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Rond Prinsjesdag sluiten de coalitiefracties een akkoord over extra lastenverlichting en 
extra middelen voor nieuw beleid voor volgend jaar. Het kabinet stemt ermee in. De totale 
lastenverlichting komt daarmee op ƒ 7 miljard; aan extra uitgaven wordt ƒ  8 miljard uitge
trokken, bovenop de reeds in het regeerakkoord vastgelegde ƒ 7,1 miljard. Een poging van 
P vd A  en d 6 6  om voor cultuur 1% van de totale begroting te reserveren strandt door verzet 
van v v d  en c d a . Kok wijst een suggestie van de v v d  van de hand om lonen en uitkerin
gen niet te koppelen in geval van te grote loonstijging. De premier roept wel op de lonen te 
matigen.

N otitie monarchie

Kok zegt in een notitie geen aanleiding te zien om de constitutionele rol van koningin Bea
trix te veranderen. Zij moet deel blijven uitmaken van de regering, haar voorzitterschap van 
de Raad van State behouden en desgewenst een rol spelen bij de kabinetsformatie. De noti
tie is een reactie op een eerder pleidooi van D66-fractieleider De Graaf om de rol van de 
koningin te beperken tot een ceremoniële. De Graaf is teleurgesteld over de notitie, maar zal 
niet komen met initiatiefwetgeving.

H om ohuw elijk

De Tweede Kamer keurt met 109 stemmen vóór en 33 stemmen tegen het burgerlijk huwelijk 
voor homoparen goed. Drie CDA’ers stemmen, tegen de partijlijn in maar na overleg met de 
fractieleider, vóór het wetsvoorstel. Eén p v d A ’ e r  stemt in tegenstelling tot zijn partijgenoten 
tegen. De christelijke partijen voeren fel oppositie. De Tweede Kamer keurt ook het adoptie
recht voor homoparen goed. Hier stemmen twee C D A ’ e r s  met de meerderheid mee.

* Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in n r c  Handelsblad en de Volkskrant. Een overzicht van 

de partijpolitieke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen.
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Com m issie-Bakker

De Kamer onderschrijft het rapport van de commissie-Bakker waarin wordt geconcludeerd 
dat de politieke besluitvorming rond de uitzending van Nederlandse militairen naar vn -vre
desmissies vaak was gebaseerd op gebrekkige informatie en dat er sprake was van slechte 
communicatie tussen ministers, parlement, ambtenaren en topmilitairen. Het kabinet 
belooft de aanbevelingen te betrekken bij een besluit over eventuele deelneming aan een v n - 

missie in het grensgebied tussen Ethiopië en Eritrea.

Rekeningrijden

Een motie van v v d  en c d a  die de plannen van minister Netelenbos inzake rekeningrijden 
op een essentieel punt zouden aanpassen, haalt net geen meerderheid. De stemmen van r p f  

en g p v  tegen de motie geven de doorslag. Het debat vei'loopt in een grimmige sfeer.

Benoem ing burgemeester

De Tweede-Kamerfracties van de coalitiepartijen weten na een wekenlange impasse een 
compromis te bereiken over de benoeming van burgemeesters. Een meerderheid van P v d A ,  

d 6 6 , GroenLinks en c d a  was aanvankelijk voor een enkelvoudige voordracht door gemeen
teraden. De v v d  en minister De Vries hadden hiertegen grote bezwaren. Het compromis 
houdt in dat gemeenteraden in principe twee kandidaten voordragen en slechts bij over
macht één aanbeveling doen. Die aanbeveling moet dan wel openbaar zijn.

En verder...

• verklaart PvdA-fractieleider Melkert zich voorstander van versnelde en volledige aflossing 
van de staatsschuld, een vooral in v v d -kring populair standpunt;

• weigert minister Korthals om coffeeshops cannabis te laten inkopen bij ‘erkende telers’, 
zoals een Kamermeerderheid bereid was toe te staan.

Oktober 2000

Eritrea

De uitzending van Nederlandse militairen naar het grensgebied tussen Ethiopië en Eritrea 
wordt niet gesteund door c d a , s g p  en s p . Op aandrang van de P v d A  zegt minister De Gra
ve van Defensie toe Apache-helikopters mee te zenden, hoewel dit militair-strategisch niet 
noodzakelijk wordt geacht.

