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1. Aanleiding en verzoek 

In dit rapport geeft de Commissie Integriteit Bloemendaal een oordeel over de vraag of de 

melding integriteitsschending onder dossiernummer 940851 onderzoekswaardig is en 

welke vervolgstappen er mogelijkerwijs gezet moeten worden. Deze melding jegens de 

heer Heukels is gedaan door de burgemeester, in navolging van het rapport van 

bevindingen van de Commissie Integriteit ten aanzien van dossiernummer 2020002323 en 

de bespreking van het betreffende rapport van bevindingen in het seniorenconvent van 10 

november 2021. 

Begrenzing van het onderzoek 

De Commissie Integriteit beoordeelt in opdracht van de gemeenteraad van de gemeente 

Bloemendaal of, in geval van een melding integriteitsschending, daadwerkelijk sprake is van 

een integriteitsschending of dat in ieder geval voldoende aanleiding bestaat om hiertoe 

nader onderzoek te doen.  

2. Korte samenvatting van de melding en verloop van het onderzoek 

Twee raadsleden doen op 5 juni 2020 een melding schending integriteit jegens een ander 

raadslid (Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal) (hierna: beschuldigde) wegens vermeende 

schending geheimhouding. Om nadere informatie in te winnen, is een (destijds) fractielid 

van de beschuldigde, de heer Van de Bunt, uitgenodigd voor een gesprek met de 

burgemeester. De heer Van de Bunt gaf echter aan: “Niet in te willen gaan op de 

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

 

Vervolgens dient de heer mr. L.J.L. Heukels (fractievoorzitter liberaal Bloemendaal), over 

dezelfde aangelegenheid als hiervoor genoemd, op 13 juli 2020 ook een integriteitsmelding 

in jegens beschuldigde. De heer Van de Bunt krijgt vervolgens een uitnodiging van de 

burgemeester voor een hoorgesprek in het kader van het onderzoek naar de 

integriteitsmeldingen jegens beschuldigde. 

De heer Van de Bunt geeft op 21 juli 2020 aan dat hij zich in het hoorgesprek wil laten 

vergezellen door zijn raadsman de heer mr. L.J.L. Heukels die hij, zoals hij aangeeft “heeft 

ingehuurd om zijn belangen te behartigen.” In reactie daarop wordt door de burgemeester 

op 21 juli 2020 per e-mail aan de heer Van de Bunt gemeld: “In ons gesprek gaf je aan dat 
je je in het hoorgesprek wilt laten vergezellen door jouw raadsman mr. Heukels die je, zoals 

je aangaf hebt ingehuurd om je eigen belangen te behartigen. Ik heb aangeven dat ik dat 

niet zuiver vind. De heer Heukels is immers mede-indiener van de melding.”  

 

Op 22 juli 2020 geeft de heer Heukels aan “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 zich geen zorgen over te maken.” Tevens 
geeft hij aan “dat als de burgemeester persisteert in het feit dat hij het niet zuiver vindt dan 

zal cliënt niet verschijnen bij het hoorgesprek.” Daarnaast geeft de heer Heukels aan dat 

“cliënt kan worden gezien als mede-indiener van de integriteitsmelding van de heer Doorn.” 
Voorts stelt de heer Heukels: “Gezien een en ander heeft cliënt mij als zijn advocaat 

gevraagd hem zo nodig in een strafzaak wegens het vermoedelijk lekken van vertrouwelijke 
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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. Ik kan u daarbij berichten dat op juridische 

gronden elk besluit van VDB – ten nadele van cliënt – nietig zou zijn indien een rechter 

daarover een oordeel zou vellen, doch cliënt heeft om hem moverende – andere dan VDB – 

reden besloten van verdere acties tegen VDB – vooralsnog – af te zien”; 
 

Op 27 juli ontvangt de heer Van de Bunt per e-mail het verzoek van de behandelend 

ambtenaar namens de burgemeester met de tekst “gelet op een zorgvuldig proces hecht ik 

eraan de heer Van de Bunt 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 het hoorgesprek”. Op 27 juli 2020 mailt de heer Van de Bunt dat zijn 

advocaat verhinderd is voor het hoorgesprek van de volgende dag. Op 28 juli 2020 probeert 

het bestuurssecretariaat een nieuwe afspraak in te plannen met de heer Van de Bunt en 

diens advocaat de heer Heukels. De heer Heukels geeft aan niet eerder dan op 9 september 

2020 beschikbaar te zijn. Dit geeft ongewenst procesoponthoud. Daarop is het fractielid 

Van de Bunt gevraagd om schriftelijke beantwoording van de vragen in het kader van het 

integriteitsonderzoek. De heer Heukels zendt op 30 juli 2020 – namens de heer Van de Bunt 

– een reactie, waarin één vraag wordt beantwoord. Op de andere vragen zegt de heer 

Heukels: “Beantwoording van die vragen ligt op uw weg en niet die van cliënt”. De heer Van 

de Bunt is dan inmiddels overgestapt van de fractie Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal 

naar de fractie Liberaal Bloemendaal, de partij waarvan de heer Heukels fractievoorzitter is.  

