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Bijlagee i 

Intervieww met Fortuyn in de Volkskrant van 9 februari 2002 
Paginaa 1 Voorpagina 
Fortuyn:: 'Grens dicht voor islamiet' 
Vann onze verslaggevers 
Rotterdam m 

Alss het aan Pim Fortuyn, lijsttrekker van Leefbaar Nederland, ligt, komt er 
geenn asielzoeker Nederland meer binnen. Dat zegt hij vandaag in een inter-
vieww met de Volkskrant. 'Ik vind 16 miljoen Nederlanders wel genoeg. Het is 
eenn vol land.' Fortuyn wil ook artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie 
verbiedt,, afschaffen. 

Toenn Fortuyn in november vorig jaar werd verkozen als lijsttrekker van 
Leefbaarr Nederland heeft hij partijvoorzitter Nagel beloofd dergelijke 
opmerkingenn niet meer te maken. Fortuyn nu: 'Daar moest ik me maar eens 
niett zoveel meer van aantrekken.' 

Hijj  gaat ervan uit dat zijn partij met de nu voorspelde 20 Kamerzetels in 
eenn regering zitting krijgt. 'Bij zo'n draconische uitslag kun je toch niet 
meerr zeggen: Leefbaar Nederland mag niet in de regering.' Hij denkt dat de 
combinatiee CDA-PvdA-Leefbaar Nederland of CDA-WD-Leefbaar Nederland 
mogelijkk is. Fortuyn garandeert kiezers in dat geval een eind aan de wacht-
lijstenn in de gezondheidszorg en 'een uitermate restrictief vreemdelingenbe-
leid.' ' 

Fortuyn:: 'Veertigduizend asielzoekers per jaar, dat is in vier jaar tijd een 
stadd van een omvang van Groningen. Dat moeten mensen zich eens even 
goedd realiseren. En dan veelal: enkele reis onderklasse. Nou dat zie ik niet zo 
zitten.. Daar moeten we maar eens even mee stoppen. Janmaat had gewoon 
voorr een deel gelijk. En door de demonisering waaraan uw krant ook heeft 
meegedaan,, kon dat allemaal niet meer gezegd worden.' 

Ondankss deze uitspraak wil Fortuyn zich niet op een lijn gesteld zien 
mett de voormalige Centrumpartij-voorman, die in de jaren tachtig herhaal-
delijkk wegens discriminatie en het aanzetten tot vreemdelingenhaat werd 
veroordeeld.. Janmaat wilde allochtonen het land uitzetten. Fortuyn wil 'nie-

285 5 



mandd zijn burgerrechten ontnemen. Iedereen die hier binnen is, blijf t bin-
nen.. Voor Antilliaanse jongeren wil ik overigens een uitzondering maken. 
Diee zijn hier illegaal binnengekomen, nou, hup terug.' 

Mett die laatste uitlating doet Fortuyn de waarheid geweld aan. Antilli -
aansee jongeren zijn niet illegaal in Nederland. Ze hebben als inwoner van de 
Antillenn het recht naar Nederland te verhuizen. 

Fortuynn bestrijdt met nadruk dat hij met deze en vele andere gepronon-
ceerdee uitlatingen nu en in het verleden als columnist bij Elsevier, aanzet tot 
geweldd tegen buitenlanders. 'Ik veroordeel elk geweld.' 

Enn overigens, tegen buitenlanders als groep heeft hij niets. Het gaat hem 
voorall  om islamieten. 'Meneer, als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen, 
dann zou ik gewoon zeggen: d'r komt geen islamiet meer binnen.' 

Opp de vraag of hij een islam-hater is, zegt de lijsttrekker van Leefbaar 
Nederland:: 'Ik haat de islam niet. Ik vind het een achterlijke cultuur. Ik heb 
veell  gereisd in de wereld. En overal waar de islam de baas is, is het gewoon 
verschrikkelijk.. Al die dubbelzinnigheid. Het heeft wel iets weg van die oude 
gereformeerden.. Gereformeerden liegen altijd. En hoe komt dat? 

Omdatt ze een normen- en waardenstelsel hebben dat zo hoog ligt dat je 
datt menselijkerwijs niet kunt handhaven. Dat zie je in die moslimcultuur 
ook.. Kijk dan naar Nederland. In welk land zou een lijsttrekker van een zo 
grotee beweging als de mijne, openlijk homoseksueel kunnen zijn? Wat fan-
tastischh dat dat kan. Daar mag je trots op zijn. En dat wil ik graag effe zo 
houden.' ' 

Reflex,, pagina i: 'Overal waar de islam de baas is, is het gewoon verschrik-
kelijk' ' 
Doorr Frank Poorthuis en Hans Wansink 

Bouwvakkerss lopen af en aan in Palazzo di Pietro, de vill a van Pim Fortuyn 
inn het centrum van Rotterdam. Verbouwen is ook wat de lijsttrekker van 
Leefbaarr Nederland wil doen met de Nederlandse politiek. 

Fortuyn,, goed voor twintig zetels in de peilingen: 'Als ik het juridisch 
rondd kon krijgen, zou ik zeggen: d'r komt geen islamiet meer in.' 

WatWat is er mis met Nederland? 

'Hett is de cultuur van het poldermodel waar wij ons tegen keren. Een geslo-
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tenn cultuur die buitenstaanders buiten de orde verklaart en nieuwe belangen 
niett onderkent. Kijk naar wat er in de iCT-sector gebeurt: een keiharde sane-
ring.. Grote groepen ondernemers zitten in de problemen en er wordt geen 
enkelee helpende hand naar uitgestoken. Als het water met bakken uit de 
hemell  valt en er lopen landerijen onder, staan we meteen met geld klaar 
voorr de boeren. Die oude economie weet heel goed uit de staatsruif te eten. 
'tt Is niet alleen een verzorgingsstaat voor burgers, maar ook voor gevestigde 
ondernemers.. Daar moet een eind aan gemaakt worden. We willen het land 
teruggevenn aan de mensen. De politiek moet de burger uitnodigen mee te 
doen.. Gemeenten worden aan de lopende band opgeheven. Wij willen dat 
terugdraaien.. De mensen zien de verloedering om zich heen grijpen en voe-
lenn zich machteloos daar wat tegen te doen. Maar als dat kleine ziekenhuis 
err is en die kleine school, en die burger verdomt het om in het ziekenhuisbe-
stuurr of die activiteitencommissie te gaan zitten. Ja dan heb ik mijn best 
gedaan.. Dan zal ik zeggen: u verspeelt gewoon uw recht. We zien in de 
marktsectorr een geweldige democratisering. Voor tachtig euro heb je een 
overhemdd op maat gemaakt, dankzij het internet. Vroeger kostte dat 250 
euro.. Maar de collectieve sector leeft nog gewoon in de industriële econo-
mie.. Anoniem en grootschalig. Professionals die het voor het zeggen heb-
ben.. En de consument die mag accepteren wat er geboden wordt. Dat is zo 
ouderwetss als de pest. Een grote groep mensen in Nederland zegt: CDA, 
PvdAA of VVD, het is allemaal één pot nat. Zij maken deel uit van die elite 
waarvann mensen intuïtief of intellectueel zien dat die opengebroken moet 
worden.' ' 

WanneerWanneer kwam u zelf op dat idee? 

