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Hoewel de overheid het goede
voorbeeld moet geven om vooral
geen schulden te maken, moet
volgend jaar elke student een le-
ning aangaan om hoger onderwijs
te volgen. Dat is voor zorgleerlin-
gen een dilemma. Want zal hij
wel of geen mbo-diploma halen?
Veel hangt af van de zorg die
scholen bieden.
Uit onderzoek van onder andere

MBO-raad en VO-raad blijkt ook
dat het verplichte Nederlands en
rekenen in het vmbo en de en-
treeopleiding een drempel zijn
voor een deel van de huidige zorg-
leerlingen die hun diploma willen
behalen.
Een grotere groep zal daarom

voortijdig school verlatenmet een
schuld bij de fiscus. En omdat ge-
meenten nu al een wachtlijst ken-
nen voor mensen die aan werk of
een opleiding geholpen moeten
worden, wacht hen weinig anders
dan met een bijstandsuitkering
thuis te zitten.

Leenstelsel
dupeert
zorgleerling

len

E en parlementair on-
derzoek, in het bij-
zonder een parlemen-
taire enquête, is het
zwaarste wapen dat
een parlement kan in-
zetten. Het unieke

van zo’n onderzoek is dat het zo, niet
geremd door wet- en regelgeving,
weet door te dringen tot werelden
waar anderen niet kunnen komen.
Zo bleek het parlement in staat in
het onderzoek naar de bouwfraude
(2002) een omvangrijk netwerk van
georganiseerde fraudeurs in de bo-
venwereld van de bouwnijverheid
bloot te leggen. Zo’n onderzoek is
dus een grote verantwoordelijkheid
en als daar niet zorgvuldig mee
wordt omgegaan kan het gezag van
de ‘Kamer als instituut’ eroderen.
Nu parlementair onderzoek bijna

een reguliere activiteit dreigt te wor-
den, is de vraag of het parlement
zorgvuldig genoeg met haar instru-
menten omspringt. Ik plaats daar
vraagtekens bij. Zo vond ik het een
gotspe om bij het mislukken van de
hogesnelheidstrein Fyra direct te kie-
zen voor een parlementaire enquête.
Want juist waar het ging om grote
projecten, had de Tweede Kamer eer-
der uitgebreid onderzoek gedaan –
naar de wijze waarop de Betuwelijn
en de HSL uit de hand waren gelopen
(2004). Het parlement hadmoeten le-
ren van eerdere onderzoeken, maar
blijkbaar ‘dronk men een glas, deed
men een plas en bleef alles zoals het
was’. Ik voorspel daarom dat de on-
derzoekscommissie de Kamer mede-
verantwoordelijk acht voor het mil-
joenen-debacle van de Fyra.
Fundamenteler is de vraag wat de

Kamer nu zelf als functie van parle-
mentair onderzoek ziet. Lenny
Vulperhorst schrijft in zijn boek ‘De
onderste steen’ dat de parlementaire
enquête ook een ‘tribunaal-functie’
vervult; er moeten verantwoordelij-
ken worden aangewezen. Hij be-
schrijft een voor mij herkenbare ten-
dens, namelijk dat wie door de com-
missie wordt gehoord, wordt opge-
roepen tot openbare boetedoening
dan wel een nederige bevestiging dat
wat zij deed, ‘niet fatsoenlijk’ was.

Maserati
Een schrijnend voorbeeld is het ver-
hoor van corporatiedirecteur Hubert
Möllenkamp (Rochdale) bij de open-
bare verhoren van de parlementaire
enquêtecommissie woningcorpora-
ties. Volgens commissielid Wassila
Hachchi was hij zijn ‘jongensdroom’
achternagegaan door een Maserati

als dienstauto te kiezen. Al bij de eer-
ste twee vragen zei Möllenkamp ‘een
verkeerde keuze’ te hebben ge-
maakt. Hoewel de commissie er blijk
van gaf alle details rond deze mis-
stand minutieus te kennen, volgde
een hemeltergend verhoor met maar
liefst 104 vragen over dit onderwerp.
De bedoeling was duidelijk: de cor-
poratiedirecteur – lees: Barbertje –
moest hangen, en als dat niet zou
lukken dan zou hij heel diep moeten
buigen. Heel Nederland moest zien
dat hij verantwoordelijk is voor een
misstand. Het ontging de commissie
dat de getuige bij de tweede vraag al
op de grond lag; de commissieleden
zaten te zeer vast aan de ambtelijke
voorbereiding. Wanneer waarheids-
vinding hier het uitgangspunt was,
dan heeft het verhoor niets, hele-
maal niets opgeleverd.
Tijdens het verhoor kon ik mij niet

aan de gedachte onttrekken dat al
die corporatiebestuurders die in de
afgelopen vijftien jaar op een veel-
voud van plekken speculatief in het
land onzinnige grondposities hebben
ingenomen – en door de crisis voor
honderden miljoenen hebben moe-
ten afwaarderen – dubbel lagen van
het lachen; ‘zolang de commissie
zich bezighoudt met de Maserati van
Möllenkamp, zijn wij veilig’, moeten
zij hebben gedacht.

Publieke schandpaal
Vulperhorst laat zien dat het parle-
ment de moraal meer en meer laat
prevaleren boven waarheidsvinding.
Daarmee ondergraaft de Tweede Ka-
mer het meest machtige instrument
dat zij heeft. Het parlementaire on-
derzoek is geen aflaat voor politieke
problemen, en moet al helemaal niet
functioneren als de publieke schand-
paal waar, middels een tamelijk wil-
lekeurige selectie, ‘schuldigen’ ter
verantwoording worden geroepen.
De Kamer moet zich daarom bezin-

nen op de vraag hoe zij met het par-
lementair onderzoek omgaat en zou
er goed aan doen haar onderzoeks-
functie verder te professionaliseren,
door een sterker parlementair ken-
nis- en controlecentrum. Op deze
manier versterkt de ‘Kamer als insti-
tuut’ haar slagkracht, en kan ze – als
exponent van onze democratie – ef-
fectiever en met meer gezag functio-
neren. Parlementair onderzoek heeft
het vermogen boven de partijen uit
te stijgen; om binnen de Kamer een
vorm van gemeenschappelijkheid te
krijgen. En juist in deze tijd zou deze
vorm van gemeenschappelijkheid
wel eens heilzaam kunnen werken.

Parlementair onderzoek
begint op een aflaat te lijken
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DeKamer grijpt te
snel naar haar
zwaarste wapen, het
parlementair
onderzoek, vindt
senatorAdri
Duivesteijn.
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