VVD-coryfee
Hermans weer
in opspraak
Vernietigend rapport over toezicht bij Meavita
DAVID BREMMER

DEN HAAG - Voor de tweede keer
in korte tijd is VVD-coryfee Loek
Hermans in opspraak vanwege'
een bijbaantje als toezichthouder.
Nadat de VVD-fractievoorzitter in
de Eerste Kamer al door de affaireAlbayrak moest opstappen bij het
COA, lijkt nu de ondergang van
thuiszorgorganisatie
Meavita vervelende consequenties
voor de
VVD'er te kunnen krijgen.
Als er een verkiezing zou bestaan
voor meest gerenommeerde bestuurder in de polder, dan gooit Loek Hermans hoge ogen. De Limburger is de
übemetwerker van de VVD. Eerder
was hij onder meer Onderwijsrninister, baas van MKBNederland, commissaris van de koningin in Friesland
en burgemeester van Zwolle. Naast
die hoofdfuncties heeft hij echter altijd een indrukwekkende lijst met bijbaantjes gehouden. Eén daarvan was
zijn functie als hoofd toezichthouder
bij Meavita. Het tv-programma
Nieuwsuur citeerde vrijdag uit een
onderzoeksrapport over de in 2009
failliet gegane thuiszorggigant. De
conclusies zijn niet mals: de raad van
bestuur en de raad van toezicht hebben riskant, ongeloofwaardig en onbegrijpelijk gehandeld.
Het debacle rond Meavita, in 2007
ontstaan uit een fusie van vier thuiszorgbedrijven, is van zeldzame proporties. In nog geen twee jaar tijd wist
de Meavitatop het complete eigen
vermogen van tachtig miljoen euro
erdoorheen te jagen en nog eens tientallen miljoenen euro aan schulden

te maken. Hoofdoorzaak: een geflopt, twintig miljoen euro kostend
project met zorg op afstand via tvkastjes. Ook een nieuw administratiesysteem bleek een peperdure misser. In 2009 ging Meavita bankroet.
Het lijkt niet het eerste geval van gebrekkig toezicht door Hermans. De
WD'er kwam in 2011 al in problemen
als voorzitter van de raad van toezicht bij het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA).Directeur Nurten
Albayrak moest vertrekken nadat
medewerkers uit de school klapten
over haar schrikbewind en bovendien bleek dat haar salaris ruim boven de balkenendenorm lag.
Als gevolg van de problemen stapten Hermans en de complete raad van
toezicht in oktober 2011 op. De commissie-Scheltema constateerde een
half jaar later dat Hermans c.s. onvoldoende toezicht hadden gehouden.
De affaire-Albayrak was reden voor
toenmalig VVD-fractievoorzitter in
de Tweede Kamer Stef Blok, tegenwoordig minister van Wonen, om
Hermans op het matje te roepen.
De liberalen zaten in hun maag met
de zaak omdat ook Albayrak van
WD-huize was en zo de suggestie
van vriendjespolitiek werd gewekt.
Bovendien speelde Meavita al: enkele maanden eerder was de Ondernemingskamer Amsterdam een onderzoek naar vermeend wanbeleid begonnen. De VVDvoorzag nieuwe problemen.
Die problemen lijken er nu inderdaad. Volgens SP-leider Emile Roemer is Hermans' positie in de Eerste
Kamer door de nieuwe affaire aangetast. Hij wijst op de vele nevenfunc-

Übernetwerker

Loek Hermans wordt gebrekkig toezicht verweten bij Meavita. (Rechts D66-senator Thom de Graaf.)

ties van Hermans, die momenteel
achttien bijbanen heeft, waaronder
adviseur bij Ernst & Young en lid van
de raad van advies van Koninklijke
Horeca Nederland.
"Iemand met zoveel petten op kan
zijn werk niet fatsoenlijk doen," zei
Roemer in radioprogramma Kamerbreed. Hijspreekt van een old boys network dat elkaar baantjes toeschuift.

I

TOp Meavita joeg in twee
jaar eigen vermogen van
80 miljoen erdoorheen
Hermans' eigen WO houdt zich liever op de vlakte. "Wijreageren niet op
een uitgelekt rapport," aldus een
woordvoerster. Hermans zelf laat weten dat hij niet kan reageren 'vanwege het feit dat het een conceptrapport
betreft'.
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Voordeel voor Hermans is dat de op- den reageren als onze fractievoorzitpositie voorzichtig moet zijn. De com- ter in de Eerste Kamer, Elco Brinkmotie rond Hermans rakelt de discus- man, niet voorman van Bouwend Nesie op of Eerste Kamerleden wel zo- derland was geweest."
veel nevenfuncties kunnen hebben.
Voor Hermans hangt er nu veel van
Veel partijen hebben senatoren met af wat er verder gebeurt rond Meavimeerdere petten. SP-kamerlid Ro- ta. De Ondernemingskamer Amsternald van Raak zei recentelijk dat par- dam moet officieel nog uitspraak
tijen hier een stuk kritischer op moe- doen. Het kan zijn dat de rechter de
ten zijn. "Hoewel een verbod op bij- conclusies van het rapport niet deelt.
banen ook niet kan, het lidmaatVolgens de bij Meavita betrokken cuschap van de Eerste Kamer is nu een- rator Marc Udink heeft Hermans in iemaal geen fulltimebaan."
der geval een probleem, en dan niet
D66-voorman Alexander Pechtold
alleen politiek: Hermans zou financivolstaat dan ook met de woorden dat eel aansprakelijk kunnen zijn voor
Hermans als politicus een groot pro- het Meavitadebade. FNV Bondgenobleem heeft. Hij wil zich als D66'er Pten, dat de zaak voor de Onderneverder niet mengen in een WD-zaak.
mingskamer aanspande, overweegt
Hetzelfde geldt voor het CDAen coali- zo'n procedure.
tiepartner PvdA. Beide partijen beHoewel hij en de andere bestuurweren zich te weinig in de zaak ver- ders en toezichthouders verzekerd
diept te hebben om een goede reactie zijn, biedt dat onvoldoende soelaas.
te kunnen geven. Een CDA-Kamerlid "Het verzekerde bedrag is niet zo
dat anoniem wil blijven zegt wel: "Ik groot als de 48 miljoen euro aan
weet vrij zeker dat wij veel feller zou- schulden," zegt Udink.

