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Begroting en algemene beschouwingen

Het kabinet-I3alkenen.de II snijdt fors in de sociale zekerheid en de zorg, aldus de boodschap 
van de troonrede. Volgens minister Zalm van Financiën zijn ‘structurele hervormingen’ 
nodig omdat de Nederlandse economie de sterkste inzinking doormaakt sinds de jaren tach
tig. De regering streeft ook naar ‘vernieuwing van het democratisch bestel’. De oppositiepar
tijen PvdA, GroenLinks, s p  en ChristenUnie keren zich met name tegen wat zij noemen ‘de 
afbraak en het uitkleden van de verzorgingsstaat’. De Tweede Kamer neemt een W D-motie 
aan over uitbreiding van het politieapparaat. Alleen GroenLinks stemt tegen. Ook neemt de 
Kamer een sp-motie aan waarin wordt aangedrongen op de invoering van een sollicitatie
plicht voor ex-politici met wachtgeld.

N ationaal raadgevend referendum  over de Europese grondwet

GroenLinks, PvdA en d 6 6  dienen een initiatiefwetsvoorstel in voor een raadgevend referen
dum over de Europese grondwet. De Kamer vraagt hiermee een niet-bindend advies aan de 
bevolking voordat zij stemt over de ratificatie van de Europese grondwet. Een meerderheid 
van de Tweede Kamer stemt in met het voorstel. Binnen de v v d  was hierover intern een ver
schil van mening tussen vice-premier Zalm en Tweede-Kamerfractieleider Van Aartsen. De 
meerderheid van de WD-fractie volgt bij de stemming Van Aartsen, voorstander van het 
referendum. d 6 6  laat zich als enige partij leiden door de uitkomst van het referendum.

Asielzoekers

De Tweede Kamer stemt in met de beperkte pardonregeling van minister van Justitie Ver- 
donk. Daardoor krijgen ongeveer 2.200 asielzoekers, die al v ijf jaar onafgebroken in Neder
land wachten op een uitspraak over hun eerste asielverzoek, een verblijfsvergunning. Het 
voorstel van de P vdA om het pardon te verruimen tot 6.000 asielzoekers die al langere tijd in 
Nederland verblijven, wordt verworpen met 77 stemmen tegen ( c d a , v v d , d 66 ,  l p f , s g p ) 

en 51 vóór ( s p , P v d A ,  GroenLinks en ChristenUnie).

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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Bord langs de snelweg bij I.ent. Het beleid van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie 

stuit op weerstand [Foto: P. van Griensven],

En verder,..

• dient Halsema (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in dat beoogt de rechter de moge
lijkheid te geven wetgeving aan de grondwet te toetsen. Hiervoor is een grondwetswijzi
ging nodig;

• richt de koningin zich in de bede aan het slot van de troonrede niet meer namens de rege
ring tot God. Bij de laatste algemene beschouwingen betreurde de toenmalige fractie
voorzitter Zalm ( v v d ), thans minister van Financiën en vice-premier, het dat de destijds 
gehanteerde formulering (‘Ik wens u daarbij Gods zegen toe’ ) de indruk wekte dat de 
regering zich als instituut tot God richtte;

• stapt s p -lid Lazrak uit de parlementaire commissie-Blok die het integratiebeleid van de
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afgelopen dertig jaar onderzoekt. Hij verwijt de commissie dat ze het Hilda Verweij-Jon- 
ker Instituut in de arm heeft genomen om voorwerk te verrichten. Het instituut zou niet 
objectief zijn;

• stemt de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Werk en Bijstand, waardoor de gemeen
ten grotere vrijheid krijgen bij de uitvoering van het bijstandsregime.

O ktober 2003

Kabinet der Koningin onder Algem ene Zaken

De Kamer neemt een motie aan waarin is vastgelegd dat het Kabinet der Koningin ‘ten vol
le’ onder ministeriële verantwoordelijkheid moet komen. Het zal onder directe verantwoor
delijkheid vallen van de minister-president. De aanleiding is dat de directeur van het Kabi
net in 2000, zonder medeweten van welke minister dan ook, de Binnenlandse Veiligheids
dienst (nu a i v d ) een onderzoek heeft laten doen naar de toekomstige echtgenoot van prin
ses Margarita, Edwin de Roy van Zuydewijn. Dit mag volgens de Tweede Kamer nooit meer 
gebeuren.

Verlevendiging van het debat in de Tweede Kam er

Kamervoorzitter Weisglas doet regelmatig voorstellen ter ‘verlevendiging van het debat’. Zo 
introduceert hij tijdens het wekelijkse vragenuurtje het experiment met een mobiel spreek
gestoelte waardoor Tweede-Kamerleden tegenover de bewindsman kunnen staan tegen wie 
zij het woord voeren. Weisglas wil ook nieuw vergaderregels introduceren. Bij het aanvragen 
van een spoeddebat met een minister is voortaan een aanvraag van dertig Kamerleden vol
doende; bij een nieuw wetsvoorstel moet een debat op hoofdlijnen worden gevoerd; Kamer
voorzitter en de voorzitters van de verschillende commissies moeten de leden assertiever ter 
zijde staan en bewindslieden eerder tot de orde roepen als die ontwijkende antwoorden 
geven o f lange, geschreven teksten voorlezen. Verder moeten fracties minder moties en vra
gen indienen en zelf meer nota’s schrijven en die op een agenda plaatsten. De commissie voor 
de werkwijze van de Tweede Kamer gaat akkoord met de voorstellen van Weisglas, al vindt 
zij dat deze nog niet ver genoeg gaan.

