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Is het mogelijk een algemene staatsrechtelijke norm te stellen voor 
integer volksvertegenwoordigerschap? Een verkenning 

Wytze van der Woude 

 

1. Inleiding 

Integriteitskwesties lijken de laatste jaren ‘hot’. Een kleine greep uit de berichtgeving die de afgelopen 
jaren verscheen over vermeende integriteitsschendingen in alleen de regio waarin de Universiteit 
Maastricht is gelegen, biedt uiteenlopende voorbeelden. Dan gaat het bijvoorbeeld om de 
‘Sinterklaasaffaire’ in de gemeente Echt-Susteren, waarin gemeenteraadsfracties op eigen titel 
gemeentegeld uitdeelden aan door hen uitgekozen maatschappelijke instellingen (2009).1 Gewezen 
kan worden op de val van de burgemeester van Maastricht vanwege brandweermaterieel dat op de één 
of andere manier in verband zou staan met een vakantiehuis in Bulgarije (2010).2 In de gemeente 
Voerendaal stemde een gemeenteraadslid mee over wat effectief een salarisverhoging van zijn 
echtgenote (een wethouder) had moeten worden (2011).3 In Roermond lijkt nu nog steeds boven de 
markt te hangen of de wethouder die ruimtelijke ordening in zijn portefeuille had al dan niet te nauwe 
banden onderhield met regionale projectontwikkelaars.4 Het onderzoek naar het optreden van 
diezelfde wethouder leidde tot het aftreden (2012) en een thans aanhangige strafzaak tegen de 
voormalige burgemeester van Meerssen.5 Deze gemeente werd in 2013 wederom opgeschrikt, nu door 
de suïcide van een recent afgetreden wethouder die volgde6 op berichtgeving over een klacht dat hij 
ongewenste omgangsvormen op na zou hebben gehouden ten opzichte van een ambtenaar tijdens de 
viering van het carnaval. In de eerder genoemde gemeente Voerendaal werd een besluit tot legalisering 
van permanente bewoning van een vakantiepark mede geschorst om onderzoek te doen naar mogelijke 
belangenverstrengeling bij raadsleden en collegeleden die bij de besluitvorming betrokken waren 
(2013).7 Of dergelijke kwesties tegenwoordig vaker voorkomen, dan wel dat zij tegenwoordig meer 
aandacht krijgen dan voorheen, is niet duidelijk. De aandacht is echter begrijpelijk, omdat dergelijke 
kwesties een aura van vriendjespolitiek, intimidatie en achterkamertjes met zich dragen en veel 
mensen met het gevoel achterlaten dat ‘de dames en heren politici eerst en vooral voor zichzelf 
zorgen’. Nog afgezien van de vraag of dat in alle gevallen een juiste voorstelling van zaken blijkt, is 
dergelijke beeldvorming vaak al funest.8 

De diversiteit van bovenstaande casus geeft aan hoe breed inzetbaar een begrip als integriteit in het 
maatschappelijke debat lijkt te zijn. Het gaat van familiaire belangenverstrengeling tot harde corruptie 
en van het prijsgeven van geheime informatie tot seksuele intimidatie. In veel van de genoemde 

                                                           
1 Een mediaoverzicht ten aanzien van deze kwestie kan worden gevonden via 
http://www.limburger.nl/article/20100723/DOSSIERS/821096914/1045  
2 Zie onder meer http://www.limburger.nl/article/20100826/DOSSIERS/910159992/1045#Dossier:_Villa-
affaire_Gerd_Leers_(deel_1).  
3 Het verslag van de betreffende raadsvergadering en de daar gevoerde discussie kan worden gevonden via 
http://tinyurl.com/pyp4tkc.   
4 Een nieuwsdossier wordt bijgehouden op http://www.binnenlandsbestuur.nl/vanrey.  
5 Recente berichtgeving op http://nos.nl/artikel/582888-om-eist-werkstraf-tegen-offermans.html.  
6 Een causaal verband bleek niet vast te stellen. Zie J.J.H. Engelen, In de ban van. Eindrapport Meerssen, ’s-
Hertogenbosch 26 september 2013 (m.m.v. G. Kok en W. van der Woude), raadpleegbaar via: 
http://www.l1.nl/nieuws/229547-onderzoek-meerssen-zware-kritiek-op-burgemeester  
7 Besluit van 17 juni 2013, Stb. 2013/216 verlengd bij besluit van 23 september 2013, Stb. 2013/364. 
8 Een overzicht van nieuwsberichten rondom (vermeende) integriteitsschendingen – ook buiten Limburg – van 
de afgelopen 30 jaar kan worden gevonden via http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/De-lijst-
politieke-affaires-van-1983-tot-2013.htm. 

http://www.limburger.nl/article/20100723/DOSSIERS/821096914/1045
http://www.limburger.nl/article/20100826/DOSSIERS/910159992/1045#Dossier:_Villa-affaire_Gerd_Leers_(deel_1)
http://www.limburger.nl/article/20100826/DOSSIERS/910159992/1045#Dossier:_Villa-affaire_Gerd_Leers_(deel_1)
http://tinyurl.com/pyp4tkc
http://www.binnenlandsbestuur.nl/vanrey
http://nos.nl/artikel/582888-om-eist-werkstraf-tegen-offermans.html
http://www.l1.nl/nieuws/229547-onderzoek-meerssen-zware-kritiek-op-burgemeester
http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/De-lijst-politieke-affaires-van-1983-tot-2013.htm
http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/De-lijst-politieke-affaires-van-1983-tot-2013.htm
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gevallen bleken er wettelijke voorzieningen te bestaan waarmee getracht werd de 
integriteitsschendingen te adresseren. Dat kan gaan om toepassing van strafrechtelijke regels rondom 
ambtsmisdrijven, maar ook om toepassing van staats- en bestuursrechtelijke normen als art. 2:4 Awb, 
art. 28 Gemeentewet of decentrale klachtenregelingen.  

Integriteitskwesties raken bovendien niet alleen leden van meer executieve bestuursorganen, maar ook 
volksvertegenwoordigers. De juridische middelen waarmee kan worden opgetreden tegen 
integriteitsschendingen bij volksvertegenwoordigers lijken echter beperkter, zeker ten aanzien 
nationale volksvertegenwoordigers.9 Art. 2:4 Awb is bijvoorbeeld niet op hen van toepassing.  

