
Binnenland

11
DE VOLKSKRANT

MAANDAG 21 OKTOBER 2013

Vogeltellers op duintop De Vulkaan bij Den Haag.
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‘FinanciënPVV
ondoorzichtig’
Van onze verslaggever
Gijs Herderscheê

den haagDePVVmoeteenvolwas-
sen partij worden waar besluiten
‘transparant’ worden genomen.
Dangaathetomdepartijfinanciën,
maarookomstrategischebeslissin-
gen zoals deelnameaanverkiezin-
gen.ZodoetdePVVinmaart,netals
vierjaargeleden,inslechtstweege-
meenten,AlmereenDenHaag,mee
aandeverkiezingen.

DitzegtPVV-KamerlidLouisBontes.Hij
stapte afgelopenweekuit het fractie-
bestuur vandepartij in de TweedeKa-
mer. Dat bestuur van de 15-koppige
fractie wordt verder gevormd door
partijleiderGeertWilders,FleurAgema
enMartin Bosma. Bonteswil niet lan-
ger verantwoordelijk zijn voor de be-
slissingen van het bestuur. ‘Ik heb
maartweeàdrievergaderingengehad
deafgelopentweejaar’,zegthij. ‘Ikwas
dusverantwoordelijkvoorzakendieik
nietkende.’

Ook stopt Bontes als penningmees-
ter van de Stichting ondersteuning
TweedeKamerfractie PVV. De ondoor-
zichtige financiering van de partij is
voor hem aanleiding om deze taak
neer te leggen. Elke fractie heeft in de
TweedeKamereenstichtingwaarmee
hetwerkwordtgesteund.Viade stich-
ting krijgt de fractie subsidie van de
TweedeKamer.Daarovermoetachteraf
verantwoordingwordenafgelegdaan
eenaccountant.

‘Ik wil’, zegt Bontes, ‘geen verant-
woordelijkheiddragen vooruitgaven
waar ik geen zicht opheb.Met de sub-
sidie vande TweedeKamer kun je uit-
gavendoenvoorde fractie. Inmijnbe-
leving worden ook uitgaven voor de
partij gedaan.’

De afgelopen maanden organi-
seerdedePVVeen ‘verzetstournee’ die
afgeslotenwerdmeteendemonstratie

ophetMalieveld inDenHaag.Dezeac-
ties werden blijkbaar betaald uit de
stichtingkas. ‘Datzoueigenlijkmoeten
gebeuren uit het potje met donaties
datGeertWildersbeheert.Alsdatuitde
stichtingskas wordt betaald, word ik
straks opde vingers getikt door de ac-
countant. Bovendien ben ik als stich-
tingsbestuurderhoofdelijkaansprake-
lijk’, zegtBontes.

Bontes, die sinds 2010 inde Tweede
Kamer zit, kwam in 2011 inhet fractie-
en stichtingsbestuur. ‘Ik ben door de
accountant over vorig jaar al een keer
opdevingersgetiktvanwegeuitgaven
vandestichting. Ikhebtoenuitgelegd
wat er gebeurdwas. Het bedragwaar
hetomging, istoenafgetrokkenvande
subsidie voor dit jaar. Ik kan en wil
geen verantwoordelijkheid nemen
voorzakenwaariknietvanafweet;met
beslissingenwaariknietbijbetrokken
was en waar ik achteraf mee gecon-
fronteerd word, met rekeningen bij-
voorbeeld.Wehebben geenpartijkas
maarwel een rekeningmet donaties.
Gebruik die dan voor activiteiten die
nietbijdefractiehorenmaareigenlijk
partijactiviteitenzijn.’

Bonteskondigtaanbinnenkortmet
een plan te komenomde PVV tot een
volwassen, transparante partij om te
vormen. ‘We zijn virtueel, in depeilin-
gen de grootste partij van ons land.
Dan moet je niet alles bij een man,
GeertWilders,houden. Voordefractie
ishetgeenverrassingdatikdiekantop
wil.’

Aanleiding voor de visie die Bontes
wil presenteren is ondermeerhet feit
dat de PVV volgend jaar maart in
slechts twee gemeentenmeedoet aan
de gemeenteraadsverkiezingen. ‘In-
derdaad. Je zou kunnen denken dat
mensenooklokaaloponswillenstem-
men.Het isnuwat laatomdatvoorde
gemeenteraadsverkiezingen nog te
veranderen. Zoiets vergt nogal wat
voorbereiding.’