Toetreding Turkije tot de Europese Unie

Zolang Turkije niet volledig voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap van de Europe
se Unie, mag geen datum worden vastgelegd voor de onderhandelingen over toetreding. 
Aldus een door alle partijen in de Kamer gesteunde motie-Van Baaien ( v v d ), die ook toe
treding van meerdere landen door één verdrag onmogelijk wil maken. Kandidaat-lidstaten 
moeten onder meer voldoen aan verschillende criteria die bijvoorbeeld liggen op het terrein 
van mensenrechten.
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En verder...

• steunt een ruime Kamermeerderheid het besluit van de regering geen toestemmingswet in 
te dienen voor het huwelijk van prins Johan Friso en zijn verloofde Mabel Wisse Smit. De 
tweede zoon van koningin Beatrix verliest hierdoor na het huwelijk zijn recht op de troon
opvolging;

• heeft het kabinet in de Tweede Kamer vier termijnen debat, een zeldzaamheid, nodig om 
de coalitiepartijen te overtuigen van de wenselijkheid van het afschaffen van de eigen bij
drage (de ‘medicijnknaak’ ). Het eigen risico voor ziekenfondsverzekerden zal echter in 
2005 worden verhoogd van 200 euro naar 250 euro;

• krijgt de Tweede Kamer een eigen ‘economenraad’. Deze raad zal de Kamer van advies 
voorzien over economische vraagstukken, en ramingen duiden van bijvoorbeeld het c p b  

en De Nederlandsche Bank.

N ovem ber 2003

Vrijheid van onderwijs

Het WD-Kamerlid Hirsi Ali dient een motie in waarin voorwaarden worden gesteld aan 
nieuwe scholen op religieuze grondslag. Deze scholen mogen niet bestaan uit leerlingen van 
slechts één etnische minderheid; ze mogen niet alleen maar leerlingen hebben die Neder
lands niet als moedertaal hebben en ze moeten de kernwaarden van de Nederlandse rechts
staat uitdragen. De schoolbestuurders moeten bovendien allemaal de Nederlandse nationa
liteit hebben. Een Kamermeerderheid van v v d , P v d A ,  s p  en l p f  ondertekent de motie. De 
christelijke partijen zien deze voorwaarden als een aantasting van de vrijheid van godsdienst 
in het onderwijs. Ook binnen de partij van Hirsi Ali leidt de motie tot discussie over de aan
tasting van de vrijheid van onderwijs. Volgens CDA-minister Van der Hoeven is de motie 
strijdig met artikel 23 van de Grondwet omdat ze onderscheid maakt tussen openbare en bij
zondere scholen. In het regeerakkoord is afgesproken dat dit artikel niet ter discussie staat. 
De motie wordt dan ook door de CDA-minister ontraden. Tot grote woede van de v v d  trekt 
de P vdA haar steun aan de motie in.

Satire

Premier Balkenende, gesteund door minister Donner van Justitie, laakt imitaties van leden 
van het Koninklijk Huis, zoals in het tv-programma ‘Kopspijkers’ . Balkenende en Donner 
krijgen amper steun uit de Kamer. Alleen het c: d a  en de s g p  vinden de afwijzende reacties 
op de bewindslieden ‘overspannen’ ( c d a ) en ‘puberaal’ ( s g p ). Beide vice-premiers, Zalm 
(vvd ) en De Graaf (d66), nemen afstand van de kritiek van Balkenende. Balkenende ver
klaart te hebben gehandeld ‘als minister die verantwoordelijkheid draagt voor het Koninklijk 
Huis en voor het debat over waarden en normen’.
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Toetreding nieuwe lidstaten tot de Europese Unie

De Kamer, inclusief de v v d , stemt in met de ratificatie van het verdrag dat de toetreding 
regelt van de nieuwe lidstaten tot de Europese Unie. Aanvankelijk dreigt de v v d  tegen het 
verdrag te stemmen omdat ze ernstige bezwaren heeft tegen sommige kandidaat-lidstaten. 
Bovendien is ze van mening dat de Europese Commissie te mild is voor de nieuwe toetreders 
en wil ze weten of in dit geval de zogeheten vrijwaringclausules kunnen worden ingeroepen 
tegen nieuwe lidstaten. Deze clausules maken het mogelijk een land tot maximaal drie jaar 
na de toetreding van een deel van de Europese binnenmarkt uit te sluiten wanneer het niet 
voldoet aan de toelatingseisen van de e u . De Europese Commissie biedt geen garanties maar 
zal nauwkeurig in de gaten houden of de toetreders aan de eisen van de e u  voldoen.

En verder...