Toenn Paars in 1993 aantrad, had ik daar aanvankelijk grote verwachtingen 
van.. Ik dacht: die gaan dat aanpakken, die gesloten cultuur. Dat is niet 
gebeurd.. Integendeel. Het is veel erger geworden. De regentencultuur van 
dee PvdA is meer geperfectioneerd dan het CDA ooit voor elkaar heeft gekre-
gen.. Kijk naar wat Netelenbos doet bij de NS. D'r komt geen niet-PvdA'er 
aann te pas. En wat ziet u nu gebeuren: 86 procent van de treinen rijden 
weerr op tijd. Toen ik zei dat het personeel de boel aan het saboteren was 
omm de topmannen Huisinga en Timmer weg te krijgen, was het land te 
klein.. Het is gewoon waar. Er is heel veel sabotage in de gezondheidszorg, 
inn het onderwijs en bij de politie. Je kunt dat de mensen niet erg kwalijk 
nemen.. Want een arbeidsorganisatie is ziek als personeelsleden dat gaan 
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doen.. Het kleinbedrijf komt niet verder dan drie procent ziekteverzuim. 
Hett grootbedrijf zit rond de zeven procent. En dan kom je in de collectieve 
sectorr en daar is het tien, vijftien procent. Dat is sabotage, dat kan niet 
anders.' ' 

WatWat gaat u veranderen? 

'Ikk beloof twee dingen als wij deelnemen aan de regering. En dat zijn keihar-
dee beloften. Ten eerste: na vier jaar zijn er geen wachtlijsten meer in de 
gezondheidszorg.. Ten tweede: een uitermate restrictief vreemdelingenbe-
leid.. We ontvangen er nu 40.000 per jaar. Wat mij betreft binnen de kortste 
kerenn niet meer dan 10.000. De grenzen gaan dicht. We zeggen het Vluchte-
lingenverdragg op. Ook Schengen wordt opgezegd. Herstel van de grenscon-
troless en apparatuur in de havens, de luchthavens en aan de grenzen van 
Belgiëë en Duitsland. Alles en iedereen wordt gescand. Ik wil absoluut een 
eindd maken aan de idiotie dat driekwart van de hier geboren Turkse en 
Marokkaansee jongemannen uit een achterlijk gebied een vrouw gaat halen. 
Vann de asielzoekers is 80 procent economisch vluchteling. Wat houdt het 
woordd vluchteling dan nog in? Ik zeg: als je echt een vluchteling bent, ga je 
vluchtenn in de nabijheid. Dan ben je al blij als je van Lubbers een tentje 
krijgtt en eten; dat je veilig bent. Maar dan stap je toch niet op een vliegtuig 
naarr Nederland toe? Dan ben je toch geen echte vluchteling? Dus ook bij die 
200 procent heb ik geweldige vraagtekens. En ik zeg dus: opvang in de regio. 
Datt betekent uiteindelijk dat vluchtelingen alleen nog maar kunnen komen 
uitt Duitsland, Engeland, België, Denemarken of Zweden als daar iets ern-
stigss gebeurt.' 

UU wilt veel minder asielzoekers toelaten dan 10.000. 

'Watt mij betreft dus nul. Ik vind 16 miljoen Nederlanders wel genoeg. Het is 
eenn vol land.' 

Datt mag u niet zeggen van uw partij. 

'Nou,, daar moest ik me maar eens niet zoveel meer van aantrekken.' 

Stel,, u komt met twintig, vijfentwintig zetels in de Tweede Kamer. 

'Dann zit ik in de regering, niet in de Kamer.' 
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VergeetVergeet het maar. Ze vinden u een straathond. 

'Alss we 15 mei dit soort draconische uitslagen beleven, heeft Paars gigantisch 
verloren.. Dan kan je toch niet meer zeggen: Leefbaar Nederland mag niet in 
dee regering.' 

Enn als ze dat wel doen? 

'Nou,, dan gaan ze lekker met z'n drieën regeren, CDA, PvdA, VVD. Dan 
wordtt het voor ons prijsschieten. Dat zit geen twee jaar, meneer. Vergis u 
niet.. Ik ga heel normaal met die politieke elite om, hoor. Ik ben gewoon on 
speakingspeaking terms met allemaal. Zelfs met Rosenmöller. Eigenlijk de enigen met 
wiee ik niks heb, maar dat vind ik ook niks, zijn die krullenbollen van D66.' 

UU hebt wel het hele staatkundige deel van hun programma gekopieerd. 

'Maarr ik ga wel een paar stappen verder. En nog belangrijker: zij hebben het 
tochh nooit verzilverd. Wanneer had dat gekund? In 1994. De PvdA had die 
prijss wel betaald, hoor. Het is de elite die het kiezen van de burgemeester en 
dee minister-president heeft tegengehouden. Omdat het om hun baantjes 
gaat.. Maar het kader en de gewone partijleden vinden ook dat het moet 
gebeuren.. Dat geldt zelfs voor het CDA: en voor grote gedeelten van de WD. 
Daaromm ben ik er ook zeker van dat die staatsrechtelijke vernieuwing er zal 
komen.' ' 

UU vindt dat islamitische organisaties in Nederland in de gaten gehouden moeten wor-

den,den, zoals in de Koude Oorlog de CPN. 

'Daarr vind ik het goed mee te vergelijken, ja. Niet verbieden. Maar wel heel 
preciess weten wat er in al die verenigingen en moskeeën allemaal wordt 
gezegd.. Ik wil een heel stevig emancipatiebeleid neerzetten voor islamiti-
schee vrouwen in achterstandswijken. Met name de goed opgeleide Turkse en 
Marokkaansee meiden krijgen er van mij van langs. Ze laten hun zusters 
gewoonn barsten. Neem maar een voorbeeld aan onze feministen uit de jaren 
zeventig.. Mijn moeder, dat was een mevrouw uit een kakmilieu, die is ge-
ëmancipeerdd door dit soort vrouwen. Dat verwacht ik ook van die moslim-
meiden,, in plaats van uit een soort protest een hoofddoekje om te doen. 
Hangg het in de wilgen en zorg dat je zusters niet maar één recht hebben: het 
aanrecht.. De Turkse en Marokkaanse jongens in Nederland zijn van de der-
dee generatie, meneer. Dat betekent dat hun ouders hier zijn geboren. En die 
jongenss geven enorme problemen.' 
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OmdatOmdat ze zo vreselijk islamitisch zijn? 
'Jaa die islam, die zondert mensen af. Ze zien ons als een minderwaardig 
soortt mensen. Marokkaanse jongens bestelen nooit een Marokkaan. Is u dat 
well  eens opgevallen? Wij kunnen wel bestolen worden. En ik natuurlijk nog 
dubbel,, want ik ben niet alleen een christenhond, maar ook nog minder dan 
eenn varken. Nou die kun je pakken. Meneer, als ik het juridisch rond zou 
kunnenn krijgen, dan zou ik gewoon zeggen: d'r komt geen islamiet meer 
binnen!!  Maar dat kan ik niet rond krijgen. De islam is achterlijk, ik zeg het 
maar,, het is gewoon een achterlijke cultuur.' 

