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Betuwelijn

Het kabinet besluit om de noordtak van de Betuwelijn te schrappen. Een Kamermeer
derheid van w d  en PvdA  gaat onder bepaalde voorwaarden akkoord, d 6 6  is ontstemd. 
D e oppositiepartijen vinden dat door het besluit de grond aan het gehele Betuweroute- 
project is ontvallen.

Belastingplan

De reacties van de paarse Kamerfracties op het Belastingherzieningsplan 2001 zijn positief. 
GroenLinks en de s p  zijn kritisch. Rosenmöller spreekt over ‘onverantwoord smijten 
met geld’. Beide fracties vinden dat vooral de hoge inkomens profiteren van het nieuwe 
stelsel. Vrijwel alle fracties willen de middeninkomens meer lastenverlichting geven.

Begroting 2000

Het tweede kabinet-Kok ziet volop kansen om te ‘ investeren in de kwaliteit van de 
samenleving’ , maar tempert hooggespannen verwachtingen. D e oppositiefracties in de 
Tweede Kamer en diverse maatschappelijke organisaties menen dat het kabinet onvol
doende geld vrijmaakt voor onderwijs, zorg en armoedebestrijding; de lastenverlichting 
van ƒ  1 miljard wordt te algemeen ingezet. O ok de fracties van d 6 6  en PvdA  zetten 
vraagtekens bij deze vorm van lastenverlichting. D e w d  noemt de M iljoenennota 
‘degelijk en deugdelijk’ gezien het dalende financieringstekort.

Tijdens de algemene beschouwingen honoreert het kabinet voor een groot deel de 
door de Tweede Kamer geuite wensen; hiermee is een bedrag gemoeid van bijna ƒ  1 mil
jard.

* Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in NRC Handelsbladen de Volkskrant. Een overzicht van de 
partijpolitieke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek Documentatiecentrum Neder
landse Politieke Partijen.
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Asielbeleid

Staatssecretaris Cohen biedt een beperkte groep ‘witte illegalen’ onder een aantal 
voorwaarden de kans haar verblijf in Nederland te legaliseren. D e coalitiegenoten zijn 
het hier op hoofdlijnen mee eens.

Een Kamermeerderheid steunt ook het voornemen van Cohen om asielzoekers die 
zijn uitgeprocedeerd en na vier weken nog niet naar hun eigen land zijn vertrokken geen 
recht op opvang te verlenen.

Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven doet aangifte bij de politie nadat de staatssecre
taris tijdens een debat door actievoerders in de boeien is geslagen; er blijken echter 
onvoldoende mogelijkheden voor vervolging.

O p 17 september stuurt Cohen het ontwerp van een nieuwe Vreemdelingenwet naar 
de Tweede Kamer.

En verder. ..

* bevestigt premier K ok op een persconferentie de ‘vriendschap’ van de kroonprins met 
M axim a Zorrcguieta uit Argentinië. GroenLinks en s p  vinden dat M axim a in geval 
van een huwelijk openlijk afstand moet nemen van het regime-Videla, waarin haar 
vader minister was;

* wil de Eerste Kamer meer tijd voor de behandeling van het wetsontwcrp-Twente-stad 
waardoor de herindeling niet op 1 januari 2000 kan ingaan;

* baart het geweld op O ost-Tim or minister Van Aartsen en de Tweede Kamer zorgen;
* aanvaardt het kabinet een nieuw mestplan. Ongeveer eenderde van het aantal vee

houderijen zal de komende vier jaar verdwijnen. De Tweede Kamer reageert over het 
algemeen positief. Het c d a  noemt de plannen evenwel ‘ redelijk desastreus’ ;

* zegt de premier toe opnieuw te kijken naar de voorgenomen regeling betreffende 
euthanasie van twaalfjarigen;

* doet minister Borst onder druk van met name w d , c d a , d 6 6  en PvdA concessies in 
haar voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet;

* treedt J . van Baaien toe tot de Tweede Kamer. Enkele Kamerleden weigeren hem te 
feliciteren. Van Baaien raakte vorig jaar in opspraak vanwege vermeende extreem
rechtse sympathieën. Een interne WD-commissie pleitte hem na onderzoek vrij.

O ktober 1999

Financiële meevallers

M inister Zalm  verklaart tijdens de financiële beschouwingen vast te willen houden aan 
de financiële discipline van de afgelopen jaren (de zogenaamde Zalm -norm ). w d  en 
c d a  zijn het hiermee eens. PvdA en d 6 6  willen het regeerakkoord openbreken om bij 
aanhoudende economische groei de financiële meevallers structureel te kunnen inzetten 
voor zorg, infrastructuur en onderwijs.
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Peper

M inister Peper oveivveegt een smaad proces tegen het Algemeen Dagblad vanwege een 
artikel waarin anonieme bronnen en voormalige topambtenaren Peper beschuldigen van 
fraude toen hij nog burgemeester van Rotterdam was. De minister zegt ‘onkreukbaar’ 
te zijn. Premier Kok zegt na overleg met Peper ‘vierkant’ achter de minister te staan.

Deeltijdivet

D e Tweede Kamer gaat akkoord met het wetsvoorstel Aanpassing Arbeidsduur dat 
werknemers in bedrijven met meer dan tien personen het recht geeft om in deeltijd te 
gaan werken. De grens van tien personen komt in de wet door een wijzigingsvoorstel 
van het c d a , gesteund door de w d  en de kleine christelijke fracties. Een soortgelijk 
initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks werd eerder door de Eerste Kamer verworpen.

Europees Kampioenschap

D e Tweede Kamer wil dat het kabinet voortvarender te werk gaat bij de voorbereidingen 
op het Europees Kampioenschap voetbal in 2000. Ministers Peper en Korthals wijzen 
een verzoek a f van het c d a  en GroenLinks om een speciaal wettelijk verbod op 
zwarthandel in voetbalkaarten in te voeren. Korthals ziet ook niets in de suggestie van 
het c d a  om het leger in te schakelen tijdens het e k .

En verder...

