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555 VRAGEN OVER:
Sjoemelende PvdA’ers

111111111111111111 De partij is, onder leiding van prominent TjeenkWillink,
momenteel bezig met een integriteitscode. Die is vol-
gens partijvoorzitter Spekman half november af.

Wat doet de PvdA aan de problemen?

222222222222222222222222 Het is een uitwerking van de bestaande erecode. De
nieuwecodemoet voorkomendat (oud-)volksvertegen-
woordigers zich bijvoorbeeld verrijken met belasting-
geld door het opstellen van richtlijnen.

Wat regelt zo’n integriteitscode?
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Partijvoorzitter Spekman hangt in elk geval vaak aan de
lijn als een volksvertegenwoordiger weer iets fout doet.
Er komt binnenkort ook een commissie integriteit. Die
moet partijleden gaan aanspreken op hun gedrag, bij-
voorbeeldomdat zeveelbonussenopstrijkenbij eenbe-
drijf.

Spreken PvdA’ers elkaar ook aan op
wangedrag?

4444444444444444444444
Gekozen volksvertegenwoordigers die de wet overtre-
den, krijgen temakenmetdeRijksrecherche.Het gebrek
aan optreden van de Rijksrecherche tegen verdachte
politici zorgde vorig jaar echter voor kritiek van ex-frau-
deofficier Robert Hein Broekhuijsen. Hij pleitte voor de
oprichting van een aparte opsporingsinstantie, los van
het ministerie van Veiligheid en Justitie, om te voorko-
mendat onder politieke drukwordt afgezien van vervol-
ging.

Wie doet er onderzoek naar sjoemelende
politici?
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Daar is voor zover bekendgeenonderzoek naar gedaan.
Wel kwamen er de laatste maanden relatief veel sjoe-
melende PvdA’ers in het nieuws. Eerder dit jaar speelde
hetzelfde bij de VVD, naar aanleiding van strafrechtelijk
onderzoek naar diverse prominente liberalen. Ook de
VVD besloot daarop integriteitsregels in te voerenwaar
kandidaat-bestuurders hun handtekening onder moe-
ten zetten.

Zijn sociaaldemocratische
volksvertegenwoordigers onbetrouwbaarder
dan hun liberale of christelijke collega’s?
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In samenwerking met

Kar kroketten op
budget armoede

Wethouder
Den Haag
smeet met

publiek geld
door Alexander Bakker

DEN HAAG, vrijdag
Het belastinggeld uit de gemeentelijke

armoedepot dat de Haagse PvdA-wethou-
der Henk Kool (sociale zaken) schonk aan
de Stichting Willem Drees Lezing is niet al-
leen gebruikt voor het evenement, maar

De eetpartij voorzien van
wijnen wordt normaal gehou-
den in het Haagse restaurant
De Basiliek om de spreker en
iedereendieverderheeftmee-
geholpen te bedanken. Maar
premier Rutte, die de Drees-
lezing vorige week hield in de
oude zaal van de Tweede Ka-
mer, liet verstek gaan. Deson-
danks ging het diner gewoon
door.

Catering
In totaal heeft de Drees-le-

zing, die slechts een uur duur-
de, 14.000 euro gekost. Wet-
houder Kool betaalde de helft
uit de subsidiepot voor armoe-
debeleid onder de noemer
’preventie’.Eengrootdeel van
het geld is gebruikt voor de
zaalhuur inclusief catering.
Volgens een bezoeker werden
er op de receptie zoveel hapjes
uitgedeeld, dat het publiek de
garnalenkroketjes en andere

lekkernijen niet eens opkreeg.
Verder kreeg de oud-voorzit-
ter van de Haagse PvdA-afde-
lingDésiréeGeerts als secreta-
ris 1000 euro aan declaraties
uitbetaald voor allerlei onkos-
ten die ze maakte voor de or-
ganisatie van de lezing.

