïnterviewde en collega’s hebben contact gehad met de 
directeur van de coöperatie Natuurrijk Limburg, omdat de jaarstukken van 2020 niet op tijd waren aangele-
verd. De rente en aflossing zijn daarentegen wel op tijd voldaan. De jaarstukken worden als het goed is eind 
september aangeleverd. De geïnterviewde merkt op dat hiervoor uitstel is verleend. 

De interviewer vraagt of de Stichting Natuurinclusieve Landbouw tussen IKL en de coöperatie Natuurrijk 
Limburg inzit. De geïnterviewde weet dit niet. 

Verslag interview 22  18 augustus 2021
De interviewer licht toe dat het onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de relaties 
met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een aan-
vulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtmatig-
heid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de heer 
Vrehen. 

Tevens licht de interviewer het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat de interviewer een verslag maakt. Uiteraard krijgt hij/zij het verslag 
van het interview met de uitnodiging om fouten te corrigeren en eventuele ‘second thoughts’ toe te voegen. 
Daarna zal de geïnterviewde bezien of hij/zij instemt met het geanonimiseerd opnemen van het verslag in 
het eindrapport.  

Ter introductie licht de geïnterviewde haar/zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.
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De Stichting Limburg Werkt heeft in de eerste helft van 2013 contact met de geïnterviewde opgenomen 
over een initiatief dat zou kunnen bijdragen aan het oplossen van arbeidsmarktfricties. Het ging om het op-
zetten van een vraaggestuurd regionaal mobiliteitscentrum. Het idee was dat dit centrum op een aantal ge-
bieden (zorg, logistiek, techniek, natuur) mensen die op zoek zijn naar werk en een afstand tot de arbeids-
markt hebben, zou koppelen aan organisaties en bedrijven die vacatures hebben. 

Het idee was dat de Stichting een business case/haalbaarheidsstudie zou maken voor zo’n mobiliteitscen-
trum. De kosten voor zo’n plan werden begroot op 100 K, de provincie zegde toe de helft hiervan te zullen 
bekostigen in de vorm van een subsidie. De initiatiefnemers hebben de subsidie aangevuld met eigen geld en 
tijd.

Tussen provincie en Stichting zijn SMART afspraken gemaakt over de resultaatsdoelstellingen (aantallen be-
drijven, aantallen arbeidsplaatsen) en ook is aangegeven hoe de subsidie zou worden gekort indien de resul-
taten slechts gedeeltelijk behaald zouden worden. In de subsidie-aanvraag was aangegeven welke bedrijven 
uitvoering zouden geven aan  de haalbaarheidsstudie en dus bij wie een deel van de subsidiegelden terecht 
zouden komen.   

Het idee (concept) achter het mobiliteitscentrum lijkt afkomstig van een medewerker van het UWV. 

Hij heeft zich vrij snel teruggetrokken om een “dubbele pet”-probleem te voorkomen. De heer Vrehen heeft 
in eerste instantie de contacten gelegd met de provincie waarna het vooral de voorzitter van de Stichting 
Limburg Werkt is geweest die gesprekspartner was op ambtelijk niveau. Het overleg tussen de provincie, 
m.n. de geïnterviewde en de Stichting is normaal verlopen, d.w.z. zonder bijzondere druk of bemoeienis van-
uit de ambtelijke en/of bestuurlijke top van de provincie. 

De Stichting stelde vrij snel voor de werkzaamheden te concentreren op de zorgsector. Verantwoordelijk 
portefeuillehouder (bestuurder) en de betrokken provinciale ambtenaar zijn hier mondeling mee akkoord 
gegaan. 

Bij de afrekening bleek een verschil van mening te bestaan tussen de provincie en de Stichting. De provincie 
stelde vast dat de resultaatsdoelstellingen niet volledig waren gehaald maar aangezien de gemaakte kosten 
ook lager uitvielen, heeft het College de volledig gemaakte kosten naar rato gesubsidieerd en stelde volgens 
de afgesproken formule de subsidie vast op 31.000 euro. De Stichting daarentegen stelde dat zij meer dan 
50.000 euro aan kosten had gemaakt en claimde daarom het gehele subsidiebedrag. De Stichting heeft ver-
volgens een bezwaarschrift ingediend waarna de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie heeft vastgesteld 
dat dit bezwaar ongegrond was. De commissie heeft vervolgens ‘uit coulance’ voorgesteld de subsidie vast te 
stellen op 34.250,- euro. De provincie, met inmiddels een nieuw bestuur, heeft dit advies overgenomen. Dit 
is zonder bijzondere bemoeienis van de ambtelijke en bestuurlijke top van de provincie gebeurd. De heer 
Vrehen heeft in dit proces geen bijzondere rol gespeeld. 

In de eindafrekening (begin 2016) staat welke organisaties diensten hebben geleverd en activiteiten hebben 
verricht ten behoeve van het realiseren van de prestaties. Deze lijst verschilt van de lijst die was toegevoegd 
aan de subsidieaanvraag. Dit is op zich niet vreemd aangezien het accent was verschoven van meerdere sec-
toren, naar vooral een focus op de zorgsector. In de lijst bij de eindafrekening staan onder meer Vlinder BV 
en Werkbank BV waarin de heer Vrehen (zo blijkt achteraf) een belang had. De provincie heeft bij deze eind-
afrekening uiteindelijk geen vragen meer gesteld over de rol van de in de eindafrekening genoemde bedrij-
ven,  bijv. Vlinder BV en Werkbank BV en  hun meerwaarde.

Verslag interview 23 d.d. 19 augustus 2021
De interviewer licht toe dat het onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de relaties 
met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een aan-
vulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtmatig-
heid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de heer 
Vrehen. 

Tevens licht de interviewer het protocol voor de verwerking van de interviews toe. De geïnterviewde stemt 
ermee in dat de interviewer een verslag maakt. Uiteraard krijgt hij/zij het verslag van het interview met de 
uitnodiging om fouten te corrigeren en eventuele ‘second thoughts’ toe te voegen. Daarna zal de geïnterview-
de bezien of hij/zij instemt met het geanonimiseerd opnemen van het verslag in het eindrapport.  

Ter introductie licht de geïnterviewde haar/zijn functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.
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De geïnterviewde kreeg in eind oktober/begin november 2018 het verzoek van de directie om voor een 
enigszins moeilijk plaatsbare, maar hoogwaardige en gemotiveerde  medewerker een oplossing te ontwikke-
len die zowel voor die medewerker als voor de provincie acceptabel was. Deze medewerker was sinds 2015  
gedetacheerd bij Stichting Baandomein en werkte sinds 2017 als projectleider van het project “Sta niet Stil”, 
gericht op samenwerking en regie op de regionale arbeidsmarkt.  Deze Stichting werkte in een netwerk van 
organisaties (te weten Baandomein, Vakorganisatie CNV, Limburgcare, Zorg aan Zet) aan de ontwikkeling van 
een app, waarmee vraag en aanbod in de zorg en welzijn beter op elkaar kunnen worden afgestemd en 
waarin werkzoekenden gemakkelijk hun cv kunnen plaatsen. Bij Baandomein werkte de medewerker het 
eerste jaar (2015) om niet. In 2016 is de afspraak gemaakt dat Baandomein een steeds grotere vergoeding 
zou geven aan de Provincie voor het salaris dat hij ontvangt. 

Het werkverband van de medewerker stopte vanwege een verschil van inzicht en daarom kwam de mede-
werker  eind 2018 weer terug bij de provincie. De betrokken medewerker gaf te kennen dat hij graag de app 
wilde afmaken. De medewerker zelf gaf aan dat Limburg Care BV (één van de netwerkpartners) een interes-
sante optie was om dit te doen. De geïnterviewde heeft zich georiënteerd op Limburg Care en stelde vast 
dat onder andere de heer Vrehen daarbij was betrokken. De geïnterviewde wist dat hij voormalig gedepu-
teerde was en beschouwde dat als een positieve indicatie voor de kwaliteit van Limburg Care. 

Limburg Care had echter geen geld om bij te dragen aan de salariskosten van de medewerker waarna hij om 
niet is gedetacheerd in een soort ‘werk naar werk traject’, met in het achterhoofd het idee om tot een zelf-
de soort afspraak te komen als die met Baandomein was gemaakt.

De geïnterviewde heeft geen contact gehad met de heer Vrehen. Alle contacten verliepen via de heer Wil-
lemse. 

De geïnterviewde heeft geen druk gevoeld, noch vanuit de ambtelijke top van de provincie, noch vanuit de 
bestuurlijke top om de detachering bij Limburg Care te regelen. Het was in haar/zijn ogen een pragmatische 
P&O oplossing waar iedereen beter van werd. 

De geïnterviewde werd zich er pas in de loop van 2019-2020 van bewust dat er mogelijk een spanning be-
stond tussen deze oplossing en de Wet Markt en Overheid.

Verslag interview 24 d.d. 31 augustus 2021
De interviewer licht toe dat het onderzoek ziet op de feitelijke rol van de Provincie Limburg in de relaties 
met de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol speelde. Dit onderzoek is een aan-
vulling op het eerder verrichte onderzoek van de concerncontroller van de Provincie naar de rechtmatig-
heid van de geldstromenrelaties van de Provincie Limburg naar organisaties met betrokkenheid van de heer 
Vrehen. 

Tevens licht de interviewer het protocol voor de verwerking van de interviews toe. 

De geïnterviewde stemt ermee in dat er een verslag van het interview wordt gemaakt. 

Ter introductie licht de geïnterviewde haar functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe. 

Desgevraagd geeft de geïnterviewde aan de heer Vrehen enkel van naam te kennen en geen contact met 
hem te hebben gehad.

De geïnterviewde licht de werking van het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Provincie Limburg toe, dat 
gebruikt wordt als er behoefte is aan externe inhuur voor projecten of advisering. Dergelijke externe inhuur 
behoeft de goedkeuring van de directie. 

Bij de opdracht inzake omgevingsmanagement MAA was het oorspronkelijk de bedoeling deze opdracht één 
op één aan de heer Vrehen te gunnen. Dit was echter niet mogelijk vanwege de opdrachtwaarde en eerder 
aan de heer Vrehen verleende opdrachten. Conform het inkoop-en aanbestedingsbeleid is besloten tot uit-
vraag via het DAS. De heer Vrehen is geadviseerd zich in te schrijven in het DAS. 

De geïnterviewde licht toe hoe een partij zich kan aanmelden voor inschrijving in het DAS en welke formu-
lieren daarvoor benodigd zijn. Zodra de inschrijving goed is doorlopen, ontvangen ze een kwalificatiegoed-
keuring en pas dan kunnen ze meedingen bij een uitvraag. Een offerte-uitvraag wordt gestuurd naar alle par-
tijen die zich in een bepaalde categorie gekwalificeerd hebben.
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Het Inkoopcentrum controleert de voor inschrijving in het DAS benodigde formulieren, controleert aan de 
hand van ingediende KvK-uittreksels of de inschrijving rechtsgeldig is ondertekend en checkt of de gestelde  
uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn. 

Bij opdrachten met een opdrachtwaarde tot € 50.000,- (gelijkaardige opdrachten aan een partij in de afgelo-
pen vier jaren tellen daarin mee) kan één op één worden gegund en hoeft geen uitvraag via het DAS plaats 
te vinden. 

Bij de opdracht inzake omgevingsmanagement MAA was sprake van externe inhuur, welke de goedkeuring 
van de directie behoeft. Voorafgaand aan uitvraag via DAS heeft de geïnterviewde ter controle van deze 
goedkeuring het betreffende DT-besluit opgevraagd bij het betrokken cluster. 

Zij ontving toen ook de DT-nota inzake omgevingsmanagement MAA en communicatieadvies MAA, waarin 
NBD Holding B.V. en @Nexus B.V. vermeld werden. De geïnterviewde wist niet dat @Nexus B.V. door de 
heer Vrehen was aangedragen voor het digitaal ondersteunen van het omgevingsmanagement MAA door 
een online community. 

Op basis van de KvK-uittreksels kwam de geïnterviewde er per toeval achter dat bij deze B.V.’s sprake was 
van dezelfde bestuurder (de heer Vrehen). Zij heeft dit toen intern aangekaart omdat dit een probleem zou 
kunnen zijn vanwege concurrentievervalsing. Uit ingewonnen juridisch advies bleek dat er geen juridische 
gronden waren om de heer Vrehen/NBD Holding B.V. uit te sluiten. Toen is het traject weer voortgezet. Zo 
waren er in november 2019 9 inschrijvingen, waaronder een inschrijving van NBD Holding B.V. 

De onderzoeker stelt dat het rapport van de concerncontroller blijkt geeft van 28 organisaties met betrok-
kenheid van de heer Vrehen. waarvan 14 met financiële banden met de Provincie Limburg. 

De geïnterviewde zegt desgevraagd toe na te gaan welke van deze organisaties in het DAS ingeschreven 
staan en vanaf wanneer. Ook zal zij nagaan of de betreffende DT-nota inzake omgevingsmanagement MAA en 
communicatieadvies MAA reeds aan de interviewer(s) ter beschikking is gesteld en of dit eventueel alsnog 
kan geschieden. 

Verslag interview 25  d.d. 12 augustus 2021
We spreken af dat er een verslag wordt gemaakt, dat ter goedkeuring aan de geïnterviewde  wordt voorge-
legd. Alleen zij bepaalt wat er uiteindelijk in het verslag wordt opgenomen. 

Geïnterviewde heeft de Stichting (Natuurcollectief) Natuurrijk Limburg en IKL in haar portefeuille. Zij advi-
seert het Cluster Subsidies. 

Het Natuurcollectief is voor haar tijd in het leven geroepen. Heeft als doel: vereenvoudiging van de subsidie-
verlening aan particuliere natuurbeheerders. Wie het initiatief tot dit collectief en deze samenwerking van 
IKL en Natuurrijk Limburg heeft genomen weet ze niet. Was voor haar tijd. 

Het Natuurcollectief begeleidt de particuliere natuurbeheerders ook. Het heeft een certificaat natuurbeheer, 
verkregen bij de Stichting Certificering Natuur en Landschap. 

Provincie keert aan de Stichting uit, die betaalt door aan de particuliere natuurbeheerders. 5% van het totaal 
blijft bij de Stichting achter ter vergoeding van de eigen werkzaamheden. 

Voor zover geinterviewde weet werkt er één medewerker bij de Stichting, die is vanuit IKL gedetacheerd. 
De Stichting is ook gevestigd op Susterderweg 31 te Nieuwstadt. 

Recent heeft ze ook gehoord dat IKL en de Stichting hetzelfde banknummer hebben. Dat heeft ze gehoord 
nadat de affaire Vrehen is geopenbaard. Toen begreep ze ook dat Vrehen zelf in het bestuur van de Stichting 
zat. Omdat de Stichting hetzelfde banknummer had als IKL is de Stichting nu € 150.000 kwijt geraakt, nu IKL 
failliet is verklaard. Het was de provinciale betaling van afgelopen januari voor beheerjaar 2020. 

De geïnterviewde doet zelf geen uitbetalingen. Ze geeft alleen advies aan het Cluster Subsidies. Zij maken 
het besluit gereed en de financiële afdeling doet uitbetaling. 

Toen de geïnterviewde van de affaire hoorde was ze geschrokken en is ze bij zichzelf nagegaan wat ze fout 
heeft kunnen doen. Haar eerste gevoel is: Ik heb het goed gedaan wat subsidies betreft. Maar ze hadden bij 
de Provincie ook allemaal het gevoel: Wij zijn het weer! Na de klusjesmannen-affaire, vriendenrepubliek.

Besproken wordt  hoe zoiets zou zijn te voorkomen. Geïnterviewde wijst op de bestuurscultuur. Vraagt zich 
af: moeten we niet naar onszelf kijken, onszelf een spiegel voorhouden hoe komen we hier terecht op dit 
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punt? Hebben we teveel voorgesorteerd op de visie van een bestuurder? Ze zegt dat het voor een deel ook 
Limburgse cultuur is: dat niet alles op het eerste oog helder is, dat de communicatie indirect is, dat je niet 
alles op in één oogopslag kan overzien. 

Het is de vraag of er in de interne cultuur ruimte is om alles te willen overzien. Uit medewerkers-tevreden-
heidsonderzoek van een aantal  jaar geleden bleek een angstcultuur. Dat is ambtelijk maar kan ook vanuit 
het bestuur komen. Als het bestuur angst zaait, sijpelt dat door naar beneden. 

Sinds nieuwe directie lijkt er geleidelijk een verbetering te komen. Er is in ieder geval meer aandacht voor 
grensoverschrijdend contact tussen collega’s. Dat zijn de eerste stappen om een veiliger organisatie te creë-
ren. We beginnen uit het dal te krabbelen.

De situatie bij de Stichting is nu erg ingewikkeld. De Stichting heeft een vordering van                         € 
150.000 bij de stichting. Maar Vrehen zelfs is de nog enige zittende bestuurder van de Stichting. Nadat de 
affaire bekend was geworden, is geconstateerd dat de twee overige bestuurders ook zijn opgestapt. Bij Na-
tuurrijk Limburg is ook de directeur op non-actief gezet, maar daar was iets anders aan de hand. 

Hoe nu verder? Betaling moet in januari 2022 voor beheerjaar 2021. De Stichting bestaat nog. Maar als de 
particuliere beheerders gaan vorderen kan de stichting failliet gaan. De Stichting certificering is er ook mee 
bezig. Ze willen een overleg met provinciale bestuurder. 

Voor de natuurdoelstellingen van de provincie zijn IKL en deze Stichting zo nodig. Er zijn nog drie andere 
clubs die subsidies doorgeven aan particuliere natuurbeheerders.

Verslag interview nr. 26 d.d. 12 augustus 2021
Afgesproken wordt dat er een verslag wordt gemaakt van het gesprek. 

Ter introductie licht de geïnterviewde zijn huidige functie en werkzaamheden bij de Provincie Limburg toe.
Tot 2013 werkte hij bij de afdeling Strategie, ook in de tijd dat Vrehen gedeputeerde was. Tussen 2013-2021 
coördineerde hij een team dat deed veel aan landbouw, toerisme en recreatie en ook wel biobased economy 
en logistiek. Hij had veel met Mackus te maken, en in de eerdere jaren ook met Van der Broeck. Soms sprak 
hij Herman Vrehen, die kwam af en toe met ideeën bij de afdeling langs. Bijvoorbeeld het idee van de Grens-
landroute. Hij weet niet of dat vanuit IKL was, of in andere hoedanigheid. “Mijn mensen hadden dan gesprek 
met hem.”

Over Herman Vrehen zegt hij: Herman is zeer aimabel. Maar je weet ook: bestuurders zijn bestuurders. De 
meesten gaan toch voor hun doel. Hij heeft altijd afstand bewaard tot bestuurders. Professionele afstand. “Je 
kijkt professioneel of het een goed idee is. Los van wie het inbrengt. Maar natuurlijk kijk je ook wat voor 
persoon het is. Maakt hij het straks waar. Maar ook: hoe ligt de oud-bestuurder bij de nieuwe bestuurders? 
Ik moet niet anders gaan kijken naar het initiatief, maar ik moet me bewust zijn wat de nieuwe bestuurder er 
mogelijk van gaat vinden.”

We komen over het CDA te spreken: “Ik vind het CDA één van de fascinerende dingen van het werken bij 
de provincie. Het heeft me altijd geïntrigeerd hoe dat werkt. Het vanzelfsprekende van de macht van het 
CDA. Ik had de jaren van paars meegemaakt in Den Haag en toen ik terugkwam leek het alsof paars er niet 
was geweest in Limburg. Geïnterviewde nuanceert het CDA als bolwerk. Binnen het CDA zijn bloedgroepen 
die soms grotere vijanden van elkaar zijn dan van andere partijen. Van der Broeck en Koopmans zaten, voor 
zover je dat ambtelijk kunt inschatten,  zeker ook niet altijd op één lijn. Hij geeft aan dat de Limburgse sa-
menleving van oudsher meer uitgaat van het besef dat je van elkaar afhankelijk bent. De bekende regel do ut 
des: ik geef jou iets opdat jij mij daarvoor iets terug geeft. Toch is nadien veel veranderd in Limburg. De ver-
andering is echt heel zichtbaar. Maar hij ziet in de samenleving  nog steeds groepen van mensen die volgens 
dat principe werken. 

Er was toch wel een groot verschil tussen Mackus en Van der Broeck. Bij Van der Broeck ging het om de 
boeren, bij Mackus om de agrarische sector. De geïnterviewde voelde vanuit zijn professionele overtuiging 
meer voor de rol van de provincie zoals Mackus die koos. 

Hij had nooit het gevoel dat Mackus Vrehen anders behandelde dan de anderen. Overigens had hij ook niet 
de indruk dat Vrehen binnen het netwerk een uitzonderlijke status of positie had. Hij is wel een man met 
een gunfactor. Hij is altijd gewoon vriendelijk, stelt zich niet boven jou op. Hij is ook bevlogen, met prima 
doelen. De geïnterviewde vertelt: “Ik heb nooit geproefd dat uit de nieuwe bestuurders een signaal kwam 
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dat Vrehen een oud-bestuurder was, zorg ervoor dat je hier anders mee moet omgaan, dat heb ik nooit ge-
merkt.”

Over de affaire Vrehen was de geïnterviewde  toch wel verrast. Hij geeft aan dat er grenzen zijn aan wat je 
als ambtenaar binnen de beschikbare tijd kunt overzien, bijvoorbeeld als het gaat om te gaan kijken naar alle 
functies van Vrehen. Hij vertelt dat de provincie Limburg niet dik bedeeld is met ervaren ambtenaren; veel 
mensen die het speelveld goed konden overzien zijn met pensioen. Daarbij wordt erg veel tijd en steeds 
meer tijd besteed aan de uitvoering van beleid. Dat vreet heel veel tijd en energie. De kern van de provincie 
is verschoven. Het overzien en bespelen van een beleidsterrein is veel  kleiner geworden ten gunste van 
projecten. “We zijn heel veel bezig met uitvoeren, uitvoeren, het weg zetten.  En daarnaast zijn er veel men-
sen bezig met financiën en controle. Je moet binnen de beschikbare tijd prioriteiten stellen; we zijn als be-
leidsmensen aan de voorkant scherp over subsidies, maar aan de achterkant heb we geen of nauwelijks tijd 
om vast te stellen of een subsidie beleidsmatig heeft opgeleverd wat we wilden. We hebben geen rust om 
eens te bekijken wat er eigenlijk gebeurt. Te weinig ruimte ook voor de vraag of het ook anders kan.”  

We praten over de onderlinge verhoudingen in het provinciehuis. “Ik heb geen schrik voor gedeputeerden. 
Anderen vinden dat wel veel lastiger.” De geïnterviewde vraagt zich af of angst voor gedeputeerden nodig is. 
Misschien is het ook een beetje bedrijfscultuur; als iedereen aan zijn opvolger doorgeeft dat de relatie moei-
lijk is, dan wordt de relatie vanzelf moeilijk. Dan nemen ze aan dat je bepaalde dingen niet bespreekbaar mag 
maken, terwijl dat, met respect voor elkaars positie en rol, echt wel kan. Maar er is ook sprake van een cul-
tuur-aspect. “Niks zeggen is ook echt wel Limburgs. In Amsterdam zouden ze waarschijnlijk recht voor zijn 
raap zeggen wat ze ervan vinden.” 

De geïnterviewde nuanceert dat hij verrast was door de hele affaire. “Ik heb Herman ook meegemaakt toen 
hij moest aftreden. En dat was niet voor niets.” Hij was vooral verrast om dat IKL een ideële organisatie is, 
komt uit vrijwilligerswerk voort. “Zo’n affaire verwacht je eerder bij transacties met vastgoed, bij grond.”

Waarom krijgt het bij ons zoveel aandacht? Volgens de geïnterviewde heeft Limburg nog steeds moeite een 
evenwichtige, volwassen positie in te nemen ten opzichte van de rest van Nederland.  De geïnterviewde 
geeft als analyse dat ze in Limburg eerst leden aan Calimero 1.0 = wij zijn zielig, wij worden niet gehoord. En 
nu is er vooral sprake van Calimero 2.0: uit de angst om het verwijt te krijgen dat je zielig doet, kom je niet 
op voor je realistische belangen. Zo is er  nog steeds geen rijksmuseum in dit deel van Nederland. En heb-
ben we nog steeds geen normale OV-verbindingen met onze buitenlandse buren. En durven we ook niet te 
zeggen: goed om foute zaken aan te kaarten, maar stop met die onevenwichtige beeldvorming, kijk ook ob-
jectief naar de overvloed aan affaires in de rest van het land.  Brabant weet zich veel zelfbewuster op te stel-
len en dat betaalt ook uit.

Doordat Limburg meer op zichzelf is gericht steun je onvermijdelijk op die paar mensen van hier. Je ziet 
steeds dezelfde namen naar voren komen, omdat zij de kwaliteit hebben om iets te realiseren. Als je hier 
inspirerend één club kan voorzitten, vragen ze je voor alles. Spoeling is hier heel dun, ook door die harde 
grenzen om ons heen. En zo komen steeds dezelfde mensen subsidie vragen. Dan moet je dus extra alert 
zijn.

De geïnterviewde vraagt zich af: hoever gaat de verantwoordelijkheid van een ambtenaar, hoever vind je dat 
wij moeten gaan controleren. 

Bovendien wijst hij erop dat IKL met een hele bijzondere opgave is opgezadeld. “Ze moesten een deel van 
hun inkomsten binnenhalen via subsidies, terwijl het gaat om het uitvoeren van reguliere maatschappelijke 
taken, waar lastig een verdienmodel van valt te maken en het vrijemarktmodel dus ook veel lastiger werkt. 
Daar moet je voor de toekomst nog eens goed over nadenken.”

Bovendien het bestuur was zeker niet natuur-minded. De geïnterviewde kon best goed overweg met Koop-
mans, onder meer omdat hij je als ambtenaar niet weg liet komen met onvoldoende onderbouwde stand-
punten en wilde dat je verantwoordelijkheid nam voor je advisering; dat vindt de geïnterviewde ook belang-
rijk. Maar op natuurdossier was hij het fundamenteel oneens met hem. Koopmans had niets met natuur. Het 
was met Bleker architect van dat andere natuurbeleid, waarin veel meer wordt geredeneerd vanuit het be-
lang van de boer.
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E. COMMENTAAR 

Reactie op hoofdlijnen van de heer Vrehen
De relaties van de Provincie Limburg met oud-gedeputeerde Vrehen:

De kern van mijn reactie zit in het juist benoemen van feiten en de functionaliteit van deze feiten ten op-
zichte van de gestelde opdracht. Ik heb de indruk dat het concept document op een aantal plekken aan bei-
de aspecten voorbijschiet. Ik kan me best voorstellen dat een en ander zo in de interviews is gezegd, maar 
onwaarheden en/of onzorgvuldigheden in de benoemde tijdlijnen en rollen/verantwoordelijkheden, leiden 
voor mij wel tot onjuiste en beschadigende beeldvorming. Door het eindeloos herhalen van vermeende fei-
ten, stellingen en conclusies wordt dit beeld onnodig versterkt. Het leidt ook de aandacht af van de rol van 
de provinciebestuurders; de kernvraag van dit onderzoek. 

De doelstelling van dit onderzoek is immers:

De doelstelling van het onderzoek is om zoveel mogelijk helderheid te verschaffen over de precieze (feitelijke) rol van 
de Provincie Limburg, met name van de provinciebestuurders Mackus, Koopmans en Van der Broeck, met betrekking 
tot de heer Vrehen en de organisaties waarin hij een (bestuurlijke) rol vervulde. 
Het gaat dus om de rol van de 3 (oud)gedeputeerden (en dus heel uitdrukkelijk niet om mijn rol en/of han-
delen!). 

Toch lijkt er tussen de regels door vaak gekeken te zijn naar mijn rol en/of handelen en lijkt daarover ook 
een mening te worden gegeven, deels gebaseerd op onjuiste feiten.

Dat lijkt mij niet binnen dit onderzoek te passen. Bovendien is mijn handelen al door provincie-controller 
Rompelberg, professor Goodijk/BDO en door diverse andere organisaties onderzocht. 

De doelstelling van het onderzoek - zoals verwoord - is vertaald in de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat is de (feitelijke) betrokkenheid geweest van de Provincie Limburg, met name van de gedeputeerden Koop-
mans en Mackus en voormalig gedeputeerde Van der Broeck, bij het verstrekken van subsidies en het verlenen 
van opdrachten aan IKL en de diverse organisaties waarin de heer Vrehen een rol vervulde.

2. Op welke wijze hebben de gedeputeerden invulling gegeven aan hun bestuurlijke verantwoordelijkheid inzake het 
verstrekken van subsidies en opdrachten aan IKL en de diverse bedrijven waarin de heer Vrehen een (bestuurlij-
ke) rol had of heeft?

3. Hoe past deze invulling binnen de algemene context van het verstrekken van subsidies en opdrachten door de 
Provincie Limburg?

Ook bij deze drie vragen is mijn rol geenszins van belang en/of richtinggevend. Het gaat ook in dat kader 
over de rol van de ex-gedeputeerden. Vraag in dat verband is waarom de onderzoekers op tal van onderde-
len in meer of mindere mate toch een bepaalde beoordeling lijken te maken (althans daar opmerkingen over 
maken) over mijn handelen en/of betrokkenheid. Mijn rol is reeds beoordeeld en diepgaand onderzocht. In 
deze rapportage wordt daar niet 1-op-1 op aangesloten maar lijkt er toch in bepaalde mate zelfs een eigen 
verdergaande conclusie te worden getrokken en/of mening over te worden gevormd, althans wordt op dat 
vlak vaak een opening geboden om daarover een andere opvatting te hebben. Veelal kennelijk gebaseerd op 
input verkregen vanuit interviews (niet zijnde onafhankelijk en deskundige onderzoek), met daarin een aantal 
onjuiste of verdraaide feiten en tijdslijnen. 
 
Als ik de conclusies lees dan valt daarin het volgende op. 
 
Er is geen sprake geweest van belangenverstrengeling. De suggestie dat de heer Vrehen bevoordeeld was door de 
provincie vanwege de CDA-connectie, is ongegrond. Er was ook geen reden om de drie CDA-gedeputeerden in de 
vraagstelling afzonderlijk te noemen. 

--> Dit is een hele heldere conclusie en weinig op aan te merken. Dit zou ook als paal boven water moeten 
staan. Dit sluit ook aan op Goodijk cs. (incl. BDO) en provinciaal feitenonderzoek door concerncontroller 
Rompelberg. 
 
De provincie heeft vooral te weinig gedaan. Op een enkel feit na (dat medewerkers van IKL bij bv’s van de heer Vre-
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hen werden ingehuurd) was verspreid binnen het Gouvernement eigenlijk alles wel bekend. Maar er bleek niemand te 
zijn die het geheel overzag. Er was geen overzicht en er was eigenlijk niemand die echt actie ondernam. Ook bij het 
College van GS ontbrak het overzicht geheel, terwijl men daar de heer Vrehen toch goed kende,

--> Door te concluderen dat binnen Gouvernement 'alles' wel bekend was, ontstaat onnodig een sfeer dat 
er veel zaken niet in de haak zouden zijn. Dit staat haaks op de eerste conclusie. Geen belangenverstrenge-
ling; geen zelf-bevoordeling. Dat zijn de feiten. De huidige formulering sluit hier onvoldoende op aan, althans 
wekt de suggestie dat er rondom mij toch van alles aan de hand zou zijn. Bovendien gaat dit onderzoek en-
kel over het handelen van de gedeputeerden. Actie ondernemen was wellicht ook niet nodig nu er niets aan 
de hand blijkt, actie was nodig om beter overzicht te hebben of te verkrijgen. Er was geen actie nodig om 
onoorbare zaken te voorkomen. Daarvan was immers geen sprake.  
 
Het overzicht van alle relaties met de heer Vrehen werd pas verkregen toen de pers op de samenhang der dingen 
had gewezen. Toen werd er plotseling binnen het hele Gouvernement druk geïnformeerd. En was het snel mogelijk om 
alle feiten op een rijtje te zetten. 
 
--> Ook hierdoor ontstaat sterk de indruk dat er zaken niet in de haak waren. Wat fout was is mogelijk dat 
de gedeputeerden niet goed op de hoogte waren en pas op het moment van het artikel in actie kwamen. 
Het salaris, de opdrachten en/of subsidies verstrekken zijn op zichzelf niet onrechtmatig/ onregelmatig. Dat 
is een feit. Ook hier worden niet correcte feiten aangehaald. De conclusie is dat de gedeputeerden dit alle-
maal niet actief zelf hebben gestuurd en/of wellicht hebben gedocumenteerd. Het is niet juist om de sugges-
tie te laten bestaan dat er ook daadwerkelijk daardoor benadeling van de provincie heeft plaatsgevonden. 
Ondanks het feit dat gedeputeerden het op zijn beloop lieten (en kennelijk geen overzicht hadden) is daar-
van geen misbruik gemaakt.   
 
Het gebrek aan overzicht kan te wijten zijn aan een gebrek aan intelligence. De informatiehuishouding was niet op 
orde, informatie werd niet systematisch verzameld en gedeeld. Niemand nam het initiatief om iets beter te kijken 
naar de heer Vrehen, naar al zijn organisaties en de relaties ertussen. Gevoelige issues kregen niet de speciale aan-
dacht die ze verdienen. 
 
--> zie mijn vorige opmerkingen. 
 
Niet alleen was de informatiehuishouding niet op orde, er was ook sprake van bewust dan wel onbewust weg-kijken. 
Het lijkt er sterk op dat men op het Gouvernement de samenhang der dingen niet heeft willen en niet heeft durven 
zien. Dat noem je: weg-kijken. Wij hebben de oorzaken van die cultuur van weg-kijken niet verder onderzocht.

--> onduidelijk is of het wegkijken te maken heeft met HV of met de gedeputeerden?

Nogmaals het onderzoek gaat over het handelen en optreden van de gedeputeerden en/of de organisatie 
van de provincie. 

De suggestie dat mijn handelen daarmee verband houdt en/of op negatieve wijze op van invloed zou zijn 
moet voorkomen worden en/of is onnodig en nergens op gebaseerd.Als we nu alles overzien, was de plotse-
linge paniek in maart inderdaad sterk opgeblazen. Een storm die onnodig veel schade heeft veroorzaakt en 
ook veel menselijk leed. Schade die te voorkomen was geweest als we de eindconclusies van dit rapport en 
van eerdere onderzoeken mogen geloven. Want een ding wordt wel duidelijk in dit onderzoek; de CRM aan-
pak van de provincie stelt niet veel voor.

Bij deze mijn verder uitgewerkte inhoudelijke kanttekeningen bij het provinciale rap-
port. 
p.2 Samenvatting 4e alinea

p.3 2e alinea

“Men bleef bijna altijd afzijdig, terwijl men had kunnen en moeten ingrijpen” 

Dit suggereert dat er actie nodig was. Het begint met een sluitende CRM-aanpak en monitoring en als daar 
onregelmatigheden uit naar voren komen dient er actie ondernomen te worden. 
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Het was daarnaast snel mogelijk (28 mei) om alle feiten op een rijtje te zetten: hieruit bleken geen onregel-
matigheden. Alleen was er op dat moment door de politiek/bestuurlijke paniek al heel veel schade aange-
richt.

p.5 3e alinea: “…Op 18 juni concludeert professor Goodijk “dat er bij bepaalde ….. overschreden”. 

Ik wil u erop wijzen dat zijn belangrijkste conclusies waren dat er geen sprake is van fraude, zelfverrijking en 
dat het geheel een opgeblazen verhaal is. Zijn rapport was geen aanleiding mij te ontslaan. Deze beslissing 
was al eerder genomen als reactie op de bestuurlijke implosie bij het Provinciebestuur (het vertrek van 
Koopmans en Mackus). Dus voordat de overige GS-leden en de Gouverneur aftraden en voordat de feiten 
onderzocht waren. RvT voorzitter Akkermans wilde hiermee tevergeefs enkel zijn eigen gezicht redden. 

p.6 “Binnen het onderzoek zal geen oordeel worden geveld over de handelwijze van de voormalig gedeputeerden” 

Dit verbaast mij. Het blijft mij bevreemden dat Koopmans en Mackus er meteen vandoor zijn gevlucht. Daar 
geeft dit onderzoek helaas geen enkele verklaring voor. 

p.10 Bevindingen

Voor de goede orde wil ik wel opmerken dat het aantal opdrachten aan organisaties waar ik een direct of 
indirect aandeelhoudersbelang heb of had in de onderzochte periode (12 jaar) een totaal bedroeg van 13 
stuks (€173.000,-). Iets meer dan 1 opdracht per jaar. De andere zijn allemaal verbonden aan een gedeelde 
bestuurlijke verantwoordelijkheid, of indirecte betrokkenheid. 

p.11 laatste alinea “Een voorbeeld: NBD Holding kreeg van de provincie de opdracht van omgevingsmanagement 
rondom VDL NedCar”

Dit had enkel betrekking op de studie (PIP) naar een spooraansluiting in 2016/2017 en staat inhoudelijk vol-
ledig los van de meer recente ontwikkelingen/uitbreidingsplannen van VDL in 2020/2021.

p.11 IKL “…het lukte amper om geld uit de markt te halen”. 

Integendeel, dat lukte vrij aardig; IKL bereikt vanaf 2014 een multiplier op de provinciale subsidie van maar 
liefst 7; oftewel een omzet van 2,8 miljoen bij een basissubsidie van €405.000,-

p.12 4e alinea “financiële wanorde bij IKL” 

Deze term is hier ongepast en sluit ook niet aan bij de voorgaande tekst. 

Ik vraag me af waar dat op gebaseerd is. We hebben bij IKL juist heel veel aandacht aan een sluitende P&C 
cyclus besteed en dat stond ook centraal in de Raad van Toezicht. 

IKL had een sluitende projectadministratie. Hier is ook door forensisch accountant BDO en professor 
Goodijk nadrukkelijk naar gekeken. 

p.12 laatste alinea laatste bullet; “vanaf 2018 was de heer Vrehen ook geen bestuurder meer van Werkbank b.v., doch 
slechts mede-eigenaar”.

Dit had te maken met de verslechterde verhouding met dhr. Willemse. Ik heb me dan ook laten uitschrijven 
als bestuurder en had vanaf 2018 geen enkele directe bemoeienis/inzage meer met de bedrijfsvoering en de 
keuzes binnen Werkbank b.v. Van de aandelen kon ik mij niet ontdoen, helaas.

p.13 3e bullet “In het laatste geval heeft met name dhr. Vrehen als directeur van IKL aangedrongen op inhuren in 
plaats van een vaste aanstelling”; 

Ik was niet overtuigd van de kwaliteiten van deze medewerker, die door de interne organisatie werd aange-
dragen voor vaste dienst. Hij is tijdelijk ingehuurd voor €50,-/uur. Nadat inderdaad bleek dat hij niet voldeed, 
is hier geen vervolg aan gegeven. Inhuur verliep altijd volgens de interne aanbestedingsregels en werd door 
het hoofd bedrijfsvoering en de controller gemanaged en ook gemeld in de auditcie van de RVT.

