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Terroristische aanslagen vs

De terroristische aanslagen in de vs schokken ook de Nederlandse politiek. Premier Kok zegt 
dat bij mogelijke Nederlandse deelname aan een door de v s  geleide coalitie tegen het 
terrorisme, er omstandigheden kunnen zijn waardoor het parlement pas achteraf wordt 
ingelicht. Het kabinet krijgt van de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer onvoor
waardelijke steun voor eventuele acties, sp  en GroenLinks hebben reserves.

Prinsjesdag

Prinsjesdag heeft vanwege de aanslagen een sober karakter. Ook de opzet van de algemene 
beschouwingen is aangepast: in eerste termijn kunnen verklaringen worden afgelegd zonder 
interrupties.
De coalitiefracties zijn tevreden over de rijksbegroting. Het c d a  ziet weinig ambitie. Groen
Links signaleert groeiende ontevredenheid over de verdeling van de welvaart. ChristenUnie 
en s g p  zien alleen economische normen in het beleid.
Hoewel de coalitiefracties vooraf hebben afgesproken geen moties in te dienen die ten koste 
gaan van de uitgavenreserve die het kabinet jaarlijks aanhoudt, dient de P vdA samen met het 
c d a  een aantal moties in die op termijn geld kosten. Dijkstal ( v v d ) zal naar aanleiding hier
van later opmerken te twijfelen aan de financiële degelijkheid van beoogd P v d A -lijsttrekker 
Melkert. De standpunten van P vd A en v v d  in kwesties als w a o , asielbeleid en de financie
ring van de gezondheidszorg lopen bij de algemene beschouwingen ver uiteen.

Crisis c d a

c d a -partijvoorzitter Van Rij stapt op vanwege een meningsverschil met Tweede-Kamerfrac- 
tievoorzitter De Hoop Scheffer over de verkiezingscampagne. De fractie steunt De Hoop 
Scheffer, maar verschillende cDA-afdelingen en het partijbestuur hebben onvoldoende ver
trouwen in hem, zodat hij zich terugtrekt. Op 1 oktober neemt Balkenende het fractievoor-

* Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in n r c  Handelsblad en de Volkskrant, Met dank aan 
Marii Leenders voor het verrichten van een deel van het onderzoek. Het overzicht van de partijpo
litieke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek Documentatiecentrum Nederland
se Politieke Partijen.
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Jan Peter Balkenende en Jaap de Hoop Scheffer op de avond dat De Hoop Scheffer terugtrad als fractie

voorzitter van het c d a  [Foto: Hollandse Hoogte -  Martijn Beekman].

zitterschap over en wijst het partijbestuur hem aan als kandidaat-lijsttrekker voor de verkie
zingen.

En verder ...

♦ besluit de Tweede Kamer nadere schriftelijke vragen te stellen over het mogelijk misbruik 
van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds ( e s f ) ;

• stemt de Tweede Kamer in met een nieuw duaal bestel voor gemeenten;
* legt minister van Justitie Korthals een PvdA-W D-am endem ent tot dwangopnam e van 

psychiatrisch zieken ter advies voor aan de Raad van State en schorst hij de behandeling 
van het wetsvoorstel;

• blijft het kabinet, tegen de wil van de Tweede Kamer in, bij veiling van dc radiofrequenties.

Oktober 2001

Oorlog in Afghanistan

Behalve de s p  steunen alle politieke partijen de acties van de v s  in Afghanistan. Naarmate de 
oorlog voortduurt neemt de twijfel bij GroenLinks toe. GroenLinks vangt bot bij premier 
Kok met een pleidooi voor een pauze in de bombardementen.
Het Binnenhof wordt enige tijd ontruimd na melding van een zogenaamde ‘poederbrief.

147



P E T E R  VAN G R IE N SV E N

D e Tweede K am er h oud t een h oorzittin g over onregelm atigh eden  m et gelden uit het E u ro 

pees Sociaal Fonds. PvdA -fractievoorzitter en o u d -m in ister van Sociale Zaken M elkert w erd 
genoem d als in itiator van  een afspraak m et de sociale  p artn ers over gebruik  van ESF-geld  om  

bezu in igingen  op A rbeid svo orz ien in g  op te vangen. O ud-voorzitters van w erkgevers- en 
w erkn em erso rgan isaties verklaren tijdens de h oorzittin g  echter dat de ESF-gelden h iervo or 

niet zijn gebruikt.

En verder ...