• krijgt de Tweede Kamer volgend jaar een commissie voor het klimaatbeleid;
• krijgt de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Rouvoet, de Thorbeckeprijs voor politie

ke welsprekendheid 2003 en ontvangt v v d -Kamerlid Hirsi Ali de aanmoedigingsprijs;
• zijn in de Tweede Kamer extra veiligheidsmaatregelen genomen: de toegangen zijn met 

elektronische toegangspoorten beveiligd; bezoekers moeten passen zichtbaar dragen en 
op diverse plaatsen staat beveiligingspersoneel;

• stemt een ruime Tweede-Kamermeerderheid in met ‘meermanscellen’, m aar wil ze vo or
lopig niet verder gaan dan twee gevangenen in één cel;

• heeft de senaat een eigen expertisecentrum voor Europese Zaken om te attenderen op 
belangrijke nieuwe Europese wetgeving;

• gaat de Tweede Kam er akkoord met de VN-vredesm issie naar Liberia;
• stemt de Tweede Kamer in met de voorgenom en uitbreiding van de n a v o  met Slovenië, 

Roem enië, Bulgarije, Slowakije, Litouwen, Estland en Letland.

D ecem ber 2003

Bezuiniging Tweede Kam er

Een bezuinigingsvoorstel op de begroting van de Tweede Kamer van minister van Binnen
landse Zaken Remkes lokt kritiek uit van Kamervoorzitter Weisglas. Hij meent dat de minis
ter door de bezuiniging de Kamer beperkt in haar kerntaak, het controleren van de regering. 
De Kamervoorzitter vindt dat de minister ‘met zijn tengels van de Tweede Kamer af moet 
blijven en waarschuwt dat over vijftig jaar ‘een verlicht despoot misschien wel de hele Twee
de Kamer af wil schaffen’. Weisglas dient namens het Presidium, het bestuur van de Kamer, 
een door alle fracties gesteund amendement in om de bezuiniging ongedaan te maken en 
voert in het desbetreffende debat zelf het woord, hetgeen hoogst ongebruikelijk is. Hij stelt 
verder dat minister Remkes de Kamer helemaal niets mag opleggen, omdat zijn voorganger 
De Vries daar in 1998 afspraken over heeft gemaakt met toenmalig Kamervoorzitter Van 
Nieuwenhoven. Weisglas verwijt Remkes en v v d -woordvoerder De Grave dat zij met hun 
‘populistisch toontje’ de Kamer ten onrechte neerzetten als een geldverslindend instituut.
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Remkes en De Grave vinden dat ‘het algemeen belang op dit moment vereist’ dat ook de 
Kamer een stapje terug doet.

De Kamer wijst de bezuiniging die Remkes wilde opleggen uiteindelijk af en claimt juist 
extra ruimte. Nagenoeg de gehele fracties van r>66 en v v d  stemmen voor de bezuiniging.

Koopkracht

Het kabinet neemt onder druk van de Tweede Kamer maatregelen om koopkrachtverlies van 
minima te compenseren. Een maximaal toelaatbaar percentage achteruitgang voor deze 
groep wil het kabinet niet noemen. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Geus 
wekt irritatie op bij de coalitiefracties door Nederlanders aan te moedigen geld te schenken 
aan minima via een telefoonnummer op zijn ministerie. Hij trekt zijn steun aan zo’n ‘Robin- 
Hoodregeling’ later weer in. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hoogervorst 
loodst een recordbedrag aan bezuinigingen op de zorg door de Kamer. P vd A ,  GroenLinks en 
de s p  stemmen voor een s p -motie van afkeuring omdat het kabinet de solidariteit zou uit
hollen en gezinnen met lage inkomens, chronisch zieken en gehandicapten onnodig hard zou 
treffen met het bezuinigingsbeleid. De coalitiepartijen houden aanvankelijk een debat over 
de georganiseerde solidariteit tegen. Uiteindelijk stemmen ze in met het debat, maar vaardi
gen ze niet, zoals de oppositie doet, de fractieleiders af, maar de woordvoerders Sociale 
Zaken.

A sielbeleid

Hen Kamermeerderheid van c d a ,  v v d  en l p f  stemt in met verlenging van de termijn van 
een tijdelijke verblijfsvergunning van drie naar v ijf jaar.

c d a , P v d A ,  d 6 6 , GroenLinks, s p , ChristenUnie en s g p  steunen een motie over de opvang 
van gemeenten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hoewel minister Verdonk via een brief 
aan de Kamer laat weten de motie niet te zullen uitvoeren, laat zij in een nader overleg wel 
weten in de geest van de motie te willen handelen.

En verder...

- w o r d t  b i j  d e  b e h a n d e l i n g  v a n  h e t  w e t s o n t w e r p  t e r r o r i s t i s c h e  m i s d r i j v e n  e e n  v v d - c d a -  
L P F - m o t i e  a a n g e n o m e n  w a a r i n  d e  r e g e r i n g  w o r d t  o p g e r o e p e n  o m  b i n n e n  z e s  w e k e n  w e t 
g e v i n g  te  o n t w i k k e l e n  o v e r  d e  t o e l a a t b a a r h e i d  e n  w i j z e  v a n  g e b r u i k  v a n  A i v D - i n f o r m a t i e  
i n  s t r a f z a k e n ;

• is er ook een Kamermeerderheid voor een motie om dieren- en ecoactivisme te kunnen 
vervolgen als een terroristisch misdrijf;

