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S e p te m b e r  1998

M iljoenennota

Het tweede Paarse kabinet dringt op Prinsjesdag aan op waakzaamheid omdat de uitbundi
ge economische groei van de afgelopen jaren in de komende kabinetsperiode zal afnemen. 
De P v dA  en d 6 6  zijn ongelukkig met de sombere toonzetting van de miljoenennota. Volgens 
□ 6 6 -fractieleider De Graaf lijdt het kabinet aan een ‘najaarsdip’. De w d  kan zich juist goed 
vinden in de voorzichtigheid van het kabinet. I11 de coalitie dreigt met name een conflict over 
een passage in de miljoenennota waarin het kabinet verklaart dat meevallers die het gevolg 
zijn van economische groei, gereserveerd dienen te worden voor tegenvallers. De P v d A  en 
d 6 6  nemen echter genoegen met de uitleg van premier Kok dat de passage betekent dat er 
‘een check van de risico’s’ dient te worden uitgevoerd voordat er meer geld wordt uitgetrok
ken voor bijvoorbeeld onderwijs en zorg.

GroenLinks presenteert daags na Prinsjesdag een tegenbegroting. Het c d a  dient dit jaar 
geen tegenbegroting in; fractieleider De Hoop Scheffer is niet van zins ‘de gaten in de Paarse 
sokken stoppen’.

Schiphol

De groeimogelijkheden van Schiphol en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast houden 
de gemoederen in de Tweede Kamer flink bezig. Dit jaar zal er waarschijnlijk weer een over
schrijding van de geluidsnormen moeten worden gedoogd. Tijdens de algemene beschou
wingen vraagt P v d A -fractieleider Melkert om een ‘schoonschip-nota’, omdat hij ‘horendol’ 
wordt van de ‘over elkaar heen buitelende gegevens’. Kok verdedigt zich tegen de kritiek van 
met name GroenLinks dat het kabinet zich schuldig zou hebben gemaakt aan woordbreuk. 
Vorig jaar had Kok volgens fractieleider Rosenmöller gezegd: ‘Eens maar nooit weer.’ De pre
mier verklaart dat hij met zijn uitspraak had bedoeld: ‘Eens maar nooit weer zó.’ Het kabinet 
gaat ervan uit dat de rechter de overschrijdingen door de vingers zal willen zien omdat er 
nieuwe regels op komst zijn.

Op 24 september krijgt de Tweede Kamer de ‘schoonschip-nota’ van minister Netelenbos. 
Er blijken ernstige meningsverschillen te bestaan over de haalbaarheid van het kabinetsbe
sluit om Schiphol de komende vijf jaar te laten groeien met 100.000 vluchten, onder voor
waarde dat het aantal woningen met ernstige geluidshinder wordt teruggebracht tot 12.000.

* Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in n r c  Handelsblad en de Volkskrant.
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Volgens Schiphol is dat besluit genomen op basis van onvolledige en te optimistische gege
vens. De Tweede Kamer is in rep en roer; GroenLinks overweegt zelfs een parlementair 
onderzoek naar de chaotische informatiestroom van departement naar parlement. Er zal een 
hoorzitting worden gehouden in oktober.

M ondriaan

Uit berichten in de pers en uit antwoorden op Kamervragen door GroenLinks blijkt dat 
minister Zalm de Tweede Kamer buiten het akkoord met De Nederlandsche Bank heeft 
gehouden over de aankoop van een schilderij van Mondriaan. Over de precieze voorwaarden 
van de transactie die in juli tijdens de demissionaire periode van het kabinet werd afgerond, 
is de Kamer slechts ten dele ingelicht.

Bijlm erram p

Op 31 september besluit de Tweede Kamer om een parlementaire enquête in te stellen naar 
de Bijlmerramp.

En verder...

• wordt tegen Kamerlid Van Dijke ( r p f ) een boete van ƒ 300 geëist wegens belediging van 
homoseksuelen.

• hebben P v d A ,  w d  en c d a  kritiek op de ministeries van Landbouw en van Milieu omdat 
deze te lang bezig zijn met het aanpassen van een wet die de verspreiding van varkens
ziektes moet tegengaan.

• wordt minister Borst voor de tweede keer geconfronteerd met Kamervragen over dubieu
ze contracten tussen medicijnfabrikant Glaxo en Nederlandse apothekers. De Kamervra
gen zijn door alle negen partijen ondertekend, wat uitzonderlijk is.

• reageert de Tweede Kamer geschokt op een rapport van de Algemene Rekenkamer over de 
Centrale Recherche Informatiedienst waaruit blijkt dat de uitwisseling van informatie 
tussen de c r i  en de politieregio’s ernstige gebreken vertoont.

• concludeert de onderzoekscommissie-Van Kemenade dat het ministerie van Defensie 
geen informatie heeft achtergehouden over de val van Srebrenica o f over de nasleep daar
van. W él signaleert de commissie vele ‘opmerkelijke tekortkomingen, onzorgvuldigheden 
en gebreken’, maar die zijn terug te voeren tot ‘onkunde, geen onwil’.

• is een Kamermeerderheid het eens met het instellen van een vertrouwelijk register van 
zedendelinquenten.

• gaat de Kamer, met uitzondering van GroenLinks en de s p , maar inclusief de w d , 

akkoord met de uitbreiding van de n a v o  met Tsjechië, Polen en Hongarije.
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O k to b e r  1998

Bijlm erram p

De Tweede Kamer reageert met verbijstering op het nieuws dat de verongelukte Boeing een 
grondstof voor gifgas vervoerde.

Meijer ( c d a )  wordt benoem d tot voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. Het 
onderzoek zal zich richten op ‘waarheidsvinding’ en is tevens bedoeld ‘om  lessen te trekken 
voor de toekomst’.

Schiphol

Tijdens de hoorzitting wordt duidelijk dat de cijfers voor de groeiscenario’s voor Schiphol op 
basis van onvolledige informatie tot stand zijn gekomen. Het kabinet kom t het debat over de 
geluidshinder rond Schiphol echter zonder kleerscheuren door. De Kamer vindt wel dat de 
voormalige minister van Verkeer en Waterstaat, Jorritsma, de afspraken die met de lucht
vaartsector zijn gemaakt niet tijdig en niet volledig heeft meegedeeld. Netelenbos erkent het 
verzuim van haar voorgangster: ‘Dat doen we dus niet meer.’

Eind oktober verschijnt op verzoek van de Tweede Kamer een rapport van de Rekenka
mer over Schiphol. De Rekenkamer stelt dat het kabinet in 1995 willens en wetens inform a
tie buiten beschouwing heeft gelaten, die niet strookte met zijn voornem en de luchthaven 
fors te laten groeien zonder het milieu bij de luchthaven aan te tasten. De Kamer reageert 
terughoudend op de kritiek.

A sielbeleid

Begin oktober besluit het kabinet tot noodmaatregelen vanwege de grote instroom van asiel
zoekers. Er worden wachtlijsten ingevoerd en asielzoekers wordt opvang onthouden. P v d A ,  

d 6 6 ,  c d a  en GroenLinks keuren de wachtlijsten af. Staatssecretaris Cohen komt de Kamer
meerderheid tegemoet door asielzoekers opvang te bieden in legertenten nadat zij op een 
wachtlijst zijn geplaatst. Een legertentenkamp nabij Ermelo blijkt evenwel geen succes.

