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‘We creëren
een kerkhof
van niet
ingeloste
beloftes’

een bezuiniging is. Niemand heeft er bij
nagedacht hoe dat uitpakt. Een midden-
stander die zijn recht wil halen, moet nu
meer dan 1000 euro betalen voor griffie-
kosten. Hetzelfde geldt voor iemand die
is ontslagen.
,,Dat zijn geweldige bedragen. En dat

terwijl het voor liberalen juist een prin-
cipieel punt is dat het individu zijn recht
kan halen. Dat wordt nu onmogelijk ge-
maakt.”

Bij het aantreden van het kabinet
was u nog relatief positief.
,,Dit kabinet was het enig mogelijke,
omdat de PvdA niet durfde. Het is een
verstandshuwelijk in de meest pure zin
van het woord. Ik vond de zorgen over
het immigratiebeleid overdreven. Van

het overgrote deel van die plannen, de
wijziging van internationale verdragen,
komt toch niks terecht. De Eurocommis-
saris is daar heel duidelijk in geweest: ‘U
kunt het vergeten’. We hebben afgespro-
ken dat we 87 keer naar Brussel gaan om
te vragen of de wetgeving kan verande-
ren en de 88ste keer zullen we dan zeg-
gen: ‘Het lukt niet’. Dat is nu eenmaal de
afspraak.
,,Ik maak me daar wel zorgen over. Er

worden verwachtingen gewekt bij kie-
zers die niet kunnen worden waarge-
maakt. Dan moet je niet verbaasd zijn

als de mensen zich straks bedrogen voe-
len en zich afkeren van de politiek. We
creëren zo een kerkhof van niet ingeloste
beloftes.”

Waarom is het zo stil binnen de
VVD?
,,De ‘afdeling bang’ binnen de VVD zegt
altijd: ‘Kijk uit, want anders komt er ver-
deeldheid naar buiten. We mogen Mark
niet voor de voeten lopen. We moeten
loyaal zijn’. Maar een discussie over de
inhoud heeft niets te maken met loyali-
teit. Sterker nog: Rutte wil juist het in-
houdelijke debat. Hij wil tegenspraak.
De partij kan niet vier jaar op slot. Ik
had vorige week partijvoorzitter Benk
Korthals nog over iets anders aan de te-
lefoon. Hij vond het prima dat het in-
houdelijke debat werd aangegaan. Hij is
niet van het bange soort.
,,De mensen die moeite hebben met

kritiek, zijn het meestal eens met die
maatregelen. Laten we eerlijk zijn: er
wordt binnen de VVD heel verschillend
gedacht. Bijna de helft van onze partij
vond dat Rita Verdonk dé oplossing was
voor alle problemen in Nederland. On-
voorstelbaar: Rita Verdonk meer ge-
schikt dan Mark Rutte. En daar hadden
die mensen ook nog eens lang over na
kunnen nadenken, vier campagneweken
lang.’’

Wat wilt u daar mee zeggen?
,,Als je Rita Verdonk het meest geschikt
vond om de VVD en het land te redden,
dan is er iets met het beoordelingsver-
mogen aan de hand. Dan moet je je zor-
gen maken. Dat zijn misschien de men-
sen die nu ook dit soort maatregelen
steunen.”

U blijf+wel bij de VVD?
,,Alleen de vraag stellen is al zondig.”

Ed Nijpels: ‘Er moet
geen straf staan op
voortschrijdend in-
zicht. Natuurlijk
moeten er compro-
missen worden ge-
sloten, maar dat be-
tekent niet dat je het
verstand op nul moet
zetten.’
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‘Rutte wil juist
inhoudelijk
debat en
tegenspraak’

Man opgepakt in zaak
ontvoering kinderen
OUDENBOSCH • De politie heeft
vannacht tijdens buurtonderzoek in
Oudenbosch een man aangehouden
voor mogelijke betrokkenheid bij de
ontvoering van een meisje en drie
pogingen daartoe op donderdag. De
politie heeft dat vanmorgen gemeld.
Gisteren heeft waarschijnlijk deze

man korte tijd een meisje van 5 jaar
oudmeegenomen. Eerder op de dag
deed hij drie pogingen tot ontvoe-
ring. In alle gevallen ging het om
jonge meisjes.
De politie kreeg aan het eind van

demiddag eenmelding van demoe-
der van het 5-jarige meisje. De ont-
voerder had haar opgepikt bij haar
basisschool in Oudenbosch en een
eindje meegenomen het dorp in.
Een klein uur later heeft hij haar op
ongeveer dezelfde plek weer afgezet.
Terwijl de moeder en haar kind

