
Het parlementaire jaar 2002-2003*

Peter van Griensven, Marij Leenders en Martin Timmermans

September 2002

B egro tin g  2003 en a lgem en e beschouw ingen

Prinsjesdag brengt vooral som ber nieuws: in 2003 daalt de koopkracht voor bijna iedereen, 
stijgt de werkloosheid en ontstaat een financieringstekort van €  4,2 miljard, c d a  en v v d  steu
nen het strakke financiële beleid, de l p f  bepleit enige flexibiliteit. Tijdens de algemene 
beschouwingen wordt duidelijk dat het kabinet bij verdere verslechtering van de economische 
situatie het tekort w il laten oplopen. De v v d  ziet liever extra bezuinigingen. Op voorstel van 
de vvD -fractie  trekt het kabinet extra geld uit voor veiligheid. Het kabinetsplan om een spe
ciale commissie voor waarden en norm en in te stellen krijgt weinig bijval. Alle fracties, met uit
zondering van de l p f , steunen een motie van de s p  om het integratiebeleid te onderzoeken.

C risis l p f

i.PF-Kam erlid De Jong eist het vertrek van d e ‘rotte appels uit de fractie’ : voorzitter W ijnschenk 
en Hoogendijk, lid van het fractiebestuur. De Jong is verontwaardigd over het ontslag van haar 
persoonlijk medewerker die, tegen de wil van het fractiebestuur, een kritisch rapport onder de 
LPF-fractieleden verspreidde over het functioneren van W ijnschenk tijdens de algemene 
beschouwingen. Het rapport verwijt W ijnschenk passiviteit en weinig kennis van zaken. 
W ijnschenk doet tot ieders verrassing een ‘klem m end beroep’ op minister van Economische 
Zaken Heinsbroek politiek leider te worden van de l p f .

Enqu ête  b o u w fra u d e

Deze maand worden de laatste openbare verhoren afgenomen door de parlementaire 
enquêtecommissie bouwfraude. Er ontstaat een diffuus beeld over de vraag wie wat op welk 
m om ent wist over de schikking die het Openbaar M inisterie tro f met de bouwbedrijven over 
de fraude met de Schipholtunnel. Korthals, destijds minister van Justitie, zou de Kam er ver
keerd hebben ingelicht over zijn wetenschap van het voornem en tot schikken. De l p f  vindt 
dat Korthals, inm iddels minister van Defensie, ‘het veld moet ruim en’. De s p  meent dat de

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

ke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen.
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minister weg moet als hij de Kam er verkeerd heeft ingelicht. Korthals zegt op te stappen als 
de parlementaire enquêtecommissie hem schuldig acht.
Verder blijkt dat toenmalig minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat bij PvdA-fractie- 
voorzitter M elkert heeft aangedrongen op het vertrek van Van Gijzel als fractiewoordvoerder. 
Duidelijk wordt verder dat ambtenaren van Verkeer en Waterstaat haast hebben gemaakt met 
de schikking, om dat zij wilden voorkom en dat de Tweede Kam er in een spoeddebat de deal 
zou afblazen.

En v e rd e r ...

* krijgt LP F-K am erlid  Eb erh ard  een schadevergoedin g van het Algemeen D agblad  om d at hij 
onterecht w erd  beschu ld igd  van  het hebben van een strafblad ;

* stuit het voorstel van minister van Vreemdelingenzaken en Integratie Nawijn om crim i
nele Nederlanders van M arokkaanse afkomst hun Nederlanderschap te ontzeggen op fel 
protest in de Kamer;

* kan de suggestie van minister van Verkeer en Waterstaat De Boer om de snelheidslimiet 
soepeler te hanteren evenmin op bijval van de Kam er rekenen;

* worden er nieuwe veiligheidsmaatregelen doorgevoerd, nadat een m ilieuactivist tijdens de 
algemene beschouwingen ongestoord de Tweede Kam er heeft weten binnen te dringen;

* spreekt een m eerderheid van de Kam er zich uit voor m eer gedetineerden in één cel om zo 
het cellentekort tegen te gaan.