• steunt een Kamermeerderheid de aanleg van de noord-zuid-lijn in Amsterdam. Het 
c d a , dat eerder bedenkingen had bij de stijgende kostenraming, sluit zich bij de 
voorstanders PvdA, d 66 en GroenLinks aan;

• ziet staatssecretaris Van der Ploeg onder druk van de Tweede Kamer a f van zijn plan 
om alle culturele instellingen te vragen tenminste drie procent van hun subsidie aan 
jongeren, allochtonen en ander ‘nieuw publiek’ tc besteden;

• weigert het kabinet, ondanks een motie van p vdA , GroenLinks, s p  en r p f , extra geld 
uit te trekken voor de biologische landbouw;

• veroordelen de Tweede Kamer en minister Peper de bankierspraktijken van de 
provincie Zuid-H olland. Een Kamermeerderheid neemt genoegen met de mededeling 
van de minister dat zijn ministerie tekortschoot in het toezicht op de provincie;

• wil de vvD-fractie nog niet instemmen met het mestplan van de ministers Brinkhorst 
cn Pronk. De overige fracties eisen van de w d  duidelijkheid;

• wijst de Kamer het plan van het kabinet inzake dc arbeidsplicht van alleenstaande 
ouders met jonge kinderen van de hand zolang er geen extra maatregelen worden 
genomen. Alleen de w d  steunt het kabinet;

• willen alle partijen een hernieuwde discussie over de privatisering van overheidstaken. 
De beursgang van de n s  lijkt van de baan nadat de w d  een ommezwaai heeft gemaakt 
uit vrees dat een buitenlands bedrijf een meerderheidsbelang krijgt.
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N ovem ber 1999

Belastingplan

D e fractieleiders van c d a , GroenLinks, s p  en r p f  protesteren in een open brief aan de 
coalitie tegen de tijdsdruk bij de behandeling van het nieuwe belastingstelsel. In totaal 
dient de Kamer 2269 schriftelijke vragen in over het plan. Een meevaller schept ruimte 
om het belastingregime voor de groep middeninkomens met zo’n half miljard gulden 
te verlichten. De gehele Kam er wenste een verbetering voor de mensen in deze inko
menscategorie. Onder druk van de Kamer wordt het spaarloon gehandhaafd.

Waddengas

In het kabinet wordt na maanden een compromis gesloten over het boren naar gas in 
de Waddenzee. Het kabinet besluit voorlopig geen boorvergunning a f te geven, maar 
wel proefboringen toe te staan als in nader onderzoek komt vast te staan dat geen 
‘onherstelbare schade’ aan het gebied wordt toegebracht. Een Kamermeerderheid reageert 
teleurgesteld. N a een stevig debat in de PvdA dient de PvdA-fractie een motie in die het 
kabinet vraagt af te zien van nieuwe mijnbouwactiviteiten. Alleen de WD-fractie stemt 
tegen. M inister Pronk spreekt van een ‘explosieve situatie’ ; premier Kok noemt dat ‘een 
tikkeltje overdreven’.

Crisis in de polder

In de derde week van november lijkt het Nederlandse poldermodel op springen te staan. 
Werknemers- en werkgeversorganisaties weigeren nog langer te praten met het kabinet 
over de herziening van de organisatie van de sociale zekerheid; landbouworganisatie l t o  

stapt uit het overleg met minister Brinkhorst over het mestbeleid en de milieu- en 
bewonersorganisaties stappen uit het overleg over Schiphol. Tijdens een spoeddebat in 
de Tweede Kamer over de ruzie over de herziening van het socialezekerheidsstelsel, 
krijgen de bewindslieden van Sociale Zaken de steun van de coalitie. Het c d a  meent 
dat het coalitiebelang zwaarder heeft gewogen dan het draagvlak in de samenleving. De 
oppositie roept het kabinet op met de sociale partners nader overleg te voeren over de 
hoofdlijnen van het herzieningsplan.

Zedendelinquenten

D e dood van de 7-jarige Chanel Naom i Eleveld veroorzaakt een golf van verontwaardiging 
en een luide roep, ook in de Tweede Kamer, om maatregelen tegen (recidiverende) 
zedendelinquenten. M inister Korthals wil niet overhaast te werk gaan. D e Kamer neemt 
met grote meerderheid een pvdA-WD-motie aan waarin om een aanzienlijk langere 
proeftijd voor zedendelinquenten wordt gevraagd. Korthals laat de mogelijkheden 
onderzoeken.
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En verder...

• stemt de Tweede Kamer in grote lijnen in met de nieuwe klimaatnota van het kabinet;
• zijn de regeringsfracties overwegend positief over de Defensienota, met name over het 

streven de krijgsmacht sneller, moderner en parater te maken. Er is wel kritiek op het 
besluit een F-i6-squadron te verkopen, op het aantal geplande fregatten en op de 
passages over de Europese defensiesamenwerking;

* sleept staatssecretaris Van der Ploeg zijn fel bediscussieerde Kunstplannen door de 
Tweede Kamer met de belofte dat kwaliteit van kunst uitgangspunt blijft bij de 
beoordeling van subsidieaanvragen;

* wil een Kamermeerderheid van PvdA , GroenLinks, c d a  cn d 66 meer geld voor het 
hbo;

* maakt de Tweede Kamer zich grote zorgen over de leerachterstand van kansarme 
leerlingen uit achterstandswijken. GroenLinks wil een parlementair onderzoek naai
de oorzaken;

• laat staatssecretaris Adelmund haar emoties de vrije loop in een debat over de 
achterstanden van allochtone kinderen;

* reageert de Tweede Kamer verheugd op een VN-rapport over Srebrenica waarin de 
schuld niet bij Dutchbat wordt gelegd en waarin kritisch is gekeken naar het eigen 
optreden;

• steunt een grote meerderheid van de Kamer het wetsvoorstel betreffende de privacy
bescherming;

* dienen c d a  en GroenLinks een initiatiefvoorstel in tegen de handel in zwarte kaartjes 
voor het e k ;

• keurt de Tweede Kamer de lobbyactiviteiten voor een raket van oud-bewindsman 
Gmelich Meijling af.

December 1999

Waddengas

Begin december besluit het kabinet tot een voorlopig verbod op winning van aardgas 
uit de Waddenzee. Daarmee komt het kabinet de Tweede Kamer verder tegemoet. Voor 
c d a  en GroenLinks gaat het besluit niet ver genoeg. De w d , voorstander van boren, 
kan leven met het besluit, omdat het geen definitief afstel is.

Sociale zekerheid

pvdA-fractieleider Melkert ziet ruimte voor een compromis bij de herziening van de 
uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid door de werkgevers- en werknemersor
ganisaties toch een rol te geven bij het beheer van de sociale fondsen voor w  cn w a o . 
w d  cn d 6 6  zijn geïrriteerd door de compromispoging.
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Schiphol

Het kabinet besluit dat Schiphol ‘beheerst’ mag doorgroeien op de huidige locatie. 
Overschrijdingen van de nieuwe milieunormen worden niet toegestaan. Er komt voor
lopig ook geen nieuwe luchthaven in de Noordzee. In de Tweede Kamer overheerst 
tevredenheid over het kabinetsbesluit, hoewel met spanning wordt uitgezien naar de 
concretisering van de nieuwe normen.

