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1) Procedureverloop 
 

- Op 11 februari 2015 is een artikel verschenen in de NRC (“Pekingeend, skûtsjesilen 
en de dienstauto”) betreffende het Kamerlid de heer M.L. Verheijen. 

- Op 11 februari 2015 is in Elsevier (“De bedelbrief van Mark Verheijen”) aandacht 
besteedt aan een vermeende corruptieaffaire waar de NRC op 5 november 2014 al 
naar refereerde (“VVD Kamerlid werd als wethouder betaald door 
projectontwikkelaar).  

- Op 12 februari 2015 is een persbericht verschenen op de website van 1Limburg 
(“Extern bureau onderzoekt declaraties Verheijen”).  

- Het Hoofdbestuur heeft de Permanente Commissie Integriteit verzocht een oordeel te 
vormen betreffende de in de pers naar voren gebrachte feiten, alsmede de ernst en 
de verwijtbaarheid daarvan. De heer Verheijen heeft aangegeven een dergelijk 
onderzoek te ondersteunen en hieraan zijn medewerking te willen verlenen. Dit 
verzoek heeft de commissie op 16 februari 2015 schriftelijk bereikt.(bijlage 1)  

- Op 18 februari 2015 werd bekend dat het Limburgse partycentrum Taurus aangifte 
heeft gedaan tegen het Tweede Kamerlid de heer M.L. Verheijen (VVD) wegens 
corruptie. Het bedrijf beschuldigt de heer Verheijen van corruptie in zijn tijd als 
wethouder in Venlo. 

- Op 23 februari 2015 is de rapportage inzake onderzoek administratief organisatorisch 
systeem voor de Provincie Limburg verschenen.   

- Op 23 februari 2015 hebben tijdens een hoorzitting over deze kwestie drie 
afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden met respectievelijk de heer M.L. Verheijen, 
mevrouw T. van Ark (vicevoorzitter Tweede Kamerfractie) en de heer J.M.H.J. Keizer 
(partijvoorzitter). Namens de Permanente Commissie Integriteit waren bij deze 
gesprekken aanwezig: de heer Mr.  J.C. Wiebenga, voorzitter, de heer W.I.I. Van 
Beek, rapporteur, en mevrouw Mr. S. Reynaers, medewerker.  

- Op 25 februari 2015 verscheen een artikel in het Algemeen Dagblad (“Verheijen 
regelde gratis VVD-feestje op de Floriade”) naar aanleiding waarvan het 
Hoofdbestuur de commissie verzocht om na afronding van het voorliggend onderzoek 
een vervolgonderzoek in te stellen naar de feiten en omstandigheden betreffende de 
naar voren gebrachte beschuldiging in het Algemeen Dagblad.(bijlage 2) 
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2) Werkwijze Permanente Commissie Integriteit 
 

Tijdens de Algemene Vergadering van de VVD op 25 mei 2013 in Maarssen heeft het 
Hoofdbestuur de instelling en samenstelling van de Permanente Commissie Integriteit 
aan de leden gepresenteerd en bevestigd.   

 De Permanente Commissie Integriteit staat onder leiding van Mr. J.C. Wiebenga. Leden 
zijn: W.I.I. van Beek, C.G.A. Cornielje, Mr. M.N. Kallen-Morren, Mr. H.A. zur Lage en Mr. 
Drs. H.J. Moraal.  

 De Permanente Commissie Integriteit adviseert VVD-leden over integriteitsdilemma’s en 
is bevoegd om meldingen van (vermeende) integriteitsschendingen in ontvangst te 
nemen, te onderzoeken en daarover adviezen te verstrekken aan het Hoofdbestuur of 
andere VVD partijorganen. De commissie neemt alleen schriftelijke meldingen in 
behandeling.  

 De commissie opereert onafhankelijk van het VVD partijbestuur en andere VVD organen 
en zal zelf niet in de openbaarheid treden.  
De Permanente Commissie Integriteit is een verenigingsrechtelijk instrument. Zij mengt 
zich niet in straf-, bestuurs-, familie-, of arbeidsrechtelijke conflicten, maar gaat slechts 
na of de interne regels binnen de VVD zijn geschonden. Leidend hierbij zijn de 
Vuistregels integriteit die in 2013 door het Hoofdbestuur zijn vastgesteld. De commissie 
toetst of daarmee in strijd is gehandeld en of het publiek functioneren van betrokkenen 
in het geding is.  
De Permanente Commissie Integriteit heeft geen onderzoeksbevoegdheden anders dan 
dat zij haar oordeel kan baseren op feiten die reeds zijn komen vast te staan uit 
dossieronderzoek of naar aanleiding van door haar gevoerde gesprekken met 
betrokkenen. Zij is geen rechtbank.  
De commissie mengt zich daarnaast niet in onderzoeken van andere instanties, maar 
kan de resultaten van externe onderzoeken wel betrekken in haar oordeelsvorming.  
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3) Reikwijdte van het onderzoek  
 
Gelet op de werkwijze van de commissie zal zij zich beperken tot het onderzoek naar de 
integriteit van de heer M.L. Verheijen op basis van de informatie die de commissie heeft 
gekregen naar aanleiding van het NRC-artikel op 11 februari 2015 en de gesprekken 
met de betrokkenen.  
 
De commissie zal geen onderzoek doen naar de aangifte van een strafbaar feit uit Venlo 
en ook niet nagaan of is voldaan aan provinciale regelgeving. Beide zaken zijn inmiddels 
onder de aandacht gebracht of in onderzoek bij andere instanties.  
  
Evenmin is de commissie in de gelegenheid geweest om thans reeds te voldoen aan het 
op 25 februari 2015 ontvangen verzoek van het Hoofdbestuur om na afronding van het 
onderhavige onderzoek een vervolgonderzoek in te stellen naar de feiten en 
omstandigheden betreffende de in het AD van 25 februari 2015 genoemde 
aangelegenheden. De commissie is overigens bereid zo’n vervolgonderzoek ter hand te 
nemen.   
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4) Overzicht functies en nevenfuncties van M.L. Verheijen 
 
Politieke functies 
• Wethouder (economische zaken en financiën) Gemeente Venlo (tevens loco 

burgemeester): april 2006- mei 2011 
• Lid Gedeputeerde Staten (belast met economische zaken, financiën, grondbedrijf en 

Floriade 2012) van Limburg, van mei 2011 tot oktober 2012  
• Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf september 2012 
 
Partijfuncties 
• Waarnemend partijvoorzitter VVD: augustus 2010- mei 2011 
• Vicevoorzitter Hoofdbestuur VVD: april 2008- mei 2012  
 
Nevenfuncties 
• Lid Raad van Toezicht Prodemos: september 2010- september 2012 
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5) Overzicht van de onderzochte feiten 
 
Overzicht door NRC in artikel d.d. 11-02-2015 genoemde ‘feiten’ in volgorde van datum 
indiening declaraties plus reactie de heer M.L. Verheijen: 
 
 
26-07-2011: Diner Pixels te Breda, Gesprek met talentscout VVD 
Functies: Lid Gedeputeerde Staten van Limburg, Vicevoorzitter Hoofdbestuur VVD, Lid 
Raad van Toezicht Prodemos 
 
Reactie de heer M.L. Verheijen: 
Op dinsdag 26 juli 2011 heb ik in Breda gegeten met een VVD-medewerker. Dit is 
abusievelijk terecht gekomen in de declaraties voor de provincie. De kosten bedragen 
€82,-. Hier heeft het provinciale systeem echter goed gefunctioneerd. Nadat een 
declaratie terecht is gekomen bij de administratie dient het vervolgens nog een keer met 
de gedeputeerde gecheckt te worden (doel, aanwezigen). Hier is gebleken dat het geen 
provinciaal doel diende. Dit heeft ertoe geleid dat hij niet meer verder in behandeling is 
genomen en zoals het hoort niet aan mij is uitbetaald. Helaas is deze factuur wel nog in 
de administratie achtergebleven. 
 