P.15 Stichting Natuurrijk Limburg en IKL; 

Deze Stichting is op verzoek van de Provincie (Bestuurder Mackus en ambtenaarJan Wensink) opgericht 
onder de functionele/uitvoerende vlag van IKL. Deze opzet is ook door de landelijke certificeringscie. voor 
natuurcollectieven positief beoordeeld. Hierbij is statutair bepaald dat IKL en NaLi het bestuur leveren en 
dat er een vaste IKL-projectleider aan verbonden is. Alleen de directe projecturen van de projectleider wer-
den betaald aan IKL. Als de provinciale accountmanager hier niets van af wist, dan heeft hij/zij of zitten slapen 
of het dossier is niet of niet goed overgedragen na het vertrek van Wensink. Bovendien stond het bankreke-
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ningnummer op naam van IKL en werd deze tenaamstelling in alle bijbehorende correspondentie (aanvragen 
subsidie en verantwoordingsdocumenten) ook vermeld. 

p.15 4e bullet

Medio maart heeft deze betaling door de Provincie plaatsgevonden, nadat ik op non-actief ben gezet door 
de RvT. Hierna heeft het nieuwe IKL-management (tegen het advies in van de betrokken projectleider) deze 
middelen ingezet voor de algemene IKL-exploitatie. Dit had niet mogen plaatsvinden. Hiertegen heb ik be-
zwaar gemaakt als voorzitter van dit collectief en tevens hebben we dit kenbaar gemaakt bij de curator. 
Deze kwestie loopt nog.

p.16 BosWerkt

Bij het project BosWerkt zijn de belangen en contacten richting provincie behartigd door medevennoot en 
bestuurder Ronald Buiting. BosWerkt bestaat nog steeds en is ook dit jaar (2021) nog actief. Er zit ook nog 
steeds een duidelijke social return component in. Het provinciale beleidsexperiment is om de volgende re-
denen niet vervolgd:

• De arbo-eisen voor het handmatig vellen van bomen zijn aangescherpt, waardoor er nog maar een heel 
klein deel hiervoor in aanmerking komt;

• De provinciale arealen zijn lastig te bereiken en liggen vaak op hellingen, waardoor het werk er vaak te 
gevaarlijk was;

• In de praktijk bleek dat er vaak al gerooid was (uitvoering onbekend) en/of dat de wegbeheerder vanuit de 
VTA controles al de nodige acties voor zijn rekening had genomen. 

p. 18 2e alinea

“zijn rol als Licom directeur” 

Toen dit project bij de provincie speelde was ik geen Licom directeur meer.

P. 19 1e regel Limburg Paardensport;  “De provincie had geen idee dat het geld van het platform Paardensport bij IKL 
terechtkwam”. 

IKL was net als diverse andere partijen partner van de Stichting LPS. Dat was bekend bij de Provincie (Anita 
Marx) evenals dat het jaarprogramma van LPS bij haar bekend moet zijn met daarin het programmaonder-
deel paardeneconomie/paardenlandschap.

P.19 Agroproductie- en leisurepark

De beschikking bestond uit 3 fasen en elke fase is bestuurlijk geëvalueerd. Tot slot is het gehele traject afge-
dekt met een uitgebreide accountantsrapportage. Er is in dit project enorm veel werk verzet door de pro-
jectleiders en alle betrokken partijen. Het initiatief is om lokaal-politieke redenen de nek omgedraaid, maar 
het had wel degelijk kans van slagen. De business-case was sluitend en de benodigde financiering en exploita-
tie van de diverse onderdelen waren in principe rond. Gedeputeerden Theunissen en Mackus waren warm 
voorstander van dit project. 

p.20 1e bullet; “Dhr. Vrehen had in deze casus zes rollen”.

Er wordt gesuggereerd dat de functies die ik vervulde voor het Landschapspark Susteren, het Buurtenplat-
form A2VK, het omgevingsmanagement VDL en de PIO Swentibold allemaal gelijktijdig speelde. Dit was ze-
ker niet het geval. Ik heb eerder al aangegeven dat het Buurtenplatform van een geheel andere strekking was 
en hier dus volledig buiten staat. 

Het omgevingsmanagement speelde veel eerder (medio 2016/2017) en had betrekking op de haalbaarheids-
studie naar een railaansluiting, die veel teweegbracht binnen het gebied. Dit heeft nog geen jaar geduurd. 

Inzet voor de PIO Swentibold is ook tijdelijk geweest (2018/2019) en had enkel betrekking op de totstand-
koming van een samenwerkingsovereenkomst om in dit (bestuurlijk drukke) gebied de handen in elkaar te 
slaan wat betreft de groene functies. Mijn rol hierbij was die van kwartiermaker samen met de provinciale 
projectleider (Maarten Clerkx), geen voorzitter dus. Het Landschapspark Susteren is een gemeentelijke aan-
gelegenheid die al 20 jaar loopt en waar ik de laatste 3 jaar als voorzitter bij betrokken ben. Dit Landschaps-
park werd door de bestuurders van Provincie en gemeente als een interessante uitvoeringspartner gezien 
voor de uitwerking en uitvoering van de natuurcompensatieplannen.

p.21 1e bullet: “…… en later voor de uitwerking ervan als omgevingsmanager.” 
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Deze omgevingsmanagementperiode was al veel eerder afgesloten (2016) en was van korte duur. De PIO-
programmaleider was Clercx en de voorzittersrol voor de PIO zat formeel bij gedeputeerde Mackus. Ik heb 
uitsluitend de schetsschuiten (2 bijeenkomsten) gefaciliteerd.

p. 21 5e alinea Grondaankoop 

De herhaaldelijk terugkerende passage over betrokkenheid bij de aanwijzing van gronden grenzend aan mijn 
tuin in Nieuwstadt vind ik ronduit stuitend. Ten behoeve van het Landschapspark Susteren zijn er natuur-
compensaties in beeld gebracht in afstemming tussen gemeente, directeur Landschapspark Susteren en de 
lokale bevolking. Onder andere betreft dit ook het perceel grenzend aan de Beyerstraat. Dit perceel was 
eerder (2017) door de gemeente Echt-Susteren in haar Structuurvisie Nieuwstadt aangewezen met als doel 
vergroening van de entrees van deze woonkern. Net als andere percelen in het dorp, die grensden aan de 
kernbebouwing. Het beleid van de gemeente geeft aan dat in voorkomende gevallen de omwonenden een 
strook(je) zouden kunnen bijkopen, mits alle bewoners meedoen. Deze kans is in dit geval bijzonder klein, 
want het betreft veelal oudere bewoners met grote tuinen; persoonlijk heb ik in ieder geval geen interesse 
omdat ik met een woonkavel van 2300 vierkante meters meer dan genoeg te tuinieren heb. Ik heb mijn 
woonadres aan niemand verzwegen, ook niet aan provinciale ambtenaren. Dit onderdeel is intussen onder-
zocht op verzoek van de gemeenteraad van Echt-Susteren en ligt nu ter inzage aan de gemeenteraad aldaar. 
In dit rapport van bevindingen zijn geen onregelmatigheden geconstateerd; noch naar de grondtransacties, 
noch anderszins.

P.21 3e bullet

De directeur van het Landschapspark (dhr. Ramon Coupier) kan u een goed overzicht geven van wat er met 
deze middelen tot heden heeft plaatsgevonden. Hij kan u ook inzage geven in het uitgevoerde onderzoek van 
het Landschapspark naar de grondtransacties en de bijbehorende geldstromen en vergoedingen. 

p.22 2e bullet; “Min of meer bij toeval ontdekt de provincie bij de uitvraag voor deze opdracht dat de heer Vrehen 
mede-eigenaar is van @Nexus bv”.

Dit feit is nooit verzwegen en ook gemeld bij de MAA aanbesteding op dit onderdeel. De website van 
@Nexus was overduidelijk. De aanbesteding van deze communicatieopdracht verliep via het provinciale 
Negometrix. Hierbij zijn ook alle gegevens (KVK uitreksel, etc.) aangereikt en deze aanvraag/offerte is ook 
door beide vennoten ondertekend. Dhr. Hartjes (communicatiedeskundige) heeft dit ook zelf duidelijk naar 
voren gebracht; hij was geen medewerker van mij, maar mede-vennoot/bestuurder van @Nexus. 

Ik weet niet hoe Maarten van der Zanden met droge ogen kan beweren dat hij niet op de hoogte was van 
de situatie rondom @Nexus. We hebben dit van meet af aan kenbaar gemaakt en ook de informatie bij de 
offerte en de verwijzingen op de website waren wat dit betreft volstrekt helder. Hier zijn alle documenten 
van beschikbaar.

p.23 Limburg Care

Betreffende provinciemedewerker werd bij Limburg Care aangeboden door de provincie. Dit gebeurde va-
ker met boventallige provinciemedewerkers bij tal van organisaties. Ik was inmiddels geen bestuurder meer 
bij Werkbank b.v., dus had ook geen bemoeienis met deze detachering.

p. 24 Coöperatie InMenz/Werkzicht

Ik had ten tijde van dit project geen directe bemoeienis met de inhoudelijke gang van zaken. Ik was geen 
medebestuurder meer van Werkbank b.v. 

p.25 3e alinea “ De heer Vrehen is niet of nauwelijks zichtbaar geweest bij de acquisitie….”

Ik was niet alleen onzichtbaar, maar ook niet betrokken; noch inhoudelijk, noch organisatorisch en noch 
financieel. De IKL betrokkenheid verliep via een projectleider (Leon Jongen) en wij hadden bij IKL ook zor-
gen over dit project. Er is herhaaldelijk en tevergeefs bij Willemse aangedrongen op voortgang en afwikkeling 
hiervan. 

p.26 2e bullet “De projecten waarvan het initiatief is uitgegaan van dhr. Vrehen of een van zijn organisaties zijn niet 
goed afgelopen”

Dit is een overbodig negatief en onvolledig waardeoordeel.

Bovendien:
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• De Stichting IKL en Natuurrijk Limburg is weliswaar meegesleurd, maar we (bestuur) zijn nog volop bezig 
om de ontstane problemen voor 2021 op te lossen en voor 2022 en 2023 opnieuw in te richten;

• BosWerkt is geen stille dood gestorven en nog steeds actief (zie eerder);

• De subsidie Limburg Werkt is weliswaar gekort, maar er zijn wel degelijk resultaten geboekt;

• Bij volledigheid zouden alle 128 projecten beoordeeld moeten worden en niet alleen een selectieve nega-
tieve bloemlezing met een beperkt aantal onderzochte casussen.

p.27 Algemene bevindingen; 4e bullet

U stelt dat de inhuur van IKL bij mijn b.v.’s niet bekend was bij de provincie. Dit was wel binnen de IKL-or-
ganisatie het geval. Er lagen rechtsgeldige samenwerkingsovereenkomsten onder, die ook bekend waren bij 
de RvT. De IKL aanbestedingsregels zijn gevolgd en er was sprake van functiescheiding vanuit het MT. Ik zou 
niet weten waarom ik dit separaat bij de provincie had moeten melden; het ging over een parttime secreta-
riële functie en een soms invallende werkdageninstructeur. Flexibele oproepfuncties dus. Dat ik zelf een ma-
nagementovereenkomst had vanuit NBD Holding b.v. was wel overigens bekend bij de Provincie.

p.28 2e bullet 

“Hetzelfde bankrekeningnummer van IKL en Stichting IKL en Natuurrijk Limburg”.

Het bankrekeningnummer stond op naam van IKL en deze tenaamstelling werd in alle bijbehorende corres-
pondentie (aanvragen subsidie en verantwoordingsdocumenten) ook vermeld. 

5e bullet; casus VDL

Onjuist: Zie eerdere opmerkingen hierover.

p. 29 1e bullet; vluchtelingenproject

Onjuist; Geen bestuurlijke bemoeienis met InMenz en met Werkbank. Zie eerdere opmerkingen hierover.

p.30 5e bullet

Hier wordt op zeer suggestieve wijze fictie (interpretatie) en feiten door elkaar heen gehusseld;

• Ik was geen bestuurder bij InMenz en slechts zijdelings betrokken bij Limburg Werkt (bestuurslid naast 4 
andere bestuursleden);

• De onjuiste ambtelijke verklaring over MAA, wordt hier wederom gebruikt (zonder enige nuancering);

• Vervolgens wordt alles nog een even op een hoop geveegd met daarbij eigen interpretaties van de onder-
zoekers, alsof alle activiteiten in een periode van meer dan 10 jaar tegelijkertijd hebben plaatsgevonden.

p.32 5e bullet

“Alleen in de casus rondom MAA vindt een correctie plaats. De provinciedirecteur besluit dat het minder 
passend is om voor de functie van omgevingsmanager een oud-gedeputeerde aan te stellen, omdat deze 
boven de partijen dient te staan”. 

Ik zou hier nog het volgende op willen zeggen. Bij deze aanstelling is er aanvankelijk een voordracht geweest 
van Provincie en 4 gemeenten (Maastricht, Beek, Meerssen en Sittard Geleen). Juist om te benadrukken dat 
er een gezamenlijk commitment moest zijn. Het is ook wel opvallend dat de openbare aanbestedingsproce-
dure al in competitie via Negometrix had plaatsgevonden en ik in aanmerking zou komen voor gunning, 
vooraleer de directeur eigenhandig tot deze twist kwam. Daarna werd zonder blikken of blozen en zonder 
openbare aanbestedingsprocedure weer een oud-gedeputeerde (Pieter van Geel) aangewezen. Merkwaardig.

p.39 5e bullet

Het is mij onderhand wel duidelijk dat er een duidelijke invloed voelbaar is van de plaatsgevonden 9 indivi-
duele voorgesprekken met te interviewen ambtenaren en de verantwoordelijk directeur. Dit hele relaas 
wekt de indruk dat er vanuit de Provincie gestuurd is om de eigen stoep schoon te vegen. Het maakt op mij 
geen evenwichtige en objectieve indruk. De kernvraag (rol van de provinciale bestuurders) blijft onderbelicht 
en mijn rol wordt duidelijk overbelicht. Er wordt door de geïnterviewden een eigen twist gegeven aan het 
door de concerncontroller afgegeven feitenrelaas, waarin geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. Ik vind 
dat er heel veel zaken te pas en te onpas door elkaar heen worden vermengd, waarbij er zorgvuldiger geke-
ken zou mogen worden naar de bijbehorende tijdlijnen en Governance; het maakt namelijk een groot ver-
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schil of ik directeur ben van bijv. IKL, of dat ik lid ben van een bestuur, zelf projectleider ben of dat ik enkel 
aandeelhouder ben van een b.v. Dit heeft consequenties voor rollen, taken, verantwoordelijkheden en geld-
stromen. Het maakt ook duidelijk verschil uit wanneer in welke periode een project speelde (separaat) of 
tegelijkertijd) en in welke context. We beschouwen immers een tijdsbestek van 12 jaar. Ook worden een-
maal ingenomen stellingen en of conclusies eindeloos herhaald, waarmee het negatieve beeld eenzijdig ver-
sterkt wordt.

Al met al ontstaat er voor mij op vele punten een onjuist en negatief gekleurd beeld. Een beeld dat niet 
strookt met de werkelijkheid en niet met de intenties waarmee ik mij al die tijd heb ingezet. Een beeld dat 
de aandacht afleidt van de kernvraag van dit onderzoek; namelijk de rol van de provinciale bestuurders in 
deze kwestie; met name die bestuurders die het nodig vonden na het verschenen krantenartikel meteen te 
vertrekken.

Commentaar van de onderzoekers
De heer Vrehen is geen onderwerp van onderzoek en toch staat hij centraal in dit rapport. Dat is het onge-
mak dat terecht spreekt uit de reactie van de heer Vrehen. 

Wij verzamelen feiten die van belang kunnen zijn voor een integriteitsoordeel over provinciale actoren en 
met name over de drie genoemde gedeputeerden Van der Broeck, Koopmans en Mackus. In dat feitenrelaas 
komt de heer Vrehen veelvuldig voor. Om de simpele reden dat het onderzoek handelt over het gedrag van 
de provincie in de relaties met de heer Vrehen. En dat volgt allemaal uit het feit dat de NRC op 22 maart 
2021 die relatie heeft gelegd. 

We hebben de heer Vrehen recht willen doen door ook de feiten die voor het integriteitsoordeel van de 
provinciale actoren nauwelijks van belang zijn, maar die wel betekenis hebben voor het beeld van de heer 
Vrehen zo zuiver mogelijk te presenteren. Ook om die reden hebben we twee lange gesprekken met de 
heer Vrehen gevoerd. Om hem te recht te doen heeft hij ook de mogelijkheid gekregen om een commen-
taar aan ons rapport toe te voegen. 

Daarbij willen we graag onderstrepen dat de integriteitsregels die we hebben gepresenteerd (zie ook de 
volgende bijlage) betrekking hebben op mensen die voor de overheid werken. Aan bestuurders en ambtena-
ren stellen we nu eenmaal nadere eisen in onze samenleving dan aan gewone burgers, bestuurders van stich-
tingen of ondernemers. Het gedrag van de heer Vrehen verdient een andere meetlat dan het gedrag van een 
gedeputeerde of een provinciale ambtenaar. Bestuurders en ambtenaren werken namens de samenleving, 
ondernemers werken voor zichzelf.

Het moet dan ook niet verrassen dat het onderzoek dat reeds naar de heer Vrehen door anderen is ver-
richt een genuanceerd beeld oproept. Over het onderzoek van prof Goodijk hebben we reeds geschreven. 
Dat is kritisch over het functioneren van de heer Vrehen als directeur van IKL. Tegelijkertijd gaf het rechtma-
tigheidsonderzoek van de provinciale controller aan dat er ten aanzien van de rechtmatigheid nauwelijks iets 
viel aan te merken op de relaties met de heer Vrehen. Overigens laat ook dat laatste onderzoek goed zien 
dat het handelen van de heer Vrehen een ander perspectief vergt. Zo is het niet rechtmatig als de overheid 
in achtereenvolgende jaren eenzelfde opdracht aan iemand geeft, als het totaalbedrag van de opdrachten de 
€ 50.000 overstijgt. Maar mag een burger die opdrachten niet aannemen, als de provincie blijkbaar zelf niet 
nauwkeurig genoeg is? 

Laat in ieder geval duidelijk zijn dat wij in dit feiten-onderzoek geen integriteitsoordeel geven. Niet over 
provinciale bestuurders, niet over provinciale ambtenaren en niet over de heer Vrehen. 

Dat betreft ons algemene commentaar. Wat het detail-commentaar betreft kunnen we melden dat we, zoals 
gezegd, tweemaal uitgebreid met de heer Vrehen hebben gesproken. Die gesprekken hebben geleid tot een 
aantal aanpassingen van de oorspronkelijke tekst. Maar dat heeft er niet toe geleid dat de heer Vrehen hele-
maal tevreden kon worden gesteld. Het heeft weinig zin om op elk detail-commentaar een welles-nietes-
discussie te beginnen. Laten we nog enkele algemene opmerkingen maken: 

• Op een groot aantal punten gaat de heer Vrehen niet in op de essentie van de opmerking. Zo merkt hij 
over Boswerkt op dat dit bedrijf nog steeds bestaat (hetgeen wij overigens ook aangeven). Voor ons on-
derzoek was het echter met name relevant dat van het project met de provincie na een dappere start 
verder niets meer is vernomen. Dat Boswerkt nog steeds hout verwerkt doet daar niets aan af. 
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• Op een aantal punten is de heer Vrehen selectief. Zo noemt het niet onterecht de positieve conclusies 
over hemzelf in het rapport van prof. Goodijk, terwijl wij de kritische opmerkingen (eveneens niet onte-
recht) niet overslaan. 

• Op een aantal punten vergeet de heer Vrehen dat het onderzoek zich niet op hem richt, maar op de pro-
vincie. Als een provinciale projectleider ons meldt pas later te hebben gehoord van de connectie tussen 
de heer Vrehen en @Nexus BV, is het voor ons onderzoek relevant dat die projectleider daarna nog twee 
opdrachten heeft gegeven aan @Nexus BV zonder dat consequenties zijn verbonden aan de nieuw opge-
dane kennis over de connectie. Dat de heer Vrehen zelf meent dat hij altijd open is geweest is over deze 
connectie geeft misschien dan wel meer duidelijkheid over het handelen van de heer Vrehen, maar voor 
ons blijft staan dat de provinciale projectleider door is gegaan met het geven van opdrachten nadat hij 
blijkbaar heeft beseft dat er een connectie bestond tussen @Nexus BV. De heer Vrehen heeft ons ook 
inzage gegeven in de contracten met @Nexus BV en de provincie, waaruit blijkt dat de heer Vrehen heeft 
mede-ondertekend. Dat betekent dat de provincie ook op dat punt niet scherp is geweest. We hebben op 
dit punt het rapport nadrukkelijk aangepast na de gesprekken met de heer Vrehen.

• Op een aantal punten lijkt de heer Vrehen terug te komen op de consensus die we in het tweede gesprek 
hadden bereikt. Zo heeft de heer Vrehen ons toegegeven dat hij aanvankelijk het aanspreekpunt voor de 
provincie was voor het bedrijf Boswerkt BV. Dat gegeven werd ook door meerdere respondenten beves-
tigd. In zijn commentaar komt hij nu weer terug op het feit dat hij de eerste maanden zelf het overleg met 
de provincie heeft gevoerd. De heer Ronald Buiting kwam pas echt in beeld bij het ondertekenen van de 
beheersovereenkomst. 

• Op een aantal punten lijkt de heer Vrehen feiten niet relevant te vinden die wij wel relevant vonden. Wij 
vinden het relevant (zonder verdere uitspraken te doen) dat de heer Vrehen rondom Susteren en VDL/
Nedcar verschillende rollen heeft vervuld. Dat niet alle rollen op hetzelfde moment werden vervuld, doet 
daar niets aan af. Zo lijkt de heer Vrehen het ook niet relevant te vinden dat zijn eigen organisatie (Land-
schapspark Susteren) suggereerde om natuurcompensatie te doen plaatsvinden aangrenzend aan de tuin 
van de heer Vrehen. 

• Misschien is dat wel ons belangrijkste commentaar op het commentaar van de heer Vrehen. Hij lijkt op 
voorhand al een aantal feiten in dit kader niet relevant te vinden. Hij geeft daarmee als het ware al impli-
ciet een integriteitsoordeel, terwijl wij ons van dat oordeel verre houden. 

Reactie van de heer Koopmans
Met genoegen heb ik kennis genomen van uw onomwonden conclusie dat  de kern van de framing in de 
NRC dat er miljoenen zouden zijn doorgesluisd vanwege CDA connecties onjuist en ongegrond is. Dit be-
vestigt wat ik in mijn verklaring bij mijn aftreden heb verklaard: “Ik hecht eraan te benadrukken dat in de 
afgelopen jaren in het college van Gedeputeerde Staten bij welke subsidie of opdracht dan ook een partij-
lidmaatschap een rol heeft gespeeld.” Dit bleek ook al uit de eerder gepubliceerde rapportage van de con-
cerncontroller waarin wordt gemeld dat  de rechtmatigheid van de subsidies en de opdrachtverleningen op  
orde was. 

De verklaring bij mijn aftreden waarbij ik mijn verantwoordelijkheid nam voor het gebrek  aan zoals U het 
noemt “intelligence” wordt ook door Uw rapport onderlijnt. Ik noemde dit bij mijn aftreden “onvoldoende 
totaaloverzicht.” Ik deel dan ook deze conclusie

Met de derde conclusie heb ik meer moeite. “Het lijkt er sterk  op dat men op het gouvernement samen-
hang der dingen niet heeft durven en willen zien.” U noemt dit bewust dan wel onbewust wegkijken. Bewust 
wegkijken van iets wat je door een gebrek aan intelligence niet weet is ten ene malen onmogelijk. Uw rap-
portage geeft geen onderbouwing van die cultuur van wegkijken. Integendeel, er is geen sprake geweest van 
bestuurlijke druk bijvoorbeeld.

Er wordt in het concept-onderzoeksrapport onvoldoende melding gemaakt van de volgende feiten:

dat er in de organisatievisie 2020 gesproken wordt over de doorontwikkeling en versterking van de contro-
lefunctie in de organisatie (brief GS 2019-91233. De ”zo werken wij” standaard is geïntroduceerd bij de af-
deling Grondzaken (Brief GS 2020-23381). Deze zou uitgerold worden in de hele organisatie. Ook onder 
andere in de beleidsstukken Sturing in Samenwerking 1.0, 2.0 en 3.0, de jaarrapportages aan P.S. vanaf 2017 
inzake inkoop en aanbestedingen blijkt dat er wel bestuurlijke en ambtelijke aandacht was.  De in SIS 3.0 
opgenomen Know Your Customer procedure is onderdeel van de “zo werken wij” standaard. Daarnaast is 
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de doorontwikkeling professionalisering van het inkoopcentrum opgepakt. Ook zijn alle aanbevelingen van 
de Rekenkamer over de inhuur van politici door het college van GS overgenomen. Nog stelliger blijkt dat er 
volstrekt aandacht was voor mogelijke problemen met de enorme subsidiestroom van de provincie uit het 
feit dat er in november 2020, in afwijking van een eerder advies, op instigatie van de portefeuillehouder sub-
sidies expliciet is besloten om een art 217a onderzoek te houden naar subsidies. (brief GS 2020-23381) De 
provincie was en is dus op weg om de intelligence op orde te krijgen maar had het nog niet op orde.

Er wordt er in uw concept-onderzoeksrapport geen duiding geven aan het begrip “men op het gouverne-
ment” .  Wie is of zijn dit? GS? PS? CdK? Directie? Afdelingshoofden? Individuele ambtenaren? Integriteits-
medewerker van het kabinet? Controller? Controlecommissie? Accountant? Rekenkamer? Eenieder? Zit-
tend? Voormalig? 

Doordat “niemand het geheel overzag” is er ook geen onderbouwing te geven of gegeven dat er is weggeke-
ken, òòk niet onbewust. Niet weggekeken bij de heer Vrehen of bij wie dan ook. Die cultuur was er absoluut 
niet. Wat aangesproken of aangepakt moest worden gebeurde zonder aanziens des persoon. Voorbeelden 
genoeg. En bovenal is ook ons eigen aftreden (van de heer Mackus en mij) een ultiem bewijs van niet wegkij-
ken.

Het ontbreken van die onderbouwing, het ontbreken van de genoemde relevante beleidsdocumenten en het 
noemen van “men”  in relatie tot de zware conclusie van een cultuur van bewust of onbewust wegkijken in 
het concept-onderzoeksrapport komt mij dus onevenwichtig voor. En bovenal: het maakt dat het lerende 
vermogen van iedereen die kennis neemt van Uw rapport meer op de proef wordt gesteld dan nodig.

Ik zou mij dus alles overwegende veel meer kunnen voorstellen bij het gebruiken van de  woorden “onvol-
doende oog hebben voor”. Dit gold en geldt voor eenieder. Dit sluit ook beter en scherper aan bij het ont-
breken van intelligence waarvoor ik mijn verantwoordelijkheid heb genomen.

Ik hoop dat U uw rapport op bovenstaande aanpast. Ik spreek daarbij mijn vertrouwen uit in de kwaliteit en 
het daarbij horende lerende vermogen van eenieder op het Gouvernement waardoor ook op het gebied 
van subsidies de provincie voorop gaat lopen.
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F. INTEGRITEITSREGELS

Hierna volgen: de Gedragscode Integriteit Gedeputeerde Staten provincie Limburg 2021 
en de Handreiking Integriteit van Publieke Ambtsdragers bij provincies, gemeenten en wa-
terschappen. 
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Gedragscode Integriteit Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 
2021 
 

Inleiding 
Goed bestuur 
Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de 
individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele 
bestuur in al zijn geledingen aangaat. De gedragscode richt zich daarom zowel tot de individuele 
politieke ambtsdragers als tot de bestuursorganen. Ons democratische systeem en de democratische 
processen kunnen niet zonder integer functionerende organen en functionarissen. Integriteit van 
politieke ambtsdragers verwijst naar de zorgvuldigheid die politieke ambtsdragers moeten betrachten 
bij het invullen van hun rol in de democratische rechtsstaat. Dat betekent de verantwoordelijkheid 
nemen die met de functie samenhangt en verantwoording afleggen, aan collega-bestuurders en/of 
(leden van) de volksvertegenwoordiging en bovenal aan de burger. In de democratische rechtsstaat 
dient een ieder zich te houden aan de wetten en regels die op democratische wijze zijn vastgesteld. 
Dat geldt zeker voor de politieke ambtsdragers die (mede)verantwoordelijk zijn voor de 
totstandkoming van die wetten en regels. Zonder dat zal het vertrouwen in de democratische 
rechtsstaat worden ondermijnd en het draagvlak voor de naleving van de wetten en regels verdwijnen. 
Vertrekpunt voor de politieke ambtsdrager is dan ook de eed of gelofte die de politieke ambtsdrager bij 
de ambtsaanvaarding aflegt.  
 
Gedragscode  
Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet ook op de onderlinge omgangsvormen. Een 
respectvolle omgang met burgers en organisaties, tussen politieke ambtsdragers onderling en tussen 
politieke ambtsdragers en medewerkers, met behoud van eigen politieke inhoud en stijl, is van groot 
belang.  
De volksvertegenwoordiging stelt zowel voor de eigen leden als voor de dagelijkse bestuurders 
(voorzitter en overige leden van het dagelijks bestuur) een gedragscode vast. Dat is zo vastgelegd in 
de Provinciewet. De gedragscode is een leidraad voor het handelen van individuele politieke 
ambtsdragers en heeft tot doel hen te ondersteunen bij de invulling van hun verantwoordelijkheid voor 
de integriteit van het openbaar bestuur. Voor de twee groepen van politieke ambtsdragers 
(volksvertegenwoordigers en dagelijkse bestuurders) is er een afzonderlijke gedragscode. 
Onderhavige gedragscode heeft betrekking op de dagelijkse bestuurders: commissaris van de Koning 
en de gedeputeerden. Veel bepalingen zijn voor dagelijkse bestuurders en volksvertegenwoordigers 
gelijk. Er zijn ook verschillen. Die hebben te maken met de staatsrechtelijke posities en met de voor 
hen geldende wettelijke (integriteits)regels.  
Het handelen van het dagelijks bestuur en van de bestuurders staat ten dienste van de provincie. De 
ambtsdragers aan wie en de organen waaraan het dagelijks bestuur is opgedragen, zijn over hun 
bestuurlijke handelen en over hun functioneren verantwoording schuldig aan de 
volksvertegenwoordigende organen. Aan het dagelijks bestuur en de bestuurders worden ook in de 
gedragscode bijzondere eisen gesteld om optimale openheid en controleerbaarheid te realiseren. Een 
aantal kernbegrippen is hierin leidend en plaatst de integriteit van politieke ambtsdragers in een 
breder perspectief. 

 Dienstbaarheid: Het handelen van een bestuurder is gericht op het belang van de provincie en op 
de burgers die daarvan deel uitmaken. 

 Functionaliteit: Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die 
hij in het bestuur vervult. 

 Onafhankelijkheid: Het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, 
dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen. 

 Openheid: Het handelen van een bestuurder is transparant, zodat altijd verantwoording mogelijk is 
en de controlerende organen inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en zijn 
beweegredenen daarbij. 

 Betrouwbaarheid: Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn 
afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan 
voor het doel waarvoor deze is verkregen. 
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 Zorgvuldigheid: Het handelen van een bestuurder is erop gericht dat alle burgers op gelijke wijze 
en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden 
afgewogen. 

 
Interne Regeling 
Het rechtskarakter van de gedragscode is dat van een interne regeling, als nadere invulling en 
concretisering van de wettelijke regels. De gedragscode bevat in aanvulling op wettelijke regels 
gedragsnormen en regels over procedures die de transparantie van het handelen van politieke 
ambtsdragers evenals van de besluitvorming over en de naleving van de normen vergroten. Zij vormt 
een beoordelingskader en leidraad bij twijfel, vragen en discussies. Het niet naleven van de 
gedragscode heeft geen rechtsgevolgen. Sprake is van zelfbinding. De regels worden in gezamenlijk 
debat vastgesteld door de politieke ambtsdragers zelf. In dit licht moeten de regels in de code worden 
gezien. Dat maakt de gedragscode evenwel niet vrijblijvend. De bestuurders kunnen daarop worden 
aangesproken en zij dienen zich over de naleving ervan te verantwoorden. Het niet naleven van de 
gedragscode kan dus wel onderdeel worden van politiek debat en politieke gevolgen hebben.  
Integriteit is een thema dat betekenis krijgt in het handelen. Een integriteitsbeleid dat alleen op papier 
bestaat is slechts een dode letter. Daarom moet het handelen van politieke ambtsdragers regelmatig 
onderwerp van gesprek zijn, juist ook onderling, en ook daarbij geeft de gedragscode ondersteuning. 
De code en de voorgestelde registraties zijn instrumenten. Integriteit is uiteindelijk niet in regels te 
vangen.  
 
Goed bestuur 
Integer handelen kan alleen in een cultuur en organisatie waar ook de andere waarden van goed 

bestuur worden nagestreefd. De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur
11 

benoemt een 
aantal kernwaarden van goed openbaar bestuur. Integriteit wordt hierin in één adem genoemd met 
openheid. ‘Openheid en integriteit’: “het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het 
daaronder verstaat.” De wetgeving (en de gedragscode in aanvulling hierop) bevat diverse 
voorschriften inzake openheid met het oog op de integriteit.  
Die voorschriften hebben betrekking op openbaarmaking van nevenfuncties en/of neveninkomsten, 
van geschenken, buitenlandse reizen, excursies en evenementen. De registraties in de codes zijn 
bedoeld om de transparantie te bevorderen die belangenverstrengeling en onverantwoord en/of 
onjuist gebruik van publieke middelen door politieke ambtsdragers moeten tegengaan. De politieke 
ambtsdrager is primair zelf verantwoordelijk voor zijn integriteit en hij zal zich daar in alle openheid 
over moeten verantwoorden.  
De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur verbindt openheid en integriteit met de 
kernwaarden participatie, behoorlijke contacten met burgers, doelgerichtheid en doelmatigheid, 
legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen en verantwoording. Al deze kernwaarden klinken in 
verschillende mate door in deze gedragscode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      

1  De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur (23 juni 2009) bevat basale beginselen van goed openbaar bestuur en is 

een informeel instrument dat een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van besturen van gemeenten, 

waterschappen, provincies en het Rijk om gewetensvol invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden in het 

openbaar bestuur. De Code bevat geen juridisch afdwingbare normen. 
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Paragraaf 1 Algemene bepalingen  
Artikel 1.1  
Deze gedragscode geldt voor de commissaris van de Koning en voor de Gedeputeerde, maar richt 
zich ook tot de bestuursorganen.  

 
Artikel 1.2  
De gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar. 
 
Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling 
Artikel 2.1.1  
1. De commissaris van de Koning levert de provinciesecretaris de informatie aan over de 

nevenfuncties die openbaar gemaakt moeten worden, bij aanvang van het ambt. Als gaande het 
lidmaatschap een nieuwe nevenfunctie aanvaard wordt of de omstandigheden met betrekking tot 
een bestaande nevenfunctie wijzigen, meldt de commissaris van de Koning in het College van 
Gedeputeerde Staten zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie en wordt de 
informatie die hierop betrekking heeft binnen één maand aangeleverd bij de provinciesecretaris.  

2. De informatie betreft in ieder geval:  
a de omschrijving van de nevenfunctie;  
b de organisatie voor wie de nevenfunctie wordt verricht;  
c of het al dan niet een nevenfunctie betreft uit hoofde van het ambt;  
d of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is; en  
e indien bezoldigd wat de inkomsten daaruit zijn.  

3. De provinciesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register wordt elk 
kwartaal geactualiseerd en is openbaar en via internet beschikbaar. 

 
Artikel 2.1.2  
1. De gedeputeerde levert de provinciesecretaris de informatie aan over de nevenfuncties die 

openbaar gemaakt moeten worden bij aanvang van het ambt. Als gaande de uitoefening van het 
ambt een nieuwe nevenfunctie aanvaard wordt of de omstandigheden met betrekking tot 
bestaande nevenfuncties wijzigen, meldt de gedeputeerde in het College van Gedeputeerde 
Staten zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie en wordt de informatie die hierop 
betrekking heeft binnen één maand aangeleverd bij de provinciesecretaris.  

2. De informatie betreft in ieder geval:  
a de omschrijving van de nevenfunctie;  
b de organisatie voor wie de nevenfunctie wordt verricht;  
c of het al dan niet een nevenfunctie betreft uit hoofde van het ambt;  
d of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is; en  
e indien bezoldigd – voor zover deze openbaar gemaakt moeten worden - wat de 

inkomsten daaruit zijn.  
3. De provinciesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register wordt elk 

kwartaal geactualiseerd en is openbaar en via internet beschikbaar.  
 
Artikel 2.2  
1. De commissaris van de Koning en de gedeputeerde handelen in de uitoefening van hun ambt niet 

zodanig dat zij vooruitlopen op een functie na aftreden.  
2. De gedeputeerde bespreekt het voornemen tot tussentijdse aanvaarding van een functie na 

aftreden, met de commissaris van de Koning.  
 

Artikel 2.3.  
1. Gedeputeerde Staten sluit de commissaris van de Koning en/of een gedeputeerde gedurende een 

jaar na aftreden uit van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de 
provincie.  

2. De uitsluiting geldt niet bij aanvaarding van een dienstbetrekking bij de provincie waar hij 
commissaris van de Koning, onderscheidenlijk gedeputeerde was. Voor werving, selectie en 
indiensttreding bij de provincie zijn de voor het ambtelijk personeel geldende regels ter zake van 
overeenkomstige toepassing.  
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Artikel 2.4  
1. Gedeputeerde Staten draagt de commissaris van de Koning en/ of een gedeputeerde niet eerder 

dan een jaar na aftreden voor als kandidaat voor benoeming tot commissaris dan wel bestuurslid 
van een verbonden partij.  

2. Onder verbonden partij wordt verstaan hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1.1 van het 
Besluit begroting en verantwoording provincies.  

 
Paragraaf 3 Informatie 
Artikel 3.1  
De commissaris van de Koning respectievelijk de gedeputeerde zorgt ervoor dat vertrouwelijke en 
geheime informatie waarover hij beschikt veilig wordt bewaard.  
 
Artikel 3.2  
De commissaris van de Koning respectievelijk de gedeputeerde maakt niet ten eigen bate of ten bate 
van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet openbare informatie. 
 
Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen 
Artikel 4.1  
1. De commissaris van de Koning respectievelijk de gedeputeerde accepteert geen geschenken, 

faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.  
2. Onverminderd het eerste lid kan de commissaris van de Koning respectievelijk de gedeputeerde 

incidentele geschenken die een geschatte waarde van ten hoogste € 50 vertegenwoordigen 
behouden.  

3. Geschenken die de commissaris van de Koning respectievelijk de gedeputeerde uit hoofde van 
zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen worden, 
als zij niet worden of kunnen teruggestuurd, eigendom van de provincie en worden gemeld in het 
College van Gedeputeerde Staten.  

4. Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.  
 
Artikel 4.2  
1. De commissaris van de Koning respectievelijk de gedeputeerde accepteert geen lunches, diners, 

recepties en andere uitnodigingen die door anderen betaald of georganiseerd worden, tenzij dat 
behoort tot de uitoefening van de functie en de aanwezigheid beschouwd kan worden als 
functioneel.  

2. Bij twijfel legt de commissaris van de Koning respectievelijk de gedeputeerde de uitnodiging ter 
bespreking voor aan Gedeputeerde Staten.  
 

Artikel 4.3  
1. Invitaties voor buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de provincie worden in principe 

niet aanvaard. In uitzonderingsgevallen legt de commissaris van de Koning respectievelijk de 
gedeputeerde dit vooraf ter bespreking voor aan Gedeputeerde Staten waarna Gedeputeerde 
Staten besluiten. 

2. De commissaris van de Koning, onderscheidenlijk de gedeputeerde maakt de buitenlandse 
dienstreis die hij heeft aanvaard openbaar binnen één kwartaal nadat de dienstreis heeft 
plaatsgevonden.  

3. De commissaris van de Koning respectievelijk een gedeputeerde legt binnen één kwartaal 
schriftelijk verantwoording af over de buitenlandse dienstreis. Hij maakt in ieder geval openbaar 
wat het doel, de bestemming, de duur was en wie deze kosten voor zijn rekening heeft genomen 
van de buitenlandse dienstreis.  
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Paragraaf 5 Gebruik van voorzieningen van de provincie 
Artikel 5.1  
1. Het bestuursorgaan richt de financiële en administratieve organisatie zodanig in dat er een 

getrouw beeld mogelijk is van de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven en hanteert heldere 
procedures over de wijze waarop functionele uitgaven rechtstreeks in rekening worden gebracht 
of kunnen worden gedeclareerd bij de provincie.  