Van Aartsen-Kok 1: Servië

Minister Van Aartsen bepleit deelname van de oppositie in Servië aan de tweede ronde van 
de verkiezingen, hoewel deze claimt de eerste ronde al te hebben gewonnen. Dit pleidooi 
komt hem op zware kritiek van de Tweede Kamer te staan, met uitzondering van de v v d -
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fractie. Wanneer vervolgens ook premier Kok publiekelijk verklaart dat het ‘misschien beter 
was geweest’ als Van Aartsen zijn uitspraak niet had gedaan, lijkt de kwestie te escaleren. Van 
Aartsen dreigt met aftreden, maar na een ‘openhartig gesprek’ tussen premier en minister 
blijkt dat ‘het vertrouwen in elkaar en in onszelf ongeschonden was’.

Van Aartsen-Kok 2 : benoem ing Lubbers

Niet Pronk, zoals het kabinet wilde, maar oud-premier Lubbers wordt Hoge Commissaris 
van de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties. De Kamer wil opheldering over de gang van 
zaken rond de mislukte kandidatuur van Pronk. De vraag wie wat wanneer precies wist en 
(niet) verteld had, leidt tot een bizar debat, met opnieuw Van Aartsen en Kok in de hoofdrol. 
Vooral Kok lijkt ‘beschadigd’; hij moet zelfs hoongelach van enkele Kamerleden incasseren. 
Van Aartsen en Kok stellen een notitie in het vooruitzicht over de coördinatie van het bui
tenlands beleid.

Minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen en premier Kok. [Foto: Martijn Beekman, de Volkskrant/
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En verder...

* breekt de Kamer het overleg met staatssecretaris Faber af over het toekomstig natuurbe
leid omdat zij er niet in slaagt aan te geven hoeveel geld ze hiervoor extra nodig heeft;

* stemmen de coalitiefracties in met een richtlijn van de ministers Borst en Korthals inzake 
aborteren van foetussen met ernstige defecten, ook als de zwangerschap al langer dan 24 
weken duurt. De christelijke fracties zijn daar fel op tegen;

* eist P v d A ’e r  De Boer dat Maxima Zorreguieta, de vriendin van de Prins van Oranje, 
publiekelijk afstand neemt van haar vaders verdediging van de vroegere dictatuur in 
Argentinië;

* bepleit c d a -voorzitter Van Rij een parlementaire enquête door de Eerste Kamer naar de 
geldstromen in de zorgsector.

N ovem ber 2000

D over

Minister Korthals van Justitie krijgt zware kritiek te verduren tijdens een debat over de 
Doverzaak -  het illegaal vreemdelingentransport waarbij 58 Chinezen het leven lieten - ,  met 
name omdat aan de informatievoorziening tussen politie, om en het ministerie van Justitie 
het nodige heeft ontbroken. De minister zegt maatregelen toe.

Rekeningrijden

D66-Kamerlid Giskes zorgt voor onrust door te verklaren liever af te zien van het rekening
rijden en voorstander te zijn van elektronische kilometerheffing. Een motie in die richting 
krijgt geen steun van de v v d , hoewel deze partij ook zeer sceptisch staat tegenover het reke
ningrijden.

Euthanasie

De Tweede Kamer stemt in met de nieuwe Euthanasiewet. Voortaan worden artsen die onder 
bepaalde voorwaarden euthanasie plegen o f hulp bieden bij zelfdoding gevrijwaard van 
strafvervolging, c d a , ChristenUnie, s g p , s p  en PvdA-Kamerlid Apostolou stemmen tegen. 
Ook in het buitenland is er de nodige kritiek op het wetsvoorstel.

En verder...

* komt staatssecretaris Vliegenthart in botsing met de Kamer over de aanpak van de wacht
lijsten in de zorg;

* laat minister van Financiën Zalm zich in een tv-programma uit over de vader van M axi
ma: ‘Die man deugt niet.' Op vragen uit de Kamer hierover antwoordt premier Kok dat 
uitspraken van leden van de regering die vooruitlopen op een mogelijk huwelijk van de 
Prins van Oranje ‘prematuur’ zijn. D66-fractieleider De Graaf adviseert Maxima’s vader 
‘een flinke griep’ te krijgen op de huwelijksdag van zijn dochter;
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• willen s p  en c d a  opheldering over berichten dat minister Netelenbos de a n w b  con
tracten zou willen ontnemen uit onvrede met het standpunt van de a n w b  over reke
ningrijden;

• twisten Pvd A en v v d  over de boete die Schiphol heeft gekregen voor overschrijding van 
de geluidsnormen;

• verklaart v v d -fractieleider Dijkstal dat staatssecretaris Cohen moet aanblijven op Justi
tie en niet mag solliciteren naar het burgemeesterschap van Amsterdam;

• wil de Tweede Kamer de door minister De Vries voorgenomen bezuiniging op het poli
tiekorps Zuid-Limburg afzwakken;

• verwijt de vvD -fractie  de PvdA-fractie op het laatste m om ent een gezamenlijke motie 
over subsidies aan kunstinstellingen niet meer te steunen en te zijn gezwicht voor de 
staatssecretaris. De P vd A ontkent de motie al te hebben ondertekend.