In een andere bijdrage voor deze conferentie zal de problematiek rondom decentrale 
volksvertegenwoordigers uitgebreid worden besproken. Deze bijdrage zal zich vooral toespitsen op de 
positie van nationale volksvertegenwoordigers. Tijdens een discussiemiddag van het Montesquieu 
Instituut op 28 augustus jongstleden over integriteit en openbaarheid10 ontstond een interessante 
discussie over de vraag of het überhaupt mogelijk is integriteit in juridische normen te vatten. In deze 
bijdrage wil ik proberen op deze vraag voort te bouwen. De vraag is dan welke problemen een jurist 
tegenkomt als hij de eis van integer volksvertegenwoordigerschap probeert te vatten in een algemene 
staatsrechtelijke norm die bovendien bruikbaar is voor concrete toepassing. De daarbij gehanteerde 
methode is die van een experiment. De hoop – en meer dan dat is het niet – is dat een oprechte poging 
een dergelijke norm te formuleren aan de oppervlakte kan brengen waar eventuele moeilijkheden 
schuilen.  

 

2. Integriteit in een staatsrechtelijke context 

Het eerste probleem is dat er veel verschillende definities van het begrip ‘integriteit’ in omloop zijn, 
vooral sociaalwetenschappelijke en bestuurskundige literatuur. In zijn oratie geeft Huberts een 
overzicht van verschillende van deze visies op integriteit.11 Het gaat daarbij om: 

1. integriteit als heelheid; 
2. integriteit als professionele verantwoordelijkheid; 
3. integriteit als overeenstemming met regels en waarden in de wet; 
4. integriteit als streven, als ideaal; 
5. integriteit als overeenstemming met geldende morele waarden en normen ; 
6. integriteit als onkreukbaarheid en rechtschapenheid. 

Er zijn ongetwijfeld meer onderverdelingen mogelijk,12 dus de keuze voor deze zes is hoe dan ook 
arbitrair. Om toch ergens te kunnen beginnen zal desondanks worden verkend in hoeverre één of meer 
van deze visies bouwstenen kunnen aanleveren voor een voor volksvertegenwoordigers relevante en 
bruikbare algemene staatsrechtelijke integriteitsnorm.  

Ad 1. Integriteit als ‘heelheid’ verwijst naar een consistente, coherente en consequente opstelling. 
Voor het functioneren van de overheid kan worden gezegd dat deze definitie aansluit bij noties van 
rechtszekerheid en gelijkheid. Vanuit politiek opzicht kan bovendien worden gesteld dat het een 

                                                           
9 Zie ook W. van der Woude, Belangenverstrengeling bij volksvertegenwoordigers als politiek/staatsrechtelijk 
probleem, in: In P. Bootsma, B. van den Braak & L.F.M. Verhey (Eds.), Kringen in de Hofvijver. Liber 
amicorum voor Joop van den Berg (pp. 30-34). 's Hertogenbosch: Interfax. 
10 Zie http://www.montesquieu-instituut.nl/id/vj9wkt7r7gwz/openbaarheid_en_integriteit.  
11 L.W.J.C. Huberts, Integriteit en integritisme  in bestuur en samenleving. Wie de schoen past…., (oratie VU 
2005), p. 6 e.v. 
12 In andere bijdragen onderscheidt  8 hoofddivisies (Integriteit van de politie: waar gaat het om? In: Integriteit 
en deontologie, Cahier Politiestudies jaargang 2012/3 nr. 24, Maklu 2012) dus er verandert nog wel eens wat.  

http://www.montesquieu-instituut.nl/id/vj9wkt7r7gwz/openbaarheid_en_integriteit
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nastrevenswaardige opstelling betreft, maar als staatsrechtelijke norm voor individuele 
volksvertegenwoordigers lijkt zij niet geschikt. Dat is niet omdat het ambt van 
volksvertegenwoordiger met dergelijke vastberadenheid niet te verenigen zou zijn, maar vooral omdat 
deze definitie te weinig normatief is. Dat een volksvertegenwoordiger een consistente, coherente en 
consequente instelling zou moeten hebben, zegt nog weinig over de waarden die met deze instelling 
(moeten) worden gediend.13 

Ad 2. De definitie waarin integriteit wordt gezien als professionele verantwoordelijkheid lijdt 
goeddeels aan hetzelfde euvel. Hierbij gaat het vooral om het voldoen aan relevante competentie-
eisen. Dergelijke verantwoordelijkheid is zonder meer staatsrechtelijk relevant en niet louter voor 
ministers. Iedere organisatie, zo ook die van de overheid, is erbij gebaat dat de relevante actoren doen 
waartoe ze geroepen zijn. In het kader van deze bijdrage is echter vooral relevant welke 
integriteitsnormen tot de competentie-eisen van volksvertegenwoordigers zouden moeten behoren. Het 
voldoen aan die (en andere) eisen is daarvan afgeleid.14  

Ad 3. Op het eerste gezicht lijkt hetzelfde te gelden voor de variant waarin integriteit wordt gezien als 
‘(handelen in, WvdW) overeenstemming met regels en waarden in de wet’, zij het dat deze benadering 
een sterkere normatieve potentie heeft vanwege de ruimte die geboden wordt voor waarden, die ook 
nu al aan de (Grond)wet ten grondslag liggen. Hiervan lijkt meer sturing uit te gaan dan van 
‘integriteit is wat je functieomschrijving zegt dat het is’. Het nadeel van deze benadering is echter dat 
hierin feitelijk alle voor parlementariërs geldende regels en alle daarachter schuilgaande waarden tot 
integriteitsnorm worden verheven. De regel dat parlementariërs bij meerderheid besluiten nemen of 
regels die bepalen binnen welke termijn parlementariërs moeten aangeven dat de goedkeuring van een 
verdrag uitdrukkelijk zou moeten geschieden (bijvoorbeeld), zijn dan dus ook integriteitsnormen. Het 
is om minstens twee redenen de vraag of een dergelijke benadering in dit verband nuttig is. Ten eerste 
wordt de onderscheidende waarde en daarmee ook de potentie van concrete gedragssturing van een 
begrip als integriteit aanzienlijk verkleind als zij louter betekent wat we allang wisten: ook 
parlementariërs moeten zich aan alle voor hen relevante rechtsregels houden. Als integriteit zodanig 
allesomvattend wordt gedefinieerd, is de toevoeging van dit begrip aan het staatsrechtelijke discours 
uiteindelijk betrekkelijk nietszeggend. Ten tweede, als alle voor parlementariërs relevante 
rechtsnormen integriteitsnormen zijn, levert iedere overtreding van een dergelijke norm een 
integriteitsprobleem op. Een volksvertegenwoordiger die bijvoorbeeld volstrekt abusievelijk een 
verkeerde reiskostendeclaratie doet, omdat hij per ongeluk het verkeerde treinkaartje15 uit zijn 
broekzak trok, handelt in die optiek per definitie niet integer. De morele of wellicht karakterologische 
connotatie die integriteit in het dagelijks spraakgebruik heeft, raakt hierbij volledig buiten beeld.  