UU zet aan tot haat tegen buitenlanders. 
'Nee.. Ik gebruik het woord als wapen. Ik veroordeel elk geweld. Ik veroor-
deell  elke discriminatie op grond van ras, godsdienst enzovoort. Hou nou 
op.. Degenen die de boel onder het tapijt vegen, de Partij van de Arbeid voor-
op,, Kok, die zijn toch verschrikkelijk? En als het straks mis gaat, wie hebben 
hett dan gedaan? En het gaat mis. D'r zijn al grote incidenten.' 

UU hebt Janmaat geregeld aangehaald in uw columns, maar zich nooit van hem gedis-
tantieerd. tantieerd. 
'Datt is nonsens. Zo slim waren we bij Elsevier toch wel.' 

WatWat is het verschil tussen u en Janmaat? 
'Ikk zeg: iedereen die hier binnen is, blijf t hier binnen. Ik wil niemand zijn 
burgerrechtenn ontnemen. Het zijn onze Marokkaanse rotjongens, daar kun-
nenn we koning Hassan niet mee opschepen. We hebben ze zelf binnengela-
ten,, dan zullen we het ook zelf moeten oplossen. Voor Antilliaanse jongeren 
will  ik een uitzondering maken. Die zijn hier illegaal binnengekomen, nou, 
hupp terug. Maar als je hier geboren en getogen bent, heb je burgerrechten, 
punt.. Janmaat ging wel een stapje verder. Die wilde bevorderen dat mensen 
eenn enkele reis terug kregen. Dat zult u bij mij niet zien. Wat ik wel zeg, is 
datt het nu afgelopen moet zijn. En dat we d'r genoeg hebben. Veertigdui-
zendd per jaar, dat is in vier jaar tijd een stad met de omvang van Groningen. 
Datt moeten mensen zich eens even goed realiseren. En dan veelal: enkele 
reiss onderklasse. Nou, dat zie ik niet zo zitten. Daar moeten we maar eens 
evenn mee stoppen. Janmaat had gewoon voor een deel gelijk. En door de 
demoniseringg waaraan uw krant ook heeft meegedaan, kon dat allemaal 
niett meer gezegd worden.' 
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'Die'Die buitenlanders pikken onze blonde vrouwen af, zegt u. 'Die ze dan vervolgens hoe-

renren noemen.' 

'Nee,, ik heb het over islamitische mannen die dat doen. Dat is iets anders dan 
buitenlanders,, meneer. Ik sta achter wat Voltaire zegt: ik kan uw mening nog 
zoo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om die te uiten. Ik ben 
ookk voor afschaffen van dat rare grondwetsartikel: gij zult niet discrimine-
ren.. Prachtig. Maar als dat betekent dat mensen geen discriminerende 
opmerkingenn meer mogen maken, en die maak je in dit land nogal snel, dan 
zegg ik: dit is niet goed. Laat mensen die opmerkingen maar maken. Er is een 
grenss en die vind ik heel belangrijk: je mag nooit aanzetten tot fysiek 
geweld.. Dat kan een rechtsstaat zich niet permitteren. Maar als een imam 
weett te vertellen dat mijn levenswandel volstrekt verwerpelijk is en beneden 
diee van varkens ligt: okee, dan zegt hij dat maar.' 

WatWat is uw betrokkenheid bij dit probleem? 

'Ikk heb geen zin om de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen nog 
eenss over te doen. Op middelbare scholen zijn tal van homoseksuele leraren 
diee vanwege Turkse en Marokkaanse jongens in de klas niet durven uitko-
menn voor hun identiteit. Dat vind ik schande.' 

Voeltt u zich persoonlijk bedreigd? 

'Nee,, want ik ben geen bang man.' 

WaaromWaarom dan die haat tegen de islam? 

'Ikk haat de islam niet. Ik vind het een achterlijke cultuur. Ik heb veel gereisd 
inn de wereld. En overal waar de islam de baas is, is het gewoon verschrikke-
lijk .. Al die dubbelzinnigheid. Het heeft wel iets weg van die oude gerefor-
meerden.. Gereformeerden liegen altijd. En hoe komt dat? Omdat ze een 
normen-- en waardenstelsel hebben dat zo hoog ligt dat je dat menselijker-
wijss niet kunt handhaven. Dat zie je in die moslimcultuur ook. Kijk dan 
naarr Nederland. In welk land zou een lijsttrekker van een zo grote beweging 
alss de mijne, openlijk homoseksueel kunnen zijn? Wat fantastisch dat dat 
hierr kan. Daar mag je trots op zijn. En dat wil ik graag effe zo houden.' 
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Pimm Fortuyn over Frits Bolkestein: 'Ik had mijn hoop op hem gevestigd 
omdatt ik dacht: hij pakt nu dat vreemdelingenbeleid aan. Als je naar 
zijnn ontwikkeling kijkt, zie je dat hij een heel goede intellectueel was. 
Hijj  kon goed argumenteren, was heel behendig in het bepalen van de 
politiekee agenda. Maar au fond was hij een slecht politicus. Want een 
politicus,, zeker als die regeringsverantwoordelijkheid heeft, moet het 
niett om het spel, maar om de knikkers gaan. Die man heeft niks neerge-
zet.. Gewoon helemaal niks.' 

Pimm Fortuyn over Hans van Mierlo: 'Die had - met zijn 24 zetels - in 
19944 het lef gehad moeten hebben het premierschap op te eisen. Hij had 
datt ook gekregen. Dat is de grootste strategische fout die D66 in zijn 
bestaann heeft gemaakt. Hij had geen vice-premier moeten worden, 
zekerr geen minister van Buitenlandse Zaken. Dat kon hij fysiek niet 
aan.. Dan ben je er nooit, dus kan je ook geen leiding geven.' 

Pimm Fortuyn over Filip Dewinter: 'Natuurlijk zit die man, vanuit zijn 
perspectief,, naar mij te kijken. Ik zou wel willen discussiëren met 
meneerr Dewinter, meneer Haider, Fini, Bosst, Berlusconi, noem ze maar 
op.. Dan worden de verschillen heel goed duidelijk. Maar zo'n Filip 
Dewinterr heeft met z'n Vlaams Blok wél een derde van de stemmen in 
Antwerpen.. In een democratie moet je met zo'n man dan toch praten?' 

vv J 

Forumpaginaa 9 februari 2002, Commentaar 

Lijsttrekkerr Pim Fortuyn van Leefbaar Nederland laat er geen misverstand 
overr bestaan. Wat hem betreft komt er geen vluchteling Nederland meer in. 
Opvangg in de regio betekent voor Fortuyn dat in ons land slechts plaats is 
voorr politieke vluchtelingen uit België, Denemarken en Duitsland. Wat For-
tuynn betreft zegt Nederland niet alleen het Vluchtelingenverdrag op, maar 
ookk het Akkoord van Schengen. Nederland kan kennelijk alleen leefbaar 
wordenn als het hermetisch van de buitenwereld wordt afgegrendeld. 

