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Aan: de heer M. Witteman, 

 Burgemeester gemeente Stichtse Vecht 

 Gemeentehuis Boom en Bosch 

 Markt 13 

 3621 AB Breukelen 

 

Van: prof.dr.mr. Marcel Pheijffer RA 

 Nyenrode Business Universiteit 

Straatweg 25 

3621 BG Breukelen 

 

Betreft: Onderzoek bestuurlijk handelen 

 

         Breukelen, 

         9 november 2015 

 

Geachte heer Witteman, 

 

Ik bied U hierbij de rapportage aan inzake bovenvermeld onderzoek.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Prof.dr.mr. Marcel Pheijffer RA 
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Opdracht 

Op 14 oktober 2015 ontving ondergetekende van de burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht, 
de heer M. Witteman, het verzoek een feitenonderzoek in te stellen inzake het bestuurlijk handelen 
in een bepaalde kwestie. Na aanvaarding door ondergetekende van een opdracht terzake is op 19 
oktober 2015 vervolgens de navolgende onderzoeksopdracht verstrekt:  

 

‘Wij verzoeken u een feitenonderzoek te verrichten naar het bestuurlijk handelen van de 
gemeente Stichtse Vecht in relatie tot de projectontwikkeling van Zandpad 41 door het 
bedrijf Kondor Wessels. 

Dit mede in het licht van een lening die de BV New Challenge is aangegaan bij de Maarssense 
ondernemer Ammerlaan. Door middel van interviews en dossieronderzoek wordt u verzocht 
over uw waarnemingen aan burgemeester Witteman te rapporteren.’ 

 

Voor de lezer van dit rapport is het van belang te onderkennen dat het in casu dus gaat om een 
feitenonderzoek. Daarbij wordt aangetekend dat tijdens het onderzoek, ondergetekende bleek dat 
de feiten dienden te worden afgezet tegen de beweringen die aan de onderzochte casus ten 
grondslag liggen: worden die beweringen al dan niet door feiten gestaafd? Ten aanzien van die 
beweringen worden derhalve feiten gemeld en conclusies getrokken. 

 

Ondergetekende is niet gevraagd een oordeel uit te spreken over de vraag of er al dan niet van 
integer handelen door politieke ambtsdragers sprake is. De ‘Gedragscode politieke ambtsdragers 
Stichtse Vecht 2011’ is wel als normatief kader in het feitenonderzoek betrokken, teneinde anderen 
- bijvoorbeeld de gemeenteraad - indien nodig en gewenst een dergelijk oordeel te kunnen laten 
vellen. Onderhavig rapport bevat evenmin een advies of oordeel inzake de bestuurlijke en politieke 
afhandeling van de feitelijke bevindingen. Ten aanzien van deze punten wordt op deze plaats 
volstaan met een verwijzing naar de volgende passage in de brief van 3 november 2015 van 
burgemeester Witteman aan de raadsleden, namelijk: 

 

‘Het college van B&W vindt het in lijn met de verantwoordelijkheid van de raad om een 
uitspraak te doen over het niet naleven van de gedragscode’. 

 

Uitvoering onderzoek 

Kern van het onderzoek betreft het afnemen van interviews met diverse betrokkenen bij de in de 
onderzoeksopdracht centraal staande thematiek. Van enkele betrokkenen zijn stukken - dienende 
ter toelichting of ondersteuning van hun verklaring - in ontvangst genomen. Daarnaast is 
voornoemde gedragscode in het onderzoek betrokken alsmede de akte de dato 30 maart 2015 met 
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betrekking tot de in de opdracht genoemde (hypothecaire) lening. Voorts heeft ondergetekende 
kennis genomen van de op 3 november 2015 openbaar gemaakte brieven van wethouder Verkroost, 
de CDA-fractie en de burgemeester (namens het College van B&W). 

 

Daar waar nodig wordt in onderhavige rapportage gerefereerd aan de afgenomen interviews en 
documentatie. 

 

Afgenomen interviews 

Geïnterviewde en hoedanigheid Datum 
De heer G. van den Berg (burger, woonachtig Zandpad 44 te 
Maarssen) 

Woensdag 28 oktober 2015 

Mevrouw M. Hoek (raadslid) Woensdag 28 oktober 2015 
De heer F. Živković-Laurenta (wethouder) Woensdag 28 oktober 2015 
De heer W. Kuyvenhoven en mevrouw A. van der Zijden 
(woonachtig Zandpad 41 te Maarssen) 

Woensdag 28 oktober 2015 

De heer J. Verkroost (wethouder) Woensdag 28 oktober 2015 
De heer J. Ammerlaan (ondernemer, leningverstrekker) in 
aanwezigheid van mr. H.L. van der Aa (advocaat van de heer 
Ammerlaan) 

Donderdag 5 november 2015 

De heer D. van der Wal (adviseur van onder meer wethouder 
Verkroost) 

Donderdag 5 november 2015 

De heer J. Verkroost (wethouder) Donderdag 5 november 2015 
 

Daarnaast is de heer P. Kal van Kondor Wessels Projecten uitgenodigd voor een gesprek. Van deze 
uitnodiging is geen gebruik gemaakt. Wel is aan de kant van Kondor Wessels Projecten aangegeven 
‘uitsluitend schriftelijk vragen te beantwoorden’. Ondergetekende heeft van dat aanbod geen 
gebruik gemaakt. 