Ad 4. In de benadering waarin integriteit wordt gezien als na te streven ideaal klinkt deze connotatie 
wel sterk door. Volgens Van Luijk gaat het hier om sociale integriteit die in het publieke domein kan 
worden gearticuleerd “[w]ith the help of the principles of dignity, trustworthiness, lack of greed, 
openness, respect, care and preparedness to serve”.16 Voorzover dergelijke idealen kunnen worden 
omgezet in juridische normen, zullen zij de normadressaat waarschijnlijk niet tot meer kunnen 
bewegen dan een intentieverklaring. Of een dergeljke benadering kan worden vertaald naar een norm 
waarvan ooit zou kunnen worden vastgesteld of deze al dan niet overtreden is, is twijfelachtig.  

Ad 5. Huberts’ eigen visie op integriteit ziet haar als ‘(handelen in, WvdW) overeenstemming met 
geldende morele waarden en normen’. Net als in de onder 3. gehanteerde visie is integriteit een 
                                                           
13 Zo ook Huberts, a.w., p. 7. 
14 Zo ook Huberts, a.w. p. 7. 
15 Bij wijze van spreken, immers: treinreizende Tweede Kamerleden zullen veelal een OV-jaarkaart tot hun 
beschikking hebben (art. 7 lid 1 Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer). 
16 Van Luijk, Integrity in the private, public and corporate domain, in: G.G. Brenkert (ed), Corporate Integrity & 
Accountability, Sage 2004, p. 47. 
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veelomvattend begrip: elke morele norm die voor het functioneren van een ambtsdrager (in ons geval 
een parlementariër) relevant is, is een integriteitsnorm. Deze morele normen kunnen wel zijn 
vastgelegd in wettelijke regelingen. De inhoud van de morele normen wordt echter nooit door de 
wettelijke redactie bepaald, maar volgens Huberts door wat in de ogen van het primaire publiek van de 
ambtsdrager ‘hoort en niet hoort’.17 Vanuit een wat abstracte benadering zou nog wel een poging 
kunnen worden ondernomen om deze tegenstelling in het geval van volksvertegenwoordigers te 
overburggen. Immers, als recht gestolde moraal is en het bijbehorende stollingsproces er één van 
democratische besluitvorming is waarin juist het primaire publiek van de ambtsdrager (het electoraat) 
indirect kan bepalen wat ‘hoort en niet hoort’, zouden recht en moraal in het geval van 
volksvertegenwoordigers hand in hand moeten gaan. Daarmee zou deze benadering echter wat al 
teveel geweld worden aangedaan, aangezien in een stollingsproces (het vertalen van een morele norm 
in juridische termen) nogal wat van het oorspronkelijke ideaal verloren kan gaan en dat normering 
middels procedures van (Grond)wetgeving deze benadering van een groot deel van haar flexibiliteit 
berooft.  

Die flexibiliteit kan het staatsrecht maar in beperkte mate faciliteren. Wat de uitwerking van deze 
opvattingen echter aantoont, is dat er op deelonderwerpen wel degelijk overlap mogelijk is tussen 
morele integriteitsnormen en wettelijke regels en voorzieningen die op zijn minst deels de pretentie 
hebben bij te dragen aan integer overheidsbestuur. Een groot deel van de integriteitsproblemen die 
Huberts op grond van deze benadering thans onderscheidt, heeft de wetgever namelijk reeds getracht 
te adresseren. 18 Het gaat dan om “corruptie, fraude en diefstal, dubieuze giften, beloften of 
nevenfuncties, (belangenconflicten), misbruik van bevoegdheden, onheuse omgangsvormen, 
informatiemisbruik, wanprestatie en verspilling (incl. regelovertreding) en wangedrag in privé-tijd.” 19  

Ad 6. In de zoektocht naar een voor volksvertegenwoordigers relevante en bruikbare algemene 
staatsrechtelijke integriteitsnorm blijft dus over de opvatting waarin integriteit wordt gezien als 
synoniem voor begrippen als onkreukbaarheid of rechtschapenheid. Deze woordenboekdefinitie20 van 
integriteit heeft eveneens een duidelijk morele klank en sluit aan bij het gebruik van de term in het 
normale spraakgebruik. Deze benadering verschilt van de benadering onder 5. in de zin dat integriteit 
niet als overkoepelend begrip wordt gehanteerd. Integriteit is één van de waarden die van belang is 
voor het functioneren van een ambtsdrager en niet de waarde waarvan alle andere waarden uitvloeisel 
zijn. Het voordeel hiervan is dat het begrip wat meer richting geeft.  

Meer dan een algemene richting is het echter niet. Parlementariërs de wei insturen met het gebod: 
‘weest integer/onkreukbaar/rechtschapen!’, geeft hen naar alle waarschijnlijkheid te weinig praktische 
handvatten om te bepalen waar voor hen de grens ligt die niet overschreden mag worden. 