D ecem ber 2000

Doverzaak

Minister Korthals wordt opnieuw naar de Kamer geroepen voor de Doverzaak. Er zijn 
geruchten dat de politie het illegalentransport bewust heeft doorgelaten om de smokkelrou
te te kunnen volgen. De minister slaagt erin de gerezen twijfels weg te nemen.

Zalm norm

PvdA-fractievoorzitter Melkert pleit voor nieuwe afspraken in de coalitie over de verdeling 
van inkomstenmeevallers in 2002. Hij wil extra investeringen in plaats van extra lastenver
lichting, hetgeen op gespannen voet staat met de Zalmnorm. Minister Zalm wil niet tornen 
aan de begrotingsregels. Dijkstal zegt dat de P v d A het voortbestaan van het tweede paarse 
kabinet op het spel zet, maar enkele dagen later verklaart hij ook dat de paarse samenwer
king ‘uitstekend’ is. Tijdens het debat over de najaarsnota verklaart de financieel specialist 
van de P vd A te verwachten dat er voldoende geld beschikbaar komt voor extra uitgaven 
zonder de Zalmnorm aan te passen.

En verder...

• wordt staatssecretaris Cohen de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Kalsbeek wordt 
zijn opvolgster op Justitie;

• voorziet oppositieleider De Hoop Scheffer een breuk in het kabinet komend voorjaar.
• wil een Kamermeerderheid een onderzoek naar de prestaties van de n s ;

• krijgt staatssecretaris Vliegenthart structureel ƒ 1,2 miljard voor het wegwerken van 
wachtlijsten in verpleging en verzorging;

• stemt de ministerraad unaniem in met de rekeningrijdenproef;
• moet minister van Justitie Korthals in Brussel op verschillende agendapunten een voor

behoud maken omdat hij van de Eerste Kamer uit protest tegen te late beschikbaarheid 
van de onderliggende stukken geen mandaat heeft gekregen;

• spreekt een Kamermeerderheid zich uit tegen gasboringen in de Biesbosch;
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• keurt de senaat het ‘homohuwelijk’ goed;
• verklaart Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven dat premier Kok geen derde termijn moet 

ambiëren.

Jan uari 2001

Volendam

De Tweede Kamer herdenkt de slachtoffers van de cafébrand in Volendam. De Groningse 
Commissaris van de Koningin Alders wordt voorzitter van de onderzoekscommissie die de 
ramp gaat onderzoeken.

De Milliano

Oud-CDA-Tweede Kamerlid De Milliano wil in de Kamer terugkeren als onafhankelijk lid. 
Het c d a  is woedend. Uiteindelijk ziet De Milliano af van zijn voornemen vanwege ‘een golf 
van kritische en afwijzende commentaren’.

Referendum

Het voorstel over een tijdelijke referendumwet verdeelt de coalitie met P vd A en d 6 6  aan de 
ene en v v d  en minister De Vries aan de andere kant. Uiteindelijk wordt een compromis 
gevonden. Het compromis houdt in dat gemeenten die al een eigen regeling hebben voor wat 
betreft een informatief referendum, deze mogen houden tot 2005, wanneer een definitieve 
regeling van kracht moet worden. Gemeenten krijgen ook meer ruimte in de onderwerpen 
voor een referendum. Oppositiepartijen c d a , GroenLinks en s p  hekelen het feit dat zij voor 
‘Piet Snot’ aan het debat meededen.

En verder...

