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Geachte heer Roest, geachte heer Heukels, 

 

U verzocht mij beiden om een visie te geven ten aanzien van het 
handelen van mr. Heukels in de kwestie Van de Bunt, getoetst aan de 

Advocatenwet. Hierdoor ontvangt u mijn visie. 

 

Inleiding 
 

Op 6 juni 2022 ben ik door mr. Heukels, advocaat te Overveen, 

betrokken in correspondentie tussen u beiden. Hierdoor ben ik op de 
hoogte gesteld van het feit dat op 2 juni 2022 een besluit is genomen 

door de raad van de Gemeente Bloemendaal met betrekking tot een 

melding schending integriteit jegens mr. Heukels in zijn hoedanigheid 
als gemeenteraadslid, die op 17 november 2021 door burgemeester 

Roest is gedaan. 

 

Het besluit van 2 juni 2022 luidt, voor zover relevant, als volgt:  
 

8. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de 

commissie Integriteit, zoals verwoord in het rapport van 
bevindingen (dossiernummer 940851) ten aanzien van de 

melding over het raadslid de heer L.J.L. Heukels vanwege zijn 

rolverwarring van raadslid/raadsheer, schijn van 
belangenverstrengeling, mogelijk handelen in strijd met artikel 15 

Gemeentewet 

9. Vast te stellen dat het raadslid het vermoeden van 

belangenverstrengeling en rolverwarring heeft 
versterkt en onvoldoende informatie aan de 

commissie Integriteit heeft willen verstrekken die 

het tegendeel bewijst; 



 

10. De burgemeester – conform het advies van de commissie 

Integriteit – op te dragen in gesprek te gaan met het raadslid 

over de mogelijke gevolgen van het niet volledig transparant zijn 
over zijn rol als adviseur/advocaat en bij weigering in overleg te 

treden met de Deken van de orde van advocaten; 

 

Op 21 juni 2022 heb ik u beiden meegedeeld dat ik een onderzoek zal 
instellen naar de rol van mr. Heukels als advocaat in de kwestie. U 

beiden bent verzocht stukken aan te leveren die naar uw mening 

relevant zijn voor het onderzoek.  
 

Op 22 juni 2022 heeft mr. Heukels per e-mail stukken met een 

toelichting daarop aangeleverd.  

 
Bij brief van 30 juni 2022, ontvangen op 5 juli 2022, heeft de heer 

Roest stukken aangeleverd.  

 
Relevante feiten 

 

Uit de overgelegde stukken, maak ik het volgende op: 
  

De heer Heukels is advocaat te Overveen. Hij is tevens 

gemeenteraadslid van de gemeente Bloemendaal en fractievoorzitter 

van de politieke partij Liberaal Bloemendaal. 
 

Twee gemeenteraadsleden hebben op 5 juni 2020 een melding 

schending integriteit gedaan jegens een ander gemeenteraadslid, te 
weten: gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de politieke partij 

VDB (Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal) de heer Doorn. Hij zou 

zijn geheimhoudingsplicht hebben geschonden door vertrouwelijke 
informatie te lekken. 

 

Om nadere informatie in te winnen heeft de heer Roest een fractielid 

van de heer Doorn, de heer Van de Bunt, uitgenodigd voor een 
gesprek. De heer Van de Bunt was op dat moment bestuurslid en 

duo-commissielid van de VDB. De heer Van de Bunt meldt “niet in te 

willen gaan op de uitnodiging en de kwestie te hebben overgedragen 
aan zijn advocaat.” 

 

Op 13 juli 2020 heeft ook de heer Heukels over dezelfde 
aangelegenheid een melding schending integriteit ingediend jegens 

de heer Doorn. 

 

De heer Van de Bunt krijgt vervolgens een uitnodiging voor een 
hoorgesprek in het kader van het onderzoek naar de meldingen 

schending integriteit. Dit gesprek wordt gepland op 28 juli 2020. De 

heer Van de Bunt geeft op 21 juli 2020 telefonisch aan dat hij zich bij 



 

het hoorgesprek wil laten vergezellen door zijn raadsman mr. 

Heukels, die hij “heeft ingehuurd om zijn belangen te behartigen.” 

 
In reactie daarop heeft de burgemeester op 21 juli 2020 per e-mail 

aan de heer Van de Bunt geschreven: “In ons gesprek gaf je aan dat 

je je in het hoorgesprek wil laten vergezellen door jouw raadsman 

mr. Heukels die je, zoals je aangaf ‘hebt ingehuurd om je belangen te 
behartigen’. Ik heb aangegeven dat ik dat niet zuiver vind. De heer 

Heukels is immers mede-indiener van de melding.” 