 

3. Onkreukbaarheid en rechtschapenheid vertaald naar juridische norm? 

Geen van de definities voldoet dus volledig: morele normen zijn te ongrijpbaar, juridische normen 
houden te weinig rekening met moraal; sommige juridische en morele benaderingen zijn te breed, 
andere zijn te beperkt. Wie integriteit wil formuleren als juridische norm ontkomt er niet aan 
elementen van de benaderingen onder 2. of 3. te omhelzen. De benadering onder 2. komt in zoverre 
geschikter voor dat integriteit daarin geen containerbegrip is. Als het mogelijk zou zijn één van de 
morele normen onder 4. of 6. (5. is te breed en te nadrukkelijk niet-juridisch) tot een bruikbare 

                                                           
17 Huberts, a.w., p. 12. 
18 Zie paragraaf 4 en 5. 
19 Huberts, a.w., p. 12. 
20 Deze begrippen worden genoemd als synoniem van het woord ‘integer’ in Van Dale’s Groot Woordenboek der 
Nederlandse taal, Twaalfde druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht – Antwerpen 1995. 
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rechtsnorm te stollen, hoort het tot de professionele verantwoordelijkheid (2.) van een parlementariër 
zich daaraan te houden en zou het op zijn minst in theorie denkbaar zijn integriteit juridisch 
afdwingbaar te maken. Omdat de benadering onder 4. tegen de achtergrond van de nuchterheid van het 
Nederlandse staatsrecht wel erg hoogdravend voorkomt, is gekozen dit experiment aan te gaan met de 
benadering onder 6. De vraag is dus: kan integriteit – in de betekenis van 
onkreukbaarheid/rechtschapenheid – tot bruikbare algemene rechtsnorm worden omgevormd en welke 
transformaties ondergaat zij in dat stollingsproces? 

De eerste transformatie is meteen een fundamentele. Zouden we een norm willen formuleren die in 
concrete gevallen op volksvertegenwoordigers toepasbaar is en die aangeeft welke grens door 
volksvertegenwoordigers niet mag worden overschreden, dan ligt het voor de hand de norm negatief te 
formuleren. Dat wil zeggen dat de norm zou moeten aangeven wanneer iemand niet integer is. Maar 
wat is het tegenovergestelde van integriteit en hoe kan dat in juridische termen worden gevat? Er is 
een wereld aan begrippen waarmee niet-integer gedrag wordt aangeduid. Begrippen als ‘corruptie’, 
‘nepotisme/vriendjespolitiek’, ‘collusie’ en ‘belangenverstrengeling’ worden ondanks hun onderlinge 
verschillen in betekenis in het gangbare spraakgebruik als tegenstelling van ‘integriteit’ of ‘integer 
handelen.  

In die laatste toevoeging schuilt bovendien de erkenning van een tweede grote transformatie die 
noodzakelijk is. Wie ‘integer’ of ‘integriteit’ definieert als een soort rechtschapenheid of 
onkreukbaarheid, kiest een definitie die uitgaat van een bepaalde geestesgesteldheid of 
karaktereigenschap. Een antoniem dat de nadruk legt op handelingen en verstandhoudingen (corruptie 
en collusie), op daarmee na te streven doelen (vriendjespolitiek, nepotisme) of op bepaalde 
feitelijkheden (verstrengeling van belangen) kan daardoor de lading nooit geheel dekken. Bij het 
stellen van normen rondom integriteit van volksvertegenwoordigers zal hieronder blijken dat dit een 
terugkerend probleem is. Idealiter zouden we willen dat mensen – dus ook parlementariërs –integer 
zijn, maar een gedachtenpolitie is mogelijk noch wenselijk. De te formuleren normen zullen zich 
moeten richten op integer handelen.  

Daaraan moet bovendien worden toegevoegd dat een staatsrechtelijke integriteitsnorm die van 
toepassing zou moeten zijn op het handelen van een parlementariër een zekere institutionele relevantie 
moet hebben. Dat wil zeggen dat niet-integer gedrag van een ambtsdrager voor het staatsrecht alleen 
relevant is als dat gedrag in verband staat met het ambt van volksvertegenwoordiger en/of dit gedrag 
afbreuk doet aan de institutionele rol die volksvertegenwoordigers geacht worden te vervullen. Ter 
illustratie: een orthodox-gereformeerd Kamerlid dat in zijn vrije tijd aan bordeelbezoek doet, handelt 
vanuit politiek opzicht wellicht niet integer. Als hij echter netjes betaalt en geen misbruik maakt van 
zijn institutionele positie als ambtsdrager, zijn dergelijke uitspattingen niet van staatsrechtelijk belang. 

Gelet op het bovenstaande zou een staatsrechtelijke integriteitsnorm zich dus moeten richten op het 
handelen van parlementariërs. Uit dat handelen zou een bepaalde mate van ‘kreukbaarheid’ of 
‘onrechtschapenheid’ moeten blijken, die bovendien raakt de institutionele functie van het ambt van 
volksvertegenwoordiger.  

Iets anders dan een schot voor de boeg is het niet, maar aan deze voorwaarden zou grotendeels 
tegemoet kunnen worden gekomen door de norm in enigszins geabstraheerde vorm samen te vatten als 
een verbod op het bewust oneigenlijk te benutten van de positie van volksvertegenwoordiger.  

 

De positie van de volksvertegenwoordiger 

De ‘positie van volksvertegenwoordiger’ is bewust enigszins breed geformuleerd. Onder elementen 
die deze positie bepalen, vallen in ieder geval de bevoegdheden van een parlementariër, zoals het recht 
om vragen te stellen, interpellaties en enquêtes voor te stellen, wetsvoorstellen aanhangig te maken of 
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moties en amendementen in te dienen. In voorkomende gevallen kan het gaan om het recht op inzage 
in vertrouwelijke stukken en niet in de laatste plaats gaat het om het recht om over ingebrachte 
voorstellen te stemmen. De positie van een volksvertegenwoordiger wordt uiteraard ook bepaald door 
diens vrijheden en privileges. Daarbij moet worden gedacht aan parlementaire onschendbaarheid en 
aan de attributen van het vrije mandaat (het verbod van last en de vrijheid om over de eigen zetel te 
beschikken). Ook het gebruik van bepaalde parlementaire voorzieningen, zoals geldelijke 
voorzieningen of voorzieningen voor materiële ondersteuning kunnen deze positie bepalen. Ten slotte 
kan ook de meer informele invloed een rol spelen, die van de functie van volksvertegenwoordiger kan 
uitgaan. 