2. De commissaris van de Koning en de gedeputeerde verantwoorden zich over het eigen gebruik 
van de voorzieningen volgens de in het kader van het eerste lid vastgestelde regels en 
procedures.  

 
Artikel 5.2  
1. De commissaris van de Koning respectievelijk de gedeputeerde meldt het voornemen tot een 

buitenlandse dienstreis of een uitnodiging daartoe aan Gedeputeerde Staten. Hij verschaft daarbij 
informatie over het doel en de duur van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de 
samenstelling van het gezelschap dat meereist, de geraamde kosten en de wijze waarop van de 
reis verslag wordt gedaan.  

2. De commissaris van de Koning, onderscheidenlijk de gedeputeerde meldt daarbij tevens als hij 
voornemens is om de buitenlandse reis voor privédoeleinden te verlengen. De extra kosten van 
de verlenging komen daarbij volledig voor eigen rekening.  

 
Artikel 5.3  
De commissaris van de Koning respectievelijk een gedeputeerde legt schriftelijk verantwoording af 
over afgelegde buitenlandse dienstreizen in opdracht van Gedeputeerde Staten binnen één kwartaal. 
Hij maakt in ieder geval openbaar wat het doel, de bestemming en de duur van de buitenlandse 
dienstreis is geweest en wat daarvan de kosten waren voor de provincie.  
 
Artikel 5.4  
Onder een buitenlandse (dienst)reis wordt verstaan een reis buiten de Benelux en de NRW.  
 
Artikel 5.5  
De commissaris van de Koning respectievelijk een gedeputeerde declareert geen kosten die reeds op 
andere wijze worden vergoed.  
 
Artikel 5.6  
Voorzieningen en eigendommen mogen alleen gebruikt worden conform de ‘Verordening rechtspositie 
decentrale politieke ambtsdragers Provincie Limburg 2019’ en eventueel bijbehorende 
gebruikersovereenkomsten. 
 

Paragraaf 6 Uitvoering gedragscode 
Artikel 6.1  
Provinciale Staten bevorderen de eenduidige interpretatie van de gedragscode. Ingeval van leemtes 
en onduidelijkheden in de gedragscode voorzien zij daarin.  
 
Artikel 6.2  
1. Op voorstel van de commissaris van de Koning maken Provinciale Staten in ieder geval afspraken 

over:  
a de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode 

in het bijzonder;  
b de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten integriteit;  
c de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een integriteitschending 

van een politieke ambtsdrager van de provincie.  
2. De afspraken, bedoeld in het eerste lid, maken deel uit van deze gedragscode. 
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BIJLAGE 1 - WETTELIJKE GRONDSLAG/ WETTELIJK KADER  
 
Artikel 1 
Provinciale Staten stellen een gedragscode vast voor de voorzitter en overige leden van het dagelijks 
bestuur (artikelen  40c, tweede lid, en 68, tweede lid, Provinciewet).  
 
Artikel 2 
Afleggen eed of belofte (artikelen 40a en 64 Provinciewet)  
Alvorens zijn functie te kunnen uitoefenen legt de bestuurder de volgende eed (verklaring en belofte) 
af: “Ik zweer (verklaar) dat ik om tot het ambt benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar 
en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of 
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de 
Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten uit het ambt naar eer en geweten zal 
vervullen.” 
 
Persoonlijke belangen  

 Een bestuurder neemt niet deel aan de stemming over 

- een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als 
vertegenwoordiger is betrokken;  

- de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot 
welks bestuur hij hoort. 

(artikel 58 jo artikel 28 Provinciewet) 

 Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame 
personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden (artikel 
2:4, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht). 

 
Incompatibiliteiten en nevenfuncties  

 Verboden overeenkomsten/handelingen: bestuurders mogen in geschillen, waar de 
provincie(bestuur) partij is, niet als advocaat, adviseur of gemachtigde werkzaam zijn. Zij mogen 
bepaalde overeenkomsten, waar de provincie bij betrokken is, niet rechtstreeks of middellijk 
aangaan. Van verboden overeenkomsten kan ontheffing worden verleend (artikelen 40c, eerste 
lid, en 68, eerste lid, jo artikel 15, eerste en tweede lid, Provinciewet).  

 Onverenigbaarheid van functies: het zijn van een bestuurder sluit het hebben van een aantal 
andere functies uit (artikelen 35c en 67 Provinciewet).  

 Op overtreding van de incompatibiliteitenregeling staat uiteindelijk de sanctie van ontslag 
(artikelen 45, tweede lid, en 46 Provinciewet).  

 Vervulling nevenfuncties: voor bestuurders is bepaald dat zij geen nevenfuncties hebben die 
ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun ambt. Voor commissarissen van de 
Koning is daaraan toegevoegd dat zij evenmin nevenfuncties hebben die ongewenst zijn met het 
oog op de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. 
Bestuurders melden het voornemen tot aanvaarding van de nevenfunctie aan de 
volksvertegenwoordiging. 
Voor de commissaris van de Koning geldt deze meldverplichting niet voor ambtshalve 
nevenfuncties (40b en 66 Provinciewet).  

 Openbaarmaking nevenfuncties: bestuurders maken openbaar welke nevenfuncties zij vervullen. 
Voor commissarissen van de Koning zijn ambtshalve nevenfuncties daarvan uitgezonderd. De lijst 
met nevenfuncties ligt ter inzage op het provinciehuis (artikelen 40b en 66 Provinciewet).  

 Openbaarmaking inkomsten nevenfuncties: fulltime bestuurders maken hun inkomsten uit 
nevenfuncties openbaar; de opgave van neveninkomsten wordt ter inzage gelegd op het 
provinciehuis, uiterlijk 1 april na het jaar waarin de inkomsten zijn genoten (artikelen 40b en 66 
Provinciewet).  

 Verrekening inkomsten nevenfuncties: bestuurders mogen geen vergoedingen ontvangen voor 
ambtshalve nevenfuncties; die worden in de provinciekas gestort. Voor fulltime bestuurders is 
geregeld dat de inkomsten uit andere nevenfuncties voor een deel worden verrekend, volgens 
dezelfde verrekeningssystematiek als voor leden van de Tweede Kamer (artikelen 43 en 65 
Provinciewet). 
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Artikel 3 
Informatieplicht  
Gedeputeerde Staten en elk van zijn leden zijn verplicht alle inlichtingen te geven die de 
volksvertegenwoordiging nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. Het betreft zowel een actieve 
als een passieve informatieplicht. Ook als individuele volksvertegenwoordigers informatie vragen zal 
die informatie aan de volksvertegenwoordiging moeten worden verstrekt. De informatie kan alleen 
worden geweigerd als die in strijd is met het openbaar belang (artikelen167 en 179 Provinciewet).  
Het Reglement van Orde voor Provinciale Staten kan bepalingen bevatten die betrekking hebben op 
informatieverstrekking en de omgang met informatie.  
 
Geheimhouding  

 Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de 
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake 
van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die 
gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn 
taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit (artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht).  

 Gedeputeerde Staten kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur, geheimhouding opleggen. Ook de commissaris van de Koning heeft 
die bevoegdheid. De geheimhoudingsplicht moet worden bevestigd door de 
volksvertegenwoordiging. Ook Provinciale Staten onderscheidenlijk (de voorzitter van) een 
commissie kunnen geheimhouding opleggen (artikelen 25, 55 en 91 Provinciewet).  

 Het schenden van de geheimhoudingsplicht is een misdrijf (artikel 272 Wetboek van Strafrecht). 
 
Artikel 4 
Afleggen eed of belofte  
De eed of belofte die op grond van de artikelen 40a en 64 van de Provinciewet moet worden afgelegd 
heeft onder meer betrekking op het geven, aannemen of beloven van giften, gunsten of geschenken. 
Zie voor de wetstekst inzake de eed of belofte het wettelijk kader onder 2 voor de bepalingen ter 
voorkoming van belangenverstrengeling. 
 
Artikel 5 
Geen andere inkomsten:  
Een bestuurder geniet geen andere vergoedingen ten laste van de provincie dan die bij of krachtens 
wet toegestaan zijn (artikelen 43 en 66 Provinciewet).  
 
Procedure van declaratie (modelverordeningen VNG en IPO):  
Er zijn voor gedeputeerden voorschriften opgenomen in de provinciale verordening over de wijze van 
declaratie (inclusief het overleggen van bewijsstukken) van vooruit betaalde (zakelijke) kosten en over 
rechtstreekse facturering van (zakelijke) kosten bij de provincie. Ook zijn in de provinciale verordening 
voor gedeputeerden voorschriften opgenomen over het (zakelijk) gebruik van een provinciale 
creditcard. 
 
Buitenlandse dienstreis voor gedeputeerden (modelverordeningen VNG en IPO):  
Als de gedeputeerde in het provinciaal belang een reis buiten Nederland maakt, worden de in 
redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed. Voor een reis in het provinciaal 
belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van 
Gedeputeerde Staten vereist.  
Provinciale Staten kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 
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BIJLAGE 2 – TOELICHTING  
 
Artikel 2.1.1 en 2.1.2 
Zoals uit het opgenomen wettelijk kader blijkt, zijn er enkele verschillen in de wetgeving t.a.v. de 
openbaarmaking van (inkomsten uit) nevenfuncties tussen de commissaris van de Koning enerzijds 
en gedeputeerden anderzijds. De nadere invulling daarvan in 2.1.1 en 2.1.2 is in lijn hiermee dan ook 
niet exact gelijk. 

Een nevenfunctie is een activiteit die iemand naast zijn of haar hoofdberoep uitoefent. Deze functie 
kan ambtsgebonden (q.q.) of niet-ambtsgebonden, betaald of onbetaald zijn. Onder nevenfunctie 
wordt verstaan een functie die bij een andere (publieke of private) rechtspersoon dan de provincie 
wordt vervuld. Wettelijk is bepaald dat de gedeputeerden en de commissaris van de Koning geen 
nevenfuncties vervullen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling 
van het ambt. 
Bij het aanvaarden van nevenfuncties zijn de volgende afwegingen van belang: 
1. Tussen het ambt en de nevenfunctie mag geen belangenverstrengeling optreden; 
2. Het vervullen van de nevenfunctie mag geen afbreuk doen aan het aanzien van het ambt; 
3. De nevenfunctie mag niet zoveel tijd kosten dat het functioneren als ambtsdrager in het geding 
komt; 
4. De (hoogte van de) honorering van de nevenactiviteiten mag geen aanleiding geven tot discussies. 
 
Erefuncties zijn per definitie geen nevenfunctie zoals hierboven benoemd. Bij een erefunctie is er 
geen sprake van statutair vastgelegde bestuurlijke rechten/plichten ten opzichte van de organisatie. 
Het lidmaatschap geldt als een erefunctie, zoals beschermheer, comité van aanbeveling, 
ambassadeurschap. Bij een dergelijke functie verleent een bestuurder zijn of haar goede naam aan de 
organisatie of het comité dat zich beijvert voor een goed doel en te goede naam en faam bekend 
staat. 
 
Melding nevenfuncties   
In de Provinciewet is in artikel 66, lid 2 opgenomen “de commissaris meldt zijn voornemen tot 
aanvaarding van een nevenfunctie, anders dan uit hoofde van het ambt van commissaris, aan 
provinciale staten”.  Daarnaast is in artikel 40b, lid 2 opgenomen “een gedeputeerde meldt zijn 
voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan 
provinciale staten”. Verder worden nevenfuncties en de inkomsten uit nevenfuncties openbaar 
gemaakt.  
 
Momenteel wordt op de provinciale website (persoonlijke pagina’s van het College van GS) melding 
gemaakt van de nevenfuncties en is aangegeven of het bezoldigde (incl. inkomsten) of onbezoldigde 
functies betreft.  
 
Commissaris van de Koning  

- Conform artikel 2.1.1 van deze gedragscode levert de commissaris van de Koning de 
provinciesecretaris de informatie aan over de nevenfuncties die openbaar gemaakt moeten 
worden bij aanvang van het ambt. Als gaande de uitoefening van het ambt een nieuwe 
nevenfunctie aanvaard wordt of de omstandigheden met betrekking tot bestaande nevenfuncties 
wijzigen, meldt de commissaris van de Koning in het College van Gedeputeerde Staten zijn 
voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie en wordt de informatie die hierop betrekking 
heeft binnen één maand aangeleverd bij de provinciesecretaris.  

- Op basis van de Provinciewet (art. 65, lid 2) meldt de commissaris zijn voornemen tot aanvaarding 
van een nevenfunctie, anders dan uit hoofde van het ambt van commissaris, aan Provinciale 
Staten.  

- Het Kabinet van de commissaris van de Koning is verantwoordelijk voor melding van  het 
voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie, anders dan uit hoofde van het ambt van de 
commissaris, aan Provinciale Staten  

- Het Kabinet is tevens verantwoordelijk voor plaatsing van nevenfuncties (incl. neveninkomsten) en 
up-to-date houden van de nevenfuncties op de provinciale persoonlijke website van de 
commissaris van de Koning; 

-  
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- Neveninkomsten moeten jaarlijks voor 1 april opgegeven worden aan het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de verrekenregels van deze 
neveninkomsten. In september neemt het College dan voor ieder GS lid afzonderlijk een besluit 
ter zake eventuele terugbetaling.  

 
Gedeputeerden 

- Conform artikel 2.1.2 van deze gedragscode levert de gedeputeerde de provinciesecretaris de 
informatie aan over de nevenfuncties die openbaar gemaakt moeten worden bij aanvang van het 
ambt. Als gaande de uitoefening van het ambt een nieuwe nevenfunctie aanvaard wordt of de 
omstandigheden met betrekking tot bestaande nevenfuncties wijzigen, meldt de gedeputeerde in 
het College van Gedeputeerde Staten zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie en 
wordt de informatie die hierop betrekking heeft binnen één maand aangeleverd bij de 
provinciesecretaris.  

- Op basis van de Provinciewet (art. 40b, lid 2) meldt de gedeputeerde zijn voornemen tot 
aanvaarding van een nevenfunctie aan Provinciale Staten.  

- De melding van  het voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan Provinciale Staten 
gebeurd via de reguliere verzending van de openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten aan 
Provinciale Staten en eenmaal per kwartaal via een verzameloverzicht. 

- De bestuursadviseur is tevens verantwoordelijk voor openbaarmaking van de nevenfuncties (incl. 
neveninkomsten) door plaatsing en up-to-date houden van de nevenfuncties op de provinciale 
persoonlijke website; 

- Neveninkomsten moeten jaarlijks voor 1 april opgegeven worden aan Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de verrekenregels van deze neveninkomsten. In 
september neemt het College dan voor ieder GS lid afzonderlijk een besluit ter zake eventuele 
terugbetaling.  

 
Artikel 2.2 
Het voornemen tot tussentijdse aanvaarding van een functie wordt onmiddellijk gemeld als sprake is 
van een verstrengeling met het belang van de Provincie Limburg. Voor de commissaris van de Koning 
geldt eenzelfde lijn van bespreking met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
 
Artikelen 2.3 en 2.4  
In deze bepalingen is de zogenaamde ‘draaideurconstructie’ geregeld. In 2.3 gedurende 1 jaar na 
aftreden de uitsluiting van betaalde werkzaamheden ten behoeve van de provincie en in 2.4 de 
uitsluiting van benoeming als commissaris of bestuurslid van een ‘verbonden partij’, ofwel, kort 
samengevat, van een organisatie waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. 
Hiermee wordt het mogelijke risico op verstrengeling van persoonlijke en functionele belangen 
vermeden. 
 
Het begrip ‘verbonden partij’ is ontleend aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten. Daarin staat dat een verbonden partij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
organisatie is waarin de provincie of gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een 
financieel belang wordt gedefinieerd als een aan de betrokken organisatie ter beschikking gesteld 
bedrag dat niet verhaalbaar is indien die organisatie failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag 
waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de organisatie haar verplichtingen niet nakomt. 
 
En onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in 
het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. 
  
Aanvaarding van een dienstbetrekking bij de provincie is niet uitgesloten. Dat kan van belang zijn in 
het kader van de re-integratie van de voormalige bestuurder en ter voorkoming van uitkeringslasten 
voor de provincie. Uiteraard dienen daarbij de regels van werving en selectie en aanstelling te gelden 
die er voor iedereen zijn die bij de provincie gaat solliciteren. De draaideurconstructie geldt natuurlijk 
niet bij aanvaarding van het statenlidmaatschap. Tevens is hier het provinciale  ‘Beleidskader Selectie 
en benoemingen‘ van toepassing.  
 
Het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid, (vooruitlopen op een nieuwe functie na aftreden) geldt uiteraard 
evenzeer voor een functie bij de voormalige provincie. 
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Artikel 3.1 
Het is belangrijk de juiste maatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegden vertrouwelijke 
en/of geheime gegevens kunnen bezitten, raadplegen of beschadigen. Daarbij moet in de digitale 
setting worden gedacht aan de beveiliging van de computer, smartphones e.d. met wachtwoorden en 
het niet onbeheerd achterlaten van USB-sticks met vertrouwelijke/geheime informatie. 
 
Artikel 4.1 
In de gedragscode is het uitgangspunt dat geschenken, faciliteiten en diensten niet worden 
geaccepteerd als hiermee de onafhankelijke positie van de bestuurder kan worden beïnvloed. Dat is in 
ieder geval aan de orde in onderhandelingssituaties. Is daarvan geen sprake dan kunnen om 
praktische redenen incidentele kleine geschenken (met een geschatte waarde van € 50 of minder) 
door de bestuurder worden aanvaard, echter nooit op het huisadres. Duurdere geschenken worden 
niet aanvaard. Zij worden teruggestuurd of eigendom van de provincie die zorgt voor een goede 
bestemming van het geschenk.  
 
Artikel 4.3 
Het gaat hier buitenlandse reizen die betrokkene als commissaris van de Koning, onderscheidenlijk 
als gedeputeerde, aanvaardt. Buitenlandse reizen in de hoedanigheid van lid van een politieke partij 
vallen hier dus niet onder. 
Bij de artikelen 4.2 en 4.3. dient eveneens als afwegingskader de motieven van de uitnodigende partij 
beoordeeld te worden. Het kan en mag er niet om gaan de onafhankelijke positie van de bestuurders 
te beïnvloeden. 
Openbaarmaking hiervan gebeurt via publicatie van de openbare agenda één keer per kwartaal.  
 
Artikel 5.1 
Aan bestuurders worden rechtspositionele voorzieningen, vergoedingen en andere verstrekkingen 
geboden die een goed functioneren van de bestuurders mogelijk maken.   
Uitgangspunt is dat uitgaven door de bestuurder plaatsvinden op rekening en dat indien dat niet 
mogelijk is declaraties worden ingediend via het daarvoor geldende declaratieprotocol. Geldstromen 
tussen de rekening van het bestuursorgaan en de persoonlijke rekening van de bestuurder maken een 
zwaardere controle op de uitgaven noodzakelijk. 
 
Artikelen 5.2 en 5.3 
Uitgangspunten zijn hier eigen verantwoordelijkheid, transparantie en bereidheid om schriftelijk 
verantwoording af te leggen.  
 
De beoordeling van de noodzaak van de buitenlandse dienstreis ligt uiteindelijk bij Gedeputeerde 
Staten.  
Ingevolge artikel 5.4 gelden de bepalingen van de artikelen 5.2 en 5.3 niet voor de meer reguliere 
(buitenlandse) dienstreizen naar een Europese instelling in het buitenland. Voor dergelijke 
(buitenlandse) reizen vormen deze bepalingen wel een belangrijk richtsnoer.  
Buitenlandse reizen die worden gemaakt ten behoeve van de politieke partij zijn geen ‘dienstreizen’ en 
vallen dus niet onder de artikelen 5.2 en 5.3 en komen niet ten laste van de provincie. 
 
Artikel 5.6 
Voorzieningen en eigendommen van de provincie mogen alleen gebruikt worden conform de 
Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Limburg 2019 en eventueel 
bijbehorende gebruikersovereenkomsten. Het betreft hierbij onder meer:  

- Voorziening dienstauto 

- Informatie- en communicatievoorzieningen 

- Gebruik creditcard. 
 
Artikel 6.1 
Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan en als zodanig verantwoordelijk voor de inhoud 
van de gedragscode, voor een eenduidige interpretatie daarvan en voor wijziging/aanvulling daarvan 
bij onduidelijkheden of leemtes. 
 
  



 

  

 11 

Artikel 6.2 
De Provinciewet verplicht Provinciale Staten om voor zichzelf en voor de bestuurders een 
gedragscode vast te 
stellen. Aanvullend op de wettelijke regels die gelden voor politieke ambtsdragers, bevat de 
gedragscode een aantal materiële normen waaraan de politieke ambtsdragers zich committeren. De 
commissaris van de Koning heeft de wettelijke taak om de bestuurlijke integriteit van zijn of haar 
provincie te bevorderen. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor de portefeuille ‘integriteit’ duidelijk 
belegd. De wettelijke bepalingen bieden de ruimte om naar gelang de situatie handelend op te treden, 
waarbij niet alleen gedacht moet worden aan het optreden bij incidenten. 
 
Binnen de Provincie Limburg functioneert de Commissie Integriteit van Provinciale Staten: 

- begeleidt integriteitsonderzoeken zoals opgenomen in het ‘protocol (mogelijke) 
integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten provincie 
Limburg 2017’. 

- ontwikkelt kennis over integriteit binnen Provinciale Staten en bevordert de integriteit van de leden 
van Provinciale Staten. 

 
De Commissie Integriteit bestaat uit 5 Statenleden. De leden van de commissie worden op voordracht 
van de fracties benoemd door het Presidium. Een van de 5 commissieleden wordt door het Presidium 
benoemd tot voorzitter. Bij verhindering van de voorzitter van de Commissie Integriteit wijst de 
commissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. Het Presidium benoemt op 
voordracht van de Commissie Integriteit de extern adviseur Integriteit. 
De extern adviseur Integriteit, de commissaris van de Koning, een gedeputeerde en de Statengriffier 
zijn adviserend lid. De Commissie Integriteit wordt ondersteund door de Statengriffier en/of diens 
plaatsvervanger en kan zich indien gewenst bij laten staan door derden. 
 
De extern adviseur Integriteit is het (vertrouwelijke) meldpunt voor alle signalen van (mogelijke) 
integriteitsschendingen door leden van PS of leden van GS. Eventuele meldingen worden besproken 
met de commissaris van de Koning en de Statengriffier in de Integriteitsdriehoek. De extern adviseur 
Integriteit adviseert de Commissie Integriteit om de commissaris van de Koning al dan niet opdracht te 
geven een feitenonderzoek te laten verrichten. Tevens zal hij de commissie van gevraagd en 
ongevraagd advies voorzien over het bevorderen van de bestuurlijke integriteit. 
 
De Commissie Integriteit vergadert gemiddeld vier keer per jaar.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 5 februari 2021. 

 

 

Provinciale Staten voornoemd 

 

 

 

de voorzitter,  

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens 

 

 

 

de griffier,  

de heer mr. A.O.J. Pregled 
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1. Inleiding 
1.1 Kwaliteit van het openbaar 

bestuur en integriteit
Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar 
bestuur. Ook kan integriteit het vertrouwen van de burgers in hun 
overheid maken of breken. De overheid moet dus prioriteit geven 
aan integriteit, temeer omdat zij werkt met publieke middelen en 
op veel terreinen een monopoliepositie heeft.

Tegelijkertijd staat de integriteit van politieke ambtsdragers onder 
druk, wat vooral het gevolg is van allerlei maatschappelijke 
ontwikkelingen. Zo zijn het publieke en het private domein meer 
met elkaar verstrengeld geraakt, neemt de rol van de participerende 
burger toe en krijgen politieke ambtsdragers in het decentraal 
bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers en 
de wijze waarop hier beleidsmatig mee wordt omgegaan1. 
Bovendien is de belangstelling voor integriteitsvraagstukken sterk 
toegenomen. Door sociale media is mediacomplexiteit toege-
nomen. Daardoor is de zichtbaarheid van politici toege nomen. 
Elke politieke ambtsdrager op elk bestuurlijk niveau kan bij alle 
afwegingen, soms plotseling, vragen krijgen over zijn integriteit. 
Wetenschappers doen onderzoek naar corruptie en fraude, 
journalisten vragen declaraties van bestuurders op en doen 
verslag van lokale affaires. Burgers mengen zich in het debat via 
sociale media. Parlementariërs stellen Kamervragen. En terecht, 
want belangenverstrengeling, misbruik van positie, corruptie en 
fraude worden steeds minder geaccepteerd.

Politieke ambtsdragers vervullen een voorbeeldfunctie voor 
burgers en voor hun ambtenaren. De handel en wandel van 
politieke ambtsdragers heeft zijn weerslag op de hele organisatie, 
zowel in positieve als in negatieve zin. Politieke ambtsdragers zijn 
verantwoordelijk voor de eigen integriteit en collectief voor de 
integriteit van hun organisatie. De politieke ambtsdrager heeft 
uiteraard net als iedere andere burger recht op een privéleven, 
maar hij leeft in een glazen huis, waardoor ook privégedragingen 
onderwerp van (brede) publieke aandacht kunnen zijn. Daarom 
moet een politieke ambtsdrager 24 uur per dag alert zijn op 
handelingen of gedragingen die het aanzien en de integriteit van 
het politieke ambt kunnen schaden.

Deze handreiking is een gezamenlijk product van het Inter-
provinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 
Zij willen hiermee provincies, gemeenten en waterschappen 
stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de 

1 Rapport Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2020 

bestuurlijke integriteit te versterken. De handreiking is bedoeld 
voor elke politieke ambtsdrager. De primaire verantwoordelijkheid 
voor integriteit ligt bij elke provincie, gemeente en waterschap 
afzonderlijk maar vóór alles bij elke ambtsdrager persoonlijk. 
De handreiking biedt ook aanknopingspunten voor de besturen 
van de BES-eilanden.

1.2 Meer dan regels en 
procedures

Integriteit is als een van de zeven leidende beginselen opgenomen 
in de Nederlandse Code voor Goed Bestuur. Openheid en integriteit 
worden daarbij in samenhang gezien met de andere voorwaarden 
voor goed bestuur dat zich kenmerkt door behoorlijk bestuur (met 
kernwaarden als integriteit, gelijkheid en rechtmatigheid), 
responsief bestuur (legitimiteit, openheid, participatie en 
verantwoording) en resultaatgericht bestuur (effectiviteit en 
efficiency)2. De voorwaarden behoorlijkheid, responsiviteit en 
resultaatgerichtheid kunnen elkaar in de praktijk bijten. Het gaat 
erom dat een bestuur in de praktijk de juiste balans vindt tussen 
deze drie voorwaarden. 

Daarnaast kan elk bestuur voor de eigen organisatie een aantal 
richtinggevende uitgangspunten en normen voor integriteit 
afspreken, waarmee de politieke ambtsdragers zich zowel in hun 
gedrag als in de discussies bij de opstelling van de gedragsregels 
en codes laten leiden. 

Om het integriteitsbeleid handen en voeten te geven is een aantal 
regels en procedures vastgesteld. Een belangrijke notie is daar-
naast dat integriteit een grondhouding is, een kwestie van 
mentaliteit, iets waar je aan kunt werken en waar je in kunt 
groeien. In het integriteitsbeleid zal een belangrijke plaats moeten 
worden ingeruimd voor de cultuur in de organisatie en in de 
politieke arena. Dit moet een cultuur zijn van openheid, waarin 
men dilemma’s kan bespreken en elkaar aanspreekt op gedrag en 
handelen. Het vaststellen van regels en procedures is van groot 
belang, maar het mag nooit leiden tot een houding dat de 
integriteit daarmee is ‘geregeld’.

Integriteit vraagt ook om een heldere verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, waarbij “checks en 
balances” centraal staan. Daarmee wordt het overheidshandelen 
transparant en controleerbaar. De taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de bestuursorganen in provincies, 
gemeenten en waterschappen zijn wettelijk geregeld. Het is van 

2 Brochure Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. 
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groot belang dat de bestuursorganen voor de juiste “checks en 
balances” zorgen als zij hun bevoegdheden uitoefenen of doen 
uitvoeren door hun organisaties. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met eventuele integriteitsrisico’s en dient het 
integriteits bewustzijn door de hele organisatie gestimuleerd en 
geborgd te zijn. Elkaar durven aan te spreken is hier een uiting van.

1.3 Gedragscodes
Gedragscodes3 zijn een belangrijk instrument en hulpmiddel om 
een open, transparante en integere organisatiecultuur te 
realiseren. De Provincie-, Gemeente- en Waterschapswet 
verplichten Provinciale Staten, de gemeenteraad en het algemeen 
bestuur van het waterschap om voor zichzelf en voor hun 
bestuurders een gedragscode vast te stellen. Deze moet de 
integriteit van de politieke ambtsdragers helpen waarborgen. Het 
rechtskarakter is dat van een interne regeling, ter invulling van en 
(bij enkele normen) in aanvulling op de wettelijke regels. De 
provincie-, gemeente- en waterschapsbesturen hebben veel 
ruimte om deze gedragscode zelf in te vullen. Zij vormt een 
beoordelingskader en leidraad bij twijfel, vragen en discussies. Het 
niet naleven van de gedragscode heeft geen rechtsgevolgen. Er is 
sprake van zelfbinding. De regels worden in gezamenlijk debat 
vastgesteld door de politieke ambtsdragers zelf. In dit licht 
moeten de regels in de code worden gezien. Dat maakt de 
gedragscode evenwel niet vrijblijvend. De bestuurders kunnen 
daarop worden aangesproken en zij dienen zich over de naleving 
ervan te verantwoorden. Gebeurt dat niet, dan is de gedragscode 
een dode letter. Het proces van totstandkoming van de code, met 
de discussie binnen de provincie, gemeente en het waterschap 
over de uitgangspunten en kernbegrippen van integriteit, is 
minstens zo belangrijk als de gedragscode zelf. 

Maar een gedragscode heeft niet de juridische status van een 
algemeen verbindend voorschrift waaruit rechten en verplichtingen 
voortvloeien. Een gedragscode doet vooral een moreel appel op 
volksvertegenwoordigers en bestuurders. Om dat te bereiken, 
kunnen zij bepalingen met gedragsregels bevatten over bijvoor-
beeld declaratiegedrag, het gebruik van gemeentelijke voor-
zieningen voor privédoeleinden en het voorkomen van 
vermenging van publieke en zakelijke belangen. Het voorschrijven 
van een gedragsregel die afwijkt of verder gaat dan een dwingend-
rechtelijke wettelijke regeling is niet mogelijk. Nemen provincies, 
gemeenten of waterschappen contra-legem constructies op in de 
gedragscode dan kunnen die gemakkelijk weer zelf aanleiding zijn 
voor integriteitsproblemen.

3 Modelaanpak basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie, 

1.4 Leeswijzer
De hoofdstukken 2 tot en met 8 bestrijken de belangrijkste onder-
werpen waaraan integriteitsaspecten zijn verbonden. Alle teksten 
zijn gebaseerd op de Provincie-, Gemeente- en Waterschapswet. 
Ook bevat elk hoofdstuk een aantal aanbevelingen, met uit-
zondering van hoofdstuk 8 dat een apart karakter heeft. Ook zijn 
enkele praktijkvoorbeelden (casuïstiek, dilemma’s die zich hebben 
voorgedaan en voorbeelden van een aanpak) in de hoofdstukken 
verwerkt. Hoofdstuk 9 licht het ‘hoe’ van het integriteitsbeleid toe: 
de aanpak ervan binnen de eigen organisatie. 

1.5 Terminologie
• Politieke ambtsdragers: bestuurders en gekozen volksvertegen-

woordigers van provincies, gemeenten en waterschappen. 
• Bestuurders: commissarissen van de Koning, gedeputeerden, 

burgemeesters, wethouders, voorzitter en leden van het 
dagelijks bestuur van een waterschap. Deze bestuurscolleges 
worden ook aangeduid als het dagelijks bestuur/DB. 

• Volksvertegenwoordigers: Statenleden, raadsleden en leden 
van het algemeen bestuur van een waterschap. De vertegen-
woordigende organen worden ook aangeduid als het algemeen 
bestuur/AB.

Waar de tekst niet van toepassing is op beide categorieën 
politieke ambtsdragers, wordt gesproken over ‘bestuurders’ dan 
wel ‘volksvertegenwoordigers’.
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2. Voor het ambt: werving  
en selectie

2.1 Inleiding 
U krijgt als kandidaat volksvertegenwoordiger of als kandidaat-
bestuurder over het algemeen te maken met integriteitstoetsing. 
Als kandidaat-volksvertegenwoordiger door de politieke partij en 
als kandidaat-bestuurder door middel van de zogenaamde 
risicoanalyse integriteit in opdracht van provinciale staten, de raad 
of het algemeen bestuur. Voor deze twee verschillende onder-
delen zijn er twee afzonderlijke publicaties verschenen.

De Handreiking Integriteitstoetsing (Handreiking integriteitstoetsing) 
gaat in op het wervingsproces van kandidaten voor de 
volksvertegenwoordiging. 

De Handleiding basisscan integriteit biedt uitgangspunten voor 
een transparante en zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van 
risicoanalyses integriteit voor kandidaat-bestuurders in opdracht 
van provinciale staten, de gemeenteraad of het algemeen bestuur. 
De handleiding is online beschikbaar via de volgende link 
(Handleiding basisscan integriteit).

2.2 Integriteitstoetsing door de 
politieke partij

De handreiking integriteitstoetsing biedt, in de vorm van een 
toolbox, een overzicht van methoden die de wervings- en selectie-
commissies van politieke partijen kunnen benutten bij het toetsen 
van de integriteit van – en het verbeteren van het bewustzijn over 
de integriteitsrisico’s bij potentiële kandidaten. De handreiking 
faciliteert daarmee het gesprek over kwetsbaarheden en 
beheersmaatregelen. Er worden daarvoor negen praktische 
instrumenten aangereikt: 
1. vuistregels integriteit,
2. zelfassessment om volksvertegenwoordiger te worden,
3. vragenlijst integriteit, 
4. antecedentenonderzoek, 
5. herkennen van mogelijke ondermijning, 
6. leidraad integriteit selectiegesprek, 
7. bewilligingsverklaring,
8. integriteitsagenda, en
9. de zogenaamde dilemmakaarten. 

In het kader van de aandacht voor integriteit is het ook actueel om 
te bezien in de mate waarin het bestuur en volksvertegen-

woordiging weerbaar is en moet zijn tegen ondermijning4. Het 
Netwerk Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK helpt 
volksvertegen woordigers en bestuurders verder op het gebied van 
integriteit met preventie en trainingen, risicoanalyse integriteit en 
advies bij onderzoeken. 
Twee derde van de landelijke partijen en circa 60% van de 
plaatselijke afdelingen screent inmiddels haar kandidaat-
volksvertegenwoordigers en kandidaat-bestuurders5. 

Valkuilen en startpositie in integriteit voor u als kandidaat 
volksvertegenwoordiger of bestuurder.
Integriteit lijkt vaak een vanzelfsprekendheid te zijn en juist daar 
zit de valkuil. Een tweede valkuil is dat integriteit in overgrote 
meerderheid als iets gezien wordt dat over anderen gaat en niet 
over uzelf. Integriteit is vaak complex, niet eenduidig, met 
gekleurde en grijze gebieden en staat bijna altijd in een dynamisch 
politiek-bestuurlijke werkelijkheid. Er geldt: “Integriteit is geen 
bezit, maar een constante opgave en uitdaging’6.
En het adagium geldt hier “verander de wereld en begin bij uzelf”. 
Integriteitstoetsing is in eerste instantie in het belang van uzelf, om 
het risico op integriteitsrisico’s te verkleinen. De toets vindt plaats 
vanuit een positieve grondhouding. Ontwikkelen van bewustzijn en 
handelingsperspectief slaat in eerste instantie terug op uzelf. Voor 
werkelijk een integer bestuur is echter een collectief 
integriteitsbewustzijn nodig.

Voor specifieke vragen of verdere informatie naar aanleiding van 
deze paragraaf kunt u terecht bij de verschillende bestuurders-
verenigingen van politieke partijen. Indien u geen lid bent van een 
landelijke partij, kunt u terecht bij het Kennispunt Lokale politieke 
partijen.

Mogelijkheden: Toolkit democratisch weerbaarheid voor politieke 
ambtsdragers
Naast de uitleg in de handreiking integriteitstoetsing over zelf 
assessment is er nog een nuttige tool voor u. Want op de vraag of 
u zichzelf in het profiel vindt passen van volksvertegenwoordiger 
is er de handige Toolkit democratische weerbaarheid voor 
politieke ambtsdragers te benutten. In die toolkit wordt 

4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 28 844, nr. 146 en 29 911 nr. 207. 
5 M. Boogers, G. Voerman, Rekrutering en selectie van kandidaten voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018: ontwikkelingen vanaf 2006 geduid, 
Universiteit Twente / Rijksuniversiteit Groningen, 2018.

6 Grijs, onderzoek naar achtergronden en risicofactoren bestuurlijke 
integriteit; onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012.
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eenvoudig gezegd antwoord verkregen op de vragen: 
1. Wie bent u?
2. Wat draagt u mee?
3. Wie/wat beïnvloedt u?
4. Wat komt u tegen?
5. Wat kunt u doen?

(potentiele) onmogelijkheden 
Er zijn een aantal wettelijke onmogelijkheden om volksvertegen-
woordiger (of bestuurder) te worden als tegelijkertijd bepaalde 
functies worden uitgeoefend zoals benoemd in hoofdstuk 3.2 en 
over onverenigbare functies en een aantal verboden handelingen 
in hoofdstuk 3.3.

Daarnaast zijn er een aantal potentiële onmogelijkheden die met 
name uit antecedentenonderzoek blijken. Daarom wordt er 
specifiek op dit element wel nader in gegaan in deze handreiking. 

Drie vormen worden onderscheiden in het antecedenten onderzoek: 
1. Openbare bronnenonderzoek. Een onderzoek in bronnen die 

voor eenieder toegankelijk zijn.
2. Aanvraag Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG is 

een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de kandidaat 
in het verleden, geen bezwaar vormt voor het vervullen van 
een specifieke taak of functie in de samenleving.

3. Referentieonderzoek. Het opvragen van referenties en het 
bevragen van deze referenties op hun ervaringen met de 
kandidaat (alleen bij kandidaat-bestuurders).

Ad 1 
Tegenwoordig zijn uitingen en gedragingen uit het verleden meer 
en meer traceerbaar op het web. Wees dus te allen tijde bewust 
van eventuele uitingen en gedragingen in het verleden en hoe die 
zijn vastgelegd en hoe u daar mee omgaat.

Aanvullende tip is te zorgen dat uw CV of web profiel (bijvoorbeeld 
uw LinkedIn pagina) naadloos aansluit op een later publiekelijk te 
maken lijst van nevenfuncties. Eenduidige transparantie vormt 
hier het credo.