Hogesnelheidslijn

De Tweede Kamer zit in haar maag met het voornemen van minister Netelenbos om 
de HSL-Zuid openbaar aan te besteden. Vorige maand wees de minister een bod van de 
n s  af cn de n s  weigerde een nieuw bod te doen. Een Kamermeerderheid vreest dat een 
buitenlandse aanbieder de n s  de loef zal afsteken. Netelenbos belooft uiteindelijk pas 
in maart 2000 te beslissen ‘o f en hoe’ de h s l  wordt aanbesteed.

Studiehuis

Een protest van scholieren tegen het Studiehuis ontaardt in vernielingen. Staatssecretaris 
Adelmund is niettemin bereid de werkdruk tijdelijk te verminderen. Een ruime Kamer
meerderheid steunt haar. d 66 en s p  willen verder ingrijpen. De nieuwe plannen roepen 
weer protesten op uit het onderwijsveld.

Belastingplan, Financiën

De totale oppositie boycot een Kameroverleg over het Belastingplan 2001, uit protest 
tegen het gejaag van Paars. De coalitiefracties van pvcIa  en w d  blijken het met name 
oneens over de plannen ten aanzien van het eigen huis en de nieuwe heffing op vermogen. 
Minister Zalm verwacht dit jaar voor het eerst sinds 1973 een begrotingsoverschot te 
bereiken.

En verder...

* steunt de Tweede Kamer het kabinetsvoornemen om de bevoegdheden van de politie 
voor her fouilleren van burgers te verruimen;

* is de Tweede Kamer geschokt over de onthulling van de Rekenkamer dat er 600 
dienstvvapens van de Nederlandse politie ‘zoek’ zijn en het aantal uitgedeelde kogels 
slecht wordt geadministreerd;

* blijkt dat minister Van Aartsen deTweede Kamer verkeerd inlichtte over het niet door
gaan van een gesprek met de toenmalige Indonesische presidentskandidaat Wahid;

* botst minister Hermans met PvdA, d 6 6  en oppositie over de onderwijsgelden;
* eist de Tweede Kamer hardere maatregelen voor het EK-voetbal. De politieke partijen 

zijn niet tevreden over de maatregelen die minister Peper bekendmaakte;
* wordt Dijkstal door zijn collega’s gekozen tot Kamerlid van het jaar;
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• bereikt minister Netelenbos met de regio Amsterdam een akkoord over rekeningrijden. 
In ruil daarvoor krijgt Amsterdam geld voor de aanleg van de tweede Coentunnel en 
de Westelijke Randweg, en voor uitbreiding van het openbaar vervoer. PvdA en d 66 
steunen het akkoord. De w d  is kritisch, maar wil meewerken aan de uitvoering van 
het regeerakkoord, waarin een proef met rekeningrijden is afgesproken;

• vinden p v d A  en WD dat de politie te weinig greep heeft op de coffeeshops en dat de 
teelt van nederwiet uit de hand loopt. Een D66-GroenLinks-motie om bij wijze van 
experiment de teelt te gaan gedogen, wordt alleen gesteund door d 66, GroenLinks en 
s p ;

• keert de w d  zich tegen pleidooien van P v d A -fractieleider Melkert om de uitgaven voor 
de zorg en onderwijs fors te verhogen en komend voorjaar ‘een stevige investerings- 
agenda’ op te stellen.

Januari 2000

Belastingplan, Financlën

Een Kamermeerderheid is tevreden over de kabinetsmaatregelen voor de lagere en 
middeninkomens en de ouderen.

pvdA en d 6 6  willen tussentijdse herziening van het regeerakkoord in verband met het 
‘structureel’ geacht begrotingsoverschot. De w d  wil versnelde aflossing van de staats
schuld.

Omroepwet

De coalitiefracties en GroenLinks gaan akkoord met de nieuwe Omroepwet. De pv<Ia, 
gesteund door de oppositie, weet in de wet vast te leggen dat er de komende tien jaar 
drie publieke netten en vijf radiozenders blijven bestaan. Ook komt er een netstatuut 
om de publieke omroep meer zeggenschap te geven bij de programmering. De PvdA ziet 
op het laatste moment af van een voorstel om de omroepen een concessie van tien in 
plaats van vijf jaar te verlenen wat was bedoeld als een tegemoetkoming aan de v a r a  
die dreigt uit het publieke bestel te stappen.

Peper

Wet Algemeen Dagblad meldt dat accountan ts dubieuze uitgaven van ten minste ƒ 100.000 
hebben gevonden waarvoor oud-burgemeester Peper zich zal moeten verantwoorden 
tegenover de Rotterdamse Commissie voor de Rekening ( c o r ) .  Peper eist bij de com
missie uitleg over het lek naar het AD. Hij schakelt zelf een accountantskantoor in en 
eist inzage in de stukken voor hij verder wil praten. Omdat de commissie volgens Peper 
weigert vooraf inzage te geven in de belastende stukken over zijn declaraties, zegt hij 
een gesprek met de c o r  af. Premier Kok maant Peper op te houden met het traineren 
van het onderzoek. Peper verschijnt vervolgens toch voor de commissie. Eerste-Kamer
voorzitter Korthals Altes geeft hem een steuntje in de rug door het optreden van de c o r  
te laken. Burgemeester Opstelten van Rotterdam neemt het op voor de commissie.
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Sociale zekerheid

Het kabinet en de sociale partners leggen hun conflict over de uitvoering van de sociale 
zekerheid bij. De werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen zeggenschap in de 
verdeling van de reïntegratiegelden en andere arbeidsmarktinitiatieven. De coalitiefracties 
steunen het compromisvoorstel.

Studiehuis

Staatssecretaris Adelmund draait de eerdere verlichting van de Studiehuis-eisen weer 
grotendeels terug. De Tweede Kamer gaat hiermee akkoord. Veel Kamerleden en de 
staatssecretaris zelf betreuren de gang van zaken.

En verder...