Diezelfde week nog botsen de w d  en de P v d A  frontaal tijdens een debat over het asielbe
leid. Volgens de w d  krijgen te veel niet-vluchtelingen uiteindelijk toch asiel in Nederland. 
De P v d A  betitelt deze uitlating als demagogisch. De w d  en d 6 6  verwijten de P v d A  het beleid 
van Cohen te weinig te steunen. De Graaf vraagt om intern coalitieoverleg, onder regie van 
Kok, om  de ruzie bij te leggen.

Het coalitieoverleg lijkt vruchten af te werpen, w d , d 6 6  en P v d A  beloven op een gewone 
manier met elkaar te debatteren over het asielbeleid. Cohen zal kijken o f de asielprocedure 
kan worden versneld. Hij komt daarmee tegemoet aan een wens van Melkert die ook door 
de beide andere fractievoorzitters wordt gesteund.

M ondriaan

De Rekenkamer vindt dat Zalm toestemming van de Tweede Kamer had moeten vragen voor 
de schenking van ƒ 110 miljoen door De Nederlandsche Bank aan de Stichting Nationaal
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Fonds Kunstbezit. In het debat over de kwestie blijkt dat Kok en Zalm de Tweede Kamer afge
lopen zomer bewust niet hebben geïnformeerd over de schenking. Anders was ‘de wand van 
het Haags gemeentemuseum leeg gebleven’, aldus de premier. Het passeren van de Tweede 
Kamer kom t premier en minister op felle kritiek te staan. Volgens Kok loopt de Kamer niet 
het risico dat zij ‘weer met spontaan reagerende ministers te maken krijgt’. Zalm zegt toe de 
schenking alsnog juridisch te regelen via een Koninklijk Besluit.

En verder...

• wil de Tweede Kamer dat de omwisseling van de gulden in de euro in één dag gebeurt. Zij 
neemt een m otie met die strekking van d 6 6  aan. Alleen de s p  stemt tegen. Zalm heeft 
‘grote moeite’ met het voorstel.

• blijft de coalitie vóór aanleg van de Betuwelijn, hoewel acht hoogleraren in een open brief 
ernstige twijfel uiten over het economisch rendement. Het c d a  treedt toe tot het kamp 
van de twijfelaars.

• geeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer de regering groen licht om deel te 
nemen aan een eventuele luchtactie van de n a v o  tegen de Serviërs. Alleen de s p  vreest een 
escalerend effect en spreekt zich uit tegen n a v o -actie.

N o v e m b e r 1998

Schiphol

Netelenbos meldt na een extra kabinetsberaad dat is besloten dat Schiphol de komende jaren 
fors mag doorgroeien. Een dag later ontkent minister Pronk dat er besluiten zijn gevallen. 
O ok Kok noemt de bijeenkomst van het kabinet‘richtinggevend’, maar niet ‘besluitvorm end’. 
Netelenbos geeft toe dat een definitief besluit over de toekomst van Schiphol pas op 18 
december wordt genomen.

Netelenbos mag, zo blijkt aan het eind van deze maand, van de rechter de overschrijding 
van de wettelijke normen voor geluidsoverlast rond Schiphol gedogen.

A sielbeleid

De v v d  pleit voor terugzending van Bosnische vluchtelingen met een zogenaamde A-status. 
d 6 6  wijst terugzending niet op voorhand af en kondigt een motie van die strekking aan. Vol
gens sommige bronnen zinspeelt de premier tijdens een vertrouwelijk overleg binnen de 
coalitie op een kabinetscrisis. d 6 6  legt zich uiteindelijk neer bij de wens van het kabinet om 
Bosnische vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Nederland te houden. Verschillende 
fracties verwijten d 6 6  zwalkend gedrag. Het standpunt van het c d a  in deze kwestie is voor 
cda-K am erlid  De Milliano aanleiding zijn zetel op te geven.

Ruim honderd ‘witte’ illegalen gaan in hongerstaking. Cohen wil hun geen verblijfsver
gunning geven. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt hem.
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Kosovo

Het kabinet dreigt in botsing te komen met de w d  over het sturen van waarnemers naar 
Kosovo. De w d  overweegt een m otie van het c d a  en de kleine christelijke partijen te steu
nen waarin de regering wordt gevraagd geen besluit te nemen over het zenden van waarne
mers omdat de veiligheid onvoldoende gewaarborgd is. Nadat minister Van Aartsen de motie 
‘met de grootste klem en kracht’ heeft ontraden en na coalitieoverleg in het Torentje, staakt 
de w d  haar verzet. Medio december stemt de Kamer, met uitzondering van het c d a  en de 
s p , officieel in met het sturen van dertig waarnemers naar Kosovo.

Infiltranten

De Tweede Kamer reageert geschokt op de mededeling van minister Korthals dat justitie de 
afgelopen drie jaar drie criminele burgerinfiltranten heeft ingeschakeld. De minister ver
klaart voortaan geen infiltranten meer te zullen toestaan. De Tweede Kamer is dan ook ont
zet wanneer een week later blijkt dat ook onder verantwoordelijkheid van minister Korthals 
een criminele burgerinfiltrant is ingezet. Pas na afloop van het eerste debat was Korthals 
ingelicht over deze vierde infiltrant.

En verder...

• krijgen bij het debat over de nieuwe Arbowet een aantal ‘technische’ amendementen van 
de s p  de steun van P v d A ,  d 6 6  en GroenLinks. O ok een reeks PvdA-amendementen wordt 
aangenomen. Doordat niet alle 150 Kamerleden aanwezig zijn kan de ‘linkse meerderheid’ 
voor het eerst toeslaan.

• gaat staatssecretaris Hoogervorst overstag en worden de criteria voor arbeidsongeschikt
heid in de wet vastgelegd zoals door een Kamermeerderheid, behalve de w d , is bepleit.

• krijgen P v d A  en w d  stevige ruzie over ƒ 1,6 miljard die volgens het regeerakkoord aan 
bruggen en (wild)viaducten moet worden besteed. De w d  wil dat geld voor wegen 
gebruiken.

D e ce m b e r 1998

Schiphol

De drie coalitiefracties steunen het kabinetsbesluit om Schiphol tot 2010 te laten groeien van 
520.000 naar 600.000 vluchten.

A sielbeleid

Na bemiddeling beëindigen de ‘witte’ illegalen hun hongerstaking op 17 december. V óór 1 
februari horen zij van Cohen wie alsnog mag blijven en wie moet vertrekken.

De Tweede Kamer stemt in met het besluit dat vluchtelingen uit Noord-Irak, Noord-Soe- 
dan en delen van Somalië in principe kunnen worden teruggestuurd.
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Bijlm erram p

De coalitiefracties dringen aan op scherpere wetgeving voor de doorvoer van strategische 
goederen via Nederland nadat n r c  Handelsblad heeft gemeld dat Israël tot eind 1996 Schip
hol gebruikte als doorvoerhaven voor militaire vluchten.

Srebrenica

Een in augustus gevormde werkgroep uit de Tweede Kamer oordeelt dat een parlementaire 
enquête over Srebrenica ‘op dit m om ent’ niet nodig is. Het c d a  en GroenLinks zijn vóór een 
enquête, de w d  en d 6 6  zijn tegen. De P v d A  is verdeeld, maar in meerderheid tegen. De 
werkgroep adviseert wel om een speciale tijdelijke commissie van de Tweede Kamer een ana
lyse te laten maken van de ‘politieke besluitvorm ing’ over de deelname van Nederland aan 
vredesoperaties en het verloop ervan.