Ad 2
Het conceptwetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren 
decentraal bestuur zorgt ervoor dat een VOG voor de benoeming 
van een bestuurlijke functie zoals de wethouder, overlegd dient te 
worden. Als de kandidaat-bestuurder deze VOG niet kan over-
leggen, heeft dit als gevolg dat de kandidaat niet benoembaar is. 
De VOG dient daarmee als benoembaarheidsvereiste. Voor de 
afgifte van een VOG wordt door de Dienst Justis van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid gewerkt met zogenaamde screenings-
profielen, waarbij aan de hand van bepaalde risicogebieden wordt 
beoordeeld of aan betrokkene voor de desbetreffende functie een 
VOG kan worden afgegeven. Tegen de weigering van een VOG staat 
bezwaar en beroep open. Bij de toets voor kandidaat-wethouders 
aan dit screeningsprofiel geldt een terugkijktermijn van tien jaar. 
Eén van de kenmerken van de functie van bijvoorbeeld een 

wethouder is dat wordt omgegaan met gevoelige informatie. Het 
omgaan met gevoelige informatie brengt verschillende risico’s met 
zich mee. Als politicus bestaat ook het gevaar van omkoping of 
door de verkregen informatie zichzelf een voordeel te verschaffen. 
Indien blijkt dat de kandidaat-bestuurder in de voorgeschreven 
terugkijktermijn voorkomt en/of is veroordeeld voor feiten die 
verband houden met de functieaspecten geld, goederen en/of 
personen zegt dat in negatieve zin iets over zijn/haar kwetsbaarheid 
en integriteit om als politieke ambtsdrager op te kunnen treden. Er 
is ook een VOG-check beschikbaar. De VOG-check berekent aan de 
hand van een serie vragen of iemand een hoge, gemiddelde of lage 
kans heeft op een VOG in diverse branches, nu en in de toekomst.

2.3 Risicoanalyse integriteit voor 
kandidaat-bestuurders

Zoals in de inleiding aangegeven is de risicoanalyse integriteit 
bedoeld voor kandidaat –bestuurders. Nu is niet de politieke partij 
de initiatiefnemer maar het betreffende bestuursorgaan (Staten, 
Raad of Algemeen bestuur).

De eerdergenoemde handleiding geeft zicht op de standaard-
elementen die onderdeel uitmaken van een basisscan integriteit. 
Daarnaast biedt de handleiding uitgangspunten, afwegingen en 
tips voor een gedegen voorbereiding en zorgvuldige uitvoering van 
risicoanalyses voor kandidaat-bestuurders. Het gaat om de 
afspraken (opdrachtverlening, reikwijdte en uitvoering), de 
informatiestromen aan kandidaten en besluitvormers (Staten, raad 
of algemeen bestuur), het uitvoeren van de analyse (inhoud en 
proces) en het borgen van de risicoanalyse (beheersmaatregelen, 
monitoring en evaluatie). 

De toepassing van een risicoanalyse wordt inmiddels wijdverbreid 
toegepast en is thans opgenomen in het conceptwetsvoorstel Wet 
bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. Met 
het verrichten van een risicoanalyse integriteit ten aanzien van een 
persoon of partij, worden de mogelijke integriteitsrisico’s in kaart 
gebracht, geanalyseerd en kunnen eventueel risico beheersende 
maatregelen worden genomen.

De handleiding geeft vooral ook aan dat het vooral in uw eigen 
belang is om vlak voor een benoeming nog eventuele kwets-
baarheden rond integriteit op te sporen voordat u het glazen huis 
betreedt. 

Als u inmiddels al een uitgebreide en goede toetsing heeft onder-
gaan binnen uw politieke partij is het aannemelijk dat u als 
aankomend bestuurder voor weinig verrassingen meer komt te 
staan en u dus die risicoanalyse integriteit met vertrouwen 
tegemoet kunt zien. Maar behoedt u voor overmoedigheid en 
achteloosheid. Integriteit blijft complex en analyses en duidingen 
kunnen verschillend uitwerken. Immers de weging en beoordeling 
van een analyse is context gebonden. Bovendien is een bestuurlijke 
setting een andere dan die van een volksvertegenwoordiger.
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Na de werving van volksvertegenwoordigers komt er na de 
verkiezingen het proces van collegevorming aan de orde. Als u na 
de collegeonderhandeling kandidaat-bestuurder bent is het zaak 
om dat tot na de risicoanalyse integriteit tezamen met uw partij, 
in casu fractievoorzitter, strikt vertrouwelijk te houden. Hoewel 
het niet vaak voorkomt dat een kandidaat-bestuurder zich alsnog 
terugtrekt of niet benoembaar wordt geacht, voorkomt dit eerste 
advies van deze paragraaf toch aandacht. Zaak is wel om de 
periode na de collegeonderhandeling en het bekendmaken van de 
kandidaat-bestuurders zo kort mogelijk te houden. Kortom een 
goede voorbereiding vanuit u, uw partij en de betrokkenen bij de 
benoemingsprocedure is het halve werk. Hierop voorzien ook de 
eerder genoemde verschillende ondersteuningsinstrumenten. 

Advies is daarom de risicoanalyse integriteit aandachtig, 
transparant en zorgvuldig tegemoet te treden. U kunt het zien als 
extra weerspiegeling van uw bekwaamheden met bijbehorende 
risico’s of als generale repetitie voordat u de glazen stolp van het 
openbaar bestuur betreedt. 

Risicoanalyses worden thans nog verschillend uitgevoerd en 
kennen dus een verschillende aanpak. Allen raken als het goed is 
de bestanddelen zoals genoemd in de handleiding basisscan. De 
risicoanalyse is opgenomen in het reglement van orde van de raad 
of in een integriteitsverordening. Dat vormt dus ook voor u als 
kandidaat het eerste vertrekpunt. 

Uitleiding: Aan het begin van het ambt 
Het goede gesprek om integriteit bespreekbaar te maken als 
onderdeel van de behandelde toetsingsprocedures voert u  
meerdere malen. Bij uw politieke partij bij ten minste de 
kandidaat stelling en in de risicoanalyse integriteit in de 
benoemings procedure tot bestuurder. Het gesprek is periodiek  
en dus terugkerend. 

Hoewel het strikt genomen net na de werving- en selectiefase valt 
maar wel bij een goede start hoort, ook uit integriteitsoogpunt, is 
er nog het volgende aandachtspunt. Een belangrijk moment is de 
eerste vergadering van het van de nieuwe Gedeputeerde Staten, 
het college en het dagelijks bestuur van het waterschap. In die 
eerste vergadering is het raadzaam dat integriteit een apart te 
bespreken onderwerp is. Daarbij wordt gerefereerd aan de 
afspraken die zijn gemaakt in het kader van de benoeming om 
integriteitsrisico’s weg te nemen of beheersbaar te maken. Ze 
worden alsnog vastgelegd en zo nodig gemonitord. Bovendien 
kunnen dan collegiaal afspraken worden gemaakt over hoe te 
handelen bij opkomende integriteitskwesties. Een en ander is 
mede afhankelijk hoe het college het eigen integriteitsbeleid gaat 
vormgeven. Het beste is wel direct een afspraak te maken over een 
te hanteren integriteitsagenda. 

Daarmee blijft integriteit praktisch, levend en is dus continuïteit 
duurzaam geborgd7. Ten slotte kan de afrondende vraag open op 
tafel worden gelegd door de voorzitter of er overigens nog andere 
feiten zijn uit heden of verleden van u als bestuurder die het 
college als collectief zou moeten kennen omdat ze op enig 
moment van negatieve invloed zouden kunnen worden op het 
functioneren van het college of het college in een moeilijke 
situatie zouden brengen. Niet dat dat na alle gevolgde procedures 
vermoedelijk nieuwe inzichten oplevert, maar het is goed om een 
gemeenschappelijk commitment en vertrouwensband op dit punt 
te markeren. 

In hoofdstuk 9 zijn een aantal aandachtspunten opgenomen 
waarover u mogelijk ook in het kader van integriteit nadere 
afspraken wilt vastleggen of waarover uw collega’s met u afspraken 
willen maken. 

7 Bij de invulling van een integriteitsagenda kunt u denken aan het 
integriteitsbeleid zelf voor bestuur en voor de ambtelijke organisatie, het 
tonen van voorbeeldgedrag, het volgen van trainingen en bijeenkomsten, 
intervisie, het gezamenlijk oefenen met dilemmakaarten, een mid-term 
review met uw eerste aanspreekpunt voor integriteit binnen of buiten de 
organisatie. Soms is eerst een cultuurtraject nodig om adequaat invulling te 
kunnen gaan geven aan een integriteitsagenda. Bij verstoorde verhoudingen 
tussen raad en college, binnen het college en of tussen raad/college en 
ambtelijke organisatie zijn voorafgaande trajecten noodzakelijk om een basis 
te verkrijgen om een succesvol integriteitsbeleid te kunnen voeren. Want 
duurzaam en effectief integriteitsbeleid bouw je alleen in vertrouwen niet in 
wantrouwen. Daarbij regel je echter wel wat er wordt gedaan om integriteit 
te bevorderen en wat als er integriteitskwesties gaan spelen. 
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3. Belangenverstrengeling 
3.1 Omschrijving en wettelijke 

bepalingen 
Van belangenverstrengeling is sprake als het publiek belang 
wordt vermengd met het persoonlijk belang van een politieke 
ambtsdrager of dat van derden. Hierdoor is een zuiver besluiten 
of handelen in het publiek belang niet langer gewaarborgd. Niet 
alleen feitelijke belangenverstrengeling, maar ook de schijn 
ervan moet worden vermeden.

Relevant voor kandidaatstelling. Een praktijkvoorbeeld.

De griffier van een gemeente stuurt ruim een jaar 
voorafgaand aan de verkiezingen een brief uit aan alle 
organisaties die deelnemen aan de verkiezingen opdat zij 
daar bij de werving en selectie van aspirant raadsleden en 
vervolgens de vaststelling van de kandidatenlijsten vast 
rekening mee kunnen houden. De brief wijst op de wettelijke 
vereisten voor de benoembaarheid volgens de Gemeentewet 
en de Kieswet en vermeldt de met het raadslidmaatschap 
onverenigbare betrekkingen. De brief gaat in op het belang 
om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen bij 
nevenfuncties. Deze gemeente geeft aan dat het vanuit 
politiek maatschappelijk oogpunt wenselijk kan zijn om 
gedurende het raadslidmaatschap afstand te nemen van 
bepaalde maatschappelijke en/of bestuurlijke functies. Naar 
de heersende opvattingen van de raad van deze gemeente 
zijn sommige functies, hoewel wettelijk toegestaan, niet 
wenselijk in samenhang met het raadslidmaatschap.

Het risico van belangenverstrengeling kan bijvoorbeeld ontstaan 
als een bestuurder een nevenfunctie vervult die raakvlakken heeft 
met de uitoefening van het politieke ambt. 

Het onafhankelijk handelen van politieke ambtsdragers staat zowel 
in de eed of belofte8, als in een aantal wettelijke bepalingen. De 
Provincie-, Gemeente- en Waterschapswet verbieden in dit verband:
• uitoefening van met het ambt onverenigbare functies (zie 3.2):
• bepaalde handelingen van politieke ambtsdragers (zie 3.3);
• deelname van bestuurders en volksvertegenwoordigers aan 

stemming in bepaalde gevallen (zie 3.4);
• nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het 

oog op een goede vervulling van de politieke functie (zie 3.5). 
Overigens heeft het verbod op het vervullen van dergelijke 

8 Artikelen 14, 40a, 64 Provinciewet , artikelen 14, 41a, 65 Gemeentewet, 
artikel 34 Waterschapswet.

nevenfuncties niet uitsluitend te maken met het al dan niet 
onafhankelijk handelen van de ambtsdrager. Het kan hier 
bijvoorbeeld ook gaan om imagobeschadiging van het ambt. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ten slotte, 
moet een bestuursorgaan ervoor waken dat de besluitvorming 
wordt beïnvloed door persoonlijke belangen (zie 3.4). 

Belangenverstrengeling kan daarnaast worden tegengegaan door 
onder meer:
• een meldingsregeling van financiële belangen (zie 3.9);
• afspraken die voorkomen dat oud-bestuurders in dienst van 

een externe partij na hun aftreden direct weer voor betaald 
werk ten behoeve van provincie, gemeente of waterschap 
worden binnengehaald (zie 3.10).

3.2 Onverenigbaarheid van 
functies 

Als een politieke ambtsdrager andere functies uitoefent naast zijn 
politieke ambt, kan dit leiden tot belangenverstrengeling. Dat kan 
de ambtsdrager in kwestie bij zijn onafhankelijk oordeel in de weg 
staan. Daarom is voor alle groepen politieke ambtsdragers op 
vrijwel dezelfde wijze vastgelegd welke functies hoe dan ook 
onverenigbaar zijn met het politieke ambt9. Bij het onderzoek naar 
de geloofsbrieven door het volksvertegenwoordigende orgaan 
wordt dit gecontroleerd. 
 
Onverenigbaar met het politieke ambt zijn onder meer de 
betrekkingen van minister, lid van de Raad van State en de 
Algemene Rekenkamer, van Nationale ombudsman en van 
ambtenaar aangesteld of ondergeschikt aan het desbetreffende 
bestuursorgaan. Een ambtenaar bij een waterschap mag 
bijvoorbeeld niet tegelijkertijd in het algemeen bestuur van eigen 
waterschap zitting nemen maar wel in het algemeen bestuur van 
een ander waterschap. 

Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot onverenig
bare functies

Met het wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren 
decentraal bestuur zullen een aantal wijzigingen worden 
doorgevoerd met betrekking tot de bepalingen inzake 
belangenverstrengeling. 

9 Artikelen 13, 35c, 67 Provinciewet, artikelen 13, 36b, 68 Gemeentewet, 
artikelen 31, 45,47 Waterschapswet.
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De volgende wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking 
tot de onverenigbaarheid van functies: 

Voorgesteld wordt om artikel 13 Gemeentewet, met 
betrekking tot de met het raadslidmaatschap onverenigbare 
betrekkingen, te wijzigen, teneinde te verduidelijken wanneer 
een raadslid werkzaam kan zijn bij een samenwerkingsverband 
waar de betreffende gemeente aan deelneemt. 
De tekst van artikel 13, eerste lid, aanhef en onder o, 
Gemeentewet, zoals die sinds 1 januari 2020 luidt10, bepaalt  
reeds dat een raadslid, als ambtenaar van een gemeen-
schappelijke regeling, geen ondergeschiktheidsrelatie mag 
hebben met het gemeentebestuur van de gemeente waar hij 
raadslid is. De betreffende zinsnede “of uit anderen hoofde 
aan het gemeentebestuur ondergeschikt” laat tegelijkertijd 
de ruimte aan een raadslid om werkzaam te zijn bij een 
gemeenschappelijke regeling zolang hij geen werkzaamheden 
verricht onder de directe verantwoordelijkheid van het 
gemeentebestuur van de gemeente waar hij raadslid is. 

Een raadslid mag als ambtenaar van een gemeenschappelijke 
regeling echter ook geen werkzaamheden verrichten 
ten behoeve van de gemeente waar hij raadslid is. 
Voorgesteld wordt dit in artikel 13, eerste lid, onderdeel o, 
Gemeentewet vast te leggen. Daarmee wordt tegelijkertijd 
vastgelegd dat een raadslid wel werkzaam kan zijn bij een 
samenwerkingsverband indien hij geen werkzaamheden 
verricht voor de gemeente waar hij raadslid is. Oorspronkelijk 
zou dit geregeld worden in artikel 15 Gemeentewet, de voor 
raadsleden verboden handelingen, maar bij nader inzien was 
regeling via de onverenigbare betrekkingen meer geëigend. 

Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt de bestaande 
bepalingen inzake onverenigbare betrekkingen voor alle 
categorieën ambtsdragers te verduidelijken, zodat geen 
misverstand kan bestaan of een verbod specifiek ten 
aanzien van het eigen openbaar lichaam geldt dan wel of de 
desbetreffende combinatie in het geheel niet is toegestaan.

3.3 Verboden handelingen 
Op basis van artikel 15 Gemeentewet is een aantal handelingen voor 
raadsleden verboden. Eenzelfde verbod voor Statenleden en AB-leden 
van waterschappen is opgenomen in respectievelijk artikel 15 
Provinciewet, artikel 33 van de Waterschapswet. Dit verbod geldt 
tevens voor Wethouders, gedeputeerden, DB-leden, (Waarnemend) 
burgemeester, (loco-)gemeente-/provinciesecretaris, commissaris van 
de Koning, voorzitter waterschap, bestuursleden van een openbaar 
lichaam en een bedrijfsvoeringsorganisatie11, leden van de (gemeen-
schappelijke) rekenkamer, (loco-)gemeente-/provinciegriffier.

10 Aanpassingswet Wnra, Stb. 2019, 173.
11 Voor leden van een gemeenschappelijk orgaan is alleen het eerste lid sub 

a van overeenkomstige toepassing. Zie artikel 20, tweede lid, lid Wgr.

Dit verbod is een waarborg voor de zuiverheid in verhoudingen 
tussen politieke ambtsdragers en de provincie, gemeente en 
waterschap12. De verboden handelingen betreffen handelingen 
waarmee een politieke ambtsdrager zich kan compromitteren of 
waardoor het belang kan worden geschaad13. Politieke 
ambtsdragers zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van het 
verbod. Het ministerie van BZK heeft in overleg met provincies, 
gemeenten, het IPO, de VNG en de UvW een model beleidskader 
opgesteld met betrekking tot de verboden handelingen. Het 
model beleidskader is bedoeld om het bevoegd gezag, maar ook 
andere betrokkenen als bestuurders van decentrale overheden, 
secretarissen, griffiers en politieke ambtsdragers duidelijkheid te 
bieden over de reikwijdte en de werking van het artikel met 
betrekking tot de verboden handeling. 

Om de verhouding tussen de politieke ambtsdrager en het 
bestuursorgaan zuiver te houden, zijn bepaalde handelingen, 
vooral in de economische sfeer, verboden. Welke dat zijn en op 
wie dit verbod betrekking heeft, staat in de Provincie-, Gemeente- 
en Waterschapswet14. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om werkzaam-
heden als advocaat of adviseur voor het provincie-, gemeente- of 
waterschapsbestuur of voor de tegenpartij daarvan. Ook is het 
verboden om een derde te vertegenwoordigen of te adviseren die 
met het bestuursorgaan een bepaalde overeenkomst sluit, 
bijvoorbeeld voor de verkoop of verhuur van onroerend goed of 
het aannemen van werk.

Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot belangen
verstrengeling 

De bepaling inzake verboden handelingen wijzigen uit-
eindelijk niet met het wetsvoorstel Wet bevorderen 
integriteit en functioneren decentraal bestuur. Toch leven 
er in de praktijk veel vragen over de interpretatie van dit 
artikel. Om de beantwoording van ontheffingsverzoeken te 
vereenvoudigen heeft BZK het reeds hierboven genoemde 
modelbeleidskader ontheffing verboden handelingen laten 
ontwikkelen. Op basis van de Provinciewet, Gemeentewet, 
Waterschapswet en Wet gemeenschappelijke regelingen 
zijn een aantal handelingen voor politieke en bestuurlijke 
ambtsdragers van decentrale overheden verboden. Voor een 
deel van deze handelingen is het mogelijk om een ontheffing 
aan te vragen. Voor gemeentelijke ambtsdragers en water-
schappers zijn gedeputeerde staten het bevoegd gezag. De 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het 
bevoegd gezag voor provinciale ambtsdragers. 
Het doel van het modelbeleidskader is om het bevoegd  
gezag (minister of gedeputeerde staten), maar ook andere 
betrokkenen als bestuurders van decentrale overheden, 

12 Kamerstukken II 1988/89, 19403, nr. 3, p.76. 
13 Kamerstukken II 1988/89, 19403, nr. 10, p. 136
14 Art. 15, 40c, en 68 Provinciewet, art. 15, 41c en 69 Gemeentewet, art. 33 

Waterschapswet.
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secretarissen en griffiers, duidelijkheid te bieden over de 
reikwijdte en werking van het artikel. 

3.4 Deelname aan stemming en 
beïnvloeding besluitvorming

Verbod om mee te stemmen
Soms staat een onderwerp ter besluitvorming op de politieke 
agenda waarbij een politieke ambtsdrager direct of indirect 
persoonlijk betrokken is. De wet noemt dat ‘een aangelegenheid 
die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij 
hij als vertegenwoordiger is betrokken’, of ‘de vaststelling of 
goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij reken-
plichtig is of tot welks bestuur hij behoort’15. In deze gevallen moet 
betrokkene zelf de afweging maken of het nodig is zich van 
stemming te onthouden. Als hij concludeert dat hij (de schijn van) 
belangenverstrengeling moet tegengaan, dan zal hij niet 
meestemmen. De verantwoordelijkheid daarvoor legt de wet dus 
allereerst bij de betrokkene zelf. Wel kunnen in een reglement van 
orde of in de gedragscode procedurele bepalingen worden 
opgenomen die het maken van een afweging ondersteunen. 

Zaken die de bestuurder of volksvertegenwoordiger direct of indirect 
aangaan, zijn onder meer familierelaties, eigendommen, financiële 
belangen (zoals aandelen), of bestuurslidmaatschappen van 
gesubsidieerde instellingen. Belangenverstrengeling ontstaat 
bijvoorbeeld als een gedeputeerde, wethouder of dagelijks-
bestuurslid van een waterschap, beslist over het verlenen van een 
vergunning aan zichzelf of iemand uit zijn persoonlijke omgeving. 
Ook bij het raadslid dat meebeslist over de bestemming van het 
buitengebied waar hij zelf een boerenbedrijf bezit, is sprake van 
belangenverstrengeling. 
Een ander voorbeeld van belangenverstrengeling is het Statenlid dat 
stemt over de gunning van een bouwopdracht terwijl hij 
familiebanden heeft met een van de meedingende 
aannemingsbedrijven. 

Politieke ambtsdragers zijn tegelijkertijd ook burgers: zij maken 
deel uit van het economische en sociale leven in de gemeenschap 
die ze besturen. Net als iedere andere burger zijn zij afnemer van 
producten en diensten, lid van verenigingen en wijkbewoner. 
Daarom kan een raadslid zonder bezwaar meestemmen over 
bijvoorbeeld de afvalinzameling, de vaststelling van tarieven van 
de onroerendezaakbelasting of over het openbaar vervoer in zijn 
eigen wijk. 

De bestuurder of volksvertegenwoordiger zal in voorkomende 
gevallen steeds zelf de afweging moeten maken of hij kan 
deelnemen aan beraadslagingen en stemming. 
Een harde gedragslijn is hiervoor niet te geven. In deze paragraaf 
wordt een aantal overwegingen op een rij gezet. Het is de 

15 Artikelen 28 en 58 Provinciewet, artikelen 28 en 58 Gemeentewet, artikel 38a 
Waterschapswet.

verantwoordelijkheid van individuele bestuurders en volks-
vertegenwoordigers, liefst in open overleg met de andere 
bestuurders en volksvertegenwoordigers. Het sluitstuk is niet het 
oordeel van de de staten, raad of het algemeen bestuur, maar de 
mogelijkheid van de gang naar de bestuursrechter of de Kroon. 

Het zal niet altijd meteen duidelijk zijn of de bestuurder of volks-
vertegenwoordiger zich bij de besluitvorming door zijn eigen 
belangen laat leiden, dan wel of de schijn daarvan wordt gewekt. 
Een en ander hangt af van de feiten en omstandigheden. Het 
betrokken lid beslist te allen tijde zelf of hij al of niet aan de 
besluitvorming deelneemt. Wel is het verstandig dat een 
individuele bestuurder of volksvertegenwoordiger, als een 
mogelijk persoonlijk belang aan de orde is, dit in de discussie 
aangeeft. Het is zinvol in dat geval vooraf binnen de fractie af te 
stemmen, met de fractievoorzitter of de voorzitter van het 
bestuursorgaan, en vervolgens een besluit te nemen over het al 
dan niet deelnemen aan het debat en de stemming over het 
onderwerp. Door daar open over te zijn, kan worden voorkomen 
dat een besluit wordt vernietigd of dat de verhoudingen in de raad 
vertroebeld raken.

Wat de gemeenteraad (en dat geldt ook voor andere bestuurs-
organen) als geheel kan doen, ligt vooral in de preventieve sfeer. Het 
onderwerp kan in zijn algemeenheid aan de orde komen, maar 
vooral ook in een concrete situatie. Dat betekent dat op het moment 
dat het op stemming aankomt, de gemeenteraad of de voorzitter 
van de raad ervoor waarschuwt dat het te nemen besluit aanvecht-
baar zou kunnen zijn bij de bestuursrechter of bij de Kroon in het 
kader van vernietiging, als het desbetreffende lid zich niet onthoudt 
van stemming en beraadslaging. Het verdient niettemin aanbeveling 
dat politieke ambtsdragers in de eerste plaats zelf transparant zijn 
over hun eventuele persoonlijke belangen; de voorzitter van de raad 
dient hier eveneens alert op te zijn, ook kunnen raadsleden elkaar 
onderling hier in het openbaar op aanspreken. De gemeenteraad 
dient er als collectief voor te waken dat tot bestuursorganen 
behorende personen die een persoonlijk belang hebben, de 
besluitvorming beïnvloeden. Maar uiteindelijk blijft het individuele 
raadslid degene die beslist tot deelname aan de stemming; deze 
stemt immers op grond van artikel 129, zesde lid Grondwet en artikel 
27 Gemeentewet zonder last.

Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot stem
onthouding 

Stemonthouding is al langere tijd onderwerp van debat. 
Artikel 28, eerste lid, onder a, Gemeentewet bepaalt 
dat een raadslid niet deelneemt aan een stemming over 
“een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk 
persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger 
is betrokken”. Door een aantal richtinggevende uitspraken 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State is er in de bestuurlijke praktijk verwarring ontstaan 
over de toepassing van bovengenoemde norm. Artikel 
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28 Gemeentewet dient nadere, meer precieze inhoud 
te krijgen. De bepaling moet meer richting geven aan 
raadsleden die worstelen met vragen over mogelijke 
belangenverstrengeling. De wetgever heeft nadrukkelijk 
aangegeven dat artikel 28 Gemeentewet als een lex specialis 
is te beschouwen ten opzichte van artikel 2.4 Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Toch is in een serie uitspraken artikel 2:4 
Awb van toepassing verklaard. Dit artikel heeft een andere 
reikwijdte dan artikel 28 Gemeentewet. Het laatstgenoemde 
artikel spreekt het raadslid zelf aan in geval van stemming. 
Artikel 2:4 Awb betreft echter de vooringenomenheid van 
de raad als geheel. Het betreft dan het gehele proces van 
besluitvorming: niet alleen de stemming, maar ook de 
beraadslagingen. De rechter heeft artikel 2:4 Awb, naast 
artikel 28 Gemeentewet, toegepast op stemmingen in de 
gemeenteraad en daaraan een bredere reikwijdte gegeven. 
Om de gewenste duidelijkheid te verschaffen over de 
reikwijdte van artikel 28 Gemeentewet zal aan het eerste lid, 
onder a, naast onthouding van stemming ook onthouding 
van beraadslaging worden opgenomen, omdat de kern van 
het werk van raadsleden niet alleen wordt gevormd door 
de stemming aan het eind, maar juist ook door de daaraan 
voorafgaande beraadslagingen, bijvoorbeeld door het 
indienen van moties en amendementen of het stellen van 
vragen en het overleggen in commissieverband. Hoewel deze 
wetsaanpassing niet betrekking heeft op commissieleden 
is het voorstelbaar dat zij zich ook onthouden van de 
beraadslaging als er sprake is van belangenverstrengeling.
Tevens wordt er een lid toegevoegd waarin wordt vastgelegd 
dat op de beraadslaging en stemming zoals genoemd in 
het eerste lid, artikel 2:4 Awb niet van toepassing is. Deze 
wijziging zorgt ervoor dat het lex specialis karakter van artikel 
28 Gemeentewet wordt onderkend.

3.5 Nevenfuncties
Naast hun politieke ambt hebben veel politieke ambtsdragers 
(neven)functies, betaald of onbetaald. Voor staten- en raadsleden, 
parttime wethouders en voor dagelijks bestuurders van water-
schappen zijn deze vaak hun hoofdfunctie. Ook voor fulltime 
bestuurders zijn nevenfuncties positief te waarderen: uit maat-
schappelijk, bestuurlijk en persoonlijk oogpunt. Er zit echter ook een 
risico aan nevenfuncties, vooral die buiten het publiek domein. 
Nevenfuncties kunnen het onafhankelijk oordeel van de ambts-
drager in gevaar brengen, het aanzien van het ambt schaden en de 
ambtsdrager belemmeren om optimaal te functioneren. 

Wettelijk is daarom bepaald dat de volgende ambtsdragers geen 
nevenfuncties vervullen waarvan de uitoefening ongewenst is met 
het oog op een goede vervulling van het politieke ambt16: 

a. wethouder;
b. burgemeester;

16 Art. 40b en 66 Provinciewet, art. 41b en 67 Gemeentewet, art. 44a en 48 
Waterschapswet.

c. gedeputeerde;
d. commissaris van de Koning;
e. voorzitter en dagelijks-bestuurslid van een waterschap. 

Bij het aanvaarden of aanhouden van nevenfuncties zijn de 
volgende afwegingen van belang: 
1. Tussen het ambt en de nevenfunctie mag geen belangen-

verstrengeling optreden of de schijn daarvan worden 
gewekt. Het gaat daarbij niet alleen over mogelijk 
persoonlijk voordeel voor de politieke ambtsdrager zelf, 
maar ook voor personen, bedrijven of instellingen in zijn 
omgeving. Dit voordeel kan ook bestaan uit het doorgeven 
van vertrouwelijke overheidsinformatie. Het risico van 
belangenverstrengeling hoeft overigens niet altijd te 
betekenen dat de nevenfunctie moet worden opgegeven. 
Soms is het risico incidenteel. Een mogelijke oplossing is dat 
de betrokken politieke ambtsdrager zich in dat geval buiten 
de concrete besluitvorming houdt (zie paragraaf 3.4).  
Terughoudendheid is in elk geval geboden bij functies 
in organisaties die substantieel subsidie ontvangen, 
overheidsprojecten uitvoeren of die op welke manier dan 
ook, betrokken (kunnen) zijn bij de overheid waar men het 
politieke ambt vervult.

2. Het vervullen van de nevenfunctie mag geen afbreuk doen 
aan het aanzien van het ambt. 

3. De nevenfunctie mag niet zoveel tijd kosten dat het 
functioneren als politieke ambtsdrager in het geding komt. 

4. De (hoogte van de) honorering van de nevenactiviteiten van 
een bestuurder mag geen aanleiding geven tot discussies. 

De beslissing om een nevenfunctie te aanvaarden of aan te 
houden is primair de verantwoordelijkheid van de politieke 
ambtsdrager zelf, maar hij moet er wel open over zijn en zich 
erover verantwoorden. Hij moet daarom zijn nevenfuncties zelf 
openbaar maken (zie paragraaf 3.7). Voor de voltijdsbestuurder 
geldt aanvullend dat ook de inkomsten uit de nevenfuncties 
openbaar moeten worden gemaakt. (zie paragraaf 3.8). Boven een 
wettelijk vastgestelde grens geldt bovendien dat neveninkomsten 
moeten worden verrekend met het inkomen van de 
voltijdsbestuurder.

3.6 Q.q.-nevenfuncties 
Sommige nevenfuncties vervullen bestuurders en in mindere mate 
volksvertegenwoordigers, uit hoofde van hun politieke functie. 
Dat zijn de nevenfuncties waarin zij ‘qualitate qua’ zijn benoemd. 
Aan de hand van de volgende criteria kan worden bepaald of een 
nevenfunctie een q.q.-nevenfunctie is: 
1. Er is een aantoonbaar belang voor de betreffende overheid 

(provincie, gemeente, of waterschap) dat de nevenfunctie 
door een politieke ambtsdrager wordt vervuld. Hij behartigt 
dan (in)direct de belangen van de provincie, gemeente of 
waterschap door het vervullen van die nevenfunctie. 

2. De nevenfunctie is gekoppeld aan de inhoud en duur van 
het politieke ambt. Wordt dat politieke ambt beëindigd, dan 
moet de nevenfunctie ook worden neergelegd. 
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Of sprake is van een q.q.-nevenfunctie zal uiteindelijk uit de 
feitelijke context moeten blijken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de 
statuten van een stichting geen grenzen stellen aan de termijn 
waarin een commissariaat of bestuursfunctie wordt vervuld, zodat 
deze niet lijkt te voldoen aan de criteria voor een q.q.-nevenfunctie. 
Echter, als er ook bestuurders (of volksvertegenwoordigers) van 
andere provincies, gemeenten of waterschappen in hetzelfde 
stichtingsbestuur zitting hebben, dan kan er wel degelijk sprake 
zijn van een q.q.-nevenfunctie. 

Een q.q.-nevenfunctie waarvoor veel aandacht bestaat, is die van 
het commissariaat bij bedrijven. De rijksoverheid is zeer terug-
houdend geworden in het benoemen van overheids commissarissen. 
De Staat wil transparante verhoudingen met zijn deelnemingen en 
wil daarom geen bijzondere positie innemen jegens private 
aandeelhouders. Ook de andere overheden hebben - mede onder 
invloed van het rijksbeleid en de ontwikkelingen op het gebied van 
corporate governance - de positie van de overheids commissaris 
tegen het licht gehouden. Provincies, gemeenten en waterschappen 
hebben overigens ook de mogelijkheid om anderen dan overheids-
bestuurders als commissarissen te benoemen. Dat kan helpen om 
de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan.

3.7 Melding en openbaarmaking 
nevenfuncties 

Bestuurders hebben een wettelijke meldplicht als zij het voor-
nemen hebben om een nevenfunctie te aanvaarden17. Zij melden 
dit aan respectievelijk bij Provinciale Staten de gemeenteraad of 
het algemeen bestuur van het waterschap. Alle politieke ambts-
dragers, waaronder dus behalve de bestuurders ook Statenleden, 
raadsleden en algemeen bestuursleden van een waterschap, zijn 
wettelijk verplicht om hun (neven)functies openbaar te maken. 
Dat kan door het register van nevenfuncties op de website van 
hun overheidsorganisatie te plaatsen. 

De wetgeving (en de gedragscode in aanvulling hierop) bevat 
diverse voorschriften inzake openheid met het oog op de 
integriteit. Die voorschriften hebben betrekking op openbaar-
making van nevenfuncties en/of neveninkomsten, van geschenken, 
buitenlandse reizen, excursies en evenementen. De registraties in 
de codes zijn bedoeld om de transparantie te bevorderen die 
belangenverstrengeling en onverantwoord en/of onjuist gebruik 
van publieke middelen door politieke ambtsdragers moeten 
tegengaan.
Voorzitters hoeven hun q.q.-functies volgens de wet niet te 
melden of openbaar te maken. Weliswaar is het geen formele 
verplichting, maar dringend advies is om dit wel te doen. 

Het is van groot belang om de lijst van nevenfuncties actueel te 
houden. De inhoud van de hoofd- of de nevenfunctie kan 
bijvoorbeeld veranderen, of de instantie waarbij de nevenfunctie 

17 Artikelen 40b en 66 Provinciewet, artikelen 41b en 67 Gemeentewet, 
artikelen 44a en 48 Waterschapswet.

wordt vervuld kan een andere relatie krijgen tot de overheid in 
kwestie. Bij dit soort veranderingen kan ook de toelaatbaarheid 
van de nevenfunctie anders worden beoordeeld dan in de 
oorspronkelijke situatie. 

3.8 Inkomsten uit nevenfuncties / 
melding en verrekening ervan

Voltijds bestuurders moeten de inkomsten uit hun nevenfuncties 
openbaar maken18. Het is wenselijk en gebruikelijk dat bij de 
openbaarmaking van de nevenfuncties en de inkomsten daaruit 
(zie paragraaf 3.7), tevens wordt aangegeven hoeveel tijd de 
nevenfuncties in beslag nemen. Het is ontoereikend als alleen 
wordt aangeduid of een nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is. 
Op bestuurders met een deeltijdaanstelling, statenleden, raads-
leden en algemeen bestuursleden van waterschappen is de 
verplichting om inkomsten uit andere functies openbaar te 
maken, niet van toepassing. 

Openbaarmaking van nevenfuncties en daaruit voortkomende 
neveninkomsten is van belang voor een goede politieke controle 
en een open debat over belang en wenselijkheid van neven-
functies. De hoogte van de neveninkomsten is een belangrijk 
aspect van de beoordeling of een bepaalde nevenfunctie zich al 
dan niet verhoudt tot een goede vervulling van het politieke ambt. 
Een regelmatige, bijvoorbeeld jaarlijkse, bespreking in de Staten, 
raad of algemeen bestuur van het waterschap van de neven-
functies en –inkomsten van het college in relatie tot diens taak-
vervulling kan bijdragen aan een goed en gedragen bestuur. 
Wanneer niet alleen de nevenfuncties maar bij voltijdsbestuurders 
ook het bedrag van de daaruit voortvloeiende inkomsten bekend 
zijn, kan de volksvertegenwoordiging beschikken over relevante 
informatie voor een debat over de vraag of die nevenfuncties met 
het oog op een goed openbaar bestuur met het politieke ambt te 
verenigen zijn. 

3.9 Inkomsten uit 
q.q.-nevenfuncties 

Inkomsten uit q.q.-nevenfuncties mogen niet worden behouden. 
Bij wet is geregeld dat de gedeputeerde/commissaris van de 
Koning, wethouder/burgemeester en leden van het dagelijks 
bestuur en voorzitters van waterschappen geen vergoedingen, in 
welke vorm dan ook, geniet voor q.q.-nevenfuncties19. Dit geldt 
ongeacht of de vergoeding ten laste van de provincie-, gemeente- 
of waterschapskas komt. 

De q.q.-functie wordt beschouwd als behorend bij het ambt.  
De bezoldiging voor dat ambt is daarom tevens voor de 
q.q.-werk zaamheden. Eventueel persoonlijk ontvangen inkomsten 

18 Idem.
19 Art. 43 en 65 Provinciewet, art. 44 en 66 Gemeentewet en art. 44 en 48 

Waterschapswet.
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uit q.q.-functies moeten dan ook in de provincie- of gemeente- of 
waterschapskas worden gestort, bij voorkeur rechtstreeks en niet 
via de privérekening. De Provincie-, Gemeente-, en Waterschaps-
wet voorzien in een ontheffingsmogelijkheid voor bestuurders in 
bijzondere omstandigheden. De genoemde stortingsplicht betreft 
alleen de beloning voor geleverde diensten. De vergoeding voor 
(daadwerkelijk gemaakte) onkosten voor een q.q.-functie hoeft dus 
niet in de provincie, gemeente-, waterschapskas te worden gestort. 

Voor bestuurders die het ambt voltijds uitoefenen, worden ook de 
inkomsten verrekend uit nevenfuncties die niet behoren bij het 
ambt. Voor hen geldt daarmee dezelfde verrekeningssystematiek 
als voor leden van de Tweede Kamer. 

3.10 Financiële belangen
Er is een risico tot belangenverstrengeling als een politieke ambts-
drager financiële belangen heeft bij organisaties of ondernemingen 
die een relatie met een van de overheden hebben of kunnen krijgen, 
en waarover de betreffende overheid besluiten neemt. Voorbeelden 
zijn besluiten over aanbesteding, subsidieverstrekking, steun-
verlening, verstrekking van leningen en verlening van advies- en 
onderzoeksopdrachten. Politieke ambtsdragers zouden in de 
verleiding kunnen komen om zich bij het nemen van functionele 
beslissingen mede te laten leiden door persoonlijk financieel belang. 

Het begrip ‘financieel belang’ moet ruim worden opgevat. Een 
deelneming in een bedrijf of onderneming valt er uiteraard onder, 
maar ook het bezit van effecten, onroerend goed of een vorderings-
recht. Zulke financiële belangen kunnen een rol gaan spelen bij 
besluiten over bijvoorbeeld bestemmingsplannen of grond-
verkopen. Ook negatieve financiële belangen, zoals schulden uit 
hypothecaire vorderingen, kunnen in verband met mogelijke 
belangenverstrengeling relevant zijn. Een vorderingsrecht van een 
organisatie of ondernemer op een politieke ambtsdrager kan ook 
worden gerangschikt onder ‘financieel belang’. Waakzaamheid is 
geboden als er sprake is van bezit van bouwgrond en het aankopen 
van grond of onroerend goed door politieke ambtsdragers.