• ruziet Lazrak ( s p ) met zijn partij over afdracht van zijn ‘vergoeding’ als Kamerlid;
• gaat de Kamer akkoord met een algemene identificatieplicht vanaf 14 jaar;
• stemt de Kamer in met verlenging van de militaire missie in Irak met een half jaar tot mid

den juli 2004. s p  en GroenLinks stemmen tegen;
• drukken c d a ,  v v d  en d 6 6  tegen de zin van minister Peijs een voorstel door om de aan

leg van een spoortunnel in Delft mogelijk te maken en wordt een motie van c d a ,  v v d  en 
l p f  aangenomen om een proef te beginnen met dubbeldekssnelwegen.
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Jan uari 2004

Lazrak

s p -Kamerlid Lazrak beticht fractievoorzitter Marijnissen van koppelbaaspraktijken. Hij 
voelt zich als Kamerlid financieel afhankelijk van hem. De partijregels schrijven voor dat 
Kamerleden hun salaris afdragen aan de partij; Lazrak is daar op 1 januari 2003 mee gestopt. 
Het sp-bestuur meent dat Lazrak dan zijn zetel moet opgeven, hetgeen deze weigert. Twee 
bemiddelingspogingen tussen partij en Lazrak door s p -senator Kox mislukken.

Kamervoorzitter Weisglas gaat na of s p -leden een valse eed hebben afgelegd bij hun toe
lating tot de Kamer. Het Tweede-Kamerlid belooft immers dat hij om lid te worden van de 
Staten-Generaal rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige 
gift of gunst heeft gegeven of beloofd’. De Kamervoorzitter verklaart verder voorstander te 
zijn van wijziging van de Kieswet zodat leden die zich afscheiden van hun fractie hun Kamer
zetel moeten opgeven.

En verder...

• reageert de Tweede Kam er positief op het akkoord dat minister Verdonk heeft gesloten 
met vier grote gemeenten om afgewezen, uitgeprocedeerde asielzoekers tot hun uitzetting 
in vertrekcentra te plaatsen;

• keuren c d a ,  v v d  en d 6 6  de handelwijze van het o m  a f in de zaak van de m arinier die 
ervan wordt verdacht in Irak een plunderaar te hebben doodgeschoten. De rechter heeft 
uitgesproken dat er onvoldoende ernstige bezwaren door het o m  zijn ingebracht tegen de 
m arinier om hem te verdenken van m oord, doodslag dan wel dood door schuld;

• maken voortaan alle fractieleiders van de Tweede Kamer deel uit van de geheime com 
missie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, s p -fractievoorzitter M arijnissen wei
gert hierin zitting te nemen;

• wil een Kam ermeerderheid dat minister Van der Hoeven opvoedcentra inricht voor jo n 
geren die niet meer in het onderwijs te handhaven zijn;

• houdt minister De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing tegen de wens van een Tvveede- 
Kamermeerderheid in vast aan een collectief ontslag voor alle burgemeesters in 2006. Met 
name c d a  en P vd A  willen dat de direct gekozen burgemeester geleidelijk wordt ingevoerd;

• moeten Kamerleden geschenken van meer dan 50 euro voortaan uiterlijk een week na 
ontvangst melden in een ‘geschenkenregister’.

Feb ru ari 2004

Arbeidsm igranten

Een Kamermeerderheid keert zich tegen het plan van het kabinet om ten hoogste 22.000 
werknemers uit de nieuwe lidstaten van de e u  toe te laten gedurende maximaal zeven jaar 
na toetreding, c d a , v v d , s p  en l p f  steunen een motie om toelating van mensen uit de tien 
landen afhankelijk te maken van de toestand op de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder deze
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druk besluit het kabinet tot een sectorale arbeidsmarkttoets voor nieuwe arbeidsmigranten. 
De Eerste Kamer is het in meerderheid niet eens met het opwerpen van drempels voor werk
nemers uit de nieuwe Eu-landen.

U itvoeringsinstituut W erknemersverzekeringen (u w v )

Minister De Geus krijgt zware kritiek in de Tweede Kamer omdat hij ‘onjuiste, althans onvol
ledige’ informatie heeft verstrekt over de verbouwingskosten bij uitkeringsinstantie u w v. De 
minister maakt hiervoor excuses en betuigt ook spijt voor het feit dat hij niet eerder is inge
gaan op verzoeken uit de Tweede Kamer om een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Dat De Geus de onder zijn druk opgestapte uwv-bestuursvoorzitter een alternatieve baan 
aanbiedt wekt verbazing in de Kamer.

Asielbeleid

De Tweede Kamer gaat akkoord met het uitzetbeleid van minister Verdonk: in drie jaar tijd 
zullen 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers worden gedwongen het land te verlaten. Moties 
van de oppositie en de ChristenUnie om het beleid te versoepelen krijgen onvoldoende 
steun. Een CDA-motie om bij gezinnen met kinderen in beginsel geen gescheiden uitzetting 
te laten plaatsvinden en een D66-voorstel om asielzoekers tot aan het einde van het uitzet- 
traject door de minister te kunnen laten aanmerken als schrijnend geval worden wel aange
nomen.