• wordt Braks ( c d a ) de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer;
• stemmen P v d A ,  v v d , d 6 6  en s p  in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel over het 

gebruik van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek;
• w illen  de fracties van v v d ,  P vd A en c : d a  bij de financiële besch ou w ingen  fiscale tege

m oetkom ingen  vo o r gezinnen m et k inderen , ouderen en autom obilisten ;

• bespreekt de Kamer de nasleep van de Volendam-brand. Alle fracties willen strenge 
brandveiligheidsmaatregelen;

• gaat de Kamer akkoord met de groei van Schiphol, ondanks meer vervuiling;
• wil de Kamer dat Netelenbos de ns harder aanpakt als de prestaties niet verbeteren.

November 2001

Oorlog in Afghanistan

De GroenLinks-Tweede-Kamerfractie schort de steun voor de bombardementen in Afgha
nistan op zolang politieke en diplomatieke actie van de internationale gemeenschap uit
blijft.
Nederland stelt troepen ter beschikking voor de strijd tegen het terrorisme nadat de vs 
hier formeel om hadden gevraagd. Het kabinet belooft de Kamer zoveel mogelijk te infor
meren. De Kamer steunt in grote meerderheid de inzet van Nederlandse militairen, s p  en 
GroenLinks zijn tegen maar wijzen inzet ten behoeve van humanitaire hulpverlening niet 
af.
Minister Pronks opmerking dat hij vanaf het begin tegenstander is geweest van de bombar
dementen leidt tot verwondering en ergernis. Later verklaart hij ondubbelzinnig achter het 
regeringsbeleid inzake Afghanistan te staan. De s p  biedt Pronk ‘politiek asiel’ aan voor het 
geval zijn geweten alsnog de overhand krijgt.

B ouw fraude

Van Gijzel ( P v d A )  en Leers ( c d a ) roepen ministers Korthals en Netelenbos naar de Tweede 
Kamer na onthullingen in een tv-uitzending over grootschalige fraude in de bouw. Fractie
voorzitter Melkert sluit een parlementaire enquête niet uit als justitieel onderzoek niets 
oplevert. Als vervolgens blijkt dat drie bouwbedrijven wegens fraude bij de bouw van de
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Schiphol tunnel met het o m  een schikking hebben getroffen, dienen Van Gijzel en Leers een 
motie in die Korthals opdraagt de schikking ongedaan te maken. Het kabinet besluit de 
motie niet uit te voeren. De mogelijke politieke consequenties zorgen voor spanning in de 
P v d A -fractie. Melkert ontneemt Van Gijzel tijdelijk het woordvoerderschap, waarop Van 
Gijzel besluit de Kamer te verlaten. De P v d A -fractie en ook de andere grote fracties leggen 
zich neer bij de uitleg van minister Korthals dat het niet mogelijk is de schikking ongedaan 
te maken. Een P v d A - C D A - m o t i e  om een parlementaire enquête naar de bouwfraude voor te 
bereiden wordt gesteund door alle fracties, uitgezonderd de v v d -fractie. De Tweede Kamer 
wil dat het o m  bij gevoelige transacties eerst de minister raadpleegt alvorens te schikken.

A s ie lb e le id

Dc W D-fractie neemt het asielbeleid van staatssecretaris Kalsbeek onder vuur. Kamp verwijt 
haar gebrek aan visie, enthousiasme en overtuigingskracht en wil 180 miljoen gulden uit het 
asielbudget overhevelen naar criminaliteitsbestrijding. Kalsbeek zegt geen waarde te hechten 
aan de kritiek zolang die niet tot uitdrukking wordt gebracht in een motie. Kamps partijge
noot minister Korthals zegt volledig vertrouwen te hebben in het asielbeleid van de staatsse
cretaris.

En verder ...

* stemt de Eerste Kamer, inclusief de cDA-fractie, in met het gebruik van foetaal weefsel 
voor onder meer transplantaties. ChristenUnie en s g p  stemmen tegen;

* wil een meerderheid in de Eerste Kamer dat de rol van externe adviseurs bij de overheid 
aan strengere regels wordt gebonden;

* gaat de Tweede Kamer akkoord met het Verdrag van Nice, ondanks reserves over de toe
komstige besluitvorming binnen de uitgebreide e u ;

* wordt Fortuyn gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar Nederland (i.n );
* hebben P vd A  en v v d  volgens d 6 6  in een procedurevergadering doorgedrukt nog voor 

Kerstmis een kort laatste debat over het e s f  te houden. d 6 6  en c d a  vinden dat dat riekt 
naar een politieke deal tussen v v d  en P v d A .