 

De uitkomsten van het feitenonderzoek vormden vooralsnog geen aanleiding om aanvullend 
ambtenaren te interviewen. Evenmin bestond de noodzaak andere collegeleden dan de wethouders 
Verkroost en Živković-Laurenta te interviewen. Voorts heeft ondergetekende er vanaf gezien de 
andere aandeelhouders naast wethouder Verkroost in New Challenge B.V. te interviewen.  

Reden voor het niet uitvoeren van deze onderzoekshandelingen betreft de mate van duidelijkheid 
over de feiten naar aanleiding van de onderzoekshandelingen die door ondergetekende wel zijn 
uitgevoerd. 

 

Hoor en wederhoor 

Als gezegd zijn diverse in de casus betrokken personen gehoord. Van de interviews zijn door een 
notuliste interviewverslagen opgemaakt. Deze zijn door de geïnterviewden waar nodig gecorrigeerd, 
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aangevuld en in de door hen opgemaakte eindversie geaccordeerd. Daarmee is wat betreft 
ondergetekende in het kader van deze rapportage voldoende zicht verkregen op hun visie op de 
feiten en op de casus. 

 

Het concept-rapport is op 8 november 2015 aan de heer Verkroost voor hoor en wederhoor 
aangeboden. Diens reactie – ontvangen op 9 november 2015 - is inhoudelijk als volgt: 

 

‘Ik heb vandaag op verschillende momenten het rapport gelezen en  
mijn conclusie is dat er geen onjuistheden in het rapport staan en ik  
verder ook geen opmerkingen heb. 
 
Dus akkoord.’ 

 

Toepassing van hoor en wederhoor ten aanzien van de heer Verkroost heeft derhalve niet geleid tot 
inhoudelijke aanpassingen aan het concept-rapport. Daaraan zijn in het definitieve rapport slechts 
diens reactie en mijn ondertekening toegevoegd. 

 

Casusbeschrijving 

Van burgemeester Witteman ontving ondergetekende bij aanvang van het onderzoek – zakelijk 
weergegeven – de navolgende informatie: 

• raadslid Hoek heeft op 8 oktober 2015 met de burgemeester gesproken, waarbij zij stelde 
zich zorgen te maken over een ontwikkeling op Zandpad 41 in Maarssen; 

• die locatie is eigendom van de heer Van Kuyvenhoven die Kondor Wessels Projecten in de 
arm zou hebben genomen voor de ontwikkeling van een project op zijn locatie; 

• raadslid Hoek had daarover informatie gekregen van de heer Van den Berg, een buurman 
van Van Kuyvenhoven; 

• raadslid Hoek vertelde de burgemeester dat de heer Van den Berg ervan overtuigd is dat de 
gemeente op de hoogte is van het betreffende projectplan ten aanzien van het Zandpad 41 
en dat men informeel ook al had laten weten positief tegenover het plan te staan; 

• raadslid Hoek stelde over het betreffende plan vragen te hebben gesteld aan de wethouder 
Ruimtelijke Ordening, de heer Živković-Laurenta, die stelde niets te weten van het 
desbetreffende plan; 

• daarnaast vertelde raadslid Hoek de burgemeester dat zij van de heer Van den Berg had 
vernomen dat er door de initiatiefnemers van dat plan een bedrag van 200.000 euro aan 
twee wethouders – die samen een bedrijfje ‘op het gebied van sport en coaching’ zouden 
hebben - beschikbaar zou zijn gesteld; 

• dat bedrijf zou niet zo goed lopen en daarom was er geld nodig; 
• raadslid Hoek had begrepen dat het zou gaan om wethouder Živković-Laurenta. Na enig 

aandringen had zij van de heer Van den Berg begrepen dat de tweede wethouder de heer 
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Verkroost betrof. Dat alles kwam raadslid Hoek niet vreemd voor, aangezien beide 
wethouders iets met sport hebben; 

• vervolgens heeft burgemeester Witteman kort daarna vragen aan wethouder Živković-
Laurenta gesteld over de ontwikkeling op Zandpad 41 te Maarssen; 