 
11-10-2011, Reizen per dienstauto, (chauffeur provincie) of NS-trein, Gebouw Stichting 
Huis voor Democratie en Rechtsstaat te Den Haag, Vergaderingen ProDemos (5x van 
augustus 2011 tot en met juni 2012) 
Functies:Lid Gedeputeerde Staten van Limburg, Vicevoorzitter Hoofdbestuur VVD, Lid 
Raad van Toezicht Prodemos 
 
Reactie de heer M.L. Verheijen: 
Ik was lid van de Raad van Toezicht van Prodemos. Ik was dat sinds 2010. Dit was geen 
functie die voortvloeide uit mijn functie als gedeputeerde. De reiskosten voor deze 
functie mochten daarom conform de regels niet ten laste komen van de provincie. 
Ik ontving voor deze functie een vacatievergoeding en een reiskostenvergoeding, ook 
gedurende mijn periode als gedeputeerde. Dit is regelmatig goed gegaan maar 
hieronder de keren dat het (gedeeltelijk) is misgegaan (dus niet met eigen vervoer en 
niet verrekend met salaris): 
 
Datum/Heenreis/Terugreis 
31-08-2011 – Dienstauto - Eigen treinkaartje/kosten 
11-10-2011 - Dienstauto - Dienstauto 
23-02-2012 - Dienstauto (na IPO-vergadering) - NS Card,  
19-04-2012 - Dienstauto - Dienstauto 
12-06-2012 - NS-Card (met provinciaal doel, overleg Ministerie EZ) - NS-Card  
Afhankelijk van hoe exact wordt gerekend betreft dit een aantal dienstritten en één NS-rit 
die verzuimd zijn bij de reguliere controle te laten verrekenen terwijl ik wel de vergoeding 
ontving (€0,19 per kilometer). Hoe ik dit heb laten gebeuren kan ik niet meer 
reconstrueren maar dit is een verzuim. Bij de provinciale organisatie gingen 
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waarschijnlijk geen bellen rinkelen aangezien dit niet opviel als een niet-provincie 
gerelateerde nevenfunctie. Inmiddels is aangeboden dit alsnog te verrekenen. 

 
 
28-10-2011, Reis per eigen auto, Amsterdam, Dhr. Driessen 
Functies: Lid Gedeputeerde Staten van Limburg, Vicevoorzitter Hoofdbestuur VVD, Lid 
Raad van Toezicht Prodemos 
 
Reactie de heer M.L. Verheijen: 
Op vrijdag 28 oktober 2011 had ik een afspraak met Jan Driessen in Amsterdam. Ik ben 
daar naartoe gereden met mijn eigen auto en heb de kilometers gedeclareerd bij de 
Provincie Limburg. Driessen is een specialist in communicatie die mij, op aanraden van 
een wederzijdse vriend, behulpzaam kon zijn rond communicatie en mediastrategie. Dit 
was van belang voor mijzelf als gedeputeerde en voor het profileren van de provincie 
Limburg. Het feit dat hij lid is van de VVD maakt het geen VVD-afspraak en al zeker niet, 
zoals NRC schrijft, een privé-afspraak. Ik had die dag geen andere afspraken of 
privézaken in Amsterdam die zouden vermoeden dat ik de provincie zou willen 
opzadelen met privé-uitgaven. Zowel Driessen als ikzelf hebben dat ook verklaard bij de 
journalist. Driessen had de journalist gevraagd als hij citaat zou gebruiken in het artikel 
hem dit voor te leggen. Dit is niet gebeurd. Driessen neemt ook afstand van het 
gebruikte citaat in het uiteindelijke artikel. 
 
 
31-03-2012, Reis per dienstauto, (externe chauffeur BCL), PSV-stadion te Eindhoven, 
Voetbalwedstrijd PSV-VVV  
Functies: Lid Gedeputeerde Staten van Limburg, Vicevoorzitter Hoofdbestuur VVD, Lid 
Raad van Toezicht Prodemos 
 
Reactie de heer M.L. Verheijen: 
Ik was op zondag 31 maart 2012 op uitnodiging van leden van het College van B&W van 
Eindhoven (wethouder Economische Zaken) bij de wedstrijd PSV-VVV in Eindhoven. 
Provincie Limburg had en heeft op economisch gebied veel banden met Eindhoven. Het 
uitnodigen van relaties en netwerken bij voetbalwedstrijden is niet ongebruikelijk en is in 
het belang van de provincie. Volgens NRC was dat privé. Ik ben nog nooit privé bij een 
voetbalwedstrijd geweest. 

 
 
23-04-2012, Hotelovernachting, Mozaic hotel te Den Haag, Hoofdbestuursvergadering 
VVD 
Functies: Lid Gedeputeerde Staten van Limburg, Vicevoorzitter Hoofdbestuur VVD, Lid 
Raad van Toezicht Prodemos 
 
Reactie de heer M.L. Verheijen: 
NRC spreekt in het artikel over een hotelovernachting na afloop van een VVD-
vergadering. In totaal heb ik overigens driemaal op kosten van de provincie een 
hotelovernachting genoten in Den Haag. In dit geval had het te maken met de 
combinatie van verplichtingen 's avonds in Den Haag voor de VVD en 
verplichting/afspraken die ik de volgende ochtend had in Den Haag voor de provincie 
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(bestuurlijke kerngroep inzake NedCar op ministerie van EZ). Ik heb zelf met mijn eigen 
auto gereden en de kosten daarvoor zelf betaald (noch bij VVD, noch bij provincie 
gedeclareerd). Dit betrof 23/24 april. Volgens NRC had die hotelovernachting niet 
gemogen (maar heeft agenda en afspraken van 24 april niet opgevraagd). 
 
De door mij gemaakte afweging is als volgt geweest. Wanneer ik na de VVD-
Hoofdbestuursvergadering laat terug was gereden naar Venlo had chauffeur mij vanuit 
Maastricht vroeg moeten ophalen in Venlo en vervolgens 2,5 uur naar Den Haag 
moeten rijden, daar moeten wachten en vervolgens met mij terug naar Limburg moeten 
rijden (circa 550 kilometer heen en terug). Dat zou zowel wat betreft tijd als kosten 
minder efficiënt zijn dan een hotelovernachting. Ik heb die afweging zelf gemaakt in het 
belang van mijzelf (reistijd, had maar paar uurtjes in Venlo kunnen zijn) en de provincie. 
De vraag is natuurlijk of een gedeputeerde zelf die afweging moet kunnen maken maar 
dit is volstrekt te goeder trouw gemaakt. 
 
 
06-05-2012, Reis per eigen auto, Stadhuis Rotterdam, Symposium ‘De verweesde 
samenleving Pim Fortuyn 10 jaar later’ en verkiezingsprogrammacie VVD en dhr. Paul 
Luijten (scoutingscommissie VVD) 
Functies: Lid Gedeputeerde Staten van Limburg, Vicevoorzitter Hoofdbestuur VVD, Lid 
Raad van Toezicht Prodemos 
 
Reactie de heer M.L. Verheijen: 
Op 6 mei 2012 heb ik in de middag namens de Provincie Limburg deelgenomen aan een 
symposium over 'De Verweesde Samenleving' in Rotterdam. Later die dag had ik een 
partijgerelateerde afspraak op het Partijkantoor in Den Haag. 
Het vervoer op deze dag is afgelegd met eigen auto. De kosten Venlo-Rotterdam vv. zijn 
gedeclareerd bij de provincie. De afstand Rotterdam-Den Haag vv. is niet bij de 
provincie gedeclareerd. 
 