December 2001

E S F

In het debat over de mogelijk onjuiste besteding van Esr-gelden wordt een W D-motie aan
genomen met de conclusie dat onder verantwoordelijkheid van de toenmalige ministers van 
Sociale Zaken Melkert en De Vries tussen 1994 en 1999 ‘nagelaten is adequaat op te treden’ bij 
de besteding van de subsidies. De gevolgen daarvan worden ‘ernstig’ genoemd. P vd A  en v v d  

verhinderen een door d 6 6  en de oppositie gewenst nader parlementair onderzoek.
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A fg h a n is ta n

De Tweede Kamer, met uitzondering van de sp-fractie, steunt Nederlandse deelname aan een 
internationale vredesmacht in Afghanistan. De meeste partijen gaan ook akkoord met de 
inzet van f - i 6 ’s bij luchtsteun aan Amerikaanse grondtroepen en aan militairen van de vre
desmacht. Behalve de s p  maakt ook GroenLinks bezwaar tegen steun aan de Amerikaanse 
troepen. Het feit dat GroenLinks onderscheid maakt in de steun aan de Amerikaanse troe
pen en de vredesmacht komt haar te staan op heftige kritiek van de overige fracties.

En verder ...

• legt de Tweede Kamer zich neer bij het schrappen van het plan voor de aanleg van een 
hoge snelheidslijn naar Duitsland;

• verwerpt de Kamer een sp-motie waarin minister Borst wordt verweten dat door haar 
beleid mensen onnodig zouden zijn gestorven. Aanvankelijk weigerden de Kamerleden 
van de overige fracties -  tegen de gewoonte in -  het indienen van de motie te steunen;

• neemt de Tweede Kamer een D66-W D-m otie aan tegen verdere schaalvergroting van 
scholen;

• vindt de P v d A -fractie dat het w a o -beleid van staatssecretaris Hoogervorst heeft gefaald. 
v v d  en d 6 6  reageren hier verontwaardigd op;

• wil de Senaat niet met de Tweede Kamer overleggen over haar positie in het staatsbestel.

Januari 2002

Vrijwel de gehele Tweede Kamer stemt in met het besluit van minister Netelenbos het ver
trouwen in de Raad van Bestuur van de n s  op te zeggen. Aanleiding voor ingrijpen bij de 
Spoorwegen was het feit dat de punctualiteit over 2 0 0 1  onder de maat was gebleven, v v d , 

c d a , d 6 6  en GroenLinks hebben wel kritiek op de benoeming van vier ambtenaren in de 
raad van commissarissen.
De Kamer botst met de minister over de nieuwe Spoorwegwet, met name over haar plan om 
de infrastructuur van het spoor in handen te geven van een particulier bedrijf.

Bolletj ess 1 i kk e rs

De Tweede Kamer reageert verontwaardigd als blijkt dat Justitie cocaïnesmokkelaars op 
Schiphol vrij laat wegens cellentekort. Minister Korthals zou de Kamer bovendien eind 2001 
mogelijk verkeerd hebben geïnformeerd over het aantal verdachten dat als gevolg van een 
tekort aan cellen met een dagvaarding naar huis werd gestuurd. Een motie van afkeuring van 
de oppositie haalt het niet, hoewel ook regeringspartijen P vdA en d 6 6  forse kritiek hebben. 
De minister zegt een noodwet toe om detentie van de zogenaamde ‘bolletjesslikkers’ op 
Schiphol in speciale gevangenissen mogelijk te maken.
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Fraude bouw e n  h b o

Volgens de tijdelijke commissie onderzoek bouwfraude zal de parlementaire enquête zich 
dienen uit te strekken tot incidentele dan wel structurele onregelmatigheden in de bouw en 
de rol van de overheid als toezichthouder en wetgever.
PvdA en r>66 voelen minister Hermans aan de tand over mogelijke miljoenenfraude met 
inschrijvingen aan het h b o . De Kamer vindt dat Hermans te laat met een onderzoek is 
begonnen en sneller met resultaten naar buiten moet komen.

En verder ...