 

Oneigenlijk benutten 

Het gebruik van deze bevoegdheden en voorzieningen, de bescherming van parlementaire vrijheden en 
ook het uitoefenen van meer informele invloed, zijn onmisbaar voor een goede vervulling van het 
parlementaire mandaat. Voor niet-integer handelen is dan ook vereist dat de elementen waaruit de 
positie van volksvertegenwoordiger bestaat worden gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. Een 
volksvertegenwoordiger die enkel instemt met een wetsvoorstel, omdat het zijn eigen gezin goed 
uitkomt of omdat dit gunstig kan zijn voor toekomstige carrièreperspectieven, handelt niet integer; een 
parlementariër die uitsluitend parlementslid is geworden om strafrechtelijke vervolging te ontlopen 
(zoals wel werd beweerd ten aanzien van Silvio Berlusconi) evenmin. Een van overheidswege 
gefinancierde fractiemedewerker laten opdraaien voor het doen van de wekelijkse boodschappen van 
het gezin van de volksvertegenwoordiger of het opvoeren van reiskosten die in werkelijkheid niet zijn 
gemaakt, zijn geen integere handelingen. Dit geldt ook voor het op intimiderende toon aanspreken van 
het schoolhoofd van een zoon of dochter die het risico loopt te blijven zitten, met het (verkapte) 
dreigement: ‘weet u wel wie ik ben?’ 

Bovenstaande voorbeelden zijn misschien overduidelijk, niet kan worden verholen dat zich meteen al 
twee belangrijke normeringsproblemen voordoen bij een algemene bepaling die zou stellen dat het 
voor volksvertegenwoordigers verboden is bewust oneigenlijk gebruik te maken van hun positie. De 
eerste is het bepalen welk gebruik van de parlementaire positie ‘oneigenlijk’ is. De kern van dit eerste 
normeringsprobleem is dat er misschien op een abstract niveau wel enige overeenstemming bestaat 
over wat de ‘eigenlijke’ functie van een parlement en zijn leden is, maar dat de uitwerking daarvan 
van zeer politieke aard is.  

Grondwettelijk zijn de Nederlandse Staten-Generaal in het leven geroepen om het gehele Nederlandse 
volk te vertegenwoordigen. Volgens de eed of belofte die parlementariërs afleggen, binden zij zich aan 
deze Grondwet en zweren of beloven zij dat zij de plichten die hun ambt hen oplegt getrouw te 
vervullen. Hoewel het er niet letterlijk staat kan nog wel enige consensus worden gevonden in de 
veronderstelling dat in de combinatie van deze (en verwante) normen een algemeen beginsel kan 
ontwaard dat een parlement en daarmee zijn leden geacht worden het algemeen belang te dienen. Voor 
de uitsluitende behartiging van eigenbelang is grondwettelijk daarmee geen plaats.21 Niettemin, wat 
dat algemeen belang is en hoe dit het best gediend wordt, is bij uitstek een politieke vraag, waarop 
parlementariërs – terecht – eerst en vooral zelf antwoord moeten geven. Sterker: parlementariërs 
ontlenen hun positie aan verkiezingen waarbij de centrale vraag is wat de uiteenlopende onderlinge 
verschillen zijn in de manier waarop partijen en hun kandidaten van plan zijn dit algemeen belang te 
dienen en welke prioriteiten zij daarbij zullen leggen (arbeiders, ouderen, jongeren, dieren etc.). Zeker 
in huidige tijden bestaan verkiezingscampagnes bij de gratie van het breed kunnen uitmeten van die 
verschillen.  

                                                           
21 Zie bijvoorbeeld Kortmann, Constitutioneel Recht, Kluwer – Deventer, zesde druk 2008, p. 221. 
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Het tweede normeringsprobleem vloeit voort uit deze combinatie van de inherente vaagheid van 
begrippen als het ‘algemeen belang’ en de realiteit dat volksvertegenwoordigers daaraan vooral zelf 
invulling moeten geven. Dat probleem schuilt in de bewijsbaarheid van ‘oneigenlijk gebruik’. Zeker 
waar het gaat om gebruik van parlementaire rechten, privileges en voorzieningen zal een slimme 
volksvertegenwoordiger in een groot aantal gevallen altijd een politieke motivering kunnen bedenken 
waarom zijn handelen het algemeen belang dient. Volksvertegenwoordigers zijn in hun 
motiveringsmogelijkheden sowieso aanzienlijk vrijer dan leden van een bestuursorgaan met een 
hoofdzakelijk executieve functie. Ter vergelijking: het is bij volksvertegenwoordigingen in Nederland 
niet voor niets dat de motiveringsplicht (voor zover überhaupt op hen van toepassing) niet opgaat bij 
besluiten die algemeen verbindende voorschriften bevatten (art. 3:1 lid 1 sub b Awb). Hierin schuilt de 
erkenning dat volksvertegenwoordigingen niet als eenheid naar buiten hoeven te treden en hun leden 
ondanks volstrekt uiteenlopende visies op het te dienen algemeen belang soms toch een dezelfde stem 
uitbrengen.  

In de praktijk zou het erop neerkomen dat een volksvertegenwoordiger niet kan worden geraakt door 
het hierboven geformuleerde verbod, zolang hij een politiek verband kan leggen tussen zijn handelen 
en (een door hem gepropageerde invulling van) het algemeen belang.  

 

Bewust 

Onwetendheid staat niet gelijk aan ‘onintegerheid’. Voorzover dit in voorkomende gevallen niet 
inherent is aan het oneigenlijk gebruik van de positie van volksvertegenwoordiger is in mijn optiek 
van belang dat de volksvertegenwoordiger zich hiervan in zekere mate bewust is. De ratio daarachter 
is dat  in het label ‘niet-integer handelen’ – ondanks de geoperationaliseerde formulering – alsnog iets 
doorklinkt van ‘onrechtschapenheid’ of ‘kwade trouw’ die achter het handelen schuilgaat. Zelfs in 
gevallen van zeldzame stupiditeit, voert het mij te ver om te twijfelen aan de rechtschapenheid in 
iemands karakter als hij bijvoorbeeld onbewust op een oneigenlijke manier gebruik heeft gemaakt van 
een  parlementaire verhuiskostenvergoeding. Uiteraard is dat verkeerd, maar ook integere mensen 
maken fouten en niet alle fouten duiden op een onderliggend integriteitsprobleem.22  

Iets vergelijkbaars kan gelden in het gememoreerde geval van het schoolhoofd. Een 
volksvertegenwoordiger hoort zich bewust te zijn van de maatschappelijke positie die hij inneemt. 
Bovenmenselijke empathie kan echter niet worden gevergd. Als de volksvertegenwoordiger in kwestie 
geen reële aanleiding heeft gegeven om te veronderstellen dat hij (bijvoorbeeld) de minister informeel 
in overweging zal geven een onderzoek naar de school te laten instellen als zoon- of dochterlief niet 
overgaat naar een hogere klas, zou het hem niet als integriteitsschending moeten worden aangerekend 
dat het schoolhoofd zich desalniettemin geïntimideerd voelde. Voorzover hier überhaupt sprake zou 
zijn van oneigenlijk gebruik van de positie van volksvertegenwoordiger, is dat in ieder geval niet 
bewust geweest. 