De passage in NRC Handelsblad: "Ook op 6 mei 2012 reist Verheijen naar Rotterdam. 
Van half twaalf tot vier uur is daar het symposium 'De verweesde samenleving'. 
Verheijen blijft maar even. Om twee uur is hij alweer in Den Haag bij de 
verkiezingsprogrammacommissie van de VVD. En terwijl het symposium voortduurt 
heeft hij om drie uur op het partijkantoor een gesprek met de heer P. Luijten, voorzitter 
van de scoutingscommissie. De reiskosten komen opnieuw voor geheel rekening van de 
provincie, hoewel de trip deels privé is." 
 
Deze passage is aantoonbaar onjuist en suggestief. Het vervoer naar Den Haag is niet 
voor rekening van de provincie gekomen en ik ben geruime tijd bij het symposium 
geweest alvorens ik om drie uur bij de heer P. Luijten aanwezig was (ik was zelf geen lid 
van de verkiezingsprogrammacornmissie, stond ter kennisname in agenda aangezien ik 
vanuit Hoofdbestuur erbij betrokken was). 

 
 

05-06-2012, Diner, Sichuan Food te Amsterdam, Diner Provada 
Functies: Lid Gedeputeerde Staten van Limburg, Lid Raad van Toezicht Prodemos 
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Reactie de heer M.L. Verheijen: 
Tot en met 2011 nam de Provincie Limburg deel aan de vastgoedbeurs Provada. Onder 
regie van Roermond namen verschillende Limburgse steden, het bedrijfsleven en de 
Provincie Limburg deel met een gezamenlijke stand. Ook andere provincies en regio's 
waren met een stand aanwezig op deze beurs. Provada vindt plaats begin juni. In de 
voorafgaande jaren besteedde de Provincie Limburg circa 100.000 euro aan deze 
deelname. 
 
In 2011 was ik net aangetreden als gedeputeerde en heeft de Provincie Limburg onder 
verantwoordelijkheid van een andere gedeputeerde nog wel deelgenomen. Daarna heeft 
de provincie besloten niet meer deel te nemen. De andere partijen die deelnemen zijn 
wel doorgegaan. De organisatie van de Limburgstand lag bij OML 
(Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg, samenwerkingsverband van vijf Midden-
Limburgse gemeenten). 
 
In aanloop naar Provada 2012 ben ik uitgenodigd aanwezig te zijn bij het Provada-diner 
op dinsdagavond waar vanuit de organisatoren een diner werd aangeboden aan de 
founding-fathers en deelnemers aan de stand vanuit Midden-Limburg. Ik heb dat 
toegezegd en op het verzoek vanuit OML namens de provincie ook toegezegd het diner 
mee aan te bieden (naast Gemeente Roermond, OML en gezamenlijke bedrijfsleven). 
Die afspraak is ambtelijk bevestigd (zo bevestigd ook provincie). Zo toonde de provincie 
toch haar betrokkenheid bij het Provada-initiatief. 
 
Ik ben in de loop van het diner aangeschoven en de provincie heeft achteraf vanuit OML 
een factuur (een kwart van de totale factuur, €657,-) ontvangen en die is ambtelijk 
verwerkt en betaalbaar gesteld op basis van akkoord van ambtelijke zijde. Ik heb verder 
geen betrokkenheid gehad bij keuze van restaurant dan wel menu (aangezien het 
verzoek vanuit medeoverheid/overheidsbedrijf kwam toen niet noodzakelijk geacht).  
 
Uiteindelijk waren dit helaas echter bedragen die voor een overheid niet te 
verantwoorden zijn. Ten aanzien van verschillende aanwezigen (de heer Van Rey, de 
heer Van Pol) wil ik wel opmerken dat zij op dat moment nog geen verdachte waren in 
een strafrechtelijk onderzoek. De in het artikel genoemde `familieleden' waren 
overigens, zo blijkt uit navraag, werkzaam voor de deelnemende participanten/bedrijven 
aan de beurs. 
 
Citaat de heer M.L. Verheijen: 
“Ik wist niet dat van Pol het restaurant ter plaatse met zijn creditcard heeft betaald. Had 
het anders gekund en gemoeten? Ja. Wijn van 127 euro per fles past niet bij soberheid 
die van een bestuurder wordt verwacht.” (bron: NRC, VVD’er Verheijen declareerde ten 
onrechte duizenden euro’s, 11 februari 2015) 
 
 
19-07-2012, Reis per NS-trein, Café De Landman te Den Haag, Verjaardagsborrel dhr. 
Huffnagel 
Functies: Lid Gedeputeerde Staten van Limburg, Lid Raad van Toezicht Prodemos 
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Reactie de heer M.L. Verheijen: 
NRC maakt melding van een reis naar de verjaardagsborrel van de heer F. Huffnagel. 
Volgens het artikel ben ik op en neer geweest met de NS-business card van de 
provincie. De kop van het NRC-Next artikel stelt zelfs: "met de dienstauto naar een 
verjaardagsborrel". Beide zijn onjuist en de NRC-Next kop is zelfs zeer tendentieus. 
Controle leert dat ik de heenweg heb afgelegd met de NS-business card van de 
provincie, de terugweg heb ik ook gebruik gemaakt van deze Card maar laten 
verrekenen met het salaris. Ondanks de aanwezigheid van velen uit politiek, kabinet en 
bedrijfsleven was dit geen provinciale aangelegenheid. 
 
 
02-08-2012, Reis per dienstauto, Langweer Friesland, Bezoek (Skûtsjesilen) aan de 
Friese Meren 
Functies: Lid Gedeputeerde Staten van Limburg, Lid Raad van Toezicht Prodemos 
 
Reactie de heer M.L. Verheijen: 
Volgens het NRC diende het bezoek aan het Skûtsjesilen in Friesland geen provinciaal 
doel. Wij waren vanuit Limburg bezig met het ontwikkelen van de Maasplassen. Het 
Friese Merengebied was daarbij voor ons een voorbeeld. Het was nuttig een netwerk op 
te bouwen in die regio en ben dus ingegaan op een uitnodiging. Ik heb mij laten afzetten 
bij de heer E. Nijpels en van daaruit met hem gelopen naar het wedstrijdgebied. Ik heb 
daar rond de wedstrijd diverse bijeenkomsten bezocht en veel bestuurders en 
betrokkenen ontmoet. Later die zomer hebben we met een grote groep ondernemers en 
twee gedeputeerden vanuit Limburg een bezoek gebracht aan het gebied. 
 
 
03-08-2012, Reis per NS-trein, Amsterdam, Verkiezingsdebat Wakker Nederland 
Functies: Lid Gedeputeerde Staten van Limburg, Lid Raad van Toezicht Prodemos 
 
Reactie de heer M.L. Verheijen: 
Op 3 augustus 2012 heb ik deelgenomen aan een uitzending van een WNL-programma 
vanuit de studio in Amsterdam. Ik zat daar samen met een EO-presentator die tevens 
kandidaat-Kamerlid was voor de ChristenUnie. Ik was op dat moment naast 
gedeputeerde kandidaat-Kamerlid voor de VVD en had dus duidelijk twee petten op. De 
reis heeft plaatsgevonden met de NS-business card van de provincie en is niet 
verrekend. 
 