• stem t de W D -S en aatsfractie  na lange aarzeling toch in m et een w etsvoorstel om  uitstoot 

van  am m o n iak  te beperken;
• stemt de Tweede Kamer in met een subsidieverhoging aan politieke partijen;
• trekt minister Hermans zijn plan voor extra collegegeld voor topopleidingen in na kritiek 

van de Tweede Kamer;
• nemen c d a , v v d , s g p  en ChristenUnie een motie aan tegen het testen van x t c  op dans

feesten.

Februari 2002

WAO

v v d  en Pvd A staan in een spoeddebat over de w a o  lijnrecht tegenover elkaar. D e PvdA vindt 
dat de v v d  geen sociale zekerheid biedt. D e v v d  verw ijt de P vdA een op lossing  in de w eg te 

staan. d66 en de oppositie  vinden dat de kab in etten-K ok te w ein ig  hebben gedaan aan de 

WAO-kwestie.

E11 verder ...

• wordt Fortuyn na een omstreden interview gedwongen terug te treden als lijsttrekker van 
l n ; hij richt een eigen lijst op;

• kiest het kabinet voor de Joint Strike Fighter ( j s f ) als opvolger van de E-16-straaljager;
• wil zowel de v v d  als GroenLinks de voorzitter leveren van de enquêtecommissie Bouw

fraude. Het wordt Vos (GroenLinks);
• keurt de Tweede Kamer de noodwetten voor detentie van drugskoeriers goed.

Maart 2002

h b o -f r a u d e

De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke fraude in het hoger 
beroepsonderwijs en de afwikkeling van de affaire door het ministerie. Er is weinig ver-
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trouwen in het ‘zelfreinigend’ onderzoek dat minister Hermans de sector zelf laat uitvoe- 

Fortuyn

Fortuyn boekt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam een eclatante overwinning. 
De landelijke lijsttrekkers weten bij het tv-debat op de avond van de gemeenteraadsverkie
zingen geen raad met Fortuyn. In de v v d  en de P v d A  is er kritiek op de wijze waarop hun 
lijsttrekkers de campagne voeren.

M otie Waddenzee

Minister Jorritsma vindt het onaanvaardbaar als gasboringen in de Waddenzee voortaan ver
boden zijn. De Tweede Kamer neemt een PvdA-motie aan waarin nieuwe mijnbouwactivi- 
teiten, zoals het proefboren naar gas worden verboden, c d a  en v v d  stemmen tegen.

En verder ...

• houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over eventuele Nederlandse deelname aan de 
ontwikkeling van de j s f . De P v d A -fractie twijfelt;

• heeft de Tweede Kamer kritiek op de vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van minister 
Pronk;

• stemt Netelenbos in met de wens van de Kamer om het Rijk invloed te laten houden op 
het spoorwegnet. Zij houdt vast aan haar voornemen het beheer van het spoorwegnet 
over te doen aan een zelfstandig bedrijf;

• wil GroenLinks uitleg over de uitlating van minister Pronk dat Nederland faalde in 
Srebrenica. Kok noemt de uitspraak ‘onjuist’ en ‘onverstandig’.

April 2002

Ontslag kabinet

Zes dagen na het verschijnen van het NroD-rapport over Srebrenica biedt premier Kok op 16 
april het ontslag van het kabinet aan. Kok verklaart nadrukkelijk zelf het initiatief te hebben 
genomen. Hij wil de ‘politieke verantwoordelijkheid van Nederland zichtbaar maken’ voor de 
genocide in Srebrenica. De Tweede Kamer reageert instemmend op het besluit van Kok om 
af te treden en de wijze waarop hij daarin het voortouw heeft genomen. De Kamer reageert 
ook positief op het vertrek van de bevelhebber van de Landmacht. De landmachttop zou de 
politieke leiding onvoldoende hebben geïnformeerd.
Het debat over de val van het kabinet staat voor een deel in het teken van de vraag wat er 
moet gebeuren met het parlementaire debat over het NioD-rapport nu het kabinet zijn con
clusies al heeft getrokken. Onder druk van de oppositie en d 6 6  zal er toch een debat over het 
rapport worden gehouden.
De Kamer (met uitzondering van de v v d ) besluit tot een parlementaire enquête over Sre-
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brenica. Mede door de verwijzing van Kok naar die enquête komt het debat over het n io d - 
rapport amper van de grond.