op het bureau aangifte deden, bleek
dat waarschijnlijk dezelfde man eer-
der op de dag nóg drie pogingen
had gedaan om jonge meisjes mee
te nemen.
De eerste was om twaalf uur ’s

middags in Oud-Gastel, waar de be-
stuurder een 12-jarige aansprak. Zij
is niet ingestapt, net als twee andere
meisjes. De tweede poging tot ont-
voering vond plaats tussen twaalf en
half drie ‘s middags. De derde rond
half drie.
Het 5-jarige meisje, dat overigens

zelf is ingestapt, werd om kwart
over vier meegenomen.
,,We kunnen er natuurlijk niet

klakkeloos vanuit gaan dat het om
dezelfde man gaat, maar gezien de
tijdstippen, de omgeving en de
werkwijze, lijkt het er wel op,’’ aldus
politiewoordvoerder Inge Rijgers-
berg.
De politie was gisteren en van-

nacht met man en macht op zoek
naar de ontvoerder. Daarbij werd
ook een politiehelikopter ingezet.
Ook werd er een oproep geplaatst
via Burgernet. Via dat kanaal kwa-
men enkele tips binnen.
Het 5-jarige meisje maakt het,

voor zover bekend is, goed. Zij is gis-
teren eveneens verhoord op het po-
litiebureau.

CDAwil niet
tornen aan
verlofkorting
voor ouders
EDWIN VAN DER AA
DEN HAAG • Regeringspartij CDA
weigert akkoord te gaan met een
voorstel vanminister Kamp (Sociale
Zaken, VVD) om een belastingvoor-
deeltje te schrappen voor ouders
van jonge kinderen.
Kampwil het aantal subsidierege-

lingen voor ouders terugbrengen
van twaalf naar vier. Zo moet het
systeem van ‘kindregelingen’ een-
voudiger in elkaar gaan steken.
Een financieel steuntje in de rug

dat sneuvelt, is de ouderschapsver-
lofkorting. Die zorgt ervoor dat
mensenminder inkomstenbelasting
hoeven te betalen wanneer ze een
periode (onbetaald) vrij nemen om
voor hun kind onder de 8 jaar te
zorgen. De regeling werkt via de Be-
lastingsdienst.
,,Het is onacceptabel dat deminis-

ter deze korting wil schrappen, wij
gaan daar niet mee akkoord,’’ waar-
schuwt CDA-Kamerlid Van Hijum.
,,We hebben vorig jaar al aangege-

ven dat we deze maatregel niet
steunden, maar dat we Kamp de ge-
legenheid gaven met goede argu-
menten te komen. Dat is mislukt.”
Tijdens een persconferentie over

het terugbrengen van de kindrege-
lingen, eerder deze week, zei minis-
ter Kamp op de hoogte te zijn van
de bezwaren die leven bij coalitie-
partner CDA op dit punt.
,,We proberen compensatie te or-

ganiseren voor het wegvallen van
deze regeling, wellicht via wat
extra’s op de combinatiekorting (een
ander fiscaal voordeeltje, red.),”
sprak de bewindsman op Sociale
Zaken.
Voor het CDA is deze toezegging

van Kamp echter zo zacht als boter,
laat parlementariër Van Hijum
weten. ,,De minister moet nu bewij-
zen dat hij met een goed alternatief
kan komen. Want deze regeling, die
de combinatie van arbeid en zorg
voor ouders mogelijk maakt, is voor
ons echt hartstikke belangrijk.”

Kamp: terug naar 4 regelingen.

Hackers neuzen rond
in klantgegevens KPN
DENHAAG •De hackersaanval
op KPN eind vorige maand had
tot veel ellende kunnen leiden.
De hackers hadden internet-
plus-bellen van KPN kunnen
verstoren, waardoor klanten niet
meer hadden kunnen bellen. De
inbraak op de servers van KPN
vond al op 16 januari plaats.
Hackers konden vrijelijk rond-
neuzen en klantgegevens inzien.
KPN zegt dat er geen financiële
gegevens, zoals creditcardnum-
mers op de servers stonden. Op
het NOS Journaal beweerden de

hackers dat ze veel informatie
hebben gekopieerd. KPN kan dat
niet bevestigen. KPN ontdekte
op 20 januari dat er was ‘inge-
broken’. Het bedrijf nam direct
maatregelen. Een week later
bleek, na onderzoek door een
beveiligingsexpert, dat die niet
voldoende waren. Na 20 januari
zijn de hackers niet meer actief
zijn geweest. KPN besloot de
klanten niets te vertellen. Vol-
gens het bedrijf gebeurde dat
om de hackers niet te laten
weten dat ze waren ontdekt.