• wethouder Živković-Laurenta heeft aangegeven op dat moment niets van die ontwikkeling 
te weten en dat hij, de wethouder, het ambtelijk zou laten uitzoeken; 

• daaruit bleek hem dat de gemeente ambtelijk had deelgenomen aan een bijeenkomst van 
een klankbordgroep, waar duidelijk was geworden dat het plan op geen enkele manier 
voldeed aan bestaand beleid en dat medewerking van de gemeente vooralsnog niet aan de 
orde was; 

• vervolgens heeft burgemeester Witteman met de heer Van den Berg gesproken (12 oktober 
2015). Voor laatstgenoemde spelen er drie zaken: (1) de aanvraag van hem voor een 
bouwvergunning met betrekking tot een extra woning op zijn buitenplaats ten behoeve van 
zijn dochter; (2) een bodemverontreinigingkwestie die zijn buurman Kuyvenhoven hem ten 
onrechte in de schoenen zou willen schuiven; (3) zijn zorgen over de ontwikkeling van een 
plan op Zandpad 41 te Maarssen; 

• in het gesprek vroeg de burgemeester de heer Van den Berg naar wat er waar was van het 
verhaal dat er geld aan wethouders zou zijn geboden, waarna de heer Van den Berg zou 
hebben aangegeven dat hij dat niet tegen raadslid Hoek had moeten zeggen en dat hij dat 
verhaal niet hard kon maken, maar dat er wel iets aan de hand was; 

• vervolgens – een dag later - heeft de heer Van den Berg gesproken met wethouder Živković-
Laurenta. In dat gesprek zou de heer Van den Berg hebben aangegeven dat hij geruchten 
heeft gehoord dat een wethouder een lening van 2 ton heeft gekregen ten behoeve van 
steun voor de ontwikkeling van Zandpad 41 te Maarssen. In eerste instantie heeft de heer 
Van den Berg tegen de burgemeester noch tegen de wethouder een naam genoemd; 

• uiteindelijk heeft de heer Van den Berg aan wethouder Živković-Laurenta aangegeven dat 
het wethouder Verkroost betreft en dat de lening niet door Kondor Wessels Projecten is 
verstrekt; 

• in het gesprek stelde de heer Van den Berg voorts dat raadslid Hoek zijn woorden heeft 
verdraaid; 

• op 13 oktober 2015 heeft de burgemeester gesproken met wethouder Živković-Laurenta en 
met wethouder Verkroost en hen bijgepraat over het gerucht dat er geld (2 ton) geboden 
zou zijn voor medewerking ten aanzien van een project; 

• wethouder Verkroost stelde dat hij niet op de hoogte was van het bouwplan aan het 
Zandpad 41 te Maarssen en voorts dat het bedrag hem bekend voorkwam; 

• wethouder Verkroost vertelde vervolgens dat hij mede-eigenaar is van New Challenge B.V.. 
De B.V. zou niet goed draaien waardoor begin 2015 een lening is aangetrokken van een 
Maarssense ondernemer, de heer J. Ammerlaan; 

• voorts heeft wethouder Verkroost duidelijk gemaakt dat er tegenover de lening op geen 
enkele manier een tegenprestatie van hem werd verwacht en dat het om een puur zakelijke 
transactie zou gaan; 

• overigens bleek dat de heer Verkroost deze B.V. heeft gemeld in het kader van de 
integriteitstoets bij het aantreden van het College en ook dat de nevenfunctie is vermeld op 
de gemeentelijke website; 
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• vervolgens spraken de burgemeester en wethouders af dat een onafhankelijk onderzoek 
naar voorgaande zou worden ingesteld. 

 

Feitelijke onderzoeksbevindingen 

Is er een verband tussen de ontwikkeling op Zandpad 41 te Maarssen en de lening? 

1. Er is tijdens het onderzoek geen enkel concreet bewijs aangedragen voor het bestaan van 
enig verband tussen de ontwikkeling van een bouwplan op Zandpad 41 te Maarssen en de 
lening van de heer Ammerlaan aan een onderneming waarbij wethouder Verkroost is 
betrokken. 
 

2. Evenmin heeft het onderzoek van ondergetekende enig bewijs opgeleverd dat het bouwplan 
op Zandpad 41 te Maarssen en vorenbedoelde lening iets met elkaar te maken hebben. 
 

3. Bij gebrek aan dergelijk bewijs moet er, zolang het tegendeel niet wordt bewezen, dan ook 
van worden uitgegaan dat er geen verband bestaat tussen de twee onderwerpen. 
 

Heeft wethouder Živković-Laurenta betrokkenheid bij de ontwikkeling van Zandpad 41 te Maarssen 
en/of bij de lening? 