De PvdA-fractie blijft dubben over deelname aan het j s f -project. Zij doet een (mislukte) 
poging het onderwerp van de agenda a f te voeren omdat het kabinet dem issionair is 
geworden. Een D66-motie om a f te zien van deelname aan de ontwikkeling van de j s f  

wordt verworpen nadat de stemmen tweemaal staken. d 66 en PvdA dienen vervolgens 
amendementen in op de begroting om het benodigde geld voor het jsF-project te blokke
ren. Binnen het kabinet ondernemen ministers van PvdA en d 66 pogingen om  het j s f -  

besluit weer in te trekken. Het resultaat is dat het kabinet pas na de verkiezingen definitief 
zal beslissen.

Vervoersplan

Minister Netelenbos is woedend op de w d , die samen met c d a , GroenLinks en Christen- 
Unie het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan wegstemt. De PvdA-fractie spreekt van ‘poli
tieke moord’.

En verder ...

* wil een Tweede-Kamermeerderheid, in reactie op de rechtszaak over de vuurwerkramp in 
Enschede, af van strafrechtelijke immuniteit van overheden;

• mag minister Jorritsma energiebedrijven niet verder privatiseren. Alleen de w d  stemt 
tegen een P v d A -motie van die strekking;

• stemt de Eerste Kamer voor de nieuwe Tabakswet, met elf stemmen van de v v d  tegen;
♦ gaat de Tweede Kamer akkoord met deelname aan de n a v o -missie in Macedonië;
* vraagt de lijsttrekker van l n  Teeven de Raad van State om de P v d A -verkiezingslijst ongel

dig te verklaren omdat kandidaat Netelenbos heeft gesolliciteerd naar de functie van 
Commissaris van de Koningin in Noord-Holland.

Mei 2002

M oord op Fortuyn

Op 6 mei wordt Fortuyn in Hilversum vermoord. Premier Kok spreekt zijn afschuw uit (‘ Ik 
ben echt kapot over wat hier vandaag, in dit land, is gebeurd’ ) en komt met het kabinet in 
spoedzitting bijeen. Ook de lijsttrekkers van de partijen in de Kamer en de lijsttrekker van 
l n , Teeven, bespreken de ontstane situatie. Op het Binnenhof ontstaat een grimmige sfeer en 
worden leuzen geroepen als: ‘Kok, heb je nou je zin’ en ‘Melkert moordenaar’.
Na overleg met prominenten van de l p f  besluit het kabinet de verkiezingen als gepland te 
laten doorgaan. Alle partijen stemmen daarmee in. De verkiezingscampagnes worden 
gestaakt. In de Eerste Kamer is een korte herdenkingsplechtigheid voor Fortuyn. Een onaf-
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hankelijke commissie onder leiding van oud-rechter Van den Haak gaat onderzoek doen 
naar de beveiliging van Fortuyn. Een aantal bewindslieden en alle lijsttrekkers worden bevei
ligd na aanwijzingen dat zij doelwit kunnen zijn van aanslagen. Melkert krijgt een doorgela
den pistool opgestuurd. Advocaten Spong en Hammerstein doen aangifte tegen politici als 
Oudkerk ( P v d A ) ,  De Graaf ( d 6 6 )  en Eenhoorn ( w d ) en tegen diverse journalisten wegens 
‘haat zaaien’ jegens Fortuyn.

In de l p f  ontstaat ruzie over het leiderschap. Uiteindelijk wordt Herben partijleider en Lan- 
gendam partijvoorzitter. De laatste wekt de woede van minister-president Kok met de 
beschuldiging: ‘de kogel kwam van links’. Ook van onder meer Balkenende, De Graaf, Dijk
stal en Rosenmöller zijn er afwijzende reacties. Het LPr-bestuur distantieert zich van de uit
spraak.

Verkiezingen

Bij de verkiezingen van 15 mei wordt de i. p f  in één klap de tweede partij van Nederland met 
26 zetels. Het c d a  wordt met 43 zetels de grootste fractie. Ook is er winst voor s p  en (min
der dan verwacht) i .n . GroenLinks en ChristenUnie boeken een teleurstellend resultaat. 
P vd A ,  w d  en d 6 6  krijgen de zwaarste slagen toegebracht. PvdA-lijsttrekker Melkert trekt de 
conclusie uit het grote verlies en is niet langer beschikbaar als fractievoorzitter; W D-lijst- 
trekker Dijkstal laat het over aan de fractie. Van Nieuwenhoven en Zalm worden vervolgens 
de nieuwe fractievoorzitters voor P vd A respectievelijk v v d . Herben wordt ‘tegen wil en dank’ 
fractievoorzitter van de l p f .