Oktober 2002

C risis l p f / v ü I k abin et

De Kam erleden Eberhard en De Jong worden onder druk van fractievoorzitter W ijnschenk 
uit de fractie van de l p f  gezet. Zij gaan verder als Groep-De Jong. Kort daarna zegt zowel 
het regiobestuur, als het interim -bestuur van de l p f  het vertrouwen op in de fractievoor
zitter.
Ondertussen botert het ook niet tussen de LPF-bewindslieden B om hoff en Heinsbroek. In de 
m inisterraadsvergadering van 15 oktober zeggen zeven LPF-bewindslieden het vertrouwen in 
Bom hoff en Heinsbroek op, m aar beiden weigeren aanvankelijk op te stappen. Beide kem p
hanen nemen na aandringen van de fractie alsnog ontslag. De l p f -fractie kiest unaniem  
oud-fractievoorzitter Herben als opvolger van W ijnschenk. Door dit optreden hoopt de l p f  

een kabinetscrisis te voorkom en, m aar c d a  en v v d  hebben door de aanhoudende onrust in 
de l p f  geen vertrouwen meer in het kabinet. 87 dagen na zijn aantreden, op 16 oktober, valt 
het doek voor het kabinet-Balkenende. De l p f  reageert verbaasd op de actie van c d a  en 
v v d . Herben suggereert tijdens het debat over de val van het kabinet dat deze geënsceneerd’ 
is. Na het vertrek van B om hoff en Heinsbroek was er geen reden meer om het kabinet niet 
voort te zetten. Vanuit de oppositie is er kritiek op het tijdstip van de crisis: daags na het over
lijden van prins Claus.
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De ministers Heinsbroek en Bomhoff en staatssecretaris Van Leeuwen, 5 oktober 2002 
[Foto: Bas Czerwinksi].

Europese U nie

Het kabinet gaat akkoord met een uitbreiding van de Europese Unie met tien landen. Een
meerderheid in de Tweede Kam er steunt het kabinet, m aar l p f  en v v d  hebben grote bezwa
ren tegen toetreding van som mige aspirant-lidstaten.

En ve rd er...

• wordt fractievoorzitter Veling door het bestuur van de ChristenUnie afgezet als politiek 
leider;

• concludeert de Kam er dat het drugsbeleid heeft gefaald. Noodgedwongen worden aange
houden drugskoeriers teruggestuurd, c d a , PvdA en d 6 6  stellen teleurgesteld te zijn in de 
inform atievoorziening hierover door toenmalig minister van Justitie Korthals;

• steunen c d a , GroenLinks, d 6 6  en de s p  een initiatiefwetsvoorstel van de PvdA om ban
ken te verplichten kantoren open te houden op het platteland;

• stapt de politicologe Hirsi Ali over van de PvdA naar de v v d  waar zij een prominente 
plaats krijgt op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen.
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November 2002

Europese U nie

De Tweede Kam er neemt, tot ongenoegen van het kabinet, een d 6 6 -motie aan, waarin het 
kabinet wordt verzocht de mogelijkheden te inventariseren voor een referendum over de uit
breiding van de Europese Unie. Ook een PvdA-motie, die stelt dat de resultaten van de Euro
pese Conventie over een e u -grondwet in een raadplegend referendum moeten worden voor
gelegd aan de Nederlandse bevolking, krijgt voldoende steun in de Kamer.

5 re bren i ca -en q  u ête

Tijdens de hoorzittingen van de parlementaire enquêtecommissie over de val van Srebreni- 
ca wordt duidelijk dat een aantal voorm alige bewindslieden en hoge militairen zich niet kan 
conform eren aan de uitkomst van het m oD -rapport. Zij zijn van mening dat de enclave had 
kunnen worden behouden, mits men luchtsteun had gekregen. Verder wordt er gesproken 
over de falende com m unicatie tussen de landmachttop en het ministerie van Defensie, met 
name tussen toenm alig minister van Defensie Voorhoeve en bevelhebber van de landmacht 
Couzy. O ud-prem ier Kok verklaart dat hij voor het uitkomen van het n  10 d-rapport niet 
heeft overwogen op te stappen en dat hij Voorhoeve ervan heeft weerhouden dit te doen 
om dat dat te veel zou hebben geleken op een schuldbekentenis.

En v e rd e r ...

• meent de Tweede Kamer, met uitzondering van de coA -fractie, dat premier Balkenende 
zich nadrukkelijker had moeten bemoeien met de onderhandelingen over een sociaal 
akkoord;

• wil een meerderheid van de Kam er dat de onderwijsinspectie toegang krijgt tot gods
dienstlessen op scholen om te onderzoeken o f daar wordt aangezet tot haat tegen andere 
culturen;

• wordt minister Nawijn vanwege zijn pleidooi in een weekblad vóór de doodstraf ter ver
antwoording naar de Kam er geroepen. Een Kam ermeerderheid van c d a , PvdA,  Groen- 
Links, s p  en ChristenUnie heeft geen vertrouwen meer in de minister, m aar laat na een 
m otie van wantrouwen in te dienen;