* doet minister Peper in een notitie aan de Tweede Kamer voorstellen die de macht van 
de Senaat zullen beperken;

* wil Peper de verantwoordelijkheid voor sponsoring van politieke partijen door bedrij
ven overlaten aan de partijen. GroenLinks en PvdA  willen via een initiatiefwetsvoorstel 
bedrijfssteun aan partijen verbieden;

* is er in de Tweede Kamer brede steun voor een ingrijpende wijziging van het politieke 
en bestuurlijke bestel in gemeenten, zoals voorgesteld door de staatscommissie-Elzinga. 
De voorstellen inzake burgemeestersbenoemingen zijn echter omstreden;

* erkent minister Van Aartsen in de Tweede Kamer dat hij fouten heeft gemaakt in zijn 
Indonesiëbeleid;

* vindt minister Jorritsma dat er in beginsel in de Biesbosch naar gas mag worden 
geboord. GroenLinks en s p  willen een verbod;

* staat staatssecretaris Cohen onder zware druk van de Kamer vanwege het uitblijven 
van maatregelen in de kwestie van de minderjarige asielzoekers;

* gaan g p v  en r p f  verder als ChristenUnie;
* komt minister De Vries tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om in de kwestie 

van de gedeeltelijke arbeidsplicht voor bijstandsmoeders met kinderen met aan
vullende maatregelen te komen. Hij belooft regeling van kinderopvang;

* wil de Kamer dat premier Kok de joodse gemeenschap excuses aanbiedt voor het feit 
dat de opvang van joden na de oorlog is tekortgeschoten.

Februari 2000

Hu u rv er hoging

Staatssecretaris Remkes komt in conflict met de Tweede Kamer over de huurverhoging. 
Remkes wil een hogere maximale huurstijging dan de Kamer. Een motie van pv cLa , d 6 6 ,  
GroenLinks, s p  en g p v / r p e  leidt tot bijstelling van zijn standpunt: een lagere maximale 
huurstijging en extra huursubsidie voor de lagere inkomens.
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Deeltijdivet

D c W D-Eerste-Kamerfractie stemt samen met de kleine christelijke partijen tegen de 
Deeltijdwet. Eerder hadden de w d -  en CDA-senatoren een soortgelijk voorstel van 
GroenLinks laten sneuvelen. H et c d a  stemt dit keer voor, zodat de wet de Senaat wel 
passeert. De pvdA is zeer verbolgen over het feit dat de WD-Senaatsfractie na de ‘Nacht 
van W iegel’ voor de tweede keer afstand neemt van de coalitie.

Belastingplan, meevallers

De Tweede Kamer aanvaardt het belastingplan. GroenLinks, s p  en s g p  stemmen tegen. 
De eerste twee fracties vinden het nieuwe belastingstelsel vooral te positief uitpakken 
voor de mensen met hogere inkomens, de SGP-fractie heeft problemen met het feit dat 
het stelsel nadelig uitwerkt voor kostwinners en omdat het vrouwen stimuleert te gaan 
werken. Het c d a  stemt wel in met het belastingplan en promoveert daardoor in de ogen 
van w d - fractieleider Dijkstal tot mogelijke regeringspartner in een volgende coalitie.

De besteding van financiële meevallers houdt de gemoederen in de coalitie bezig. Kok 
zoekt op een partijbijeenkomst de middenweg: er is zowel ruimte voor extra uitgaven 
als voor versnelde aflossing van de staatsschuld. D66 zit met haar wensen op diezelfde 
middenweg.

Peper

Minister Peper moet van de rechterzijn declaratieformulieren openbaar maken. Priva
cygevoelige zaken mag hij doorhalen. Dat is het resultaat van een proces in het kader 
van de Wet Openbaarheid Bestuur (w o b ) ,  dat door een journalist tegen Peper aange
spannen was. Kok spreekt van een woB-hype. Peper zet zijn declaraties vervolgens op 
internet. De Kamer wil opheldering over de reiskosten die hij maakte voor een trip naar 
de Nederlandse Antillen.

Peper is nog steeds in gevecht met de c o r . De oud-burgemeester dreigt de raadscom
missie voor de rechter te slepen vanwege lekken naar de pers. Peper zou er niet in zijn 
geslaagd alle eerder gestelde vragen over zijn declaraties in detail te beantwoorden.

Skivakantie van de koningin

Rosenmöller roept premier Kok op om koningin Beatrix niet met skivakantie naar 
Oostenrijk te laten gaan vanwege de regeringsdeelname van de rechts-extreme partij van 
Haidcr. Kok ziet niets in de oproep. De Oostenrijkse media grijpen het bezoek van de 
koningin aan als legitimatie van de nieuwe regering. GroenLinks en de s p  spreken van 
een taxatiefout van Kok en de koningin.

En verder...

* steunt de w d  het initiatiefwetsvoorstel van c d a  en GroenLinks om zwarthandel van 
voetbalkaartjes strafbaar te stellen toch niet, zodat er geen meerderheid voor is. De
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Kamer (pvd.A , w d , c d a , g p v , r p f  en s g p ) stemt wel in met een wetsvoorstel om 
bestuurlijke ophouding mogelijk te maken, zodat relschoppers twaalf uur lang vast
gezet kunnen worden, d 66 stemt met de eerdergenoemde partijen voor het wetsvoor
stel dat de mogelijkheid biedt relschoppers twaalf dagen lang te kunnen vasthouden 
(strafrechtelijke ophouding);

* wil de Tweede Kamer een voorlopig verbod op experimenten op mensen met dierlijke 
cellen en organen totdat meer bekend is over de risico’s;

* s t e u n t  h e t  c d a  e e n  m o t i e  v a n  P vd A , w d , d 6 6  v o o r  h a n d h a v i n g  v a n  d e  z e s  F - i 6 - s q u a d -  
r o n s .  De r e g e r in g s f r a c t i e s  w i l l e n  h e t  a a n t a l  m a r i n e f r e g a t t e n  o p  l a n g e r e  t e r m i j n  m e t  
t w e e  e x t r a  b e p e r k e n ;

* is de Tweede Kamer verdeeld over een beperkte openstelling van de Ijzeren Rijn. PvdA 
en c d a  willen wel, w d  en d 6 6  voelen er niets voor. Uiteindelijk stemt de Tweede 
Kamer wel in met een tijdelijke ingebruikname;

* is een deel van de PvdA ongelukkig met een openhartig boek van pvdA-fractielid Van 
Zuijlen. Zij mag fractiesecretaris blijven, maar mag geen dagboek meer publiceren 
waarin vertrouwelijke, interne informatie over de fractie staat. Enkele maanden later 
zal Van Zuijlen bekendmaken de Kamer te verlaten;

* sluiten minister Brinkhorst en de l t o  een deelakkoord over de mestproblematiek;
* wil de Tweede Kamer dat ‘zwarte’ basisscholen meer aandacht besteden aan les in de 

Nederlandse taal, maar is zij verdeeld over de wijze van aanpak. De Kamer is zeer 
kritisch over een plan van staatssecretaris Adelmund om de onderwijsachterstanden 
van allochtone leerlingen aan te pakken;

* werkt de w d  met het c d a  aan plannen om het aantal WAo’ers terug te dringen. Dit 
komt de w d  op scherpe kritiek van Melkert te staan.