4. De heer Kuyvenhoven en Kondor Wessels Projecten maken plannen om de locatie Zandpad 
41 te Maarssen te ontwikkelen. 
 

5. Er is echter (nog) geen formele bouwaanvraag of een wijziging van een bestemmingsplan of 
een andersoortige aanvraag ingediend. 
 

6. Tot op heden is er wel enige ambtelijke bekendheid met de plannen ten aanzien van het 
Zandpad 41 te Maarssen. Wethouder Živković-Laurenta is daar tot op heden feitelijk niet in 
betrokken. 
 

7. Wethouder Živković-Laurenta heeft geen zakelijke banden met wethouder Verkroost noch 
met New Challenge B.V. of een andere entiteit waaraan wethouder Verkroost is verbonden. 
 

8. Wethouder Živković-Laurenta en wethouder Verkroost hebben louter een collegiale relatie 
als wethouders binnen het College van B&W van de gemeente Stichtse Vecht. 
 

9. Wethouder Živković-Laurenta heeft evenmin enige betrokkenheid bij de lening die is 
afgesloten met de heer Ammerlaan. 
 

10. Er is derhalve geen enkel feitelijk bewijs aangedragen of anderszins van enige betrokkenheid 
van wethouder Živković-Laurenta bij de lening en de zakelijke activiteiten van wethouder 
Verkroost gebleken.  
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11. De geruchten daaromtrent zijn dan ook als feitelijk onjuist te bestempelen. 
 

Betrokkenheid Kondor Wessels Projecten 

12. Kondor Wessels Projecten is betrokken bij de plannen van de heer Kuyvenhoven ten aanzien 
van de ontwikkeling van Zandpad 41 te Maarssen. 
 

13. Er is geen enkel feitelijk bewijs aangedragen of anderszins van enige betrokkenheid van 
Kondor Wessels Projecten gebleken bij de lening van de heer Ammerlaan aan de 
onderneming waarbij wethouder Verkroost betrokken is. 

 

New Challenge B.V. 

14. In de opdrachtformulering met betrekking tot onderhavig onderzoek wordt New Challenge 
B.V. genoemd. 
 

15. Dit betreft een B.V. met – via hun persoonlijke B.V.’s - een drietal aandeelhouders: de broers 
P. en R. van Westendorp en de heer Verkroost. 
 

16. New Challenge B.V. is in de jaren negentig van de vorige eeuw gestart, na een groot 
scoutingevent, en is actief op het terrein van de buitensport. De drie aandeelhouders 
kennen elkaar van de scouting. 
 

17. Op dit moment worden de activiteiten feitelijk gedreven via een tweetal aparte B.V.’s, te 
weten: Lowlands Adventure B.V. en Outdoor & Events B.V.. 

 

Feiten (hypothecaire) lening 

18. Op 30 maart 2015 is een hypotheekakte opgemaakt tussen enerzijds Jan Ammerlaan B.V. 
(schuldeiser en hypotheekhouder) en anderzijds Lowlands Adventure B.V. en Outdoor & 
Events B.V. (schuldenaren en hypotheekgevers). 
 

19. Lowlands Adventure B.V. treedt daarbij op als bestuurder en algemeen directeur van 
Outdoor & Events B.V.. 
 

20. Op haar beurt wordt Lowlands Adventure B.V. vertegenwoordigd door: 
 

• Rewe Organisatie & Advies B.V. met als bestuurder en directeur de heer R. van 
Westendorp; 

• De Wessies Organisatie en advies B.V. met als bestuurder en directeur de heer P. 
van Westendorp; 

• Verkroost beheer & organisatie en advies B.V. met als bestuurder en directeur de 
heer J.W. Verkroost. 
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21. Jan Ammerlaan B.V. verstrekt een hypothecaire lening van 235.000 euro aan (gezamenlijk) 
Lowlands Adventure B.V. en Outdoor & Events B.V.. 
 

22. De condities zijn (onder meer) als volgt: 
 

• looptijd tot – tenzij verlenging – 22 mei 2020, ofwel 5 jaar; 
• rentepercentage van 7 %; 
• aflossing in 10 gelijke (halfjaarlijkse) termijnen van 23.500 euro; 
• een extra te betalen bedrag aan het einde van de looptijd ter hoogte van 50.000 

euro, zijnde een vergoeding van 10.000 euro per jaar, voor elk jaar dat er sprake is 
van de hypothecaire lening. 

 

23. In totaal worden de hoofdsom, renten, boeten en kosten begroot op 376.000 euro waarvoor 
een recht van pand op nader omschreven onderpand wordt verstrekt. Kortgezegd gaat het 
bij het onderpand om de gronden die in eigendom zijn van de hypotheekgevers. De waarde 
daarvan overstijgt de omvang van de hypothecaire lening ruimschoots. 
 

