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Onderwerp Statenbrief: Vonnis rechtbank Midden Nederland inzake externe inhuur 

 
Voorgestelde behandeling: ter kennisneming 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De provincie Utrecht heeft een externe adviseur van de provincie Utrecht gedagvaard omdat de provincie door 
nalatigheid van betrokkene (verzwijgen van eigen financieel belang bij de inhuur van externen), schade geleden 
heeft die begroot werd op een bedrag van € 154.656,00. Door middel van deze brief informeren wij u over de 
uitkomst. 
 
De externe adviseur vervulde tijdelijk de functie van afdelingshoofd en had bij de inhuur van externen een 
inhuurconstructie opgezet waarbij de betrokkene financieel voordeel had zonder dit aan de provincie kenbaar te 
maken. 
 
Aanleiding 
Vonnis rechtbank Midden-Nederland 

Bij vonnis van 27 juli 2016 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Zij heeft de vordering van de provincie 
grotendeels toegewezen. Onder het kopje financiële consequenties hebben wij het vonnis gepreciseerd.  
 
De gedaagde heeft inmiddels aan de financiële verplichtingen voldaan. De termijn voor het instellen van hoger 
beroep is kort geleden verstreken. Er is geen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis waardoor dit onherroepelijk 
geworden is. 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met het positieve vonnis is het signaal afgegeven dat de provincie Utrecht niet-integer handelen niet accepteert 
en daarop actie onderneemt. 
 
 
Financiële consequenties 

De gedaagde is veroordeeld tot het betalen van € 146.341,44 aan de provincie. De vakantie-uren die gerelateerd 
waren aan de ingehuurde externen zijn in mindering gebracht op de vordering. Tevens moet de gedaagde 
wettelijke rente betalen en is hij veroordeeld in de proceskosten die door de rechtbank zijn vastgesteld op in totaal 
€ 14.981,16.  De werkelijk kosten voor juridische ondersteuning van de provincie bedraagt € 74.366. 
Voor zover bekend, heeft de gedaagde geen hoger beroep ingesteld en is het vonnis onherroepelijk geworden. 
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Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