Uit het subsidieregister
blijkt dat het armoedepotje
wel vaker wordt gebruikt voor
evenementen. Zo ’doneert’
Kool vriendelijk een bijdrage
voor de Bart Tromp Lezing,
die overigens in de Rode Hoed
in Amsterdam wordt gehou-
den.

Dienstreizen
Het is niet voor het eerst dat

sociaaldemocraat Kool in op-
spraakraakt.Zomoethij regel-
matig tekst en uitleg geven aan
de gemeenteraad over zijn
tientallen dienstreizen. In
slechts een jaar tijd spendeer-
de hij ruim veertigduizend be-
lastingeuro’s aan tripjes naar
het buitenland.

Met name China valt in de
smaak als bestemming. In de
wandelgangen van het stad-
huiswordtdebestuurderdaar-
om gekscherend ’Chinese
kool’ genoemd.

Bij de vorige gemeente-
raadsverkiezingenkreeghij de
volle laag, omdat hij de achter-
ban van Geert Wilders ’cra-
puul’ noemde. In 2009 brak er
een grote rel uit om zijn per-
soon, nadat hij probeerde Con-
stant Martini, toenmalig voor-
zitter van de Haagse PvdA-af-
deling en oud-wethouder van
de hofstad, een lucratieve op-
dracht te gunnen voor een on-
derzoek naar de toekomst van
gesubsidieerd werk.

De klus, met een dagvergoe-
ding van 1250 euro, zou ruim
een maand duren. Omdat par-
tijgenoten en collega-wethou-
ders de opdracht vonden rie-
ken naar belangenverstrenge-
ling, ging het plannetje niet
door.

Spoeddebat
Overde financiële steunaan

de Drees-lezing is opnieuw po-
litieke commotie ontstaan. De
Tweede Kamer gaat een
spoeddebat houden met
PvdA-staatssecretaris Klijns-
ma (Sociale Zaken).

In de Haagse gemeenteraad
is de oppositie woedend. De
PVVziet lieverdatdewethou-
der ’zijn biezen pakt’. SP-
raadslid Bart van Kent is
eveneens ziedend: „Als de
PvdA haar oud-premiers wil
eren, mag dat nooit ten koste
gaan van subsidiegeld voor de
allerarmsten.”

RODE REGENTEN
VULLEN ZAKKEN

Van onze verslaggevers
AMSTERDAM, vrijdag

Er gaat de laatste tijd bijna geen dag meer voorbij
zonder dat er weer een sociaaldemocraat wordt aan-
getroffen, graaiend in een of andere schatkist. Wet-
houders, een burgemeester en zelfs een staatssecre-
taris van PvdA-huize lijken zich niet goed bewust
wat precies het verschil is tussen mijn en dijn. Wie
omkijkt naar in opspraak geraakte sociaal-
democraten inpublieke functies, ontwaart een impo-
sante menigte.

Een echte Robin Hood steelt
van de rijken en geeft aan de
armen. Zo niet Bert van der
Roest, het Utrechtse roof-
raadslid dat als penningmees-
ter van de Stichting Straat-
nieuws in een jaar tijd maar
liefst ruim veertig mille van de
dakloze straatkrantverkopers
stal. Hij gaf er niet alleen rond-
jes mee in de kroeg, zo bleek
uit de bankafschriften die de
voorzitter van Straatnieuws
helaas te laat onder ogen
kreeg,maarwasookdegetapte
jongen op een Grieks vakan-
tie-eiland. Zelfs voor zijn ver-
trek op Schiphol pinde de
sociaaldemocaat nog snel wat
euro’s van de stichting.