W apenembargo

Het kabinet gaat akkoord met het opheffen van het wapenembargo tegen China ondanks de 
in december unaniem aangenomen sp-vvo-m otie om het embargo in stand te houden. De 
steun voor de motie brokkelt echter af omdat de regeringsfracties c d a , v v d  en d 6 6  het bij 
nader inzien ongewenst vinden als Nederland alleen door gebruik van zijn vetorecht in Euro
pa de opheffing van het embargo kan tegenhouden.

En verder...

• zet de s p -top Lazrak uit de Kamerfractie; Lazrak gaat als eenmansfractie door ondanks 
een oproep van de s p  en Kamervoorzitter Weisglas dat niet te doen;

* verwerpt de Kamer een motie van GroenLinks, P vdA en s p  waarin een onderzoek wordt 
bepleit naar de vraag of Nederland de oorlog tegen Irak gesteund heeft op betrouwbare 
informatie uit de VS en Groot-Brittannie;

* komt de Kamer vervroegd terug van reces voor een debat over de zogenaamde ‘gewelds- 
instructie’. Aanleiding is een uitgelekte brief van de voorzitter van het College van Procu- 
reurs-Generaal over de militair die in december in Irak iemand doodschoot. De militair 
zou hebben gehandeld in strijd met de instructie;

• vergadert de Tweede Kamer voor het eerst buiten de vergaderzalen van het Binnenhof, en 
wel in Veendam, een idee van Kamervoorzitter Weisglas om de kloof tussen politiek en 
burger te verkleinen;
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• wil het Presidium van de Tweede Kamer een discussie starten over de integriteit van 
Kamerleden. Aanleiding is een debat over bouwfraude waarin Duyvendak (Groenlinks) 
de liberaal Hofstra beschuldigde van achterhouden van informatie over fraude. Hofstra 
had namelijk verklaard dat ‘kenners van de bouw wisten dat er vooroverleg plaatsvond’.

M aart 2004

Rouwperiode in de Kamers

In verband met het overlijden van prinses Juliana is voor de Eerste en Tweede Kamer een 
rouwperiode afgekondigd van 21 tot en met 30 maart. Alle openbare vergaderingen en bij
eenkomsten zijn afgelast. P v d A  en w d  nemen het Balkenende kwalijk dat hij vanwege de 
rouwperiode de Kamer niet wil meedelen welke standpunten hij op de Europese top gaat 
innemen over de Europese grondwet, s p ,  GroenLinks en P v d A  vinden het ongepast dat er in 
de Kamer niet kan worden gedebatteerd, terwijl het kabinet wel gewoon doorwerkt.

Bestedingen zorggelden niet te achterhalen

De Tijdelijke Commissie Onderzoek Zorguitgaven, die tot taak had een parlementair onder
zoek in te stellen naar de vraag o f de extra middelen die tussen 1994 en 2002 aan de zorg zijn 
verstrekt effectief zijn besteed, concludeert dat dit niet is te achterhalen. De Kamer heeft 
vooraf niet aangegeven wat ze met het extra geld wilde bereiken en krijgt daarom het advies 
voortaan extra bestedingen te oormerken. De commissie wijst er verder op dat de Kamer 
geen diepgravend onderzoek heeft gedaan naar de wachtlijstenproblematiek en naar het 
functioneren van de zorgsector, c d a ,  w d  en P v d A  onderschrijven de bevindingen van de 
commissie.

Debat over integriteit en publieke moraal

De Kamer debatteert op verzoek van de s p  over integriteit en publieke moraal. Berichten 
over fraude en misbruik in het bedrijfsleven vormen de aanleiding. De hele Kamer maakt 
zich zorgen over het verval van de publieke moraal. De kleine christelijke partijen wijten deze 
‘erosie’ aan het verdwijnen van God uit het collectieve bewustzijn. De l p f  heeft het over 
falend leiderschap. De Kamer doet een aantal voorstellen die door het kabinet worden over
genomen. Zo wordt onder meer een algemene openbaarmakingsplicht ingesteld voor zelf
standige bestuursorganen en komt er een gedragscode voor politici en bestuurders.

En verder ...

• gaat de Tweede Kamer in meerderheid akkoord met de verruiming van de mogelijkheid 
tot verplichte afname van DNA-materiaal. Veroordeelden wegens geweldsdelicten waar 
een gevangenisstraf van meer dan vier jaar op staat, worden voortaan verplicht om D N A -  

materiaal af te staan;
• blijkt uit universitair onderzoek dat slechts v ijf procent van de kiezers in Nederland wel
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eens contact heeft gehad met een Kamerlid. In Duitsland en Zweden, waar parlementa
riërs eigen districten hebben, is dat elf procent;

• vinden d 6 6  en l p f  dat het zogenaamde vragenuurtje van dinsdagmiddag moet worden 
afgeschaft. In plaats daarvan moet regelmatig een debat worden gehouden tussen de frac
tievoorzitters en de premier;

• dringt de Kamer er bij minister-president Balkenende op aan om bij zijn bezoek aan de 
Amerikaanse president Bush uiterst terughoudend te zijn met beloften dat Nederlandse 
troepen in Irak zullen blijven.