• zinspelen v v d , c d a , d 6 6 , GroenLinks en s p  op een parlementair onderzoek inzake de 
fraude met subsidies uit het Europees Sociaal Fonds. Minister Vermeend laat oud-presi- 
dent van de Rekenkamer Koning een ‘onafhankelijk’ onderzoek verrichten;

• wordt c p v ’er Veling lijsttrekker van de ChristenUnie;
• vertrekt Gpv-fractievoorzitter Schutte na twintig jaar uit de Tweede Kamer;
• laat fractievoorzitter Dijkstal nogmaals weten dat het tornen aan de Zalmnorm onaan

vaardbaar is voor de v v d ;

• wil een Kamermeerderheid een vervolgonderzoek naar crimineel gedrag onder asielzoe
kers. Aanleiding is een Gronings rapport over deze materie.
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Feb ruari 2001

M axim a

Na een week waarin van diverse kanten meningen zijn geventileerd over d e ‘kwestie-Zorre- 
guieta’ (o.a. D66-Kamerlid Van Walsum: ‘Maxima kan niet mijn koningin zijn met zo’n 
vader’ en CDA-fractieleider De Hoop Scheffer: ‘gebrek aan regie’ bij premier Kok) en waarin 
Maxima voor het eerst in het openbaar aan de zijde van kroonprins Willem-Alexander ver
schijnt, roept premier Kok op tot ‘geduld’ en vraagt hij ‘vertrouwen’ om in samenspraak met 
betrokkenen een oplossing te vinden voor de problemen die met een eventueel huwelijk zijn 
verbonden. Een poging van de s p  een debat aan de kwestie te wijden loopt spaak. Kok wei
gert naar de Kamer te komen omdat er geen nieuwe feiten zijn.

Radiofrequenties

Het kabinet is van plan de radiofrequenties voor de commerciële omroepen te veilen, tot 
groot ongenoegen van de bestaande commerciële zenders. P v d A en d 6 6  roepen het kabinet 
op af te zien van de veiling. Staatssecretaris De Vries raadt de motie ‘ten strengste’ af. Het 
kabinet besluit een onderzoek in te stellen naar mogelijke alternatieven.

Cocaïne

Justitie stelt vast dat er geen bewijzen zijn voor grootscheepse cocaïne-invoer met behulp van 
criminele informanten en corrupte opsporingsambtenaren. De commissie-Kalsbeek had dit 
in 1999 na een parlementair onderzoek geconcludeerd. De Tvveede Kamer is onaangenaam 
verrast, in tegenstelling tot minister Korthals die destijds al twijfelde aan de bevindingen van 
de commissie.

E11 verder...

• is staatssecretaris Kalsbeek tegen een door de Kamer gewenst breed onderzoek naar cri
minaliteit bij asielzoekers;

• komt minister Brinkhorst in conflict met v v d  en c d a  over de nieuwe meststoffenwet;
• blokkeert een Kamermeerderheid een voorstel van minister Jorritsma om regionale 

stroomnet werken te verkopen aan commerciële ondernemingen;
• haalt d 6 6  zich de woede van de coalitiepartners op het lijf door een motie te onderteke

nen van de ChristenUnie om de Apache-helikopters uit Djibouti terug te halen. d 6 6  keert 
later op haar schreden terug; de motie wordt verworpen;

• gaat het presidium akkoord met de oprichting van een onderzoeksbureau voor de Twee
de Kamer met drie a vier medewerkers;

• komt er geen enquête maar een plenair debat over de miljarden die jaarlijks (extra) in de 
zorgsector worden gepompt.
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M aart 2001

Rekeningrijden?

Nadat in februari een hoorzitting in de Tweede Kamer is gehouden waarin o.a. de a n w b  

nogmaals ten strijde is getrokken tegen het rekeningrijden en langzaam maar zeker duidelijk 
wordt dat een grote Kamermeerderheid twijfelt aan het nut van rekeningrijden, besluit het 
kabinet begin maart om af te zien van de proef met de tolpoorten en in plaats daarvan kilo- 
meterheffing in te voeren indien dat technisch mogelijk is. Ex-Philips-topman Pieper gaat 
onderzoeken of in 2003 op een beperkt aantal locaties kilometerheffing kan worden inge
voerd.

Enschede, rapport com m issie-Oosting

De commissie-Oosting presenteert haar rapport over de vuurwerkramp in Enschede. Het 
rapport wijst geen schuldigen aan, wel verantwoordelijken: het vuurwerkbedrijf, de gemeen
te en de rijksoverheid. Twee wethouders treden af. Het kabinet onderschrijft de conclusie dat 
de rijksoverheid op verschillende punten is tekortgeschoten. Een en ander mag echter niet 
worden gezien als schuldbekentenis. In april reageert de Kamer.

