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Binnenland
Kamerlid stapt uit fractiebestuur

‘Financiën PVV
ondoorzichtig’
Van onze verslaggever
Gijs Herderscheê

den haag De PVV moet een volwassen partij worden waar besluiten
‘transparant’ worden genomen.
Dan gaat het om de partijfinanciën,
maar ook om strategische beslissingen zoals deelname aan verkiezingen. Zo doet de PVV in maart, net als
vier jaar geleden, in slechts twee gemeenten, Almere en Den Haag, mee
aan de verkiezingen.

baar met een treinstation, of met
Schiphol. ‘Alles komt er bij elkaar, daar
voel je dat de hele wereld met elkaar is
verbonden. Ik vind het prachtig dat al
die vogels, die zo ver reizen, hier langskomen.’

Vandaag is in ieder geval een hoogtijdag. Opvallend veel sperwers dus,
veel aalscholvers, maar ook lepelaars,
grote zilverreigers en veel boomleeuweriken. Tegen de 85 duizend vinken
noteert Rinse van der Vliet, gesouffleerd door anderen. Hij gebruikt daarvoor een tikteller, waarmee hij dus
voortdurend tikt. Hij is ook verantwoordelijk voor de graspiepers, de
veldleeuweriken en de rietgorzen. Anderen noteren de spreeuwen en andere soorten. De spreeuwen trekken
eindelijk, is de collectieve vaststelling,
om en nabij de 65 duizend passeren er
vandaag. De spreeuwen waren rijkelijk
laat, en het zijn er sowieso veel minder
dan vroeger.
Sommige trends zijn enigszins vast
te stellen, of in ieder geval te bevestigen door het trektellen. Dat het slecht
gaat met veel boerenlandvogels bijvoorbeeld, en dat de najaarstrek structureel later op gang komt. Verder is het
ecologische nut van het tellen beperkt,
geeft Van der Vliet toe. Toch ziet hij dit
als zijn ‘eigenlijk werk’, de rest van zijn
leven bouwt hij eromheen. Hij heeft
het zo geregeld dat hij elke dag om half

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, naar de rand van de duintop. Daar
hoorde hij dus een grote pieper, en dat
is wat je noemt een bijzondere waarneming. ‘Ik heb geoefende oren,’ verklaart hij even later, bijna verontschuldigend.

Rond half twaalf neemt de vliegactiviteit iets af, maar op de duintop wordt
het des te drukker. Hardlopers rennen
af en aan, een groep IVN-natuurgidsen
in spé komt een kijkje nemen en een
praatje maken, ook de tellers worden
almaar spraakzamer. ‘Ik denk dat we
flink onderteld hebben, zegt Thijs Sanderink. ‘Je mist echt nog heel veel op
zo’n dag.’
Op trektellen.nl staat later het resultaat: 167.602 vogels, verdeeld over precies 100 soorten. Met recht een bijzondere dag. En trektellen.nl doet via twitter kond van een record: sinds het bestaan van de database zijn er in heel
Nederland en België niet zoveel trekvogels geteld op één dag: meer dan vier
miljoen.
Nog even geduld en dan gaan ook de
lijsterachtigen, zoals merels, koperwieken en kramsvogels, massaal vliegen.
Dat levert, als het weer een beetje meezit, nog meer spektakel op.

Vogeltellers op duintop De Vulkaan bij Den Haag.
Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit zegt PVV-Kamerlid Louis Bontes. Hij
stapte afgelopen week uit het fractiebestuur van de partij in de Tweede Kamer. Dat bestuur van de 15-koppige
fractie wordt verder gevormd door
partijleider Geert Wilders, Fleur Agema
en Martin Bosma. Bontes wil niet langer verantwoordelijk zijn voor de beslissingen van het bestuur. ‘Ik heb
maar twee à drie vergaderingen gehad
de afgelopen twee jaar’, zegt hij. ‘Ik was
dus verantwoordelijk voor zaken die ik
niet kende.’
Ook stopt Bontes als penningmeester van de Stichting ondersteuning
Tweede Kamerfractie PVV. De ondoorzichtige financiering van de partij is
voor hem aanleiding om deze taak
neer te leggen. Elke fractie heeft in de
Tweede Kamer een stichting waarmee
het werk wordt gesteund. Via de stichting krijgt de fractie subsidie van de
Tweede Kamer. Daarover moet achteraf
verantwoording worden afgelegd aan
een accountant.
‘Ik wil’, zegt Bontes, ‘geen verantwoordelijkheid dragen voor uitgaven
waar ik geen zicht op heb. Met de subsidie van de Tweede Kamer kun je uitgaven doen voor de fractie. In mijn beleving worden ook uitgaven voor de
partij gedaan.’
De afgelopen maanden organiseerde de PVV een ‘verzetstournee’ die
afgesloten werd met een demonstratie