 

3. Normenkader  

a. Wettelijk kader: artikel 15 Gemeentewet: 

Artikel 15 van de Gemeentewet bepaalt:  

Een lid van de raad mag niet:  

a. als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of 

het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het 

gemeentebestuur;  

b. als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de 

gemeente of het gemeentebestuur;  

c. als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met 

de gemeente aangaan van:  

1e. overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;  

2e. overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente;  
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        d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:  

1e. het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente;  

2e. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten 

behoeve van de gemeente;  

3e. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente; 

4e. het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;  

5e. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente;  

6e. het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte 

rechten waaraan deze zijn onderworpen;  

7e. het onderhands huren of pachten van de gemeente.  

2. Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing 

verlenen.  

3. De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast. 

 

Model beleidskader verboden handelingen (opgesteld door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overleg met gemeenten en provincies. Zie 

website gemeenteraad Bloemendaal.) 

“Wanneer komt de zuiverheid van belangen onder druk? De zuiverheid van belangen komt 

onder druk op het moment dat het raadslid voordeel heeft van zijn positie als raadslid of de 

schijn daarvan aanwezig is. Daarbij valt onder andere te denken aan de volgende gevallen: 

- Het raadslid beschikt over voorkennis 

- Het raadslid maakt gebruik (of misbruik) van zijn positie als raadslid. 

- Het raadslid speelt een rol in de voorbereiding op de besluitvorming over de te sluiten 

overeenkomst. 

- De te sluiten overeenkomst tussen het raadslid en de gemeente is niet marktconform. 

- De te sluiten overeenkomst schaadt de belangen van derden onevenredig. 

Op basis van artikel 15 Gemeentewet is een aantal handelingen voor raadsleden verboden. 

Dit verbod is een waarborg voor de zuiverheid in verhoudingen tussen raadsleden en de 

gemeente. De verboden handelingen betreffen handelingen waarmee een raadslid zich kan 

compromitteren of waardoor het gemeentebelang kan worden geschaad. Raadsleden zijn 

zelf verantwoordelijk voor naleving van het verbod.” 

 

b. Regels van de advocatuur  

Kernwaarden advocatuur, artikel 10a, eerste lid van de advocatenwet onder a en d. 

a. Onafhankelijk ten opzichte van zijn cliënt, derden en de zaken waarin hij als zodanig 

optreedt. 

d. Integer en onthoudt hij zich van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk 

advocaat niet betaamt. 

 



   

 

  5 

 

Gedragsregels advocatuur 

Regel 1: beroepsplichten:  

lid 1: Gelet op zijn bijzondere positie in het rechtsbestel is de advocaat gehouden tot 

betamelijke beroepsuitoefening. 

Regel 2 Onafhankelijkheid, partijdigheid, geen provisie.  

Lid 1: De advocaat vermijdt dat zijn onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in 

gevaar zou kunnen komen.  

Lid 2: Het belang van de cliënt, geen enkel ander belang, bepaalt de wijze waarop de 

advocaat zijn zaken behandelt. 

Regel 9 Kenbaarheid hoedanigheid advocaat 

1.De advocaat dient 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. 

2.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. 

4. Bevindingen 

Allereerst dringt zich de vraag op of de heer Heukels als raadslid-adviseur of als raadslid-

advocaat de belangen van de heer Van de Bunt (heeft) behartigd. In de onderliggende 

stukken worden deze rollen en functies door beide betrokkenen soms door elkaar gehaald. 

Om die reden heeft de Commissie Integriteit in het hiervoor geschetste normenkader ook 

aandacht besteed aan de Regels van de advocatuur.  

Regel 9 van de Gedragsregels advocatuur stelt dat een advocaat zich kenbaar moet maken 

op een zodanige wijze dat er geen misverstand bij derden kan ontstaan. In het hoorgesprek 

heeft de heer Heukels niet willen aangeven in welke hoedanigheid hij de belangen van de 

heer Van de Bunt heeft behartigd, noch of hij daar een vergoeding voor heeft bedongen of 

ontvangen.  