Zorgvuldigheid, openheid en controleerbaarheid zijn hier sleutel-
woorden. Het melden van financiële belangen - voor bestuurders 
in het dagelijks bestuur, voor volksvertegenwoordigers in het 
algemeen bestuur - is wettelijk niet verplicht. Het ligt in de rede dat 
een regeling voor de melding van financiële belangen wordt 
toegesneden op de aard van de functie of van het ambt. Veel 
provincies, gemeenten en waterschappen leggen in de gedrags-
code afspraken vast met betrekking tot de opgave, registratie en 
eventuele openbaarmaking van relevante financiële belangen van 
de bestuurders. Veelal wordt dit dan toegespitst op financiële 
belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de provincie, 
gemeente of waterschap zakelijke betrekkingen onderhoudt. 
Uitvoering gebeurt veelal via interne melding en registratie.
Het gaat dan om een norm of afspraak waar bestuurders, 
provincie, gemeente of waterschap zichzelf aan binden.

Een andere mogelijkheid om aandacht te besteden aan aanwezige 
zakelijke en financiële belangen is door een risicoanalyse te maken 
aan de hand waarvan wordt beoordeeld of er risico’s kleven aan 
bepaalde belangen. De betrokken politieke ambtsdrager kan 
maatregelen nemen om die risico’s weg te nemen, bijvoorbeeld 
door de zeggenschap over bepaalde belangen elders te beleggen.

In de praktijk blijkt dat integriteitsincidenten zich vaak voordoen in 
het domein van de ruimtelijke ordening en grond- en bouwzaken. 
Daarom is het raadzaam om niet alleen actueel grondbezit te 
melden, maar ook voorgenomen vastgoedtransacties. 

Een plek onder de zon. Een voorbeeld uit de praktijk.

De wethouder sport koopt met zijn partner een appartement 
in de eigen gemeente. Het stond al heel lang te koop en de 
projectontwikkelaar wil er nu eindelijk vanaf. In de loop der 
jaren is de prijs al fors gezakt en de wethouder heeft nog veel 
minder betaald. Een verhaal komt in de krant en de suggestie 
wordt gewekt dat belangenverstrengeling hier een rol speelt. 
De projectontwikkelaar staat bekend als partijgenoot van de 
wethouder. De wethouder heeft dan wel niet een relevante 
portefeuille voor een projectontwikkelaar maar een stem in 
het college is natuurlijk nooit weg. Er wordt aangedrongen 
op onderzoek en ook de wethouder zelf wil dat een paar 
vreemde ogen de kwestie bekijkt.
Uitkomst is dat de wethouder keurig heeft gehandeld. De 
prijs valt goed te verklaren. Er is geen connectie tussen 
wethouder en verkoper. De wethouder had de transactie ook 
direct al informeel gemeld in het college en is ook anderszins 
heel transparant geweest over alles.
Wel kun je je de vraag stellen of het niet handig is om 
onroerend goed transacties altijd te melden, misschien 
wel verplicht. En bij het verwerven van nieuwbouw in de 
eigen gemeente moet volstrekt helder zijn dat een politieke 
ambtsdrager op geen enkele manier kan profiteren van 
voorkennis of een gunstige onderhandelingspositie.

3.11 Draaideurconstructie
De ‘draaideurconstructie’ betekent dat oud-bestuurders als 
externe of in dienst van een externe partij direct na hun aftreden 
betaalde activiteiten verrichten voor dezelfde overheid waar zij 
bestuurder zijn geweest. In de modelgedragscode is een aantal 
regels hierover opgenomen, om (de indruk van) mogelijke 
vriendjespolitiek te voorkomen en het risico op verstrengeling van 
persoonlijke en functionele belangen te vermijden. Deze risico’s 
ontstaan als een bestuurder en een bedrijf die in een functionele 
relatie tot elkaar staan in de verleiding komen om afspraken te 
maken over toekomstige betaalde activiteiten van de bestuurder. 
In de regel wordt hiervoor een termijn van 1 tot 2 jaar afgesproken. 
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Als een oud-bestuurder mee doet in een aanbestedingsprocedure, 
dan is het van belang dat er offertes worden aangevraagd bij 
meerdere partijen. 

3.12 Aanbevelingen 
1. Houd een actueel, openbaar register bij met de (neven)

functies van alle politieke ambtsdragers, inclusief de 
q.q.-functies van bestuurders. Beleg in de organisatie 
wie het register beheert.  

2. Publiceer het ‘nevenfunctieregister’20 op de website van 
de provincie, gemeente of het waterschap en vermeld 
daarbij in elk geval:
a. wat de nevenfunctie inhoudt;
b. voor welke organisatie deze wordt verricht;
c. wat ongeveer het tijdsbeslag is;
d. of het wel of geen q.q.-nevenfunctie is;
e. of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is.
f. bij voltijdsbestuurders wat inkomsten daaruit zijn.

Een regelmatige bespreking in de staten, raad of algemeen 
bestuur over de vraag of nevenfuncties en –neveninkomsten 
van de leden van het college met het ambt te verenigen zijn 
en bijdragen aan een goed en gedragen bestuur.

3. Maak afspraken over hoe procesmatig te handelen in:
a. situaties dat persoonlijke belangen de onafhankelijke 

oordeelsvorming in de weg  
kunnen staan;

b. situaties die de schijn van onzuivere oordeelsvorming 
kunnen oproepen. 

4. Kijk kritisch naar commissariaten door politieke 
ambtsdragers in overheidsbedrijven waarin de provincie, 
gemeente of het waterschap aandelen heeft, zoals 
vervoers- en energiebedrijven. Benoem eventueel 
anderen dan politieke ambtsdragers tot commissaris.

20 Voor een voorbeeld van een nevenfunctieregister zie: https://www.
rijnland.net/over-rijnland/bestuur/downloads-bestuur/2020-q2-register-
nevenfuncties-2019-maart-2023.pdf/view.
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4. Informatie 
4.1 Basisregels voor omgaan met 

informatie
Politieke ambtsdragers beschikken over veel informatie.  
Daar moeten zij goed mee omgaan. Anders wordt de geloof
waardigheid van zowel henzelf als van hun organisatie 
aangetast. Daarom geldt een aantal basisregels voor hoe een 
integer politieke ambtsdrager met informatie moet omgaan:
1. Ga zorgvuldig en correct om met informatie waarover u uit 

hoofde van uw ambt beschikt. 
2. Verstrek geen onjuiste informatie (controleer uw bronnen). 
3. Gebruik (nog) niet openbare informatie die u hebt 

gekregen bij de uitoefening van het ambt niet ten eigen 
bate of ten bate van derden. 

4. Verstrek geen vertrouwelijke of geheime informatie met 
derden

5. Ga, bij twijfel, te rade bij een deskundige binnen de 
organisatie of bij collega’s21.

6. Neem uiteraard alle privacywet en regelgeving 
in acht, waaronder de Algemene Verordening 
gegevensbescherming (AVG).

 

4.2 Oneigenlijk gebruik van niet-
openbare informatie 

De integriteit van een politieke ambtsdrager komt in gevaar als hij 
informatie die (nog) niet openbaar is, gebruikt om er zichzelf of 
anderen mee te bevoordelen. Het kan dan gaan om informatie 
waar hij vanuit zijn ambt over beschikt, of die hem ongevraagd 
wordt toegespeeld door relaties. De verleiding kan groot zijn om in 
de privésfeer melding te maken van informatie die voor anderen 
van direct belang is. Soms is dat informatie die weliswaar ooit 
openbaar wordt, maar waarbij voordeel ontstaat door het eerder 
verkrijgen ervan. Voorbeelden zijn de aan- en verkoop van een huis 
of een stuk grond, de gunning van opdrachten.

Voorkennis voor je houden, ook in verkiezingstijd. Praktijk
voorbeeld van een dilemma.

In een gemeente wordt een woonwijk ontwikkeld. Naar 
buiten toe lijkt het alsof het allemaal soepel verloopt; bij 
wijze van spreken kan morgen de eerste paal de grond in 

21 Zie ook de factsheet “Casuïstiek Gegevensbescherming Gemeenteraad” van 
de Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten. Deze uitgave is te vinden op de 
website van de IBD: www.informatiebeveiligingsdienst.nl.

gaan. In een recente collegevergadering echter, is een geheim 
memo besproken dat een heel ander beeld geeft. Op het 
te ontwikkelen gebied staat een gebouw dat de gemeente 
moet kopen om ruimte te maken voor de woonwijk. Maar 
de onderhandelingen met de eigenaar van dat gebouw 
willen niet vlotten. Er is zelfs een kans dat de gemeente de 
Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) moet gaan gebruiken, 
waardoor de eigenaar de verplichting krijgt dat het gebouw 
in de komende drie jaar alleen aan de gemeente kan worden 
verkocht. Dat is zeer vertrouwelijke informatie. Als de 
betreffende eigenaar dat zou weten dan zou hij het gebouw 
snel aan iemand anders kunnen verkopen.

Terwijl deze zaak loopt, wordt het verkiezingstijd. De betrokken 
wethouder is lijsttrekker namens zijn partij en neemt deel aan 
een verkiezingsdebat. Daar steekt een van zijn opponenten de 
loftrompet over de voortgang van het woningbouwproject. 
De wethouder weet dat de situatie heel anders is, wil zijn 
opponent niet laten ‘scoren’, maar kan de strikt vertrouwelijke 
informatie uit het college niet gebruiken. Dit soort dilemma’s 
speelen meer in verkiezingstijd. 

Als wethouder weet je vaak meer dan je in het openbaar kunt 
laten weten, wat vooral bij verkiezingsdebatten moeilijk is, 
waar vaak op het scherpst van de snede wordt gedebatteerd. 
Het is dan verleidelijk om je bredere kennis over een 
onderwerp te gebruiken. Het gaat dan immers om stemmen. 

4.3 Beslotenheid en geheime 
informatie 

In de Provincie-, Gemeente- en Waterschapswet staan regels over 
de beslotenheid van vergaderingen en de geheimhouding over 
wat in een vergadering is behandeld. Uiteraard mag de mogelijk-
heid om in beslotenheid te vergaderen, niet worden misbruikt om 
burgers in onwetendheid te laten over bepaalde zaken. In meer 
algemene zin moet worden voorkomen dat om bijvoorbeeld 
politieke redenen informatie wordt achtergehouden die eigenlijk 
helemaal niet vertrouwelijk is. Wettelijk is voorgeschreven dat er 
onderwerpen zijn die nooit in beslotenheid mogen worden 
behandeld, zoals de begroting en de jaarrekening, evenals de 
invoering, wijziging en afschaffing van een belasting. Er zijn op 
internet veel voorbeelden te vinden van protocollen over 
“beslotenheid en geheimhouding”.

Het feit dat een zaak in een besloten vergadering wordt behandeld 
en de notulen niet openbaar zijn, betekent niet zonder meer dat de 
leden verplicht zijn tot geheimhouding. Deze moet nadrukkelijk 
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worden opgelegd. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)22, kan 
geheimhouding worden voorgesteld door: 
• Provinciale Staten/ Statencommissie;
• gemeenteraad/ raadscommissie;
• algemeen bestuur van een waterschap;
• Gedeputeerde Staten;
• commissaris van de Koning;
• college van B&W;
• burgemeester;
• dagelijks bestuur, voorzitter en commissie van een 

waterschap23. 

De verplichting tot geheimhouding moet worden bevestigd door 
de volksvertegenwoordigende organen. Het schenden van een 
geheimhoudingsplicht is een misdrijf in de zin van het Wetboek 
van Strafrecht24. Een praktijksituatie over het schenden van 
“beslotenheid en geheimhouding” is te vinden via deze link. 

4.4 Vertrouwelijke informatie
De omgang met vertrouwelijke informatie verschilt in wezen niet 
van de omgang met geheime informatie. Het Wetboek van 
Strafrecht (Art. 272) stelt dat als ‘hij die enig geheim waarvan hij 
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van 
ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of 
beroep verplicht is het te bewaren’ dat geheim schendt, gestraft 
kan worden met een celstraf of een geldboete. Jurisprudentie 
heeft uitgewezen dat daarbij geen onderscheid gemaakt wordt 
tussen vertrouwelijke en geheime informatie. Beide termen 
hebben als strekking dat de bewuste informatie niet openbaar 
gemaakt mag worden.

4.5 E-mail- en internetgebruik; 
sociale media 

In veel overheidsorganisaties gelden gedragscodes en gebruiks-
regels voor de ambtenaren over het gebruik van e-mail en 
internet: over wat een juist gebruik is, en wat wel en niet mag. Uit 
de rechtspraak hierover blijkt dat dergelijke regels zeer relevant 
zijn. Ook voor bestuurders is het raadzaam om afspraken te 
maken over e-mail- en internetgebruik. Gemeentelijke 
bestuurders zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de informatie-
beveiliging binnen de gemeentelijke organisatie25.

22 De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is beschikbaar op  
http://www.wetten.nl

23 Art. 23 en 24 Provinciewet, art. 23 en 24 Gemeentewet, art. 35 en 36 
Waterschapswet.

24 Art. 272 van het Wetboek van Strafrecht. 
25 Zie de handreiking “De Tien bestuurlijke principes voor 

Informatiebeveiliging” van de Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten op 
www.informatiebeveiligingsdienst.nl.

Sociale media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen 
waarmee informatie kan worden gedeeld op een snelle en 
gebruiksvriendelijke manier. Het is voor politieke ambtsdragers 
een van de mogelijkheden om de dialoog met burgers aan te 
gaan. Hoewel sociale media veelvuldig worden ingezet, kan het 
gebruik ervan ook risico’s met zich meebrengen. 

Enkele suggesties voor richtlijnen:
• Je blijft zelf verantwoordelijk. Bij twijfel, plaats dan geen 

bericht.
• Blijf alert bij het mixen van je persoonlijke leven met je zakelijke 

activiteiten.
• Geef nooit vertrouwelijke informatie van provincie, gemeente 

of waterschap.
• Realiseer je dat internet blijvend is; gegevens blijven altijd 

vindbaar.
• Leg vast wat je doet als je de overheid vertegenwoordigt; online 

verklaringen hebben ook juridische gevolgen, net als dat bij de 
traditionele media het geval is.

• Reageer niet impulsief op elk bericht. 

4.6 Aanbevelingen 
1. Maak afspraken in Staten, raad of algemeen bestuur van 

een waterschap over het zorgvuldig en correct omgaan 
met informatie waarover men uit hoofde van het 
politieke ambt beschikt.  

2. Tref maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden 
vertrouwelijke gegevens kunnen bezitten, raadplegen of 
beschadigen. Denk daarbij ook aan uw computer, usb-
stick, smartphone, tablet, etc. en maak de harde schijf 
van uw computer na afdanken ervan onbruikbaar.  

3. Maak als bestuurders afspraken over het gebruik van 
e-mail en internet (sociale media).  
Neem kennis van de Tien bestuurlijke principes voor 
informatiebeveiliging.
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5. Geschenken, diensten en 
uitnodigingen

5.1 Nooit in ruil voor een 
tegenprestatie 

Als zij de ambtseed of belofte afleggen, verklaren politieke 
ambtsdragers dat zij geen giften of gunsten hebben gegeven 
of beloofd om te worden benoemd. Ook beloven ze dat ze 
geen geschenken zullen aannemen of beloften zullen doen in 
ruil voor een tegenprestatie. Het gaat hierbij niet alleen om 
persoonlijke bevoordeling zoals een goedkope verbouwing of 
tuinaanleg. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld donaties aan de 
partij van de politieke ambtsdrager met het oog op een gunstige 
overheidsbeslissing.

Voordat je het weet maak je reclame. Praktijkvoorbeeld 
van een dilemma.

In een gemeente wordt jaarlijks een prijs uitgereikt aan de 
beste ondernemer van het jaar. Voor dit evenement is een 
stichting opgericht, gesponsord door en genoemd naar een 
bekende lokale onderneming. De wethouder EZ is qualitate 
qua lid van het stichtingsbestuur en daarmee ook van de jury. 
Deze nevenfunctie is goedgekeurd door het college en staat 
op de website van de gemeente vermeld. 

Bij het tienjarig bestaan wil de Stichting Ondernemersprijs 
wat meer uitpakken dan anders. De sponsor maakt een 
jubileumfilm waaraan ook de wethouder meewerkt. De film 
wordt vertoond bij de uitreiking van de prijs. De wethouder is 
onprettig verrast als het er in de film op lijkt dat hij een vurig 
pleidooi houdt voor de sponsorende onderneming en het 
belang van de wortels ervan in de plaatselijke samenleving. 
Meteen stelt de oppositie er vragen over in de gemeenteraad. 
De wethouder wordt niet alleen verweten dat hij zich voor 
het karretje van de onderneming heeft laten spannen, maar 
ook wordt de suggestie gewekt dat hij voor zijn bijdrage is 
betaald. Dat laatste staat groot in de krant. De wethouder 
verdedigt zich tegen deze inbreuk op zijn integriteit en eist in 
de raad een rectificatie. Die is er ook gekomen.

Achteraf beseft de wethouder dat zijn deelname aan het 
filmpje wellicht een verkeerde keuze is geweest, ook omdat 
hij niet voorafgaande aan de vertoning het resultaat heeft 
kunnen zien. ‘Eigenlijk is het een soort fuik waar je in loopt. 
Iedereen weet dat je daar qualitate qua bestuurslid bent en 
daar ben je naar jouw gevoel ook voldoende transparant in. 

Bovendien is de ondernemersprijs een goed initiatief dat 
stimulerend werkt voor de plaatselijke ondernemingen. Daar 
wil je als wethouder EZ natuurlijk graag aan meewerken. Op 
zich is er niets mis met het feit dat dit evenement door één 
belangrijke onderneming in de gemeente wordt gesponsord. 
Economie en bedrijfsleven zijn veel meer dan werkgeverschap 
en winstbejag. Want wat gebeurt er met het verenigingsleven 
en de culturele instellingen in de gemeente als dat bedrijfsleven 
er niet meer is? Als wethouder ben je ambassadeur voor 
de gemeente en dus ook een beetje ambassadeur voor de 
ondernemer. Maar je moet wel voorzichtig blijven. Ik had van 
tevoren kunnen bedenken dat deelname aan die film wellicht 
een verkeerde indruk kon wekken. En ik had transparanter 
kunnen zijn over de redenen voor mijn keuze om eraan mee te 
werken. Dat had wellicht de suggestie kunnen voorkomen dat 
ik ervoor betaald zou zijn. Want deze twijfel aan mijn integriteit 
heeft de verhoudingen wel verstoord en heeft helaas een vlekje 
op mijn blazoen veroorzaakt.’

5.2 Geschenken van en aan de 
provincie, de gemeente of het 
waterschap 

Politieke ambtsdragers geven geschenken, niet op persoonlijke 
titel, maar namens de provincie, de gemeente of het waterschap. 
Het gaat dan vaak om relatiegeschenken, een geaccepteerd 
gebruik in het sociale verkeer. Wel is het verstandig om dit 
transparant te houden, door:
• richtlijnen op te stellen;
• een administratie bij te houden;
• als het om grotere geschenken gaat: een gemotiveerd besluit 

hiertoe in het dagelijks bestuur te nemen;
• open te zijn over de verstrekte geschenken, bijvoorbeeld in het 

jaarverslag. 

Ook bij het ontvangen van geschenken van of door een bestuurs-
lichaam past zorgvuldigheid en terughoudendheid, door:
• te bepalen dat een gemotiveerd besluit van Staten, raad of 

algemeen bestuur nodig is om schenkingen boven een bepaalde 
waarde te mogen accepteren;

• een openbaar register bij te houden van alle ontvangen 
geschenken;

• de ontvangen geschenken te bewaren in het provincie, gemeen-
te- of waterschapshuis of andere aan te wijzen instellingen.
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5.3 Geschenken aan individuele 
politieke ambtsdragers

Als politieke ambtsdragers persoonlijk geschenken, uitnodigingen, 
diensten en faciliteiten ontvangen of geven, brengt dit meer 
risico’s met zich mee dan als dit gebeurt namens provincie, 
gemeente of waterschap. Daarom is in de modelgedragscodes een 
aantal bepalingen opgenomen om de omgang met geschenken en 
uitnodigingen te reguleren. Het begrip geschenken moet 
hieronder ruim worden opgevat. Daaronder vallen ook 
aangeboden faciliteiten of diensten. 
• Terughoudendheid is het uitgangspunt bij aanbieding en 

ontvangst van geschenken, uitnodigingen, diensten en 
faciliteiten. 

• Geschenken van welke waarde dan ook kunnen niet worden 
geaccepteerd als de onafhankelijkheid in de besluitvorming 
hierdoor op enigerlei wijze kan worden aangetast. Dat is 
bijvoorbeeld het geval zolang overleg- of onderhandelings-
situaties gaande zijn.

• Met inachtneming van het voorgaande kan er een uitzondering 
worden gemaakt ingeval van geschenken tot een in de praktijk 
gegroeide veelgebruikte waarde van 50 euro. Die kunnen bij 
wijze van uitzondering worden geaccepteerd. Bij voorkeur vindt 
vooraf evenwel overleg plaats of het geschenk daadwerkelijk 
wordt geaccepteerd. Bestuurders melden geschenken in de 
wekelijkse vergaderingen van hun bestuur (Gedeputeerde 
Staten, B&W of dagelijks bestuur van het waterschap). Een lid 
van Provinciale Staten, raadslid of een lid van het algemeen 
bestuur van een waterschap doet er goed aan het krijgen van 
een geschenk te melden in zijn fractie.

• Er zijn situaties dat een bestuurder uit hoofde van zijn ambt een 
geschenk met een waarde van meer dan de veelgebruikte 
waarde van 50 euro aangeboden krijgt. De bestuurder besluit, 
eventueel in overleg met de ambtelijke leiding, of hij het 
geschenk kan accepteren. Bij acceptatie worden dergelijke 
geschenken geregistreerd en worden ze eigendom van de 
organisatie. Geschenken die niet worden geaccepteerd, worden 
met uitleg geretourneerd aan de schenker.

• Bij het ontvangen van geschenken past openheid. Geschenken 
worden daarom niet op het huisadres ontvangen.

• Het helpt om relaties op de hoogte te stellen van de geldende 
regeling voor de omgang met geschenken. Dat kan door 
plaatsing van deze regels op de website.

Wel of niet meedoen aan de zeiltocht. Praktijkvoorbeeld 
van een dilemma.

Een wethouder EZ wordt voor een zeiltocht uitgenodigd door 
een grote landelijke onderneming waarmee hij geregeld zaken 
doet. Het college vindt dat hij niet op de uitnodiging moet 
ingaan vanwege mogelijke belangenverstrengeling.

Later blijkt dat hij de enige wethouder in de regio is die niet 
bij het zeilevenement is geweest. Sterker nog, er blijken hele 
colleges van B en W te hebben deelgenomen. De wethouder 
krijgt het gevoel dat hij een belangrijke kans heeft gemist op 
informeel contact met collega’s. 

De wethouder: ‘Bij een volgende uitnodiging zou de afweging 
om wel of niet te gaan, anders kunnen zijn. Dat het goed voor 
het netwerk kan zijn wordt dan belangrijker dan de mogelijke 
belangenverstrengeling. Hierbij moet ook worden betrokken 
of er op dat moment iets speelt dat de keuze kan beïnvloeden. 
Ben je bijvoorbeeld in een contractfase met de onderneming 
dan wordt het anders; dan is het niet handig. Ben je echter in 
een fase waarbij het gaat om een partner die ooit wel eens wat 
in de gemeente heeft gedaan, dan wordt de drempel lager. Dus 
de beslissing om wel of niet mee te doen aan een dergelijke 
uitnodiging kan per situatie verschillen.’

5.4 Etentjes, excursies en 
evenementen

Enkele vuistregels voor de acceptatie van uitnodigingen:
• De begrippen ‘geschenken’ en ‘diensten’ moeten ruim worden 

geïnterpreteerd. Ook uitnodigingen voor een diner, een 
excursie, werkbezoeken of een (gezamenlijk) bezoek aan een 
evenement (dit kan van marktpartijen c.q. semipublieke partijen 
zijn) kunnen eronder vallen. 

• Voorwaarde om op een uitnodiging voor bijvoorbeeld een 
excursie, werkbezoek of diner in te gaan, is dat deze functioneel 
is, sober en in het belang van de betreffende overheid. Bij de 
afweging is het van belang de context van de uitnodiging te 
kennen, zoals de vraag of er sprake is van een onderhandelings-
situatie. Afweging van deze elementen kan ertoe leiden dat de 
provincie, de gemeente of het waterschap en, als het een 
fractielid betreft, de fractie, de reis- en verblijfkosten betaalt.

• Meerdere personen of instanties waarmee het bestuursorgaan 
contacten onderhoudt, hebben een uitnodiging ontvangen.

• Openheid (melding) en registratie zijn essentieel. Dit geldt 
temeer bij deelname aan excursies, (internationale)  
evenementen (dit kan van marktpartijen c.q. semipublieke 
partijen zijn) en buitenlandse reizen voor rekening van anderen 
dan provincie, gemeente of waterschap.
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5.5 Aanbevelingen 
1. Maak afspraken over het geven en ontvangen van 

geschenken, diensten en uitnodigingen door de 
organisatie. Leg de afspraken vast in de gedragscode 
integriteit. 

2. Houd een openbaar register bij van alle ontvangen 
geschenken. Bewaar geschenken in het provincie, 
gemeente- of waterschapshuis of een andere aan te 
wijzen instelling (musea e.d.).  

3. Informeer Staten, raad of algemeen bestuur van het 
waterschap regelmatig over gegeven en ontvangen 
geschenken, uitnodigingen voor diners, excursies etc., 
bijvoorbeeld in het jaarverslag.

4. Houd een openbaar register bij van alle excursies, 
evenementen en buitenlandse reizen voor rekening van 
anderen dan provincie, gemeente of waterschap.
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6. Vergoedingen en 
verstrekkingen politieke 
ambtsdragers

6.1  Kwetsbaarheid van ambts-
dragers bij vergoeding van 
kosten

Benoemde politieke ambtsdragers bevinden zich juist als 
het gaat over ‘vergoeding van kosten’ of ‘gebruik maken van 
voorzieningen’, in een glazen huis. Ze moeten zich voortdurend 
bewust zijn van het feit dat ze niet alleen verantwoord met 
publieke middelen moeten omgaan, maar – omdat het uitgaven 
betreft die samenhangen met de uitvoering van hun ambt 
 ook helder moeten zijn over de hoogte van de door hen in 
dat verband gemaakte kosten. Voorkomen moet worden dat 
politieke ambtsdragers in een kwetsbare positie terecht komen.

Het gebruik van raadsfractievergoedingen . Een voorbeeld 
uit de praktijk.

De raadsfractievergoeding is bedoeld voor ondersteuning 
van het raadswerk. In de praktijk blijken de gemeenteraads-
fracties niet goed te weten waarvoor ze de vergoeding 
precies mogen gebruiken. Zo worden er etentjes van betaald 
en cadeaus voor vertrekkende raadsleden of fractie-
medewerkers, of worden ze aan teambuilding besteed. De 
griffie wijst de fracties erop dat dit in feite oneigenlijk gebruik 
is van de fractievergoeding. 

Daarop zijn er twee maatregelen genomen: ten eerste 
wordt de verantwoording over de besteding jaarlijks in 
het openbaar afgelegd, aan de raad. Ten tweede is er een 
protocol opgesteld waarin staat waaraan de vergoeding mag 
worden besteed. 

De eerste maatregel, de openbare verantwoording, begint 
ermee dat de gemeenteraad de hoogte van de fractie-
vergoedingen vaststelt. De fracties leggen aan de raad 
verantwoording af over de besteding ervan, waarna de raad 
deze uiteindelijk goedkeurt. Zo verantwoordt elke fractie zich 
afzonderlijk over de gedane uitgaven. Als men het zelf, in alle 
openbaarheid, verdedigbaar vindt dat de fractievergoeding 
bijvoorbeeld voor uitgaven in de horeca wordt gebruikt, 
dan is dat acceptabel. Deze methode heeft tot nu toe geen 

discussie opgeleverd. Bovendien blijkt de betrachte openheid 
nauwelijks meer tot vragen in de pers te leiden. 

Het protocol, de tweede maatregel, heeft tot doel dat de 
fracties wat scherper naar de besteding van de vergoedingen 
kijken. Daarvóór liet de gemeente accountantsonderzoek 
doen, wat leidde tot veel discussies. Accountants trekken 
meestal een scherpe lijn. Daardoor is niemand meer open 
over wat hij of zij doet, uit vrees te worden afgerekend op 
onrechtmatige uitgaven. Tevens komen er altijd punten uit 
een accountantsonderzoek waarover dan moet worden 
onderhandeld. Wat precies wel en niet mag, blijkt lastig 
precies te beschrijven. Zo is de besteding aan ‘social events’ 
op zich geaccepteerd, maar is het beter om voor bijvoorbeeld 
het afscheid van een raadslid, een gezamenlijke ‘lief-en-leed-
pot’ in te stellen. Maar bij een teambuilding met de fractie 
lijkt het wat overdreven dat ieder fractielid zelf z’n drankjes 
moet betalen. 

Het is redelijk als de uitgave een rechtstreeks raakvlak 
heeft met het uitoefenen van het raadslidmaatschap, maar 
voorzichtigheid met individuele uitgaven is geboden. Waar de 
grens daarin ligt, kan per gemeente verschillen, afhankelijk 
van de interne cultuur. Het beste is om als college en raad 
een gezamenlijk gedragen lijn te formuleren, aansluitend op 
wat in de maatschappij als redelijk wordt ervaren. Bovendien 
is het belangrijk om openheid te geven en elkaar aan te 
spreken. Zo kan elk raadslid zich verantwoorden zonder in de 
verdediging te hoeven schieten.

Politieke ambtsdragers maken gebruik van voorzieningen die de 
organisatie hun ter beschikking stelt en ze maken kosten bij de 
uitoefening van hun ambt. Voor dat laatste krijgen zij een 
vergoeding, naast hun wedde of bezoldiging. In de Provincie-, 
Gemeente-, en Waterschapswet staat dat daarboven geen andere 
vergoedingen zijn toegestaan. De hoofdregel is dus dat ‘het alleen 
kan als het is geregeld’. Dit betekent dat alleen de voorzieningen 
die in de genoemde regelgeving staan voor vergoeding of 
verstrekking in aanmerking komen. Alle andere kosten komen 
voor rekening van de ambtsdrager zelf. 
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Bij de afweging of kosten al of niet worden vergoed, moet de  
politieke ambtsdrager zich realiseren dat alles wat mag, niet 
vanzelfsprekend ook hóeft. Van politieke ambtsdragers mag een 
zekere soberheid worden verwacht. Het gaat immers steeds om 
besteding van publieke middelen. De politieke ambtsdrager heeft 
daarnaast ook een voorbeeldfunctie. Hoe kan hij of zij in bijvoor-
beeld economisch moeilijke tijden, geloofwaardig een beroep op de 
soberheid van burgers doen als hij of zij daar zelf niet naar handelt? 
Vooral bestuurders zitten zeker dan in een kwetsbare positie. Zij 
dragen vaak immers zelf de eindverantwoordelijkheid voor het 
kosten niveau van een bepaalde voorziening of verstrekking. 
Uitgaven die ogenschijnlijk van ondergeschikt belang zijn, kunnen in 
de publiciteit breed worden uitgemeten en grote schade aanrichten. 
Een voorbeeld daarvan zijn de kosten van de (her)inrichting van de 
werkplek wanneer de bestuurder aantreedt. 

Discussie over vergoedingen en verstrekkingen is nooit helemaal 
uit te sluiten. Een mogelijke discussie moet er echter niet toe 
leiden dat niemand meer durft te declareren. Van belang is dat er 
duidelijke regels en toelichtingen daarop zijn die de bestuurder 
voldoende houvast bieden. Absolute duidelijkheid is echter niet te 
geven en moet ook niet worden nagestreefd. In situaties waarin 
sprake is van een grijs gebied zal de bestuurder extra alert moeten 
zijn, extra zorgvuldig vooraf moeten (laten) nagaan of een en 
ander past binnen de regels en hierover open communiceren. 
Wat ook helpt, is regelmatig de discussie voeren in het college of 
bestuur over verstrekkingen en vergoedingen in dit grijze gebied. 
Wat kan er wel, wat kan niet. 

Als belangrijke uitgangspunten voor het vergoeden van voor-
zieningen voor politieke ambtsdragers zijn te noemen:
• Bij uitgaven voor voorzieningen van politieke ambtsdragers 

gaat het uitsluitend om functionele kosten om het ambt te 
kunnen vervullen. Er moet een directe relatie zijn tussen de 
uitgave en de taken van een provincie, gemeente of 
waterschap. 

• De functionaliteit van de uitgave moet aantoonbaar zijn.
• Als met de uitgave geen duidelijk belang van de provincie, de 

gemeente of het waterschap is gediend, blijven de kosten voor 
eigen rekening. 

• Kosten die een bestuurder uit hoofde van een (q.q.-)nevenfunc-
tie maakt, worden vergoed door de instantie waar de neven-
functie wordt uitgeoefend. Er worden geen kosten gedeclareerd 
die reeds op andere wijze worden vergoed.

• Voorzieningen en bestuurskosten worden zo veel mogelijk 
direct door het bestuursorgaan zelf betaald en verstrekt aan de 
politieke ambtsdrager. Deze dient alleen bij hoge uitzondering 
zelf een declaratie in.

• Politieke ambtsdragers dienen verantwoord om te gaan met 
publieke middelen. Verantwoording van kosten – en openheid 
daarover – is essentieel. Daarbij moet altijd worden beoordeeld 
of de uitgave in hoogte of soort ook in de openbaarheid kan 
worden gemotiveerd. Soberheid is en blijft de norm. 

Vergoedingen voor voorzieningen voor politieke ambtsdragers 
moeten – als hiervóór aangegeven - voor alles transparant zijn. 
Een heldere verantwoording van de uitgaven is van groot belang. 
Daarom moet de financiële en administratieve organisatie zo zijn 
ingericht dat er een getrouw beeld is van de juistheid en recht-
matigheid van de uitgaven. Ook zijn er procedures nodig over de 
wijze waarop functionele uitgaven rechtstreeks in rekening 
worden gebracht of worden gedeclareerd. 
Veel provincies, gemeenten en waterschappen maken de 
bestuurskosten actief openbaar. 

Dit hoofdstuk beschrijft eerst de soorten kosten van voorzieningen 
voor politieke ambtsdragers. Onderstaande indeling is van belang 
om af te kunnen wegen of verstrekkingen en voorzieningen 
kunnen worden vergoed of voor eigen rekening moeten blijven: 
• bedrijfsvoeringskosten (6.2);
• bestuurskosten (6.3);
• kosten die voor eigen rekening blijven en waarvoor een vaste 

onkostenvergoeding wordt verstrekt (6.4).

De inhoud van deze paragrafen wordt samengevat in een schema 
van kosten en vergoedingen (6.5), gevolgd door de betalingswijze 
(6.6). Aan het slot staan de aanbevelingen (6.7). 

6.2 Bedrijfsvoeringskosten
Bedrijfsvoeringskosten betreffen de voorzieningen die een politieke 
ambtsdrager net zoals de overige werknemers van de overheids-
instelling nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Het zijn 
voorzieningen die vanuit de begroting worden gefinancierd of in 
bruikleen ter beschikking worden gesteld. Voorbeelden zijn de 
werkkamer, het meubilair, ICT-apparatuur en -toepassingen, 
ondersteunend personeel, koffie/thee, abonnementen op het 
werkadres, vakliteratuur en beveiliging. 
Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling om dergelijke overheids-
voorzieningen en eigendommen te gebruiken voor privédoel-
einden. Het is dan ook niet toegestaan om voor rekening van 
provincie, gemeente of waterschap bijvoorbeeld kantinepersoneel 
in te zetten voor privéfeestjes, de technische dienst voor reparaties 
aan het eigen huis of de plantsoenendienst voor het 
tuinonderhoud.

Bij twijfel of iets van de laatstgenoemde voorbeelden wel of niet 
functioneel is, zullen vooraf afspraken gemaakt moeten worden in 
het dagelijks bestuur als het om dagelijkse bestuurders gaat, of het 
volksvertegenwoordigend orgaan als het om de gekozen 
bestuurders gaat.

6.3 Bestuurskosten
Bestuurskosten vloeien voort uit de uitoefening van het ambt; het 
zijn aan de uitoefening van het ambt van politieke ambtsdrager 
verbonden kosten, zogenoemde ambtsgerelateerde kosten.
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De hoogte van de vergoedingen voor bestuurskosten is vaak 
precies vastgelegd. 
De soorten bestuurskosten zijn:
• algemene bestuurskosten (6.3.1); voor deze categorie moet 

altijd een afweging worden gemaakt of deze kosten of voorzie-
ningen voor eigen rekening moeten blijven dan wel uit de 
begroting van het bestuursorgaan kunnen worden betaald. 
Voorbeelden zijn de kosten van beveiliging en van een ter 
beschikking gestelde auto.

• specifiek geregelde bestuurskosten (6.3.2); de verstrekking van 
deze bestuurskosten is strak gereguleerd en genormeerd en de 
hoogte van de vergoeding of verstrekking is in de regelgeving 
vastgelegd. Een voorbeeld is een verhuiskostenvergoeding voor 
burgemeesters en wethouders met een verhuisplicht.

6.3.1  Algemene bestuurskosten
Algemene bestuurskosten betreffen voorzieningen die aan het 
ambt verbonden zijn en een aanvulling vormen op de reguliere 
bedrijfsvoering van de organisatie. Bovendien zijn ze onmisbaar 
voor het functioneren van de ambtsdrager. Het gaat hierbij vooral 
om voorzieningen als reis- en verblijfvoorzieningen, beveiliging 
buiten de organisatie, cursussen, opleidingen, congressen en 
functionele lunches en diners buitenshuis. 

Dienstreizen buitenland
Een buitenlandse reis valt onder de algemene bestuurskosten, op 
voorwaarde dat de reis een functioneel karakter heeft. Van belang 
is dat over de bestuurlijke noodzaak van een dienstreis in alle 
openheid vooraf besluitvorming plaatsvindt en dat achteraf 
verantwoording wordt afgelegd. Buitenlandse dienstreizen (zeker 
als deze met een zekere regelmaat plaatsvinden) liggen onder een 
vergrootglas. Bij de afweging is het van belang het tijdstip, het 
tijdsbeslag en de omvang van de delegatie er bij te betrekken. Is 
het bijvoorbeeld bestuurlijk van belang met het voltallige college 
een buitenlandse dienstreis naar een sportevenement te maken? 
Is er, ook als het een individueel collegelid betreft, een functioneel 
belang verbonden aan het bezoek? Aanbevolen wordt dat het 
college of dagelijks bestuur steeds expliciet een beslissing neemt 
over eventuele buitenlandse reizen en daarvan in detail melding 
maakt aan Staten, raad of algemeen bestuur. 

Aanbevolen wordt om vooraf aan het begin van een bestuurs-
periode een toetsingskader voor dienstreizen op te stellen en dat 
te bespreken. Plannen voor dienstreizen kunnen hieraan dan 
getoetst worden.

Is de functionaliteit van de reis aangetoond, dan horen de in redelijk-
heid gemaakte reis- en verblijfkosten (inclusief eventuele benodigde 
vaccinaties vooraf) voor rekening te komen van de provincie, de 
gemeente of het waterschap. Kan de functionaliteit niet worden 
aangetoond, dan komen de kosten voor eigen rekening.

