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Denk vooral niet dat
het kan, nóg een LPF

Petra de Koning

H
et was eind 2014 of begin 2015, Mat Herben
weet het niet zeker. Een koude dag. Met twee
andere oud-LPF’ers, Hilbrand Nawijn en Ge-
rard van As, zat hij in het restaurant van vo-
gelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Van
As had hen bij elkaar gehaald. „We hebben

toen nagedacht”, zegt Herben, „over een landelijke herstart
van de LPF.”

Van deze drie was alleen Herben de Lijst Pim Fortuyn
trouw gebleven tot de partij in 2006 uit de Tweede Kamer
verdween. Nawijn en Van As hadden zich toen al afgesplitst.

In Avifauna was een van de agendapunten volgens Herben:
de naam. Moest het weer LPF zijn, maar dan bijvoorbeeld als
afkorting van Landelijke Politieke Federatie? Of ‘Nieuw Elan’?
Zo heet de partij van Gerard van As in de gemeenteraad van
Alphen aan den Rijn. Maar Herben had niet het idee dat het
iets uitmaakte. „Ik heb het feestje bedorven door te zeggen
dat de reputatie van de LPF onherstelbaar was beschadigd.”

Mat Herben vertelt het in een café in Den Haag. Het is het
begin van zijn antwoord op mijn vraag: hoe is dat, als je partij
al zo lang hét voorbeeld is van hoe het niet moet? Henk Ot-
ten, nu zelf hoofdpersoon in de ruzies in Forum voor Demo-
cratie, had zijn partij er steeds voor gewaarschuwd.

Mat Herben zegt ook: „Wij hebben als LPF’ers het hout aan-
gedragen voor onze eigen brandstapel.”

M aar hij bedoelt niet dat het hun eigen schuld is dat ze
met z’n allen het schrikbeeld van het Binnenhof zijn
geworden. Het irriteert hem dat conflicten in een

nieuwe partij meteen ‘L P F- to e s t a n d e n’ heten. En dus niet
omdat het geen toestanden waren. Maar omdat geen enkele
andere partij heeft meegemaakt wat de LPF meemaakte.

Mat Herben noemt het „uniek”. De politieke leider was
doodgeschoten, de LPF’ers in de Tweede Kamer kenden elkaar
niet, ze waren onervaren. De LPF deed wel meteen mee in een
kabinet, en twee LPF-ministers, Eduard Bomhoff en Herman
Heinsbroek, konden elkaar niet uitstaan. Volgens Herben had
de LPF vijanden onder de politieke journalisten. En hij had als
fractievoorziter geen idee wat je kon doen met een mobiele te-
lefoon. LPF’ers maakten in een vergadering soms stiekem een
directe verbinding met journalisten: luister maar mee.

Herben had ook geen fractieleider willen worden, maar di-
recteur van de Rijksvoorlichtingsdienst. Naast Pim Fortuyn
als premier.

Het lijkt, vindt Herben, in helemaal niks op zo’n conflict als
bij Forum voor Democratie. „Daar zie je een ordinaire
machtsstrijd, zoals andere partijen ook weleens hebben.”

In Avifauna was het echt nog wel gezellig geweest, met Na-
wijn en Van As. Ze hadden lang met elkaar gepraat, ook over
vroeger. En toen was het voorbij. Een tweede LPF komt er niet.

Petra�de�Koning�(p.d�e�ko�n�i�n�g�@�n�rc�.�n�l�; @�p�d�e�ko�n�i�n�g�)�vervangt
deze�week�Tom-Jan�Meeus.

Mat Herben had directeur willen worden
van de RVD, naast Pim Fortuyn als premier

Aanpak mensenhandel
in Nederland schiet tekort

CRIMINALITEIT

Het aantal zaken en daders
die worden veroordeeld
neemt af. Maar dat betekent
niet dat er minder
mensenhandel plaatsvindt.

Door�onze�medewerker
Martin�Kuiper

AMSTERDAM.�De aanpak van men-
senhandel in Nederland schiet tekort.
Dit blijkt uit de Dadermonitor Men-
senhandel 2013-2017, dat de Natio-
naal Rapporteur Mensenhandel, Her-
man Bolhaar, donderdag publiceerde,
en uit cijfers die N RC opvroeg. Zo ko-
men minder mensenhandelaren voor
de rechter, en deze krijgen l a ge re
straffen krijgen dan voor 2013. Ook
worden er steeds minder slachtoffers
gemeld, terwijl er volgens betrokken
instanties niet minder mensenhandel
in Nederland plaatsvindt.