De toevoeging van het woord “bewust” aan “oneigenlijk”, maakt het eerder geformuleerde 
bewijsprobleem overigens alleen maar groter.  

  

                                                           
22 Hetgeen overigens onverlet laat dat dergelijke fouten hen soms kunnen worden aangerekend en dat daaruit een 
plicht tot enige vorm van herstel voortvloeit, zoals een terugbetaling van teveel gedeclareerde kosten. 
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4. Handhaving 

Ambtsmisdrijven 

Hoe moeilijk op te treden is tegen overtreding van een dergelijke norm, blijkt uit de toepassing van de 
bepalingen omtrent ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht. Strafrechtelijk bezien zijn leden 
van de Staten-Generaal ambtenaren (84 Sr.) en het Wetboek van Strafrecht verbindt straffen aan een 
fors aantal misdrijven dat door hen gepleegd kan worden.23 De voor leden van de Staten-Generaal 
extra zwaar bestrafte misdrijven in art. 362 en 363 Sr. sluiten bovendien in niet onaanzienlijke mate 
aan bij de hierboven geformuleerde norm. Het lijkt bijna onvermijdelijk dat iemand zich de afgelopen 
decennia schuldig zal hebben gemaakt aan overtreding van dergelijke normen. Toch stond een lid van 
de Staten-Generaal hiervoor nog nooit terecht voor de Hoge Raad (art. 119 GW).24 Het is bepaald niet 
ondenkbaar dat bewijsbaarheid hier een groot probleem vormt. Ter vergelijking, om de eis tegen oud-
burgemeester Offermans van Meerssen rond te krijgen, had het openbaar ministerie ingrijpende 
bewijsmiddelen als afgetapte telefoongesprekken nodig.  

Voor (ministers en) leden van de Staten-Generaal kan de non-existentie vervolging van 
ambtsmisdrijven overigens ook te maken hebben met de zware procedurevoorschriften die hieraan 
verbonden zijn en de bereidheid van een kamermeerderheid of de regering om een dergelijke 
procedure aanhangig te maken (art. 119 GW). Het ligt op zijn minst voor de hand te veronderstellen 
dat de Kamer of de regering in versterkte mate overtuigd wil zijn van de sluitendheid van het bewijs, 
om het verwijt te voorkomen dat een dergelijke ‘aangifte’ politiek gemotiveerd zou zijn. 

 

Staats- en bestuursrechtelijke normen 

Een algemene norm als in de vorige paragraaf geformuleerd komt in de Grondwet niet letterlijk terug. 
Soms kunnen wel elementen worden aangetroffen van de hoofdgedachte dat volksvertegenwoordigers 
tot hun ambt zijn geroepen om het algemeen belang te dienen. De historische context van deze 
bepalingen mag weliswaar een andere zijn - de breuk met de rol van de Staten-Generaal in de 
Republiek - in de artikelen 50 en 67 lid 3 GW speelt de plicht tot het dienen van het algemeen belang 
(en dus niet van daaraan vreemde belangen) wel degelijk een rol. Op de inhoudelijke betekenis van het 
verbod van last kom ik later terug, eerst moet iets worden gezegd over de handhaving. Strafrechtelijke 
handhaving mag in de praktijk niet voorkomen; in uiterste gevallen is er in ieder geval wel een 
handhavingsmechanisme. Voor normen als 50 en 67 lid 3 GW zijn deze handhavingsmechanismen 
beperkt.25 Omdat veel van de besluiten die Kamers nemen, plaatsvinden in het kader van 
wetgevingstrajecten, blokkeert art. 120 GW en de daaraan gegeven jurisprudentiële uitbreidingen (Van 
den Bergh26, Harmonisatiewet27, Tegelen28 etc.) een toetsing door de rechter. Parlementaire 
immuniteit krachtens art. 71 GW sluit veel andere rechterlijke beoordelingen van parlementair 
handelen uit. Op nationale parlementariërs is de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing, 
waardoor andere door het parlement genomen besluiten (dan wetgevende) niet kunnen worden 
onderworpen aan toetsing aan art. 2:4 Awb door een bestuursrechter. De vrijheid die nationale 
volksvertegenwoordigers op deze manier toekomt, is in belangrijke mate ingegeven door het idee van 

                                                           
23 E. Sikkema,  Ambtelijke corruptie in het strafrecht. Een studie over omkoping en andere ambtsdelicten. 's-
Gravenhage: Boom Juridische uitgevers,  2005.  
24 P.P.T. Bovend’Eert en H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse parlement, elfde druk, Kluwer 2010. 
25 Tot die conclusie kwam Buijs al in 1883. Zie J.T. Buijs, De Grondwet. Toelichting en kritiek (Band I), Gouda 
Quint 1883 in zijn commentaar bij art. 82. 
26 HR 27 januari 1961, NJ 1963, 248. 
27 HR 14 april 1989, NJ 1989, 469. 
28 HR 19 november 1999, NJ 2000, 160. 
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machtenscheiding. En omdat het wel zo eerlijk is in dezen kleur te bekennen: mijns inziens is die 
vrijheid terecht. 

 

5. Van inhoudelijke normering naar risicoanalyses 

Als het dus al mogelijk is een algemene norm te formuleren, blijkt de bewijsbaarheid en de 
handhaafbaarheid zo gering, dat de vraag gerechtvaardigd is of de exercitie niet moet worden verlaten. 
De positie van een nationale parlementariër lijkt in Nederland zo onaantastbaar dat de wetgever – alle 
integriteitsretoriek ten spijt – weinig maatschappelijke impact zal weten te bewerkstelligen door 
inhoudelijke normstelling terzake.  