Varkenswet

De rechtbank bepaalt in een tussenvonnis dat minister Apotheker moet aantonen dat een 
generieke korting van de varkensstapel een redelijk middel is voor een vermindering van het 
mestoverschot; anders wordt de Wet herstructurering varkenshouderij alsnog ongeldig ver
klaard. O ok bepaalt de rechter dat de varkenshouders geen varkens hoeven in te leveren als 
ze daar geen schadevergoeding voor krijgen. De wet ging op 1 september in.

En verder...

• willen P v d A ,  c d a  en GroenLinks dat het kabinet extra maatregelen neemt voor armoede
bestrijding. Volgens minister De Vries is er geen geld voor een plan dat is opgesteld door 
c d a , GroenLinks, f n v  en c n v .

• keren P v d A ,  c d a , GroenLinks en s p  zich tegen een persoonsgebonden clubcard in het 
betaald voetbal. De clubcard is twee jaar eerder op aandringen van de Tweede Kamer inge
voerd.

• dreigt binnen de coalitie een conflict te ontstaan over de tunnel onder het Groene Hart 
voor de hogesnelheidstrein. De w d  wil samen met c d a ,  s p ,  s g p  en r p f  dat het kabinet 
de tunnel goedkoper aanlegt, maar steunt uiteindelijk een CDA-motie van die strekking 
niet.

• kan minister Netelenbos rekenen op voldoende steun voor de Betuwelijn. Voorstellen van 
c d a , GroenLinks en s p  om de aanleg van de lijn uit te stellen o f zelfs te stoppen, krijgen 
geen meerderheid.

• moet het kabinet van de Kamer onderzoeken o f rekeningrijden ook in de middag- en 
avondspits kan worden ingevoerd.

• dringt een Kamermeerderheid ( p v d A ,  d 6 6 ,  GroenLinks, s p  en de kleine christelijke frac
ties) opnieuw aan op voltooiing van rijksweg A4. Netelenbos zegt er nog niet zeker van te 
zijn o f ze de wens van de Kamer zal uitvoeren.
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Jan u ari 1999

A sielbeleid

De Tweede Kamer wil van Cohen uitleg over diens uitspraak dat het asielstelsel ‘ontploft’ bij 
de komst van 65.000 asielzoekers. De oppositie slaagt er in een spoeddebat niet in tweespalt 
te zaaien in de coalitie. Volgens de regeringspartijen bevat de opm erking over het ‘ontplof
fen’ van het asielbeleid niets nieuws.

De P v d A ,  d 6 6  en Cohen reageren scherp afwijzend op een voorstel van de w d  om ille
gaal verblijf in het Wetboek van Strafrecht onder te brengen.

Bijlm erram p

Onderzoek wijst uit dat ten minste honderd overlevenden van de Bijlmerramp lijden aan het 
posttraumatisch stresssyndroom. Volgens het Academisch Medisch Centrum  kan er geen 
relatie worden gelegd met het vliegtuigongeval. Het a m c  zegt dan ook niet in staat te zijn een 
lichamelijk onderzoek naar Bijlmerslachtoffers uit te voeren. Minister Borst zegt niettemin 
een nader onderzoek toe.

Op 27 januari starten de openbare verhoren van de enquêtecommissie. In de eerste week 
komen ooggetuigen aan bod. Gesproken wordt onder meer over de gezondheidsklachten. 
Commissievoorzitter Meijer bevestigt desgevraagd dat de commissie sinds kort beschikt over 
belastende documenten over het technisch onderhoud van El Al-vliegtuigen.

Spotprent Jos Collignon, de Volkskrant, 19 maart 1999.
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Kroonprins

De fracties van d 6 6 ,  c d a , GroenLinks, s p , s g p , r p f  en g p v  vinden het beter dat de kroon
prins geen lid wordt van het Internationaal Olympisch Comité. Dit blijkt uit de reacties op 
een io c-ra p p o rt over de Salt Lake City-om koopaffaire. Tijdens een debat in de Tweede 
Kamer, dat op initiatief van het c d a  wordt gehouden, krijgt het kabinet de ruimte om tot 
een zorgvuldige afweging te komen over het m ogelijk intrekken van de kandidatuur van de 
kroonprins.

Varkenswet

Apotheker verklaart in beroep te gaan tegen het tussenvonnis van de rechtbank. Tijdens 
spoedoverleg met de Tweede Kamer blijkt dat een Kamermeerderheid wil dat de minister 
met de boeren een alternatief bedenkt voor de Varkenswet.

W A O

Het kabinet presenteert maatregelen om het aantal WAo’ers terug te dringen. W D -fractie- 
leider Dijkstal vindt de maatregelen te weinig ambitieus en waarschuwt dat ingrepen in de 
hoogte en duur van de wAO-uitkeringen niet kunnen uitblijven als het aantal WAo’ers onvol
doende wordt verminderd. De P v d A  wil werkgevers verbieden WAo’ers te ontslaan. d 6 6  wil 
de streefcijfers voor het weer opnemen van WAo’ers in het arbeidsproces verdubbeld zien en 
wenst een wettelijk recht op reïntegratie en begeleiding. Het c d a  pleit voor een verplicht 
‘herstelplan’ en wil dat langdurig zieken die nog kans hebben op herstel niet in de w a o  

terechtkomen.

En verder...

• willen w d , P v d A ,  GroenLinks en s p  opheldering over de juistheid van de milieucijfers in 
rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne na de bewering 
van een medewerker dat het r i v m  zich schuldig maakt aan ‘leugen en bedrog’. Minister 
Pronk twijfelt niet aan de kwaliteit van de rapporten van het r i v m .

• reageren de regeringsfracties gematigd positief op de Defensienota. Ze juichen de keuze 
toe voor deelname aan crisisbeheersings- en vredesoperaties ten koste van de verdediging 
van het eigen en het n a v o -grondgebied. Het c d a  ziet ‘geen positieve elementen’.

F e b ru a ri 1999

Varkenswet

De rechter bepaalt op 23 februari dat een deel van de varkenshouders zijn varkensstapel niet 
hoeft in te krimpen zoals de Wet herstructurering varkenshouderij voorschrijft. Apotheker 
draait drie dagen later de eerste verplichte korting van tien procent van de varkensstapel 
terug. Hij gaat in hoger beroep. De minister krijgt zware kritiek van een overgrote meerder
heid van de Kamer voor de trage manier waarop hij de crisis heeft behandeld.
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Senatoren van de P v d A  en d 6 6  verklaren dat ze in 1998 zijn gezwicht voor politieke druk om 
in te stemmen met de wet, hoewel ze zich bewust waren van de gebreken ervan.

A sielbeleid

Mede onder invloed van de campagne voor de aanstaande Provinciale-Statenverkiezingen 
worden verschillende plannen gelanceerd voor het asielbeleid. Zo pleit Melkert ervoor uitge
procedeerde asielzoekers geen verdere opvang te bieden. Hij kom t hiermee tegemoet aan de 
w d , die deze opvatting vier maanden eerder kenbaar maakte. d 6 6  ziet er niets in. Groen
Links vraagt om een parlementair onderzoek naar het asielbeleid. Het c d a  steunt dit idee; 
de coalitiepartijen wijzen het af. De w d  bepleit het terugsturen van 23.000 Bosniërs, waar
onder ook die met een A-status. De coalitiegenoten wijzen dit voorstel direct van de hand.