Naar de opvatting van de Commissie Integriteit maakt het voor de beoordeling van deze 

casus door de Commissie ook niet uit of de heer Heukels zich als advocaat of als adviseur 

kenbaar maakt. In beide gevallen wordt immers het raadslid Heukels aangesproken als 

belangenbehartiger van het collega-raadslid de heer Van de Bunt.  

In onze bevindingen zullen wij ons verder beperken tot het vermoeden van 

belangenverstrengeling van het raadslid Heukels als belangenbehartiger van het raadslid 

Van de Bunt.  

a. Artikel 15 Gemeentewet heeft als ‘ratio belangenvermenging te voorkomen en 

zuiverheid te scheppen in de verhoudingen tussen enerzijds het raadslid (Heukels) en 

anderzijds de gemeente’. Om belangenvermenging te voorkomen is een aantal verboden 

handelingen opgenomen. De relevante bepalingen zijn:  

- art. 15 lid 1 sub a Gemeentewet: een lid van de raad mag niet als advocaat of 

adviseur werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij (in dit geval de heer Van de 

Bunt als beklaagde) van de gemeente of het gemeentebestuur; 



   

 

  6 

 

- art. 15 lid 1 sub b Gemeentewet: een lid van de raad mag niet als gemachtigde in 

geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het 

gemeentebestuur. 

De woorden ‘werkzaam mag zijn’ wijzen op een verhouding waarbij de advocaat, 
adviseur of gemachtigde financieel wordt beloond voor de werkzaamheden. Met andere 

woorden: er staat niet dat een raadslid geen bezwaar mag indienen tegen een besluit 

van de gemeente en evenmin dat het raadslid niet in beroep mag gaan. Hij mag alleen 

niet werkzaam zijn voor de (aanstaande) bezwaarmaker. 

Dit leidt tot de algemene subvraag: 

Is er een financiële beloning noodzakelijk om te mogen spreken van werkzaamheden? 

Zowel in het hoorgesprek als in de schriftelijke reactie die de heer Heukels in dat gesprek 

heeft ingebracht, heeft hij niet duidelijk willen maken of hij een vergoeding krijgt, of dat 

hem dat in het vooruitzicht is gesteld, voor zijn werkzaamheden in dit dossier. 

Een raadslid mag behulpzaam zijn. Dit is te vinden in de Memorie van Toelichting bij de 

indiening van de Gemeentewet in 1988-89: ‘de bepaling heeft geen betrekking op 
situaties waarin burgers (en dus ook raadsleden), die bezwaar hebben zich wenden tot 

leden van de raad ten einde advies op hulp te krijgen.’ Dit hoort volgens de minister bij 
de taak van raadsleden. Als de burger (lees: raadslid) een stap verder gaat en ‘zijn geschil 
met het gemeentebestuur’ heeft voorgelegd aan een rechterlijke of beroepsinstantie, 

kan verdere bijstand als een verboden werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij 

van de gemeente in een geschil worden beschouwd’. Uit het zinsverband wordt duidelijk 
dat als het bij de rechter ligt (of in dit geval bij de Commissie Integriteit), advies en hulp 

gezien wordt als werkzaam in de zin van artikel 15 Gemeentewet. Er hoeft dus geen 

financiële beloning in de vorm van loon of als onderdeel van een contract aan te pas te 

komen. De kern is dat het raadslid (de heer Heukels) activiteiten in de vorm van advies of 

hulp ontplooit (aan de heer Van de Bunt) die verder reiken dan slechts een advies om wel 

of niet in beroep te gaan of de procedure uitleggen. 

Samengevat, er is geen financiële beloning nodig om te mogen spreken van 

werkzaamheden. Er zijn slechts werkzaamheden nodig. 

b. Reflectie van het Steunpunt Politieke Ambtsdragers in de brief van 15 oktober 2020: 

De Commissie Integriteit citeert uit het advies van het Steunpunt aan de burgemeester: 

‘Wat uit deze stukken blijkt is de weigering te antwoorden op vragen die u stelt in het 

kader van het door u verrichte vooronderzoek. Zo wordt u op vragen doorverwezen naar 

andere bronnen of wordt door gehoorden gesteld dat de door u gestelde vragen niet 

relevant zijn voor het onderzoek. Dit wekt de indruk van onwil om mee te werken aan het 

onderzoek en dat valt op omdat bij een integriteitsonderzoek zeker van melders de 

bereidheid mag worden verwacht de onderzoeker te informeren en dus mee te werken 

aan het onderzoek. Dit geldt eens temeer als de gehoorden bovendien raadslid zijn. 