Bekostiging, geheel of gedeeltelijk, van buitenlandse reizen door 
derden wordt in beginsel afgewezen. Soms hoeft dit echter geen 
bezwaar te zijn, bijvoorbeeld bij de uitnodiging voor een bezoek aan 

een partnergemeente. Openheid hierover is wel een voorwaarde. 
Het is van belang om afspraken te maken over gedragsregels in 
verband met buitenlandse reizen, zoals over meereizende 
partners en verlenging van de reisduur. De lijn is dat meereizen 
van partners, mits vooraf gemeld, onder nader te bepalen 
voorwaarden is toegestaan, maar dat de kosten geheel voor eigen 
rekening komen. De kosten kunnen alleen voor rekening van de 
eigen overheidsinstelling komen als de aanwezigheid van de 
partner tijdens de reis noodzakelijk is voor de behartiging van het 
overheidsbelang. Een andere uitzondering is als de partner 
expliciet door de buitenlandse gastheer/-vrouw is uitgenodigd. 

Verlenging van de reisduur voor privédoeleinden, is af te raden. 
Mocht verlenging zich echter bij uitzondering voordoen, dan is 
melding vooraf gewenst. De extra reis- en verblijfkosten komen in 
dat geval uiteraard geheel voor eigen rekening. Als richtlijn kan de 
regel worden gehanteerd die bij de rijksoverheid geldt: een 
buitenlandse reis mag met maximaal 72 uur privétijd op eigen 
kosten worden verlengd.

6.3.2 Specifiek geregelde bestuurskosten
Voor politieke ambtsdragers zijn in wet- en regelgeving bepaalde 
voorzieningen specifiek geregeld. Te denken valt aan verhuis-
kosten, ter beschikking gestelde auto, vergoeding tijdelijke 
woonruimte en reis- en verblijfkosten. Regel is dat declarabele 
kosten met bewijsstukken moeten worden aangetoond. 

ICT-voorzieningen voor thuis en onderweg (aansluitingen, 
abonnementen, vervangingen, apparatuur, software e.d.) worden, 
voor zover functioneel, op grond van het geldende 
rechtspositiebesluit beschikbaar gesteld. 

Ter beschikking gestelde auto26

Met het gebruik van een ter beschikking gestelde auto moet het 
zakelijk belang van de provincie, de gemeente of het waterschap 
zijn gediend. Bij de aanschaf en het gebruik ervan past de al eerder 
genoemde soberheid, inclusief een openbare aanbesteding. Punt 
van overweging is daarbij of voor elke bestuurder afzonderlijk een 
dienstauto beschikbaar moet zijn. 

De fiscus legt een bijtelling op voor gebruik van een ter beschikking 
gestelde auto bij niet-ambtsgebonden neven functies27. Dit is 
ongeacht of de bestuurder voor deze nevenfunctie toestemming 
heeft van het bestuursorgaan. Daarom kunnen provincies, 
gemeenten en waterschappen een compensatie bieden als 
politieke ambtsdragers belasting moeten betalen voor het niet-
ambtsgebonden bestuurlijk gebruik van hun ter beschikking 

26 Artikel 2.2.10 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers,
27 Ritten ten behoeve van een politieke partij en ritten voor onbezoldigde 

commissies en functies van de VNG, IPO en Unie van Waterschappen, 
worden fiscaal als zakelijk aangemerkt. Een burgemeester bijvoorbeeld 
vervult een dergelijke functie omdat zijn gemeente lid is van de VNG; de 
bestuursfunctie wordt door de functionaris van de gemeente uitgevoerd. 
Ook de kring waaruit bestuurders van de VNG blijkens de statuten moeten 
voortkomen, geeft een aanknopingspunt voor dat standpunt.
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gestelde auto. Eventueel privégebruik van een ter beschikking 
gestelde auto wordt met de ambtsdrager verrekend. Bij privé-
gebruik is compensatie van belastingheffing niet mogelijk. 

6.4 Kosten die voor eigen 
rekening blijven

Politieke ambtsdragers ontvangen een maandelijkse onkosten-
vergoeding voor voorzieningen die niet zuiver functioneel zijn, 
noch zuiver privé. Omdat ze toch een functioneel element 
bevatten, worden dergelijke voorzieningen wel vergoed. De 
ambtsdrager moet deze kosten zelf betalen uit de toelage/
onkoste nvergoeding. 

De hoogte van de onkostenvergoeding is gebaseerd op gemiddelde 
uitgaven en is vastgelegd in het rechtspositiebesluit28. Wanneer de 
uitgaven uitstijgen boven de vaste toelage per maand kunnen 
deze niet alsnog worden gedeclareerd bij de provincie, de 
gemeente of het waterschap. 

De vaste onkostenvergoeding is bedoeld voor in ieder geval de 
volgende kosten:
• representatie;
• vakliteratuur;
• excursies;
• bureaukosten;
• contributies, lidmaatschappen, zoals contributies van  

verenigingen en regionale beroepsverbanden (met uitzondering 
van landelijke beroepsverenigingen met een professionaliserings-
doelstelling; die vallen onder de bestuurskosten);

• ontvangsten thuis;
• zakelijke giften.

Ook voor eigen rekening blijven voorbeelden van kosten als:
• individuele consumpties buiten de werkplek (zoals koffie, thee, 

drankjes);
• fooien in Nederland;
• verjaardagsgebak, attenties en cadeaus voor naaste collega’s;
• gelegenheidskleding, huur en reiniging van kleding, uitgaven 

voor persoonlijke verzorging;
• activiteiten van partijgenootschappelijke aard;
• abonnementen op kranten en tijdschriften en vakliteratuur die 

thuis worden ontvangen;
• representatieve aanpassingen aan de eigen woning en  

representatieve ontvangsten thuis.

28 Artikel 2.1.6 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, 
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6.5 Vergoedingenoverzicht onkosten 

Bedrijfsvoeringskosten Bestuurskosten Kosten voor eigen rekening

Werkplek zoals bureau, Meubilair Verhuiskosten Attenties en cadeaus voor naaste onder-
steunende medewerkers

Inrichting werkkamer

Ondersteunend personeel (secretaresse, bode,  
chauffeur)

Vergoeding tijdelijke woonruimte Uitgaven voor persoonlijke verzorging

Beveiliging werkplek Basismaatregelen beveiliging eigen woning Maatregelen politiekeurmerk eigen woning 

Compensatie bijtelling ter beschikking gestelde 
auto

Aanpassingen werkplek in verband met 
arbeidsomstandigheden

ICT thuis (aansluiting, abonnementen, hard- en 
software)

Kleding (huur/aanschaf/
reiniging)

ICT op de werkplek Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland 
(met inbegrip van benodigde vaccinaties)

Miniaturen van onderscheidingen inclusief 
bevestiging op het kostuum

Mobiele telefoon/tablet Functionele consumpties, lunches en diners 
(uitsluitend in het buitenland inclusief de fooien)

Individuele consumpties buiten de werkplek

Kantoorbenodigdheden Deelname aan congressen, cursussen en 
opleidingen

Alle partijpolitieke kosten zoals onderhoud 
politiek netwerk en bezoek partijgenoot-
schappelijke bijeenkomsten inclusief reis- en 
verblijfkosten

Ontvangsten delegaties, werklunches en –diners 
en functionele borrels op de werkplek

Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek Ontvangsten zakelijke relatie thuis

Verzekeren of vergoeden
schade (door diefstal, verlies
of beschadiging) aan persoonlijke eigen-
dommen ontstaan tijdens de ambtsvervulling

Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging met 
professionaliserings-oogmerk

Contributies overige beroepsverenigingen

Jaarlijkse bijdrage zakelijke creditcard Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, 
openingen

Verkeersboetes

Wisselkosten buitenlandse valuta Fooien (in Nederland)*

Pilotenkoffer voor vervoer van stukken Persoonlijke schrijfwaren en benodigdheden 
zoals vulpen of aktetas

Pantryvoorziening (koffie/thee) Representatieve aanpassingen aan de woning

Inrichting werkkamer/ ontvangstruimte thuis

Abonnementen kranten en tijdschriften thuis

Visitekaartjes Individuele consumpties buiten de werkplek

 Bijeenkomsten voor strategie- 
ontwikkeling organisatie

Individuele lunches en maaltijden op de 
werkplek

Relatiegeschenken (mits functioneel verstrekt 
voor een externe)

Persoonlijke relatiegeschenken

Kerstkaarten

Functionele persoonlijke 
website of weblog

*  In Nederland is een fooi een persoonlijke blijk van waardering voor de geboden service. In het buitenland vormt een fooi vaak een substantieel 

deel van de beloning van personeel en is daarmee niet onderhevig aan een persoonlijk oordeel over de serviceverlening. Alleen bij buitenlandse 

dienstreizen komt de fooi voor rekening van het bestuursorgaan, als onderdeel van de bestuurskosten. 
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6.6 Betalingswijze voorzieningen 
van bestuurders

Voorzieningen voor bestuurders worden bij voorkeur rechtstreeks 
door de overheidsorganisatie voldaan. Het indienen van declaraties 
dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Voorzieningen kunnen 
op de volgende manieren worden betaald, in volgorde van 
voorkeur:

Rechtstreeks ten laste van het bestuursorgaan
Zaken die direct verband houden met de werkplek worden op 
dezelfde wijze als geldt voor ambtenaren, door de provincie, de 
gemeente of het waterschap in bruikleen ter beschikking gesteld. 
De kosten die hiermee gemoeid zijn, komen direct voor rekening 
van de organisatie, zonder tussenkomst van de politieke 
ambtsdrager. De kosten maken integraal deel uit van de 
bedrijfsvoering. 

Rechtstreekse betaling via facturen
Bij betaalbaarstelling aan de hand van facturen, worden kosten 
direct in rekening gebracht bij de overheidsorganisatie. Dit 
gebeurt dus zonder een ‘voorfinanciering’ uit de privérekening van 
de individuele politieke ambtsdrager. Voor gefactureerde kosten 
geldt hetzelfde als voor andere kosten: uitsluitend functionele 
kosten worden vergoed, en alleen als ze buiten de (vaste) 
vergoeding29 vallen. 

Voor dienstreizen wordt zoveel mogelijk alles rechtstreeks betaald 
door de organisatie, ook voor de meereizende ambtenaar. Het 
gaat dan om de reis, de eventuele benodigde vaccinaties, het 
verblijf, de consumpties en aankopen die van functionele aard zijn 
(zoals relatiegeschenken). 

Creditcards 
Een creditcard is een betaalmiddel en geen voorziening. Dat 
betekent dat vereisten voor de verrekening van functionele 
uitgaven onverkort van toepassing zijn. 

Het gebruik van een creditcard op naam van de provincie, de 
gemeente of waterschap heeft nadelen. Door het gebruiksgemak 
van dit betaalmiddel loopt de ambtsdrager het risico dat achteraf 
de functionaliteit van de uitgave niet afdoende duidelijk kan 
worden gemaakt. Dit zal hij dan ook moeten aantonen, terwijl ook 
een rekening of factuur moet worden overlegd. Een creditcard-
afschrift alleen, is niet voldoende om de functionaliteit van de uit-
gave aan te tonen. 

29 Burgemeesters ontvangen op grond van artikel 3.7 van de Regeling 
rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers bijvoorbeeld een vaste 
vergoeding per maand voor dienstreizen met de eigen auto binnen de 
eigen gemeente. Bij een vaste vergoeding kan niet ook nog aanvullend per 
kilometer binnen de eigen gemeente worden gedeclareerd.

Het gebruik van een creditcard voor het binnenland dient beperkt 
te blijven. Bij buitenlandse reizen kan wel gebruik worden 
gemaakt van een creditcard. 

Declaraties
De politieke ambtsdrager betaalt in eerste instantie een 
(functionele) uitgave uit eigen middelen en verzoekt dan om 
terugbetaling van het bedrag via een declaratie. Grote terug-
houdendheid is hierbij geboden, omdat het uitgangspunt is dat zo 
weinig mogelijk uitgaven door de bestuurder zelf worden gedaan. 
Geldstromen tussen de zakelijke rekeningen van provincie, 
gemeente of waterschap en de persoonlijke rekening van de 
bestuurder, maken een zwaardere controle op de uitgaven 
noodzakelijk. 
Het indienen van declaraties is soms onvermijdelijk. Zo is het in 
het buitenland vaak niet mogelijk dat een provincie, gemeente of 
waterschap rechtstreeks de factuur betaalt. De afwikkeling van 
declaraties moet dan wel zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. In de 
rechtspositieregelingen staat dat moet worden gedeclareerd 
onder overlegging van bewijsstukken. Ook hier geldt weer de 
basisregel: het moet gaan om functionele kosten, en ze mogen 
niet vallen onder de (vaste) onkostenvergoeding. 

6.7 Aanbevelingen
1. In het algemeen geldt: werk aan een open cultuur en een 

transparante verantwoording van publieke middelen. 
Daarbij kan ook worden gedacht aan het zelf actief 
openbaar maken van gemaakte onkosten, dat kan via 
internet. 

2. Stel een regeling en administratieve procedure vast 
voor de afrekening van bestuurlijke uitgaven en voor 
indiening en afwikkeling van declaraties. Stel hierbij 
standaardformulieren vast. Stel ook een regeling vast 
ingeval van het gebruik van creditcards. Kortom: zorg 
voor een heldere administratieve procedure en leg 
afspraken vast. 

3. Stel een regeling vast voor het gebruik van eigen-
dommen en voorzieningen van de provincie, de 
gemeente of het waterschap. Bepaal dat privégebruik 
niet is toegestaan, uitgezonderd de bij verordening of 
specifieke regeling geregelde voorzieningen.  

4. Welke uitgaven declarabel zijn is limitatief wettelijk 
vastgelegd. Leg de procedure van declaratie vast in 
verordeningen van provincie, gemeente of waterschap. 
Bepaal dat de uitgaven moeten worden gemotiveerd en 
gespecificeerd, zowel bij declaratie als bij rechtstreekse 
facturering.  

5. Bespreek het totale beeld van de declaraties van 
tijd tot tijd binnen college of dagelijks bestuur. Door 
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bespreking wordt helder wat de wenselijke lijn is voor 
het declaratiegedrag. 

6. Laat de accountants bij hun jaarlijkse controle, 
ook periodiek een gericht onderzoek doen naar de 
rechtmatigheid van bestuurlijke uitgaven. Zorg voor een 
sluitend systeem van rekening en verantwoording.  

7. Zorg bij iedere buitenlandse reis voor expliciete 
besluitvorming vooraf en een heldere verantwoording 
achteraf. Informeer het algemeen bestuur.  

8. Leg gedragsregels voor buitenlandse reizen (meereizen 
partner en verlenging reisduur) vast in een verordening. 
Ook in de gedragscode kunnen nadere gedragsregels 
hieromtrent worden vastgelegd. 
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7. Inkopen en aanbesteden
7.1 Kwetsbaar voor schending 

integriteit
Inkopen en aanbesteden zijn kwetsbaar voor schending van 
integriteit, vooral omdat er vaak grote bedragen mee gemoeid 
zijn. In het verleden was de bouwfraude een voorbeeld van 
integriteit schending bij aanbestedingen. Daarom is het 
van belang een strikt (wettelijk) kader te hanteren voor 
overheidsaanbestedingen30. Dit geldt ook voor het verkeer met 
semioverheidsinstellingen of van overheden onderling.

7.2 Inkoop- en 
aanbestedings beleid 

Gezien de genoemde kwetsbaarheid dient elke overheid een 
inkoop- en aanbestedingsbeleid te ontwikkelen waaraan besluiten 
kunnen worden getoetst, onder andere op integriteit. Zo’n beleid 
zorgt voor transparantie, objectiviteit en non-discriminatie (zie 
ook paragraaf 7.3, Regelgeving). 
Om te beginnen moet een overheidsorganisatie openbaar maken 
dat zij een opdracht of een concessie wil aanbesteden, zodat 
gegadigden hun interesse kunnen tonen. Opdrachten die een 
bepaald bedrag te boven gaan, moeten Europees worden 
aanbesteed. Provincies, gemeenten en waterschappen zullen daar 
al snel tegen aan lopen. Door vervolgens heldere criteria toe te  
passen bij het gunnen van overheidsopdrachten of concessies, 
kunnen offertes objectief met elkaar worden vergeleken. Zo is het 
voor aanbestedende overheidsdiensten ook moeilijker om 
subjectieve voorkeuren een rol te laten spelen.

Weliswaar moeten achteraf alle inkoop- en aanbestedings-
handelingen kunnen worden verantwoord, maar is het in dit kader 
wel van belang dat de opdracht voor en niet tijdens of na de 
opdracht wordt verleend en dat niet pas na afronding van de 
opdracht dossiervorming plaatsvindt. Essentieel is dus opdracht-
verlening en dossiervorming op het juiste moment in de 
aanbestedings procedure. Binnen de accountantscontrole wordt 
getoetst of zowel de eigen procedures zijn nageleefd, als de 
Europese en nationale aanbestedingsregels. Bovendien kan ook 
de rekenkamer nog beoordelen of de regels in acht zijn genomen. 

30 Op overheidsopdrachten is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. 
Daarin zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/24/EU, 2014/25/EU en 
2014/23/EU geïmplementeerd. 

7.3 Regelgeving
Voor overheidsopdrachten gelden de van de verdragsregels  
afgeleide algemene beginselen: 
• objectiviteit;
• non-discriminatie;
• proportionaliteit;
• transparantie. 

Deze beginselen zijn verwerkt in de Europese Richtlijnen voor 
overheidsopdrachten (2014/24/EU, 2014/25/EU en 2014/23/EU). 
Voor overheidsopdrachten gelden Europese drempelbedragen. Is 
de waarde van de opdrachten hoger dan het drempelbedrag, dan 
moeten ze in beginsel openbaar worden aanbesteed, zodat 
iedereen binnen de EU kan inschrijven. Er zijn aparte drempel-
bedragen voor werken, voor diensten en leveringen aan de 
rijksoverheid, voor diensten en leveringen aan decentrale over-
heden, voor concessies en voor speciale sectoren. De actuele 
bedragen worden gepubliceerd op: 
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/
drempelbedragen-europees-aanbesteden. 

Voor aanbestedingen onder de Europese drempel kunnen 
overheidsorganisaties eigen beleid vaststellen31. Dit beleid moet 
passen binnen het kader van Aanbestedingswet 2012 en de daarop 
gebaseerde voorschriften van de Gids Proportionaliteit32. 
Doorgaans wordt de Gids gehanteerd voor:
• nationaal aanbesteden;
• meervoudig onderhands aanbesteden (er worden meerdere 

offertes gevraagd);
• enkelvoudig aanbesteden (‘gunning uit de hand’, waarbij één 

aanbieder een aanbod mag doen).  
Eén aanbieder is niet wenselijk als dit een gewezen politieke 
ambtsdrager van de eigen provincie, gemeente of waterschap 
betreft. 

7.4 Belangenverstrengeling en 
beïnvloeding 

In de Aanbestedingswet 2012 is een apart artikel opgenomen inzake 
belangenverstrengeling en beïnvloeding. Een aanbestedende dienst 
of een speciale sectorbedrijf dient passende maatregelen te nemen 
om fraude, bevoordeling, corruptie en belangenconflicten tijdens 
een aanbestedingsprocedure doeltreffend te voorkomen, te 

31 Zie voor een voorbeeld het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid.
32 In de Gids Proportionaliteit worden adviezen en voorschriften gegeven voor 

het gehele inkoopproces, van voorfase tot aan contractvoorwaarden 
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onderkennen en op te lossen, teneinde vervalsing van de 
mededinging te vermijden, de transparantie van de procedure te 
waarborgen en gelijke behandeling van alle ondernemers te 
verzekeren.

Elke fase van een aanbesteding kent zijn eigen integriteitsrisico’s. 
Bij de start kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een bedrijf wordt 
betrokken bij de opdrachtformulering en daarop vervolgens een 
offerte uitbrengt. In feite schrijft het bedrijf hiermee zijn eigen 
bestek. Dat is ontoelaatbaar. 

Bij de aanbesteding zelf is er het risico dat de opdracht wordt 
verstrekt vanwege persoonlijke belangen van de bestuurder of 
diens familie of vrienden. Voorbeelden hiervan zijn:
• een bedrijf waaraan een volksvertegenwoordiger of bestuurder 

via persoonlijke of zakelijke banden is verbonden, neemt een 
opdracht aan van die provincie, gemeente of dat waterschap33;

• een volksvertegenwoordiger of bestuurder heeft een neven-
functie bij een van de meedingende bedrijven, zoals directeur of 
commissaris.

• Een oud-bestuurder of persoonlijke relatie van een bestuurder 
wordt ingehuurd voor een opdracht. 

Een persoonlijk belang hoeft echter niet per definitie een 
financieel of een direct eigen belang te zijn. Zo kan een wethouder 
of gedeputeerde familie- of vriendschapsbetrekkingen hebben bij 
een aanbieder van diensten. Tegelijkertijd hoeft dit op zich geen 
reden te zijn om een opdracht te verlenen of te weigeren. De 
uitgangspunten van objectiviteit, transparantie en non-
discriminatie gelden ook voor bevriende aanbieders. Hun aanbod 
zal op dezelfde zorgvuldige wijze moeten worden beoordeeld. 
Komen zij als beste uit de bus, dan is er geen reden om hun de 
opdracht te onthouden. In dat geval kan immers worden 
aangetoond dat van bevoordeling geen sprake is en dat de 
procedures van het aanbestedingsbeleid zijn gevolgd. Een 
enkelvoudige aanbesteding bij oud-bestuurders of persoonlijke 
relaties ligt niet voor de hand. 

Voorkomen moet worden dat een politieke ambtsdrager invloed 
uitoefent op het resultaat van de aanbesteding of de concessie 
gunning als hij familie- of vriendschapsbanden heeft met een van 
de aanbieders. Bij twijfel over de betrekkingen tussen een 
bestuurder en een aanbieder is alertheid geboden. Melding vooraf 
aan het dagelijks bestuur is in elk geval aan te bevelen. Te over-
wegen valt voor de inzet van externen een afwegingskader op te 
stellen en Staten/raad/algemeen bestuur regelmatig te informeren 
over de toepassing in de praktijk van dit afwegingskader. 
De aanbesteding kan ook worden beïnvloed door diensten of 
geschenken aan te bieden aan de politieke ambtsdragers, of door 
mee te betalen aan dienstreizen. Het algemene uitgangspunt is 
dat niets mag worden aangenomen dat kennelijk tot doel heeft 
om de politieke ambtsdrager bij zijn keuze te beïnvloeden. Die 
moet vanuit een onafhankelijke positie zijn keuze kunnen maken 

33 Zie paragraaf 3.3

en het product of de dienst kunnen beoordelen. In de model-
gedragscode staat als uitgangspunt dat geschenken, faciliteiten en 
diensten niet worden geaccepteerd als hiermee de onafhankelijke 
positie van de politieke ambtsdrager kan worden beïnvloed. Dat is 
in ieder geval aan de orde in onderhandelingssituaties. 

De OESO beschikt over een handleiding, de ‘OECD Principles for 
Integrity in Public Procurement’. Deze handleiding behandelt 
integriteitsbeginselen die van toepassing zijn gedurende het de 
gehele inkoopcyclus, vanaf de marktverkenning tot en met het 
contractmanagement.

7.5 Integriteit van ondernemers; 
de wet Bibob34

Om te voorkomen dat de overheid met criminele ondernemers 
betrekkingen aangaat, is er de Wet bevordering integriteits-
beoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Bij overheids-
opdrachten zowel boven als onder de Europese aanbestedings-
drempel is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 
verplicht. Dit is een eigen verklaring over de financiële toestand, de 
bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een 
aanbestedingsprocedure. Deze verklaring is twee jaar geldig. 
Mocht er bij een aanbesteding toch twijfel zijn over de integriteit 
van een ondernemer dan kan op basis van de wet Bibob de 
integriteit van ondernemers worden gecontroleerd. Ook kunnen 
en, in sommige gevallen, moeten gegadigden voor een 
overheidsopdracht worden uitgesloten. 

7.6 Aanbevelingen, gebaseerd 
op de wettelijke 
verplichtingen en van 
overige aard.

1. Vermijd integriteitrisico’s door een eenduidig beleid vast 
te stellen met spelregels voor de inkoop en aanbesteding 
van werken, leveringen en diensten.

2. Zorg binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
voor transparantie, objectiviteit en non-discriminatie. 
Waarborg dit in alle fasen van de aanbesteding.

3. Formuleer geschiktheidseisen of selectiecriteria bij de 
aanbesteding en beoordeel inschrijvers daarop.

4. Formuleer uitsluitingsgronden om te voorkomen 
dat zaken worden gedaan met niet-integere 
opdrachtnemers.

34 De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 
(Bibob) is te vinden op www.wetten.nl 
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5. Zorg voor een helder beslismodel om te kunnen 
vaststellen in welke situatie voor welke vorm van 
aanbesteden wordt gekozen.

6. Wees transparant over de wijze waarop de inkoop- en 
aanbestedingsprocedures zijn verlopen.

7. Voor meer informatie over inkopen en aanbesteden door 
overheden: raadpleeg de websites van expertisecentrum 
PIANOo, www.pianoo.nl, van het kenniscentrum Europa 
Decentraal, https://europadecentraal.nl/onderwerp/
aanbesteden/ en de OECD Principles for Integrity in 
Public Procurement.
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8. Financiële functie 
8.1 Transparantie, controle en 

verantwoording van uitgaven 
Een heldere regeling van de financiële functie is een basis-
voorwaarde om een overheidsorganisatie integer te laten 
functioneren. Daarom is aan de financiële functie een apart 
hoofdstuk gewijd. Het beschrijft de momenten waarop de 
politieke ambtsdrager extra alert moet zijn en een belangrijke rol 
heeft te vervullen bij de toetsing van de uitgaven. 

Een integere overheid staat ook voor een juiste besteding van 
publieke middelen. Daarbij zijn transparantie, controle en verant-
woording van groot belang. De Provincie-, Gemeente- en Water-
schapswet bevatten daarom een procedure voor zowel het 
financieel beheer als de wijze waarop verantwoording wordt 
afgelegd. Daarbij horen ook voorzieningen zowel om te kunnen 
nagaan of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
werkelijkheid, als om de rechtmatigheid van de financiële 
beheershandelingen te kunnen toetsen. Te denken valt aan de 
accountantscontrole en de rekenkamer(functie). In dit gehele 
proces stellen de provinciale staten, de raad of het algemeen 
bestuur de kaders vast.
 

8.2 Financiële verordening(en) 
De uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële 
beheer en de inrichting van de financiële organisatie worden bij 
verordening vastgesteld. Dat is voorgeschreven in hoofdstuk XIV 
van de Provinciewet, hoofdstuk XIV van de Gemeentewet en 
hoofdstuk XV van de Waterschapswet. In de verordening worden 
kaders gegeven voor de inrichting van de (financiële) administratie 
en organisatie. Ook staan er regels in over kwetsbare activiteiten 
en handelingen. Voorbeelden zijn inkoop en aanbesteding, 
subsidie- en steunverlening, en het aantrekken van geld. 

8.3 De jaarrekening
Gedeputeerde staten, college van B&W en dagelijks bestuur 
leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde bestuur door 
overlegging van jaarrekening en jaarverslag. Provinciale staten, 
raad en algemeen bestuur leggen de accountantsverklaring en het 
verslag van bevindingen van de accountant ter inzage. De 
relevante regelgeving staat in hoofdstuk XIII van de Provincie- en 
de Gemeentewet en hoofdstuk XIV van de Waterschapswet.

De jaarrekening wordt besproken in respectievelijk provinciale 
staten, raad en algemeen bestuur. Deze beraadslaging heeft tot 
doel: 
• nagaan of rechtmatig en doelmatig financieel beheer is 

gevoerd;
• (politiek) evalueren van het gevoerde financiële beleid.

Het besluit tot vaststelling van de rekening ontlast gedeputeerde 
staten, college van B&W en dagelijks bestuur ten aanzien van het 
daarin verantwoorde financiële beheer. Een uitzondering daarop 
vormen later gebleken onrechtmatigheden, die bijvoorbeeld aan 
het licht komen in een gerechtelijke procedure. Aan de hand van 
de jaarrekening wordt (financiële) décharge aan het bestuur 
verleend. Met de jaarrekening en het jaarverslag legt het bestuur 
ook verantwoording af aan de burgers.

8.4 De accountantscontrole35

De accountantscontrole richt zich op:
• de getrouwheid van de jaarrekening: is deze in overeen-

stemming met de werkelijkheid en de administratie alsmede  
de regels omtrent externe verslaggeving;

• de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen: zijn 
de financieel relevante regels goed nageleefd door te toetsen 
aan een aantal criteria zoals het misbruik en oneigenlijk gebruik 
criterium36.

De accountant is een onafhankelijk controleur; hij werkt voor en in 
opdracht van provinciale staten, raad en algemeen bestuur. Een 
oordeel over de wijze waarop het bestuur het beheer heeft 
gevoerd, wordt nadrukkelijk niet door de accountant geveld. Dit is 
een politiek oordeel en hoort thuis bij provinciale staten, raad en 
algemeen bestuur.

Het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en 
Waterschapsbesluit bevatten minimale normen voor de controle. 
In de eigen financiële verordeningen kunnen scherpere normen 
worden gesteld. 

De accountantsverklaring gaat vergezeld van een verslag van 
bevindingen. In dit verslag beoordeelt de accountant of het 

35 Accountantscontrole is voorgeschreven in de artikel 217 Provinciewet, artikel 
213 Gemeentewet en artikel 109 Waterschapswet. 

36 Het is de bedoeling dat met ingang van de jaarrekening 2021 gedeputeerde 
staten en college van B&W een verantwoording opnemen over de 
rechtmatigheid van de relevante financiële beheershandelingen (de 
rechtmatigheidsverklaring). De accountant zal toetsen of de jaarrekening 
(inclusief deze rechtmatigheidsverantwoording) getrouw is.
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financiële beheer en de financiële organisatie zo zijn ingericht, dat 
een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk is. 
Daarnaast rapporteert de accountant in het verslag onder meer 
over onrechtmatigheden in de jaarrekening. De accountant heeft 
dus een belangrijke rol bij de bewaking van de betrouwbaarheid 
van de jaarrekening. 

Een goedkeurende verklaring van de accountant betekent 
overigens niet dat de verantwoording in het geheel niet afwijkt 
van de gestelde eisen. Een accountant controleert dus niet ieder 
bonnetje of iedere financiële handeling. Voor politiek gevoelige 
onderdelen zoals aanbestedingen, risicovolle projecten of 
declaraties van bestuurders kan een aangescherpte controle 
worden afgesproken.

8.5 Rekenkameronderzoek 
Gemeenten en provincies kunnen een onafhankelijke rekenkamer 
instellen. Indien geen onafhankelijke rekenkamer wordt ingesteld 
dienen gemeenten en provincies in een verordening regels te 
stellen aan de uitoefening van de rekenkamerfunctie37. 
Uitgangspunt is dat er actief rekenkameronderzoek plaatsvindt. 
De rekenkamer of rekenkamerfunctie doet onderzoek naar de 
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door 
het provincie of gemeentebestuur gevoerde bestuur ter onder-
steuning van de controlerende rol van provinciale staten of raad. 
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamer-
onderzoek worden vastgelegd in openbare rapporten. Het is een 
essentieel instrument om de verantwoording van het bestuur aan 
de samenleving vorm te geven. Rekenkameronderzoek biedt het 
bestuur en volksvertegenwoordigers in het bijzonder, de 
mogelijkheid om te leren van het verleden, inzicht te verkrijgen in 
geleverde prestaties van het bestuur en de besteding van 
belastinggeld. De onafhankelijke rekenkamer mag alle 
documenten onderzoeken die berusten bij het provincie- of 
gemeentebestuur voor zover zij dat voor haar taak nodig acht. Het 
bestuur verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamer 
voor zijn taak nodig acht. Ook hebben rekenkamers uitgebreide 
bevoegdheden om onderzoek te doen naar publiek- en privaat-
rechtelijke samenwerkingsverbanden waarin het eigen bestuur in 
participeert. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen hij 
onderzoekt. Ook kunnen provinciale staten of de raad vragen om 
een onderzoek.

37 Momenteel is een wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers 
in behandeling dat beoogt een sluitend stelsel voor gedegen 
rekenkameronderzoek tot stand te brengen. In de kern betekent dit 
dat de mogelijkheid van een rekenkamerfunctie komt te vervallen 
en een onafhankelijke rekenkamer wordt verplicht. Ook worden de 
onderzoeksbevoegdheden uitgebreid.
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9. De organisatie van het 
integriteitsbeleid: enkele 
aanbevelingen 

Dat een integriteitsbeleid voor politieke ambtsdragers van belang 
is, is duidelijk geworden uit de voorgaande hoofdstukken. Een 
blauwdruk van een integriteitsbeleid is niet te geven. Uiteraard 
moeten de te nemen maatregelen passen bij de eigen organisatie 
en zullen ze dus niet overal dezelfde zijn. Commissaris van de 
Koning, burgemeester en waterschapsvoorzitter vervullen hierbij 
hun wettelijke rol. Zij hebben de mogelijkheid om naar eigen 
inzicht en afgestemd op de situatie van provincie, gemeente of 
waterschap, te handelen. Dit laatste hoofdstuk bevat een aantal 
aanbevelingen voor de organisatie als geheel evenals voor deze 
bestuurders bij het invullen van hun preventieve, regisserende 
ofwel procesrol om de integriteit van hun bestuur te waarborgen.

In de Provinciewet, Gemeentewet en Waterschapswet is bepaald dat 
de commissaris van de Koning, de burgemeester en de waterschaps-
voorzitter de taak hebben de bestuurlijke integriteit van de 
provincie, respectievelijk gemeente en waterschap, te bevorderen. 
De burgemeester van Noordwijk vulde deze taak recentelijk in door 
een APK keuring naar integriteit in te stellen in haar gemeente. Door 
de taak om de bestuurlijke integriteit te bevorderen wettelijk te 
verankeren, is voor alle betrokkenen in het bestuur duidelijk waar de 
verantwoordelijkheid voor de bewaking van de bestuurlijke 
integriteit is belegd. Wet- en regelgeving en gedragscodes zijn het 
kader voor hun handelen. Daarbij blijft de basisregel bestaan dat 
alle politieke ambtsdragers evenals de besturen, primair zelf 
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de regels en voor een 
integere invulling van hun taken. 

Bij hun taakuitoefening hoeven commissaris, burgemeester en 
waterschapsvoorzitter er niet alleen voor te staan. Zij kunnen zich 
laten bijstaan door een daartoe aangewezen contactpersoon of 
vertrouwenspersoon integriteit, door een commissie integriteit 
vanuit de staten, raad of het algemeen bestuur, en/of door de 
griffier of secretaris-directeur. Voorts zijn er inmiddels de nodige 
praktische instrumenten ontwikkeld die voor commissarissen van 
de Koning, burgemeesters, waterschapsvoorzitters en andere 
betrokkenen bij provincies, gemeenten en waterschappen als steun 
in de rug kunnen dienen bij het voeren van een integriteitsbeleid in 
hun organisatie, bijvoorbeeld de Handleiding basisscan integriteit 
kandidaat-bestuurders38. 

38 https://www.politiekeambtsdragers.nl/publicaties/publicaties/2019/03/04/
handleiding-basisscan-integriteit-voor-kandidaat-bestuurders
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Aanbevelingen
Vormgeving van het beleid

1. Kies bij de organisatie van het integriteitsbeleid voor 
een systematische aanpak die is afgestemd op de eigen 
organisatie. Concreet betekent dit, dat moet worden 
aangesloten bij de beleidscyclus van de eigen organisatie: 
ontwikkelen, implementeren, uitvoeren, meten en 
verbeteren, beoordelen en bijstellen. Voor de aanvang van 
het vormen van een integriteitsbeleid is een juiste culturele 
setting nodig waarin een basis aanwezig is van vertrouwen en 
openheid.  

2. Maak het integriteitsbeleid onderdeel van een samen-
hangend geheel van openbare gedragsregels en procedures. 
Deze maken het overheidshandelen transparant en 
controleerbaar. Dat betekent: 
a. duidelijke normen en waarden, vastgelegd in openbare 

(gedrags)regels; 
b. een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden;
c. controleerbaarheid van de macht door:

i. transparante besluitvormingsprocedures;
ii. regels over rekening en verantwoording in 

openbaarheid.

3. Laat het beleid voor de komende jaren vastleggen in een 
beleidsplan. Dit plan bevat in ieder geval ook de nadere 
afspraken die met staten, raad en algemeen bestuur zijn 
te maken over de wijze waarop met het thema integriteit 
wordt omgegaan. De modelgedragscode bevat hiervoor een 
bepaling. De commissaris van de Koning, de burgemeester 
of de waterschapsvoorzitter zorgt ervoor dat beleid en 
normenkader kenbaar zijn bij de politieke ambtsdragers 
in provincie, gemeente of waterschap. Zo kan het thema 
integriteit specifiek onderdeel zijn van het inwerkprogramma 
bij een nieuwe zittingsperiode van de provinciale staten, 
gemeenteraad en het algemeen bestuur van een waterschap. 
Het overhandigen van een exemplaar van de gedragscode 
hoort daar uitdrukkelijk bij. 

4. Maak integriteit tot een onderwerp dat regelmatig terugkeert 
op de politieke agenda. Ten minste éénmaal per jaar wordt 
de jaarlijkse voortgang op het thema integriteit besproken 
en bezien of bijstelling van het beleid of van de gedragscodes 
gewenst is. Voor ambtelijke integriteit is de jaarlijkse 
verantwoording wettelijk voorgeschreven39.  

39 Artikel 4, vierde lid van de Ambtenarenwet 2017.

Dit sluit ook goed aan bij de jaarlijkse rapportageplicht van 
het bevoegd gezag aan de volksvertegenwoordiging40. 

Preventieve maatregelen
5. Politieke partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

hun kandidaten voor bestuursfuncties, dus ook voor een 
toets op integriteit. Het is dan ook een aanbeveling dat de 
partijen deze toets vóór de benoeming uitvoeren41.

6. Gedeputeerden, wethouders en leden van het dagelijks 
bestuur van een waterschap, worden benoemd door 
respectievelijk Staten, raad of algemeen bestuur. Deze 
organen moeten bij de benoeming meewegen of er 
integriteitsrisico’s zijn. Zij moeten dat doen aan de hand van 
heldere en objectieve criteria. De kandidaten kunnen worden 
beoordeeld op:

i. wettelijke benoembaarheidsvereisten;
ii. nevenfuncties;
iii. onverenigbare functies;
iv. verboden handelingen;
v. de gedragscode voor politieke ambtsdragers;
vi. een eventueel strafrechtelijk verleden. Daartoe 

kan de kandidaten worden gevraagd om een 
Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Dit 
kan overigens slechts op vrijwillige basis, omdat 
hiervoor nu nog geen wettelijke verplichting 
bestaat, het is de bedoeling om dit in de Provincie-, 
Gemeente-, en Waterschapswet te gaan regelen 
om een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht te 
stellen als benoembaarheidsvereiste, Gedeputeerde, 
wethouders, dagelijks bestuursleden van de 
waterschappen en eilandgedeputeerden. Advies 
is om de afspraken met betrekking tot deze 
benoemingsprocedure vast te leggen in het Reglement 
van Orde. 

7. Het is aan te bevelen om uit de Staten, raad of het algemeen 
bestuur van het waterschap een breed samengestelde 
commissie samen te stellen die de benoembaarheid van de 

40 Deze aanbeveling komt terug in de door de Tweede Kamer aangenomen 
motie Schouw c.s. (TK 2012-2013, 28 844, nr. 71). Daarin worden de 
decentrale besturen gestimuleerd om ten minste een keer per jaar het 
onderwerp integriteit te agenderen en hierover te rapporteren; tevens 
de verantwoordelijkheid hiervoor neer te leggen bij de voorzitter van het 
betreffende bestuursorgaan.

41 Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke 
partijen
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kandidaten onderzoekt. De kandidaten leveren de commissie 
alle relevante informatie aan en kunnen door de commissie 
worden gehoord. De commissie brengt een schriftelijk 
beargumenteerd advies uit waarna de de Staten, raad of 
het algemeen bestuur van het waterschap beslist over de 
toelating.  