M ond- en klauwzeer

Op woensdag 21 maart wordt in Nederland mond- en klauwzeer ( m k z ) vastgesteld. De 
Kamer besluit zich achter minister Brinkhorst te scharen, nadat eerder P v d A ,  c d a  en Groen
Links zware kritiek op hem hadden geuit omdat hij het algemeen vervoersverbod versoepel
de. Later in de maand ontstaan er bij een deel van de Kamer bedenkingen tegen de preven
tieve ruimingen.

Verloving W illem -Alexander en M axim a

Op 30 maart wordt de verloving van Willem-Alexander en Maxima wereldkundig gemaakt. 
Op verzoek van premier Kok is onderzoek gedaan naar de rol van Jorge Zorreguieta tijdens 
het Videlaregime en heeft minister van Staat Van der Stoel vader Zorreguieta overgehaald om 
niet aanwezig te zijn bij de verloving, noch op de bruiloft. Maxima spreekt bij de bekend
making van de verloving spijt uit over het feit dat haar vader ‘zijn best gedaan heeft voor de 
landbouw in een verkeerd regime’. I11 het parlement is alom lof voor de manier waarop Kok 
de kwestie heeft aangepakt.

En verder...

• wil WD-fractievoorzitter Dijkstal, als enige, af van het wekelijkse vragenuurtje;
• wil een Kamermeerderheid van P v d A ,  v v d , d 6 6  en c d a  meer tijd voor het debat over de 

privatisering van Schiphol;
• onthoudt de Eerste Kamer haar goedkeuring aan het opzeggen van een verdrag over werk-
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tijden door minister Vermeend, omdat de minister het verdrag had opgezegd voordat de 
Kamer hieraan haar fiat had gegeven;

• komt staatssecretaris Verstand in conflict met P vd A  en d 66  over uitbreiding van het zorg
verlof, maar wordt dit opgelost door een compromis waarmee ook de v v d  kan leven;

• bepleit minister Korthals een beperking van de invloed van nationale parlementen op de 
Europese besluitvorming.

A pril 2001

Euthanasie en D rion

De Eerste Kamer stemt in met de nieuwe Euthanasiewet met 46 tegen 28 ( c d a , s g p , Chris- 
tenUnie en s p ) stemmen. Tot ergernis van de christelijke partijen spreekt minister Borst na 
afloop van het debat de bijbelse woorden: ‘Het is volbracht.’ De minister haalt zich vervol
gens opnieuw de woede van vooral deze partijen op de hals door enkele dagen na het eutha
nasiedebat te verklaren ‘niet tegen’ de zogenoemde ‘(zelfmoord)pil van Drion’ te zijn. De drie 
christelijke partijen dienen een motie van wantrouwen in die wordt verworpen. Borst biedt 
haar verontschuldigingen aan voor haar uitspraak na het debat.

H uwelijk

Uit het debat waarin premier Kok verantwoording aflegt over de manier waarop hij de kwes- 
tie-Zorreguieta heeft behandeld, wordt duidelijk dat er geen afspraken zijn gemaakt over de 
aanwezigheid van Jorge Zorreguieta bij de kroning o f andere officiële gebeurtenissen dan het 
huwelijk. Per geval zal een afweging moeten worden gemaakt. De premier ontkent voor een 
voldongen feit te zijn geplaatst doordat de kroonprins Maxima al ten huwelijk had gevraagd 
voordat een oplossing over de aanwezigheid van Jorge Zorreguieta was bereikt.
Minister Brinkhorst, vader van Laurentien die verloofd is met prins Constantijn, stelt in een 
interview het wenselijk te achten dat het staatshoofd alleen een ceremoniële en apolitieke 
functie vervult, v v d  en s g p  noemen de uitspraak een uitglijder omdat zij haaks staat op de 
notitie van Kok. Brinkhorst zegt na een gesprek met de premier zich achter de notitie te 
scharen.

Enschede

De Tweede Kamer bespreekt het rapport-Oosting over de vuurwerkramp in Enschede. De 
Kamer hekelt de laksheid van de overheid inzake het veiligheidsbeleid en meent dat er een 
mentaliteitsverandering moet komen bij zowel burger als overheid, c d a , GroenLinks en 
ChristenUnie dienen een motie van afkeuring in tegen De Grave. De motie wordt verworpen.

M ink K.

Ondanks de toezegging van Korthals uit 1999 dat het Openbaar Ministerie de onderhande- 
lingen met de informant Mink K. zou staken, blijkt dat deze toch zijn doorgegaan. De Kamer 
wil opheldering. Minister Korthals zegt niets te hebben geweten van het nader overleg tussen
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o m  en Mink K. De minister en de Kamer willen disciplinaire maatregelen tegen de officier 
van Justitie die de onderhandelingen doorzette.