 
Op 22 juli 2020 heeft mr. Heukels aan de burgemeester geschreven:  

 

“Van mijn cliënt, de heer M. van de Bunt, vernam ik dat u hem op 28 

juli as wil horen ter zake een mogelijke schending van de 
geheimhouding door de heer M. Doorn, raadslid in de gemeente 

Bloemendaal. Zoals u wellicht weet heeft het bestuur van VDB, waar 

cliënt bestuurslid was en duo raadslid, hem via een AV al zijn functies 
ontnomen, onder andere vanwege het feit dat hij het vertrouwen zou 

hebben geschonden door vertrouwelijke informatie naar buiten te 

lekken.  
(…)  

Gezien een en ander heeft cliënt mij als zijn advocaat gevraagd hem 

zo nodig in een strafzaak wegens het vermoedelijk lekken van 

vertrouwelijke informatie bij te staan. Bovendien heeft cliënt mij 
gevraagd hem als – de opvolgende – advocaat te adviseren omtrent 

zijn juridische positie ten aanzien van zijn vroegere positie als 

bestuurslid en duo commissielid van VDB.” 
(…) 

Gezien de gang van zaken (…) heeft cliënt recht en belang zich te 

laten bijstaan door een advocaat. Gezien een en ander (…) heeft 
cliënt recht en belang dat ik hem als advocaat bijsta. 

(…) 

U hebt gisteren in een mail aan cliënt aangegeven dat u het niet 

zuiver vindt als cliënt door mij bij dat horen door u wordt bijgestaan. 
U gaf aan dat ik immers als raadslid mede-indiener van die melding 

ben. Zoals u wellicht weet behoort een advocaat in zijn werk 

onderscheid te maken tussen privé activiteiten en professionele 
activiteiten. Dat onderscheid kan ik uitstekend maken, daar hoeft u 

geen zorgen over te hebben.” 

 
Mr. Heukels heeft voorts aangegeven dat zijn cliënt ook kan worden 

gezien als mede-indiener van de integriteitsschending door de heer 

Doorn. En dat verdere vragen over de kwestie via zijn advocaat, 

derhalve via hem, dienen te worden gesteld. Mr. Heukels schrijft 
tenslotte: “Indien u mocht persisteren in het feit dat u mijn 

aanwezigheid niet zuiver vindt dan zal cliënt niet verschijnen bij het 

hoorgesprek.”  
 



 

Op 27 juli 2020 ontving mr. Heukels van de burgemeester per e-mail 

het volgende verzoek: “Gelet op een zorgvuldig proces hecht ik eraan 

de heer Van de Bunt morgen te horen naar aanleiding van de 
integriteitsmelding over mogelijke schending geheimhouding. Het 

staat de heer Van de Bunt vrij iemand anders mee te nemen naar dit 

hoorgesprek.” 

 
Diezelfde dag heeft de heer Van de Bunt aan de burgemeester 

gemaild dat zijn advocaat onverwacht verhinderd is voor het 

hoorgesprek van de volgende dag.  
 

Op 28 juli 2020 heeft het bestuurssecretariaat een nieuwe afspraak 

geprobeerd in te plannen met de heer Van de Bunt en mr. Heukels. 

Dat zou niet eerder dan 9 september 2020 kunnen. Daarop is de heer 
Van de Bunt gevraagd schriftelijk op vragen te reageren. Mr. Heukels 

heeft op 30 juli 2020 namens de heer Van de Bunt een reactie 

gestuurd. 
 

Inmiddels heeft de heer Van de Bunt zich aangesloten bij Liberaal 

Bloemendaal, de partij waarvan de heer Heukels fractievoorzitter is. 
 

De voorliggende vraag  

 

Hoe verhoudt het handelen van mr. Heukels zich tot de kernwaarden 
dan wel Gedragsregels van de advocatuur? 

 

Normenkader 
 

Kernwaarden advocatuur 

In artikel 10a lid 1 van de Advocatenwet zijn de vijf kernwaarden van 
de advocatuur opgenomen. De kernwaarden zijn de professionele 

standaard, vormen richtlijnen bij het optreden van de advocaat en 

zijn een toetssteen voor de tuchtrechter. De kernwaarden vormen 

dus het uitgangspunt van de manier waarop een advocaat zich 
gedraagt en zijn werkzaamheden verricht. Gedragsregel 1 bepaalt, 

onder meer, dat de advocaat zich in al zijn handelen laat leiden door 

de kernwaarden van zijn beroep.  
 