8. Maak in het kader van de benoemingsprocedure van 
bestuurders gebruik van de mogelijkheid om een risico-
analyse integriteit te laten opstellen. Met de risicoanalyse 
worden de risico’s waar kandidaat-bestuurders mee te 
maken kunnen krijgen door nevenfuncties, financiële 
belangen en dergelijke beoordeeld.  
 
De commissaris van de Koning, burgemeester en water-
schaps voorzitter kan er in het kader van zijn taak de 
bestuurlijke integriteit te bevorderen op toezien dat de 
activiteiten met betrekking tot de risicoanalyse integriteit 
zorgvuldig plaatsvinden, dit proces faciliteren en daarin een 
procesmatige rol spelen. Hierbij kan gedacht worden aan:
 - Opdrachtgever van de risicoanalyse;
 - De uitkomsten van de risicoanalyse bespreken met de 

kandidaat;
 - De staten, raad of het algemeen bestuur van het water-

schap (of benoemingscommissie daaruit) informeren over 
de uitkomsten.

 - Over de taakafbakening dienen voorafgaand aan de 
verkiezingen afspraken gemaakt te worden tussen 
commissaris van de Koning en provinciale staten,  
respectievelijk burgemeester en raad en waterschaps-
voorzitter en algemeen bestuur van het waterschap. 

Leg deze afspraken met betrekking tot deze benoemings-
procedure vast in het Reglement van Orde. 

9. Commissaris van de Koning, burgemeester en waterschaps-
voorzitter vervullen een regierol voor het treffen van 
preventieve maatregelen binnen de organisatie en bij de 
politieke ambtsdragers (bestuur en volksvertegenwoordiging) 
om integriteitsbewust handelen te bevorderen en om 
schendingen te voorkomen. Hiervoor is een breed scala 
aan maatregelen en instrumenten beschikbaar. Een 
voorbeeld hiervan betreft de inzet van scholings- en 
trainingsinstrumenten. Houd bijeenkomsten met de staten, 
raad of het algemeen bestuur en oefen met casuïstiek.

10. Het is nuttig om een vertrouwenspersoon of aanspreek-
punten integriteit aan te wijzen bij wie individuele 
politieke ambtsdragers terecht kunnen met vragen of 
integriteitskwesties. Behalve de commissaris van de Koning, 
de burgemeester en de voorzitter van een waterschap kan 
daarbij worden gedacht aan de griffier of secretaris-directeur. 
Ook een onafhankelijke externe of een bestuurder uit een 
hogere bestuurslaag kan fungeren als vertrouwenspersoon. 

11. Tot de preventieve taak van commissaris, burgemeester 
en waterschapsvoorzitter behoort ook het inrichten van 
een zorgvuldige handhavingspraktijk. Zij zien voorts toe 
op de inrichting van voorzieningen voor de opgave van 
nevenfuncties en relevante belangen en van procedures voor 
financiële verantwoording door politieke ambtsdragers.

Handhavend optreden
12. Commissaris van de Koning, burgemeester of waterschaps-

voorzitter is ook leidend en aanspreekpunt in gevallen van 
vermoedens van integriteitsschendingen. Hij is aanspreek-
punt in gevallen van vermoedens van integriteitsschendingen 
en zal daarbij regisserend optreden: van een passende reactie 
op een eerste signaal tot het nemen van de beslissingen over 
het vervolg, zoals de keuze tot het doen van onderzoek. Om 
deze taak en bevoegdheid goed uit te kunnen voeren, ligt het 
in de rede dat de commissaris, burgemeester of voorzitter 
zonder meer de beschikking heeft over de daarbij behorende 
instrumenten, zoals over de benodigde menskracht en 
budget. De staten, raad of het algemeen bestuur zal hem 
daarin vanzelfsprekend tegemoetkomen met de benodigde 
middelen. De gehanteerde procedure kan vooraf in een 
protocol worden vastgelegd zodat de processtappen bij een 
voorkomende casus voor alle geledingen helder zijn.  
 
In aanvulling op de rol van de burgemeester als coördinator 
en aanspreekpunt bij integriteitskwesties heeft de 
commissaris van de Koning de wettelijke opdracht gekregen 
te adviseren en te bemiddelen als de gemeentelijke integriteit 
in het geding is. De burgemeester kan de commissaris van 
de Koning inschakelen bij een lokale integriteitskwestie. In 
het geval dat een gemeente niet of onvoldoende optreedt 
in het geval van een integriteitskwestie kan de commissaris 
deze taak ook op eigen initiatief oppakken. Ook de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan de 
commissaris verzoeken een gemeente bij te staan.

Beschikbare ondersteuning 
13. Maak gebruik van de professionele ondersteuning van de 

koepelorganisatie, het ministerie van BZK en van andere 
deskundigen. Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke 
Ambtsdragers (SIPA) is onderdeel van het CAOP en is in 
het leven geroepen door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Steunpunt adviseert over 
de aanpak van mogelijke integriteitsschendingen door 
politieke ambtsdragers. Vanaf 1 januari 2015 is het Steunpunt 
operationeel42.

42 https://www.caop.nl/steunpunt-integriteit/. 
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14. Via deze site kan ook kennis worden genomen van het Rapport 
Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur43, in het 
bijzonder het onderdeel Handelingsperspectief. Dit bevat een 
overzicht van welke integriteitsbevorderende maatregelen 
door een organisatie kunnen worden genomen om de 
bestuurlijke integriteit verder te verbeteren. 

Aandachtspunten die ook in het kader van integriteit bij de start 
van het nieuwe college relevant zijn:
• (Nadere) afspraken over portefeuilleverdeling (verwevenheden  

en dus afbakening tussen portefeuilles bijvoorbeeld), vervanging, 
(non)-interventie, uitvoering en binding aan het college-
programma, nieuw beleid, collegiaal bestuur en wijze van 
conflicts oplossing bij onenigheid. 

• Afspraken over besluiten aan het college, in mandaat, delegatie 
en attributie. 

• Beginselafspraak geen besluit dan na ambtelijk advies. Dit uit 
oogpunt van o.a. beheersing complexiteit, vastlegging, 
commitment, uitvoerbaarheid en verantwoording. 

• Vastleggen van mate van detail van verslag van een college-
vergadering (niet deelnemen aan beraadslaging en/of 
besluitvorming).

• (praktische) Afspraken met betrekking tot financiële verordening, 
controleverordening en betreffende doelmatigheids- en 
doeltreffendheidsonderzoeken.

• O.a. Uitgaven en declaraties, dienstreizen en vertegenwoordi-
ging van de gemeente door bestuursleden zelf. 

• Afspraken wie, wanneer communiceert met media en de 
spelregels daaromtrent.

• Afspraken over besturen en of relatie met verbonden partijen in 
relatie tot college.

• Integrale beveiliging (van lijf en goed). En niet in de laatste 
plaats heeft daar digitale beveiliging en mores en soresregels in 
het digitale tijdperk een belangrijk aandeel in. 

• Aan- en afwezigheid en bereikbaarheid alsmede communicatieve 
omgangsvormen. 

• Andere essentiële basiskennis over het functioneren van het 
bestuursorgaan (o.a. Staats- en bestuursrecht, enkele basale 
bestuurskundige inzichten).

43 Rapport Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur
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Modelgedragscode integriteit commissaris van de koning en 
gedeputeerden/ burgemeester en wethouders/ voorzitter en overige 
leden van het dagelijks bestuur

Provinciale staten van;
De gemeenteraad van;
Het algemeen bestuur van het waterschap;

Gelet op de artikelen 40c, tweede lid, en 68, tweede lid, van de Provinciewet/de artikelen 41c, tweede lid, en 69, tweede lid, van de 
Gemeentewet/de artikelen 33, derde lid, en 45 van de Waterschapswet;

Gelezen de voordracht van , d.d;

Besluit/besluiten:
voor de commissaris van de Koning en voor de gedeputeerden/voor de burgemeester en voor de wethouders/voor de voorzitter en voor 
de overige leden van het dagelijks bestuur van het waterschap;
de navolgende gedragscode integriteit vast te stellen:

Gedragscode integriteit commissaris van de koning en gedeputeerden

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders 

Gedragscode integriteit voorzitter en overige leden van het dagelijks bestuur

Inleiding
Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen 
een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambts-
dragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en 
het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat. De gedragscode 
richt zich daarom zowel tot de individuele politieke ambtsdragers 
als tot de bestuursorganen. Ons democratische systeem en de 
democratische processen kunnen niet zonder integer 
functionerende organen en functionarissen. Integriteit van 
politieke ambtsdragers verwijst naar de zorgvuldigheid die 
politieke ambtsdragers moeten betrachten bij het invullen van 
hun rol in de democratische rechtsstaat. Dat betekent de 
verantwoordelijkheid nemen die met de functie samenhangt en 
bereid zijn verantwoording af te leggen, aan collega-bestuurders 
en/of (leden van) de volksvertegenwoordiging en bovenal aan de 
burger. In de democratische rechtsstaat dient een ieder zich te 
houden aan de wetten en regels die op democratische wijze zijn 
vastgesteld. Dat geldt zeker voor de politieke ambtsdragers die 
(mede) verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van die 
wetten en regels. Deze plicht is voor de politieke ambtsdrager 
neergelegd in de eed of gelofte die de politieke ambtsdrager bij de 
ambtsaanvaarding aflegt: hij/zij zweert/belooft getrouw te zullen 
zijn aan de Grondwet, de wetten te zullen nakomen en zijn/haar 
plichten die uit het politieke ambt voortvloeien naar eer en 
geweten te zullen vervullen. 

De volksvertegenwoordiging stelt zowel voor de eigen leden als 
voor de dagelijkse bestuurders (voorzitter en overige leden van 
het dagelijks bestuur) een gedragscode vast. Dat is zo vastgelegd 
in de Provinciewet/Gemeentewet/Waterschapswet. De gedrags-
code is een richtsnoer voor het handelen van individuele politieke 
ambtsdragers en heeft tot doel hen te ondersteunen bij de 
invulling van hun verantwoordelijkheid voor de integriteit van het 
openbaar bestuur. Voor de volksvertegenwoordigers is er naast 
die voor de voorzitter/dagelijkse bestuurders een eigen 
afzonderlijke gedragscode. Onderhavige gedragscode heeft 
betrekking op de dagelijkse bestuurders: de commissaris van  
de Koning/burgemeester/waterschapvoorzitter en de 
gedeputeerden/de wethouders/de leden van het dagelijks bestuur 
van een waterschap. Veel bepalingen zijn voor dagelijkse 
bestuurders en volksvertegenwoordigers gelijk. Er zijn ook 
verschillen. Die hebben te maken met de staatsrechtelijke posities 
en met de voor hen geldende wettelijke (integriteits)regels. 

Het rechtskarakter van de gedragscode is dat van een interne 
regeling, als nadere invulling en concretisering van de wettelijke 
regels. De gedragscode bevat in aanvulling op wettelijke regels 
gedragsnormen en regels over procedures die de transparantie van 
het handelen van politieke ambtsdragers evenals van de besluit-
vorming over en de naleving van de normen vergroten. Zij vormt 
een beoordelingskader en leidraad bij twijfel, vragen en discussies. 
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Het voorschrijven van een gedragsregel die afwijkt of verder gaat 
dan een dwingendrechtelijke wettelijke regeling is niet mogelijk. 
Nemen provincies, gemeenten of waterschappen contra-legem 
constructies op in de gedrags code dan kunnen die gemakkelijk 
weer zelf aanleiding zijn voor integriteitsproblemen. Een gedrags-
code heeft dus niet de juridische status van een algemeen 
verbindend voorschrift zoals een provinciale, gemeentelijke of 
waterschapsverordening waaruit rechten en verplichtingen 
voortvloeien. Er is sprake van zelfbinding. De regels worden in 
gezamenlijk debat vastgesteld door de politieke ambtsdragers 
zelf. In dit licht moeten de regels in de code worden gezien. Dat 
maakt de gedragscode evenwel niet vrijblijvend. De bestuurders 
en volksvertegenwoordigers kunnen daarop worden aangesproken 
en zij dienen zich over de naleving ervan te verantwoorden. Het 
niet naleven van de gedragscode kan dus wel onderdeel worden 
van politiek debat en kan ook politieke gevolgen hebben. De 
gedragscodes bieden politieke ambtsdragers een handvat om 
andere politieke ambtsdragers aan te spreken op hun gedrag en 
hieruit wellicht (politieke) consequenties te trekken.
 
Integriteit is een thema dat betekenis krijgt in het handelen. Een 
integriteitsbeleid dat alleen op papier bestaat is slechts een dode 
letter. Daarom moet het handelen van politieke ambtsdragers 
regelmatig onderwerp van gesprek zijn, juist ook onderling, en ook 
daarbij geeft de gedragscode ondersteuning. De code en de 
voorgestelde registraties zijn instrumenten. Integriteit is uiteindelijk 
niet in regels te vangen. In de woorden van de schrijver C.S. Lewis 
gaat het om ‘doing the right thing, even when no one is watching’. 

Politieke ambtsdragers hebben een voorbeeldfunctie. Een politiek 
ambt wordt verricht in een glazen huis. Een bestuurder gedraagt 
zich zoals een goed ambtsdrager betaamt. Een politieke ambts-
drager onthoudt zich van gedragingen die de goede uitoefening of 
het aanzien van het ambt of het openbaar bestuur schaden. Een 
politiek ambt gewetensvol vervullen gebeurt in de dagelijkse 
praktijk en strekt zich ook uit tot de privésfeer. In de huidige 
digitale wereld is zeker sprake van een dunne scheidslijn tussen 
werk en privé. Daarom is het in ieder geval het downloaden van 
illegale software, het bekijken, downloaden of verspreiden van 
pornografische, racistische, discriminerende, beledigende, 
aanstootgevende of (seksueel) intimiderende teksten en 
afbeeldingen, of het versturen van berichten die (kunnen) 
aanzetten tot haat en/of geweld uit den boze.

Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet ook op de 
onderlinge omgangsvormen. Een respectvolle omgang, met 
burgers en organisaties, tussen politieke ambtsdragers onderling en 
tussen politieke ambtsdragers en medewerkers, met behoud van 
eigen politieke inhoud en stijl, is van belang. In de omgang met 
burgers, ambtenaren, externe partijen en andere politieke 
ambtsdragers wordt van een politieke ambtsdrager correct, 
fatsoenlijk, en respectvol gedrag verwacht dat vrij is van ongewenste 
omgangsvormen en grensoverschrijdend en (seksueel) intimiderend 
gedrag zoals hinderlijk gedrag, intimidatie, dubbel zinnige 
opmerkingen, handtastelijkheden, agressie, pesten en discriminatie. 

Politieke ambtsdragers opereren vaak in diverse (boven)lokale 
netwerken. Deze netwerken dragen bij aan het geworteld zijn van 
de politieke ambtsdrager. Tegelijkertijd ontstaat hierdoor het 
risico dat politieke ambtsdragers vanuit het gevoel van sympathie 
en loyaliteit, de belangen van de eigen netwerken vooropstellen 
ten koste van het algemeen belang. De schijn van oneigenlijke 
beïnvloeding kan snel gewekt zijn. Dit maakt duidelijk dat het 
nadenken over de eigen integriteit verder gaat dan het beoordelen 
van individuele handelingen. Het vraagt ook dat politieke 
ambtsdragers zich bewust zijn dat zij altijd verbonden zijn met 
professionele en persoonlijke netwerken. En dat deze netwerken 
‘onbewust’ een invloed kunnen hebben op de keuzes en acties van 
de politieke ambtsdrager, die mogelijk tot een schending leiden. 
Dit risico van ‘netwerkcorruptie’ kan de integriteit en de kwaliteit 
van het lokaal bestuur onder druk zetten.1

1. Algemene bepalingen

Wettelijke grondslag

De Provinciale staten/Gemeenteraad/Het algemeen bestuur 
stelt/stellen een gedragscode vast voor  de voorzitter en 
overige leden van het dagelijks bestuur (artikelen 40c, tweede 
lid, en 68, tweede lid, Provinciewet, artikelen 41c, tweede lid, 
en 69, tweede lid, Gemeentewet en artikelen 33, derde lid, en 
45 Waterschapswet)

1.1 
De gedragscode geldt voor de commissaris van de Koning/ 
burgemeester /waterschapvoorzitter en voor de gedeputeerden 
en wethouders/ leden van het dagelijks bestuur van het 
Waterschap, maar richt zich ook tot de bestuursorganen.

1.2 
De gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar.

1 Het begrip netwerkcorruptie is geïnspireerd door het promotieonderzoek 
van Netwerkcorruptie; wanneer sociaal kapitaal corrupt wordt’ van Willeke 
Slingerland, 2018. 
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2. Voorkomen van 
belangenverstrengeling

Wettelijk kader

Afleggen eed of belofte (artikelen 41a en 65 Gemeentewet, 
artikelen 40a en 64 Provinciewet en artikelen 45 en 50 
Waterschapswet)
Alvorens zijn functie te kunnen uitoefenen legt de 
commissaris van de Koning, de burgemeester, de water-
schapvoorzitter, de gedeputeerde, de wethouder en het 
lid van het dagelijks bestuur de volgende eed (verklaring 
en belofte) af: Ik zweer (verklaar) dat ik om tot het ambt 
benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst 
heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat 
ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen 
of zal aannemen. Ik zweer(beloof) dat ik getrouw zal zijn aan 
de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plichten uit het ambt naar eer en geweten zal vervullen.  

• Een bestuurder neemt niet deel aan de stemming over
 - een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk 

persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger 
is betrokken;

 - de vaststelling of goedkeuring der rekening van een 
lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur 
hij hoort

•  (artikel 58 jo artikel 28 Provinciewet, artikel 58 jo artikel 28 
Gemeentewet en artikel 45 jo artikel 38a Waterschapswet) 

• Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursor-
gaan behorende of daarvoor werkzame personen die een 
persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluit-
vorming beïnvloeden (artikel 2:4, tweede lid, Algemene wet 
bestuursrecht).

Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot 
stemonthouding: 
• Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt “de stemming” vervangen door 
“de beraadslaging en stemming”.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde 
lid tot derde tot en met vijfde lid

•  wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. Op de beraadslaging 
en stemming, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2:4 van de 
Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Incompatibiliteiten en nevenfuncties:
• Verboden overeenkomsten/handelingen: bestuurders 

mogen in geschillen, waar de provincie(bestuur)/
gemeente(bestuur)/waterschaps-(bestuur) partij is, niet als 
advocaat, adviseur of gemachtigde werkzaam zijn.  Zij 

mogen bepaalde overeenkomsten, waar de provincie/de 
gemeente/het waterschap bij betrokken is, niet recht-
streeks of middellijk aangaan. Van verboden over-
eenkomsten kan ontheffing worden verleend. 

• (artikelen 40c, eerste lid, en 68, eerste lid,  jo artikel 15, 
eerste en tweede lid, Provinciewet, artikelen 41c, eerste lid, 
en 69, eerste lid, jo artikel 15, eerste en tweede lid,  
Gemeentewet en artikelen 45 en 47, derde lid, jo artikel  33, 
eerste en tweede lid, Waterschapswet).  

• Onverenigbaarheid van functies: het zijn van een bestuurder 
sluit het hebben van een aantal andere functies uit 
(artikelen 35c en 67 Provinciewet, artikelen 36b en 68 
Gemeentewet en artikel 45 jo artikel 31, tweede lid, en 
artikel 47, eerste lid, Waterschapswet). 

• Op overtreding van de incompatibiliteitenregeling staat 
uiteindelijk de sanctie van ontslag (artikelen 45, tweede lid, 
en 46 Provinciewet, artikelen 46, tweede lid, en 47 
Gemeentewet en   artikel 45 jo artikelen 31, derde lid, en 33, 
vierde lid, Waterschapswet)

• Vervulling nevenfuncties: voor bestuurders is bepaald dat 
zij geen nevenfuncties hebben die ongewenst zijn met het 
oog op een goede vervulling van hun ambt. Voor burge-
meesters, commissarissen van de Koning en waterschap-
voorzitters is daaraan toegevoegd dat zij  evenmin 
neven functies hebben die ongewenst zijn met het oog op 
de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijk-
heid of van het vertrouwen daarin. Bestuurders melden het 
voornemen tot aanvaarding van de nevenfunctie aan de 
volksvertegenwoordiging.  
Voor de commissaris van de Koning, de burgemeester en 
de waterschapvoorzitter geldt deze meldverplichting niet 
voor ambtshalve nevenfuncties (artikelen 40b en 66 
Provinciewet, artikelen 41b en 67 Gemeentewet en 
artikelen 44k en 48 Waterschapswet)

• Openbaarmaking nevenfuncties: bestuurders maken 
openbaar welke nevenfuncties zij vervullen. Voor commis-
sarissen van de Koning, burgemeesters en waterschap-
voorzitters zijn ambtshalve nevenfuncties daarvan 
uitgezonderd. De lijst met nevenfuncties ligt ter inzage op 
het provinciehuis/gemeentehuis/waterschaphuis (artikelen 
40b en 66 Provinciewet, artikelen  41b en 67  Gemeentewet 
en artikelen 44k en 48 Waterschapswet).

• Openbaarmaking inkomsten nevenfuncties: fulltime 
bestuurders maken hun inkomsten uit nevenfuncties 
openbaar; de opgave van neveninkomsten wordt ter inzage 
gelegd op het provinciehuis/gemeentehuis/waterschap-
huis, uiterlijk 1 april na het jaar waarin de inkomsten zijn 
genoten (artikelen 40b en 66 Provinciewet, artikelen 41b en 
67 Gemeentewet en artikelen 44k en 48 Waterschapswet) 

• Verrekening inkomsten nevenfuncties: bestuurders mogen 
geen vergoedingen ontvangen voor ambtshalve neven-
functies; die worden in de provinciekas/gemeentekas/
waterschapkas gestort. Voor fulltime bestuurders is 
geregeld dat de inkomsten uit andere nevenfuncties  
voor een deel worden verrekend, volgens dezelfde 
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verrekenings-systematiek als voor leden van de Tweede 
Kamer (artikelen 43 en 65 Provinciewet, artikelen 44 en 66 
Gemeentewet en artikelen 44 en 48 Waterschapswet)

2.1.1 
1. De commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-

voorzitter levert de provinciesecretaris/gemeentesecretaris/
secretaris-directeur de informatie aan over de nevenfuncties 
die openbaar gemaakt moeten worden, bij aanvang van het 
ambt, dan wel binnen één maand na aanvaarding van de 
nevenfunctie en geeft hem de wijzigingen daarin door.  

2. De informatie betreft in ieder geval de omschrijving van 
de nevenfunctie, de organisatie voor wie de nevenfunctie 
wordt verricht, wat het (verwachte) tijdsbeslag is en wat de 
inkomsten daaruit zijn.  

3. De provinciesecretaris/gemeentesecretaris/secretaris-
directeur legt hiervoor een register aan en beheert dit 
register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.   

2.1.2 
1. Gedeputeerden/wethouders/leden van het dagelijks 

bestuur leveren de provinciesecretaris/ gemeentesecretaris/
secretaris-directeur de informatie aan over de nevenfuncties 
die openbaar gemaakt moeten worden, bij aanvang van het 
ambt, dan wel binnen één maand na aanvaarding van de 
nevenfunctie en geven hem de wijzigingen daarin door.  

2. De informatie betreft in ieder geval de omschrijving van de 
nevenfunctie, de organisatie voor wie de nevenfunctie wordt 
verricht, of het al dan niet een nevenfunctie uit hoofde van 
het ambt betreft, wat het (verwachte) tijdsbeslag is, of de 
nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is, dan wel – voor 
zover die openbaar gemaakt moeten worden – wat de 
inkomsten daaruit zijn.  

3. De provinciesecretaris/gemeentesecretaris/secretaris-
directeur legt hiervoor een register aan en beheert dit 
register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.  

2.2 
1. De commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-

voorzitter en de gedeputeerden/ wethouders/leden van het 
dagelijks bestuur handelen in de uitoefening van hun ambt 
niet zodanig dat zij vooruitlopen op een functie na aftreden. 

2. Een gedeputeerde/wethouder/lid van het dagelijks bestuur 
bespreekt het voornemen tot tussentijdse aanvaarding van 
een functie na aftreden met de commissaris van de Koning/ 
burgemeester/waterschapvoorzitter. 

3. Een burgemeester en de voorzitter van een waterschap 
bespreekt de tussentijdse aanvaarding van een functie 
met de commissaris van de Koning, de commissaris van de 
Koning bespreekt een dergelijke situatie met de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2.3 
1. Het college van gedeputeerde staten/ Het college van 

burgemeester en wethouders/Het dagelijks bestuur sluit 
commissaris van de Koning/ de burgemeester/waterschap-
voorzitter en gedeputeerden/wethouders/leden van het 
dagelijks bestuur gedurende een jaar na aftreden uit van het 
tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve 
van de provincie/ de gemeente/het waterschap. 

2. De uitsluiting geldt niet bij aanvaarding van een dienst-
betrekking bij de provincie/ de gemeente/ het waterschap 
waar hij commissaris van de Koning/burgemeester/ water-
schap voorzitter, dan wel gedeputeerde/wethouder/lid 
van het dagelijks bestuur was. Voor werving, selectie en 
indiensttreding bij de provincie/de gemeente/het waterschap 
zijn de voor het ambtelijk personeel geldende regels ter zake 
van overeenkomstige toepassing.

3. Gedeputeerde staten OF Burgemeester en wethouders OF 
Het dagelijks bestuur] vragen meerdere offertes aan als bij 
een offerteaanvraag ook oud-bestuurders en bevriende 
relaties zijn betrokken. 

4. Gedeputeerde staten OF Burgemeester en wethouders OF 
Het dagelijks bestuur] stellen een afwegingskader op voor 
selectie en benoemingen van externen en informeren staten/
raad/algemeen bestuur regelmatig over de toepassing in de 
praktijk. 

2.4  
1. Het college van gedeputeerde staten/Het college van 

burgemeester en wethouders/Het dagelijks bestuur 
draagt de commissaris van de Koning/burgemeester/
waterschapvoorzitter en een gedeputeerde/wethouder/lid 
van het dagelijks bestuur niet eerder dan een jaar na aftreden 
voor als kandidaat voor benoeming tot commissaris dan wel 
bestuurslid van een verbonden partij. 

2. Onder verbonden partij wordt verstaan hetgeen hieronder 
wordt verstaan in het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten en in artikel 4.1 van het 
Waterschaps- besluit.
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Toelichting

2.1.1 en 2.1.2 Zoals uit het opgenomen wettelijk kader blijkt 
zijn er enkele verschillen in de wetgeving ten aanzien van 
de openbaarmaking van (inkomsten uit) nevenfuncties 
tussen commissarissen van de Koning/burgemeesters/
waterschapvoorzitters enerzijds en gedeputeerden/
wethouders/overige leden van het dagelijks bestuur 
anderzijds. De nadere invulling daarvan in 2.1.1 en 2.1.2 is 
in lijn hiermee dan ook niet exact gelijk. De bepalingen 
betreffen een uitwerking van de wettelijke verplichting om 
nevenfuncties openbaar te maken. De informatie wordt 
neergelegd in een openbaar register. De ambtsdrager is 
zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de 
informatie en voor de actualiteit daarvan. Hoewel aan het 
ambt gerelateerde nevenfuncties (q.q.-functies) wettelijk 
niet openbaar gemaakt hoeven te worden, verdient het 
aanbeveling deze wel op te nemen in het overzicht van 
nevenfuncties. 

2.3 en 2.4 
In deze bepalingen is de zogenaamde draaideurconstructie 
geregeld. De draaideurconstructie geldt niet bij aanvaarding 
van het statenlidmaatschap/raadslidmaatschap/lidmaatschap 
van het algemeen bestuur. In 2.3 gedurende 1 jaar na aftreden 
is de uitsluiting geregeld van betaalde werkzaamheden ten 
behoeve van de provincie/de gemeente/het waterschap 
en in 2.4 de uitsluiting van benoeming als commissaris 
of bestuurslid van een ‘verbonden partij’, ofwel, kort 
samengevat, van een organisatie waarin de provincie/de 
gemeente/ het waterschap een bestuurlijk en financieel 
belang heeft. Het begrip ‘verbonden partij’ is ontleend 
aan het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten. Daarin staat dat een verbonden partij een 
privaatrechtelijk of publiekrechtelijke organisatie is waarin 
de provincie of gemeente een bestuurlijk en een financieel 
belang heeft. En onder bestuurlijk belang wordt verstaan: 
zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het 
bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Een financieel belang wordt gedefinieerd als een aan de 
betrokken organisatie ter beschikking gesteld bedrag 
dat niet die organisatie failliet gaat, dan wel het bedrag 
waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de organisatie 
haar verplichtingen niet nakomt. Hiermee wordt mogelijke 
vriendjespolitiek voorkomen en het risico op verstrengeling 
van persoonlijke en functionele belangen vermeden. 
Wees extra voorzichtig als je oud-bestuurders/ bevriende 
relaties werft. Aanvaarding van een dienstbetrekking bij de/
het voormalige provincie/gemeente/waterschap, is niet 
uitgesloten. Dat kan van belang zijn in het kader van de re-
integratie van de voormalige bestuurder en ter voorkoming 
van uitkeringslasten voor de provincie/gemeente/het 
waterschap. Uiteraard dienen daarbij de regels van werving en 
selectie en aanstelling te gelden die er voor iedereen zijn die bij 
de provincie/gemeente/het waterschap gaat solliciteren. 

In het eerste jaar na aftreden kunnen in elk geval oud-
bestuurders niet worden aangetrokken om tegen beloning 
activiteiten voor de eigen provincie/gemeente/waterschap te 
verrichten. 
Na één jaar verdient het aanbeveling om bij opdracht-
verlening de gebruikelijke aanbestedingsvereisten met 
meerdere offertes te hanteren als een voormalige bestuurder 
of een relatie van de huidige bestuurders meedingt naar een 
opdracht.
Een afwegingskader voor selectie en benoemingen van 
externen kan behulpzaam zijn. Transparantie over de 
afwegingen die zijn gemaakt bij het aantrekken van externen 
is daarbij van wezenlijk belang.  

Het bepaalde in 2.2, eerste lid, (vooruitlopen op een nieuwe 
functie na aftreden) geldt uiteraard evenzeer voor een functie 
bij de/het voormalige provincie/gemeente/waterschap.

3. Informatie

Wettelijk kader

Informatieplicht
Gedeputeerde staten/Burgemeester en wethouders/Het 
dagelijks bestuur van het waterschap en elk van zijn leden  
zijn verplicht alle inlichtingen te geven die de volksvertegen-
woordiging nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. Het 
betreft zowel een actieve als een passieve informatieplicht. 
Ook als individuele volks vertegenwoordigers informatie 
vragen zal die informatie aan de volksvertegenwoordiging 
moeten worden verstrekt. De informatie kan alleen worden 
geweigerd als die in strijd is met het openbaar belang 
(artikelen 167 en 179 Provinciewet, artikelen 169 en 180 
Gemeentewet en artikelen  89 en artikel 97 Waterschapswet).

Geheimhouding
• Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van 

een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over 
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of 
redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit 
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake 
van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is 
verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens 
voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling 
verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling 
voortvloeit (artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht).

• Gedeputeerde staten/Burgemeester en wethouders/Het 
dagelijks bestuur van het waterschap kunnen/kan op grond 
van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet open-
baarheid van bestuur, geheimhouding opleggen. Ook de 
commissaris van de Koning/burgemeester/ waterschap-
voorzitter heeft die bevoegdheid. 

• De geheimhoudingsplicht moet worden bevestigd door de 
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volksvertegenwoordiging, als het stukken betreft die met 
de volksvertegenwoordiging worden gedeeld. Ook de 
provinciale staten/gemeenteraad/het algemeen bestuur 
van het waterschap dan wel, (de voorzitter van) een 
commissie kunnen/kan geheimhouding opleggen (artikelen 
25, 55 en 91 Provinciewet, artikelen 25, 55 en 86 
Gemeentewet en artikelen 37 en 43 Waterschapswet).

• De geheimhouding duurt voort totdat deze wordt opgeheven 
door het orgaan dat de geheimhouding oplegde, of – indien 
het aan de volksvertegenwoordiging is overgelegd – de 
volksvertegenwoordiging de geheimhouding opheft. 

• Het schenden van de geheimhoudingsplicht is een misdrijf 
(artikel 272 Wetboek van Strafrecht).

3.1 
De commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-
voorzitter respectievelijk de gedeputeerde/de wethouder/het lid 
van het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat vertrouwelijke en 
geheime informatie waarover hij beschikt veilig wordt bewaard. 

3.2 
De commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-
voorzitter respectievelijk de gedeputeerde/de wethouder/het lid 
van het dagelijks bestuur maakt niet ten eigen bate of ten bate 
van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen 
(nog) niet openbare informatie.
 

Toelichting

3.1 Het is belangrijk de juiste maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat onbevoegden vertrouwelijke en/of geheime 
gegevens kunnen bezitten, raadplegen of beschadigen. 
Daarbij moet in de digitale setting worden gedacht aan 
de beveiliging van de computer, smartphones e.d. met 
wachtwoorden en het niet onbeheerd achterlaten van USB-
sticks met vertrouwelijke/geheime informatie.

4. Geschenken, faciliteiten, 
diensten, excursies, 
evenementen en andere 
uitnodigingen

Wettelijk kader

Afleggen eed of belofte
De eed of belofte die op grond van de artikelen 40a en 64 van 
de Provinciewet, de artikelen 41a en 65 van de Gemeentewet 
en de artikelen 45 en 50 van de Waterschapswet moet 
worden afgelegd heeft onder meer betrekking op het geven, 
aannemen of beloven van giften, gunsten of geschenken. 

Zie voor de wetstekst inzake de eed of belofte het wettelijk 
kader onder 2 voor de bepalingen ter voorkoming van 
belangenverstrengeling.

4.1 
1. Een commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-

voorzitter respectievelijk een gedeputeerde/wethouder/lid van 
het dagelijks bestuur accepteert en biedt geen geschenken, 
faciliteiten en diensten aan als zijn onafhankelijke positie 
hierdoor kan worden beïnvloed. 

2. De commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-
voorzitter respectievelijk de gedeputeerde/de wethouder/
het lid van het dagelijks bestuur kan, tenzij het eerste lid 
van toepassing is, incidentele geschenken die een geschatte 
waarde van € 50 of minder vertegenwoordigen, behouden.

3. Geschenken die de commissaris van de Koning/de 
burgemeester/waterschapvoorzitter respectievelijk de 
gedeputeerde/de wethouder/het lid van het dagelijks bestuur 
uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte 
waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen worden, 
indien zij niet worden teruggestuurd, geregistreerd en 
eigendom van de provincie/de gemeente/het waterschap. 

4. De provinciesecretaris/gemeentesecretaris/secretaris- 
directeur legt een register aan van de geschenken met 
een geschatte hogere waarde dan € 50. In het register is 
aangegeven welke bestemming de gemeente/ de provincie/
het waterschap hieraan heeft gegeven. Het register is 
openbaar en via internet beschikbaar.

5. De commissaris van de Koning/de burgmeester/waterschap-
voorzitter respectievelijk de gedeputeerde/de wethouder/het 
lid van het dagelijks bestuur ontvangt geen geschenken op 
het woon/huisadres.

4.2
1. Een commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-

voorzitter respectievelijk een gedeputeerde/wethouder/
lid van het dagelijks bestuur accepteert geen lunches, 
diners, recepties en andere uitnodigingen die door anderen 
betaald of georganiseerd worden, tenzij dat behoort tot de 
uitoefening van de functie en de aanwezigheid beschouwd 
kan worden als functioneel. 

2. Bij twijfel legt de commissaris van de Koning/de 
burgemeester/de waterschapvoorzitter respectievelijk 
de gedeputeerde/de wethouder/het lid van het dagelijks 
bestuur de uitnodiging ter bespreking voor aan het college 
van gedeputeerde staten/het college van burgemeester en 
wethouders/het dagelijks bestuur.

4.3
1. Invitaties voor excursies, evenementen en buitenlandse 

reizen op rekening van anderen dan de provincie/
de gemeente/het waterschap legt de commissaris van 
de Koning/de burgemeester/de waterschapvoorzitter 
respectievelijk de gedeputeerde/de wethouder/het lid van het 
dagelijks bestuur vooraf  ter bespreking  voor aan het college 
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van gedeputeerde staten/het college van burgemeester en 
wethouders/het dagelijks bestuur. 

2. De commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-
voorzitter, dan wel de gedeputeerde/de wethouder/het lid  
van het dagelijks bestuur maakt de excursies en evenementen 
die hij heeft aanvaard openbaar binnen één week nadat de 
excursie, dan wel het evenement heeft plaatsgevonden, 
onder vermelding van wie deze kosten voor zijn/hun rekening 
heeft/hebben genomen. De informatie is via internet 
beschikbaar.

3. De informatie over buitenlandse reizen voor rekening van 
derden wordt binnen één week na terugkeer in Nederland 
opgenomen in het register, bedoeld in artikel 5.3, tweede lid.

Toelichting

4.1   In de gedragscode is uitgangspunt dat geschenken, 
faciliteiten en diensten niet worden geaccepteerd als 
hiermee de onafhankelijke positie van de bestuurder kan 
worden beïnvloed. Dat is in ieder geval aan de orde in 
onderhandelingssituaties. Is daarvan geen sprake dan kunnen 
om praktische redenen incidentele kleine geschenken (met 
een geschatte waarde van € 50 of minder) door de bestuurder 
worden aanvaard, echter nooit op het huisadres. Dit is een 
in de praktijk ontstaan gebruikelijk richtbedrag maar is geen 
scherpe grens. Er zijn omstandigheden denkbaar waar elk 
geschenk, ongeacht de waarde, onacceptabel is. Duurdere 
geschenken worden in elk geval niet aanvaard. Zij worden 
teruggestuurd of worden eigendom van de provincie/de 
gemeente/het waterschap die/dat zorgt voor een goede 
bestemming van het geschenk. In een openbaar register 
wordt opgenomen welke geschenken van meer dan € 50 de 
provincie/de gemeente/het waterschap heeft aanvaard en 
welke bestemming daaraan is gegeven.   

4.2 Dit geldt ook voor werkbezoeken. 

4.3 Het gaat hier om excursies en evenementen die 
betrokkene als commissaris van de Koning/burgemeester/ 
waterschapvoorzitter, dan wel als gedeputeerde/wethouder/
lid van het dagelijks bestuur aanvaardt. Excursies en 
evenementen in de hoedanigheid van lid van een politieke 
partij vallen hier niet onder.  

Bij 4.2 en 4.3. dienen eveneens als afwegingskader voor de 
motieven van de uitnodigende partij beoordeeld te worden. 
Het mag er niet om gaan de onafhankelijke positie van de 
bestuurders te beïnvloeden. 

5. Gebruik van voorzieningen 
van de gemeente/de 
provincie/het waterschap

Wettelijk kader

Geen andere inkomsten
Een bestuurder geniet geen andere vergoedingen ten laste 
van provincie/de gemeente/het waterschap dan die bij 
of krachtens de wet zijn toegestaan (artikelen 43 en 66 
Provinciewet, artikelen 44 en 66 Gemeentewet en artikelen 
44 en 48 Waterschapswet)

Procedure van declaratie (modelverordeningen rechtspositie  
VNG en IPO)
Er zijn voor gedeputeerden/wethouders voorschriften 
opgenomen in de provinciale/gemeentelijke verordening 
over de wijze van declaratie (inclusief het overleggen van 
bewijsstukken) van vooruit betaalde (zakelijke) kosten en 
over rechtstreekse facturering van (zakelijke) kosten bij de 
provincie/ gemeente. Ook zijn in de provinciale/gemeentelijke 
verordening voor gedeputeerden/wethouders voorschriften 
opgenomen over het (zakelijk) gebruik van een provinciale/
gemeentelijke creditcard.