Voorr de lezers van Fortuyns boeken en columns in Elsevier zijn deze 
opvattingenn niet nieuw. Maar egotripper Fortuyn is niet langer een eenzame 
praatjesmakerr aan wie schouderophalend voorbij gegaan kan worden. Hij is 
dee leider van een partij die de ambitie heeft deel te nemen aan de regering 
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vann ons land. Met zijn uitlatingen in de Volkskrant van vandaag laat Fortuyn 
duidelijkk blijken geen enkele boodschap te hebben aan de uitspraken van 
hett congres van Leefbaar Nederland. Daar werd immers een voorstel om 
eenn quotum voor asielzoekers in te stellen weggestemd. Eveneens blijkt dat 
dee oprichters van Leefbaar Nederland, Nagel, Westbroek, Schnetz en Van 
Kooten,, hun voorman Fortuyn volstrekt niet in de hand hebben. De Rotter-
dammer,, die zich nog steeds als professor aandient, is een ongeleid projec-
tiell  dat zich aan elke besturing onttrekt. 

Datt Fortuyn en Leefbaar Nederland zich hebben gediskwalificeerd voor 
welkee regering dan ook, blijkt ten overvloede uit het voorstel om artikel één 
vann de Grondwet, dat discriminatie op grond van ras, geslacht, seksuele 
voorkeurr en levensovertuiging verbiedt, te schrappen. De rabiate opvattin-
genn die Fortuyn ten beste geeft over moslims zijn niet alleen grievend, maar 
miskennenn bovendien de grote inspanningen die Marokkanen, Turken en 
anderee migranten zich getroosten om hun bijdrage aan de Nederlandse 
samenlevingg te leveren. 

Intussenn zegt de populariteit van Fortuyn en Leefbaar Nederland veel 
overr de politieke malaise die het land in zijn greep houdt. De afstand tussen 
dee politiek van de gevestigde partijen en de kiezers is in acht jaar Paars 
alleenn maar groter geworden. Van een vruchtbare wisselwerking tussen 
sociaal-democraten,, liberalen en democraten is in het tweede kabinet-Kok 
geenn sprake meer. De oppositie van CDA, GroenLinks en de SP heeft nauwe-
lijk ss iets om het lijf . Tot nu toe hebben alle partijen zich gemakzuchtig 
tegenoverr de kiezers en de uitdaging van Leefbaar Nederland opgesteld. Als 
Fortuynn er op 15 mei met hun zetels vandoor gaat, hebben ze dat aan zich-
zelff  te wijten. 
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Bijlagee 2 

Uitslagenn verkiezingen Tweede Kamer 1989-2003, in zetels 

19899 1994 1998 2002 2003 

Opkomstt (in procenten) 80,3 78,8 73,3 79,1 80 

C D A A 

GPV/RPFF (tot 1998), CU 

SGP P 

D66 6 

V V D D 

PvdA A 

SP P 

Groenl inks s 

Leefbaarr Nederland 

Lijstt Pim Fortuyn 

AOVV (ouderenparti j) 

Centrum-Democraten n 

54 4 

3 3 

3 3 

12 2 

2 2 2 

49 9 

0 0 

6 6 

1 1 

34 4 

5 5 

2 2 

2 4 4 

31 1 

37 7 

2 2 

5 5 

3 3 

29 9 

5 5 

3 3 

14 4 

38 8 

45 5 

5 5 

11 1 

0 0 

43 3 

4 4 

2 2 

7 7 

2 4 4 

23 3 

9 9 

10 0 

2 2 

26 6 

7 7 

44 4 

3 3 

2 2 

6 6 

28 8 

42 2 

9 9 

8 8 

0 0 

8 8 

0 0 
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Bijlagee 3 

ChronologieChronologie van het 'lange jaar 2002' 

200 augustus 2001 
Inn het tv-programma Twee Vandaag kondigt Fortuyn aan de politiek in te 
gaan,, lijsttrekker van Leefbaar Nederland en zelfs minister-president te wil-
lenn worden. 
Inn overleg met hoofdredacteur Arendo Joustra stopt Fortuyn als columnist 
vann Elsevier. 

233 augustus 
Commentaarr de Volkskrant: 
'Wanneerr Fortuyn en Leefbaar Nederland in staat zijn hun krachten te bun-
delen,, bestaat er perspectief op een politieke beweging die voor leven in de 
brouwerijj  kan zorgen. Het kan voor het Haagse establishment geen kwaad 
omm van buitenaf enige concurrentie te krijgen.' 

299 augustus 
Premierr Kok maakt bekend dat hij zich terugtrekt als partijleider van de PvdA. 

311 augustus 
Immigratie-- en Naturalisatiedienst (IND): Tot 1 augustus 2001 meldden zich 
inn dat jaar in Nederland 19.612 asielzoekers, ruim 20 procent minder dan in 
dezelfdee periode in 2000. 

111 september 
Terroristischee aanslagen op het World Trade Centre in New York en het Pen-
tagonn in Washington eisen ruim 3000 doden. 

188 september 
Prinsjesdag.. Koning Beatrix spreekt van diepe verbondenheid met het Ame-
rikaansee volk. 'De aanslagen tegen de menselijkheid doen ons beseffen hoe 
kwetsbaarr ons bestaan is.' 
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277 september 
Dee leiderschapscrisis in het CDA komt tot een uitbarsting, als gevolg waar-
vann twee dagen later partijvoorzitter Marnix van Rij en fractievoorzitter 
Jaapp de Hoop Scheffer zullen terugtreden. 

ii  oktober 
Jann Peter Balkenende wordt gekozen tot fractievoorzitter van het CDA, 
benoemdd tot politiek leider en voorgedragen als lijsttrekker voor de verkie-
zingenn van mei 2002. 

233 oktober 
Pimm Fortuyn wordt voorgedragen als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. 

255 november 
Fortuynn wordt door het congres gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar 
Nederland. . 

277 november 
Robb vann Gijzel treedt af als Kamerlid van de PvdA. Fractievoorzitter Melkert 
enn de PvdA lijden daardoor publicitair veel schade. 

Januarii  2002 
Dee hele maand ligt minister Korthals (VVD) onder vuur vanwege de vrijgela-
tenn bolletjesslikkers op Schiphol. De VVD maakt een duikvlucht in de opi-
niepeilingen. . 

155 januari 
Inn een tv-interview met Ivo Niehe vergelijkt Fortuyn minister Els Borst met 
Osamaa Bin Laden. 

200 januari 
Pimm Fortuyn wordt gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam voor de 
gemeenteraadsverkiezingenn van 6 maart 2002. 

300 januari 
Jann Blokker vergelijkt in zijn Volkskrant-column Fortuyn met Mussolini. 
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99 februari 
Volkskrant-intervieww met Fortuyn: 'Ik vind 16 miljoen Nederlanders wel 
genoeg.. Het is een vol land. Wat mij betreft komt er geen islamiet meer in.' 
Fortuynn wil ook artikel i van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt, 
afschaffenn omdat dat een belemmering zou zijn van de vrijheid van 
meningsuiting. . 

InIn het NOS Journaal brengt politiek redacteur Job Frieszo een oud partij-
programmaa van de Centrum-Democraten in beeld in associatie met For-
tuyn. . 

Overlegg leiding Leefbaar Nederland met Pim Fortuyn loopt uit op beëin-
digingg van de samenwerking. Fortuyn handhaaft zijn uitspraken in de Volks-
krant. krant. 