A pril 2004

Parlementaire onderzoekscommissie integratiebeleid

De Tweede Kamer debatteert over het rapport van de onderzoekscommissie-Blok over het 
integratiebeleid van de afgelopen dertig jaar. w d ,  c d a  en P v d A  vinden het onderzoeksrap
port aanvankelijk vrijblijvend, naïef en te weinig concreet. In het debat spreekt de Kamer 
over het onderzoek toch een ‘motie van waardering’ uit, een parlementair unicum. In de 
Kamer ontstaat een scherpe tweedeling over de rol van religie in het beleid: het c d a ,  Chris- 
tenUnie, P v d A  en GroenLinks zien de islam als een mogelijke hulp bij integratie. d 6 6 ,  l p f  en 
w d  en s p  zien daar niets in. Overigens kunnen de meeste aanbevelingen van de commissie 
in de Tweede Kamer op een meerderheid rekenen.

Basisverzekering gezondheidszorg

De Kamer gaat akkoord met een verplichte basisverzekering gezondheidszorg; onderling 
concurrerende private zorgverzekeraars zullen deze uitvoeren. De stelselwijziging zal per 1 
januari 2006 worden ingevoerd. Uitgangspunt is dat de hulpverlening meer door de vraag 
dan door de zorgverzekeraars moet worden gestuurd. De Kamer wil een compensatie voor 
de lagere inkomens. Onenigheid is er over de invoering van een no-claimregeling waarbij de 
ziekenfondsverzekerden die geen of weinig ziektekosten declareren op het einde van het jaar 
een premierestitutie krijgen. De maandelijkse premie wordt dan wel verhoogd. Een meer
derheid in de Kamer wil hiermee het kostenbewustzijn van de hulpvragers prikkelen.

Veranderingen in het hoger onderwijs

Een krappe meerderheid in de Kamer steunt de plannen van staatssecretaris van Onderwijs 
Nijs om universiteiten en hogescholen toe te staan om voor studies ‘met een erkende evi
dente meerwaarde’ studenten te selecteren door het afnemen van toetsen. Tegen verhoogd 
collegegeld kunnen ze ook dure topstudies aanbieden. Dankzij een aangenomen PvdA-motie 
kan de staatssecretaris de eerder geplande experimenteerfase overslaan. Dit tot groot onge
noegen van het c d a .  Ook GroenLinks is verbolgen over de PvdA-motie die verder gaat dan 
de afspraken in het regeerakkoord.
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En verder...

• verklaart vice-voorzitter van de Raad van State, Tjeenk Willink, dat leden van de Tweede 
Kamer te vaak medebestuurder zijn en zich te veel laten leiden door wat de media belang
rijk vinden. Hij constateert dat het ‘ incidentalisme’ toeneemt, hetgeen leidt tot ‘willekeur’ 
en ten koste gaat van de parlementaire aandacht voor wetgeving;

• hebben de regeringsfracties na de aanslagen in Madrid felle kritiek op de maatregelen 
tegen terrorisme die het kabinet heeft genomen.

M ei 2004

Vera ntwoo rd i ngsdebat

Voor de vijfde keer wordt de Verantwoordingsdag gehouden op de derde woensdag in mei. 
Het kabinet legt aan de Kamer verantwoording af over zijn beleid; minister Zalm biedt aan 
de Tweede Kamer het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de departementale jaarverslagen 
aan. Zalm vindt dat de Tweede Kamer de Verantwoordingsdag serieuzer moet nemen en het 
debat meer moet politiseren. Hij vindt steun bij Rekenkamcrpresident Stuiveling. De Kamer 
vraagt Zalm tegelijkertijd minder stapels papier en meer gedetailleerde informatie over 
onder meer ambtenarensalarissen en belastinguitgaven. Het debat over het Jaarverslag, voor
heen tezamen met het debat over de Voorjaarsnota, dit jaar voor het eerst een afzonderlijk 
debat, komt echter niet van de grond. De Kamer zegt toe dat volgend jaar de fractievoorzit
ters het Verantwoordingsclebat zullen voeren in plaats van de financiële specialisten. Dit 
moet het debat meer politiek gewicht geven.

N ederlandse opleiding voor imams

Een ruime meerderheid in de Tweede Kam er steunt de CDA-motie die wil dat im am s hun 
opleiding in Nederland volgen. Alleen de s g p , ChristenUnie en de l p f  stemmen tegen. Ook 
het kabinet wil dat er zo snel mogelijk een imamopleiding van de grond komt.

Kinderopvang

De Kamer neemt de nieuwe Kinderopvangwet aan: in principe betalen overheid, ouders en 
werkgevers elk voor eenderde mee aan de kosten van kinderopvang. Werkgevers zijn echter 
niet verplicht mee te betalen. Als zij dit weigeren compenseert de overheid hun deel voor die 
ouders die niet meer verdienen dan anderhalf modaal. Eerder wilde De Geus voor zo’n struc
turele compensatie geen extra geld uittrekken. P v d A ,  GroenLinks, s p  en d 6 6  vonden dat de 
werkgevers moesten worden verplicht bij te dragen. Uiteindelijk stemt alleen d 6 6  tegen het 
wetsvoorstel. Door een amendement van de v v d  worden er geen wettelijke regels meer 
opgelegd voor de kwaliteit van de kinderopvang.
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En verder...

• gaat de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel dat spreekrecht van slachtoffers op 
rechtszittingen mogelijk maakt.