Bijlm erram p

In de tweede week van de openbare verhoren komt de enquêtecommissie met explosief 
nieuws. Uit een geluidsband blijkt dat de verkeersleiding een half uur na de ramp wist dat de 
lading van het toestel explosieve en giftige stoffen bevatte, maar deze informatie op verzoek 
van El Al ‘onder de pet’ hield. Het kabinet schorst vrijwel onm iddellijk twee verkeersleiders 
en een staffunctionaris. Voorm alig directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst Weck 
treedt voor de duur van de enquête terug. Kok noemt het verzwijgen van de lading ‘onver
geeflijk’. De w d  en de gehele oppositie bekritiseren de wijze waarop de premier de enquête
commissie voor de voeten loopt. De P v d A  reageert met instemming op de uitlatingen van Kok. 
Een week later blijkt de geluidsband ‘non-inform atie’. De El Al-medewerker die op de band te 
horen was, las een verkeerde vrachtlijst voor. De derde week van de verhoren draait om de 
gebeurtenissen rond de berging. In de vierde week staat de lading centraal. Jorritsma verklaart 
te zullen aftreden als uit de enquête blijkt dat haar iets te verwijten valt.

Kroonprins

Na overleg met premier Kok schort de kroonprins zijn lo c-w erk  op. P v d A ,  w d , c d a  en 
GroenLinks reageren tevreden op het kabinetsbesluit.

En verder...

• pleit een woordvoerder van het ministerie van Defensie in n r c  Handelsblad voor een 
enquête naar Srebrenica. De regeringsfracties vinden dat hij voor zijn beurt spreekt. 
Minister De Grave ontheft hem van zijn functie.

• willen d 6 6 ,  w d ,  c d a ,  s p  en de kleine christelijke partijen dat de Flexwet wordt aangepast.
• besluit het kabinet alsnog gehoor te geven aan een m otie van P v d A  en d 6 6  om geld voor 

de A4 te besteden aan de spoorlijn Delft-Abcoude.
• ontstaat er opwinding over de loslippigheid van Kamerleden na gesprekken met koningin 

Beatrix. De koningin schort het overleg met de Kamer m ogelijk op. Kok is onaangenaam 
getroffen door het ‘onfatsoen’ van enkele Tweede-Kamerleden.

• ruziën P v d A  en w d  in de verkiezingscampagne. Melkert noemt de w d  de ‘sociale bleek-
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neus’ van het parlement. Dijkstal waarschuwt voor de onontkoombaarheid van bezuini
gingen, inclusief posten als onderwijs en zorg die de P v d A  juist wil beschermen.

• willen P v d A ,  c d a  en d 6 6  ‘zware politieke druk’ op Turkije om te voorkom en dat PKK-lei- 
der Öcalan zal worden geëxecuteerd.

• neemt de Tweede Kamer de Wet opheffing bordeelverbod aan. Het c d a  stemt tegen.

M a a rt 1999

Varkenswet

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Apotheker extra maatregelen neemt om 
te voorkom en dat de varkensstapel verder toeneemt. P v d A ,  w d  en d 6 6  dringen hierop aan 
met een motie. De minister ontraadt deze.

W A O

De w d  wil af van het recht op een wAO-uitkering bij lichte psychische klachten, maar krijgt 
hiervoor geen enkele steun.

d 6 6 ,  P v d A ,  GroenLinks, de s p  en de kleine christelijke partijen slagen erin via moties een 
wettelijk recht voor WAo’ers op begeleiding bij het vinden van werk vastgelegd te krijgen.

A sielbeleid

De staatssecretaris verstrekt verblijfsvergunningen aan dertien ‘witte’ illegalen die aan de 
hongerstaking deelnamen.

De w d  is van mening dat Bosnische vluchtelingen die v ijf jaar o f langer in Nederland 
wonen, mogen blijven.

Bijlm erram p

In de eerste week van maart staan de gezondheidsklachten centraal. In de openbare verho
ren van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 maart worden (oud-)politici aan de tand gevoeld. 
Afgezien van de tranen van oud-minister Maij-Weggen, gaat de meeste aandacht uit naar de 
verhoren van ministers Borst en Jorritsma op de laatste dag. Borst ontkent dat zij en haar 
ministerie zich te gemakkelijk hebben afgemaakt van het dossier over de gezondheidsklach
ten. ‘Een breed ongericht onderzoek zou één grote teleurstelling worden’, aldus Borst. Voor
malig minister van Verkeer Jorritsma zegt er spijt van te hebben dat ze in augustus 1996 het 
vrachtdossier over de lading in een voortvarende bui naar de Kamer had gestuurd: ‘ Ik had 
het dossier vooraf moeten analyseren.’ Jorritsma ontkent dat ze de Tweede Kamer onvolledig 
en onjuist heeft voorgelicht over de lading.

Kok en Lubbers verklaren diep teleurgesteld te zijn over de houding van Israël bij de 
nasleep van de Bijlmerramp. De commissie onthult op de laatste dag dat El Al in 1992 al alle 
ladingspapieren ter beschikking had.
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Kroonprins

De Tweede Kamer reageert verdeeld op de maatregelen die het 10c heeft genomen. De P v d A  

is positief; d 6 6 ,  c d a , GroenLinks en de kleine christelijke partijen handhaven hun standpunt 
dat de kroonprins niet in het i o c  thuishoort. Maar d 6 6  en c d a  hebben er na een gesprek 
van de fractiespecialisten met het bestuur van Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse 
Sportfederatie steeds meer vertrouwen in dat het io c  orde op zaken kan stellen.

Kosovo

Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer steunt de op 24 maart ingezette n a v o -  

aanvallen op Joegoslavië. Alleen de s p  is tegen. Twee GroenLinks-leden trekken hun aanvan
kelijke steun voor de actie in.

Referendum

De ministerraad besluit alles in het werk te stellen om de nog zittende Eerste Kamer te laten 
instemmen met de invoering van het referendum in de veronderstelling dat het voorstel in 
de nieuwe Kamer zal sneuvelen. W D -senator Wiegel vindt het fatsoenlijker als de nieuwe 
Eerste Kamer beslist over het wetsontwerp. W iegel is tegen het correctief referendum; hij zal 
niet van mening veranderen ‘over zoiets cruciaals’. Verschillende D66-prominenten dreigen 
met een kabinetscrisis wanneer de invoering van het referendum sneuvelt in de Eerste 
Kamer. De Graaf noemt de behandeling van het referendum echter een zaak van de Eerste 
Kamer en weigert verder elk commentaar.

Verkiezingen Provinciale Staten

De w d  en d 6 6  halen in de verkiezingscampagne fel uit naar de P v d A .  d 6 6  verwijt de P v d A  

arrogantie van de macht, de w d  zegt dat de P v d A  het voortbestaan van het kabinet in gevaar 
brengt door te morrelen aan de financiële afspraken in het regeerakkoord. De partijen sta
ken hun campagne na het bekend worden van het overlijden van oud-CDA-fractievoorzitter 
Heerma.