100 februari 
Inn het tv-programma Buitenhof zegt voorzitter Jan Nagel van Leefbaar 
Nederlandd het vertrouwen in Fortuyn op. 

i ii  februari 
Fortuynn kondigt aan met een lijst, de Lijst Pim Fortuyn (LPF), mee te doen 
aann de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei 2002. 

144 februari 
Officiëlee oprichting Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn. Het bestuur 
bestaatt uit Pim Fortuyn, Peter Langendam, John Dost en Albert de Booij. 

233 februari 
Dee partijraad, bijeen in Rotterdam, bekrachtigt de keuze van het partijbe-
stuurr voor Jan Peter Balkenende als lijsttrekker van het CDA. 

66 maart 
Gemeenteraadsverkiezingen.. Pim Fortuyn behaalt met Leefbaar Rotterdam 
34,77 procent van de stemmen en 17 van de 45 zetels in de Rotterdamse raad. 

Onderr leiding van Paul Witteman verliezen Ad Melkert en Hans Dijkstal 
eenn televisiedebat van Fortuyn en Balkenende. 

144 maart 
Fortuynn presenteert in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag zijn boek en 
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verkiezingsprogrammaa De puinhopen van acht jaar Paars, De Biologische Bak-

kerss Brigade gooit hem drie taarten in het gezicht. Fortuyn doet aangifte 

vann mishandeling en roept premier Kok op een einde te maken aan het 

'demoniseren'' van zijn persoon. 

Politiekk commentator Kees Lunshof betitelt in De Telegraaf Fortuyns boek 

alss borrelpraat: 'onzin en asociaal'. 

Fortuynn geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad Rotterdam. 

ii  maart 

Fortuynn presenteert de kandidatenlijst van de LPF met daarop twee journa-

listen:: Ferry Hoogendijk (oud-hoofdredacteur van Elsevier) en Mat Herben 

(oud-journalist,, nu redacteur/voorlichter van de Defensiekrant). 

166 april 

Premierr Kok biedt het ontslag van zijn kabinet aan vanwege het NiOD-rap-

portt over Srebrenica. 

277 april 

Dee lijsttrekkers debatteren onder leiding van Frits Wester in de pauze van de 

Soundmixshow.Soundmixshow. Fortuyn komt als winnaar uit de bus. 

44 mei 

Dee BBC zendt een interview uit van John Simpson. Wanneer deze Fortuyn 

vraagtt naar zijn gelijkenis met Le Pen, kapt Fortuyn het gesprek af. 

66 mei 

Pimm Fortuyn wordt vermoord door Volkert van der Graaf in het Mediapark 

inn Hilversum. 

Hett hoofdredactioneel commentaar van NRC Handelsblad van 6 mei: 

'Dezerr dagen kan niet over samenleven en politieke keuzes worden 

nagedachtt zonder daarin de figurant Pim Fortuyn te betrekken, die op een 

hoofdroll  lijk t af te stevenen. Hij is (...) veeleer de koning van de simpele 

waarheid,, die zich voegt naar de conjunctuur van het moment. Hij lijk t uit 

opp verwarring en provocatie. (...) Fortuyn wil de macht, als premier. (...) 

Staatt straks Fortuyn als premier met een krans op de Dam, de man die de 

islamm "achterlijk" vindt en mensen uit Marokko en Turkije niet behorend tot 
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"dee moderniteit"? (...) Het is de trots van Nederland dat we hier juist niet de 
enee cultuur beter vinden dan de andere. Dat we hier mensen gelijk behande-
lenn in een open samenleving. Dat we ons hier de xenofoben en racisten van 
hett lij f wensen te houden. Het is een grote schande dat we zestig jaar na dato 
eenn politicus in ons midden daaraan moeten herinneren.' 

Politiekee partijen besluiten tot het stilleggen van de verkiezingscampag-
ne. . 

77 mei 
Mett het uitspreken van vertrouwen in het gezonde verstand van de burger 
heeftt premier Kok het kabinetsbesluit gemotiveerd om de verkiezingen op 
155 mei toch door te laten gaan, ondanks de moord op Pim Fortuyn. Hij vol-
doett daarmee aan een dringend verzoek van de familie Fortuyn en de top 
vann de LPF. 

111 mei 
Eurocommissariss Bolkestein: 'Er is maar één iemand verantwoordelijk voor 
dee moord op Pim Fortuyn en dat is de dader zelf. Het is onzin de linkse par-
tijen,, en met name Wim Kok en Ad Melkert, aan te wijzen als degenen die 
hiertoee hebben aangezet. Het is verkeerd en kwetsend. Helaas hebben men-
senn behoefte aan een zondebok.' 

133 mei 
Dee advocaten Hammerstein en Spong dienen namens wijlen Fortuyn een 
aanklachtt in tegen politici en journalisten/columnisten wegens het aanzet-
tenn tot haat. De klacht richt zich met name tegen Marcel van Dam (Het 
LagerhuisLagerhuis en de Volkskrant), Matty Verkamman (Trouw) en de voltallige redac-
tiee van NRC Handelsblad. 

144 mei 
Premierr Kok roept de kiezers via de televisie op om te gaan stemmen en dat 
'mett verstand' te doen. In een ongebruikelijke aansporing tot het electoraat 
wijstt hij erop dat het vandaag gaat om een stem voor vier jaar. 'Er is geen 
herkansing,, geen tweede ronde. Vandaag bepalen we hoe Nederland er de 
komendee jaren uit ziet qua politieke samenstelling,' aldus Kok. 'Het is 
belangrijkk om niet alleen vanuit het gevoel te stemmen.' 
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155 mei 

Tweede-Kamerverkiezingen:: LPF van o naar 26 zetels, CDA van 29 naar 43, 

PvdAA van 45 naar 23, VV D van 38 naar 24, D66 van 14 naar 7, GroenLinks 

vann 11 naar 10, ChristenUnie van 5 naar 4, SGP van 3 naar 2, Leefbaar Neder-

landd van o naar 2 en SP van 5 naar 9 zetels. 

PvdA-fractievoorzitterr Melkert kondigt zijn terugtreden aan. Hij wordt 

opgevolgdd door Jeltje van Nieuwenhoven. 

166 mei 

Matt Herben wordt gekozen tot de nieuwe fractievoorzitter en politiek leider 

vann de Lijst Pim Fortuyn. Joao Varela (nummer 2 op de lijst) en Ferry 

Hoogendijkk (nummer 5) zijn beiden benoemd tot vice-fractievoorzitter. 

WD-leiderr Hans Dijkstal treedt af als voorzitter van de fractie. Gerrit 

Zalmm volgt hem op. 

177 mei 

CDA-coryfeee Piet Hein Donner (lid Raad van State) door koningin Beatrix 

benoemdd tot informateur, CDA, LPF en VV D starten formatiegesprekken. 

277 juni 

Dee LPF-fractie dreigt met het partijbestuur te breken en zelf verder te gaan 

alss bestuurders Dost en Langendam niet vertrekken. De crisis komt 3 juli 

tenn einde als beiden hun functie hebben neergelegd. 