De vijf kernwaarden zijn: onafhankelijkheid, partijdigheid, 

deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. 
 

Kernwaarde onafhankelijkheid 

De kernwaarde onafhankelijkheid is neergelegd in regel 2 lid 1 van de 

Gedragsregels: “De advocaat vermijdt dat zijn onafhankelijkheid in de 
uitoefening van zijn beroep in gevaar zou kunnen komen.” Lid 2 

voegt daar aan toe: “Het belang van de cliënt, geen enkel ander 

belang, bepaalt de wijze waarop de advocaat zijn zaken behandelt.”  
 



 

Gedragsregel 2 valt onder het kopje “De maatschappelijke rol van de 

advocaat” en dat geeft het belang van deze regel en kernwaarde 

onafhankelijkheid weer. Het beschikbaar zijn van onafhankelijke, 
partijdige, deskundige, integere en vertrouwelijke rechtsbijstand is 

noodzakelijk voor het goed functioneren van de rechtsbedeling. Een 

advocaat moet onafhankelijk zijn ten opzichte van alles en iedereen. 

Dit betekent onafhankelijk ten opzichte van de wederpartij, de 
overheid, de rechterlijke macht en de cliënt (zie: Kamerstukken II 

2009-2010, 32 382, nr. 3, p. 7 en 8.)  

 
Een belangenverstrengeling kan de gewenste onafhankelijkheid in 

gevaar brengen, zeker als deze maakt dat de advocaat mede tot 

partij wordt (zie: toelichting bij Gedragsregel 2). 

 
Kernwaarde integriteit 

Integriteit is inherent aan het beroep van advocaat. Een integere 

beroepsuitoefening is essentieel om de bijzondere positie van de 
advocaat te legitimeren en het vertrouwen in de beroepsgroep te 

waarborgen. Integer wil zeggen dat de advocaat boven de zaak staat, 

hij belangenverstrengelingen tegen gaat en zich kan verantwoorden 
voor zijn keuzes, gegeven zijn rol binnen de rechtsorde. 

 

Gedragsregel 1 bepaalt dat de advocaat zich zodanig dient te 

gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen 
beroepsuitoefening niet wordt geschaad. In Gedragsregels 4 tot en 

met 10 krijgt de kernwaarde integriteit nader vorm.  

 
Een advocaat die optreedt in een andere hoedanigheid dient ook in 

die hoedanigheid integer te handelen. Gedragingen van een advocaat 

die zich in een privé situatie of een andere hoedanigheid hebben 
voorgedaan zijn onder omstandigheden ook aan tuchtrecht 

onderworpen. Er moet dan sprake zijn van voldoende verwevenheid 

met de beroepsuitoefening. 

 
Gedragsregel 9 

Ingevolge Gedragsregel 9 dient een advocaat tegenover zijn cliënt en 

in zijn contacten met derden ervoor zorg te dragen dat geen 
misverstand kan bestaan over de hoedanigheid waarin hij in een 

gegeven situatie optreedt. Hij dient naar buiten toe duidelijkheid te 

verschaffen over de hoedanigheid waarin hij acteert. Ook wanneer hij 
niet in de hoedanigheid van advocaat optreedt dient hij zich zodanig 

te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur niet wordt 

geschaad. 

 
 

 

 
 



 

Visie 

 

De heer Heukels heeft in zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid 
tevens fractievoorzitter van Liberaal Bloemendaal een melding 

schending integriteit gedaan jegens mede-gemeenteraadslid de heer 

Doorn. Eerder hebben twee andere gemeenteraadsleden een zelfde 

melding jegens de heer Doorn gedaan. Naar aanleiding van deze 
meldingen is de burgemeester van Bloemendaal een onderzoek 

gestart. In het kader van dit onderzoek heeft de burgemeester de 

heer Van de Bunt, op dat moment nog fractiegenoot van de heer 
Doorn, uitgenodigd voor een hoorgesprek. De heer Van de Bunt 

meldt daarop dat hij mr. Heukels heeft verzocht als advocaat zijn 

belangen te behartigen.  