 
Gebruik van provinciale vervoersregelingen 
Functies: Lid Gedeputeerde Staten van Limburg, Vicevoorzitter Hoofdbestuur VVD, Lid 
Raad van Toezicht Prodemos 
 
Reactie de heer M.L. Verheijen: 
Als gedeputeerde van de Provincie Limburg had ik de beschikking over een dienstauto 
met chauffeur voor provinciegerelateerde zaken. Daarnaast had ik de beschikking over 
een NS-Business Card voor treinritten ten behoeve van de provincie en kon ik eventueel 
met de eigen auto gemaakte kilometers declareren. De chauffeur woonde in Maastricht 
(Venlo-Maastricht is circa 79 kilometer). 
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Faciliteiten konden alleen gebruikt worden voor provinciale doeleinden. Over 
gecombineerde ritten voor andere functies zijn geen expliciete afspraken gemaakt. Ik 
heb altijd getracht deze gescheiden te houden. Een enkele keer was een combinatie van 
activiteiten in Den Haag onvermijdelijk en heb ik getracht dit op te lossen door 
bijvoorbeeld zelf te rijden of zelf met de trein terug te reizen. Er zijn geen regels over het 
combineren van ritten voor verschillende doeleinden. Daarom was het beter geweest 
wanneer ik hier expliciet en schriftelijk afspraken over had gemaakt zodat ikzelf en de 
organisatie daarop konden letten. 
 
Regelmatig heb ik getracht door gebruik te maken van mijn eigen auto de provinciale 
dienstauto te ontlasten. Dit gold bijvoorbeeld voor afspraken in de regio Venlo maar 
zeker ook in de laatste periode van mijn gedeputeerdenschap. Door wisseling van 
chauffeurs waren we toen aangewezen op een extern bedrijf voor dienstritten. Een 
aantekening van de betrokken chauffeursdienst stelt ook dat ik vanwege combinatie met 
de campagne minder gebruik maakte van de dienstauto. 
 
Regelmatig vond er een overleg plaats over ritten en declaraties en werden deze 
doorgenomen en waar nodig verrekend. 
 
Op dit moment laat de Provincie Limburg een kort onderzoek verrichten naar het 
systeem van het gebruik van provinciale faciliteiten. Dit wordt uitgevoerd door bureau 
Integis. Zij zullen kijken hoe dat gefunctioneerd heeft en waar nodig komen met 
aanbevelingen. Dit onderzoek is waarschijnlijk op of rond 23 februari gereed.  
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6) Beoordelingskader 
 
Beginselverklaring VVD (2008) 
De commissie neemt de volgende passage uit de Beginselverklaring mee in haar 
beoordeling van de kwestie:  
“Vertrouwen vormt het uitgangspunt in de omgang van de overheid met burgers. De 
overheid is dienstbaar aan de burgers en aan hun vrijheden.” 
 
Vuistregels Integriteit (2013) 
Iedereen die binnen of namens de VVD een functie vervult dient dat integer te doen en is 
bereid om daarover continu op een transparante wijze te communiceren en 
verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-
bestuurders dan wel aan de vertegenwoordigende organen, maar ook extern aan 
organisaties en burgers voor wie bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers hun 
functie vervullen.  

 
Dienstbaar 
Uw handelen is altijd en volledig gericht op het belang van uw organisatie en de burgers 
die bij die organisatie betrokken zijn.  

 
Onafhankelijk 
Uw handelen wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen 
vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een 
dergelijke vermenging wordt vermeden. U geeft bij de besluitvorming aan in hoeverre het 
onderwerp u persoonlijk aangaat, indien de onafhankelijke oordeelsvorming in het geding 
kan zijn. Als er familie- of vriendschapsbetrekkingen of persoonlijke betrekkingen spelen 
met een aanbieder van diensten of zaken, dan onthoudt u zich van deelname aan de 
besluitvorming over het betreffende onderwerp. U neemt van een aanbieder van diensten 
of goederen geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die uw onafhankelijke positie 
ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden. Geschenken en giften die u 
vanwege uw functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd volgens de op u van 
toepassing zijnde regels. 

 
U bespreekt in de organisatie waar u deel van uit maakt uitnodigingen voor excursies en 
evenementen op kosten van derden.  

 
Open 
Uw handelen is transparant, zodat optimale verantwoording mogelijk is en de 
controlerende organen volledig inzicht hebben in uw handelen en uw beweegredenen 
daarbij. U doet opgave van uw financiële en andere belangen en van uw (neven)functies. 
U vervult geen nevenfuncties die een voorzienbaar risico vormen voor een integere 
invulling van uw functie. U bent transparant over uw declaraties. U declareert uitsluitend 
als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. U bent  
terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van 
privé en publiek bevinden. U declareert geen kosten die al op andere wijze worden 
vergoed.  
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Betrouwbaar 
Op u moet men kunnen rekenen. U houdt zich aan uw afspraken. U gaat zorgvuldig en 
correct om met informatie waarover vanuit uw ambt of functie beschikt. U houdt geen 
informatie achter,  verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim  is en maakt niet 
te eigen bate of ten bate van uw persoonlijke of zakelijke relaties gebruik van in de 
uitoefening van het ambt of de functie verkregen informatie. 

 
Functioneel 
Uw handelen  heeft een herkenbaar verband met de functie die u vervult. U meldt het 
voornemen tot een buitenlandse of meerdaagse binnenlandse reis of een uitnodiging 
daartoe. U vraagt zich altijd af waarom derden u voor dit soort reizen uitnodigen. Het 
meereizen van uw partner naar en in het buitenland is voor eigen rekening, tenzij dit 
gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van het bestuur of 
orgaan daarmee gediend is. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor 
privédoeleinden komt voor eigen rekening.  

 
Zorgvuldig  
Uw handelen  is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect 
worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.  

 
Delen 
Integriteit is geen keuze en zal daarom altijd bespreekbaar moeten worden gemaakt. U 
bespreekt het onderwerp integriteit in overleggen en meldt situaties waarbij de integriteit 
in het geding kan zijn. U spreekt ook anderen aan op mogelijk niet-integer gedrag en 
maakt de dilemma’s bespreekbaar. 

 
Ten slotte 
In gevallen waarin de vuistregels niet voorzien of waarbij de toepassing niet eenduidig is, 
vindt bespreking van dit dilemma plaats. U kunt te allen tijde te rade gaan bij de 
Permanente Commissie Integriteit van de VVD. 
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7) Overwegingen 
 
A Ten aanzien van het beoordelingskader 
 
A1 Beoordelingsperiode 
Een vraag die over het hierboven weergegeven beoordelingskader zou kunnen rijzen, betreft 
de periode waarin de onderzochte feiten zich hebben afgespeeld. De feiten betroffen in 
hoofdzaak de jaren 2011 en 2012, terwijl de VVD vuistregels pas in de loop van 2013 zijn 
vastgesteld en daarmee mogelijk niet van toepassing zouden zijn. De commissie wijst erop 
dat het domein van de integriteit een ander domein is dan dat van het strafrecht. In het 
strafrecht geldt inderdaad de zogeheten “nulla poena regel” (nulla poena sine praevia lege 
poenali – geen straf zonder voorafgaande strafbepaling). Bij integriteit gaat het om 
(bestuurs)ethiek, dat wil zeggen om de vraag wat een onkreukbaar politicus wel of niet 
geacht wordt te doen. Ook zonder vastgelegde Vuistregels behoort een politicus dat besef te 
hebben. Dat geldt al sinds mensenheugenis, maar al helemaal sinds minister Dales in 1992 
het thema integriteit weer prominent aan de orde stelde, onder het motto “een beetje integer 
kan niet”.  Onjuist declareren behoorde ook voor de vaststelling van de VVD-vuistregels 
zonder twijfel tot de handelingen die als niet-integer moeten worden beschouwd. De 
Commissie voegt daaraan toe dat een en ander moet worden gezien vanuit het perspectief 
van de burger. Die heeft recht op een onkreukbare overheid. Een politicus,bestuurder, 
ambtsdrager, is er niet voor zichzelf. Hij of zij is er om het welbevinden van de burgers te 
bevorderen. Deze burgers moeten kunnen vertrouwen op en vertrouwen hebben in de 
politicus. In de VVD-beginselverklaring van 2008 is dit neergelegd in de volgende passage: 
“Vertrouwen vormt het uitgangspunt in de omgang van de overheid met burgers. De overheid 
is dienstbaar aan de burgers en aan hun vrijheden”. De politicus wordt geacht zich net als 
iedereen aan de wet houden. Het verschil met de gewone burger is natuurlijk, dat de 
politicus bij wetsovertreding of ander onwenselijk gedrag, naast de gebruikelijke mogelijkheid 
van sanctionering, het risico loopt van gezagsverlies.   
 
