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 Den Haag -Premier Kok heeft zware kritiek op de rol van de Kamer in het aftreden van staatssecretaris Linschoten 

(sociale zaken). Volgens de minister-president was het rapport van de commissie-Van Zijl over de CTSV-affaire 'one-

venredig zwaar'. Volgens hem was bovendien al voor het debat duidelijk dat Linschoten kansloos was.  

 Dit zei Kok na afloop van de ministerraad. Hij onthulde dat de bewindsman samen met vice-premier Dijkstal en 

VVD-leider Bolkestein hem al aan het begin van de avond lieten weten dat Linschoten de eer aan zichzelf wilde hou-

den. Op Koks verzoek besloot Linschoten zich eerst te verdedigen. Daarna zou de voltallige top van de coalitie de ba-

lans opmaken. Nadat Linschoten in de Kamer eiste dat er geen 'millimeter' twijfel aan zijn geloofwaardigheid mocht 

blijven bestaan, was het lot van de bewindsman bezegeld. Kok stelde dat Linschoten daarmee de kwestie daarmee 'ver-

der op scherp zette'. De regeringspartijen wilden geen onvoorwaardelijk vertrouwen in hem uitspreken. Daarop heeft 

Linschoten volgens Kok de 'enige logische conclusie' getrokken. 

 Pagina 5: Kok: verlies voor kabinet: 'Eervol ontslag' staatssecretaris zet coalitie niet onder druk 

 Koningin Beatrix heeft staatssecretaris Robin Linschoten gisteren 'eervol ontslag' verleend. 

 Linschoten zei gisternacht dat hij niet door het leven wilde als 'aangeschoten wild' en dat hij daarom in het kamer-

debat voor de aanval had gekozen. Volgens de VVD'er restte hem niets dan aftreden toen de kamer weigerde het volle 

vertrouwen in hem uit te spreken. 

 "Dit is in de allereerste plaats een verlies voor het kabinet, maar ook voor mijzelf als ploegleider', aldus premier 

Kok gisteren. Hij zei 'teleurgesteld' te zijn in de ontknoping van het debat. 

 De minister-president zei te hopen dat de val van Linschoten de coalitie niet onder druk zet. Kok verwacht dat 

niet, omdat de fractievoorzitters van de coalitie in hun verklaringen hebben gesproken over een 'incident'. VVD-leider 

Bolkestein wil 'zonder mitsen en maren' met de paarse coalitie doorgaan tot de verkiezingen in 1998. Hij neemt ook 

afstand van de suggestie uit zijn eigen partij dat de VVD de jacht zal openen op bewindslieden van de coalitiepartners. 

 Kok verweet de Kamer dat deze al voor het debat 'informeel' zijn conclusies had getrokken. Hij wees erop dat de 

regeringsfracties niet eens meer de moeite namen om serieus op het antwoord van Linschoten in te gaan. 

 Kok had forse kritiek op het rapport van de parlementaire onderzoekcommissie, die de crisis bij het College van 

Toezicht Sociale verzekeringen in kaart bracht. "De conclusies zijn op een aantal punten buitengewoon hard. De staats-

secretaris heeft goed aangegeven waarom hij die conclusies verre van zich wierp.' 

 Kok wilde niet zeggen of hij de lezing van Linschoten onderschreef: "De rol van de staatssecretaris zelf was in het 

geding. Voor anderen is het moeilijk om te beoordelen wat waar is en niet waar is.' 

 Over de opvolging van Linschoten bestond gisteravond nog geen duidelijkheid. Wel circuleerden de namen van de 

VVD-Kamerleden Van Hoof en Remkes, de Amsterdamse wethouder van Financien De Grave en de voorzitter van de 

vakcentrale MHP, Van Dalen. VVD-leider Bolkestein regelt de zaak vanuit Frankrijk waar hij vakantie houdt. 
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