288 juni 

Dee onderhandelaars Balkenende, Herben en Zalm bereiken overeenstem-

mingg over het regeerakkoord. 

22 juli 

Hett regeerakkoord wordt door de fracties van CDA, LPF en VV D goedge-

keurd. . 

222 juli 

Kabinet-Balkenendee met CDA, W D en LPF wordt beëdigd door koningin 

Beatrixx en presenteert zich 's middags op de trappen van Huis ten Bosch. 

Eduardd Bomhoff (LPF) en Johan Remkes (VVD ) worden benoemd tot vice-

premier.. WD-leider Zalm en LPF-leider Herben blijven buiten het kabinet. 
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'ss Avonds treedt LPF-staatssecretaris Philomena Bijlhout van Emancipa-
tiee en Gezinszaken af vanwege leugens over haar verleden in de Surinaamse 
volksmilities. . 

266 juli 
Balkenendee voert voor de eerste maal als minister-president een debat met 
dee Tweede Kamer, dat handelt over de regeringsverklaring. Hij krijgt de 
steunn van CDA, LPF en VVD, die een ruime meerderheid in de Tweede Kamer 
vertegenwoordigen.. Het motto van het kabinet: 'Duidelijkheid en daad-
kracht'. . 

LPF-ministerr Bomhoff van Volksgezondheid botst met minister Remkes 
vann Binnenlandse Zaken als hij directeur-generaal Van Lieshout om ondui-
delijkee redenen wil overplaatsen. 

44 augustus 
LPF-ministerr Heinsbroek van Economische Zaken tart het CDA en de W D 
doorr te pleiten voor lastenverlichting op korte termijn. Daarmee gaat hij 
lijnrechtt in tegen het nog maar pas gesloten regeerakkoord. 

88 augustus 
LPF-fractievoorzitterr Herben treedt af na kritiek. Hij blijf t Kamerlid voor de 
LPF. . 

133 augustus 
Beoogdd LPF-staatssecretaris Fiona de Vilder haakt af. 

200 augustus 
Harryy Wijnschenk volgt Herben op als fractievoorzitter. 

277 augustus 
Wouterr Bos stelt zich kandidaat voor het leiderschap van de PvdA. 

288 augustus 
LPF-ministerr Nawijn van Vreemdelingenbeleid en Integratie roept veel weer-
standd op door het doen van onhaalbare voorstellen in de media. Vooral van-
wegee het voorstel misdadige Marokkaanse jongeren naar Marokko terug te 
sturen. . 
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99 september 
Kheee Liang Phoa wordt de nieuwe LPF-staatssecretaris voor Emancipatie. 

100 september 
Premierr Balkenende wordt in verlegenheid gebracht als hij voor de Tweede 
Kamerr moet toegeven dat CDA-minister Veerman van Landbouw voor zijn 
beurtt heeft gesproken op een bijeenkomst van de Europese Unie. Veerman 
namm daar afstand van het regeerakkoord door te zeggen dat Nederland zou 
instemmenn met uitbreiding van de EU, zelfs als het landbouwbeleid niet 
wordtt hervormd. 

WD-ministerr Hoogervorst van Financiën botst met LPF-minister Bom-
hofff  van Volksgezondheid. Hoogervorst wil geen extra geld voor de zorg 
beschikbaarr stellen. 

177 september 
Prinsjesdag.. Het kabinet-Balkenende presenteert zijn eerste begroting. Het 
kabinett waarschuwt voor een zwaar economisch jaar, een dalende koop-
krachtt en een toenemende werkloosheid. Het kabinet gaat de komende vier 
jaarr ruim 4 miljard euro bezuinigen. De Nederlander mag kortere wachttij-
denn verwachten in de zorg, extra spitsstroken en duurder openbaar vervoer, 
minderr bureaucratie, strengere asielprocedures en een hardere aanpak van 
illegalen.illegalen. De Nederlander moet soberder gaan leven, maar krijgt de belofte 
vann een veiliger Nederland. 

199 september 
Dee nieuwe LPF-fractievoorzitter Harry Wijnschenk blundert opzichtig tij -
denss de Algemene Beschouwingen. Een intern evaluatierapport van een 
fractiemedewerkerr van de LPF hierover lekt uit. 

244 september 
Dee PvdA-commissie 'Politiek-inhoudelijk koers' onder leiding van Mar-
greethh de Boer presenteert De kaasstolp aan diggelen, de PvdA na de dreun van 15 
mei,mei, een ongezouten analyse van het verkiezingsfïasco. Een kleurloze partij-
leidingg zou het contact met de samenleving hebben verloren, te veel op 
'internee Haagse' belangen zijn gericht, te weinig eigen politieke keuzes 
assertieff  hebben verdedigd en zich geen raad hebben geweten met Fortuyn. 

Waarnemendd fractieleider Jeltje van Nieuwenhoven ziet af van haar kan-
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didatuurr voor het partijleiderschap, waardoor Wouter Bos als enige kandi-
daatt overblijft. 

LPF-Kamerlidd Winny de Jong dreigt met opstappen uit onvrede over de 
machtsverhoudingenn binnen de fractie. Ze eist dat partijvoorzitter Harry 
Wijnschenkk en Ferry Hoogendijk opstappen. 

Oud-ministerr Van Mierlo neemt ontslag als vertegenwoordiger van de 
Nederlandsee regering in de Europese Conventie. Dit internationale gezel-
schapp bereidt een ingrijpende hervorming van de Europese Unie voor. Van 
Mierloo wil het huidige kabinet niet dienen. Aanleiding tot zijn vertrek is een 
doorr WD-staatssecretaris Nicolai (Europese Zaken) gepresenteerde notitie. 
Vann Mierlo vindt het vooral onverantwoord dat Nederland vasthoudt aan 
eenparigheidd van stemmen in de Europese ministerraad. Hij verwijt het 
kabinett gebrek aan durf en visie, juist 'in een cruciale fase in de wereldge-
schiedenis'. . 

299 september 
Oud-ministerr Klaas de Vries stelt zich kandidaat voor het leiderschap van de 
PvdA. . 

11 oktober 
Winnyy de Jong en Cor Eberhard worden uit de LPF-fractie gezet. De Jong en 
Eberhardd blijven Kamerlid. 

22 oktober 
Dee ruzie in de fractie van de LPF is overgeslagen naar het kabinet. Minister 
Heinsbroekk en vice-premier Bomhoff ruziën over het vice-premierschap. 
Premierr Balkenende uit zijn zorgen over de stabiliteit van het kabinet. 

44 oktober 
Premierr Balkenende stuurt de Tweede Kamer een ansichtkaart, met daarop 
dee boodschap dat het kabinet nog altijd een eenheid is. De kaart is 'in geza-
menlijkheidd en eenheid' ondertekend door alle ministers. De premier stuur-
dee de kaart als antwoord op een vraag van GroenLinks-fractieleider 
Rosenmöllerr naar opheldering over de gevolgen van de ruzies rond de LPF. 

55 oktober 
Regiobestuurderss LPF eisen vertrek Wijnschenk. Ook het landelijke bestuur 
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will  van hem af. Wijnschenk zelf geeft aan alleen te vertrekken als een meer-
derheidd van de LPF-Kamerleden wil dat hij vertrekt. 