Hierdoor ontstaat de indruk dat deze raadsleden niet zozeer hechten aan een gedegen 

onderzoek naar de melding maar aan het creëren van politiek rumoer. 

Integriteitsmeldingen zijn hier niet voor bedoeld. Het misbruiken van 
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integriteitsmeldingen voor politiek gewin leidt uiteindelijk enkel tot de ondermijning van 

de democratische orde.  

Rolvastheid: In het door u uitgevoerde vooronderzoek heeft u gecorrespondeerd met de 

raadsman van een lid van uw gemeenteraad. Deze raadsman is zelf ook lid van de raad 

van uw gemeente én daarnaast is hij ook een van de melders van de hiervoor besproken 

schending van de integriteit. Dit leidt tot een merkwaardige rolverwarring en draagt niet 

bij aan het zuiver houden van de verhoudingen. Ook kan het verwarring oproepen over de 

in de Advocatenwet openomen rechtsnorm dat een advocaat bij de uitoefening van zijn 

beroep onafhankelijk is ten opzichte van zijn cliënt, derden en de zaken waarin hij als 

zodanig optreedt. Betrokken raadsman/raadslid loopt hiermee het risico zich - al dan niet 

bewust - te manoeuvreren in een positie waar een schijn van belangenverstrengeling 

wordt opgeroepen. Ik adviseer u hierover met hem een indringend gesprek te voeren om 

hem te behoeden voor een mogelijke uitglijder.” 

De Commissie Integriteit kan zich volledig vinden in bovenstaande bevindingen en 

aanbevelingen van het CAOP. 

 

5. Hoorgesprek 

De Commissie Integriteit heeft op 27 januari 2022 een hoorgesprek met de heer Heukels 

gevoerd. Bij dit gesprek was tevens de heer Van de Bunt. Beiden gaven aan dat ze dit 

gesprek gezamenlijk wilden voeren. Van dit gesprek is een kort verslag gemaakt en aan de 

heer Heukels ter verificatie voorgelegd. Van deze mogelijkheid heeft de heer Heukels via 

een e-mail (die hij tevens heeft gestuurd aan een groot aantal personen die niet bij deze 

casus zijn betrokken) gebruik gemaakt. De heer Heukels kon zich niet (of niet geheel) 

vinden in het verslag, waarna de Commissie Integriteit hem heeft verzocht om een voorstel 

te doen voor tekstuele aanpassing van het verslag. Om hem moverende redenen is de heer 

Heukels niet ingegaan op dit verzoek.  De heer Heukels heeft tijdens het hoorgesprek een 

schriftelijke verklaring voorgelezen. Deze verklaring is in het dossier opgenomen en is 

meegenomen bij de beoordeling. Een groot deel van deze verklaring heeft overigens geen 

betrekking op onderhavige integriteitsmelding.  

6. Conclusies en beoordeling 

Alles overziende komt de Commissie Integriteit, op basis van het dossier, tot de volgende 

conclusies: 

1. Conclusie I:  

Naar het oordeel van de Commissie Integriteit heeft de heer Heukels het vermoeden van 

belangenverstrengeling en rolverwarring versterkt door in correspondentie met de 

gemeente te spreken over ‘cliënt’ en ‘advocaat'. In het hoorgesprek zowel als in zijn 

schriftelijke reacties heeft de heer Heukels onvoldoende informatie willen verstrekken die 

het tegendeel bewijst.  
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2. Conclusie II 

De heer Heukels heeft op een aantal zorgpunten die de Commissie Integriteit heeft geen 

duidelijkheid verschaft. Met name op de vraag of de heer Heukels als advocaat van de heer 

Van de Bunt is opgetreden is geen antwoord gekomen. Deze weigering is in strijd met de 

Regels van de advocatuur. 

 

7. Aanbevelingen aan de burgemeester 

Op grond van het protocol artikel 4, lid 8 doet de Commissie Integriteit de volgende 

aanbevelingen aan de burgemeester: 

1. Geen nader onderzoek instellen 

Zoals hierboven is gemotiveerd ziet de Commissie Integriteit op dit moment geen 

aanleiding tot een nader onderzoek. De feiten zijn bekend. Mocht in de toekomst blijken 

dat de heer Heukels formeel als vertegenwoordiger van de heer Van de Bunt in zijn 

verweer naar de gemeente optreedt dan kan de voorzitter van de gemeenteraad, op 

grond van art. X 8 lid 1 Kieswet, overwegen het raadslid te schorsen.  