De oorzaak is volgens het rapport
dat er minder aandacht en capaciteit
is bij de politie en marechaussee voor
de bestrijding van mensenhandel. Er
komen vooral kleinere mensenhan-
delzaken voor de rechter. Internatio-
nale onderzoeken zijn er amper. Eind
2017 beloofde het kabinet jaarlijks
tientallen miljoenen euro’s te inves-

teren in mensenhandelbestrijding.
Dat minder slachtoffers worden ge-

meld komt niet doordat minder men-
senhandel plaatsvindt in Nederland,
zo zegt de directeur van het landelijke
Coördinatiecentrum tegen Mensen-
handel (Comensha), Ina Hut. De af-
name wordt mede veroorzaakt door
veranderde privacywetgeving.

Vanaf mei 2018 gelden in alle lidsta-
ten van de Europese Unie dezelfde re-
gels, zegt Hut, waardoor slachtoffers
schriftelijk toestemming moeten ge-
ven om hun gegevens aan te melden
bij Comensha. Velen willen niet zo te
boek staan, uit schaamte of omdat ze
bang zijn voor hun dader. Onder meer
de politie, de marechaussee en de Im-
migratie- en Naturalisatiedienst mel-
den bij Comensha slachtoffers.

Korter in de gevangenis
Tussen 2013 en 2017 halveerde bijna
het aantal mensenhandelzaken van
257 naar 144 per jaar, blijkt uit de Da-
dermonitor. In 2012 kwamen nog 315
zaken voor de rechter. Het aantal ge-
melde slachtoffers daalde van 1.117 in
2013 naar 958 in 2017. In 2018 zette die
daling met een kwart door, volgens Ina
Hut van Comensha. De exacte cijfers
worden eind dit jaar gepubliceerd.

Met het aantal zaken daalde ook het
aantal veroordeelde mensenhandela-

ren, van 148 in 2013 naar 97 in 2018,
blijkt uit cijfers die NRC opvroeg bij de
Raad voor de Rechtspraak. De veroor-
deelde uitbuiters zitten tevens korter
in de gevangenis: 805 dagen in 2013,
647 dagen in 2017. Hoe dat komt, is
niet bekend.

De daling is opvallend omdat de
wettelijke strafmaat voor mensen-
handel de afgelopen jaren juist is ver-
hoogd, in de hoop dat rechters hogere
straffen zouden opleggen. Volgens de
monitor is het „onduidelijk welke fac-
toren [rechters] meewegen bij hun
s t r a f b e p a l i ng ”. Bolhaar beveelt
staatssecretaris Mark Harbers (Justi-
tie en Veiligheid, VVD) aan om onder-
zoek te laten doen naar de opgelegde
straffen voor mensenhandel.

Volgens de Dadermonitor verliep
tussen 2013 en 2017 vooral de aanpak
van criminele uitbuiting, zoals een
kind dat gedwongen wordt tot zak-
ke n ro l l e n , moeizaam. Jaarlijks be-
treffen slechts drie tot zeven opspo-
ringsonderzoeken dit soort uitbui-
ting. Opsporingsdiensten herkennen
criminele en arbeidsuitbuiting nog
onvoldoende, zegt Bolhaar. Vo o r a l
mensen met een migratieachter-
grond zijn hier kwetsbaar voor o m d at
ze vaak nog geen Nederlands spreken
en niet op de hoogte zijn van hun
re c hte n .

Aantal Nederlandse Syriëgangers
in Koerdische kampen verdubbeld
door�een�onzer�redacteuren

AMSTERDAM.� Het aantal Neder-
landse Syriëgangers dat vastzit in Sy-
risch-Koerdische kampen, is in een
maand tijd meer dan verdubbeld. Dat
heeft inlichtingendienst AIVD don-
derdag gemeld. Momenteel zitten 55
volwassen Nederlanders en 85 kinde-
ren met één of twee Nederlandse ou-
ders vast. Eind maart waren dat nog
25 volwassenen en veertig kinderen.

De AIVD zei begin april al te ver-
wachten dat het aantal Nederlandse
mannen en vrouwen in de Syrisch-
Koerdische kampen zou oplopen.

AIVD

Eind maart viel Baghouz, het laatste
bolwerk van terreurgroepering Isla-
mitische Staat.

In de kampen verblijven voorna-
melijk vrouwen. Ook driekwart van
de volwassenen Nederlanders die er
zitten, is vrouw. Ter vergelijking: van
alle Nederlandse uitreizigers, is
slechts eenderde vrouw.