De verkiezingen (opkomst 45,5 procent) leveren een grote winst op voor GroenLinks, her
stel voor het c d a , zwaar verlies voor d 6 6 ,  tegenvallende winst voor de P v d A  en licht verlies 
voor de w d . Van Vught ( s p  en 19 jaar) zal het jongste Eerste-Kamerlid ooit worden.

En verder...

• reageert een grote meerderheid van de Tweede Kamer kritisch op het kabinetsplan om de 
sociale zekerheid ingrijpend te reorganiseren. De P v d A  en d 6 6  vinden dat de privatisering 
te ver doorschiet. De w d  is bang voor grotere bureaucratie en denkt dat het plan onuit
voerbaar is.

• toont de Tweede Kamer zich verheugd over de benoeming van Italiaan Prodi tot voorzit
ter van de Europese Commissie.

• is de Tweede Kamer tevreden met het resultaat van de onderhandelingen over de Europe
se contributiebijdragen.
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• zijn de v v d , GroenLinks en het c d a  tegen het plan van Borst om apothekers te korten op 
hun honorarium  en hun bijverdiensten.

A p r il 1999

Varkenswet

De Raad van State is tegen de indiening van de noodwet die Apotheker wil maken voor de 
gedeeltelijk uitgeschakelde Varkenswet. Het kabinet besluit een uitspraak van de rechter over 
het eventueel toekennen van een schadevergoeding aan varkenshouders af te wachten. Dit 
krijgt de steun van de w d  en d 6 6 .  De P v d A  wil het alternatieve voorstel van minister A p o
theker -  omzeilen van de Wet herstructurering varkenshouderij door varkensrechten op te 
kopen -  meteen invoeren.

A sielbeleid

Op 21 april presenteert het kabinet de nieuwe Vreemdelingenwet. Kern van het voorstel is dat 
er nog maar één asielstatus is. Ontheemden uit oorlogsgebieden die komen schuilen voor het 
geweld krijgen een slechtere positie dan vluchtelingen die persoonlijk worden vervolgd. De 
P v d A  vindt de ontheemdenregeling ‘minderwaardig’, de v v d  vreest dat asielzoekers te snel 
een permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen, d 66 betwijfelt o f er minder procedures 
komen.

Bijlm erram p

Op 22 april presenteert de enquêtecommissie haar rapport met conclusies en aanbevelingen. 
Volgens de commissie hebben opeenvolgende ministers, onder wie de vice-premiers Borst en 
Jorritsma, de Tweede Kamer in de periode 1992-1998 ‘onzorgvuldig, onvolledig, ontijdig o f 
onjuist’ ingelicht. Premier Kok zou te passief zijn geweest bij de afwikkeling van de Bijlmer
ramp. De commissie stelt verder dat er een directe relatie is tussen de gezondheidsklachten 
en de Bijlmerramp. De regering heeft, aldus de commissie, onvoldoende aandacht gehad 
voor de door de ramp veroorzaakte maatschappelijke onrust. Commissielid Van den Doel 
plaatst een voetnoot bij de conclusie van de commissie dat er sprake was van verkokerd over
heidsoptreden.

Kok kondigt dezelfde dag nog aan de conclusies van de commissie te zullen weerleggen. 
Borst laat weten te zullen aftreden als de Kamer de conclusie overneemt dat haar optreden 
een negatief effect heeft gehad op de gezondheid van de Bijlmerbewoners en hulpverleners.

De regeringsfracties spreken, evenals de oppositie, waardering uit voor het rapport, maar 
met name d66 en v v d  vinden dat de commissie soms te harde oordelen velt. Binnen de 
D66-fractie worden de conclusies over Borst gezien als bewijs van een kruistocht tegen de 
minister. Dijkstal verwijt de commissie tijdens de openbare verhoren onzorgvuldig te heb
ben gewerkt.

Het c d a  verklaart dat het rapport een ‘onthutsend beeld’ schetst van het functioneren van 
de overheid, maar spreekt nog geen oordeel uit over individuele bewindslieden. GroenLinks 
noemt het onvermijdelijk dat het rapport politieke consequenties krijgt.
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De snelle reactie van de premier wordt van verschillende zijden gelaakt. Het c d a  vindt dat 
Kok voor zijn beurt spreekt. Verder laten PvdA-Kamerlid Gortzak, senator Wiegel, minister 
Pronk en commissielid Oudkerk zich er negatief over uit.

Maar ook de commissie krijgt gaandeweg meer kritiek. Zij draagt hiervoor deels zelf de 
bouwstenen aan. De Graaf meent dat Meijer te ver is gegaan door na de verschijning van het 
rapport de suggestie te wekken als zou Kok meineed hebben gepleegd. O ok het feit dat ver
schillende leden van de enquêtecommissie stemmingen in de Tweede Kamer laten schieten 
voor een tv-optreden wordt hen niet in dank afgenomen. Commissielid Van den Doel, op 
werkbezoek in Noorwegen, laat weten het niet gepast te vinden in een amusementspro
gramma te verschijnen. Van den Doel meent ook dat de commissie te lang heeft getreuzeld 
met een rectificatie van de bandopname over de gevaarlijke lading.

Kroonprins

Kok meldt op 6 april in een brief aan de Kamer dat het kabinet geen bezwaar meer heeft 
tegen de beëdiging van de kroonprins als lid van het io c .  Het besluit heeft de steun van P v d A  

en v v d . De overige fracties hebben hun bedenkingen, maar leggen zich er bij neer.

Kosovo

De opvatting van regering en Tweede Kamer, dat de Kosovaarse vluchtelingen allereerst in de 
regio opgevangen moeten worden, lijkt op den duur onhoudbaar. De meeste fracties in de 
Tweede Kamer dringen er dan ook op aan ruimhartig vluchtelingen uit Kosovo toe te laten. 
Cohen kondigt aan duizend tot tweeduizend Kosovaarse vluchtelingen als oorlogsontheem- 
den naar Nederland te halen en hun een tijdelijke verblijfsvergunning te geven. De v v d  is 
daar tegen omdat zij vreest dat veel vluchtelingen gaan procederen voor een permanente ver
blijfsvergunning.

Op 7 april verklaart Kok in de Tweede Kamer dat de regering bereid is Nederlandse m ili
tairen te laten meedoen aan ‘kleinschalige grondoperaties’ van de n a v o  in Kosovo. Groot
schalige operaties zijn uitgesloten. Daarmee maakt de premier een einde aan de verwarring 
die in de Kamer is ontstaan doordat de ministers Van Aartsen en De Grave elkaar leken tegen 
te spreken over de inzet van grondtroepen.

H alf april stemmen alle partijen, inclusief de s p ,  in met de Nederlandse bijdrage aan de 
humanitaire NAVo-actie Allied Harbour. Een week later gaat de Tweede Kamer, met uitzon
dering van de s p ,  akkoord met uitbreiding van de militaire bijdrage.

De GroenLinks-fractie dreigt na aanvallen op Servische media haar steun aan de n a v o  in 
te trekken als deze de aanvallen ‘duidelijk verschuift’ van militaire naar civiele doelen.

En verder...