88 oktober 
Interimbestuurderr Ed Maas dreigt zich terug te trekken als kandidaat-voor-
zitterr van de LPF als Wijnschenk aanblijft als fractievoorzitter. Maas heeft de 
steunn van vice-premier Bomhoff en een groot deel van de LPF-achterban. 

144 oktober 
Hett Openbaar Ministerie onderzoekt of Tweede-Kamerlid Theo de Graaf 
vann de LPF zijn Kamerzetel heeft gekocht. Volgens bronnen binnen de LPF 
zouu hij 25.000 euro aan Pim Fortuyn hebben betaald om in de Kamer te 
komen.. De LPF-bewindslieden besluiten externe adviseurs aan te stellen om 
dee ruzie tussen Heinsbroek en Bomhoff op te lossen. 

155 oktober 
Begrafeniss prins Claus 

Dee zeven overige bewindslieden van de LPF zeggen hun vertrouwen op in 
hunn partijgenoten vice-premier Bomhoff en minister Heinsbroek, die echter 
beidenn weigeren op te stappen. Ze vragen allebei vertrouwen van de LPF-frac-
tie.. De val van het kabinet is onafwendbaar, maar premier Balkenende is niet 
inn staat de door hem bijeengeroepen ministerraad ordelijk te laten verlopen. 

166 oktober 
Tweedee Kamer zegt het vertrouwen op in het kabinet-Balkenende. Herben 
verwijtt Zalm 'de stekker uit het kabinet te hebben getrokken'. 

Balkenendee biedt het ontslag van zijn kabinet aan, na 87 dagen regeren. 
LPF-fractievoorzitterr Wijnschenk wordt door fractie afgezet. Mat Herben 

wordtt opnieuw benoemd tot fractievoorzitter. 

311 oktober 
Ayaann Hirsi AH, wetenschappelijk medewerkster van de Wiardi Beekman 
Stichtingg van de PvdA, stapt over naar de VVD. Ze stelt zich kandidaat voor 
dee Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003. 

122 november 
Wouterr Bos is in de ledenraadpleging met 60,6 procent van de stemmen 
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gekozenn tot lijsttrekker van de PvdA. Bos verslaat daarmee Jeltje van Nieu-
wenhovenn (die was teruggekomen op haar beslissing geen kandidaat te 
zijn),, Klaas de Vries en Jouke de Vries. 

Fractievoorzitterr Rosenmöller van GroenLinks ligt in de clinch met zijn 
SP-collegaa Marijnissen. Hij verwijt de socialisten dat zij opportunistisch met 
Pimm Fortuyn en zijn LPF zijn omgegaan. De SP zou zich niet ondubbelzinnig 
tegenn Fortuyn hebben opgesteld. Daaraan zou de SP zijn hoge positie in de 
peilingenn (SP staat op 17 zetels) te danken hebben. 

155 november 
Paull  Rosenmöller treedt terug als lijsttrekker van GroenLinks. Hij vindt zijn 
opvolgster,, Femke Halsema, beter geschikt als aanvoerder. Rosenmöller, die 
langdurigg politiebescherming heeft gehad, onthult de ernst van de bedrei-
gingenn die jegens hem werden geuit: 'Voor kerst ben je weduwnaar.' 

166 december 
DD 6 6-1 eider Thorn de Graaf verklaart in de Volkskrant toekomst te zien in een 
coalitiee met het CDA en de VVD. 

199 december 
Hett boek Blinde ambitie van Eduard Bomhoff, werkloos oud-minister van de 
LPF,, verschijnt. Hij citeert hierin uit vertrouwelijke kabinetsvergaderingen. 

44 januari 2003 
Wouterr Bos wint tv-debat met lijsttrekkers voor de Kamerverkiezingen van 
222 januari. 

222 januari 
Verkiezingenn voor de Tweede Kamer, CDA van 42 naar 44 zetels, LPF van 26 
naarr 8, VVD van 24 naar 28, PvdA van 23 naar 42, SP blijf t op 9, GroenLinks 
vann 10 naar 8, D66 van 7 naar 6, SGP blijf t op 2, ChristenUnie van 4 naar 3, 
Leefbaarr Nederland van 2 naar o. 
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Bijlagee 4 

PaarsPaars in cijfers 

Volgenss het Sociaal en Cultureel Planbureau steeg het aantal inwoners dat 

tevredenn was met het functioneren van de overheid van 56 procent in 1995 

tott 65 procent in 2000.4* 1 Deze tevredenheid had ongetwijfeld te maken met 

gunstigee kengetallen van de economie. 

Tabell  1 Kengetallen economie van Nederland 

19900 1995 2000 2001 2002 

BBPP per hoofd (in euro's van 1995) 18.001 19.55,1 22.736 22.820 22.980 

Koopkrachtt modaal (1990 = 100) 100 101,7 104,5 111,3 112,7 

Werkloosheidd (% beroepsbevolking) 7,0 7,8 3,6 3,3 3,8 

Bron:: SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2002462 

Maarr wanneer we de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en de kosten 

perr eenheid product in dezelfde periode bekijken in het onderwijs, de zorg 

enn de kwartaire (publieke) sector als geheel, ontstaat er een heel ander beeld. 

Zekerr wanneer we deze ontwikkeling vergelijken met die in de marktsector. 

Dee arbeidsproductiviteit in de publieke sector stagneert, terwijl de markt-

sectorr per werknemer 4 procentpunt meer produceert. 
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Tabell  2 Arbeidsproductiviteit {1990 = 100) 

19955 2000 

Onderwijss 107 103 

Zorgg 103 105 

Totaall  kwartaire sector 105 105 

Marktsectorr 105 109 

Bron:: SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2002463 

Dee kostenontwikkeling geeft een spiegelbeeldig patroon te zien. Het kosten-

niveauu in de marktsector blijf t gedurende de jaren negentig stationair. De 

kostenn per eenheid product in het onderwijs en in de zorg rijzen de pan uit 

mett 20 procentpunt in vijfjaar. De overheidssector als geheel werd tussen 

19955 en 2000 10 procent duurder bij gelijk blijvende productie (zie tabel 3). 

Tabell  3 Kosten per eenheid product (1990 = 100) 

19955 2000 

Onderwijss 103 122 

Zorgg 103 118 

Totaall  kwartaire sector 102 112 

Marktsectorr 100 100 

Bron:: SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2002464 

Dee oplossing van dit raadsel zit niet zozeer in het niveau van beloning, want 

dee salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn, met uitzondering van 

diee voor academici, in de publieke sector niet slechter dan in de marktsector. 