En verder...

• concludeert Pieper in zijn rapport dat kilometerheffing over twee jaar kan worden inge
voerd;

• is de Tweede Kamer boos over het mislukken van het overleg tussen de bonden en de n s - 

direet ie;
• steunt de coalitie het kabinetsbeslu it tot ‘ru im in g ’ van grote aantallen koeien vanw ege 

m k z ; de oppositie  heeft ernstige bezw aren;

• krijgt de vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk veel kritiek;
• zetten P v d A  en d 66  minister Zalm onder druk om eenmalig de begrotingsregels open te 

breken om meer investeringen te kunnen plegen. Het kabinet bereikt uiteindelijk een 
akkoord over extra uitgaven zonder aantasting van de Zalmnorm;

» wordt P v d A -Kamerlid Albayrak permanent bewaakt na dreigementen. Haar standpunt 
over de uitzetting van Koerdische asielzoekers stuit op veel verzet;

• geeft het kabinet gehoor aan de motie-Rehwinkel en verhoogt het de subsidies voor poli
tieke partijen.

Mei 2001

Com m issie-D onner over wao

De Kamer heeft lof voor de analyse van de commissie-Donner van het w a o -vraagstuk. Het 
advies om alleen zieke werknemers die geen enkele kans meer hebben op werk een w'a o -uit
kering te verstrekken, terwijl gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten terugvallen op een 
w w - o f bijstandsuitkering, wordt echter door verschillende fracties ( P v d A ,  d 66 ,  c d a , Groen
Links, s p  en ChristenUnie) kritisch ontvangen.

Vera n t ivo o rd i ngsdag

Voor de tweede maal staat de derde woensdag van mei in het teken van de financiële verant
woording. De informatie die Zalm biedt is volgens het c d a  nog onvoldoende. De P v d A  denkt 
aan een eigen onderzoek door de Kamer naar het financieel beheer bij verschillende onder
delen van de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Justitie, v v d  en d 66  willen het 
debat met de regering afvvachten.

En verder...

• verklaart SGP-Eerste-Kamerfractievoorzitter Holdijk niet aanwezig te zullen zijn bij de 
kerkelijke inzegening van het huwelijk van prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst 
om te voorkomen dat hij de hand moet schudden van minister Brinkhorst die verant
woordelijk is voor het M K Z - b e l e i d ;

• stelt p v d A - f r a c t i e l e i d e r  Melkert in een interview met de Volkskrant dat premier Kok tijdens
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zijn leiderschap van de P vdA niet altijd voldoende de ideologische koers van de partij heeft 
bepaald. Kok verklaart verdrietig te zijn over deze uitspraak maar na een goed gesprek tus
sen beiden klaart de lucht op;

• veroordeelt een Kamermeerderheid discriminerende uitspraken van imams over homo
seksuelen;

• halen fractievoorzitters De Graaf van d 6 6  en Dijkstal van de v v d  uit naar de christelijke 
partijen vanwege hun opstelling in het euthanasiedebat. Dijkstal spreekt van onverdraag
zaamheid vergelijkbaar met de oordelen van imams over homo’s;

• zal minister Netelenbos overeenkomstig de wens van de Tweede Kamer een verbod op 
‘handmatig’ telefoneren in de auto invoeren;

• dienen P v d A ,  c d a  en d 6 6  een initiatiefwet in om de positie van gemeenten op de grond
markt te verstevigen;

• wil de Kamer een spoeddebat over de chaos bij de n s ; de minister zegt meer greep te wil
len op het bedrijf;

• dreigt PvdA-Kamerlid Hindriks de Kamer te verlaten omdat hij zijn initiatiefwetsvoorstel 
dat hij met de v v d  heeft gemaakt over winkelen op zondag moet intrekken. De PvdA-frac- 
tie ziet strijdigheid met het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie over de moge
lijkheid om werken op zondag te kunnen weigeren. Hindriks blijft na de toezegging dat 
zijn voorstel nader kan worden uitgewerkt en in de fractie zal worden besproken.

Juni 2001

Eerste Kamer

Volgens Tweede-Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven is de Eerste Kamer ‘absoluut overbo
dig’ en gedragen de senatoren zich vaak als ‘gemankeerde Tweede-Kamerleden’. Ook diverse 
senatoren laten zich kritisch uit over het functioneren van de Eerste Kamer.