’Herenakkoord’
Van der Roest sloot een

’herenakkoord’ met de voor-
zitter van het Straatnieuws, de
prominente Utrechter Broos
Schnetz, toevallig ook
PvdA’er. ’Biertje’ van der
Roest, zoals zijn bijnaam luidt,
krijgt de gelegenheid het van
de armen gestolen geld zelf te-
rug te betalen. In ruil daarvoor
wordt geen aangifte gedaan bij
de politie. Een sterk staaltje
klassenjustitie onder het goed-
keurend oog van het Utrechtse
rode geweten: PvdA-voorzit-
ter Hans Spekman.

De onlangs spoorloos ver-
dwenen Ramón Smits Alva-
rez, raadslid en kandidaat-
lijsttrekker voor de partij in
Amersfoort, lijkt ook een
greep in de kas te hebben ge-
daan. Smits Alvarez ver-
dween vorige week met de
noorderzon. Gelijktijdig met
zijn verdwijning bleek er vier-
duizend euro te zijn gepind
van de fractierekening. Het
vermoeden bestaat dat hij ge-
vlucht is wegens een Rijks-
rechercheonderzoek naar het
lekken van een kritisch rap-

port over burgemeester Bol-
sius van Amersfoort.

De PvdA in Groningen, ooit
oppermachtig in het noordelij-
ke rode bolwerk, moet al jaren
alle zeilen bijzetten om kleine
en grotere crises te bezweren
rondom partijgenoten. PvdA-
burgemeester Peter Rehwin-
kel bezorgt zijn partij al jaren
grijze haren, door op essenti-
elemomentenonbereikbaar te
zijn. Zo was hij tijdens een
dreigende watersnood in het
dorp Woltersum spoorloos en
stapte hij vorig jaar tijdens een
bestuurscrisis in Groningen
doodleuk op het vliegtuig naar
Spaanse zon, waar hij met zijn
vriend een huis heeft. Het bij
de gemeente declareren van
3150 euro voor een cursus
Spaans deed de wenkbrauwen
opnieuw fronsen. Daar kwam
deze week de boosheid over
Rehwinkels wachtgeld bij, dat
hij geniet terwijl hij vrijwilli-
gerswerk in Spanje gaat doen.
Ondertussen dringt zich de
vraagop, of zijnnieuweSpaan-
se functie überhaupt bestaat.
Over twee weken is hij weg uit
de Martinistad.

Bonnetjesaffaire
Het kabinet zelf werd vorig

jaar eveneens opgeschrikt
door een sjoemelende sociaal-
democraat, toen bleek dat er
eentje was aangesteld als
staatssecretaris. Co Verdaas
moest al een maand na zijn
aantreden opstappen als
staatssecretaris van Economi-
sche Zaken, vanwege een bon-
netjesaffaire. Verdaas moest
weg, omdat hij als gedeputeer-
de met zijn declaraties voor
het gebruik van zijn dienstau-
to had gerommeld. Voor zijn
werk moest hij in de provincie
Gelderland wonen, maar ver-
bleef een groot deel van de tijd
in Zwolle (Overijssel), bij zijn

vriendin. „Ik maakte een fout
en betaal daarvoor een hoge
prijs”, zei de PvdA’er na zijn
vertrek.

PvdA’er Adri Duivesteijn,

tegenwoordig lid van de Eerste
Kamer, stapelde in zijn zeven-
jarige periode als wethouder
in Almere niet alleen affaire
op affaire, ook na zijn recente

vertrek eet de Hagenaar nog
vorstelijk uit de gemeentelijke
ruif. Ondanks zijn vrijwillige
vertrek als wethouder begin
dit jaarbetaaltdegemeenteAl-
mere hem nog maandelijks
duizenden euro’s als aanvul-
ling op zijn salaris als senator.
Almere vult het huidige salaris
van Duivesteijn in de Eerste
Kamer komende jaren aan tot
circa tachtig procent van zijn
riante vergoeding die hij ge-
noot als wethouder. Over de
sollicitatieverplichting en het
re-integratietraject, die voor
ex-wethouders bestaan, wordt
schimmig gedaan. Partijvoor-
zitter Spekman bezweert dat
de senator niks fout doet en
zich netjes aan zijn sollicitatie-
plicht houdt.