 

1. Ga in gesprek met de heer Heukels over zijn rolverwarring 

De Commissie Integriteit adviseert de burgemeester om met de heer Heukels in gesprek 

te gaan over de mogelijke gevolgen van het niet volledig transparant zijn over zijn rol als 

adviseur/advocaat (zie ook advies CAOP). Bij weigering adviseert de Commissie in overleg 

te treden met de Deken van de orde van advocaten. 

 

2. Openbaarheid van behandeling 

 Dit advies in de openbaarheid te bespreken met de gemeenteraad.  

 

8. Geheimhouding hoorverslag 

De commissie integriteit legt geheimhouding op het hoorverslag, zoals genoemd in dit 

rapport van bevindingen, op grond van artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet en 

artikel 5.1, tweede lid, onder e  (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) en onder i 

(goed functioneren van het bestuursorgaan) van de Wet open overheid. Hierbij 

overweegt de commissie als volgt: Het is niet wenselijk dat de (de volledige inhoud van) 

het hoorverslag in de openbaarheid komt, omdat het belang van openbaarmaking van 

deze stukken niet opweegt tegen het belang van bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de in de stukken genoemde personen. Het hoorverslag bevat informatie 

die de persoonlijke levenssfeer van de gehoorde raakt. Betrokkene moet erop kunnen 

rekenen dat de maximale vertrouwelijkheid in acht wordt genomen ten aanzien van het 

door hem verklaarde aan de Commissie Integriteit. Hij moet in vrijheid en met 

waarborging van zijn privacy verklaringen af kunnen leggen zonder dat hij daarbij bang 

zouden moeten zijn voor openbaarmaking van zijn verklaring. Niet kan worden 

uitgesloten dat openbaarmaking van de namen en stukken van de betrokkene leidt tot 

op de persoon gerichte beschuldigingen waarvan deze betrokkenen nadeel kunnen 
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ondervinden. Het schenden van deze afspraak zal het vertrouwen in de Commissie 

Integriteit en daarmee het goed functioneren van de commissie schaden.  

De commissie behoudt zich het recht voor om passages uit het hoorverslag op te nemen 

in het rapport van bevindingen. 

9. Overige bevindingen en aanbevelingen 

Het valt de Commissie op dat hoorverslagen, waarop door haar geheimhouding is opgelegd, 

door sommige beschuldigden, waaronder de heren Heukels en Van de Bunt, zonder 

schroom met derden worden gedeeld. In deze verslagen worden namen genoemd en 

omstandigheden beschreven die, mede in het kader van privacy en zorgvuldigheid, niet 

openbaar gemaakt dienen te worden. De Commissie Integriteit betreurt deze handelwijze 

ten zeerste en wijst erop dat dit niet alleen in strijd is met de wet, maar ook met het 

algemeen aanvaarde normen van bestuurlijk integer handelen. 

 

10. Bronnen 

De volgende interne bron is door de Commissie Integriteit geraadpleegd:  

1. Integriteitsmeldingen van 4 en 5 juni 2020 van de heer Slewe en mevrouw Roos-

Andriesse jegens de heer Doorn 

2. Mailwisseling de heer Heukels met de burgemeester van 22 juni – 30 juli 2020, 

3. Reflectie Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (CAOP) d.d. 15 oktober 

2020 

4. Zienswijze van de heer Heukels, de heer Van de Bunt en mevrouw Roos-Andriesse op het 

conceptrapport van bevindingen van de Commissie Integriteit d.d. 7 oktober 2021 

(dossiernummer 2020002323). 

5. Verslag hoorgesprek d.d. 27 januari 2022 - niet vastgesteld door gehoorde (GEHEIM) 

6. Regels van de advocatuur 

7. Model beleidskader verboden handelingen (opgesteld door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overleg met gemeenten en provincies 

 

11. Reactie van de betrokkene op dit advies 

Het conceptrapport van bevindingen is voorgelegd aan de heer Heukels op 26 april 2022 met het 

verzoek om voor 10 mei te reageren. De heer Heukels heeft van deze gelegenheid geen gebruik 

gemaakt. 

 

12. Naschrift van de Commissie Integriteit op de binnengekomen reactie 

Omdat er door de heer Heukels geen inhoudelijk reactie op het conceptrapport is gegeven is een 

naschrift niet van toepassing. 


