
Toets handelen raadsleden Leers en Petermann aan gedragscode raad. 

 

 

Inleiding 

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de heer Lodewijks de vraag aan de orde 

gesteld of uit het openbaar gemaakte mailverkeer van de heer van den Mortel  

afgeleid kan worden dat gelet op de gedragscode sprake is van 

belangenverstrengeling of de schijn daarvan van de heren Leers en Petermann. 

De voorzitter heeft toen toegezegd dit in het presidium verder te bespreken.  

Dat is in de presidiumvergadering van 19 oktober gebeurd.  

Daar is in meerderheid ja gezegd tegen een onderzoek/toetsing dat dan zou 

bestaan uit achtereenvolgens: 

1. beschrijving concrete situatie en feiten 

2. beschrijving belangenverstrengeling in zijn algemeenheid 

3. vraag of de verschillende doelstellingen van de partijen een onderscheidende 

betekenis hebben. 

 

Karakter en reikwijdte onderzoek/toetsing 

Er zijn in de gedragscode verschillende fasen te onderscheiden die spelen bij het 

toezien op de naleving van de code, te weten in zwaarte oplopend: 

a. het bespreken van lastige integriteitkwesties; 

b. het signaleren van vermoedens van schendingen van de code; 

c. het eventueel onderzoeken van vermoedens van schendingen van de 

code; 

d. het eventueel sanctioneren van schendingen van de code. 

 

Tijdens de begrotingsbehandeling is in algemene zin gedebatteerd over het 

optreden en gedragingen van de heren Leers en Petermann tegen de achtergrond 

van het imago van en de beeldvorming over de stad.    

Op enig moment werd bij dit debat de mailwisseling van de heer van den Mortel  

betrokken.  

Toen verschoof de focus van de algemeen politiek discussie over 

wenselijk/onwenselijk gedrag naar de vraag of sprake is van belangenverstrenge-

ling.    

De vraag die de heer Lodewijks aan het einde van het debat heeft opgeworpen  

komt voort uit de behoefte naar meer duidelijkheid over het optreden en 

gedragingen van de heren Leers en Petermann gelet op het mailverkeer en getoetst 

aan wat de gedragscode voor raadsleden over belangenverstrengeling voorschrijft.  

Er is geenszins sprake van een signaleren van een vermoeden van een schending.  

De vraag die voorligt heeft veeleer het karakter van een verkenning/vooronderzoek 

of er concrete gronden zijn voor een vermoeden.  

Volgens de gedragscode is het aan de burgemeester om een dergelijk 

verkenning/vooronderzoek te laten doen.   

De voorliggende toets is dan ook geen integriteitonderzoek.  

Bij een integriteitsonderzoek is sprake van concrete vermoedens en wordt antwoord 

gegeven op de vraag of schending daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en welke 

gevolgen dit heeft. 

In onderhavige toets zijn de vermoedens nog niet concreet. 

Dit alles past ook  in de bedoeling van de heer Lodewijks die heeft gezegd nu nog 

absoluut niet te willen spreken van een (vermoeden van) schending maar eerst 

behoefte te hebben aan de gevraagde toets om daarna op basis daarvan er iets van 

te gaan vinden.  

 

 

 



De feiten  

Tijdens de begrotingsbehandeling is het volgende mailverkeer van de heer van den 

Mortel openbaar gemaakt.  

1. Mailverkeer van de heer van de Mortel met beleggers, projectontwikkelaars en 

andere belanghebbenden in dit segment van de markt, waarbij de o.a. de 

namen van de heren Leers en Petermann in de cc zijn opgenomen. 

2. Eén mailbericht van de heer van de Mortel aan de heren Leers en Petermann 

met een verzoek om hem te informeren over die feiten en zaken die hij voor 

zijn actie zou kunnen gebruiken.     

 

 

Belangenverstrengeling en gedragscode  

Hoofdstuk 1 van de gedragscode geeft regels rondom (de schijn van) 

belangenverstrengeling.  