A2 De Limburgse regelingen 
Een tweede overweging van de commissie over het beoordelingskader betreft de verhouding 
met de Limburgse regelingen. Daaraan toetst de commissie slechts partieel. Het voortouw bij 
de beoordeling of al dan niet in strijd daarmee is gehandeld in de aan de orde zijnde periode 
is aan de Provinciale Staten van Limburg. Dat is een beoordeling in het kader van het 
publiekrecht. De commissie daarentegen maakt een beoordeling van de gedragingen in het 
kader van het partijrecht/privaatrecht. Voor zover de Provinciale Staten tot het oordeel 
komen dat sprake is van overtreding van de desbetreffende provinciale regelingen neemt de 
commissie dit oordeel over. Maar zelfs indien de Provinciale Staten tot het oordeel komen 
dat van overtreding van de provinciale regelingen geen sprake is, toetst de commissie het 
feitencomplex aan het eigen partijrechtelijke beoordelingskader. Dat kan aldus leiden tot een 
andere beoordeling dan de beoordeling door Provinciale Staten. Vele omstandigheden zijn 
immers denkbaar van gedragingen, respectievelijk declaraties van bestuurders die niet in 
lijnrechte strijd zijn met de desbetreffende overheidsregelingen, maar toch als onwenselijk 
gezien moeten worden in ethisch opzicht.  
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Inmiddels heeft de commissie kennis genomen van het rapport van de externe deskundige 
van de Provincie Limburg en van de reactie van het college van Gedeputeerde Staten 
daarop van 23 februari 2015. Het rapport behelst de beoordeling of: 
- Het systeem omtrent de verantwoording over het gebruik van de provinciale faciliteiten nog 
steeds adequaat is  
En;  
- Dit systeem door de provincie juist is toegepast voor wat betreft de door de media 
genoemde voorbeelden van gebruik door de heer Verheijen van de provinciale faciliteiten.  
Dat onderzoek heeft als uitkomst dat het verantwoordingssysteem nog steeds adequaat is 
en dat dit systeem door de provincie juist is toegepast voor wat betreft de door de media 
genoemde voorbeelden.  
De commissie merkt op dat dit onderzoek tot onderwerp heeft het juridisch administratieve 
systeem dat de Provincie Limburg in dit domein hanteert.  
Het onderhavige onderzoek van de Permanente Commissie Integriteit heeft een wezenlijk 
andere invalshoek, te weten toetsing van het declaratiegedrag aan regels van 
bestuursethische aard.  
 
7B Het feitencomplex 
In algemene zin merkt de commissie op dat haar, behoudens met betrekking tot de 
declaraties waarvan hieronder melding wordt gemaakt, van overtredingen of ernstig 
verwijtbaar handelen, niet is gebleken. Voor de goede orde wordt hierbij nogmaals vermeld. 
dat de commissie de gang van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de bioscoop 
Picardie niet nader heeft onderzocht, nu op 18 februari jongstleden daaromtrent aangifte is 
gedaan. Daarmee volgt dit dossier een strafrechtelijke route.  
De volgende zaken van het onderzochte feitencomplex leiden tot commentaar van de 
commissie.  

1) 31 augustus 2011/11 oktober 2011/23 februari 2012/19 april 2012/12 juni 2012 
(reiskosten Prodemos): Het declareren hiervan bij de provincie acht de commissie 
met de heer M.L. Verheijen “een verzuim”.  

2) 5 juni 2012 (Provada-diner): met de heer M.L. Verheijen staat de commissie op het 
standpunt dat de desbetreffende declaratie uiteindelijk geld bedragen behelste “die 
voor een overheid niet te verantwoorden zijn”. 

3) 3 augustus 2012 (Wakker Nederland debat): Hieraan heeft de heer M.L. Verheijen 
deelgenomen in de hoedanigheid van kandidaat lid van de Tweede Kamer. Ten 
onrechte zijn de gemaakte reiskosten gedeclareerd bij de provincie.  

Voorts heeft de commissie twijfels bij de volgende declaratie: 
4) 2 augustus 2012 (Skûtsjesilen): Mogelijk gaat het in een geval als dit niet zozeer om 

regelrechte strijd met de betreffende overheidregels, maar meer om de schijn 
daarvan. Anders dan in het strafrecht, kan ook dit in het domein van de integriteit tot 
problemen leiden. Het verdient in zo’n geval aanbeveling, om de desbetreffende 
kosten alleen al om die reden niet te declareren.  

 
7C Ten aanzien van de ernst en de verwijtbaarheid 
In de melding van het Hoofdbestuur alsmede in de onderliggende email van de heer M. 
Verheijen aan de voorzitter van de VVD wordt de commissie niet alleen verzocht om zich 
een oordeel te vormen over de in de pers naar voren gebracht feiten, maar ook over de ernst 
en verwijtbaarheid daarvan. De commissie merkt hierover het volgende op:  
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Het domein van de integriteit van politici en van bestuurders in de openbare sector is een 
ander domein, dan dat van het strafrecht. De ernst en de verwijtbaarheid spelen in het 
strafrecht een rol, ondermeer bij de straftoemeting. Anders dan bij het strafrecht gaat het bij 
integriteitskwesties om bestuursethiek. Iemand die niet of slechts licht gestraft wordt, kan 
niettemin in ethisch opzicht een bijzonder scheve schaats rijden. In kwantitatief opzicht 
wellicht geringe kwesties, hebben in integriteitsopzicht, soms een grote – symbolische – 
betekenis. Verlies van gezag ligt snel op de loer, eveneens anders dan bij het strafrecht is 
ook de schijn van ongewenst handelen dikwijls een graadmeter bij de integriteitsbeoordeling. 
De beoordeling van het handelen of nalaten van een bestuurder geschiedt ook niet langs 
strikt juridische gronden, maar eerder langs politieke gronden, waarbij het begrip vertrouwen 
een rol speelt. Over de ernst en de verwijtbaarheid in het domein van de integriteit kan men 
van mening verschillen. Is het redelijk dat een politicus uitglijdt over een “bananenschil”, zo 
kan men zich afvragen. De commissie merkt hierover op, dat men een en ander moet 
beschouwen vanuit de burger/de kiezer. Een politicus wordt geacht dit als geen ander te 
beseffen. Op naïviteit in dit domein kan een bestuurder zich niet beroepen.  
De commissie tekent hierbij aan dat de combinatie van de functies van gedeputeerde, 
vicevoorzitter, lid van de Raad van Toezicht van Prodemos en kandidaat lid van de Tweede 
Kamer een gevoelige is. Bij declaraties is in het algemeen van bestuurders alertheid vereist, 
niet alleen vanwege de grote symbolische gevoeligheid, maar ook om niet door mogelijke 
onachtzaamheid in de problemen te komen. De provinciale dienstauto’s mochten alleen 
worden gebruikt voor provinciale doeleinden. Er waren in de relevante periode geen regels 
over het combineren van ritten voor verschillende doeleinden. In dat verband stelt de heer 
M.L. Verheijen dat het daarom “beter was geweest wanneer ik hier expliciet en schriftelijk 
afspraken over had gemaakt, zodat ik zelf en de organisatie daarop konden letten”. Met de 
heer M.L. Verheijen signaleert de Commissie hier een tekortkoming van meer algemene 
aard.  
 