De historische ontwikkeling van het verbod van last kan dit illustreren. Het oorspronkelijke verbod 
van last en ruggespraak gold als een verbod: niet alleen voor diegenen die een volksvertegenwoordiger 
een lastbrief wilden geven of ruggespraak met hem wilden voeren, maar ook voor de 
volksvertegenwoordiger zelf. De huidige betekenis die aan het verbod van last wordt gegeven, strekt 
de volksvertegenwoordiger echter nauwelijks tot verbod; het is veeleer een vrijheid. In wat Elzinga de 
‘restfunctie van het verbod van last’ noemt29, richt het verbodskarakter zich vrijwel uitsluitend tot 
diegenen die het zouden willen wagen een Kamerlid een last op te leggen (bijvoorbeeld politieke 
partijen). Daar waar het verbod van last in theorie ook als integriteitsnorm zou kunnen gelden, blijkt 
dat deze norm niet langer het gedrag van degene normeert die integer zou moeten handelen, maar 
vooral het gedrag van diegenen die hem in de verleiding zouden kunnen brengen dat niet te doen.  

Dit is overigens geen typisch Nederlands probleem. Verschillende landen hebben gepoogd lobbyisme 
aan banden te leggen. De gedachte is daarbij dat professionele lobby zo krachtig kan zijn dat 
parlementariërs kunnen worden verleid tot het voortrekken van door lobbyisten aanbevolen 
deelbelangen. In plaats van het reguleren van het gedrag van degene die uiteindelijk al dan niet integer 
handelt op grond van de aangeboden informatie (de parlementariër), wordt in al deze landen gekozen 
voor het reguleren van het gedrag van degene die de informatie verstrekt (de lobbyist). Lobbyisten 
moeten zich registreren en in voorkomende gevallen (openbaar) rapporteren wanneer zij met welke 
volksvertegenwoordigers waarover hebben gesproken.30 Voor volksvertegenwoordigers wordt het 
bijhouden van dergelijke administraties niet verplicht gesteld. 

 

Voorzieningen op basis van risicoanalyses 

Met regelingen als bovenstaande wordt overigens niet alleen de sterke positie van de parlementariër 
omzeild, ook het bewijs van niet-integer gedrag wordt volstrekt in het midden gelaten. Regelingen 
omtrent lobbyisme mogen deels bedoeld zijn integer gedrag te stimuleren, deze integriteit is geen 
onderdeel van de norm zelf. De norm richt zich op feitelijkheden: welke gesprekken zijn gevoerd? Of 
er tijdens of op basis van die gesprekken iets onoirbaars is voorgevallen, doet niet ter zake.  

Met de mogelijke uitzondering van financiële voorzieningen (waarvan oneigenlijk gebruik vaak 
gemakkelijker kan worden vastgesteld), geldt voor veel voorzieningen in het Nederlandse recht vaak 
eenzelfde mechanisme: 

- incompatibiliteiten richten zich op de feitelijke omstandigheid dat twee functies binnen het 
staatsbestel tegelijkertijd worden uitgeoefend; 

                                                           
29 Zie D.J. Elzinga, Historisme, Grondwet en representatie. Over het belang van staatsrechtelijke dogmatiek, in: 
Oculi Iustitiae. Pleidooien voor een contextuele rechtsbenadering, W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 94 e.v. 
30 Soortgelijke bepalingen kunnen worden aangetroffen in de Verenigde Staten, Canada, Polen, Slovenië en 
Litouwen. 
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- regels met betrekking tot nevenfuncties richten zich op de feitelijke omstandigheid dat iemand 
naast een publieke functie ook functies in de private sfeer bekleedt; 

- regels met betrekking tot openbaarmaking van giften richten zich op de feitelijke 
omstandigheid dat een bepaald geschenk is gegeven. 

In alle gevallen zou het zo kunnen zijn dat de vermenging van belangen leidt tot oneigenlijk optreden 
van parlementariërs; in geen van deze regelingen is deze oneigenlijke beïnvloeding onderdeel van de 
regeling. 

Deze en andere regelingen worden vaak deels getroffen onder het mom van voorkomen van 
belangenverstrengeling. Als van een begrip echter lastig vast te stellen valt of het überhaupt iets met 
integriteit van doen heeft, dan is het juist belangenverstrengeling. Een definitie van dit begrip waarin 
de nadruk wordt gelegd op het hebben van meerdere belangen is daarvoor in ieder geval te neutraal. 
De ‘Haagse kaasstolp’ ten spijt: niemand leeft in een vacuüm. Een eventueel verbod op het hebben van 
verschillende gelijktijdige belangen zou iedereen diskwalificeren voor het 
volksvertegenwoordigerschap. Een zekere mate van verweving van dergelijke belangen kan evenmin 
geheel worden voorkomen. Om de simpele reden dat ook parlementariërs moeten eten en drinken, 
hebben zij een duidelijk eigen belang bij het tamelijk basale gegeven dat ‘voltijds 
volksvertegenwoordiger zijn’ een betaalde baan is en dat er voorzieningen zijn op het moment dat zij 
deze zouden verliezen (of dat nu een wachtgeldregeling is of niet). Maar ook overigens is het 
onvermijdelijk dat een volksvertegenwoordiger zo nu en dan in de positie komt dat de belangen die hij 
behartigt als ambtsdrager (bijvoorbeeld het ontwerpen van een fatsoenlijk belastingplan voor 
Nederland) raken aan zijn belangen als natuurlijke persoon (het moeten betalen van de afgesproken 
belastingen). Tot het voorkomen van het onvermijdelijke is niemand gehouden.  

In de feitelijke betekenis van ‘met elkaar verweven of anderszins aan elkaar rakende gelijktijdige 
belangen’ zegt het begrip belangenverstrengeling niets over de ‘integriteit’ van betrokkene. Alleen 
daar waar de belangen die vreemd zijn aan de belangen die als volksvertegenwoordiger moeten 
worden gediend bewust diens gedrag bepalen, kan met enige stelligheid worden getwijfeld aan zijn 
integriteit.  