 
In het kader van het onderzoek naar de melding schending integriteit 

jegens de heer Doorn heeft de heer Heukels dus twee rollen: 

enerzijds is hij als gemeenteraadslid mede-indiener van de melding 
waar het onderzoek betrekking op heeft, anderzijds treedt hij op als 

advocaat van een betrokkene in het onderzoek, de heer Van de Bunt, 

aanvankelijk nog fractiegenoot van de beschuldigde, maar inmiddels 
mede-indiener van de melding en partijgenoot van de heer Heukels. 

 

De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de kernwaarden van de 

advocatuur waardoor mr. Heukels zich dient te laten leiden. 
 

Op zich kan en mag een advocaat ook in een andere hoedanigheid 

dan die van advocaat acteren, zolang hij naar buiten toe maar 
duidelijkheid verschaft over de hoedanigheid waarin hij optreedt 

(Gedragsregel 9). Hij dient zich daarbij wel zodanig te gedragen dat 

daardoor het vertrouwen in de advocatuur niet wordt geschaad. Dit 
strekt zich ook uit over privégedragingen of gedragingen in een 

andere hoedanigheid.  

 

In zijn hoedanigheid van advocaat dient mr. Heukels zich bij zijn 
handelen te laten leiden door het belang van zijn cliënt, de heer Van 

de Bunt (Gedragsregel 2). In zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid 

(en fractievoorzitter van Liberaal Bloemendaal), de hoedanigheid 
waarin hij de melding schending integriteit heeft ingediend, heeft hij 

een eigen belang. Dit kan leiden tot een belangenverstrengeling. Een 

belangenverstrengeling kan de onafhankelijkheid van de advocaat in 
gevaar brengen, hetgeen mr. Heukels ingevolge Gedragsregel 2 dient 

te vermijden.   

 

In het onderhavige geval heeft mr. Heukels in zekere zin ook een 
persoonlijke relatie met zijn cliënt. Ze zijn binnen de gemeente 

immers beide lid van dezelfde politieke partij. Ook dit kan de 

onafhankelijkheid van de advocaat in gevaar brengen. 
 



 

Het tegengaan van belangenverstrengelingen raakt ook aan de 

kernwaarde integriteit. De vraag is of gezegd kan worden dat  

mr. Heukels boven de zaak staat. Hij is in zijn hoedanigheid van 
gemeenteraadslid en mede-indiener van de melding immers direct 

betrokken bij het onderzoek waarin zijn cliënt eveneens betrokkene 

is. 

 
Naar mijn mening komt, gezien alle omstandigheden van dit geval, 

het handelen van mr. Heukels in het gedrang met de kernwaarden 

onafhankelijkheid en integriteit waardoor mr. Heukels zich zou 
moeten laten leiden. Met name omdat artikel 15 Gemeentewet 

bepaalt dat een lid van de raad niet als advocaat in geschillen 

werkzaam mag zijn ten behoeve van het gemeentebestuur of een 

wederpartij van het gemeentebestuur. Doel van deze bepaling is 
belangenverstrengeling te voorkomen. En omdat mr. Heukels als 

gemeenteraadslid en tevens indiener van de melding schending 

integriteit te nauw betrokken was bij de kwestie en zodoende 
onvoldoende de vereiste professionele distantie in acht kon nemen. 

 

Standpunt van mr. Heukels 
 

In zijn e-mail van 22 juni 2022 uit mr. Heukels de nodige onvrede 

met betrekking tot de wijze waarop het onderzoek naar aanleiding 

van de melding schending integriteit jegens hem is uitgevoerd en de 
betrokken rapporten en besluiten tot stand zijn gekomen. Dit is 

echter niet wat ter beoordeling aan mij voorligt. Zijn handelen in het 

kader van de melding schending integriteit jegens de heer Doorn, en 
de verschillende rollen die hij daarin heeft gespeeld, liggen ter 

beoordeling voor. 

 
In zijn e-mail van 22 juni 2022 refereert mr. Heukels aan de 

volgende passage in het rapport van bevindingen van de commissie 

Integriteit van 27 augustus 2021: “als de burgemeester zou 

persisteren in zijn oordeel het niet zuiver te vinden dat de heer 
Heukels optreedt in dit dossier als de advocaat van…” Vervolgens 

stelt mr. Heukels geen idee te hebben hoe de commissie aan die 

stelling komt. Hij had namelijk tot dan toe naar zijn mening geen 
enkel signaal van de burgemeester ontvangen dat deze zijn optreden 

niet zuiver zou vinden. Dat had de burgemeester hem dan moeten 

melden. 
 

