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DEN HAAG - Minister Korthals (VVD, justitie) moet
het de rest van de rit doen met de politieke steun van de
drie paarse fracties PvdA, VVD en D66. De voltallige
oppositie heeft gisteren het vertrouwen in hem opgezegd.

De minister van justitie wordt verweten dat hij verkeerd
heeft gehandeld in de kwestie van de drugssmokkelaars
die Schiphol overspoelen. Niet alleen is hij volgens de
fracties van CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP en SGP
'tekortgeschoten' bij de bestrijding van dat verschijnsel.
Ook vindt de hele oppositie dat hij de Tweede Kamer 'te
laat, onvolledig en onjuist' heeft geinformeerd.

Voluit steun kreeg Korthals alleen van de VVD-fractie.
De beide andere paarse fracties, PvdA en D66, gingen
gedeeltelijk mee in de kritiek van de oppositie, al
steunden ze de motie van afkeuring niet. Volgens D66 is
de minister tekortgeschoten in 'politiek management',
woorden die doen denken aan de kritiek die Korthals als
kamerlid had op voorgangster Sorgdrager (D66).

'De minister is minder passief geweest dan het leek, maar
ook minder actief dan wij wenselijk hadden gevonden',
aldus D66-kamerlid Dittrich. 'Dat zou een reden kunnen
zijn om politieke consequenties te trekken. Maar wij
willen de minister in staat stellen de voorgestelde
maatregelen uit te voeren.'

Volgens zijn collega Van Oven (PvdA) heeft Korthals de
Kamer 'omfloerst' en 'spaarzaam' geinformeerd en laat

gereageerd op signalen dat het op Schiphol uit de hand
liep. 'Maar dat de minister de Kamer onjuist heeft
geinformeerd, klopt niet. De PvdA heeft nog vertrouwen
in de minister vanwege de maatregelen die hij nu neemt.'

De voltallige oppositie heeft het echter gehad met
Korthals. Niet alleen heeft hij de Kamer niet ruimhartig
genoeg van informatie voorzien. Hij heeft ook (in de
woorden van CDA-kamerlid Rietkerk) 'te afwachtend, te
traag, te laks, kortom te laconiek gereageerd'.

GroenLinks en SP maken de minister datzelfde verwijt,
maar vinden bovendien dat hij met zijn noodmaatregelen
(zoals het groepsgewijs oplsuiten van drugskoeriers)
doorschiet en in paniek allerlei rechtsstatelijke principes
overboord zet.

De minister schetste de Kamer uitvoerig hoe hij van
meet af aan druk bezig is geweest met het probleem.
'Aangeschoten wild' voelt hij zich niet, zei hij na afloop.
'Het was natuurlijk beter geweest als alle 150 kamerleden
achter me hadden gestaan. Maar mijn beleid wordt
gesteund', oordeelde hij. Korthals vond evenmin dat
PvdA en D66 hem alleen maar hadden gespaard, omdat
de verkiezingen voor de deur staan. En het debat heeft
ook niets veranderd aan zijn wens om nog vier jaar bij te
tekenen op Justitie.

Korthals deelt zijn politieke lot met zijn collega en
partijgenoot De Grave (defensie). Die kreeg in april vorig
jaar tijdens het debat over de vuurwerkramp in Enschede
een door alle oppositiefracties gesteunde motie van
afkeuring aan de broek.
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