Teneinde de thans beoordeelde feiten in een breder perspectief te zetten wijst de Commissie 
op het overzicht “Kamerleden in opspraak” van het Montesquieu instituut, waarin zestien 
zaken waarbij Kamerleden sinds 2006 betrokken zijn kort worden weergegeven, als mede de 
gevolgen daarvan.(bijlage 3) Het overzicht betreft Kamerleden van de 
VVD/GL/50plus/PvdA/PVV/CDA. In zeven gevallen leidde dat tot vertrek van het 
desbetreffende Kamerlid (VVD, 50+,PVV,CDA,GL). In twee gevallen leidde dat tot 
rehabilitatie (beiden GL). In vier gevallen leidde het tot het aanblijven van het Kamerlid (allen 
PVV). In de overige gevallen tot andere uitkomsten (PvdA/PVV).     
 
7D Ten aanzien van de sanctionering 
 De onderhavige melding is gedaan door het Hoofdbestuur. Dit roept vragen op over de 
maatregelen, die getroffen zouden kunnen worden mocht het Hoofdbestuur die willen nemen 
gelet op de omstandigheden van het voorliggende geval. Thans is immers de heer M. 
Verheijen geen gedeputeerde meer maar lid van de Tweede Kamer. Ware de heer Verheijen 
nog gedeputeerde dan zouden Provinciale Staten hierover een vertrouwensuitspraak hebben 
kunnen doen.  
 
Het Hoofdbestuur heeft in dit domein grofweg gesproken twee bevoegdheden. 
Ten eerste kan het Hoofdbestuur de betrokkene royeren als lid van de VVD. Ten tweede kan 
het Hoofdbestuur van zijn gevoelen doen blijken in een kandidaatstellingsprocedure, 
bijvoorbeeld bij de herkandidering ter gelegenheid van de volgende Tweede 
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Kamerverkiezingen. Van het tweede is thans geen sprake en het eerste ligt waarschijnlijk 
niet voor de hand.  
 
Wat het Hoofdbestuur niet kan doen is betrokkene zijn Tweede Kamerzetel ontnemen. Er 
bestaat in ons staatrecht geen “right of recall”, geen terugroeprecht. Zelfs bij een royement is 
de partij niet bevoegd om daarbij ook te beschikken over de desbetreffende Kamerzetel. 
Nederland kent geen partijenkiesrecht maar personenkiesrecht, of men dat op prijs stelt of 
niet.  
 
Hetzelfde geldt – in formele zin – voor de VVD Tweede Kamerfractie. Vanzelfsprekend 
kunnen zowel het VVD Hoofdbestuur als de VVD Tweede Kamerfractie een VVD Kamerlid 
verzoeken zijn of haar Kamerzetel op te geven. Het zou in een voorkomend geval zeker 
getuigen van handelen in overeenstemming met de partijmores als het betrokken Kamerlid in 
zo’n geval opstapt. Het Kamerlid zal deze afweging moeten maken. Indien dat gevraagd 
wordt op grond van een integriteitsprobleem, zal het bij die afweging wellicht niet alleen zijn 
eigen positie, maar ook de gevolgen voor het aanzien van de politiek moeten betrekken.  
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8) Slotopmerkingen 
 
Op grond van het hierboven aangegeven beoordelingskader, het voorgelegde feitencomplex, 
de nadere overwegingen ten aanzien van het beoordelingskader en de reikwijdte van het 
onderzoek, alsmede op grond van de overwegingen ten aanzien van het feitencomplex, ten 
aanzien van de ernst en de verwijtbaarheid als ook ten aanzien van de sanctionering komt 
de Permanente Commissie Integriteit tot de volgende beoordeling.  
 
A Algemeen 

1. De Commissie wijst erop dat begrippen als “ernst” en “verwijtbaarheid” in het 
strafrecht een rol spelen. Bij integriteitskwesties gaat het echter meer om 
bestuursethiek. Zij wijst op de soms grote symbolische betekenis van wellicht in 
kwantitatieve zin op zichzelf geringe kwesties. Gezien vanuit de burger gaat het 
eerder om het begrip vertrouwen, in de overheid en haar bestuurders. 

2. Ten aanzien van mogelijk te nemen maatregelen wijst de Commissie op het feit dat 
de heer M.L. Verheijen, zoals bekend thans geen gedeputeerde meer is maar lid van 
de Tweede Kamer. Dit houdt in dat het Hoofdbestuur slechts 2 bevoegdheden heeft. 
Het Hoofdbestuur zou betrokkene kunnen royeren als lid van de VVD. Dit lijkt de 
Commissie niet voor de hand te liggen. Ten tweede kan het Hoofdbestuur van zijn 
gevoelen doen blijken in een kandidaatstellingsprocedure ter gelegenheid van 
bijvoorbeeld de volgende Tweede Kamer verkiezingen.  

3. In ons staatsrecht bestaat geen “right of recall”/terugroeprecht. Nog het 
Hoofdbestuur, noch de VVD Tweede Kamerfractie kan een zittend Kamerlid zijn of 
haar tweede Kamerzetel ontnemen. Vanzelfsprekend kunnen zowel het Hoofdbestuur 
als de VVD Tweede Kamerfractie een VVD Tweede Kamerlid wel verzoeken zijn of 
haar Kamerzetel op te geven. Het zou zeker getuigen van handelen in 
overeenstemming met de partijmores als het betrokken Kamerlid in zo’n geval zou 
opstappen. Indien dat gevraagd wordt op grond van een integriteitsprobleem, zal het 
Kamerlid bij die afweging niet alleen zijn eigen positie, maar ook de gevolgen voor 
het aanzien van de politiek moeten betrekken. Het Kamerlid zal deze afweging 
moeten maken.  

4. De commissie heeft onderzoek gedaan naar de integriteit van de heer M.L. Verheijen 
op basis van de informatie die zij heeft gekregen naar aanleiding van het NRC artikel 
van 11 februari 2015 en de gesprekken die zij heeft gevoerd met de betrokkenen. De 
gang van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de bioscoop Picardie heeft de 
commissie niet onderzocht nu daaromtrent aangifte is gedaan. Evenmin is de 
commissie in de gelegenheid geweest om thans reeds te voldoen aan het op 25 
februari 2015 ontvangen verzoek van het Hoofdbestuur om na afronding van het 
onderhavige onderzoek een vervolgonderzoek in te stellen naar de feiten en 
omstandigheden betreffende de in het AD van 25 februari 2015 genoemde 
aangelegenheden.  De commissie is overigens bereid zo’n vervolgonderzoek ter 
hand te nemen.  
 

B  Beoordeling  
5. In algemene zin merkt de commissie op dat haar, behoudens met betrekking tot de 

declaraties waarvan hieronder melding wordt gemaakt, van overtredingen of ernstig 
verwijtbaar handelen, niet is gebleken. De commissie tekent hierbij aan dat de 
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combinatie van functies van gedeputeerde, vicevoorzitter, respectievelijk 
waarnemend voorzitter van de VVD, lid van de Raad van Toezicht van Prodemos en 
kandidaat lid voor de Tweede Kamer een gevoelige is. De heer Verheijen stelt in dat 
verband dat het daarom “beter was geweest wanneer ik hier expliciet en schriftelijk 
afspraken over had gemaakt, zodat ik zelf en de organisatie daarop konden letten”. 
Met de heer M.L. Verheijen signaleert de commissie hier een tekortkoming van meer 
algemene aard.  