• wordt in een debat in de Eerste Kam er duidelijk dat premier Balkenende zich niet geroe
pen voelt terughoudend te zijn met het doen van wetsvoorstellen, ondanks de dem issio
naire status van zijn kabinet;

• volgt Halsema Rosenm öller op als fractieleider van GroenLinks;
• wil een m eerderheid in de Tweede Kam er een parlem entair onderzoek naar het geld dat 

de afgelopen acht jaar werd gestoken in de gezondheidszorg.
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December 2002

C o m m issie-V a n  den H aak

De Tweede Kam er steunt unaniem  de opvatting van de commissie-Van den Haak dat Fortuyn 
in de aanloop naar de verkiezingen van mei ten onrechte geen persoonsbeveiliging heeft gehad. 
Dit is onder meer te wijten aan het te afwachtende optreden van de toenmalige ministers De 
Vries van Binnenlandse Zaken en Korthals van Justitie, zo vinden ook de Tweede-Kamerfrac
ties. P vdA ,  GroenLinks en l p f  keuren de regeringsreactie op het rapport in scherpe bew oor
dingen af. Vooral minister Remkes van Binnenlandse Zaken krijgt het te verduren omdat hij 
de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (a i v d ) te veel in bescherm ing zou nemen.

E nquête b o u w fra u d e

De overheid is op grote schaal benadeeld door illegale prijsafspraken in de bouw. Dat stelt de 
parlementaire enquêtecommissie bouwfraude in haar eindrapport. Zij heeft geen bewijs 
gevonden van structureel om kopen van ambtenaren, m aar er heerste wel een sfeer van ‘sme
ren en fêteren’. De conclusie van de commissie dat Korthals in zijn functie van minister van 
Justitie de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd, doet hem besluiten ontslag te nemen. 
De Tweede Kamer reageert in meerderheid begripvol op zijn vertrek.

E uropese U nie

De Tweede Kam er is in meerderheid tevreden over de afloop van de E u - t o p  in Kopenhagen 
waar is besloten tot de toetreding van tien nieuwe landen. Een referendum over de uitbrei
ding is van de baan, nadat de PvdA haar steun voor de m otie van d 6 6 ,  waarin hier om werd 
verzocht, heeft ingetrokken. Een referendum zou de uitbreiding te veel vertragen. Alleen de 
l p f  keurt de uitbreiding af en houdt vast aan een referendum. Het c d a  vraagt het kabinet 
de bevolking meer te betrekken bij de uitbreiding; de v v d  herhaalt dat uitbreiding met tien 
landen tegelijk onverstandig is.

En v e rd er...

• wordt minister Nawijn in de Tweede Kam er ter verantwoording geroepen om dat hij het 
werk van de K am er‘één groot ritueel’ noemt. Een motie van wantrouwen van de s p  tegen 
de bewindsman krijgt geen meerderheid;

• zijn PvdA,  GroenLinks, s p  en d 6 6  bezorgd over de reactie van Nederland op het A m eri
kaanse verzoek tot steun bij een eventueel m ilitair optreden in Irak. M inister van Buiten
landse Zaken De H oop Scheffer verzekert de Kam er dat Nederland niet bezig is betrokken 
te raken bij een Amerikaanse oorlog tegen Irak;

* wordt er Kamerbreed geklaagd over het repressieve karakter van het nieuwe veiligheids
plan, m aar wordt het niettemin aanvaard;

* kenmerkt het Kamerdebat over waarden en norm en zich vooral door vaagheid, mede 
om dat het kabinetsbeleid nauwelijks houvast biedt voor een concrete inhoudelijke dis
cussie.
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Januari 2003

V erkiezingen

Nederland kiest voor de tweede keer binnen een jaar een nieuwe Tweede Kamer. Het c d a  (44 
zetels) bestendigt zijn positie als grootste partij, de PvdA boekt grote winst en behaalt 42 
zetels. De v v d  wint licht, d 6 6  verliest een zetel. De dag na de verkiezingen maakt D66-frac- 
tievoorzitter De G raaf plaats voor Dittrich. De l p f  moet 18 zetels inleveren. Dem issionair 
minister Nawijn, die een m aand eerder het Kam erwerk nog bestempelde als ‘één groot ritu
eel’, krijgt 21.000 voorkeurstem men en bemachtigt een Kamerzetel. Leefbaar Nederland ver
dwijnt uit het parlement. De overige partijen blijven gelijk o f  verliezen licht.