Op basis van de verkiezingsuitslag wordt gedacht aan een coalitie c d a - i . p f - w d . CDA-lijst- 
trekker Balkenende zegt beschikbaar te zijn voor het premierschap. GroenLinks-fractievoor- 
zitter Rosenmöller roept P v d A ,  s p  en d 6 6 op om samen te werken en wil praten over een 
oppositieakkoord.
De PvdA’ers Pronk en Vliegenthart besluiten hun plek in de Kamerbankjes niet in te nemen, 
jongeren moeten hun plaats innemen. Bij de w d  groeit onvrede over de samenstelling van 
de nieuwe fractie. Een deel van de achterban van de ChristenUnie vraagt het vertrek van frac
tievoorzitter Veling. Op basis van voorkeurstemmen komen in de Kamer Huizinga (Chris
tenUnie) en Jcnse ( i .n ) .  Bij de l p f  blijken om uiteenlopende redenen de kandidaten Peper- 
koorn en Geurts toch geen prijs te stellen op hun zetel in de Kamer.

Inform atie

De koningin benoemt Donner ( c d a ) tot informateur. Hij koerst aan op een coalitie c d a , 

l p f  en v v d . v v d -fractieleider Zalm voelt aanvankelijk weinig voor deelname aan zo’n com
binatie, maar gaat toch in onderhandeling met Balkenende en Herben. De drie besluiten een 
akkoord op hoofdlijnen op te stellen (strategisch beleidsdocument) waarover de Kamer, nog 
vóórdat de formatiefase begint, een debat kan houden, een novum in de parlementaire 
geschiedenis.
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De l p i : zaait verwarring door verschillende opvattingen over een (algemeen) pardon voor 
illegalen. Het komt Herben op een dreigbrief met kogel te staan.

Kam ervoorzitter

De functie van Kamervoorzitter is vacant omdat Van Nieuwenhoven voorzitter is geworden 
van de PvdA-Tweede-Kamerfractie. De l p i - schuift Janssen van Raay als kandidaat naar 
voren. De v v d  heeft twee kandidaten: Jorritsma, de officiële kandidaat van de fractie, en 
Weisglas op persoonlijke titel. Weisglas wordt de eerste Kamervoorzitter in de parlementaire 
geschiedenis die gekozen is in een open sollicitatieprocedure.

En verder ...

• wordt voorafgaand aan de beëdiging van de nieuwe Kamerleden Fortuyn herdacht;
• laat i.PF-fractieleider Herben zich in het openbaar uit over zijn gesprek met de koningin; 

Beatrix zou zich onder meer zorgen maken over de aangifte van Spong en Hammerstein.

Jun i 2002

De i.pf-fractie wil dat minister Van Aartsen eurocommissaris Bolkestein maant zich te ont
houden van inmenging in de Nederlandse politiek (aanleiding was diens opmerking dat 
Nederland met Fortuyn internationaal een ‘pleefiguur’ zou slaan). Verder eisen de nieuw
bakken Kamerleden met de nodige ophef meer werkruimte in de Tweede Kamer. Fractie
voorzitter Herben verklaart in de pers, tot onvrede van sommige partijgenoten, dat de l p f  

misschien op termijn moet worden opgeheven of fuseren met een andere partij. Herben ont
kent beschuldigingen van leden van de sollicitatiecommissie van l n , dat hij de commissie 
onder druk probeerde te zetten om een plaats op de lijst te bemachtigen door Fortuyn te 
beschuldigen van drugsgebruik. Ten slotte dreigt de l p f -fractie de partij te verlaten als de 
bestuurders Langendam en Dost zich niet terugtrekken ten faveure van de bestuurders die 
eerder deze maand waren aangesteld.

Debat over moord op Fortuyn

D e K am er neem t een m otie van c d a  en v v d  aan w aarin  w ord t b etw ijfe ld  o f  m in ister D e 
V ries de ju iste  inschattingen heeft gem aakt over de beveilig in g  van  Fortuyn. D e m otie dw ingt 
de m in ister vo o r 1 ju li m et een ‘vo ortgan gsb erich t’ over het on derzoek van de com m issie-V an 

den H aak te kom en. Z es Lp r-K am erled en  stem m en tegen, om dat zij de m otie  een w assen 

neus vinden . Een i.PF-m otie , die het beleid van D e V ries afkeurt, krijgt slechts de steun van 

de LPE-K am erleden.
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Form atie

De drie onderhandelaars bereiken overeenstemming over alle dossiers. Informateur Donner
werkt een en ander uit in een concepttekst.