Dienstauto
Duivesteijn kostte de ge-

meente tijdens zijn wethou-
derschap sowieso een vermo-
gen, mede omdat hij weigerde
zijnwoonplaatsDenHaagdefi-
nitief te verlaten voor de stad
waar hij het ruimtelijk beleid
bepaalde. Dat kostte Almere
tonnen aan vergoedingen voor
de dienstauto met chauffeur
die hem met regelmaat van de
hofstad naar de polder liet rij-
den.

Daarnaast ontstond in 2008
ophef over het feit dat de ge-
meentevrijweldegehelehuur
van de tweede woning van
Duivesteijn, een riant appar-
tement in het stadscentrum á
1500 euro per maand, bleek te
vergoeden.

Twee boortjes van zo’n ne-
gen euro per stuk, brachten in
augustus de Asser PvdA-wet-
houder Jaap Kuin ten val. De
bestuurder had het gereed-
schap niet afgerekend bij
bouwmarkt Hornbach in Gro-
ningen, toen hij klusspullen
kocht om zijn boot te repare-
ren.Kuinwerddoorpersoneel
in de kraag gevat en verhoord
door de politie. Hij verklaarde
dat hij de boortjes simpelweg
was vergeten af te rekenen.

Toch werd de diefstal de
wethouder – die op dat mo-
ment tijdelijk ook de burge-
meestersfunctie bekleedde –
hem enkele maanden later fa-
taal. Er doken verhalen op dat
Kuindeboortjeshelemaalniet
perongelukhadmeegenomen.
Enkele oppositiepartijen eis-

ten zijn vertrek. Kuin gooide
zelf uiteindelijk de handdoek
in de ring. Volgens hem omdat
hij moegestreden was en ten
onder ging aan de stress.

In Etten-Leur stapte PvdA-
wethouder Theo Vaes vorige
maand op wegens zijn decla-

ratiegedrag. Vaes declareerde
meermaals kilometers die hij
nietheeft gereden, zobleekuit
eenonderzoekvandegemeen-
te. Volgens de gemeente gaat
het om maximaal 2000 euro.
Vaes geeft na zijn vertrek toe
’slordig’ te zijn geweest.

• Premier Rutte bij de jaarlijkse Willem
Drees-lezing. Het diner om de spreker te
bedanken ging ondanks de afwezigheid
van Rutte door. Op de receptie waren
zoveel hapjes dat de genodigden ze niet
eens opkregen. FOTO: ANP

• Adri Duivesteijn, tegenwoordig lid van de Eerste Kamer namens de
PvdA, was voor die tijd wethouder in Almere. Die gemeente betaalt
hem nog steeds een stevige vergoeding.

Tal van zaken
op het randje
of eroverheen

De ene na de andere
PvdA’er in opspraak

ook voor een etentje met het
tienkoppige bestuur waar
Kool zelf deel van uitmaakt.

Regelmatig
op bezoek
in China

brandstichting
PvdA-politici in opspraak

! 7000

WACHTGELD

! 40.000
! 4000

DIEFSTAL

Bert van der Roest
PvdA-gemeenteraadslid
Utrecht.
Verduistert ! 40.000 van
daklozenkrant.

Henk Kool
PvdA-wethouder Den Haag.
Schenkt ! 7000 aan
stichting waarvan hij zelf
bestuurslid is.

Peter Rehwinkel
PvdA-burgermeester Groningen.
Neemt ontslag en gaat met behoud
van wachtgeld vrijwilligerswerk
doen in Spanje.

Ramón Smits Alvarez
PvdA-raadslid
Amersfoort.
Verdwijnt met
! 4000 uit partijkas.

Jaap Kuin
PvdA-wethouder Assen.
Steelt boortjes uit
bouwmarkt in
Groningen.
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