Maart 2000

Peper

Minister Peper treedt op maandag 13 maart af. Hij wil de handen vrij hebben om het 
rapport over zijn declaraties als burgemeester van Rotterdam te bestrijden. Peper meent 
te zeer omstreden te zijn geraakt om nog langer te kunnen functioneren als verantwoor
delijk minister voor het openbaar bestuur. Premier Kok noemt het een wijs besluit. De 
oppositie heeft kritiek op het feit dat hij niet heeft gewacht op het coR-rapport dat 
diezelfde week nog zal verschijnen. In dat rapport krijgt de oud-burgemeester er flink 
van langs. Hij zou de formele regels vaak hebben overtreden. Pepers verweer dat hij als 
burgemeester 24 uur per dag ten dienste stond van de gemeente wordt door de c o r  
verworpen. De fractievoorzitters van w d , d 6 6 ,  c d a  en GroenLinks menen dat de inhoud 
van het rapport dusdanig belastend is, dat Pepers positie als minister ernstig in het 
gedrang zou zijn gekomen. Minister De Vries volgt Peper op Binnenlandse Zaken op. 
Vermeend wordt de nieuwe minister van Sociale Zaken. p v d A -Kamerlid Bos vervangt 
Vermeend als staatssecretaris van Financiën.
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Minister Peper nadat hij zijn ontslag heeft aangeboden. 
[Foto: Jiri Büller]

Twentestad

In de Eerste Kamer is geen steun te vinden voor het wetsontwerp om te komen tot de 
vorming van Twentestad. Minister Peper, zelf voorstander, dreigde binnenskamers met 
aftreden. Vanwege de dreigende impasse stelde Peper voor het debat in de Eerste Kamer 
uit te stellen. De Eerste Kamer besluit hiertoe op verzoek van Pepers opvolger De Vries. 
Het ontwerp wordt in april ingetrokken.

Mestbeleid

De ministerraad stemt in met het nieuwe mestbeleid van Brinkhorst en Pronk. Brinkhorst 
komt ook tot een akkoord met de v ijf provincies die met de aanpak van het mestprobleem 
en de daarmee verbonden reconstructie van het platteland te maken krijgen. De opkoop- 
en beëindigingsregeling voor veehouders gaat op 22 maart van start. De regeling is al 
enkele uren van kracht als de Tweede Kamer haar goedkeuring hecht aan het mestbeleid. 
Ook de w d  stemt er mee in.
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En verder...

* is minister Netelenbos laaiend over uitspraken van WD-Kamerlid Blauw dat zij 
‘prostitutie bedrijft met overheidsgeld’ bij de invoering van rekeningrijden;

* moet minister Hermans onder druk van PvdA, GroenLinks, c d a , d 6 6  en s p  overstag 
en wordt de aanvullende beurs omgezet van een lening in een gift;

* staken c d a  en PvdA hun aanvankelijke verzet tegen de versnelde liberalisering van de 
gasmarkt. GroenLinks, s p  en de kleine christelijke partijen stemmen tegen de nieuwe 
Gaswet;

* botst staatssecretaris Hoogervorst met zijn partij, de w d , over de WAO-kwestie. Hij 
vindt het probleem te groot om buiten de coalitie aan te pakken;

* is minister Zalm bereid de extra uitgaven voor 2001 en 2002 naar voren te halen 
overeenkomstig de wens van de coalitiefracties;

* pleit GroenLinksTweede-Kamerlid Halsema in HP/De Tijd voor afschaffing van de 
monarchie;

* vindt de Kamer het wetsvoorstel dat ‘deals’ met kroongetuigen moet regelen veel te vaag;
* verwerpt een Kamermeerderheid gasboringen in de Biesbosch. Alleen de w d  heeft 

geen bezwaren;
■ zegt het kabinet de joodse gemeenschap ƒ 400 miljoen toe, krijgt de Indische gemeen

schap ƒ  250 miljoen en de zigeunergemeenschap ƒ  30 miljoen;
* verlaat Wiegel de Eerste Kamer. Hij zegt zijn verschillende functies niet langer te 

kunnen combineren;
* gaat alleen het c d a  niet akkoord met de stelselherziening in de sociale zekerheid;
* wil Cohen de toelating van alleenstaande minderjarige asielzoekers beperken. De w d  

heeft hier al eerder op aangedrongen.

April 2000

Monarchie

Begin april pleit D66-leider De Graaf voor modernisering van de monarchie. Het 
staatshoofd zou niet langer deel moeten uitmaken van de regering, niet meer betrokken 
moeten zijn bij kabinetsformaties en uit de Raad van State moeten treden. In eerste 
instantie steunen alleen GroenLinks en de s p  zijn pleidooi. Premier Kok laat direct 
weten niet van zins tc zijn om ook maar iets te wijzigen in de staatsrechtelijke positie 
van het staatshoofd. De PvdA verklaart geen behoefte te hebben om de rol van het 
staatshoofd terug te dringen. Het c d a  meent dat De Graaf tekort doet aan de inzet van 
de koningin; volgens d66 en pvc1a  bezigt het c d a  goedkope en populistische taal. De 
w d  wil niet tornen aan de monarchie. Later blijkt dat dc PvdA-fractie wel bereid is de 
status van de koningin als lid van de regering ter discussie te stellen en dat fractielid 
Rehwinkel al in december heeft gepleit voor beëindiging van de rol van de koningin bij 
kabinetsformaties en voor een discussie over de formele positie van het staatshoofd in 
de regering. Kok zegt een debat over de constitutionele rol van het staatshoofd te 
accepteren, maar geen verandering te wensen in de positie van koningin Beatrix. Hij 
zal op verzoek van d66 een notitie over het vraagstuk opstellen.
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Allochtonenbeleid

Het door Dijkstal tijdens een partijbijeenkomst en in de NRC geuite verwijt dat de PvdA 
het beleid ten aanzien van de integratie van minderheden remt, wordt door Melkert 
aangegrepen om een breed debat door fractievoorzitters over het allochtonenbeleid aan 
te vragen. Tijdens dat debat wordt Dijkstal bekritiseerd door M elkert en Rosenmöller 
omdat hij de kritiek op de PvdA in de Kamer niet herhaalt. H et c d a  schuift de WD-Ieider 
zelf een deel van de schuld voor het falende allochtonenbeleid in de schoenen.

En verder...