• vindt de Commissie Emolumenten dat Kamerleden onbeperkt moeten kunnen bijverdie
nen. Een Kamermeerderheid van P v d A ,  d 6 6 ,  GroenLinks, s p  en de kleine christelijke frac
ties vindt dat parlementariërs een deel van hun bijverdiensten moeten blijven inleveren.

• meldt het Agrarisch Dagblad dat staatssecretaris Faber de Tweede Kamer in december 1998 
onvolledig informeerde over hiaten in het oormerkensysteem voor runderen. Het minis-
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terie wist al langer dat het systeem niet goed functioneerde. De Kamer neemt uiteindelijk 
genoegen met excuses van Faber. Ambtenaren verzuimden informatie door te geven.

• hebben P v d A ,  d 6 6  en c d a  forse kritiek op het plan van minister Jorritsma om bij het C en
traal Bureau voor de Statistiek te Heerlen 700 banen te schrappen.

• gaat de Tweede Kamer akkoord met de genetische manipulatie van gewassen. Een voor
stel van g p v , GroenLinks, r p f , s g p  en s p  om  een moratorium  in te stellen krijgt onvol
doende steun.

• stemt de Tweede Kamer in met de vorm ing van Twentestad, d  6 6  en de gehele oppositie 
stemmen tegen. De P v d A  en de v v d  vinden dat d 6 6  zich niet aan het regeerakkoord heeft 
gehouden. d 6 6  meent dat de form ulering van het regeerakkoord afwijkingen toelaat.

M ei 1999

Bijlm erram p

In de schriftelijke reactie op vragen vanuit de Tweede Kamer zet het kabinet vraagtekens bij 
de belangrijkste conclusies uit het eindrapport. Het verwerpt onder meer de kritiek op Kok 
en Borst. Het kabinet meent verder dat de commissie te hard van stapel loopt met haar ver
wijten over de gebrekkige informatie aan de Tweede Kamer. Ten slotte vindt het dat de com 
missie een ongenuanceerd beeld schetst van het optreden van de overheid.

De Tweede Kamer begint op 18 mei aan het debat met de commissie. d 6 6  en v v d  laten 
geen spaan heel van de belangrijkste conclusies van het rapport. De P v d A  slaat een iets gema
tigder toon aan. Zij kan zich vinden in een groot aantal conclusies, maar zet vraagtekens bij 
het verwijt dat het trage overheidsoptreden het aantal gezondheidsklachten zou hebben ver
groot. Oppositiepartijen c d a , GroenLinks en s p  zijn het in grote lijnen eens met het rapport. 
Commissievoorzitter Meijer zegt in zijn antwoord het incident rond de bandopname te 
betreuren en verklaart niet te hebben willen suggereren dat de premier meineed had 
gepleegd. De commissie blijft echter achter haar conclusies staan.

Op 26 mei lijkt de positie van Borst te wankelen als PvdA-woordvoerder Van Gijzel de con
clusie aangaande de onderschatting door de overheid van de gezondheidsklachten voorlopig 
overneemt. Op 27 mei wordt het debat afgesloten.

Kabinetscrisis

In de aanloop naar het debat in de Eerste Kamer over het correctief referendum voert d 6 6  

de druk op de vvD-senatoren verder op. O ok De Graaf dreigt nu met een kabinetscrisis als 
de v v d  niet unaniem voorstemt. Aan verwerping van het referendum door toedoen van 
Bierman (die de Groenen, alsmede een aantal provinciale partijen vertegenwoordigt) zal d 6 6  

geen politieke consequenties verbinden.
V ijf v v d -senatoren blijven ook aan de vooravond van het debat bij hun afwijzend stand

punt. Spoedoverleg van W D -Ieider Dijkstal met de Eerste-Kamerfractievoorzitter Ginjaar 
mag niet meer baten, want in de nacht van 18 op 19 mei stemt Wiegel tegen het wetsvoorstel. 
Bierman stemt wel vóór de grondwetswijziging, maar de vereiste tweederde meerderheid 
wordt niet behaald.

Kok, die tijdens het debat verklaarde dat afwijzing van de grondwetswijziging ‘de ruimte
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voor het kabinet om  zijn werk voort te zetten ernstig zou aantasten, kom t de volgende m or
gen met zijn kabinet bijeen voor crisisberaad.

Het kabinet valt op 19 mei. Een voorstel van de P v d A -  en W D -m inisters om het grond- 
wetswijzigingsvoorstel op de kortst mogelijke termijn ongewijzigd opnieuw bij de Tweede 
Kamer in te dienen, is door d 6 6  afgewezen. In het debat over de val van het kabinet, noemt 
De Graaf het ‘niet m ogelijk' dat d 6 6  meewerkt aan een reconstructie van het kabinet. ‘Van
nacht is iets onherstelbaars gebeurd’, zegt hij. Kok uit in zijn wekelijkse tv-gesprek scherpe 
kritiek op W iegel die ‘met open ogen, willens en wetens’ Paars 11 wilde ‘opblazen’. Kok noemt 
het ‘op zijn minst slordig’ dat de senator geen voorbehoud had gemaakt bij het verkiezings
programma van de v v d  waarin invoering van het correctief referendum is opgenomen. W ie
gel zegt zich gebonden te voelen aan het verkiezingsprogramma van 1994 waarin het refe
rendum niet is opgenomen.

Nadat de koningin adviezen heeft ingewonnen -  de v v d  en PvdA-fracties willen een 
onderzoek naar herstel van het kabinet, de ü66-fractie wil uitschrijven van verkiezingen - ,  
stelt zij de vice-voorzitter van de Raad van State, Tjeenk W illink (pvdA), aan als informateur. 
Hij krijgt de opdracht te onderzoeken ‘o f en op welke wijze de samenwerking tussen de hui
dige coalitie van P v d A ,  v v d  en d 6 6  kan worden voortgezet’.

De oriënterende gesprekken van de informateur met de fractievoorzitters van P v d A ,  d 66 
en v v d  afzonderlijk verlopen hoopvol. De Graaf krijgt op 25 mei van zijn fractie de ruimte 
om te onderhandelen over inhoudelijke voorstellen die moeten leiden tot reconstructie van 
het kabinet. Op 28 mei vindt het eerste gezamenlijke overleg van de drie fractieleiders met de

D e onderhandelaars D e Graaf ( d 6 6 ) ,  Dijkstal ( v v d )  en Melkert ( p v d A )  hebben een akkoord over het 

referendum bereikt onder leiding van informateur Tjeenk Willink.

D e breuk in de paarse coalitie is daarmee gelijmd.

Foto: Roel Rozenburg, Den Haag.
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informateur plaats. Op de laatste dag van de maand bereiken de drie coalitiepartijen over
eenstemming over de tijdelijke invoering van een raadgevend referendum. Het voorstel tot 
grondwetswijziging voor een bindend referendum zal opnieuw worden ingediend.

Varkenswet

De president van de Haagse rechtbank bepaalt in een kort geding dat het ministerie van 
Landbouw een dwangsom van een half miljoen gulden per dag moet betalen als het door
gaat met de uitvoering van de Wet herstructurering varkenshouderij.

Kosovo

In een brief aan de Tweede Kamer spreekt het kabinet berichten tegen als zou er eind maart 
onenigheid tussen ministers hebben bestaan over de n a v o -acties.