K a bin etsfo rm atie

Donner ( c d a ) wordt door de koningin benoem d tot inform ateur met de opdracht om op 
korte term ijn te bekijken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot de vorm ing van een 
m eerderheidskabinet. Eind januari wordt besloten de mogelijkheden van een CDA-P vdA-  

coalitie te onderzoeken. Een belangrijk meningsverschil betreft de noodzaak van een nieuwe 
v n -resolutie voor een militaire actie tegen Irak: de PvdA vindt zo’n resolutie noodzakelijk, 
het c d a  wenselijk. N og een belangrijk geschilpunt is dat het c d a  het financieringstekort in 
2007 geheel wil hebben weggewerkt, terwijl de PvdA een klein tekort geen bezwaar vindt.

S re b ren ica -en q u ête

De enquêtecommissie Srebrenica concludeert in haar eindrapport dat Couzy, de voormalige 
bevelhebber van de Koninklijke Landmacht, in gebreke is gebleven bij de inform atiever
strekking over Srebrenica aan Voorhoeve, de toenmalige minister van Defensie. Voorhoeve 
heeft zich op zijn beurt onvoldoende daadkrachtig getoond tegenover het eigenzinnige 
gedrag van Couzy. De com m issie is in grote lijnen positief over het optreden van Dutchbat.

En v e rd e r ...

• stelt GroenLinks vragen over de forse achterstand van het Openbaar M inisterie in het 
afhandelen van fraudezaken;

• vindt de Tweede Kam er dat de n s  tegen de afspraken in twee tariefsverhogingen in één 
jaar wil doorvoeren;

• stelt de PvdA vragen over de betrouwbaarheid van de levering van stroom. Staatssecreta
ris W ijn van Economische Zaken stelt een onderzoek in.
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Februari 2003

K a b in etsfo rm a tie

Voor het Kamerdebat over de eerste fase van de form atie bestaat weinig animo. D66-fractie- 
leider Dittrich noemt dat een gemiste kans’. d 6 6 ,  GroenLinks en s p  proberen tevergeefs 
inform atie los te krijgen over de plannen van c d a  en PvdA.

Voor de volgende fase worden Donner ( c d a ) en Leijnse ( P v d A )  tot inform ateur benoemd; 
zij moeten een onderzoek instellen naar de mogelijkheid van een kabinet van c d a  en PvdA.  

W D -fractievoorzitter Zalm  hekelt de slakkengang waarm ee de inform atie verloopt. Hij sug
gereert dat c d a  en PvdA vervelende kwesties uitstellen tot na de verkiezingen voor de Pro
vinciale Staten van 11 maart.

T urkije/Irak

Het kabinetsbesluit om Patriotraketten naar Turkije te sturen zorgt voor beroering in de Twee
de Kamer. GroenLinks en s p  zien het als een daad van oorlogsvoorbereiding tegen Irak. Het 
kabinet beschouwt het als steun aan een bondgenoot. De PvdA worstelt met de vraag o f  ze het 
besluit moet steunen. De fractie ontkent een ommezwaai te hebben gemaakt door eerst met 
het besluit in te stemmen en later toch voor uitstel te pleiten. Een pvdA-motie 0111 het sturen 
van Patriots op te schorten totdat de n a v o  overeenstemming heeft bereikt over militaire steun 
aan Turkije krijgt geen steun, s p  en GroenLinks dienen eigen moties in. Een grote Kam er
meerderheid steunt het kabinetsbeleid inzake Irak en Turkije wel. De P vdA gaat uiteindelijk 
ook akkoord met het zenden van de Patriots nadat een NAVO-besluit hierover is genomen.

A sielzoekers

De Tweede Kamer heeft zware kritiek op de verwarrende wijze waarop minister Nawijn ope
reert in de kwestie van de asielzoekers die al jarenlang op een verblijfsvergunning wachten. 
Een motie van de l p f  voor een generaal pardon voor een nader omschreven groep asielzoe
kers krijgt steun van PvdA ,  GroenLinks, s p ,  ChristenUnie, d 6 6  en de C D A ’ e r  Algra. Ook een 
m otie van het c d a  waarin het kabinet wordt opgeroepen clementie te tonen in bepaalde 
‘schrijnende gevallen’ krijgt voldoende steun. Nawijn zegt toe de moties in het kabinet aan 
de orde stellen, m aar een beslissing blijft uit.

En v e rd e r ...