Buitenlandse dienstreis voor gedeputeerden/wethouders 
(modelverordeningen VNG en IPO)
1. Als de gedeputeerde/wethouder in het provinciaal/

gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt, 
worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke  
reis- en verblijfkosten vergoed.

2. Voor een reis in het provinciaal/gemeentelijk belang 
buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese 
instelling, is vooraf toestemming van gedeputeerde 
staten/burgemeester en wethouders vereist.  

3. De Provinciale staten/gemeenteraad kunnen/kan aan 
deze toestemming voorwaarden verbinden.

5.1  
1. Het college van gedeputeerde staten/het college van 

burgemeester en wethouders/het dagelijks bestuur richt 
de financiële en administratieve organisatie zodanig in 
dat er een getrouw beeld mogelijk is van de juistheid en 
rechtmatigheid van de uitgaven, met heldere procedures over 
de wijze waarop functionele uitgaven rechtstreeks in rekening 
worden gebracht of kunnen worden gedeclareerd bij de 
provincie/de gemeente/het waterschap. 

2. De commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-
voorzitter en de gedeputeerden/de wethouders/de leden van 
het dagelijks bestuur verantwoorden zich over hun gebruik 
van de voorzieningen volgens de in het eerste lid vastgestelde 
regels en procedures.
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5.2 
1. Een commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-

voorzitter respectievelijk een gedeputeerde/wethouder/
lid van het dagelijks bestuur meldt het voornemen tot 
een buitenlandse dienstreis of een uitnodiging daartoe 
aan het college van gedeputeerde staten/het college van 
burgemeester en wethouders/het dagelijks bestuur. Hij geeft 
daarbij informatie over het doel en de duur van de reis, de 
bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van 
het gezelschap dat meereist, de geraamde kosten en de wijze 
waarop van de reis verslag wordt gedaan. 

2. De commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-
voorzitter, dan wel de gedeputeerde/de wethouder/
het lid van het dagelijks bestuur meldt daarbij tevens als 
hij voornemens is om de buitenlandse dienstreis voor 
privédoeleinden te verlengen. De extra kosten van de 
verlenging komen daarbij volledig voor eigen rekening. 

3. Het college van gedeputeerde staten/het college van 
burgemeester en wethouders/het dagelijks bestuur betrekt 
alle aspecten in de besluitvorming en informeert de 
provinciale staten/de gemeenteraad/het algemeen bestuur zo 
spoedig mogelijk over het genomen besluit.

5.3 
1. Een commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-

voorzitter respectievelijk een gedeputeerde/wethouder/lid van 
het dagelijks bestuur legt verantwoording af over afgelegde 
buitenlandse dienstreizen. Hij maakt in ieder geval openbaar 
wat het doel, de bestemming en de duur van de buitenlandse 
dienstreis is geweest en wat daarvan de kosten waren voor de 
provincie/de gemeente/het waterschap. 

2. De provinciesecretaris/gemeentesecretaris/secretaris-
directeur legt hiervoor een register aan en beheert dit 
register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar. 

5.4
Voor de toepassing van de artikelen 5.2 en 5.3 wordt onder 
buitenlandse dienstreis niet verstaan een dienstreis naar een 
Europese instelling of een dienstreis naar een buur- provincie/
buurgemeente/buurwaterschap in het buitenland.
5.5 
Een commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-
voorzitter respectievelijk een gedeputeerde/wethouder/lid van het 
dagelijks bestuur declareert geen kosten die al  op andere wijze 
worden vergoed.

5.6  
Gebruik van voorzieningen en eigendommen van de provincie/de 
gemeente/het waterschap ten eigen bate of ten bate van derden is 
niet toelaatbaar, tenzij dit wettelijk of volgens interne regels is 
toegestaan. 

Toelichting

5.1 Aan bestuurders worden de voorzieningen, vergoedingen 
en andere verstrekkingen in bruikleen geboden die een goed 
functioneren van de bestuurders mogelijk maken. 
Wat betreft de uitwerking van de principes van dit stelsel 
zou kunnen worden aangesloten bij de werkwijze in 
het Voorzieningenbesluit dat geldt voor ministers en 
staatssecretarissen:
a. in beginsel worden voorzieningen en verstrekkingen in 

bruikleen ter beschikking gesteld;
b. indien een voorziening of verstrekking niet in bruikleen ter 

beschikking kan worden gesteld, wordt de factuur direct 
ten laste van de begroting van het bestuursorgaan betaald;

c. het vergoeden van voorzieningen en verstrekkingen 
achteraf door het indienen van declaraties, wordt tot een 
minimum beperkt;

d. voorzieningen, verstrekkingen en declaraties worden 
maandelijks openbaar gemaakt op internet. 

Uitgangspunt is hier dat zo weinig mogelijk uitgaven door de 
bestuurder zelf worden gedaan via zijn of haar privérekening. 
Geldstromen tussen de rekening van het bestuursorgaan 
en de persoonlijke rekening van de bestuurder maken een 
zwaardere controle op de uitgaven noodzakelijk. 

De bestuurder zal zich nauwgezet moeten houden aan de 
regels en procedures die er met het oog hierop voor hem/
haar gelden.

5.2 en 5.3
Uitgangspunten zijn hier eigen verantwoordelijkheid, 
transparantie en bereidheid om verantwoording af te leggen. 
De beoordeling van de noodzaak van de buitenlandse 
dienstreis ligt bij het college van gedeputeerde staten/
burgemeester en wethouders/het dagelijks bestuur. 
Ingevolge 5.4 gelden de bepalingen van 5.2 en 5.3 niet voor 
de meer reguliere (buitenlandse) dienstreizen naar een 
Europese instelling of een dienstreis naar een buurprovincie/
buurgemeente/ buurwaterschap in het buitenland. Voor 
dergelijke (buitenlandse) reizen vormen deze bepalingen wel 
een belangrijke richtsnoer.
Buitenlandse reizen die worden gemaakt ten behoeve van 
de politieke partij zijn geen ‘dienstreizen’ en vallen dus niet 
onder 5.2 en 5.3 en komen niet ten laste van de provincie/de 
gemeente/het waterschap.

Zie paragraaf 5.3. lid 1. voor een uitgebreide toelichting over 
de regels met betrekking tot verlenging van dienstreizen. 
Hierbij kan worden aangesloten hetgeen voor rijksambtenaren 
in de CAO-Rijk is afgesproken over verlengen van een 
buiten landse dienstreis wegens privéomstandigheden. De 
verlenging bedraagt maximaal 72 uur, de meerkosten voor 
reis en verblijf zelf worden betaald en eventuele besparingen 
voor de provincie/de gemeente/het waterschap zijn.
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Het verlengen van uw dienstreis voor privédoeleinden aan 
het begin van uw dienstreis is niet toegestaan als u eerder 
dan noodzakelijk vertrekt om te herstellen van de reis of om 
te acclimatiseren aan de lokale omstandigheden.

5.6
Stelregel is dat privé gebruik van [provinciale voorzieningen 
OF gemeentelijke voorzieningen OF voorzieningen van het 
waterschap] niet is toegestaan. Wel hebben organisaties 
mogelijk een specifieke regeling die privégebruik van 
bedrijfsmiddelen reguleert.

6. Uitvoering gedragscode
6.1 
De Provinciale staten/De gemeenteraad/Het algemeen bestuur 
bevorderen/bevordert de eenduidige interpretatie van de 
gedragscode. Ingeval van leemtes en onduidelijkheden in de 
gedragscode voorzien/voorziet de provinciale staten/de 
gemeenteraad/het algemeen bestuur daarin. 

6.2 
1. Op voorstel van commissaris van de Koning/de burgemeester/

waterschapvoorzitter maken/ maakt de provinciale staten/
de gemeenteraad/het algemeen bestuur met hem afspraken 
over de navolgende onderwerpen:
a. de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in 

zijn algemeenheid en van de gedragscode in het bijzonder;
b. de periodieke bespreking van het overzicht van 

nevenfuncties en neveninkomsten in de Staten/raad/
algemeen bestuur.

c. de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten 
integriteit;

d. de processtappen die worden gevolgd in geval van 
een vermoeden van een integriteitschending van een 
politieke ambtsdrager van de provincie/de gemeente/het 
waterschap.

e. In het geval van een integriteitsonderzoek door een extern 
bureau wordt alleen gebruik gemaakt van gecertificeerde 
onderzoeksbureaus. 

2. De afspraken als bedoeld onder 1 worden vastgelegd in een 
bijlage die onderdeel uitmaakt van de gedragscode.

Toelichting 

6.1
De Provinciale staten/de gemeenteraad/het algemeen 
bestuur zijn/is het hoogste bestuursorgaan en als zodanig 
verantwoordelijk voor de inhoud van de gedragscode en 
voor een eenduidige interpretatie daarvan. En voor wijziging/
aanvulling daarvan bij leemtes of onduidelijkheden.

6.2 
De Provinciewet/Gemeentewet/Waterschapswet verplicht de 
provinciale staten/de gemeenteraad/het algemeen bestuur 
om voor zichzelf en voor de bestuurders een gedragscode vast 
te stellen. 

Aanvullend op de wettelijke regels die gelden voor politieke 
ambtsdragers, bevat de gedragscode een aantal materiële 
normen waaraan de politieke ambtsdragers zich committeren. 
De commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-
voorzitter heeft de wettelijke taak om de bestuurlijke 
integriteit van zijn of haar provincie/gemeente/waterschap 
te bevorderen (Art. 175 lid 2 Provinciewet, Art. 170 lid 2 
Gemeentewet, Art. 94 lid 2 Waterschapswet). Hiermee is de 
verantwoordelijkheid voor de portefeuille ‘integriteit’ duidelijk 
belegd. De wettelijke bepalingen bieden de ruimte om naar 
gelang de situatie handelend op te treden, waarbij niet alleen 
gedacht moet worden aan het optreden bij incidenten. 

Belangrijk onderdeel is ook de preventie: ervoor te zorgen 
dat integriteit en integriteitsbewustzijn in de bestuurlijke 
gremia besproken blijven en daarbij afspraken te maken 
over een regelmatige bespreking, bijvoorbeeld een of 
twee keer per jaar, van het thema integriteit, zowel met de 
volksvertegenwoordiging als binnen het bestuur. 

De commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-
voorzitter hoeft hier niet alleen voor te staan. Een daartoe 
aangewezen contactpersoon of vertrouwenspersoon 
(bijvoorbeeld de griffier/griffier-directeur) kan hier in relatie 
tot de provinciale staten/gemeenteraad/het algemeen 
bestuur eveneens een belangrijke rol in spelen. Goed denk-
baar is ook dat de Provinciale staten/de gemeenteraad/
het algemeen bestuur met de commissaris van de Koning/
burgemeester/waterschapvoorzitter nadere afspraken 
maken/maakt over de werkwijze die wordt gevolgd ingeval 
zich een incident of een vermoeden van een integriteits-
schending voordoet. Dat geeft houvast en rust op het 
moment dat er gehandeld dient te worden. De Provinciale 
Staten, de gemeenteraad en het algemeen bestuur van het 
waterschap kan zelf onderling ook afspraken maken over hoe 
je elkaar aanspreekt. 

Al deze processuele en procedurele afspraken zijn terug te  
vinden in de bijlage die onderdeel uitmaakt van de gedrags-
code. De onderwerpen, genoemd in 6.2, zijn niet uitputtend.
Modelgedragscode integriteit volksvertegenwoordigers in 
provincies, gemeenten en waterschappen. 
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Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers in provincies, 
gemeenten en waterschappen 

Provinciale staten van ;
De gemeenteraad van ;
Het algemeen bestuur van het waterschap ;

Gelet op artikel 15, derde lid, van de Provinciewet/artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet/ artikel 33, derde lid, van de 
Waterschapswet; 

Gelezen de voordracht van , d.d. ;
 
Besluit/besluiten:
voor statenleden/raadsleden/leden van het algemeen bestuur van het waterschap de navolgende gedragscode integriteit vast te stellen:

Gedragscode integriteit statenleden/raadsleden/leden van het algemeen bestuur

Inleiding
Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen 
een verantwoordelijkheid van de individuele politieke 
ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele 
organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat. De 
gedragscode richt zich daarom zowel tot de individuele politieke 
ambtsdragers als tot de bestuursorganen. Ons democratische 
systeem en de democratische processen kunnen niet zonder 
integer functionerende organen en functionarissen. Integriteit van 
politieke ambtsdragers verwijst naar de zorgvuldigheid die 
politieke ambtsdragers moeten betrachten bij het invullen van hun 
rol in de democratische rechtsstaat. Dat betekent de 
verantwoordelijkheid nemen die met de functie samenhangt en 
bereid zijn verantwoording af te leggen, aan collega-bestuurders 
en/of (leden van) de volksvertegenwoordiging en bovenal aan de 
burger. In de democratische rechtsstaat dient een ieder zich te 
houden aan de wetten en regels die op democratische wijze zijn 
vastgesteld. Dat geldt zeker voor de politieke ambtsdragers die 
(mede) verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van die 
wetten en regels. Deze plicht is voor de politieke ambtsdrager 
neergelegd in de eed of gelofte die de politieke ambtsdrager bij de 
ambtsaanvaarding aflegt: hij/zij zweert/belooft getrouw te zullen 
zijn aan de Grondwet, de wetten te zullen nakomen en zijn/haar 
plichten die uit het politieke ambt voortvloeien naar eer en 
geweten te zullen vervullen. 

De volksvertegenwoordiging stelt zowel voor de eigen leden als 
voor de dagelijkse bestuurders (voorzitter en overige leden van 
het dagelijks bestuur) een gedragscode vast. Dat is zo vastgelegd
in de Provinciewet/Gemeentewet/Waterschapswet.

De gedragscode is een richtsnoer voor het handelen van individuele 
politieke ambtsdragers en heeft tot doel hen te ondersteunen bij de 
invulling van hun verantwoordelijkheid voor de integriteit van het 

openbaar bestuur. Voor de volksvertegen woordigers is er naast die 
voor de voorzitter/dagelijkse bestuurders een eigen afzonderlijke 
gedragscode. Onderhavige gedragscode heeft betrekking op de 
volksvertegenwoordigers: raadsleden/statenleden/leden van het 
algemeen bestuur van een waterschap. Veel bepalingen zijn voor 
de volksvertegenwoordigers en de dagelijkse bestuurders gelijk. Er 
zijn ook verschillen. Die hebben te maken met de staatsrechtelijke 
posities, bevoegdheden en met de voor hen geldende wettelijke 
(integriteits)regels. Het rechtskarakter van de gedragscode is dat 
van een interne regeling, als nadere invulling en concretisering van 
de wettelijke regels. De gedragscode bevat in aanvulling op 
wettelijke regels gedragsnormen en regels over procedures die de 
transparantie van het handelen van politieke ambtsdragers 
evenals van de besluitvorming over en de naleving van de normen 
vergroten. Zij vormt een beoordelingskader en leidraad bij twijfel, 
vragen en discussies. 

Het voorschrijven van een gedragsregel die afwijkt of verder gaat 
dan een dwingendrechtelijke wettelijke regeling is niet mogelijk. 
Nemen provincies, gemeenten of waterschappen contra-legem 
constructies op in de gedragscode dan kunnen die gemakkelijk 
weer zelf aanleiding zijn voor integriteitsproblemen.

Een gedragscode heeft dus niet de juridische status van een 
algemeen verbindend voorschrift zoals een provinciale, 
gemeentelijke of waterschapsverordening waaruit rechten en 
verplichtingen voortvloeien. Er is sprake van zelfbinding. De regels 
worden in gezamenlijk debat vastgesteld door de politieke ambts-
dragers zelf. In dit licht moeten de regels in de code worden 
gezien. Dat maakt de gedragscode evenwel niet vrijblijvend. De 
bestuurders en volksvertegenwoordigers kunnen daarop worden 
aangesproken en zij dienen zich over de naleving ervan te verant-
woorden. Het niet naleven van de gedragscode kan dus wel 
onderdeel worden van politiek debat en kan ook politieke 
gevolgen hebben. De gedragscodes bieden politieke ambtsdragers 
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een handvat om andere politieke ambtsdragers aan te spreken op 
hun gedrag en hieruit wellicht (politieke) consequenties te 
trekken. Integriteit is een thema dat betekenis krijgt in het 
handelen. Een integriteitsbeleid dat alleen op papier bestaat is 
slechts een dode letter. Daarom moet het handelen van politieke 
ambtsdragers regelmatig onderwerp van gesprek zijn, juist ook 
onderling, en ook daarbij geeft de gedragscode ondersteuning. De 
code en de voorgestelde registraties zijn instrumenten. Integriteit 
is uiteindelijk niet in regels te vangen. In de woorden van de 
schrijver C.S. Lewis gaat het om ‘doing the right thing, even when 
no one is watching’. 

Politieke ambtsdragers hebben vanzelfsprekend een voorbeeld-
functie. Een politiek ambt wordt verricht in een glazen huis. Een 
volksvertegenwoordiger gedraagt zich zoals een goed ambts-
drager betaamt. Een politieke ambtsdrager onthoudt zich van 
gedragingen die de goede uitoefening of het aanzien van het ambt 
of het openbaar bestuur schaden. Een politiek ambt gewetensvol 
vervullen gebeurt in de dagelijkse praktijk en strekt zich ook uit tot 
de privésfeer. In de huidige digitale wereld is zeker sprake van een 
dunne scheidslijn tussen werk en privé. Daarom is het in ieder 
geval het downloaden van illegale software, het bekijken, 
downloaden of verspreiden van pornografische, racistische, 
discriminerende, beledigende, aanstootgevende of (seksueel) 
intimiderende teksten en afbeeldingen, of het versturen van 
berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld uit den 
boze.

Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet ook op de 
onderlinge omgangsvormen. Een respectvolle omgang met burgers 
en organisaties, tussen politieke ambtsdragers onderling en tussen 
politieke ambtsdragers en medewerkers, met behoud van eigen 
politieke inhoud en stijl, is van belang. In de omgang met burgers, 
ambtenaren, externe partijen en andere politieke ambtsdragers 
wordt van een politieke ambtsdrager correct, fatsoenlijk, en 
respectvol gedrag verwacht dat vrij is van ongewenste omgangs-
vormen en grensoverschrijdend en (seksueel) intimiderend gedrag 
zoals hinderlijk gedrag, intimidatie, dubbelzinnige opmerkingen, 
handtastelijkheden, agressie, pesten en discriminatie. 

Politieke ambtsdragers opereren vaak in diverse (boven)lokale 
netwerken. Deze netwerken dragen bij aan het geworteld zijn van 
de politieke ambtsdrager. Tegelijkertijd ontstaat hierdoor het 
risico dat politieke ambtsdragers vanuit het gevoel van sympathie 
en loyaliteit, de belangen van de eigen netwerken vooropstellen 
ten koste van het algemeen belang. De schijn van oneigenlijke 
beïnvloeding kan snel gewekt zijn. Dit maakt duidelijk dat het 
nadenken over de eigen integriteit verder gaat dan het beoordelen 
van individuele handelingen. Het vraagt ook dat politieke ambts-
dragers zich bewust zijn dat zij altijd verbonden zijn met 
professionele en persoonlijke netwerken. En dat deze netwerken 
‘onbewust’ een invloed kunnen hebben op de keuzes en acties van 
de politieke ambtsdrager, die mogelijk tot een schending leiden.

Dit risico van ‘netwerkcorruptie’ kan de integriteit en de kwaliteit 
van het lokaal bestuur onder druk zetten.2

1. Algemene bepalingen

Wettelijke grondslag

De Provinciale staten/Gemeenteraad/Het algemeen bestuur 
stelt/stellen een gedragscode vast voor hun leden (artikel 15, 
derde lid, Provinciewet, artikel 15, derde lid, Gemeentewet en 
artikel 33, derde lid, Waterschapswet).

1.1 
De gedragscode geldt voor de statenleden/raadsleden/leden van 
het algemeen bestuur, maar richt zich ook tot de bestuursorganen. 

1.2 
De gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar.

2. Voorkomen van 
belangenverstrengeling

Wettelijk kader

Afleggen eed of belofte (artikel 14 Provinciewet, artikel 14 
Gemeentewet en artikel 34 Waterschapswet).
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen leggen de 
statenleden/raadsleden/leden van het algemeen bestuur in 
de vergadering, in handen van de voorzitter, de volgende eed 
(verklaring en belofte) af: “Ik zweer (verklaar) dat ik om tot 
statenlid/raadslid/lid van het algemeen bestuur benoemd te 
worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk 
voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen 
of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige 
belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer(beloof) 
dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn plichten als statenlid/raadslid/lid van 
het algemeen bestuur naar eer en geweten zal vervullen.”  
Persoonlijke belangen:
• Een lid van een volksvertegenwoordiging neemt niet deel 

aan de stemming over 
 - een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk 

persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger 
is betrokken;

 - de vaststelling of goedkeuring der rekening van een 
lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur 

2  Het begrip netwerkcorruptie is geïnspireerd door het promotieonderzoek 
van ‘Netwerkcorruptie; wanneer sociaal kapitaal corrupt wordt’ van Willeke 
Slingerland, 2018.
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hij hoort (artikel 28 Provinciewet, artikel 28 
Gemeentewet en artikel 38a Waterschapswet)

• Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursor-
gaan behorende of daarvoor werkzame personen die een 
persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvor-
ming beïnvloeden (artikel 2:4, tweede lid, Algemene wet 
bestuursrecht).

Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot stemonthouding: 
• Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “de stemming” vervangen door 

“de beraadslaging en stemming”.
2. Onder vernummering van het tweede tot en met 

vierde lid tot derde tot en met vijfde lid wordt een 
lid ingevoegd, luidende: 2. Op de beraadslaging en 
stemming, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2:4 van de 
Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Incompatibiliteiten en nevenfuncties:
• Verboden overeenkomsten/handelingen:  volksvertegen-

woordigers mogen in geschillen, waar de provincie(bestuur)/
gemeente(bestuur)/waterschaps-(bestuur) partij is, niet als 
advocaat, adviseur of gemachtigde werkzaam zijn. Zij 
mogen bepaalde overeenkomsten, waar de provincie/de 
gemeente/het waterschap bij betrokken is, niet rechtstreeks 
of middellijk aangaan. Van verboden overeenkomsten kan 
ontheffing worden verleend. 

•  (artikel 15, eerste en tweede lid, Provinciewet, artikel 15, 
eerste en tweede lid,  Gemeentewet en artikel 33, eerste en 
tweede lid,  Waterschapswet). 

• Op overtreding staat uiteindelijk de sanctie van schorsing 
en vervallenverklaring van het lidmaatschap van de 
volks vertegenwoordiging (artikelen X7, X7a en X8 Kieswet)

• Onverenigbaarheid van functies: het zijn van volks-
vertegenwoordiger sluit het hebben van een aantal andere 
functies uit (artikel 13 Provinciewet, artikel 13 Gemeentewet 
en artikel 31 Waterschapswet). Dat leidt er uiteindelijk toe 
dat betrokkene ophoudt lid te zijn van de volksvertegen-
woordiging (artikel X1 Kieswet) 

• Openbaarmaking nevenfuncties: volksvertegenwoordigers 
maken openbaar welke nevenfuncties zij vervullen. De lijst 
met nevenfuncties ligt ter inzage op het provinciehuis/ 
gemeentehuis/waterschaphuis  (artikel 11 Provinciewet, 
artikel 12 Gemeentewet en artikel 32  Waterschapswet).

2. 
1. Het statenlid/raadslid/lid van het algemeen bestuur levert 

de griffier/secretaris-directeur de informatie aan over de 
(neven)functies die openbaar gemaakt moeten worden bij 
aanvang van het statenlidmaatschap/raadslidmaatschap/
lidmaatschap van het algemeen bestuur, dan wel binnen één 
maand na aanvaarding van de (neven)functie en geeft hem de 
wijzigingen daarin door. 

2. De informatie betreft in ieder geval de omschrijving van de 
(neven)functie, de organisatie voor wie de (neven)functie 
wordt verricht, of het al dan niet een (neven)functie betreft 
uit hoofde van het statenlidmaatschap/raadslidmaatschap/
lidmaatschap van het algemeen bestuur en of de (neven)
functie bezoldigd of onbezoldigd is.  

3. De griffier/secretaris-directeur legt hiervoor een register 
aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via 
internet beschikbaar.

Toelichting

Het betreft een uitwerking van de wettelijke verplichting 
om nevenfuncties openbaar te maken. De informatie wordt 
neergelegd in een openbaar register. Het statenlid/raadslid/lid 
van het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de tijdige 
aanlevering van de informatie en voor de actualiteit daarvan.

3. Informatie

Wettelijk kader

Informatieplicht
Gedeputeerde staten/Burgemeester en wethouders/Het 
dagelijks bestuur van het waterschap en elk van zijn leden 
zijn verplicht alle inlichtingen te geven die de volksvertegen-
woordiging nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. Het 
betreft zowel een actieve als een passieve informatieplicht. 
Ook als individuele volksvertegenwoordigers informatie 
vragen zal die informatie aan de volksvertegenwoordiging 
moeten worden verstrekt. 
De informatie kan alleen worden geweigerd als die in strijd is 
met het openbaar belang (artikel 167 Provinciewet, artikel 169 
Gemeentewet en artikel 89 Waterschapswet)

Geheimhouding
• Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van 

een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over 
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of 
redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit 
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake 
van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is 
verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens 
voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling 
verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling 
voortvloeit (artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht).

• Gedeputeerde staten/Burgemeester en wethouders/Het 
dagelijks bestuur van het waterschap kunnen/kan op grond 
van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet open-
baarheid van bestuur, geheimhouding opleggen. Ook de 
commissaris van de Koning/burgemeester/ water-
schapvoorzitter heeft die bevoegdheid. 
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• De geheimhoudingsplicht moet worden bevestigd door de 
volksvertegenwoordiging, als het stukken betreft die met 
de volksvertegenwoordiging worden gedeeld. Ook de 
provinciale staten/gemeenteraad/ het algemeen bestuur 
van het waterschap, dan wel (de voorzitter van) een 
commissie kan/kunnen geheimhouding opleggen (artikelen 
25, 55 en 91 Provinciewet, artikelen 25, 55 en 86 
Gemeentewet en artikelen 37 en 43 Waterschapswet).

• De geheimhouding duurt voort totdat deze wordt opgehe-
ven door het orgaan dat de geheimhouding oplegde, of 
– indien het aan de volksvertegenwoordiging is overgelegd 
– de volksvertegenwoordiging de geheimhouding opheft.

• Het schenden van de geheimhoudingsplicht is een misdrijf 
(artikel 272 Wetboek van Strafrecht).

3.1 
Het statenlid/raadslid/lid van het algemeen bestuur gaat 
zorgvuldig en correct om met de informatie waarover hij uit 
hoofde van zijn lidmaatschap van Staten/Raad/Algemeen bestuur 
beschikt en zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime informatie 
veilig wordt bewaard.

3.2 
1. Het statenlid/raadslid/lid van het algemeen bestuur maakt 

niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in 
de uitoefening van het ambt verkregen (nog) niet openbare 
informatie.

Toelichting

3.1 Het is belangrijk de juiste maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat onbevoegden vertrouwelijke en/of geheime 
gegevens kunnen bezitten, raadplegen of beschadigen. 
Daarbij moet in de digitale setting worden gedacht aan 
de beveiliging van de computer, smartphones e.d. met 
wachtwoorden en het niet onbeheerd achterlaten van USB-
sticks met vertrouwelijke/geheime informatie.

4. Geschenken, faciliteiten, 
diensten, excursies, 
evenementen en buitenlandse 
reizen op uitnodiging van 
derden

Wettelijk kader

De eed of belofte die het statenlid/raadslid/lid van 
het algemeen bestuur op grond van artikel 14 van de 
Provinciewet, artikel 14 van de Gemeentewet en artikel 34 

van de Waterschapswet moet afleggen heeft onder meer 
betrekking op het geven, aannemen of beloven van giften, 
gunsten of geschenken. Zie voor de wetstekst inzake de eed 
of belofte het wettelijk kader onder 2 voor de bepalingen ter 
voorkoming van belangenverstrengeling.

4.1 
1. Een statenlid/raadslid/lid van het algemeen bestuur 

accepteert en biedt geen geschenken, faciliteiten en 
diensten als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden 
beïnvloed. 

2. Het statenlid/raadslid/lid van het algemeen bestuur 
kan, tenzij het eerste lid van toepassing is, incidentele 
geschenken die een geschatte waarde van € 50 of minder 
vertegenwoordigen, behouden.

3. Geschenken die het statenlid/raadslid/lid van het algemeen 
bestuur uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een 
geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen 
worden, indien zij niet worden teruggestuurd, geregistreerd 
en eigendom van de provincie/de gemeente/het waterschap. 

4. De griffier/secretaris-directeur legt een register aan van de 
geschenken met een geschatte hogere waarde dan € 50. In 
het register is aangegeven welke bestemming de provincie/
de gemeente/ het waterschap hieraan heeft gegeven. Het 
register is openbaar en via internet beschikbaar.

5. Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.

4.2 
1. Deelname aan excursies en evenementen voor rekening 

van anderen dan de provincie/de gemeente/het waterschap 
maakt het statenlid/raadslid/lid van het algemeen bestuur 
openbaar binnen één week nadat de excursie, dan wel het 
evenement heeft plaatsgevonden. Hij maakt daarbij in ieder 
geval openbaar wie deze kosten voor zijn/hun rekening heeft/
hebben genomen. 

2. De informatie is via internet beschikbaar.
 
4.3 
1. Een statenlid/raadslid/lid van het algemeen bestuur meldt 

de griffier/secretaris-directeur de buitenlandse reizen op 
uitnodiging van derden binnen één week na terugkeer 
in Nederland. Hij meldt in ieder geval wat het doel, de 
bestemming en de duur van de buitenlandse reis is geweest 
en wat daarvan de kosten waren. 

2. De griffier/secretaris-directeur legt hiervoor een register 
aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via 
internet beschikbaar. 

Toelichting

4.1 In de gedragscode is uitgangspunt dat geschenken, 
faciliteiten en diensten niet worden geaccepteerd als hiermee 
de onafhankelijke positie van het statenlid/ raadslid/lid van 
het algemeen bestuur kan worden beïnvloed. Dat is in ieder 
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geval aan de orde in onderhandelingssituaties. 
Is daarvan geen sprake dan kunnen om praktische redenen 
incidentele kleine geschenken (met een geschatte waarde  
van € 50 of minder) door het statenlid/raadslid/lid van 
het algemeen bestuur worden aanvaard, echter nooit 
op het huisadres. Dit is een in de praktijk ontstaan 
gebruikelijk richtbedrag maar is geen scherpe grens. Er zijn 
omstandigheden denkbaar waar elk geschenk, ongeacht de 
waarde, onacceptabel is. Duurdere geschenken worden in 
elk geval niet aanvaard. Zij worden teruggestuurd of worden 
eigendom van de provincie/de gemeente het waterschap die/
dat zorgt voor een goede bestemming van het geschenk. In 
een openbaar register wordt opgenomen welke geschenken 
van meer dan € 50 de provincie/de gemeente/het waterschap 
heeft aanvaard en welke bestemming daaraan is gegeven.  
4.2 en 4.3 Het gaat hier om excursies, evenementen en 
buitenlandse reizen die betrokkene als statenlid/raadslid/
lid van het algemeen bestuur aanvaardt. Excursies, 
evenementen en buitenlandse reizen in de hoedanigheid van 
lid van een politieke partij vallen hier dus niet onder.

5. Gebruik van voorzieningen 
van de provincie/de 
gemeente/het waterschap

Wettelijk kader

Procedure van declaratie (modelverordeningen VNG en IPO)
Er zijn voor statenleden/raadsleden voorschriften opgenomen 
in de provinciale/ gemeentelijke verordening over de wijze 
van declaratie (inclusief het overleggen van bewijsstukken) 
van vooruit betaalde (zakelijke) kosten en over rechtstreekse 
facturering van (zakelijke) kosten.

Buitenlandse excursie of reis voor statenleden/raadsleden 
(modelverordeningen VNG en IPO)
De Provinciale staten/gemeenteraad kunnen/kan een staten/
raadscommissie (of een delegatie uit de gemeenteraad) 
toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het 
buitenland. Die excursie/ reis moet zijn georganiseerd door of 
vanwege de provincie/gemeente. De in redelijkheid gemaakte 
reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de provincie/
gemeente. 
De Provinciale staten/gemeenteraad kunnen/kan aan de 
toestemming voorwaarden verbinden.

5.1 
1. Gedeputeerde staten/Burgemeester en wethouders/

Het dagelijks bestuur richten/richt de financiële en 
administratieve organisatie zodanig in dat er een getrouw 
beeld mogelijk is van de juistheid en rechtmatigheid van 
de uitgaven, met heldere procedures over de wijze waarop 

functionele uitgaven rechtstreeks in rekening worden 
gebracht of kunnen worden gedeclareerd bij de provincie/de 
gemeente/het waterschap. 

2. Het statenlid/raadslid/lid van het algemeen bestuur 
verantwoordt zich over zijn gebruik van de voorzieningen 
volgens de in het eerste lid vastgelegde regels en procedures.

5.2. 
Een statenlid/raadslid/lid van het algemeen bestuur declareert 
geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

5.3 
Gebruik van voorzieningen en eigendommen van de provincie/de 
gemeente/het waterschap ten eigen bate of ten bate van derden 
is, tenzij dit wettelijk is geregeld, niet toegestaan.

 
Toelichting

5.1 Aan statenleden/raadsleden/leden van het algemeen 
bestuur worden de voorzieningen, vergoedingen en 
andere verstrekkingen in bruikleen geboden die een goed 
functioneren van de volksvertegenwoordigers mogelijk 
maken. Wat betreft de uitwerking van de principes van dit 
stelsel zou kunnen worden aangesloten bij de werkwijze 
in het Voorzieningenbesluit dat geldt voor ministers en 
staatssecretarissen:
a. in beginsel worden voorzieningen en verstrekkingen in 

bruikleen ter beschikking gesteld;
b. indien een voorziening of verstrekking niet in bruikleen ter 

beschikking kan worden gesteld, wordt de factuur direct 
ten laste van de begroting van het bestuursorgaan betaald;

c. het vergoeden van voorzieningen en verstrekkingen 
achteraf door het indienen van declaraties, wordt tot een 
minimum beperkt;

d.  voorzieningen, verstrekkingen en declaraties worden 
maandelijks openbaar gemaakt op internet. 

Uitgangspunt is hier dat zo weinig mogelijk uitgaven door 
de volksvertegenwoordiger zelf worden gedaan via zijn of 
haar privérekening. Geldstromen tussen de rekening van 
het bestuursorgaan en de persoonlijke rekening van de 
volksvertegenwoordiger maken een zwaardere controle op 
de uitgaven noodzakelijk. Het statenlid/raadslid/lid van het 
algemeen bestuur zal zich nauwgezet moeten houden aan 
de regels en procedures die er met het oog hierop voor hem/
haar gelden.

6. Uitvoering gedragscode
6.1 
De Provinciale staten/De gemeenteraad/Het algemeen bestuur 
bevordert/bevorderen de eenduidige interpretatie van de 
gedragscode. Ingeval van leemtes en onduidelijkheden in de 
gedragscode voorzien/voorziet de provinciale staten/de 
gemeenteraad/het algemeen bestuur daarin. 
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6.2 
1. Op voorstel van de commissaris van de Koning/ de 

burgemeester/de waterschapvoorzitter maken/maakt de 
provinciale staten/ gemeenteraad/ het algemeen bestuur 
afspraken over de navolgende onderwerpen:
a. de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in 

zijn algemeenheid en van de gedragscode in het bijzonder;
b. de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten 

integriteit;
c. de processtappen die worden gevolgd ingeval van een 

vermoeden van een integriteitschending door een 
politieke ambtsdrager van de provincie/de gemeente/het 
waterschap.

d. In het geval van een integriteitsonderzoek door een extern 
bureau wordt alleen gebruik gemaakt van gecertificeerde 
onderzoeksbureaus. 

2. De afspraken als bedoeld onder 1, worden vastgelegd in een 
bijlage die onderdeel uitmaakt van de gedragscode. 

Toelichting 

6.1
De Provinciale staten/De gemeenteraad/Het algemeen 
bestuur zijn/is het hoogste bestuursorgaan en als zodanig 
verantwoordelijk voor de inhoud van de gedragscode en 
voor een eenduidige interpretatie daarvan. En voor wijziging/
aanvulling daarvan bij leemtes of onduidelijkheden.
6.2 
De Provinciewet/Gemeentewet/Waterschapswet verplicht de 
provinciale staten/de gemeenteraad/ het algemeen bestuur 
om voor zichzelf en voor de bestuurders een gedragscode 
vast te stellen. 
Aanvullend op de wettelijke regels die gelden voor politieke 
ambtsdragers, bevat de gedragscode een aantal materiële 
normen waaraan de politieke ambtsdragers zich 
committeren. 
De commissaris van de Koning/burgemeester/waterschap-
voorzitter heeft de wettelijke taak om de bestuurlijke 
integriteit van zijn of haar provincie/gemeente/waterschap 
te bevorderen (Art. 175 lid 2 Provinciewet, Art. 170 lid 2 
Gemeentewet, Art. 94 lid 2 Waterschapswet). Hiermee is 
de verantwoordelijkheid voor de portefeuille ‘integriteit’ 
duidelijk belegd. De wettelijke bepalingen bieden de ruimte 
om naar gelang de situatie handelend op te treden, waarbij 
niet alleen gedacht moet worden aan het optreden bij 
incidenten. 

Belangrijk onderdeel is ook de preventie: ervoor te zorgen 
dat integriteit en integriteitsbewustzijn in de bestuurlijke 
gremia besproken blijven en daarbij afspraken te maken 
over een regelmatige bespreking van het thema integriteit, 
bijvoorbeeld een of twee keer per jaar, zowel in de 
volksvertegenwoordiging als met het bestuur. 

De commissaris van de Koning/de burgemeester/de water-
schapvoorzitter hoeft hier niet alleen voor te staan. Een 
daartoe aangewezen contactpersoon of vertrouwenspersoon 
(bijvoorbeeld de griffier/ griffier-directeur) kan hier 
in relatie tot de provinciale staten/de gemeenteraad/
het algemeen bestuur eveneens een belangrijke rol in 
spelen. Goed denkbaar is ook dat de provinciale staten/de 
gemeenteraad/het algemeen bestuur met de commissaris 
van de Koning/ burgemeester/waterschapvoorzitter nadere 
afspraken maken/maakt over de werkwijze die wordt 
gevolgd ingeval zich een incident of een vermoeden van een 
integriteitsschending voordoet. Dat geeft houvast en rust op 
het moment dat er gehandeld dient te worden. De Provinciale 
Staten, de gemeenteraad en het algemeen bestuur van het 
waterschap kan zelf onderling ook afspraken maken over hoe 
je elkaar aanspreekt. 

Al deze processuele en procedurele afspraken zijn terug 
te vinden in de bijlage die onderdeel uitmaakt van de 
gedragscode. De onderwerpen, genoemd in 6.2, zijn niet 
uitputtend.
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Colofon

Een gezamenlijke publicatie van 
Het Interprovinciaal Overleg
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
De Unie van Waterschappen
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deze publicatie is digitaal beschikbaar op de websites van bovengenoemde organen  
en tevens te downloaden op www.politiekeambtsdragers.nl

xx 2021
B-7061

4e Gewijzigde druk xxx 2021




	Wegkijken als cultuur
	De relaties van de Provincie Limburg met oud-gedeputeerde Vrehen
	Samenvatting
	Aanleiding
	Opdracht
	Integriteit
	Bevindingen
	Relevante feiten
	Conclusies
	Bijlagen
	De commissie
	De opdracht
	Methodologie
	Gesprekken
	Commentaar
	Integriteitsregels