• bezoekt de vaste Tweede-Kamercommissie voor Defensie militairen op missie in Irak.
• kan het besluit van minister Kamp (Defensie) om zes Apache gevechtshelikopters naar 

Zuid-Irak te sturen rekenen op een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.
• willen de c d a -fractie en de oppositie dat het kabinet opnieuw gaat overleggen met werk

gevers en werknemers over v u t  en prepensioen. Het kabinet weigert en daarmee is het 
voorjaarsoverleg definitief mislukt. Het kabinet valt weer terug op de oude plannen om de 
fiscale voordelen van het prepensioen in 2006 af te schaffen.

Juni 2004

Integratie

v v o ’er en oud-vice-premier Dijkstal haalt in een interview uit naar de vvD-fractie. Hij 
meent dat de politiek haat zaait, allochtonen criminaliseert en Nederland onbestuurbaar 
maakt. Dit zou mede te wijten zijn aan de harde lijn die de vvo-fractie volgt. Dijkstal noemt 
Van Aartsen il capo en zegt dat het beleid van minister Verdonk om de integratie van alloch
tonen te rubriceren aan de hand van vignetten ‘verdacht veel op een jodenster’ lijkt. Van 
Aartsen vraagt via een brief om opheldering en Verdonk eist dat Dijkstal zijn uitspraken over 
haar integratiebeleid terugneemt. Dijkstal neemt zijn woorden niet terug maar verklaart wel 
de integriteit van Verdonk o f haar beleid niet in twijfel te trekken. Bij de bespreking in de 
Tweede Kamer van de contourennota Inburgering blijkt dat de minister afziet van de vig- 
nettenmethode en een andere methode wil ontwikkelen.

Aftreden staatssecretaris Nijs

In een spoeddebat roept de Tweede Kamer staatssecretaris Nijs van Onderwijs ter verant
woording over een interview in een weekblad waarin zij minister Van der Hoeven ( c d a ) ver
wijt een politiek spel te spelen. De voltallige oppositie dient een ‘motie van treurnis’ in waar
in Nijs ‘onprofessioneel en onverantwoordelijk gedrag’ wordt verweten. Hoewel ook de coali
tiepartijen forse kritiek hebben, geven ze hun steun aan de staatssecretaris en nemen ze er 
genoegen mee dat Nijs zich distantieert van haar uitspraken. Nijs stapt een dag na het debat 
toch op na druk van minister Zalm en fractieleider Van Aartsen, die haar ervan overtuigen 
dat haar positie te zwak is geworden.

Irak

Een zeer ruime Kamermeerderheid, waaronder de P v d A ,  is voor verlenging met acht maan
den van de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Irak. s p  en GroenLinks zijn tegen.

De P v d A wil een debat over de manier waarop het besluit tot stand is gekomen om de oor
log tegen Irak politiek te steunen. Aanleiding is een publicatie in n r c  Handelsblad waarin de
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Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst ( m i v d ) kanttekeningen plaatst bij de manier 
waarop de regering voorafgaand aan de oorlog het parlement heeft geïnformeerd over de 
Iraakse massavernietigingswapens. De Kamer krijgt evenwel geen inzicht in de vertrouwelij
ke ambtelijke analyses en documenten van de m i v d  over het kabinetsbesluit. Volgens het 
kabinet is de Kamer volledig geïnformeerd en zou openbaarheid van vertrouwelijke ambte
lijke stukken het functioneren van de inlichtingendiensten en van de overheid schaden. 
Coalitiefractie d66 stemt voor een motie van de oppositie waarin de instelling wordt bepleit 
van een werkgroep die moet inventariseren welke vragen er nog leven in deze kwestie. De 
motie wordt verworpen.

En verder...

• is er Kamerbrede kritiek op het tbs-beleid van minister Donner na de ontvoering van een 
13-jarig meisje door een ontsnapte tbs’er. Een motie van afkeuring, ingediend door de l p f , 

krijgt alleen steun van de P v d A ;

• benoemt de Tweede Kamer voor het eerst een eigen ‘ambassadeur’ bij de e u , een perma
nent afgevaardigde gestationeerd bij het Europese parlement;

• bespreekt de coalitie het openbreken van het regeerakkoord. Het c d a  wil afzien van her
vorming van het kiesstelsel in ruil voor steun aan een raadgevend referendum. d 6 6  eist 
echter instemming met een bindend correctief referendum, wat c d a  en v v d  te ver gaat.

• ontbreekt de vereiste tweederde meerderheid voor de grondwetswijziging die een correc
tief referendum mogelijk moet maken, v v d , c d a , ChristenUnie en s g p  laten weten niet 
voor de grondwetswijziging te zullen stemmen;

• is de Tweede Kamer, inclusief de vvD-fractie die aanvankelijk harde kritiek heeft, positief 
over de Europese grondwet.

Ju li 2004

Te rre u rd re igi ng

De Kamer vindt de uitgevaardigde waarschuwing voor verhoogd risico op terroristische aan
slagen vaag en ongrijpbaar. PvdA en v v d  willen opheldering van minister Remkes over de 
instructies voor de politie bij dreiging van terreur die er ‘kennelijk’ nog niet zijn.