• staat de Tweede Kamer achter het voorstel van minister Korthals om criminele 
verslaafden gedwongen te laten afkicken;

• wil het kabinet in drie jaar ƒ 18 miljard extra uittrekken. De helft van dit bedrag is 
bestemd voor onderwijs en volksgezondheid;

• stem m en PvdA en w d  in m et de extra m aatregelen van H oogervorst om  de stijging 
van het aantal WAo’ers in te dam m en. D e  staatssecretaris en de PvdA wijzen de plannen 
die de w d  en het c d a  gezam enlijk  hebben uitgedokterd van de hand;

• zijn de paarse partijen in grote lijnen ingenomen met het ontwerp-Vreemdelingenwet. 
Een twistpunt is de termijn waarop een vaste verblijfsvergunning kan worden verkre
gen. De w d  wil die termijn, samen met c d a , r p e , s g p  en g p v , verlengen van drie naar 
vijf jaar;

• neemt de Tw eede Kamer het PvdA-voorstel aan om de aanvullende studiebeurs om te 
zetten in een gift;

• liggen Dijkstal en minister Borst met elkaar in de clinch over de wachtlijsten;
• gaat dc Eerste Kamer akkoord met de Drankwet. De w d  dreigde eerder tegen te 

stemmen omdat de minister te gemakkelijk drankreclame aan banden zou kunnen
leggen;

• blijkt uit vragen van de s p  dat 18 van de 29 bewindslieden in te dure auto’s rijden. Er 
komen overigens nieuwe regels voor het declaratiegedrag van politici;

• is de Kamer tevreden over het akkoord met de joodse en zigeunergemeenschap. De 
Kamer heeft wel problemen met de hoogte van het bedrag voor Indische Nederlanders.

M ei 2000

Kosovodebat en verhoren commissie-Bakker

De fractieleiders in de Tweede Kamer wijden een debat aan de Nederlandse inbreng in 
de oorlog in Kosovo. De overgrote meerderheid van de Kamer is van oordeel dat 
Nederland gezien zijn grote bijdrage meer invloed had moeten hebben op het verloop 
van de acties. In dc Kosovo-oorlog maakten de grote landen de dienst uit.

Tijdens het debat gaat Dijkstal in op de taakomschrijving van de Tijdelijke commissie 
besluitvorming uitzendingen (commissie-Bakker) die dc deelname van Nederland aan 
VN-vredesoperaties gaat onderzoeken en die deze maand start met de openbare verhoren. 
1  ot ongenoegen van Melkert en De Graaf maant Dijkstal de commissie zich te beperken
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tot de besluitvorming rond dc missies en niet het verloop van de missies zelf te onder
zoeken. De WD-leider ontkent partijpolitieke overwegingen (Voorhoeve (w d ) bestierde 
het ministerie tijdens de val van de enclave-Srebrenica).

Overleg tussen Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven (tweede links) en De Hoop Scheffer (c d a ), 
Van [Middelkoop ( c. p v ) , De Graaf (d 66), Rosenmöller (GroenLinks) en Melkert ( pvc1a ) tijdens 

een schorsing van het Kosovo-dehat. Op de achtergrond minister-president Kok en minister 
van Buitenlandse Zaken Van Aartsen.

[Foto: Werry Crone, Trouw]

Bereikbaarheidsoffensief Randstad

Minister Netelenbos wenst een akkoord op hoofdlijnen met de coalitiefracties over het 
zogenoemde Bereikbaarheidsoffensief Randstad voor ze ermee naar de Kamer stapt. T ij
dens het torentjesoverleg stellen pvdA cn d 6 6  dat het openbaar vervoer wordt onderbe
deeld in het plan. Verder houden de kwesties van rekeningrijden en betaalstroken de 
coalitie verdeeld. Uiteindelijk weet Netelenbos toch een akkoord op hoofdlijnen te 
bereiken. Het kabinet keurt in totaal voor ƒ n miljard aan maatregelen goed om de 
weg- en infrastructuur in de Randstad te verbeteren.

16 9



PETER VAN G RIEN SVEN

Heenzendingen gedetineerden

Minister Korthals betreurt de vroegtijdige heenzendingen van 203 gevangenen en zegt 
dat zijn ambtenaren hem hiervan niet op de hoogte hadden gesteld. De minister slaagt 
er slechts gedeeltelijk in de Kamer opheldering te verschaffen over de vraag hoe een 
cellenoverschot is omgeslagen in een tekort. Korthals moet de Kamer bovendien beloven 
dat hij zijn ambtenaren niet de schuld geeft bij falen van Justitie. De bewindsman moet 
vervolgens de Kamer tekst en uitleg geven over het feit dat Justitie geen mensen oppakt 
die veroordeeld zijn tot korte straffen om zo cellen vrij te maken voor voetbalvandalen. 
Korthals verzekert dat niemand zijn straf zal ontlopen.

En verder...

* herdenkt de Kamer de vuurwerkramp in Enschede. Kamer en kabinet willen een 
onafhankelijk onderzoek naar de ramp. Het onderzoek komt onder leiding van 
oud-ombudsman Oosting;

* hekelt Beatrix naar verluidt de opstelling van Kok rond haar skireis en vraagt zij hem 
hoe om te gaan met de Oostenrijkse ambassadeur die de volgende maand zal vertrek
ken;

* wil de Kamer maatregelen tegen de NS-leiding als wordt bevestigd dat die wist van 
subsidiemisbruik bij de aanleg van de Schipholtunnel. D e ns weerspreken de fraude;

* is er onenigheid in de coalitie over de besteding van opbrengst van de verkoop van 
telefoonfrequenties;

* eist een meerderheid van de Kamer verlenging van de proeftijd voor zedendelinquenten 
tot maximaal 15 jaar. Minister Korthals wil niet verder gaan dan maximaal 6 jaar;

* stemmen de Eerste-Kamerfracties van GroenLinks, s p  en s g p  tegen het nagenoeg onge
wijzigde nieuwe belastingstelsel;

* s t e m m e n  p v d A , w d , d 6 6 ,  g p v , r p e  e n  s g p  v o o r  d e  n i e u w e  W e t  p e r s o n e n v e r v o e r  d i e  
d e  i n v o e r i n g  v a n  e e n  b e p e r k t e  m a r k t w e r k i n g  b e h e l s t .  Er o n t s t a a t  v e e l  o p h e f  o v e r  e e n  
d o o r  P vdA , d 6 6 ,  c d a  e n  s p  g e s t e u n d  P v d A - D 6 6 - a m e n d e m e n t  w a a r d o o r  l a g e r e  o v e r 
h e d e n  m o g e n  a f z i e n  v a n  o p e n b a r e  a a n b e s t e d i n g  i n d i e n  e e n  v a n  d e  v e r v o e r s m a a t s c h a p 
p i j e n  a l e e n  te  d o m i n a n t e  p o s i t i e  in  d i e  r e g io  g e n i e t ;