6. De volgende zaken uit het onderzochte feitencomplex acht de commissie in strijd met 
het beoordelingskader waaraan zij getoetst heeft: 
6.1 31 augustus 2011/11 oktober 2011/23 februari 2012/19 april 2012/12 juni 2012 

(reiskosten Prodemos), omdat met deze uitgaven geen provinciaal belang was 
gediend en deze dubbel gedeclareerd zijn.  

6.2 5 juni 2012 (Provada diner), omdat deze uitgaven deels in strijd zijn met de 
terughoudendheid die gepast is bij het in rekening brengen van uitgaven.  

6.3 3 augustus 2012 (Debat Wakker Nederland), omdat met deze uitgaven geen 
provinciaal belang was gediend.  

6.4 Voorts heeft de commissie twijfels bij 2 augustus 2012 (Skûtsjesilen). In dit geval 
acht zij de schijn van onjuistheid aanwezig.  

7. Alles afwegende is de commissie van oordeel dat de feiten onder 6.1, 6.2 en 6.3 
leiden tot de conclusie dat door de heer M.L. Verheijen in strijd is gehandeld met het 
integriteitskader van de VVD, terwijl het feit onder 6.4 bij de Commissie vraagtekens 
oproept, waardoor de schijn van onjuistheid wordt opgewekt.  
Welke consequenties dit heeft voor de heer M.L. Verheijen is aan het Hoofdbestuur 
cq. de Tweede Kamerfractie.  
De commissie constateert dat er nog meer kwesties zijn gaan spelen, waaronder die 
betreffende de bioscoop Picardie en de Floriade. Deze kwesties werpen hun 
schaduw vooruit en zullen naar het oordeel van de commissie in verband met de 
ontstane dynamiek rond de integriteit van de persoon van de heer M.L. Verheijen in 
de beoordeling door het Hoofdbestuur en de Tweede Kamerfractie moeten worden 
meegenomen.  
Ook de heer M.L. Verheijen zal in het licht hiervan een afweging moeten maken. Bij 
deze afweging zal niet alleen zijn eigen positie een rol moeten spelen, maar ook het 
aanzien van de politiek.  

 
De Permanente Commissie Integriteit heeft tegen openbaarmaking van dit rapport geen 
bezwaar. 
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Bijlagen 



Zaterdag 14-2-2015 
 
Aan de Permanente Commissie Integriteit 
t.a.v. de heer Mr J.G.C. Wiebenga, voorzitter 
 
 
Zeer geachte heer Wiebenga, 
 
In de afgelopen periode is er door de media verschillende malen aandacht besteed aan de heer M.L. Verheijen, lid van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal voor de VVD. 
 
Afgelopen week heeft het NRC een aantal beschuldigingen aan het adres van de heer Verheijen naar voren gebracht, welke 
betrekking hebben op zijn functie als gedeputeerde van de provincie Limburg. 
Daarbij werd tevens een verband gelegd met de periode waarin de heer Verheijen waarnemend voorzitter van de VVD was. De 
beschuldigingen betreffen voornamelijk onjuistheden in relatie tot dienstreizen en de daarbij ingediende declaraties, alsmede 
het ongeoorloofd gebruik maken van de aan de heer Verheijen ter beschikking gestelde dienstauto met chauffeur van de 
provincie Limburg. Het NRC baseert de beschuldigingen op onderzoek dat door deze krant is gedaan in de provinciale 
archiefstukken, waaronder de betreffende rittenstaten, agenda's en declaratieformulieren.  
 
De heer Verheijen heeft, ook in de openbaarheid, gereageerd op deze beschuldigingen. Hij heeft erkend dat door hem 
vergissingen zijn begaan, maar houdt staande dat daarbij geen sprake is geweest van opzet. Bovendien verwijst de heer 
Verheijen naar het grote aantal gecontroleerde dienstreizen en declaraties in relatie tot het zeer geringe aantal vergissingen dat 
is aangetroffen. Daarnaast verwijst hij naar een aantal feitelijke onjuistheden en insinuaties in de publicatie.  
 
De publicatie heeft geleid tot grote aandacht in de media en heeft gezorgd voor onrust in de maatschappij en binnen de partij. 
De heer Verheijen heeft geconcludeerd dat het mede daardoor vrijwel onmogelijk voor hem is om zich te verweren. 
 
Dit alles is aanleiding voor het Hoofdbestuur om aan uw Commissie te verzoeken een oordeel te vormen betreffende de in de 
pers naar voren gebrachte feiten, alsmede de ernst en de verwijtbaarheid daarvan. Dit verzoek van het Hoofdbestuur wordt 
door de heer Verheijen volledig ondersteund en hij houdt zich beschikbaar voor uw Commissie. 
 
Het zal u duidelijk zijn dat het in het belang van alle betrokkenen is om snel duidelijkheid te hebben. Hoewel ik volledig erken 
dat uw Commissie in volkomen onafhankelijkheid de werkzaamheden inricht, neem ik hier toch de vrijheid om aan te dringen op 
een spoedige afhandeling van uw onderzoek. Ik hoop van u te mogen vernemen wanneer u verwacht uw werkzaamheden in dit 
geval te kunnen afronden. 
 
Voor de volledigheid treft u onderstaand de mailwisseling aan tussen de heer Verheijen en mij over dit onderwerp. 
Het spreekt voor zichzelf dat ik, namens het Hoofdbestuur, voor uw Commissie beschikbaar ben voor het geven van nadere 
informatie. 
 
Voor de door de leden van uw Commissie te nemen moeite en de te leveren inspanningen zeg ik u bij voorbaat dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henry Keizer, 
Partijvoorzitter 
 
________________________________________ 
Van: Voorzitter 
Verzonden: zaterdag 14 februari 2015 
Aan: Verheijen, M. 
Onderwerp: RE: Verzoek integriteitscommissie 
 
Geachte heer Verheijen (Beste Mark), 
 
 
Naar aanleiding van het door u gedane verzoek ten aanzien van een onderzoek door de Commissie Integriteit kan ik u als volgt 
berichten. 
 
Ik kan instemmen met het door u gedane verzoek. Namens het Hoofdbestuur heb ik inmiddels verzocht aan de Commissie 
Integriteit om een oordeel te geven over de in de pers naar voren gebrachte feiten, alsmede de ernst en de verwijtbaarheid 
daarvan. 
Zoals u weet regelt de Commissie onafhankelijk haar eigen werkzaamheden. Het Hoofdbestuur heeft bij de Commissie 
aangedrongen op een spoedige behandeling. 
 
De Commissie zal binnenkort rechtstreeks met u contact opnemen om een aantal zaken nader af te stemmen, ten aanzien van 
de werkwijze, mogelijk benodigde stukken en met u te voeren gesprekken. 
 
Met vriendelijke groet, namens het Hoofdbestuur, 
 
Henry Keizer, 
Partijvoorzitter 
 
 
 
________________________________________ 



Van: Verheijen, M. [m.verheijen@tweedekamer.nl] 
Verzonden: vrijdag 13 februari 2015 
Aan: Voorzitter 
Onderwerp: Verzoek integriteitscommissie 
 
Geachte voorzitter, beste Henry, 
 
De afgelopen week zijn er het NRC berichten verschenen over mijn gedragingen in mijn tijd als gedeputeerde. Hier is veel over 
te zeggen en mijn inziens veel op af te dingen maar ik merk dat het vrijwel onmogelijk is mij hier tegen te verweren. 
 