Hett arbeidsklimaat bij de overheid daarentegen is ontmoedigend en ziekma-

kend.. Het ziekteverzuim in de marktsector ligt op een structureel lager 

niveauu dan dat in de publieke sector, zoals blijk t uit tabel 4. 
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Tabell  4 Ziekteverzuim in procenten (exclusief zwangerschapsverlof) 

Rijk k 

Politie e 

Defensie e 

Rechterlijkee macht 

Gemeenten n 

Provincies s 

Basis-- en voortgezet onderwijs 

Hogerr beroepsonderwijs 

Universiteiten n 

Zorg g 

Ziekenhuizen n 

Verpleeg-- en bejaardenhuizen 

Primairee sector (landbouw) 

Secundairee sector (industrie) 

Tertiairee sector (commerciële diensten) 

1996 6 

5,9 9 

7,5 5 

4,8 8 

3,0 0 

6,3 3 

5.7 7 

7,2 2 

4,6 6 

3,8 8 

6,7 6,7 

6,3 3 

7,o o 

3,4 4 

4,9 9 

4,1 1 

1999 9 

7,o 7,o 

8,5 5 

5,8 8 

4,2 2 

7,8 8 

7,5 5 

7,8 8 

6,3 3 

4,3 3 

7,8 8 

7,2 2 

8,4 4 

3,6 6 

6,0 0 

4,6 6 

2000 0 

7,7 7,7 

9,4 4 

6,3 3 

4,6 6 

8,5 5 

7,6 6 

8,5 5 

7,8 8 

7,4 4 

8,6 6 

3,9 9 

6,1 1 

4,8 8 

Bron:: SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2002465 

Uitt deze cijfers blijkt dat de marktsector rond 2000 beter presteerde dan de 
collectievee sector. Uit de ontwikkeling van het ziekteverzuim blijkt duidelijk 
datt de overheid slechter voor haar werknemers zorgt dan het bedrijfsleven. 
Dee extra middelen hadden dus een sterk inflatoir effect. De prestaties bleven 
gelijkk of verminderden, terwijl de lonen stegen. Minder diensten voor meer 
belastinggeld. . 

Nederlandd stond rond 1998 met zijn open economie in Europa aan de top 
watt betreft economische expansie en banengroei,466 maar wat betreft de 
kwaliteitt van de publieke dienstverlening was het teruggezakt. Zo lagen de 
onderwijsuitgavenn als aandeel van het BBP fors lager dan het gemiddelde in 
dee EU (alleen Ierland en Griekenland gaven minder uit), wat gevolgen had 
voorr de grootte van de klassen (zie tabel 5). 
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Tabell  5 Leerlingen per leraar in enkele landen, 2000; onderwijsuitgaven 1999 

(inn procenten van BBP) 

Nederland d 

België ë 

Denemarken n 

Duitsland d 

Frankrijk k 

Italië ë 

Ierland d 

Primair r 

onderwijs s 

16,8 8 

15,0 0 

10,4 4 

19,8 8 

19,8 8 

11,0 0 

21.5 5 

Secundair r 

onderwijs s 

17,1 1 

9.7 9.7 
12,8 8 

15.2 2 

12,5 5 

10,3 3 

15.9 9 

Onderwijs--

uitgaven n 

4,7 7 

5,5 5 

6,7 7 
5,6 6 

6,2 2 

4,8 8 

4,6 6 

Bron:: CBS, Statistisch jaarboek 20034*7 

Ministerr Borst van Volksgezondheid hanteerde een uitgavenplafond (van 8,5 

procentt van het BBP) dat tot een verschraling van de zorg heeft geleid (zie 

tabell  6). 

Tabell  6 Aantal artsen per 10.000 inwoners en bedden per 1000 inwoners, 1997 

Huisartsenn Specialisten Ziekenhuis- Verpleeghuis-

beddenn bedden 

Nederland d 

België ë 

Denemarken n 

Duitsland d 

Frankrijk k 

Italië ë 

Ierland d 

5 5 

15 5 

6 6 

10 0 

15 5 

9 9 

4 4 

10 0 

16 6 

1 1 

22 2 

15 5 

5 5 

3 3 

3,8 8 

5,3 3 
3,6 6 
6,6 6 

4,3 3 

5,5 5 

3,3 3 

3,7 7 

1,1 1 

6,7 7 

4.2 2 

i ,4 4 

5,2 2 

Bron:: SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 20004 
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Dee sjofele collectieve voorzieningen voor onderwijs en zorg vormden een 
scherpp contrast met de volkomen uit de hand gelopen uitkeringen aan bij-
standd (ruim een half miljoen) en aan arbeidsongeschiktheid (bijna negen-
honderdduizendd uitkeringen, exclusief ruim driehonderdduizend uitke-
ringsjarenn wegens ziekteverzuim). In totaal keerde de Nederlandse overheid 
perr jaar ruim 4 miljoen uitkeringsjaren uit (waarvan 2 miljoen AOW-uitke-
ringen).4*9 9 

Dee Bijstandswet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheid waren royaal 
enn zaten slecht in elkaar. Het massale misbruik van die regelingen werd uit-
geloktt door een zeer lakse uitvoeringspraktijk. De commissie-Van der Zwan 
constateerdee in 1993 dat vrijwel geen van de ruim 3100 onderzochte dossiers 
vann de bijstand voldeed aan de normen. Inkomens-, vermogens-, en part-
nertoetsenn vonden zeer onvolledig plaats, terwijl de gegevens van de aanvra-
gerss vrijwel nooit werden nagetrokken. Ook sancties bij misbruik werden 
zeldenn opgelegd. In tweederde van de gevallen werd een bijstandsuitkering 
verstrektt op ongefundeerde gronden.470 

Hett percentage uitkeringsjaren wegens arbeidsongeschiktheid van het 
totaall  aantal arbeidsjaren was in Nederland in 1993 16 procent. In Frankrijk, 
Groot-Brittanniëë en Denemarken lag het rond de 10 procent, in de Verenig-
dee Staten 8 procent, in Duitsland 7 procent en in België 6 procent.471 Nadat 
inn de jaren tachtig honderdduizenden werknemers in het bedrijfsleven en de 
overheidd via de dure weg van de WAO uit het arbeidsproces waren gesluisd, 
bleeff  de keuringspraktijk ook in de jaren negentig volkomen in gebreke. De 
periodee vóór de definitieve arbeidsongeschiktheid werd niet benut voor 
reïntegratieactiviteiten;; de tijdelijk zieke werd zo vanzelf steeds minder 
inzetbaar.. Hoger opgeleide werknemers waren oververtegenwoordigd in de 
WAO,, net als werknemers in de publieke sector - die, zoals we in tabel 4 al 
zagen,, een veel hoger ziekteverzuim kenden dan mensen in de marktsec-
tor.472 2 

Watt betreft de bestrijding van criminaliteit week Nederland eveneens in 
ongunstigee zin af van de buurlanden. Terwijl het ophelderingspercentage 
vann delicten in Duitsland 49 procent was, in Frankrijk 35 procent, Zweden 
300 procent, in Engeland 27 procent en in de Verenigde Staten 21 procent, 
kwamm Nederland in de jaren negentig niet verder dan 17,4 procent. Slechts 
122 procent van de vermogensdelicten werd opgehelderd, tegen 45 procent 
vann de geweldsdelicten.473 

Hett aantal agenten per 10.000 inwoners bedroeg in Nederland 256, ter-
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wij ll  het gemiddelde in de Europese Unie 375 per 10.000 was. Italië stond in 
dee jaren negentig aan kop met 488 agenten, gevolgd door Spanje {477), Por-
tugall  (440) en Frankrijk (394). Duitsland (320), Engeland (318) en Zweden 
{310)) scoorden onder het EU-gemiddelde.474 
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