Dit standpunt is evenwel niet juist. Op 22 juli 2020 schreef mr. 

Heukels zelf aan de burgemeester: “U hebt gisteren in een mail aan 

cliënt aangegeven dat u het niet zuiver vindt als cliënt door mij bij 
dat horen door u wordt bijgestaan. U gaf aan dat ik immers als 

raadslid mede-indiener van die melding ben. Zoals u wellicht weet 

behoort een advocaat in zijn werk onderscheid te maken tussen privé 



 

activiteiten en professionele activiteiten. Dat onderscheid kan ik 

uitstekend maken, daar hoeft u geen zorgen over te hebben.”   

 
Vervolgens schreef hij in diezelfde e-mail: “Indien u mocht 

persisteren in het feit dat u mijn aanwezigheid niet zuiver vindt dan 

zal cliënt niet verschijnen bij het hoorgesprek.” De passage in het 

rapport van bevindingen van de commissie Integriteit van 27 
augustus 2021 is derhalve een weergave van wat mr. Heukels zelf op 

22 juli 2020 aan de burgemeester heeft geschreven. 

 
Overigens gaat het niet om wat de burgemeester vindt of hem al dan 

niet zou hebben moeten melden, het gaat om of het handelen van 

mr. Heukels al dan niet zuiver was. Los van wat de mening van de 

burgemeester daarover was en of die mening aan mr. Heukels is 
gecommuniceerd. 

 

In zijn e-mail van 22 juni 2022 stelt mr. Heukels voorts dat hij niet 
als advocaat optrad in de integriteitskwestie met betrekking tot de 

heer Doorn. Dit standpunt is onverenigbaar met hetgeen door mr. 

Heukels is geschreven in de overgelegde correspondentie van 21 -30 
juli 2020. Herhaaldelijk refereert hij aan “zijn cliënt” en neemt hij 

namens hem standpunten in. Hij schreef in zijn e-mail van 22 juli 

2020 letterlijk: “cliënt heeft recht en belang dat ik hem als advocaat 

bijsta”.  
 

Mr. Heukels stelt voorts dat hij wel voor de heer Van de Bunt heeft 

opgetreden, maar dat dit een optreden tegen de VDB betrof. En niet 
tegen de gemeente. Ook dit houdt mijns inziens geen stand. Mr. 

Heukels geeft zich in correspondentie met de burgemeester (derhalve 

de gemeente) over het onderzoek naar de integriteitskwestie rondom 
de heer Doorn uitdrukkelijk uit als advocaat van de heer Van de Bunt. 

Hij stelt hem te willen vergezellen bij hoorzittingen in het kader van 

het onderzoek en geeft aan dat vragen voor de heer Van de Bunt via 

hem aan de heer Van de Bunt kunnen worden gesteld. Wellicht zou 
mr. Heukels aanvankelijk slechts bijstand verlenen in het kader van 

acties tegen de VDB. Hij heeft zich echter ontegenzeggelijk als 

advocaat voor de heer Van de Bunt uitgegeven in het kader van het 
onderzoek naar de integriteitskwestie rondom de heer Doorn.    

 

Overigens gaat het niet om tegen wie de heer Heukels heeft 
opgetreden, maar om het feit dat hij meerdere rollen heeft gehad in 

het kader van het onderzoek naar de melding schending integriteit 

jegens de heer Doorn. Dat is waar de schoen wringt. 

 
  



 

Hoe verder? 

 

Het vorenstaande is mijn visie als deken. U hoeft het hier beiden 
natuurlijk niet mee eens te zijn. Uiteindelijk bepaalt alleen de 

tuchtrechter of een bepaald handelen of nalaten tuchtrechtelijk 

verwijtbaar was. 

 
Gezien uw onderlinge verstandhouding ga ik er van uit dat dit niet tot 

een tuchtprocedure zal komen. Ik ga er namelijk van uit dat gezien 

deze dekenvisie, gezien de rapporten van bevindingen inzake 
integriteitsmeldingen en gezien het besluit van de gemeenteraad van 

2 juni 2022, het voor mr. Heukels inmiddels voldoende duidelijk is 

dat hij beter niet had kunnen handelen als hij heeft gedaan. Wanneer 

mr. Heukels bereid is dat te onderkennen dan kan ik mij voorstellen 
dat ook wat de burgemeester betreft de zaak daarmee is afgedaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

            
mr. A.G. Moeijes 

 deken 

 