op het Malieveld in Den Haag. Deze acties werden blijkbaar betaald uit de
stichtingkas. ‘Dat zou eigenlijk moeten
gebeuren uit het potje met donaties
dat Geert Wilders beheert. Als dat uit de
stichtingskas wordt betaald, word ik
straks op de vingers getikt door de accountant. Bovendien ben ik als stichtingsbestuurder hoofdelijk aansprakelijk’, zegt Bontes.
Bontes, die sinds 2010 in de Tweede
Kamer zit, kwam in 2011 in het fractieen stichtingsbestuur. ‘Ik ben door de
accountant over vorig jaar al een keer
op de vingers getikt vanwege uitgaven
van de stichting. Ik heb toen uitgelegd
wat er gebeurd was. Het bedrag waar
het om ging, is toen afgetrokken van de
subsidie voor dit jaar. Ik kan en wil
geen verantwoordelijkheid nemen
voor zaken waar ik niet vanaf weet; met
beslissingen waar ik niet bij betrokken
was en waar ik achteraf mee geconfronteerd word, met rekeningen bijvoorbeeld. We hebben geen partijkas
maar wel een rekening met donaties.
Gebruik die dan voor activiteiten die
niet bij de fractie horen maar eigenlijk
partijactiviteiten zijn.’
Bontes kondigt aan binnenkort met
een plan te komen om de PVV tot een
volwassen, transparante partij om te
vormen. ‘We zijn virtueel, in de peilingen de grootste partij van ons land.
Dan moet je niet alles bij een man,
Geert Wilders, houden. Voor de fractie
is het geen verrassing dat ik die kant op
wil.’
Aanleiding voor de visie die Bontes
wil presenteren is onder meer het feit
dat de PVV volgend jaar maart in
slechts twee gemeenten meedoet aan
de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Inderdaad. Je zou kunnen denken dat
mensen ook lokaal op ons willen stemmen. Het is nu wat laat om dat voor de
gemeenteraadsverkiezingen nog te
veranderen. Zoiets vergt nogal wat
voorbereiding.’

Toelating

Scholen voorzien problemen met zorgkinderen
Veel middelbare en basisscholen
denken dat ze niet in staat zijn om
kinderen met leer- en/of gedragsproblemen op te nemen. Dat moet
vanaf komend schooljaar, maar
58 procent van de schoolleiders
denkt die deadline niet te halen.
Dat blijkt uit een onderzoek van de
vakbond CNV Onderwijs en
KRO Brandpunt. CNV Onderwijs
noemt de uitkomst verontrus-

tend. ‘58 procent is veel, als je bedenkt dat er nog maar 10 maanden
te gaan zijn’, zegt een woordvoerder. Uit het onderzoek blijkt ook
dat iets meer dan de helft van de
schooldirecteuren in de afgelopen
jaren een kind met leer- of gedragsproblemen heeft geweigerd. De leraren zeggen dat ze niet de middelen hebben om de zogeheten ‘zorgleerlingen’ te helpen.
ANP

Uitgaansgeweld

Herfstakkoord

Agenten gewond na
ingrepen bij ruzies

D66 schiet omhoop
naar 21 zetels in peiling

Bij verscheidene opstootjes zijn
dit weekeinde politieagenten gewond geraakt. In Roermond werden agenten belaagd door een
woedende menigte na een ruzie in
een café. In het Brabantse Haarsteeg raakten twee agenten gewond toen ze ingrepen bij een
grote vechtpartij. In Sint Michielsgestel werden agenten geschopt,
geslagen en gebeten door een
man die zijn buurvrouw met een
mes zou hebben bedreigd.
ANP

Als er nu verkiezingen zouden
zijn, zou D66 uitkomen op 21 Kamerzetels (9 meer dan nu), blijkt
uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. D66 was een van de
drie oppositiepartijen die het kabinet onlangs aan een begrotingsakkoord hebben geholpen. De VVD
(19) en de PvdA (13) staan nog
steeds op groot verlies. Met 33 zetels zou de PVV de grootste partij
worden, gevolgd door de SP met
24 zetels.
ANP