24. Voorts is er aanvullend sprake van een borgstelling ten bedrage van het hypotheekbedrag 
plus rente en kosten. De borgstelling is verstrekt door de heer Verkroost en de broers P. en 
R. van Westendorp. De partners van de drie genoemde heren hebben overigens voor deze 
borgstelling meegetekend. 

 

Het ‘waarom’ en de totstandkoming van de (hypothecaire) lening 

25. De financiering van de bedrijfsactiviteiten in het kader van de buitensport was 
ondergebracht bij Deutsche Bank. De bank had de financiering en relatie overgenomen van 
ABN-AMRO en heeft op enig moment aangegeven de relatie en financiering af te willen 
bouwen en uiteindelijk te beëindigen. 
 

26. Dit past in het beeld van de laatste jaren van de afbouw van dergelijke relaties door  
Deutsche Bank, die ook bij andere relaties heeft plaatsgevonden. 
 

27. Daardoor ontstond de noodzaak om op andere wijze de financiering te regelen. Namens de 
aandeelhouders heeft de heer D. van der Wal daartoe diverse mogelijkheden onderzocht. 
 

28. Onderbrenging van de financiering bij een (andere) bank bleek hem, de heer Van der Wal, 
niet mogelijk, waarna de focus is gericht op de ‘onderhandse markt’. 
 

29. De heer Van der Wal heeft daartoe een drietal ondernemers benaderd. 
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30. De heer Ammerlaan bleek als enige bereid om - onder zijn condities - een (hypothecaire) 
lening te verstrekken. Uiteindelijk liep dit via een onderneming van hem, namelijk Jan 
Ammerlaan B.V.. 
 

31. In eerste instantie wenste de heer Ammerlaan in ruil voor de lening ook een belang in 
aandelen in de betrokken entiteiten te krijgen. 
 

32. Daarmee hebben de drie aandeelhouders (de gebroeders Van Westendorp en de heer 
Verkroost) niet ingestemd, waarna de clausule in de hypotheekakte is opgenomen om aan 
het einde van de looptijd een additioneel bedrag – dus boven op de feitelijke lening – van 
50.000 euro te betalen. 

 

De (hypothecaire) lening nader beschouwd 

33. Desgevraagd heeft de heer Verkroost aangegeven dat de (hypothecaire) lening onder 
zakelijke condities tot stand is gekomen. Om een beoordeling van die stelling mogelijk te 
maken bespreek ik een drietal aspecten: (1) de additionele betaling van 50.000 euro aan het 
einde van de looptijd; (2) het rentepercentage van 7 %; en (3) de borgstelling en hoofdelijke 
aansprakelijkheid. 
 

34. Ten eerste het bedrag van 50.000 euro. De heer Verkroost heeft in diens interview met 
ondergetekende aangegeven de lening te zien als een overbrugging zodat de 
buitensportactiviteiten een doorstart konden maken. In zijn woorden: ‘Die boete [van 
50.000 euro] is voor lief genomen om op die manier een goede doorstart te kunnen maken. 
Het idee was geld te verdienen en zo snel als mogelijk is van die lening af te zijn. Dan neem je 
de voorwaarden voor lief. Mijn redenering is altijd geweest de lening als een overbrugging te 
zien om zodoende een doorstart te maken. Daarna kan bij een reguliere bank onderdak 
worden gevraagd’. 
 

35. De 50.000 euro die bovenop de lening dient te worden betaald kan op diverse manieren 
worden bezien: als een toeslag, een bonus, een boete of een extra ‘rente’-betaling. Wat daar 
ook van zij, uiteindelijk gaat het om een additionele betaling van ruim 21 % boven op het 
leningsbedrag (235.000 euro), ofwel ruim 4,2 % per jaar (looptijd van 5 jaar).  
 

36. Doordat de lening in 10 termijnen van 23.500 euro moet worden terugbetaald, bedraagt de 
gemiddelde leensom (235.000 aan het begin en 0 aan het einde, ofwel:) 117.500 euro. 
Afgezet tegen de gemiddelde leensom bedraagt de additionele betaling toegerekend 8,5 % 
per jaar. 
 

37. Ten tweede het rentepercentage. Het afgesproken rentepercentage voor de hypothecaire 
lening bedraagt 7 %. Dat percentage is hoger dan de rentepercentages die we van de banken 
kennen. Het percentage is in casu echter niet door een bank in rekening gebracht maar op 
de onderhandse markt tot stand gekomen.  
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38. Op de onderhandse markt zijn de rentepercentages wel vaker hoger dan het bancaire 
percentage, hetgeen dus niet ongebruikelijk is. Wat daar ook van zij: tussen de schuldenaren 
en schuldeisers is dit het overeengekomen percentage. 
 