• strijden De G raaf ( d 6 6 ) ,  Verburg ( c d a ) en Weisglas (v v d ) om het voorzitterschap van 
de Tweede Kamer. De laatste krijgt in de tweede stemronde de absolute m eerderheid. Het 
College van Senioren van de Eerste Kam er besluit ‘ in beginsel’ zijn voorzitter eveneens via 
vrije verkiezingen te kiezen;

♦ verklaart minister-president Balkenende, in reactie op vragen van GroenLinks, dat het 
kabinet na het aantreden van de nieuwe Tweede Kam er ‘grotere terughoudendheid’ past 
bij het indienen van voorstellen in de Kam er dan in de periode tussen de val van het kabi
net en de verkiezingen in januari;
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• besluit de Tweede Kam er voorlopig geen onderzoek in te stellen naar de kostenoverschrij- 
dingen van de Betuwelijn, m aar een onderzoek van de Rekenkamer a f te wachten.

M aart 2003

A sielzoekers

In het kabinet en in de Kam er bestaat een meningsverschil over de uitvoering van de l  p  f  - motie 
om een specifieke groep asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. M inister 
Nawijn wil de uitvoering in eerste instantie uitstellen, vindt vervolgens toch dat het kabinet de 
motie moet uitvoeren, m aar komt daar later weer van terug. GroenLinks stelt dat de Kam er 
niet met zich moet laten ‘sollen’ en d66 noemt uitstel van de uitvoering‘onm enselijk’.

P rinses M a rg a rita -a ffa ire

De onthullingen in de pers door prinses M argarita naar aanleiding van een antecedentenon
derzoek naar haar echtgenoot, Edwin de Roy van Zuydewijn, brengen veel com m otie teweeg. 
Het Kabinet der Koningin heeft eind jaren negentig tot dit onderzoek opdracht gegeven aan 
de Binnenlandse veiligheidsdienst ( b v d ) ,  thans a i v d . Het Kabinet der Koningin heeft dit 
niet gemeld aan de verantwoordelijke ministers, de b v d  evenmin. De inform atie uit het 
onderzoek is bovendien doorgespeeld aan familieleden, en het paar beweert te zijn afgeluis
terd. Premier Balkenende komt bij de verdediging in de Kam er in de knel en heeft de hulp 
nodig van minister van Justitie Donner. Volgens D onner was het onderzoek van de b v d  ‘ju ri
disch correct’ omdat er twijfel bestond aan de integriteit van de huwelijkskandidaat. Het 
echtpaar is volgens de minister niet afgeluisterd. Het kabinet neemt uiteindelijk een door alle 
partijen gesteunde motie over waarin wordt gevraagd om  het Kabinet der Koningin ‘ ten vo l
le’ onder ministeriële verantwoordelijkheid te brengen. De Kam er verwerpt een motie van 
d 6 6  die het doorspelen van inform atie veroordeelt.

K a b in etsfo rm a tie

De form atie staat onder druk door de op handen zijnde aanval op Irak. P v d A -fractieleider Bos 
dient een motie in waarin hij de regering verzoekt actieve steun te onthouden aan de oorlog 
tegen Irak. Het c d a , dat eerder voorstelde de Verenigde Staten wel politiek m aar niet m ilitair 
te steunen, is onthutst over de motie. Alleen PvdA ,  GroenLinks en s p  steunen de m otie-Bos. 
Het vraagstuk van de politieke steun wordt door de feiten achterhaald als op 20 maart de oor
log tegen Irak begint, c d a  en PvdA schrijven in een gezamenlijke verklaring te accepteren dat 
de Verenigde Staten Saddam Hussein ten val proberen te brengen ‘ in het belang van het her
stel van de internationale rechtsorde en het Iraakse volk’.

En v e rd e r ...

• is de Tweede K am er ontstem d over de b r ie f van  am bassadeurs van 21 islam itische landen 

w aarin  ze eisen dat W D -le id e r  Z a lm  v v D -K a m e r lid  H irsi Ali berispt, om d at zij de profeet
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M oham m ed ‘gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man’ heeft genoemd;
* is de PvdA de grote overwinnaar bij de Provinciale-Statenverkiezingen. Het c d a  blijft de 

grootste partij. De uitslag wordt gezien als een vertrouwensvotum  voor de coalitie in aan
bouw;

• besluit de Tweede Kam er geen eigen onderzoek te verrichten naar de fraude met subsi
diegelden in het hoger en beroepsonderwijs. Een meerderheid ondersteunt het voorstel 
van de minister en staatssecretaris van Onderwijs om  een onafhankelijke commissie het 
vervolgonderzoek te laten uitvoeren.