Rode draad in dat alles is dat besluiten integer tot stand komen. Dat betekent  dat 

deelnemers aan een besluitvormingsproces aan normen van integriteit 

onderworpen zijn. Belangenverstrengeling is zo’n norm. 

Daarvoor is expliciet geregeld in de Gemeentewet dat raadsleden bepaalde 

welomschreven functies niet mogen bekleden, en bepaalde overeenkomsten en 

handelingen verboden zijn. Dat geldt dus altijd.  

De wetgever verbiedt raadsleden voorts mee te stemmen als er sprake is van een 

aangelegenheid waarbij een raadslid een persoonlijk belang heeft.  

Wat de criteria zijn en wat daar wel/niet onder valt, is onderwerp van een rijke 

jurisprudentie. Die jurisprudentie is uitgewerkt  in de gedragscode om het begrip 

persoonlijk belang te concretiseren. 

Met persoonlijk belang wordt gedoeld op ieder belang dat niet behoort tot de 

belangen die een raadslid uit hoofde van zijn taak behoort te vervullen. Een 

persoonlijk belang is derhalve meer dan alleen persoonlijk gewin. 

 

Toets handelen raadsleden Leers en Petermann aan criterium 

belangenverstrengeling door persoonlijk belang 

 

Belangenverstrengeling is in de gedragscode gerelateerd aan integere 

besluitvorming en de voorbereiding daarvan.  Concreet: er mag door een raadslid 

niet meegestemd worden over besluiten waarbij een persoonlijk belang is 

betrokken en evenmin mag die besluitvorming worden beïnvloedt.  

Dit betekent dat de vraag of sprake is van een persoonlijk belang pas getoetst kan 

worden als een besluit genomen moet worden.  

De context van dit besluit bepaalt dan het antwoord op deze vraag.  

Een algemene toets van “persoonlijk belang” kan derhalve niet los gezien worden 

van de concrete context van een  besluitvormingsproces. 

 

Het mailverkeer is niet gekoppeld aan een lopend beslismoment.  

Als al uit het mailverkeer van een persoonlijk belang zou blijken dan is dit geen 

persoonlijk belang dat betekenis heeft in het kader van de gedragscode.  

Immers het ontbreekt aan een concreet besluitvormingsproces.  

Hooguit is er betekenis voor het politieke debat.  

 

Daarnaast kan uit het mailverkeer ook geen concreet handelen of optreden van de 

beide raadsleden worden afgeleid waardoor de vraag rijst welk gedrag tot 

belangenverstrengeling zou kunnen leiden. In het mailverkeer zit geen mail van de 

Leer en Petermann waaruit blijkt dat zij gereageerd hebben op het verzoek om 

informatie ven de heer van den Mortel.    

 

 



Blijft over de vraag welke betekenis de mailwisseling op zichzelf heeft.  

Uit het mailverkeer kan niet meer afgeleid worden dan dat de heren Leers en 

Petermann  

 via de cc’s kennis hebben kunnen nemen van correspondentie tussen 

derden.  

 het verzoek om informatie hebben gekregen 

Als zij met de kennis van de cc’s al “voordeel” zouden hebben gehad bij hun 

activiteiten als raadslid ,bijvoorbeeld door het stellen van art 35 vragen, is daarmee 

niet persé gezegd dat zij een privé belang dienen. De gegevens kunnen ook ingezet 

worden ter behartiging van een publiek belang. In ieder geval is hier niet éénduidig 

aan te geven dat het hier gaat om het oogmerk een privé-belang te behartigen.  

Ook het verzoek om informatie kan niet leiden tot een dergelijke conclusie, zeker 

nu niet gebleken is dat daarop gereageerd is. 

Voor het politiek debat kan het mailverkeer uiteraard van betekenis blijven.  

Niet voor de discussie over belangenverstrengeling.  

 

 

Heerlen, 8 januari 2016   

 

P. Janssen   

L. Zweiphenning 

J. Martens 

 

  

 

  

 