39. Ten derde de borgstelling en hoofdelijke aansprakelijkheid. De heer Verkroost heeft tijdens 
de interviews nadrukkelijk aangegeven dat de hypothecaire lening niet door hem in privé is 
aangegaan, maar door een onderneming waarbij hij betrokken is, ofwel door een juridische 
entiteit. 
 

40. De heer Verkroost heeft juridisch bezien gelijk: de lening is niet met hem in persoon 
aangegaan. Daar staat tegenover dat hij via zijn aandeelhouderschap in privé belang heeft 
bij de door de juridische entiteiten afgesloten lening. Daar de aandelen een privébezitting 
vormen is er daarom sprake van een (indirect) privébelang voor de heer Verkroost bij het 
afsluiten van de lening. 
 

41. Dat privébelang wordt nader ingekleurd omdat er (onder meer) door de heer Verkroost een 
borgstelling is afgegeven voor de lening en de bijpassende rente en kosten, en die 
borgstelling bovendien de toestemming heeft van diens partner. 
 

42. Daardoor raakt de lening direct de privésfeer en –belangen van de heer Verkroost: hij is 
daardoor hoofdelijk aansprakelijk geworden. 
 

43. Overigens is het de vraag of in de praktijk ooit aan het aanspreken van de borg zou worden 
toegekomen, omdat gronden met een waarde die ruim hoger ligt dan het leningsbedrag als 
onderpand voor de hypothecaire lening zijn verstrekt. Wat daar ook van zij: de 
hypotheekakte bevat de borgstelling en daarmee de mogelijkheid tot het aanspreken van de 
heer Verkroost in privé. 
 

Gedragscode politieke ambtsdragers Stichtse Vecht 2011 

44. Onderhavig feitenonderzoek is – met instemming van eerdergenoemde wethouders – 
uitgevoerd omdat de geruchten betrekking hadden op mogelijke integriteitsinbreuken. 
 

45. Het is dan ook van belang het feitelijk handelen van betrokkenen af te zetten tegenover de 
‘Gedragscode politieke ambtsdragers Stichtse Vecht 2011’. 
 

46. In casu kunnen – naar letter en geest - onder meer de navolgende bepalingen in de code als 
beoordelingskader van belang zijn: 
 

• artikel 2.2: ‘In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet 
eenduidig is vindt bespreking plaats in het college van burgemeester en wethouders 
of de gemeenteraad’; 

• artikel 3.1: ‘Een politieke ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen’; 
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• artikel 3.2: ‘Bij privaat-publieke samenwerkingsverbanden voorkomt de politieke 
ambtsdrager (de schijn van) bevoordeling in strijd met de eerlijke 
concurrentieverhoudingen’; 

• artikel 3.4: ‘Indien een onafhankelijke oordeelsvorming van een politiek 
ambtsdrager over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de 
besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat’; 

• artikel 3.5: ‘Een politiek ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen heeft 
met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente, de provincie of het 
waterschap, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende 
opdracht’; 

• artikel 3.6: ‘Een politieke ambtsdrager neemt van een aanbieder van diensten aan 
de gemeente geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke 
positie ten opzichte van die aanbieder kunnen beïnvloeden’; 

• artikel 3.7: ‘Een politieke ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een 
structureel risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie’; 

• artikel 6.1: ‘Een politieke ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of 
diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In 
onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden 
geschenken of andere voordelen’; 

• artikel 9: ‘Politieke ambtsdragers kunnen met vragen of opmerkingen over 
integriteit of integer handelen terecht bij de vertrouwenspersoon. Als 
vertrouwenspersoon treedt op: (a) voor politieke ambtsdragers: de burgemeester; 
(b) voor de burgemeester: de loco-burgemeester’. 

 

47. Daarnaast kan de toelichting op de gedragscode in het beoordelingskader worden 
betrokken. Daarin wordt de nadruk gelegd op zaken als een ‘extra hoog integriteitniveau’, 
het feit dat een politiek ambtsdrager ‘in een glazen huis’ leeft ‘waardoor ook 
privégedragingen onderwerp van (brede) publieke aandacht kunnen zijn’. En dat de politieke 
ambtsdrager daarom alert moet zijn ‘op handelingen of gedragingen die het aanzien en de 
integriteit van het politieke ambt kunnen schaden’. 
 

48. In de toelichting wordt voorts gedefinieerd wanneer er sprake is van 
‘belangenverstrengeling’, namelijk indien ‘het publiek belang wordt vermengd met het 
persoonlijk belang van een politiek ambtsdrager of dat van derden, zoals familieleden of 
vrienden.’ Voorts wordt gesteld: ‘Hierdoor is een zuiver besluiten of handelen in het publiek 
belang niet langer gewaarborgd. Niet alleen feitelijke belangenverstrengeling, maar ook de 
schijn ervan moet worden vermeden.’ 
 