A pril 2003

K a b in ets fo rm a tie

Het in form atiep ro ces lo o p t vast nadat het c p b  n eg atie f heeft geoordeeld  over het principe- 
akkoord  dat de beoo gd e CD A-PvdA-coalitie had gesloten over het financiële beleid, c d a -  

onderh andelaar B alkenende spreekt van  ‘onvoldoende vertrou w en ’ om  de m aatregelen te 

nem en die n od ig  zijn . PvdA’er Bos zegt zich d oo r het c d a  ‘grotelijks belazerd ’ te voelen . In 
het K am erdebat over de gang van  zaken krijgen  c d a  en PvdA van  verschillende zijden flinke 

kritiek . D e v v d  spreekt van  ‘onh an digh eid , onw il en een gebrek aan vertrou w en ’. d 6 6  noem t 
de in form atie  een ‘am ateuristisch  toneelstuk achter de sch uifdeu ren ’.

J0\IM Hirr HêüeMML

Spotprent Jos Collignon, de Volkskrant, 24 april 2003.

1 6 4



HET PARLEM ENTAIRE JAAR 2002-2003

Vervolgens moeten informateurs Hoekstra ( c d a ) en Korthals Altes ( v v d ) m ogelijke coali
tiepartners zoeken voor de combinatie c d a -v v d . De l p f  valt als eerste af. ChristenUnie en 
s g p  zijn langer in beeld, m aar c d a  en v v d  vinden uiteindelijk in d 6 6  de derde coalitie
partner.
GroenLinks wil meer inzicht in de formatie en wil het Reglement van Orde zo aanpassen dat 
iedere twee weken met de inform ateurs en eventueel de onderhandelende fractievoorzitters 
een debat met de Kam er plaatsvindt. Het voorstel krijgt geen steun in de Kamer.

Vogelpest

De Tweede Kam er is verdeeld over de aanpak van de vogelpest door minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij Veerman, c d a , d 6 6  en s g p  steunen de minister, de overige partijen 
hebben in verschillende gradaties kritiek, m aar zijn niet eenstemmig over een andere aanpak. 
Staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt in conflict met 
de Kam er over het uitvoeren van een door v v d , PvdA ,  s p  en l p f  gesteunde motie om op ru i
mere schaal preventieve middelen ter beschikking te stellen tegen het vogelpestvirus. A anlei
ding voor de motie is de dood van een dierenarts die met het virus was besmet.

Volkert van d er G.

Het Kamerdebat over de beveiliging van Fortuyn (commissie-Van den Haak) wordt op ver
zoek van het kabinet, maar tot teleurstelling van de l p f , uitgesteld tot na het vonnis in de 
rechtszaak tegen Volkert van der G. De l p f  wil voor Van der G. ‘ levenslang en reageert 
‘geschokt’ op de straf die de rechtbank oplegt: 18 jaar gevangenisstraf. Ook minister Remkes 
van Binnenlandse Zaken uit zijn verbazing over het vonnis hetgeen hem op kritiek van PvdA 

en GroenLinks komt te staan. De grote partijen reageren verder terughoudend, om dat de 
zaak nog in hoger beroep komt.

En v e rd e r ...

• verklaart minister Kamp van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en M ilieubeheer tij
dens een debat over de parlementaire enquête over de bouwfraude dat bouwbedrijven 
zich nog altijd schuldig maken aan illegaal vooroverleg en kondigt hij een extern onder
zoek aan naar de om vang van corruptie onder ambtenaren en bestuurders. Alleen het c d a  

toont zich optimistisch over het ‘zelfreinigend verm ogen’ van de bouwsector;
• stelt de landsadvocaat vast dat de directeur van het Kabinet der Koningin geen ambtsmis

drijf heeft begaan in de prinses M argarita-affaire. In de Kam er groeit de ergernis over het 
optreden van M argarita, haar echtgenoot en hun advocaat.
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Mei 2003

K a b in ets fo rm a tie  en regeerakkoord

De fracties van c d a , v v d  en d 6 6  scharen zich in grote lijnen achter het regeerakkoord dat 
de onderhandelaars hebben gesloten.
Een K am erdebat over het regeerakkoord  leidt niet tot w ijzigingen . In het debat is sprake van 

een felle oppositie . M arijn issen  ( s p )  spreekt van  een ‘onaan vaard baar sociaal b eleid ’ en Bos 

( p v d A )  van een ‘h o o fd p ijn ak k o o rd ’. V olgens Z alm  ( v v d ) ,  M arijn issen  en SG P-voorm an  Van 
der V lies is het een zin loos debat dat beter had ku nnen w ord en  uitgesteld tot na de rege

ringsverk larin g  van  het nieuw e kabinet. H et kabinet, m et een recordaantal van  v i j f  vro u w e
lijke m in isters, w ord t op  27 m ei beëdigd. Van A artsen  vo lgt Z alm  op als vo orzitter van  de 
v v D -fra c t ie  in de Tweede Kam er. Z alm  w ordt m in ister van  F in anciën  en v ice-prem ier.