Naar aanleiding van die berichten, de publiciteit en de beelden daaromheen wil ik u verzoeken in dit kader de 
integriteitscommissie van de VVD te laten kijken naar de verschenen berichten en een oordeel te vellen over de feiten, de ernst 
en de verwijtbaarheid. 
 
Het is voor de partij en mezelf van belang dat hier door een onafhankelijke commissie zich een oordeel hierover velt. Ik heb 
daarbij vertrouwen in de resultaten van dit onderzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mark Verheijen 

 



  

Permanente Commissie Integriteit 

Ter attentie van de Voorzitter 
  

  
Den Haag, 25-2-2015 

 

Geachte heer Wiebenga, 
  

Door uw Commissie wordt thans onderzoek gedaan ten aanzien van de naar voren gebrachte 
aantijgingen betreffende het Tweede Kamerlid, de heer Mark Verheijen. Ik verwijs kortheidshalve naar 

onze eerdere correspondentie dienaangaande. 
  

Hedenmorgen heeft het Algemeen Dagblad een artikel gepubliceerd ("Verheijen regelde gratis VVD 

feestje op de Floriade") waarin een nieuw feit naar voren werd gebracht. 
  

Ook gezien het feit dat ik eerder bij uw Commissie heb aangedrongen op spoed bij uw onderzoek, 
meen ik dat ik er niet verstandig aan doe om u te verzoeken om dit nieuwe feit te betrekken in het 

thans lopende onderzoek. 

Dat neemt niet weg dat ik de naar voren gebrachte beschuldigingen in het artikel van hedenmorgen 
wel dermate ernstig vind, dat een onderzoek door uw Commissie gerechtvaardigd is. 

  
Ik verzoek uw Commissie derhalve om te overwegen om het onderzoek dat thans loopt af te ronden 

op de voorgenomen wijze. Nadat dit onderzoek is afgerond en u uw oordeel aan het Hoofdbestuur 
kenbaar hebt gemaakt, verzoek ik u om vervolgens een onderzoek in te stellen naar de feiten en 

omstandigheden betreffende de naar voren gebrachte beschuldiging in het Algemeen Dagblad van 

hedenmorgen. 
  

Graag verneem ik van u of uw Commissie hiermee kan instemmen. 
  

Met vriendelijke groet, 

  
Henry Keizer, 

Partijvoorzitter 
  

 



Kamerleden in opspraak

Enkele keren kwamen Kamerleden in opspraak. Vaak ging het daarbij om (vermeende) 
vermenging van politieke en zakelijke belangen, maar ook schending van 
geheimhouding, het in aanraking komen met justitie of een opgerakeld verleden. Vaak 

leidde dit tot aftreden en soms tot non-activiteit, maar er zijn ook Kamerleden die een 
affaire 'overleven' en die geheel werden gerehabiliteerd.

Vermeld zijn de affaires na 1945. Daarvoor kwam het ook enkele keren voor dat 

Kamerleden moesten aftreden. Het bekendste geval was het Eerste Kamerlid Lodewijk 
Pincoffs , die in 1879 betrokken was bij fraude.

wie wanneer waarover gevolg

Mark Verheijen
(VVD)

2015 beschuldiging van onjuiste 
declaratie/beschuldiging van 
corruptie

tijdelijk non-actief

Linda Voortman
(GL)

2014 beschuldiging van lekken 
vertrouwelijke informatie

tijdelijk non-actief; 
gerehabiliteerd

Matthijs Huizing

(VVD)

2013 veroordeling wegens 

verkeersovertreding

vertrek

Henk Krol
(50PLUS)

2013 niet afdragen pensioenpremiers 
als werkgever

vertrek (later 
teruggekeerd)

Johan Houwers
(VVD)

2013 gerechtelijk onderzoek vertrek

Jos van Rey
(VVD, Eerste 

Kamer)

2012 beschuldigingen van corruptie vertrek

Selcuk Öztürk
(PvdA)

2012 optreden in reclamespotje 
zorgverzekeraar

woordvoerderschap 
ontnomen

Mariko Peters
 (GL)

2011 publicaties over subsidieverlening 
in Afghanistan

gerehabiliteerd

Jhim van 

Bemmel (PVV)

2010 beschuldiging van 

faillissementsfraude

aangebleven

Marcial 
Hernandez

(PVV)

2010 verdenking van openlijke 
geweldpleging

aangebleven

Eric Lucassen
(PVV)

2010 beschuldiging van wangedrag 
tegen buren

woordvoerderschap 
ontnomen

James Sharpe
(PVV)

2010 mogelijke betrokkenheid bij 
oneerlijke zakenpraktijken

vertrek

Hero Brinkman

(PVV)

2009 betrokken bij vechtpartij in 

Nieuwspoort

aangebleven

i

Recente affaires

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i
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Paul Russell
(CDA, Eerste 
Kamer)

2009 conflict met belastingdienst over 
illegale invoer kunstwerk

vertrek (later 
teruggekeerd)

Wijnand 
Duyvendak
(GL)

2008 publicatie over verleden als 
actievoerder

vertrek

Dion Graus
(PVV)

2006 beschuldiging/aangifte 
mishandeling

aangebleven

wie wanneer waarover gevolg

Edward 
Brongersma
(PvdA)

1950 veroordeling wegens pedofilie vertrek (later 
teruggekeerd)

Huub Hermans
(CPN)

1951 veroordeling wegens hulp aan 
desertie

vertrek

Hendrik Adams

 (Boerenpartij)

1966 oorlogsverleden vertrek

Jur Mellema
(CHU)

1968 veroordeling wegens 
verkeersovertreding

tijdelijk 
teruggetreden als 

fractievoorzitter

Hendrik Pors
(DS'70)

1972 veroordeling wegens 
verkeersovertreding

niet opnieuw 
Kamerkandidaat

Eibert Meester
(PvdA)

1976 onjuiste informatie voor 
verzetspensioen

vertrek

Willem Aantjes

(CDA)

1978 onthullingen over oorlogsverleden vertrek

Harry van den 
Bergh (PvdA)

1987 beurshandel met voorkennis vertrek

Loek Duyn
(CDA)

1988 gebruik illegale 
geboortekrik/verkeersovertreding

vertrek

Evan Rozenblad

(PvdA)

1994 onjuiste informatie over opleiding vertrek

Hamid Houda
(PvdA)

1997 betrokkenheid bij 
belastingontduiking

vertrek

wie wanneer waarover gevolg

Jan-Nico Scholten
(ARP)

1973 beschuldiging van fraude 
bij verkoop ambtswoning

gerehabiliteerd

Theo Joekes
(VVD)

1980 veroordeling wegens 
aanzetten tot discriminatie

geen gevolgen

i

i

i

Oudere affaires die tot vertrek leidden

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Affaires die niet tot vertrek leidden

i

i
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Jaap Metz (VVD) 1982 mogelijke betrokkenheid 
bij fraudezaak

geen gevolgen

Rein Hummel

(PvdA)

1987 beschuldiging van corruptie 

als wethouder

onderzoek; gerehabiliteerd

Gert Koffeman
(CDA)

1991 onterecht ontvangen 
inkomsten

tijdelijk non-actief, later 
gerehabiliteerd

Tara Oedayraj 
Singh Varma
(GL)

1994 beschuldiging van 
verduistering

onderzoek; geen gevolgen

Cor Eberhard
(LPF)

2002 vermeende veroordeling 
diefstal en verduistering

tijdelijk non-actief; later 
gerehabiliteerd

Paul Tang

(PvdA)

2009 schenden embargo woordvoerderschap 

tijdelijk ontnomen

i

i

i

i

i

i
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