49. Daarnaast wordt uitgelegd dat het begrip ‘persoonlijk belang’ in artikel 2:4 AWB betekent: 
‘ieder belang dat niet behoort tot de belangen die het bestuursorgaan behoort te 
behartigen’. En voorts: ‘Het begrip ‘beïnvloeding van de besluitvorming’ gaat niet alleen over 
de stemming, maar over het gehele proces van de besluitvorming’. 
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50. Overigens merk ik op dat de gedragscode alsmede de toelichting daarop vele bepalingen 
kent waarin staat ‘hoe iets moet’. De code zegt echter niets over wat er moet gebeuren – 
bijvoorbeeld in de vorm van sancties – indien er niet zou zijn gehandeld zoals het moet. 
 

Feitelijk handelen  

51. Naast de letterlijke tekst van de gedragscode gaat het om het feitelijk handelen dat heeft 
plaatsgevonden.  
 

52. De casusbeschrijving en de opdracht suggereren een verband tussen de lening die (indirect) 
door de heer Verkroost is verkregen en de projectontwikkeling aan het Zandpad 41 te 
Maarssen. Eerder in deze rapportage is aangegeven dat een dergelijk verband niet bestaat. 
 

53. De (hypothecaire) lening kan mogelijk worden gekwalificeerd als een ‘dienst of faciliteit’ als 
wordt bedoeld in de gedragscode (artikel 3.6 en artikel 6.1 van de gedragscode). Eerder in 
deze rapportage is aangegeven dat deze faciliteit niet direct door de heer Verkroost is 
verkregen, maar door een juridische entiteit waarbij hij is betrokken. Met name de 
borgstelling in privé doet een persoonlijk belang van de heer Verkroost bij de lening 
ontstaan. 
 

54. Er zijn geen concrete feiten aangedragen die bewijzen dat de heer Verkroost invloed heeft 
uitgeoefend op processen of beslissingen die het Zandpad 41 dan wel de heer Ammerlaan 
en/of zijn ondernemingen aangaan. Ook anderszins is uit onderzoek niet gebleken dat een 
dergelijke invloed door de heer Verkroost is uitgeoefend. 
 

55. Evenmin zijn concrete feiten aangedragen waaruit blijkt dat de heer Ammerlaan aan de heer 
Verkroost heeft gevraagd om invloed uit te oefenen op processen of beslissingen die de heer 
Ammerlaan en/of diens ondernemingen aangaan. Ook anderszins is uit onderzoek niet 
gebleken dat de heer Ammerlaan enige druk op de heer Verkroost heeft uitgeoefend. 
 

56. Overigens wordt opgemerkt dat de heer Ammerlaan zelf degene is geweest die – na een 
toevallige ontmoeting bij de bakker - met de heer Van den Berg heeft gesproken en die hem 
tijdens hun gesprek ook heeft verteld over de lening aan de onderneming actief in 
buitensportactiviteiten, waarbij de heer Verkroost betrokken is. De heer Ammerlaan stelt in 
zijn interview met ondergetekende - geparafraseerd weergegeven - dan ook dat daar reeds 
uit blijkt dat hij niets te verbergen had en dat het wat hem aangaat een normale zakelijke 
transactie betreft. 
 

57. Van een causale relatie tussen de lening (indirect) aan de heer Verkroost en besluitvorming 
aangaande processen of beslissingen met betrekking tot de heer Ammerlaan en/of diens 
ondernemingen is niets gebleken, waardoor niet gesproken kan worden van fraude, 
corruptie of daadwerkelijke belangenverstrengeling. 
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Schijn van belangenverstrengeling 

58. De heer Ammerlaan en diens ondernemingen hebben een relatie met de gemeente Stichtse 
Vecht. De heer Ammerlaan als inwoner en burger en diens ondernemingen via (potentiële) 
zakelijke transacties met de gemeente. Transacties waarbij het college van B&W – en 
daarmee wethouder Verkroost – een rol hebben gespeeld of nog kunnen spelen. 
 

59. Daardoor is het, alles overziende, volgens ondergetekende begrijpelijk dat in casu bij derden 
de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan, en wel door het aangaan van een lening 
waarbij een wethouder en een plaatselijke ondernemer zijn betrokken. Immers, dat 
buitenstaanders dat als de schijn van belangenverstrengeling ervaren blijkt reeds uit het 
gesprek tussen de burgemeester en de heer Van den Berg en dat van de burgemeester met 
raadslid Hoek.  
 

60. Bovenal blijkt het uit de brief van 3 november 2015 van de heer Verkroost. Daarin stelt hij 
onder meer in relatie tot het uitgevoerd onderzoek en de tot dan toe gebleken feiten: 
‘Geconstateerd is dat ik verzuimd heb de lening te melden en niet voldoende gewogen heb of 
ik de lening had kunnen afsluiten, hetgeen de schijn van belangenverstrengeling heeft 
gewekt.’ 
 