En verder ...

• wil Vermeend ( P v d A ) zijn Tweede-Kamerzetel afstaan aan een vernieuwend politicus; ver
laat Hermans ( v v d ) de politiek en kondigt Jorritsma ( v v d ) aan de politiek te verlaten 
(‘als ik iets leuks zie’ ), later volgt ook Voute ( v v d ) nog;

• blijkt op de zogenoemde Dag van de Verantwoording (derde woensdag in mei) dat ver
schillende ministeries onvoldoende kunnen uitleggen tot welke resultaten extra uitgaven 
aan zorg en onderwijs hebben geleid, c d a , P v d A ,  d 6 6 ,  GroenLinks en s p  willen dat het 
nieuwe kabinet beter aangeeft tot welke resultaten de uitgaven moeten leiden;

• stemt de nieuwe Tweede Kamer in met het j s f -project;
• hekelt de Tweede Kamer een Amerikaanse wet die het mogelijk maakt Amerikaanse 

staatsburgers te bevrijden die zich voor het Internationale Strafhof in Nederland moeten 
verantwoorden.

Juli 2002

D e l p f - fractie m aakt bezw aar tegen de vo orgenom en b en o em in g  van M elkert in  een fu n c 

tie bij de W ereldbank. LPF-leden laken het ‘achterkam ertjesgedoe’. H erben w ordt w ederom  

bedreigd om dat hij tijdens de form atie m et de b en oem in g zou hebben ingestem d.

Strategisch akkoord , form atie

De Tweede Kamer bespreekt het strategisch beleidsdocument waarmee de c d a , l p f  en v v d - 

fracties hebben ingestemd. De oppositiepartijen menen dat het kabinet-in-wording de 
verkiezingsbeloften van politieke vernieuwing en het aanpakken van problemen in zorg en 
veiligheid niet inlost.
De koningin benoemt Balkenende op 4 juli tot formateur. LPF-onderhandelaar Herben 
wordt enkele keren door fractiegenoten teruggestuurd naar de onderhandelingstafel. Na 68 
dagen formatie wordt het kabinet-Balkenende beëdigd. Staatssecretaris voor Sociale Zaken 
Bijlhout ( l p f ),  treedt vrijwel direct weer af onder druk van de premier, omdat ze onjuiste 
informatie heeft verschaft over haar verleden bij de Surinaamse Volksmilitie.

Ontslag am btenaar

Nog vóór zijn beëdiging tot minister eist Bomhoff ( l p f ) het vertrek van een directeur-gene- 
raal van het ministerie van Volksgezondheid, l p  F -fractievoorzitter Herben steunt Bomhoff. 
Minister Remkes ( v v d , Binnenlandse Zaken) weigert de ambtenaar voor ontslag voor te dra-
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gen. De directeur-generaal wordt niettemin vanwege de vertrouwensbreuk overgeplaatst. 
v v d -fractievoorzitter Zalm zegt niet nog eens te zullen accepteren dat ministers ambtenaren 
zonder goede opgaaf van redenen overplaatsen.

R egc r i ngs ve r kin r i ng

Het kabinet kiest als motto ‘duidelijkheid en daadkracht’ en wil zich dualistisch opstellen ten 
opzichte van de Kamer. Het kabinet hoopt dat de Kamer het debat aangaat op hoofdlijnen. 
Balkenende wordt kort nadat hij is begonnen met het uitspreken van de regeringsverklaring 
onderbroken door mensen op dc publieke tribune die vinden dat de nieuwe regering te wei
nig oog heeft voor ontwikkelingssamenwerking. GroenLinks-Kamerleden vallen de demon
stranten bij met applaus.
Fractievoorzitter Zalm ( v v d ) zegt over de regeringsverklaring: ‘De hoeveelheid open deuren 
en tegeltjeswijsheden had wel minder gemogen.’ Hij stelt verder dat aftreden geboden is als 
zaken veelvuldig misgaan o f als er groots wordt geblunderd. PvdA-fractievoorzitter Van 
Nieuwenhoven merkt naar aanleiding van de bijdrage van Zalm op: ‘Met zulke vrienden heb 
je geen vijanden nodig.’ Een motie die ontslag van ambtenaren om politieke redenen afkeurt 
wordt niet aangenomen. De meeste fracties hekelen de wachtgeldregeling die oud-staatsse- 
cretaris Bijlhout ontvangt. De Kamer aanvaardt een GroenLinks-motie tegen bedreigingen 
van politici en burgers.