Volgens de AIVD zijn de afgelopen
jaren 310 Nederlandse jihadisten uit-
gereisd naar Syrië en Irak. Negentig
van hen zijn niet meer in leven, zestig
keerden terug. Nog 135 Nederlanders
zouden „met jihadistische intenties”
in Syrië verblijven. Hier zijn de 55 vol-

wassenen in de Syrisch-Koerdische
kampen bij opgeteld. Zeker dertig Ne-
derlanders zitten momenteel nog bij
een jihadistische groepering. Van de
rest is onbekend waar zij zijn.

De meeste Nederlanders sloten
zich de afgelopen jaren aan bij ter-
reurorganisatie Islamitische Staat
(IS), een kleiner deel koos voor het
aan Al-Qaeda gelieerde Ha’yat Tahrir
al-Sham. De AIVD benadrukt dat de
cijfers mogelijk niet helemaal com-
pleet zijn. Het is onder meer lastig
vast te stellen of een Syriëganger kin-
deren heeft gekregen in het strijdge-
bied.
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Zonder vaccinatie mag je er niet in
K�I�N�D�E�R�DAGV�E�R�B�L�I�J�V�E�N

Kinderopvang Berend Botje
wacht niet op de overheid.
Ongevaccineerde kinderen
worden geweerd uit
gemengde groepen.

Door�onze�medewerkers
Eva�Hofman en�Noor�de�Kort

EDAM.�Het is op dit uur muisstil rond
de vestiging van kinderdagverblijf
Berend Botje in Edam. Rond het mid-
daguur slapen de meeste peuters en
baby ’s. Het gebouw is omgeven door
bosjes met geurend fluitenkruid, in
de verte wordt gevoetbald. Lennard
Steur uit Volendam parkeert zijn auto
langs de stoep. Hij is de enige die nu
zijn dochtertje komt ophalen, Mylène
(bijna 2). Zij is volledig ingeënt. Sinds
oktober gaat ze naar dit kinderdag-
verblijf. Over dat inenten hebben haar
ouders niet zo nagedacht, zegt haar
vader. „We zijn gewoon in de molen
m e e ge g a a n .”

Voor Mylène komt dat goed uit: zij
mag op het kinderdagverblijf blijven.
Want kinderopvang Berend Botje, met
3.100 kinderen, maakte deze week be-
kend kinderen die niet zijn ingeënt te-
gen de bof, mazelen en rodehond
vanaf 1 juli weg te sturen. Zij zijn niet
meer welkom op de locaties waar kin-
deren onder én boven de veertien
maanden verblijven. Pas met veertien
maanden kunnen baby’s een prik te-

gen BMR krijgen. Voor die tijd zijn zij
daarom kwetsbaar voor besmetting
door oudere niet-ingeënte kinderen.

„De mazelen komen steeds dich-
terbij, en de overheid laat maar op
zich wachten”, verklaart Alien Al-
berts, algemeen directeur van kinder-
opvang Berend Botje. De opvang be-
sloot daarom zelf de leiding te ne-
men. Ouders werden dinsdagavond
met een brief ingelicht over het
nieuwe beleid. Ongeveer tien ouder-
paren zijn niet blij met het nieuws,
zegt Alberts. „Eén ouder wil opzeg-
gen, sommigen gaan hun kinderen
alsnog vaccineren en anderen weten
het nog niet.” Veruit de meeste reac-
ties zijn volgens haar positief.

Dalende vaccinatiegraad
Wereldwijd neemt het aantal besmet-
tingen met mazelen toe, blijkt uit
voorlopige cijfers die de Wereldge-
zondheidsorganisatie in april publi-
ceerde. Het aantal steeg in de eerste
drie maanden van 2019 met 300 pro-
cent ten opzichte van 2018. In Neder-
land waren volgens het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) tot maandag 15 april 18 beves-
tigde gevallen van mazelen. Dat is
veel: gemiddeld zijn er over een heel
jaar 10 tot 20 besmettingen.

Een besmettelijke ziekte als m a ze -
len kan zich volgens het RIVM al ver-
spreiden wanneer meer dan vijf pro-
cent van de bevolking niet immuun
is. Als veel mensen zijn ingeënt tegen

infectieziektes, is ook de kleine groep
(nog) niet ingeënte mensen be-
schermd. Dat heet groepsbescher-
ming. Het werkt alleen als de vaccina-
tiegraad – het aantal baby’s en kinde-
ren dat wordt gevaccineerd – b ove n
95 procent blijft. In 2014 was de vacci-
natiegraad nog 95 procent, maar in
2017 was dit percentage al gedaald
naar 90,2.

