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Van Rey’s Haagse hulptroepen
Uit vrees dat de partij averij oploopt door de corruptiezaak rond Jos van Rey, bemoeide
de VVD-partijtop zich achter de schermen nadrukkelijk met diens verweer. Die actieve
houding staat haaks op de naar buiten toe geventileerde standpunten dat het een lokale
kwestie is en dat de oud-wethouder beter op afstand gehouden kan worden.

door Roel Ophelders, Theo Sniekers
en Bram van der Heijden

O

f de afdeling Roermond gedurende het
strafrechtelijk traject afstand wil bewaren tot
corruptieverdachte Jos van Rey. Zo
luidt begin februari dit jaar het
‘dringende advies’ van partijvoorzitter Benk Korthals aan de afdeling
Roermond.
Doel van de uitspraak van de partijtop was om een eind te maken aan
het voortdurende openlijke gedweep van de Roermondse afdeling met Van Rey. De VVD-afdeling die de oud-wethouder verdedigt, uit solidariteit met hem uit de
coalitie stapt en hem al snel weer
uitnodigt voor overleg over de politieke koers. Stuk voor stuk publicitair gevoelige stappen die als provocatie worden uitgelegd. Het partijbestuur verwacht dan ook niets
minder dan dat het contact met
Van Rey conform advies op een
zeer laag pitje gaat, licht een woordvoerster van Korthals toe.
De woorden van de partijvoorzitter vallen verkeerd, en de Roer-

mondse fractievoorzitter Dré Peters spreekt hardop het vermoeden
uit dat de partijtop ‘gewoon interessant wil doen’. Zijn impliciete conclusie dat Korthals alleen maar
voor de bühne een veto uitspreekt
over het onderhouden van warme
banden met Van Rey, komt niet uit
de lucht vallen. Want uit partij-interne e-mails die in handen zijn gekomen van deze krant, blijkt nu
dat ook de partijvoorzitter zelf weinig heeft gedaan om distantie te betrachten tot de in opspraak geraakte oud-wethouder. Sterker nog: achter de schermen steekt het partijbestuur net zo gretig de helpende
hand uit naar Van Rey als de lokale
afdeling Roermond al in de openbaarheid had gedaan. Want Korthals, oud-minister van Justitie,
praat op een gegeven moment zelfs
mee over de tactiek die hij zou

䊳 Korthals praat ‘in goede en
open sfeer’ met Van Rey
en steunt uiteindelijk de
uitgestippelde strategie.

moeten volgen in zijn naderende
strijd met het Openbaar Ministerie
(OM).
Het is woensdag 19 december als
partijvoorzitter Korthals samen
met landelijk penningmeester Mart
van de Ven aanschuift bij een Roermondse delegatie voor overleg, zo
blijkt uit een gespreksverslag van
voorzitter Victor Cillekens van de
VVD Roermond. Aanwezigen: Jos
van Rey, samen met diens vertrouweling Jan Puper, die vice-fractievoorzitter is. Een andere opvallende aanwezige: een deskundige op
het gebied van bestrijding van fraude en belastingontduiking die bij
opsporingsdienst FIOD heeft gewerkt. Zijn naam wordt niet genoemd. Volgens het gespreksverslag wordt in ‘een goede en open
sfeer’ gesproken over de toekomstige verdediging van corruptieverdachte Van Rey. De FIOD-deskundige heeft zelfs een strategie voor
de oud-wethouder uitgestippeld en
presenteert die aan het gezelschap.
De afvaardiging van het hoofdbestuur, Korthals en Van de Ven,
keurt die strategie volgens de notulen goed. Laatstgenoemde neemt

ook nog voor tien jaar aan jaarstukken mee van Liba, de BV die sponsorgeld voor de VVD vergaart en
waarvan het Openbaar Ministerie
nu vermoedt dat die als vehikel
voor steekpenningen diende. Voor
‘nadere bestudering’, zo wordt vermeld. Het is niet het enige huiswerk dat meegaat. Het partijbestuur wordt ook op het hart gedrukt ‘alle geoorloofde en ter beschikking staande kanalen aan te
boren’ om justitie te bewegen Van
Rey snel uitsluitsel te geven. Vóór
de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2014.
Of het nou om de eerste belastende publicaties ging, over de inval bij Van Rey of over de provocaties van de VVD Roermond: het
partijbestuur hield in reacties altijd
vol dat het om een lokale kwestie
ging. Dat de partij zich in werkelijkheid grote zorgen maakt, werd de
afgelopen maanden steeds duidelijker en wordt nu ook ondersteund
door de vertrouwelijke mails. Die
zorgen dateren al van december
2011, toen partijbestuur en Van Rey
afspraken vooraf te overleggen over
reacties van de Roermondse politicus op eventuele aantijgingen, toen

䊳 Dat de partij zich in werkelijkheid grote zorgen maakt,
werd de afgelopen maanden steeds duidelijker.

er van inmenging van justitie nog
geen sprake was. Maar ook later in
het proces werpt ‘Den Haag’ zich
nadrukkelijk op als tussenschakel
in de communicatie naar buiten.
De VVD wordt „gegijzeld” door deze strafzaak, gaf Korthals dinsdag
toe in een van zijn spaarzame interviews over de zaak, tegenover
RTL-Z. Een gesprek waarin hij benadrukte „tot dusver geen enkele
reden” te hebben om aan de lezing
van Van Rey te twijfelen dat hij ten
onrechte verdacht wordt. „Hij is onschuldig tot hij veroordeeld is. En
het is toch iemand die 30 jaar veel
voor partij heeft betekend.” Geheel
in de lijn van wat besproken is op
19 december laat Korthals ook de
kans niet onbenut om de druk op
justitie op te voeren. Het OM moet
Van Rey snel duidelijkheid geven,
vindt hij.
Komende dagen staat in Maarssen
het partijcongres op het programma. Een congres dat voor een groot
deel in het teken zal staan van integriteit in het openbaar bestuur.
Nieuwe ‘vuistregels’ voor zuiver bestuur zullen worden gepresenteerd
en er liggen moties klaar om de inbreng van Van Rey in de partij te
minimaliseren. Leden willen dat de
partij weer haar onkreukbare imago als bestuurderspartij terugkrijgt
door onverkort in te grijpen op de
plekken wat het misgaat. Wat dat
betreft heeft het congres er met de
geheime bemoeienis van het partijbestuur weer een bespreekpunt bij.
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Uit een gespreksverslag blijkt dat VVD-partijvoorzitter Benk Korthals (links) steun heeft uitgesproken voor de voor Jos van Rey uitgestippelde verdedigingsstrategie.