* wordt op de derde woensdag in mei voor de eerste maal de zogenoemde Dag van de 
Verantwoording gehouden. Op deze dag zal voortaan de minister van Financiën de 
financiële jaarverslagen van de departementen aanbieden aan de Kamer. De Kamer 
krijgt ook een rapport met het commentaar van de Rekenkamer op de jaarverslagen;

* is er crisisoverleg tussen de coalitiepartijen over de nieuwe Vreemdelingenwet. p v d A , 
D 6 6  en staatssecretaris Cohen zijn de aanhoudende kritiek van de w d  beu. Bovendien 
heeft de w d  een reeks eisen op tafel gelegd die de andere partijen onaanvaardbaar 
vinden;

* dwingt de Kamer ( pvcIa , d 6 6 ,  GroenLinks, s p  en de kleine christelijke partijen) Cohen 
tor uitstel van zijn besluit inzake terugkeer jonge asielzoekers. Hij zegt nieuw onderzoek 
toe;
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* gaat de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe milieunormen voor Schiphol tot 2003. 
Maximaal 12 .000 woningen mogen geluidshinder ondergaan. De pvcL\ stemt na 
eerdere kritiek toch in;

* stemmen de coalitiefracties in met de aanschaf van de NH90-helikopter;
* stemt het parlement in verenigde vergadering bijeen in met het huwelijk van prins 

Bernhard jr. Vier senatoren van GroenLinks laten weten te hebben tegengestemd.

Juni 2000

Vera n ti voord1 ngsdeb at, controle Kamer

Het eerste financiële verantwoordingsdebat wordt gehinderd door het ontbreken van 
voldoende gegevens. Er is met name kritiek op het departement van minister Borst, 
door Rosenmöller als departement van ‘Vertraging, Wisselvalligheid en Slordig ramen’ 
betiteld. Premier Kok belooft beterschap voor wat betreft de informatieverstrekking.

In overleg met de fractievoorzitters besluit de Kamervoorzitter in het najaar met 
voorstellen te komen om de controlemogelijkheden van de Kamer te vergroten. De 
Tweede Kamer zal volgend jaar de beschikking krijgen over een Verificatiebureau dat 
zal assisteren bij de beoordeling van nota’s en onderzoeksrapporten. De wens van de 
fractievoorzitters van pvdA, w d , c d a  en d 6 6  om te komen tot een zogenoemd senio
renconvent wordt niet gehonoreerd, vanwege mogelijke competentiegeschillen met het 
Presidium. De fractieleiders besluiten wel vaker informeel bij elkaar te komen.

Commissie-Bakker

De commissie-Bakker gaat begin juni door met de openbare verhoren van politici, 
ambtenaren en militairen over de besluitvorming rond met name Srebrenica en de 
Kosovocrisis. Heel veel nieuws levert dat niet op. De commissie zal haar rapport op 4 
september publiceren. Nog tijdens de verhoren wordt bekend dat VN-ambassadeur Van 
Walsum pleit voor de inzet van Nederlandse troepen in Sierra Leone, met als argument 
dat Nederland zo nog voor de commissie-Bakker goed en wel uitvergaderd is, verlost 
zou zijn van zijn Srebrenicasyndroom. Het kabinet besluit echter geen militairen te 
sturen en de Kamer is het daarmee eens.

Meevallers

De behandeling van de Voorjaarsnota wordt een discussie over de meevallers. Volgens 
het Centraal Planbureau valt er dit jaar bovenop de reeds bekende meevaller van ƒ 5,6 
miljard nog eens ƒ  1,5 miljard extra te verwachten. Minister Zalm wil echter niet meer 
uitgeven dan de genoemde ƒ 5,6 miljard en de in het regeerakkoord afgesproken ƒ 5,3 
miljard. PvdA en d 6 6  laten de eis vallen om nog voor de zomer ƒ 1 a 1,5 miljard extra 
uit te trekken voor zorg, onderwijs en veiligheid. Wel lukt het hun, met behulp van 
GroenLinks, SP en de kleine christelijke partijen, binnen de toegezegde ƒ 5,6 miljard, 
ƒ 335 miljoen vrij te maken voor een aantal specifieke maatregelen op deze beleidster
reinen. In een motie leggen de coalitiefracties vast dat zij later dit jaar meer geld willen
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uittrekken voor zorg, onderwijs en veiligheid, c d a , GroenLinks en s p  hebben met name 
kritiek op de PvdA die aanvankelijk hoog inzette, maar later toch weer bijdraaide.

Betuwelijn

Ondanks een vernietigend oordeel van de Rekenkamer over de besluitvorming rond de 
aanleg van de Betuwelijn ziet het kabinet geen aanleiding om het besluit te heroverwegen. 
Een Kamermeerderheid is het daarmee eens. d 66 en de oppositie willen een adempauze. 
Netelenbos doet een kleine handreiking door de aanbesteding van de rails uit te stellen.

Vreemde li ngen wet

Bij de oppositie bestaat wrevel over het feit dat de coalitiefracties met staatssecretaris 
Cohen overleg voeren en tot vergaande afspraken komen over de nieuwe Vreemdelin
genwet. De coalitie zou hebben afgesproken om nier te tornen aan het broze akkoord 
en geen wijzigingsvoorstellen van de oppositie te steunen, c d a  en GroenLinks roepen 
de drie paarse partijen op ‘open en democratisch’ te zijn. Volgens Cohen is de materie 
niet geschikt voor een dualistische benadering, c d a , GroenLinks en s p  stemmen tegen 
de nieuwe Vreemdelingenwet.

En verder...

• komt een werkgroep uit de Tweede Kamer tot de conclusie dat er waarschijnlijk altijd 
nog vragen zullen blijven rond de Herculesramp, maar een parlementaire enquête 
wordt niet aanbevolen;

• wordt een motie van p v d A , d 6 6 ,  GroenLinks en s p  voor het gedogen van de levering 
van softdrugs aan coffeeshops met een nipte meerderheid (73 tegen 72 stemmen) 
aangenomen. De stemmen zouden hebben gestaakt als alle Kamerleden bij de stem
ming aanwezig waren geweest. Het kabinet weigert de motie uit te voeren;

• gaat Van Aartsen in tegen de wens van de Kamermeerderheid door niet te proberen 
het geweld op de Molukken op de agenda van de Veiligheidsraad te krijgen. Dit zou 
kunnen worden uitgelegd als een gebrek aan vertrouwen in president Wahid, aldus de 
minister;

• komt staatssecretaris Adelmund met een nieuw en volgens de Kamer beter plan om de 
leerprestaties van allochtone en autochtone leerlingen te verbeteren;

• accepteert de Tweede Kamer het Bereikbaarheidsoffensief van minister Netelenbos op 
hoofdlijnen. d 6 6 ,  c d a  en GroenLinks eisen wel beter inzicht in de besteding van de 
gelden;

• komt het kabinet de Kamer tegemoet door kabelbedrijven te verplichten binnen twee 
jaar hun netwerken open te stellen voor internetaanbieders. d 6 6  en w d  hadden hier 
in een motie om gevraagd;

• houdt Netelenbos vast aan openbare aanbesteding van de h s l ;
• wil een Kamermeerderheid (p v d A , c d a , GroenLinks) de leerplichtige leeftijd verlagen 

naar 4 jaar. Staatssecretaris Adelmund is hier geen voorstander van;
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* willen pvcIa , c d a , d 6 6 ,  GroenLinks en s p  sponsoring van her Kennisnet door het 
bedrijfsleven beperken.