Omdat het aantonen daarvan buitengewoon ingewikkeld blijft, wordt dit element derhalve in veel 
gevallen buiten de norm gehouden. Regels omtrent belangenverstrengeling bevatten eigenlijk 
nauwelijks integriteitsnormen, maar veeleer risicoanalyses. De inschatting is kennelijk dat er een risico 
is dat een Tweede Kamerlid zich zou kunnen laten leiden door oneigenlijke belangen als hij 
tegelijkertijd minister of president-commissaris van een groot bedrijf is, dan wel giften van dit bedrijf 
ontvangt. Deze risicoanalyse is van zichzelf voldoende middels dergelijke feitelijkheden in normen te 
vatten. Ook de bestuursrechter valt – waar hij wel mag toetsen aan art. 2:4 Awb – terug op 
vergelijkbare redeneerwijzen. Aantonen dat daadwerkelijk persoonlijke belangen hebben meegewogen 
in het nemen van een besluit is niet vereist, op grond van feitelijkheden aantonen dat er sprake is van 
een ‘schijn van belangenverstrengeling’ is voldoende.31 

‘Handhaving’ van dergelijke voorzieningen is bovendien aanzienlijk eenvoudiger. Vervallenverklaring 
van het Kamerlidmaatschap op grond van een incompatibiliteit kan in theorie van rechtswege. Bij 
maatschappelijke nevenfuncties is dat soms ingewikkelder, omdat niet alle beroepen en functies 
wettelijk gedefinieerd zijn.32 In Nederland is wat dat betreft gekozen voor een automatische (zij het 
gedeeltelijke) verrekening van de neveninkomsten met de parlementaire schadeloosstelling. Daar waar 
automatische sanctionering niet lukt, lijkt in ieder geval de Nederlandse wetgever een voorkeur te 
                                                           
31 ABRvS 7 augustus 2002 Gst 2002, 7302 m.nt. J.M.H.F. Teunissen. 
32 In sommige landen is de verplichte registratie van lobbyisten benut om een dergelijke registratie 
onverenigbaar te laten zijn met het volksvertegenwoordigerschap, soms zelfs tot enkele jaren na het verstrijken 
van het parlementaire mandaat (bijvoorbeeld in Canada). 
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hebben voor het laten afleggen van publieke verantwoording door volksvertegenwoordigers (of hun 
partijen). Het vellen van een oordeel over de integriteit van een volksvertegenwoordiger (of op zijn 
minst over de wenselijkheid van de combinatie van de geopenbaarde functies/giften met zijn ambt) 
wordt door middel van openbaarmakingsverplichtingen aan diens kiezers overgelaten.33 

 

6. Conclusie 

Ien Dales vergeleek integriteit ooit impliciet met zwangerschap: “een beetje integer, dat kan niet”.34 
Dat mag misschien zo zijn, maar het in integere banen leiden van hun gedrag middels juridische 
normen kan slechts bij stukjes en beetjes.  

Daarbij blijken de volgende factoren een rol te spelen: 

1. Er is weinig overeenstemming over de betekenis van het begrip ‘integriteit’. 

2. Daar waar aan het begrip ‘integriteit’ een zekere morele dimensie verbonden is, gaat bij het 
omzetten daarvan in een juridische norm veel flexibiliteit verloren. 

3. Sociaalwetenschappelijke definities hoeven zich noodzakelijkerwijs minder te bekommeren om de 
bewijsbaarheid van het ‘kreukbare’ of ‘onrechtschapene’ (d.w.z. het bewuste karakter of de kwade 
trouw) bij niet-integer gedrag. 

4. De gebrekkige bewijsbaarheid van niet-integer gedrag houdt niet alleen verband met het 
bovenstaande, maar ook met de inherent geringe overeenstemming over wat het ‘eigenlijke’ belang is 
dat een volksvertegenwoordiger hoort te dienen en hoe hij dat hoort te doen. 

5. Volksvertegenwoordigers zijn – op goede gronden – beschermd tegen al te grote bemoeienis door 
andere staatsmachten. Voor zover er algemene normen voor integer gedrag te stellen zijn, zijn deze ten 
aanzien van volksvertegenwoordigers nauwelijks te handhaven. 

Gebrekkige bewijsbaarheid en handhaafbaarheid leiden ertoe dat inhoudelijke normering van integer 
gedrag – behoudens de regeling van ambtsmisdrijven – nauwelijks bestaat. Het staatsrecht reguleert 
niet wat wel of niet integer is; het reguleert bepaalde (combinaties van) feitelijkheden zonder dat 
daarvan hoeft te worden aangetoond dat zij hebben geleid tot niet-integer gedrag. Dit betreft vooral 
regels met betrekking tot belangenverstrengeling. Door deze regels vooral feitelijk te formuleren (of in 
het geval van art. 2:4 vooral op grond van feitelijkheden te interpreteren), is het de vraag wat hiervan 
nog de relatie met integriteit is. Meer dan een afdekken van bepaalde risico’s lijken deze regels niet te 
kunnen bieden. 

                                                           
33 Zie bijvoorbeeld de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet financiering politieke partijen. 
34 C.I. Dales tijdens haar voordracht op het VNG-congres van 12 en 13 juni 1992. De gevleugelde tekst die haar 
hier doorgaans wordt toegeschreven is: “Een beetje integer bestaat niet”. In de uitgeschreven versie van de tekst 
staat: “Een beetje integer kan niet” (zie http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-
vervolg/thema/algemeen-integriteitsbeleid/entiteit/speeches-en-presentaties/details/speech-minister-ien-dales-
1992.html) Haar letterlijke woorden waren echter zoals hierboven weergegeven (zie 
http://nieuwsuur.nl/video/264124-minister-ien-dales-over-integriteit-1992.html)  

http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/algemeen-integriteitsbeleid/entiteit/speeches-en-presentaties/details/speech-minister-ien-dales-1992.html
http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/algemeen-integriteitsbeleid/entiteit/speeches-en-presentaties/details/speech-minister-ien-dales-1992.html
http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/algemeen-integriteitsbeleid/entiteit/speeches-en-presentaties/details/speech-minister-ien-dales-1992.html
http://nieuwsuur.nl/video/264124-minister-ien-dales-over-integriteit-1992.html