Minister Remkes blundert door melding te maken van een brief waarin Al-Qaida dreigt met 
aanslagen in Nederland. Achteraf blijkt er geen brief te zijn. De s p , die eerst heeft gedreigd de 
Kamer terug te roepen van zomerreces, neemt genoegen met een knieval van Remkes.

En verder...

• neemt de Tweede Kamer tegen de zin van minister Donner een door het c d a  ingediende 
motie aan om de maximumstraf voor zware delicten als moord te verhogen van twintig 
naar dertig jaar;

• vervolgt het Openbaar Ministerie enkele Haagse rappers voor bedreiging van het v v d - 

Kamerlid Hirsi Ali. Ook worden er straffen uitgesproken tegen de persoon die premier
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Balkenende heeft bedreigd en de mensen die minister Verdonk met ketchup hebben 
besmeurd;

• gaat de Eerste Kamer in meerderheid akkoord met twee gevangenen in een cel;
• stemt de Tweede Kamer, met uitzondering van de s p -fractie, in met het sturen van 120 tot 

150 militairen naar Afghanistan, hoewel veel fracties twijfelen aan het nut van de missie;
• neemt de Tweede Kamer een initiatiefvvet aan van d 6 6 , GroenLinks en P v d A voor een vas

te boekenprijs. Alleen de v v d  stemt tegen;
• zijn de c d a - en vvo-fracties verbaasd over de scepsis van minister Peijs over de kans dat 

het bedrijfsleven meebetaalt aan nieuwe infrastructuur;
• wordt op de laatste avond voor het zomerreces nog een spoeddebat gehouden over het 

opzeggen van het najaarsakkoord en de slechte verhouding tussen kabinet en vakbonden.

A ugustu s 2004

Eurocom missar is

De Tweede Kamer reageert verdeeld op de voordracht van vvD ’er Kroes als eurocommissa
ris. c d a  en v v d  gaan akkoord, maar d 6 6  wil Kroes naar de Kamer roepen om haar te onder
vragen over haar visie op Europa. Oppositiefracties P v d A ,  GroenLinks en s p  hebben kritiek 
op de procedure van de benoeming die volgens hen in achterkamertjes is geregeld. De voor
zitter van de Europese Commissie neemt de voordracht van Kroes over en benoemt haar op 
de post Mededinging.

B eveiliging Tweede Kam er

In opdracht van Kamervoorzitter Weisglas is de beveiliging van de Tweede Kamer opnieuw 
fors uitgebreid. Vorig jaar zijn op diverse plaatsen in het gebouw reeds elektronische toe- 
gangspoortjes geplaatst, nu hebben de verschillende vergaderzalen voor de commissies ook 
poortjes die uitsluitend op speciale passen werken. Het Kamergebouw is opgedeeld in een 
ruimte voor het publiek dat de openbare vergaderingen wil bezoeken en een streng beveiligd 
deel voor politici, medewerkers, ambtenaren en pers. De totale kosten bedragen 17 miljoen 
euro. WD-Kamerlid Hofstra, voorzitter van de adviescommissie voor bouwkundige werk
zaamheden, begrijpt niet waarom Weisglas de commissie niet heeft ingelicht over zo'n uitge
breide verbouwing en twijfelt aan het nut ervan. De P vdA noemt het ‘veiligheidsmanie’ van 
Weisglas en vindt dat de Kamer zich steeds meer opsluit in een binnenwereld. Vooral de i.pf 
heeft aangedrongen op de extra beveiliging.

L P F

De i.PF-fractie breekt met het l p f -partijbestuur. De nieuwste crisis begint met de faillisse
mentsaanvraag door de voorzitter en penningmeester van het bestuur. De aanvraag wordt 
door de rechter afgewezen, omdat eerst de leden moeten worden geraadpleegd. De breuk 
heeft volgens Kamervoorzitter Weisglas geen consequenties voor de positie van de lp f-fra c
tie in de Kamer.
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Spotprent Jos Collignon, de Volkskrant, 28' augustus 2004.

Irak

De meerderheid van de Tweede Kamer vindt aanvankelijk dat ondanks de dood van twee 
militairen in Zuid-Irak het contigent Nederlandse militairen tot maart 2005 in Al-Muthana 
moet blijven. Twijfels ontstaan bij P v d A,  d 66,  l p f  en ChristenUnie wanneer minister van 
Defensie Kamp laat weten dat de Nederlandse troepen niet kunnen vertrouwen op de Irake
se veiligheidstroepen. Verder is de Tweede Kamer verontwaardigd dat zij niet vooraf is inge
licht over de aanpassing op 28 juni van de zogeheten geweldsinstructie.

En verder...

♦ verklaart minister De Graaf de motie van Rouvoet (ChristenUnie) uit 2001 niet uit te voe
ren, waarin de regering wordt verzocht de grondwet te wijzigen om voor gehandicapten 
meer bescherming te krijgen tegen discriminatie;

• zal begin 2005 het debat gaan plaatsvinden over het wetsvoorstel van minister De Graaf 
over het nieuwe kiesstelsel. De Graaf heeft een handreiking gedaan aan de fracties van 
v v d  en c d a  door in het voorstel op te nemen dat kandidaten op zowel regionale als lan
delijke lijsten mogen worden gezet. Het kabinet heeft al ingestemd met het voorstel.
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