Kilom eterheffing

De fractievoorzitters van de paarse coalitie gaan akkoord met het besluit af te zien van het 
rekeningrijden en over te stappen op de kilometerheffing. Minister Netelenbos zal een wets
ontwerp ter zake niet zelf in de Kamer verdedigen, maar overlaten aan haar opvolg(st)er. Op 
aandrang van de v v d  wordt de kilometerheffing bij de invoering een platte heffing: geen dif
ferentiatie naar tijd en plaats.

Verantwoordingsdebat

Het plenair debat over de financiële verantwoording van het kabinetsbeleid leidt tot de con
clusie dat voortaan ook de zelfstandige bestuursorganen en andere semi-overheidsdiensten 
financiële verantwoording moeten afleggen. Verder is de druk op minister Borst opgevoerd 
om op korte termijn meer inzicht te geven in het effect van extra uitgaven in de zorg. De 
Kamer laat extra onderzoek verrichten naar onderdelen van de jaarverslagen van Defensie en 
Justitie.
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En verder...

• brengt de commissie-Alders haar rapport over de brand in Volendam uit. De commissie 
concludeert dat er van alles mankeerde aan het café, dat de eigenaar en de gemeente dit 
wisten, maar niets ondernamen;

• leidt een amendement van v v d ,  d 6 6  en c d a  tot spanning in de coalitie. Het beoogt het 
m ogelijk te maken dat het ontslagverbod voor zieke werknemers wordt opgeheven wan
neer zij zich onvoldoende inzetten om weer aan het werk te komen. Het kabinet gaat 
akkoord met het amendement onder voorwaarde dat de directeur van het arbeidsbureau 
wordt verplicht een tweede oordeel te vragen. De PvdA-fractie is ook tegen het gewijzigde 
amendement;

• is de MKZ-crisis officieel voorbij. Het eindoordeel van de Kam er over het beleid van 
minister Brinkhorst is betrekkelijk gunstig;

• laat minister Vermeend weten dat de commissie-Koning meer tijd nodig heeft om het 
onderzoek a f te ronden naar het vermeende misbruik van subsidies van het Europees 
Sociaal Fonds. De Tweede Kamer, met uitzondering van de P v d A ,  dreigt een eigen onder
zoek in te stellen als het onderzoek niet vóór 31 augustus klaar is;

• stemmen v v d  en d 6 6  tegen aanpassing van de basisvorming;
• is het kabinet tegen een door een Kamermeerderheid gewenst nader onderzoek naar de
• Herculesramp;
• krijgt de Tweede Kamer hartmassage-apparatuur;
• wordt onparlementaire taal niet meer geschrapt uit de Handelingen.

Juli 2001

Toestem m i ngswe t

Vijftien Kamerleden (vijf P v d A,  acht GroenLinks en twee d 6 6 ) laten aantekenen geacht te wor
den tegen te hebben gestemd bij de behandeling van de Toestemmingswet voor het huwelijk 
van Willem-Alexander en Maxima. De tegenstemmers van P v d A -  en D66-huize hebben er 
bezwaren tegen dat de koninklijke familie zich verbindt met een familie waarvan de vader een 
belast verleden heeft. Bij de GroenLinksers spelen daarnaast republikeinse motieven. De s g p  

gaat akkoord hoewel de bruid (nog) rooms-katholiek is. De s p  is niet aanwezig bij het debat.

Referendum , burgemeesters en Den Haag

De v v d -senaatsfractie ligt dwars bij de dossiers inzake het correctief referendum, de benoe
ming van burgemeesters en de herindeling van de regio Den Haag, waardoor het onzeker is 
o f er meerderheden kunnen worden gevonden. De drie wetsontwerpen worden echter met 
de stemmen van de v v d  aangenomen. WD-kopstukken Dijkstal, Jorritsma en partijvoor
zitter Eenhoorn hebben daarbij de nodige politieke druk uitgeoefend. Minister De Vries zegt 
de v v d  bij het wetsontwerp inzake de benoeming van burgemeesters toe dat bij de eerstvol
gende wijziging van de Gemeentewet zal worden voorgeschreven dat gemeenten als regel 
twee kandidaten moeten aanbevelen.
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De geblesseerde Maxima Zorreguieta mankt op 3 ju li kennis met de leden van de Eerste en Tweede 

Kamer in de Ridderzaal. [Foto: Roel Rozenburg, n r c  H andelsblad/

En verder...