En verder ...

• verwerpt de Eerste Kamer het voorstel om psychiatrisch zieken drie weken gedwongen ter 
observatie op te nemen. De Tweede Kamer stemde eerder, tot leedwezen van ministers 
Borst en Korthals, in met een voorstel hiertoe van P vd A en v v d ;

• stemt de l p f -fractie met de progressieve partijen vóór een (verworpen) motie tot voort
zetting en uitbreiding van experimenten met verstrekking van heroïne op medisch voor
schrift;

• wordt een s p -motie voor een sollicitatieplicht voor scheidende Kamerleden verworpen;
• botst minister Jorritsma met de Tweede Kamer over de privatisering van de nutsbedrij

ven;
• reageert de Tweede Kamer teleurgesteld op het feit dat minister De Grave er niet in slaagt 

te achterhalen welke hoge militairen destijds informatie achterhielden over Srebrenica.

Augustus 2002

L P F

De l p f  zorgt nog steeds voor een niet aflatende stroom nieuws. Zo zegt de fractie te twijfelen 
aan de onpartijdigheid van een van dc rechters in de zaak tegen de verdachte van de moord 
op Fortuyn en wil zij het recht van een verdachte om te zwijgen afschaffen. Ook wordt een 
medewerker van een LPF-Kamerlid geschorst vanwege zijn rechts-extremistisch verleden, 
wordt partij voorlichter Scheffers geschorst omdat zij bij minister Bomhoff pleitte voor maat
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regelen tegen de arts van  haar b roer en w ordt LP F-K am erlid  E berh ard  tijd elijk  op n o n -a ctie f 
gesteld nadat hij in op sp raak  is geraakt over een m o gelijk  strafblad.
l p f-bewindslieden Heinsbroek, Nawijn en Van Eijck laten in de pers proefballonnetjes op 
over tal van voornemens. Coalitiefracties c d a  en v v d  kunnen dit niet waarderen. Ook de 
tweede LPF-kandidate voor de post van staatssecretaris voor Emancipatie en Gezinszaken, 
De Vilder, trekt zich bij nader inzien terug.
Verder is er kritiek vanuit de fractie op het functioneren van Herben. Herben laat vanaf zijn 
vakantieadres weten zijn fractievoorzitterschap te zullen neerleggen. De fractie kiest Wijn
schenk tot zijn opvolger en voert tevens een nieuwe structuur in die voor een meer gecoör
dineerde aanpak moet zorgen. Wijnschenk biedt het Nederlandse volk excuses aan voor de 
manier waarop de l p f  tot dan heeft gefunctioneerd.

Enquête bonwfraude

Op 22 augustus beginnen de openbare verhoren door de enquêtecommissie Bouwfraude. Er 
rijst een beeld dat niet de overheid maar de bouwondernemingen bepalen wat de spelregels 
zijn bij grote projecten. De enquêtecommissie wint een rechtszaak om inzage te krijgen in de 
onderliggende gegevens van een onderzoek van een accountantskantoor.

De parlementaire enquêtecommissie Bouwfraude. Vanaf links; f.M .A.M . dc Wit, H.J.C. Smulders, M. Pe, 
M. Vos, /. ten Hoopen, G.M. dc Vries, A. Duivesteijn en C.G. van der Staaij [Foto: Hollandse Hoogte -

Martijn Beekman].
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En verder ...

• willen v v d  en c d a  forser bezuinigen door tegenvallende economie; de l p e  is verdeeld;
• zullen Herben, Janssen van Raay (beide l p e ) en Teeven ( l n ) moeten getuigen in de straf

zaak tegen de verdachte van de moord op Fortuyn vanwege eerdere uitlatingen in deze 
zaak;

• draagt minister Hoogervorst Melkert voor als bewindvoerder bij de Wereldbank;
• willen v v d , P v dA ,  GroenLinks, d 6 6  en s p  weten of minister Heinsbroek aan de formateur 

heeft gemeld dat zijn voormalige bedrijf is veroordeeld;
• krijgt Heinsbroek alleen steun van de v v d  voor zijn plan om de etherfrequenties toch te 

veilen. Ook het kabinet ziet af van veiling;
• verlaat Benschop ( P v d A )  de Kamer en stelt Bos zich kandidaat voor het voorzitterschap 

van de PvdA-Tweede-Kamerfractie.
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