Europese Unie

GroenLinks, PvdA en d 6 6  dienen een initiatiefwetsvoorstel in voor een raadplegend referen
dum over de e u -grondwet die door de Europese Conventie wordt opgesteld. Vorig jaar sprak 
een meerderheid van de Kam er zich al bij motie uit voor zo’n referendum.

En v e rd e r ...

• houdt minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Geus het verhogen van ziekte
kostenpremies niet tegen hoewel hij het ‘ongewenst’ vindt als zorgverzekeraars de nom i
nale ziektekostenpremies dit jaar tussentijds verhogen. Dat blijkt bij een door Kamerlid 
Kant (sp) aangevraagd spoeddebat;

• stuit de manier waarop de Europese Unie met de Verenigde Staten in beslotenheid heeft 
onderhandeld over een uitleverings- en rechtshulpverdrag op kritiek in de Tweede Kamer;

• stemt de Eerste Kam er in met de Spoedwet wegverbreding. Volgens dem issionair minister 
De Boer (Verkeer en Waterstaat, l p f ) een kroonjuweel van zijn partij.

Juni 2003

S re b ren ica -en q u ête

Verschillende fracties uiten in het debat over het enquêterapport betreffende de val van Sre
brenica kritiek op oud-bewindslieden, onder wie Ter Beek en Kooijm ans. De enquêtecom 
missie weigert echter aan te geven in hoeverre individuele politici verantwoordelijk kunnen 
worden geacht voor het drama. Com m issievoorzitter Bakker ( d 6 6 )  spreekt, net als premier 
Balkenende, niet van Nederlandse schuld aan de m assamoord op m oslim s in de enclave, wel 
van verantwoordelijkheid. M inister van Defensie Kam p zegt ‘trots’ te zijn op de leden van 
Dutchbat.
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Eerste K am er

Door een fout van de provincie N oord-H olland dreigt de Onafhankelijke Senaatsfractie in 
plaats van de Fryske Nasjonale Partij een zetel in de senaat te bemachtigen, maar dit wordt 
door de com m issie voor de geloofsbrieven rechtgezet.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Eerste Kamer wordt een vrouwelijke voorzitter geko
zen: Tim m erm an-Buck ( c d a ) die haar m annelijke tegenstrevers Jurgens ( P v d A )  en Schuyer 
(d66) bij een schriftelijke stemming achter zich laat.

E u ropese U nie

In een gezamenlijke vergadering van de Tweede en Eerste Kam er over de Europese C on
ventie krijgt het kabinet kritiek op zijn wijze van opereren bij de onderhandelingen over de 
ontwerptekst van een Europese grondwet. De v v d  heeft de meeste kritiek op het ontwerp. 
Binnen de vvD -top  is verdeeldheid over de vraag o f er een raadgevend referendum moet 
komen over de komende grondwet van de e u . Het c d a  is tegen. PvdA,  GroenLinks, l p f , s p  

en d 6 6  zijn voor. De ChristenUnie sluit een referendum niet uit.

En v e rd e r ...

• claimt Hirsi Ali ( v v d ) in de pers het woordvoerderschap integratie en emancipatie, dat zij 
uiteindelijk ook krijgt toebedeeld;

• stemt de Kam er in met een Nederlandse bijdrage aan de stabiliteitsmacht in Irak. Groen
Links en s p  zijn tegen, PvdA en d 6 6  stemmen verdeeld;

• spreken de coalitiefracties hun steun uit voor het nieuwe kabinet tijdens het debat over de 
regeringsverklaring. De oppositie heeft kritiek op de bezuinigingsplannen;

• fiatteert de Kam er minister Donner in te stemmen met het uitleverings- en rechtshulp
verdrag dat de e u  wil sluiten met de v s ;

• besluit de Kam er een parlem entair onderzoek te beginnen naar de kosten van de Betuwe
lijn;

• blijft het lidmaatschap van de Com m issie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
een zaak voor de voorzitters van de vier grootste fracties: c d a , v v d , PvdA en s p . M arij
nissen ( s p ) neemt echter geen zitting in de Com m issie om dat zijn partij tegen de ver
plichte geheimhouding is. PvdA en GroenLinks krijgen onvoldoende steun voor een motie 
om het lidmaatschap voor alle fractievoorzitters open te stellen.