Het kabinet besluit deze maand nog eens tweeduizend Kosovaren op te vangen.
Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemt niet in met het voorstel van Groen

Links voor een pauze van 48 uur in de n a v o -bombardementen op Joegoslavië. O ok een plei
dooi van GroenLinks om vooral doelen te bombarderen in Kosovo en niet in het Servische 
deel van Joegoslavië vindt geen bijval.

En verder...

• ziet een Kamermeerderheid in het felicitatietelegram van president W ijdenbosch aan 
koningin Beatrix een ‘goed signaal’ waarop positief gereageerd moet worden. Minister 
Herfkens blijft hulp aan Suriname afwijzen.

• dienen c d a , P v d A ,  d 6 6  en w d  een wetsontwerp bij de Tweede Kamer in om koophuizen 
bereikbaar te maken voor lagere inkomens.

• heeft de Com m issie voor de werkwijze van de Kamer een voorstel ingediend bij het Pre
sidium van de Tweede Kamer om europarlementariërs spreekrecht te geven in de Tweede 
Kamer.

• geeft het kabinet toe dat het ministerie van Defensie fouten heeft gemaakt met betrekking 
tot de zogeheten antipersoneelsmijn en dat het de Tweede Kamer daarover onjuist heeft 
ingelicht.

• is de Tweede Kamer uiterst kritisch over de commissie-Scholten, die onderzoek deed naar 
de joodse tegoeden bij financiële instellingen. Vooral P v d A  en c d a  zien ‘tekortkomingen’ 
en kwalificeren het interim -rapport als ‘kil’.

• gaat de Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstellen gebaseerd op de aanbevelingen van de 
commissie-Van Traa, waaronder het voorstel dat per 1 februari 2000 de inzet van bijzon
dere opsporingsmethoden regelt.
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Juni 1999

Kabinetscrisis

O p 3 juni stemmen de Tweede-Kamerfracties van P v d A ,  v v d  en d 6 6  in met de doorstart van 
Paars 11. Op 7 juni is het kabinet officieel gelijmd. De volgende dag trekt Kok de ontslagaan
vrage van het kabinet in. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de kabinetscrisis eist 
Melkert meer ambitie van het kabinet-Kok. De oppositie stelt dat de coalitiepartijen de afge
lopen drie weken ernstige schade hebben toegebracht aan het vertrouwen van de burgers in 
de politiek. In een door r p f / g p v  aangevraagd interpellatiedebat op 15 juni in de Eerste 
Kamer zegt Kok het niet uit te sluiten dat hij ook in de toekomst druk zal uitoefenen op coali
tiefracties indien senatoren dreigen te stemmen tegen wetsvoorstellen waarover in een 
regeerakkoord afspraken zijn gemaakt.

Vertrek minister Apotheker. Varkenswet

Apotheker treedt op 7 juni af omdat er binnen het kabinet ‘onvoldoende politiek draagvlak’ 
is voor zijn alternatieve varkensplan.

De fractieleiders van P v d A  en v v d  noemen het vertrek van Apotheker ‘onbegrijpelijk’ en 
‘bevreemdend’. De Graaf noemt het moment ‘niet gelukkig, maar daarmee nog niet onjuist’. 
Het c d a  meent dat het aftreden ‘respect’ verdient en dat de minister door de coalitie werd 
geïsoleerd. Volgens Kok is het Apotheker ‘allemaal te veel’ geworden en had het in de rede 
gelegen als de minister de discussie over zijn plan in de ministerraad had gevoerd. Kok wijst 
erop dat het kabinet had afgesproken de uitspraak van de rechter over de eerder genomen 
saneringsmaatregelen af te wachten.

Europarlementariër en oud-staatssecretaris Brinkhorst wordt op 8 juni door de koningin 
beëdigd als minister. De nieuwe minister hoort twee dagen later de uitspraak in hoger beroep 
van het gerechtshof in Den Haag dat de Varkenswet buiten werking moet blijven totdat de 
rechter in een bodemprocedure een uitspraak heeft gedaan. Aan het eind van de maand kon
digt Brinkhorst aan dat hij op korte termijn een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zal stu
ren waarin hij het aantal varkens aan een m aximum bindt. Een meerderheid van de Tweede 
Kamer steunt de minister in zijn plan door te gaan met de inkrimping van de varkensstapel.

D ioxin e

Staatssecretaris Faber van Landbouw komt onder vuur te liggen over haar optreden in de 
dioxinekwestie. In een spoedoverleg met de Tweede Kamer krijgt zij scherpe kritiek omdat 
ze te laat maatregelen zou hebben genomen om de risico’s voor de volksgezondheid te beper
ken. Uit verklaringen van Borst en Faber blijkt dat de ministeries van Volksgezondheid en 
Landbouw hebben gezwegen over het dioxinerisico.

Faber erkent op 9 juni in de Tweede Kamer dat de aanpak van de dioxinekwestie beter had 
gekund. De coalitiepartijen verwerpen een motie van afkeuring van de oppositie tegen Faber. 
De W D -fractie deelt de kritiek van de oppositie, maar stemt na intern overleg binnen de 
coalitie tegen de motie. P v d A ,  v v d  en d 6 6  stemmen wel voor een W D -m otie  waarin de
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staatssecretaris wordt aangemoedigd de interne organisatie op haar departement op orde te 
brengen.

Cocaïne

De commissie-Kalsbeek, ingesteld om te onderzoeken wat er is gebeurd met de aanbevelin
gen van de IRT-enquêtecommissie, schrijft in haar eindrapport dat de partijen softdrugs die 
sinds eind jaren tachtig in Nederland met medeweten van justitie zijn ingevoerd, dekmantel 
waren voor omvangrijke cocaïne-im port waaraan corrupte douane- en politieambtenaren 
hebben meegewerkt. In oktober 1998 is minister Korthals hierover ‘slechts gedeeltelijk’ geïn
formeerd door het Openbaar Ministerie, aldus de commissie. De Tweede Kamer stemt op 24 
juni in met de conclusies van de commissie.

Korthals kom t in het debat op 29 juni niet in de problemen. Hij weet de Kamer te over
tuigen dat hij kort na zijn aantreden wel door de ambtelijke top is geïnformeerd over de 
cocaïnetransporten. O ok bestrijdt hij dat er na 1994, toen de overheid stopte met het door
laten van drugstransporten om criminelen te pakken, sprake zou zijn geweest van corrupte 
overheidsfunctionarissen. Wel eist de Tweede Kamer dat de minister een uitgebreid onder
zoek instelt naar de omvangrijke cocaïnetransporten. Korthals zegt dit toe.