• gaat de Tweede Kamer akkoord met een wet die preventief fouilleren mogelijk maakt;
• blijkt uit twee nieuwe rapporten dat er geen bewijs is voor doorlating van grote hoeveel

heden cocaïne met behulp van corrupte opsporingsambtenaren zoals de commissie- 
Kalsbeek stelde. Kalsbeek geeft ‘als lid van het kabinet’ geen commentaar op de rappor
ten;

• beweert het t r o s -programma ‘Opgelicht’ dat oud-GroenLinks-Kamerlid Singh Varma 
een dodelijke ziekte voorwendt om de aandacht af te leiden van haar financiële proble
men. Tweede-Kamerfractieleider Rosenmöller en partijvoorzitter De Rijk verklaren dat 
Singh Varma ‘zeer verward’ is;

• komt er als gevolg van een motie van P vd A  en d 66  een studie naar een ‘gewogen toets’ als 
alternatief voor de veiling van de etherfrequenties;

• stemt de v v d  twee keer ‘verkeerd’ en helpt zo tegenstanders aan een meerderheid. De eer
ste keer betrof het een wetsontwerp over deals met criminelen die willen getuigen tegen 
andere criminelen. De tweede keer ging het om een extra vergoeding voor de gevolgen van 
de MKZ-crisis;

• is een ruime Kamermeerderheid voor het sturen van NAVo-troepen naar Macedonië. 
GroenLinks ziet de missie liever onder VN-Vlag;

• komt staatssecretaris Adelmund de Kamer tegemoet door de leerplichtige leeftijd te ver
lagen naar vier jaar;
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• zwakt minister Brinkhorst zijn voorstel voor een maandelijkse MKz-controle a f na kritiek 
van de Kamer;

• versoepelt minister Brinkhorst de strafkortingen op de vergoedingen voor de MK.z-scha- 
de.

Augustus 2001

Europees Sociaal Fonds

PvdA-fractievoorzitter Melkert, tevens oud-minister van Sociale Zaken, staat al enige tijd 
onder druk vanwege berichten in de media over zijn rol in het vermeende misbruik van gel
den van het Europees Sociaal Fonds in de periode 1994-1996. Melkert wil pas reageren na 
rapportage door de commissie-Koning. Het rapport van de commissie verschijnt op aan
drang van het kabinet eerder dan gepland. Premier Kok ontkent enige samenhang tussen de 
vervroeging van het rapport en zijn voornemen om deze maand uitsluitsel te geven over zijn 
politieke toekomst (en daarmee over die van zijn mogelijke opvolger Melkert). Koning con
cludeert dat de besteding van de subsidies in de desbetreffende periode op alle niveaus ‘slor
dig' is geweest, maar dat van fraude geen sprake was. Melkert verklaart in een persconferen
tie dat hij zich van alle blaam gezuiverd voelt. Vooraf heeft hij zijn publieke reactie bespro
ken met de fractieleiders van v v d , d 66 ,  c d a  en GroenLinks. De Kamer acht een parlemen
tair onderzoek niet noodzakelijk; op initiatief van de v v d  zal er wel een hoorzitting worden 
gehouden.

Kok en M elkert

Premier Kok maakt op 29 augustus bekend te zullen terugtreden als politiek leider van de 
P vd A .  Tegelijkertijd beveelt hij fractieleider Melkert aan als zijn opvolger. In politiek Den 
Haag overheerst lof voor de premier. Bij c: d a , s g p , GroenLinks en s p  zijn ook kritische gelui
den te horen.

En verder...

4 levert een rapport van topambtenaren kritiek op de effectiviteit van de zogenaamde ‘Mel- 
kert-banen’; Melkert en Kok verdedigen de maatregel van het vorige kabinet met kracht. 
Minister Vermeend suggereert dat in de berichtgeving over het rapport ‘op de man wordt 
gespeeld’, ‘enkel en alleen met het oog op de opvolgingskwestie in de PvdA’;

• houdt staatssecretaris Faber tegen de wens van een Kamermeerderheid in vast aan een 
verbod van verschillende landbouwgiffen;

• worden de strafkortingen op de m k z -vergoedingen onder druk van v v d ,  c d a ,  Christen- 
Unie, s g p  en s p  verder verlaagd;

• verklaart GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller zich ‘belazerd’ te voelen in de kwestie- 
Singh Varma;

• zullen de radiofrequenties toch worden geveild.
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