Fyra-enquête | Mansveld is vijfde kabinetslid dat sneuvelt en weer haperde
de informatievoorziening naar de kamer

Nieuwe vlek op besmeurd blazoen van team-Rutte
politieke wetmatigheid dikwijls
ingeruild voor de moderne mantra
'niet aftreden, maar optreden'.

Wilma Mansveld heeft net
bekendgemaakt dat ze aftreedt en
verlaat het ministerie van Infrastructuur
en Milieu.
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Sharon Dijksma geldt als de
belangrijkste kandidaat om haar
partijgenote Mansveld op te volgen.
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Opnieuw raakt premier Rutte een
bewindspersoon kwijt omdat die het
parlement onvolledig en onjuist
heeft geïnformeerd. De uitkomsten
van de parlementaire
enquêtecommissie naar het Fyradebacle vreten daarmee aan de
geloofwaardigheid van zijn kabinet.
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Hoewel Mark Rutte alweer zijn
vijfde kabinetslid heeft zien
opstappen, kan de premier 's
avonds alweer lachen. Hij heeft
daarvoor wel gezegd 'hoe spijtig'
het is dat staatssecretaris Wilma
Mansveld niet meer bij zijn team
hoort. ,,Maar ik respecteer het wel.''
Rutte roemt hoe Mansveld zich in
het zwaard werpt. En toegegeven:
het is zeldzaam dat een kabinetslid
de verantwoordelijkheid aanvaardt
voor het eigen falen en dat van vele
voorgangers. De laatste jaren is die
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Het gezicht van Rutte verstrakt als
het gaat om de geloofwaardigheid
van zijn regering. Want in het rijtje
opgestapte politici was het
onvolledig of onjuist informeren van
de Tweede Kamer vaker een
probleem. Of het nu ging om
staatssecretaris Co Verdaas
(declaratiegedrag) of minister Ivo
Opstelten en diens staatssecretaris
Fred Teeven met hun
bonnetjesaffaire: het parlement
hobbelde er met een
informatieachterstand achteraan.
Recent nog waren er kwesties over
de persoonsgebonden budgetten,
gifverf bij Defensie en de fotodeal
van Volkert Van der G.
D66-leider Alexander Pechtold ziet
een 'terugkerend patroon', maar
Rutte wil er niets van weten. ,,Ik
herken dat beeld niet.'' Laat staan
een 'cultuur van misleiding'. ,,Er is
toch geen geheime afspraak tussen
PvdA en VVD om de Kamer lekker
verkeerd te gaan informeren?''
Wel blaffen, niet bijten
Hij laat na te zeggen dat het
parlement niet voor het eerst na
een parlementaire enquête te
horen krijgt dat het te weinig
doorvraagt en dus ook in de spiegel
moet kijken. ,,Men blaft wel, maar
bijt niet,'' zegt commissievoorzitter
Madeleine van Toorenburg.
Zowat alle bewindslieden die zich
de afgelopen jaren met het hsldossier bemoeiden, spiegelden de
gang van zaken aan de Kamer net
iets mooier voor dan hij was. De
commissie kraakt harde noten.
Verkeersministers Tineke
Netelenbos (PvdA), Karla Peijs
(CDA), Camiel Eurlings (CDA) en
Melanie Schultz (VVD) krijgen
ervan langs.
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De opvolger van Mansveld
(waarschijnlijk PvdA'er Sharon
Dijksma) zal met politiek gevoel in
die poel van wantrouwen en
spoken uit het verleden overeind
moeten zien te blijven. Zeker als
haar portefeuille dezelfde blijft.
Minister Schultz krijgt inmiddels
meer en meer het verwijt dat zij met
wegen en water het pretpakket op
het ministerie heeft gekregen. De
oppositie dringt aan op een
herverdeling.
Mansveld mag zich nu als
zondebok opwerpen, de Tweede
Kamer is ook nog niet klaar met
minister Jeroen Dijsselbloem
(Financiën). De PvdA'er zette de
Kamer op het verkeerde been door
de beoogde opbrengst van de
afgedankte Fyra-treinen
rooskleuriger te schetsen dan in
werkelijkheid het geval is.
'Ongepast', oordeelt de commissie.
Mooi weer spelen
Dijsselbloem heeft bij de oppositie
toch al een reputatie van mooi weer
spelen. Zo bestaat er nog altijd
ergernis over de al dan niet
gespeelde verbazing over de
Europese naheffing waarmee de
minister de Kamer vorig jaar
verraste. En er was de later
teruggedraaide salarisverhoging
voor de top van ABN Amro, waar
hij allang van bleek te weten.
De oppositie ziet door de
akkefietjes het beeld bevestigd van
bewindslieden die het met de
waarheid niet altijd even nauw
nemen en vooral hun eigen beleid
promoten. Successen worden in
ronkende persberichten gevierd,
tegenvallers worden
gebagatelliseerd of moet de Kamer
in een voetnoot of bijlage lezen.
Rutte mag dan alweer kunnen
lachen, de Kamer is nog lang niet
zover.
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