Als ondernemer geef je een VVD'er geld, logisch
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De Amsterdamse
projectontwikkelaar Luigi Prins
hoeft niet lang na te denken als
VVD-politicus Ton Hooijmaijers
hem in 2007 vraagt of hij zijn
verkiezingskas wil spekken.
Hooijmaijers wil graag twee
televisiespotjes maken en dat kost
geld. Prins vindt het prima. De VVD
is een partij die nog aan
ondernemers zoals hij denkt. Dus
maakt hij 9.250 euro over naar een
kennis van Hooijmaijers, precies
zoals de politicus hem had
gevraagd.
Het was bedoeld voor die twee
televisiespotjes, niets anders,
vertelde Prins gisteren in het
gerechtshof in Amsterdam. Daar
begon het hoger beroep tegen Ton
Hooijmaijers wegens omkoping,
witwassen en valsheid in
geschrifte.
De ex-gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland werd in
2013 veroordeeld tot 3 jaar cel. De
ex-VVD'er heeft altijd volgehouden
dat hij onschuldig is.
Het is inmiddels een lange rij
VVD'ers die de laatste jaren in
problemen is geraakt. Soms zijn
het lokale coryfeeën, zoals het
voormalig Statenlid in Drenthe
Berthold Ziengs, dan weer
prominente leden zoals het
voormalig lid van de Eerste en
Tweede Kamer Jos van Rey. Deze
week raakte Tweede Kamerlid
Mark Verheijen in opspraak
vanwege onjuiste declaraties.
Het is alsof VVD'ers patent hebben
op gerommel en gesjoemel. De
VVD benadrukt dat het niets met
cultuur binnen de partij te maken
heeft. Toch heeft de partij een
permanente commissie integriteit
ingesteld.

leek het soms toch om een cultuur
te gaan. Een cultuur waar volgens
Hooijmaijers overigens niets mis
mee was. Hij verzuchtte het keer
op keer. Dat de rechters de
bestuurlijke mores niet kenden. Zijn
visie? De overheid moet een
serviceloket zijn voor het
bedrijfsleven. Daarvoor zat hij in de
politiek. Hij wilde dingen bereiken.
Het verhoor van vastgoedman Luigi
Prins, die zijn vervolging in de zaak
recentelijk afkocht, gaf gisteren een
prachtig inkijkje in deze manier van
denken. Van het spel tussen
ondernemers en hun partij, de
VVD. Prins heeft allerlei projecten
in de provincie Noord-Holland en
die lopen soms vast. 'Dan is de
provincie de instantie om dingen
los te krijgen en de gedeputeerde
de aangewezen persoon.' Zo
werkte dat. Dan ging Prins naar
een gedeputeerde, bijvoorbeeld
Hooijmaijers, en vroeg hij of er
eens naar zijn project kon worden
gekeken. 'En zo'n gedeputeerde
bepaalt dan welke ambtenaar erop
wordt gezet.'
En dus leek hem een gift aan de
campagne van VVD'er Hooijmaijers
een goed idee. Want op die partij
kon hij als ondernemer bouwen. Of
Hooijmaijers met een
tegenprestatie kwam? 'Nee.' Hij
was dus niet begunstigd? 'Nee.' En
dus is er volgens Prins ook geen
sprake van omkoping. Precies wat
Hooijmaijers ook volhoudt. Hij is
nooit omgekocht. Hij trad soms op
als adviseur voor mensen die hij
tegenkwam. Dat is nou eenmaal
zijn tweede natuur. En daar stuurde
hij dan weleens een factuur voor.
Of hij vroeg om een bijdrage aan
zijn verkiezingscampagne, zo legde
hij eerder bij de rechtbank uit.
Maar volgens het Openbaar
Ministerie heeft Hooijmaijers zich
meerdere malen laten omkopen
voor een bedrag van bijna 5 ton in
een periode van 9 jaar. Het
gerechtshof doet naar verwachting
op 7 april uitspraak.

Want uit de verdediging van Ton
Hooijmaijers de afgelopen jaren
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