Ju li 2003

Jo in t  Strike  F ig h ter

D66-fractieleider Dittrich stelt voor om het vliegtuigproject Joint Strike Fighter, waar d 6 6  

altijd al een tegenstander van was, te schrappen. Hij ziet zijn kans schoon nu minister van 
Financiën Zalm  op zoek is naar extra bezuinigingen. M inister van Economische Zaken
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Brinkhorst ( d 6 6 )  peinst er niet over het project te schrappen: ‘Er ligt een besluit en dat is 
rechtsgeldig. Dat zal ik helpen uitvoeren. Ik ben tegen een jojobeleid.’

Irak

De PvdA wil een onderzoek naar de steun van het kabinet aan de Am erikaans-Britse m ilitai
re acties in Irak. Zij wenst ‘echte opheldering’ over de vraag o f  het kabinet is uitgegaan van 
een ‘reële dreiging’ van Irakese vernietigingswapens als grond voor de Nederlandse steun aan 
de oorlog. De PvdA vraagt vertrouwelijke inzage in rapporten van de Nederlandse militaire 
inlichtingendienst. M inister van Defensie Kamp wil geen inzage geven in de rapporten en 
verklaart ‘geen enkele aanwijzing (te hebben) dat vanuit onze militaire inlichtingendienst 
( .. .)  naar mij toe gekleurde inform atie wordt gegeven’.

En v e rd er ...

• vinden de coalitiepartijen c d a , v v d  en d 6 6  het geoorloofd dat minister Verdonk van 
Vreemdelingenzaken en Integratie -  vooruitlopend op een pardonregeling in het najaar 
-  al begonnen is met het afwijzen van asielaanvragen die geen enkele kans maken;

• vraagt v v d -Kamerlid Wilders m inister Donner een onderzoek in te stellen naar een dreig
brief van voorzitter Abou Jahjah van de Arabisch-Europese Liga, gericht aan kritische 
afvalligen in Nederland;

• bepleit de l p f  in een notitie aan de Kam er een strenger regime voor tbs’ers. De verlofre
geling zou moeten worden afgeschaft en tbs’ers zouden een gedwongen chemische castra- 
tiebehandeling moeten ondergaan.

Augustus 2003

A n tillen

Een Kamermeerderheid toont zich bezorgd over de beëdiging van M irna Louisa Godett als 
premier van het kabinet op de Antillen. Zij heeft meegedeeld zich op die post te zullen laten 
begeleiden door haar broer Anthony Godett die eigenlijk premier zou worden, m aar hiervan 
moest afzien omdat hij van corruptie werd verdacht. De fractievoorzitters van c d a , v v d  en 
d 6 6  twijfelen aanvankelijk o f zij een gepland werkbezoek van alle fractievoorzitters aan de 
Antillen moeten afzeggen omdat de Antilliaanse p rem ier‘geen tijd ’ zou hebben hen te ont
vangen. De reis gaat uiteindelijk wel door.

W etsvoorstel Werk en b ijstan d

Een dreigend conflict in de coalitie over een CDA-amendement om bijstandsgerechtigden 
naast hun uitkering te laten bijverdienen zonder te worden gekort, wordt in de kiem 
gesmoord. Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt het voorstel 
over, waartegen met name de v v d  aanvankelijk bezwaren had. Ook wordt een com prom is
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gevonden over de sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandsouders, omdat v v d  en d 66

het c d a  terzake tegem oetkom en.

En ve rd er ...

• reageren PvdA en s p  teleurgesteld op een voornem en van het kabinet tot een eenmalig 
pardon voor een specifieke groep asielzoekers. Zij hadden gehoopt op een ruimere toe
passing van de pardonregeling;

• uiten PvdA ,  s p , GroenLinks en d 6 6  hun verbijstering over het feit dat minister-president 
Balkenende inform atie die hij had gekregen van de Britse premier Blair over Irakese m as
savernietigingswapens niet deelde met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie;

• willen PvdA ,  GroenLinks en d 6 6  een hoorzitting over de normen voor geluidsoverlast bij 
Schiphol, nadat staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) heeft aange- 
kondigd een ‘buitengewoon ongelukkige fout’ bij de gegevens over het baangebruik te zul
len herstellen;

• treedt een CDA-Kamerlid in het hom ohuwelijk uit protest tegen een oproep van het Vati
caan tegen zo’n verbintenis.
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