Veelmiddelbareenbasisscholen
denkendatzeniet instaatzijnom
kinderenmetleer-en/ofgedrags-
problemenoptenemen.Datmoet
vanafkomendschooljaar,maar
58 procentvandeschoolleiders
denktdiedeadlineniettehalen.
Datblijktuiteenonderzoekvande
vakbondCNVOnderwijsen
KRO Brandpunt. CNVOnderwijs
noemtdeuitkomstverontrus-

tend. ‘58procent isveel,als jebe-
denktdaternogmaar10maanden
tegaanzijn’, zegteenwoordvoer-
der.Uithetonderzoekblijktook
dat ietsmeerdandehelftvande
schooldirecteurenindeafgelopen
jareneenkindmetleer-ofgedrags-
problemenheeftgeweigerd.Dele-
rarenzeggendatzenietdemidde-
lenhebbenomdezogeheten ‘zorg-
leerlingen’ tehelpen. ANP

Toelating

Scholenvoorzienproblemenmetzorgkinderen

Bij verscheideneopstootjes zijn
ditweekeindepolitieagentenge-
wondgeraakt. InRoermondwer-
denagentenbelaagddooreen
woedendemenigtenaeenruzie in
eencafé. InhetBrabantseHaar-
steegraaktentweeagentenge-
wondtoenze ingrepenbij een
grotevechtpartij. InSintMichiels-
gestelwerdenagentengeschopt,
geslagenengebetendooreen
mandiezijnbuurvrouwmeteen
meszouhebbenbedreigd. ANP

Uitgaansgeweld

Agentengewondna
ingrepenbij ruzies

Als ernuverkiezingenzouden
zijn, zouD66uitkomenop21Ka-
merzetels (9meerdannu),blijkt
uitdewekelijksepeilingvanMau-
ricedeHond.D66waseenvande
drieoppositiepartijendiehetka-
binetonlangsaaneenbegrotings-
akkoordhebbengeholpen.DeVVD
(19) endePvdA (13) staannog
steedsopgrootverlies.Met 33 ze-
tels zoudePVVdegrootstepartij
worden,gevolgddoordeSPmet
24zetels. ANP

Herfstakkoord

D66schietomhoop
naar21zetels inpeiling

baar met een treinstation, of met
Schiphol. ‘Alleskomterbijelkaar,daar
voel jedatdehelewereldmetelkaar is
verbonden. Ik vindhet prachtig dat al
dievogels,diezoverreizen,hier langs-
komen.’

Vandaag is in ieder geval een hoog-
tijdag. Opvallend veel sperwers dus,
veel aalscholvers,maar ook lepelaars,
grote zilverreigers en veel boomleeu-
weriken. Tegende 85 duizend vinken
noteert Rinse van der Vliet, gesouf-
fleerddooranderen.Hijgebruiktdaar-
voor een tikteller, waarmee hij dus
voortdurend tikt. Hij is ook verant-
woordelijk voor de graspiepers, de
veldleeuwerikenenderietgorzen.An-
deren noteren de spreeuwen en an-
dere soorten. De spreeuwen trekken
eindelijk, isdecollectievevaststelling,
omennabijde65duizendpasserener
vandaag.Despreeuwenwarenrijkelijk
laat,enhetzijnersowiesoveelminder
danvroeger.

Sommige trends zijn enigszins vast
te stellen, of in ieder geval te bevesti-
gendoorhet trektellen. Dat het slecht
gaat met veel boerenlandvogels bij-
voorbeeld,endatdenajaarstrekstruc-
tureel lateropgangkomt.Verderishet
ecologischenutvanhettellenbeperkt,
geeft Vander Vliet toe. Toch ziet hij dit
alszijn ‘eigenlijkwerk’,derestvanzijn
leven bouwt hij eromheen. Hij heeft
hetzogeregelddathijelkedagomhalf

twaalf kan beginnen op zijn echte
werk. ‘Het is het voorspelbare en het
onvoorspelbare tegelijk…,’ begint hij
zijn fascinatie uit te leggen,maar dan
roept hij opeens: ‘Grote piep!’ en rent
weg,naarderandvandeduintop.Daar
hoordehijduseengrotepieper,endat
iswatjenoemteenbijzonderewaarne-
ming. ‘Ik heb geoefende oren,’ ver-
klaarthijevenlater,bijnaverontschul-
digend.

Rondhalf twaalf neemtdevliegactivi-
teit iets af,maar opdeduintopwordt
hetdes tedrukker.Hardlopersrennen
af enaan,eengroepIVN-natuurgidsen
in spé komt een kijkje nemen en een
praatjemaken, ookde tellersworden
almaar spraakzamer. ‘Ik denk dat we
flinkonderteldhebben,zegtThijsSan-
derink. ‘Je mist echt nog heel veel op
zo’ndag.’
Optrektellen.nlstaat laterhetresul-

taat: 167.602vogels, verdeeldoverpre-
cies 100soorten.Met recht eenbijzon-
deredag.Entrektellen.nldoetviatwit-
ter kond van een record: sinds het be-
staan van de database zijn er in heel
NederlandenBelgiënietzoveeltrekvo-
gels geteld op ééndag:meer dan vier
miljoen.
Nogevengeduldendangaanookde

lijsterachtigen,zoalsmerels,koperwie-
ken en kramsvogels,massaal vliegen.
Dat levert,alshetweereenbeetjemee-
zit, nogmeer spektakelop.

Kamerlid stapt uit fractiebestuur