Op de Edamse vestiging zijn alle
kinderen „s a fe”, zegt assistent-lei-
dinggevende Joyce Brokman. Zelf

staat ze op de verticale groep, het
klasje kinderen van nul tot vier jaar.
Er zijn ook aparte peuter-, en baby-
groepen en er is een naschoolse op-
vang. „Kindjes van alle leeftijden lo-
pen hier door elkaar heen”, zegt Brok-
man. „Op een drukke dag hebben we
rond de honderdvijftig kinderen.”
Voor het besluit om niet-gevacci-
neerde kinderen te weigeren, werd
ouders bij de aanmelding ook al ge-
vraagd of zij hun kind hadden laten
inenten. „Je wilt het toch checken.
Ziektes als de bof en de mazelen zijn
erg besmettelijk, zeker voor kinderen
onder de veertien maanden.”

We discrimineren niet,
volgens onze jurist mag het

Alien�Alberts�Algemeen�directeur

Een�vestiging�van�het�kinderdagverblijf�Berend�Botje in�Edam.
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Vorig jaar diende D66 een wets-
voorstel in waardoor het voor kinder-
opvangcentra mogelijk moet worden
om niet-gevaccineerde kinderen te
weigeren. Private ondernemingen
mogen kinderen inderdaad weigeren,
adviseerde de Raad van State over het
wetsvoorstel. Maar zij worden hierin
wel begrensd door het recht op gelijke
behandeling en bescherming van per-
soonsgegevens. Waar de grens ligt, is
nog onduidelijk, zegt Roland Pierik,
universitair hoofddocent rechtsfilo-
sofie aan de Universiteit van Amster-
dam en lid van de vaccinatiecommis-
sie van de Gezondheidsraad.

D i s c r i m i n at i e
In de brief aan de ouders schrijft Gaby
Alberts, pedagogisch directeur van
kinderopvang Berend Botje, dat het
besluit is genomen om kinderen te
beschermen tegen het oplopen van
ziektes. De kans hierop zou groter zijn
nu de vaccinatiegraad is gedaald. Vol-
gens Pierik is deze reden belangrijk
voor de juridische rechtvaardiging.
Wanneer een ouder naar het College
voor de Rechten van de Mens stapt,
zal deze toetsen of het doel legitiem
is. Algemeen directeur Alien Alberts
laat weten niet te vrezen voor juridi-
sche problemen.
Alberts: „We discrimineren niet. We
hebben alleen de bescherming van
kleine baby’s hoog in het vaandel
staan. Volgens onze jurist mag dat.”

Maar de opvang discrimineert wel

degelijk, vindt Anne-Marie van Raaij-
Schouten van de Nederlandse Vereni-
ging Kritisch Prikken. Ze weet dat één
ouder juridische stappen gaat onder-
nemen. „En er zijn ook andere ouders
die een klacht bij de kinderombuds-
man hebben ingediend, en het Col-
lege voor de Rechten van de Mens.”

Maar worden baby’s jonger dan
veertien maanden niet sneller ziek
wanneer zij in een kinderopvang spe-
len met oudere, niet-ingeënte kinde-
ren? Volgens Van Raaij-Schouten niet.
„Kinderen kunnen overal een be-
smetting oplopen: bijvoorbeeld in de
ballenbak, of op een verre reis.”

Voorzitter Gjalt Jellesma van
BOinK, de belangenvereniging voor
ouders in de kinderopvang, noemt de
maatregel van de kinderopvang „be-
grijpelijk”. Liever ziet hij dat de kwes-
tie op een ander strijdtoneel wordt
beslecht. „Dit moet in de Tweede Ka-
mer worden beslist.” Die moet vol-
gens hem alles op alles zetten om de
landelijke vaccinatiegraad weer naar
95 procent te tillen. „We moeten op de
wetenschap vertrouwen, en niet op
gezwam van anti-vaxxers.”

Met de huidige vaccinatiegraad lo-
pen kinderen buiten de opvang nog
steeds kans op besmetting, zegt Jelle-
sma van belangenvereniging BOinK.
„Vaak zitten kinderen maar twee da-
gen op een opvang. De andere vijf da-
gen kunnen ze ergens anders iets op-
lopen. Ook op scholen kun je heel
makkelijk besmet raken.”