61. De CDA-fractie stelt in een brief van gelijke datum overigens: ‘Uiteraard betreuren wij de 
gang van zaken. Jaap heeft een vergissing gemaakt. Wij vinden dat verwijtbaar. Wij hebben 
desondanks geen enkele reden om zijn integriteit in twijfel te trekken. Wij hebben onverkort 
vertrouwen in Jaap en zien het eindrapport met vertrouwen tegemoet.’ 

 

Niet melden (hypothecaire) lening door wethouder Verkroost 

62. Bij het aangaan van de hypothecaire lening en in de periode die daaraan vooraf is gegaan 
heeft de heer Verkroost er geen blijk van gegeven dat die transactie vragen zou kunnen 
oproepen en dat de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan. 
 

63. Bij diens voornemen in 2014 om de taak als wethouder (weer) te aanvaarden heeft de heer 
Verkroost in het kader van de integriteitstoetsing gesproken met Bureau Berenschot. Daarbij 
is diens belang in New Challenge B.V. gemeld en aan de orde geweest en ook is New 
Challenge B.V. in het kader van het melden van nevenactiviteiten op de website van de 
gemeente Stichtse Vecht genoemd. Dit conform artikel 3.1 van de gedragscode: ‘Een politiek 
ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen’. 
 

64. Bij diens voornemen tot het sluiten van de hypothecaire lening heeft de heer Verkroost over 
dat voornemen niet gesproken met de burgemeester. Dat had gekund, bijvoorbeeld op basis 
van artikel 9 van de code: ‘Politieke ambtsdragers kunnen met vragen of opmerkingen over 
integriteit of integer handelen terecht bij de vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon 
treedt op: (a) voor politieke ambtsdragers: de burgemeester; (b) voor de burgemeester: de 
loco-burgemeester’. 
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65. Evenmin heeft de heer Verkroost gebruik gemaakt van hetgeen is bepaald in artikel 2.2 van 

de code: ‘In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is 
vindt bespreking plaats in het college van burgemeester en wethouders of de 
gemeenteraad’. 
 

66. In diens brief van 3 november 2015 stelt de heer Verkroost ten aanzien van voorgaande 
onder meer: ‘Ik betreur de gang van zaken uiteraard ten zeerste. Ik heb mij de impact van 
deze lening simpelweg niet gerealiseerd. De lening is op zakelijke condities aangegaan en ik 
zou uiteraard nooit bewust iets doen wat de schijn van belangenverstrengeling kan wekken, 
maar tegelijk besef ik dat de verkregen lening, mede door mijn omissie hem te melden, een 
verkeerde lading kan krijgen. Voor de gang van zaken bied ik de raad mijn excuses aan.’ 

 

Verdere betrokkenheid wethouder Verkroost bij New Challenge B.V. 

67. Wethouder Verkroost heeft in diens brief van 3 november 2015 voorts het navolgende 
aangegeven: ‘Als aangegeven heb ik per omgaande besloten om nog verder terug te treden 
bij New Challenge en mijn betrokkenheid bij de betreffende lening aan Lowlands Adventure 
B.V. en Outdoor & Events B.V. nog verder te verkleinen. Dit zal komende week vorm gegeven 
worden via de notaris. Ook de bestuursfunctie zal worden beëindigd. Tot slot zal ik ook alles 
in het werk stellen om mijn financiële betrokkenheid als aandeelhouder te beëindigen. Dit 
proces is overigens al langer gaande. Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om 
daarvoor gelden vrij te maken. (…).’ 

 

Tot slot 

In diens brief van 3 november jongstleden geeft burgemeester Witteman aan dat het college van 
B&W het in lijn van de verantwoordelijkheid van de raad vindt liggen om een uitspraak te doen over 
het niet naleven van de gedragscode. En voorts dat het hem van het grootste belang lijkt dat de 
leden van de raad de volledige resultaten van de feitenrapportage kennen vóór het debat 
plaatsvindt. 

 

Ik hoop dat deze feitenrapportage dienstbaar is aan het debat en daartoe de benodigde feiten 
zorgvuldig weergeeft. Als eerder aangegeven behelst dit rapport geen oordeel van de onderzoeker 
over de vraag of er al dan niet van integer handelen sprake is. Onderhavig rapport bevat evenmin 
een advies of oordeel inzake de bestuurlijke en politieke afhandeling van de feitelijke bevindingen. 
Dat is immers aan de gemeenteraad. 
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Breukelen,  

9 november 2015 

 

Prof.dr.mr. Marcel Pheijffer RA 