Ju li 2000

Bij verschillende bewindslieden en Kamerleden heerst tevredenheid over het geslaagde 
e k ; men wil in de toekomst meer grote sportevenementen organiseren. Een incident 
met een RAi-televisieploeg leidt tot heftige reacties in Italië en het Europees parlement. 
Het kabinet laat de Kamer weten dat onderzoek van het o m  heeft uitgewezen dat de 
journalisten niet tc hard zijn aangepakt.

En verder. ..

* is er onvrede bij onder meer de P vd A , d 6 6  en GroenLinks over het door staatssecretaris 
Cohen aangekondigde uitstel van de invoering van de Vreemdelingenwet;

* steunt de Kamer het wetsvoorstel inzake de zondagsrust van PvdA  en ChristenUnie. 
Alleen de w d  is tegen;

* vindt minister De Vries een gedragscode voor oud-politici niet nodig. De Kamer had 
hierom gevraagd na de Gmelich Meijling-affairc;

* meldt Netelenbos de Kamer dat zij de n s  zal korten in verband met de te veel betaalde 
subsidie voor de aanleg van de Schipholtunnel;

* besluit het kabinet dat jongeren tussen 12 en 16 toch geen recht op euthanasie krijgen 
als de ouders daar tegen zijn omdat dit gevoelig ligt in de publieke opinie, de medische 
beroepsgroep en de Kamer;

* reageren c d a  en w d  positief op het voornemen van Adelmund om de vierdaagse 
schoolweek te verbieden. De P vdA  hecht aan de autonomie van scholen;

* willen verscheidene Tweede-Kamerfracties opheldering over het verloop van de veiling 
van mobiele telefoniefrequenties;

* bepleit minister Pronk een parlementaire enquête naar de val van Srebrenica. Kok zegt 
dat Pronk niet het kabinetsstandpunt verwoordt. De w d  noemt Pronks pleidooi een 
losse flodder; de Pvd A  wil eerst het onderzoek van het n i o d  afwachten.

Augustus 2000

Bestrijdingsmiddelen

De Tweede-Kamercommissie van Landbouw komt vervroegd terug van reces vanwege 
een besluit van minister Pronk en staatssecretaris Faber om enkele ‘onmisbare’ bestrij
dingsmiddelen niet meer te gedogen. Het besluit is een gevolg van een rechterlijke 
uitspraak. De Kamer heeft vanwege drukte geen kans gezien een wetsontwerp te 
behandelen dat al enige tijd geleden was ingediend en waarin de nu verboden middelen 
als onmisbaar worden gekwalificeerd en de komende zes jaar legaal blijven, w d , c d a , 
s g p  en de ChristenUnie steunen dit voorstel. PvdA, GroenLinks en s p  willen een verbod.
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d 66, aanvankelijk voor gedogen, begint na kritiek uit de milieubeweging te twijfelen. 
d 6 6  en P vdA  bezinnen zich op een voorstel om de termijn voor het gebruik van de 
bestrijdingsmiddelen te bekorten. Er is vooralsnog voor geen enkele oplossing een 
Kamermeerderheid. Begin september wordt het wetsontwerp alsnog aangenomen met 
een nipte meerderheid van 73 tegen 72 stemmen.

Meevallers

Eind augustus wordt bekend dat het kabinet dit jaar nog eens ruim ƒ 1 miljard aan 
financiële meevallers extra wil uitgeven aan ondetwijs, zorg, defensie en het herstel van 
de schade van de vuurwerkramp in Enschede. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan 
dc wens die de coalitiefracties voor het reces uitspraken om dit jaar nog meer uit te 
geven aan nieuw beleid indien daarvoor ruimte zou ontstaan.

En verder...

• is de Tweede Kamer kritisch over het feit dat Netelenbos voor de proef met het 
rekeningrijden extra tolpoorten wil plaatsen;

• verwerpt de Raad van State de milieunormen voor Schiphol voor na 2003. De Tweede 
Kamer is bezorgd. Minister Netelenbos meent dat de kritiek van de Raad slaat op al 
achterhaalde voorstellen;

• willen P vd A , d 6 6 ,  w d  en c d a  geen toezegging doen voor Nederlandse deelname aan 
een VN-vredesmacht in Ethiopië en Eritrea voordat duidelijk is dat andere (grote) 
landen eveneens deelnemen en de risico’s aanvaardbaar zijn;

• negeert minister Jorritsma een uitspraak van een Kamermeerderheid om extra geld 
beschikbaar te stellen voor een modernere uitrusting van scholen in het vmbo;

• willen P vd A , d 6 6 ,  w d  en c d a  dat Nederland de druk op Joegoslavië opvoert om de 
belangen van vier op verdenking van terrorisme gearresteerde Nederlanders te verdedi
gen;

• willen P vd A , c d a , d 6 6  en GroenLinks een extern onderzoek naar de gang van zaken 
rond de Nederlandse Ux\iTS-veiling nadat een soortgelijke veiling in Duitsland veel 
meer blijkt te hebben opgeleverd. De w d  wil een reactie van het kabinet afwachten;

• eist de Tweede Kamer opheldering van minister Korthals over de inzet van een 
criminele burgerinfiltrant;

• w i l l e n  P vd A , w d  e n  c d a  e e n  g r o t e r e  v e r l a g i n g  v a n  d e  w e g e n b e l a s t i n g  d a n  h e t  k a b i n e t  
v o o r s t e l t ;

• bepleit een Kamermeerderheid dat de gemeenteraad voor de benoeming van een 
burgemeester een bindende voordracht doet;

• stelt de commissie-Bakker dat de Kamer bij de uitzending van Nederlandse militairen 
naar VN-Vredesmissies is tekortgeschoten in haar controlerende taak. D e kabinetten- 
Lubbers 111 en -Kok 1 en 11 hebben op basis van summiere informatie besloten tot 
uitzending; de Kam er accordeerde de besluiten op basis van dezelfde informatie.
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