A sielbeleid

vvD-Tweede-Kam erlid Kamp verklaart af te willen van de regel dat uitgeprocedeerde asiel
zoekers kunnen blijven als ze ziek zijn verklaard. De P v d A  noemt het voorstel ‘absurd, inhu
maan en asociaal’, d 6 6  ‘snoeihard’. P v d A ,  v v d  en d 6 6  weten enkele weken later toch een poli
tiek akkoord te bereiken over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Bijlmerramp

In de eerste week van juni vindt het finale debat plaats tussen het kabinet en de Tweede 
Kamer over het Bijlmerrapport. Het debat duurt in totaal achttien uur. Aanvankelijk is er 
met name tum ult als bekend wordt dat commissielid Van den Doel in een persoonlijke brief 
aan de Tvveede-Kamervoorzitter scherpe kritiek heeft geuit op het functioneren van de com 
missie. Uiteindelijk gaat het toch vooral om  de vraag hoe de (demissionaire) ministers Jor
ritsma en Borst het debat doorkomen. Beide ministers krijgen een m otie van wantrouwen 
van de oppositie gepresenteerd. De premier ontraadt ‘met de grootst mogelijke klem’ de aan
vaarding van beide moties. De P v d A  blijkt verdeeld over de wijze waarop het beleid van Borst 
kan worden afgekeurd: aanvankelijk willen v ijf fractieleden (Duivesteijn, Middel, Van Oven, 
Van Gijzel en commissielid Oudkerk) de motie tegen Borst steunen. De eerste drie zien daar
van af onder druk van Melkert en Kok. Naast Van Gijzel en Oudkerk ondersteunt ook d 66- 
commissielid Augusteijn deze motie. De m otie tegen Jorritsma wordt mede ondersteund 
door Oudkerk en Augusteijn. De oppositie en Oudkerk en Van Gijzel op hun beurt stemmen 
tegen een m otie van Melkert waarin de Tweede Kamer wordt opgedragen ‘lessen voor de toe
komst’ te trekken uit de afwikkeling van de Bijlmerramp, die ‘op een substantieel aantal pun
ten tekortkomingen heeft vertoond en beter had gekund en gemoeten’. Deze motie wordt 
aangenomen. De moties van wantrouwen daarentegen halen geen meerderheid. Het debat 
loopt met een sisser af: Paars kan verder.
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Op 22 juni presenteert een commissie van deskundigen de opzet van het uitgebreide licha
melijke onderzoek naar de gevolgen van de Bijlmerramp dat in oktober zal beginnen.

En verder...

• reageren kabinet en Kamer verheugd op het op 9 juni gesloten akkoord tussen de n a v o  

en Joegoslavië.
• gaat de Eerste Kamer akkoord met de wijziging van het erfrecht.
• wordt v v D ’er Korthals Altes tot senaatsvoorzitter gekozen voor periode van twee jaar.
• wordt RPF-Kamerlid Van Dijke in hoger beroep vrijgesproken van de aanklacht wegens 

belediging van homoseksuelen.
• krijgen Nederlandse leden van het Europees Parlement beperkt spreekrecht in Tweede 

Kamer, v v d , s p  en s g p  stemmen tegen.
• is de opkomst voor de verkiezingen van het Europees Parlement dertig procent. De v v d  

blijft gelijk op zes zetels, d 6 6  gaat van vier naar twee, de P v d A  kom t op zes, GroenLinks 
op vier en het c d a  op negen zetels, de kleine christelijke partijen gaan van twee naar drie 
en de s p  krijgt één zetel.

• zijn P v d A ,  c d a ,  v v d ,  d 6 6 ,  g p v / r p f  en s g p  tegen opheffing van een van de zes F-16 
squadrons zoals minister De Grave voorstelt in zijn Hoofdlijnennotitie. De minister houdt 
daar voorlopig aan vast.

• is een ruime meerderheid in de Kamer ( P v d A ,  d 6 6 ,  GroenLinks, c d a  en de kleine chris
telijke partijen) tegen boringen in de Waddenzee. Het kabinet is verdeeld.

• maakt het kabinet de voordracht van Bolkestein voor de Europese Com m issie bekend.
• trekt oud-minister Sorgdrager zich terug als kandidaat voor de functie van Nationale 

Ombudsman vanwege de ‘indringende discussie’ over haar persoon. De oppositiefracties 
waren unaniem tegen haar benoeming.

• dreigt minister Peper in de ministerraad met aftreden om de benoem ing van P v d A -  

kandidate Brouwer-Korf tot burgemeester van Utrecht er door te krijgen, v v d  en d 6 6  

hadden een voorkeur voor Kohnstamm van d 6 6 .  P v d A  en d 6 6  maken elkaar harde 
verwijten over de benoeming.

• gaat de Tweede Kamer in grote lijnen akkoord met het voorstel van minister Herfkens om 
het aantal landen dat bilaterale hulp ontvangt fors te verminderen.

Juli 1999

Srebrenica

Minister De Grave vervangt de top van de militaire inlichtingendienst omdat die de minis
ter niet op de hoogte had gesteld van een MiD-onderzoek in 1996/1997 naar rechts-extremis- 
tisch gedrag van vier Dutchbat-militairen in Srebrenica. De Grave noemt dit een ‘ernstige 
beoordelingsfout’. De Tweede Kamer reageert instemmend op het ingrijpen.
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En verder...

• neemt de Tweede Kamer een m otie aan waarin het kabinet wordt opgedragen eerst met 
de Kamer te overleggen voordat het de Nederlandse Aardolie Maatschappij vergunningen 
verleent voor boringen in Waddenzee.

• stemmen alle fracties van de Tweede Kamer, behalve de v v d , voor een m otie om  betaald 
zorgverlof in te voeren.

• spreekt een Kamermeerderheid ( p v d A ,  GroenLinks, d 6 6 ,  s p , r p f )  zich in een motie uit 
voor een verbod op nertsfokkerijen.

• hebben vier secretarissen-generaal die onder vuur hebben gelegen door de Bijlmerramp, 
de cocaïnedoorvoer, de dioxinekippen en de mestwetgeving, kritiek op de Tweede Kamer. 
Ze verwijten die de snelle roep om koppen te snellen onder ambtenaren en bewindslie
den. Daarom moet de Tweede Kamer een debat voeren over de ministeriële verantwoor
delijkheid.

A u g u s tu s  1999

M inisteriële verantw oordelijkheid

In augustus blijkt dat secretaris-generaal van Algemene Zaken Geelhoed (in maart 1998) en 
minister Peper (in juli 1999) notities hebben geschreven over de ministeriële verantwoorde
lijkheid. Van verschillende zijden worden hierover vragen gesteld aan het kabinet, onder 
anderen door Wiegel. Kok deelt mee dat het kabinet onverkort vasthoudt aan de werking van 
de ministeriële verantwoordelijkheid.

Bijlm erram p

Het kabinet verklaart in een brief aan de Tweede Kamer de 22 aanbevelingen uit het Bijl- 
merrapport grotendeels o f helemaal te zullen volgen.

En verder...

• reageren de coalitiefracties verdeeld op het voornemen van het kabinet spaarhypotheken 
te beperken. De v v d  en het c d a  zijn tegen het voorstel, de P v d A  en d 6 6  zijn positief.

• hebben de confessionele partijen grote moeite met de nieuwe Euthanasiewet. Het c d a  

noemt het ‘verbazingwekkend’ dat kinderen van 12 tot 16 het recht krijgen zelf te kiezen 
voor de dood.

• wil de Tweede Kamer toezicht op de representatiekosten van commissarissen der konin
gin en gedeputeerden. P v d A ,  v v d , d 6 6  en c d a  willen uniform e declaratieregels.

• wil het kabinet gasboringen in Waddenzee voorlopig tegenhouden.
• belooft minister Peper in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer 3400 

extra politieagenten aan het einde van de kabinetsperiode.
• pleit Melkert voor aanvulling van het regeerakkoord met afspraken over extra geld voor 

onderwijs en zorg, zodra de begroting in evenwicht is. v v d  noemt dit plan voorbarig; d 6 6  

vindt het ‘zinnig en nuttig’.
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