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Begroting en algemene beschouwingen

De strekking van de troonrede is reeds ruim voor prinsjesdag uitgelekt via R T L 4 ,  dat uit de 
conceptversie van de miljoenennota heeft geciteerd. Het kabinet-Balkenende gaat dit jaar 
onder het motto ‘versterkt uit het dal’ 2,5 miljard euro bezuinigen door het mes te zetten in 
sociale zekerheid, onderwijs, zorg en lagere overheden. Alleen in veiligheid zal worden geïn
vesteerd, en dan voornamelijk in effectievere bestrijding van terrorisme. De overheid zal zich 
nog verder uit het publieke domein terugtrekken en bedrijven en instellingen meer ruimte 
geven voor eigen initiatief. Het kabinet doet een appèl op eigen verantwoordelijkheid en 
onderlinge betrokkenheid. In verband met ziekte van minister-president Balkenende worden 
de algemene beschouwingen uitgesteld tot dinsdag 28 september. De vier oppositiepartijen 
( P v d A ,  s p , ChristenUnie en GroenLinks) presenteren dan elk een tegenbegroting. De rege
ringspartijen halen hun, onder druk van de maatschappelijke onrust, de wind uit de zeilen. 
Zij komen met forse kritiek op de miljoenennota en verzoeken het kabinet via een motie niet 
2,5 maar 1,1 miljard euro te bezuinigen.

Betuw elijn  en H SL-Zuid

De tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, de commissie-Duivesteijn, onderzoekt de 
kostenoverschrijdingen bij de Betmveroute en de hogesnelheidslijn H S L - Z u id .  Het doel is om 
de Kamer in de toekomst meer controle te geven over dergelijke projecten. Uit een verhoor 
van oud-Kamerlid Van Walsem ( d 6 6 ) blijkt dat Kamerleden ‘machteloos’ stonden tegenover 
topambtenaren van ministeries. Laatstgenoemden hebben als ‘hoge heren’ besloten hoe het 
geld voor grote projecten als Betuweroute en h s i . z o u  worden besteed. Een oud-topambte- 
naar beschuldigt oud-minister van Verkeer en Waterstaat Netelenbos ( P v d A )  ervan dat zij 
destijds de Tweede Kamer over de Betuweroute heeft misleid. Bij de verhoren over de h s l - 

Zuid blijkt dat de grote bouwondernemingen onderling afspraken maakten over wie gedeel
ten van de h s l  mocht aanleggen. De overheid is financieel bijgesprongen toen bleek dat het 
allemaal te duur werd. De Kamer steunt staatssecretaris Wijn van Financiën ( c d a ) die van

* D it overzicht is gebaseerd op berichtgeving in n r c  Handelsblad en Parlementaire Nieuwsbrief. Een 

overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek Docu

mentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
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minister Brinkhorst van Economische Zaken ( d 6 6 ) eist dat hij de schaduwboekhouding van 
ruim driehonderd frauderende bouwbedrijven prijsgeeft.

Groep-W ilders

Tweede-Kamerlid Wilders stapt uit de w n -fractie . Het is voor het eerst in de geschiedenis 
van de w d  dat een lid breekt met de Tweede-Kamerfractie. Wilders is principieel tegen toe
treding van Turkije tot de e u . De w d  wil toetreding laten afhangen van de vraag of Turkije 
voldoet aan de gestelde criteria. Zonder de zetel van Wilders is de meerderheid van de rege
ringscoalitie geslonken tot slechts 77 zetels. Wilders blijft in de Tweede Kamer en richt op 3 
september een eigen beweging op, de groep-Wilders, ‘die het gat vult aan de rechterkant’ van 
het politieke spectrum. De eenmansfractie-Wilders dient samen met de l p f  een initiatief
wetsvoorstel in dat moet voorkomen dat moskeeën (nu veelal stichtingen) de rechtsvorm 
van ‘kerkgenootschap’ kiezen op het moment dat de overheid wil ingrijpen. Met deze rechts
vorm kunnen moskeeën namelijk niet worden verboden. Wilders staat bekend om zijn uit
gesproken opvattingen over de islam. Hij is meerdere malen met de dood bedreigd.

En verder...

• wordt Giskens ( d 6 6 ), die de Tweede Kamer verlaat om persoonlijke redenen, opgevolgd 
door Koser-Kaya;

• stemt de Kamer voor de motie van Hirsi Ali ( w d ) om vrouwen die onder valse voor
wendselen worden achtergelaten in het land van herkomst, naar Nederland terug te halen 
en hun een permanente verblijfsvergunning te verstrekken;

• ondertekenen alle fracties de CDA-motie waarin de Kamer vraagt om bij onjuiste belo
ningen van ambtenaren over te gaan tot terugvordering van salaris, nadat minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ocwr) Van der Hoeven ( c d a ) zich in de Kamer 
heeft moeten verantwoorden voor excessieve beloningen;

• stemt de Kamer voor een motie van de coalitiepartijen die gericht is tegen afschaffing van 
de Remigratiewet, een wet waardoor oudere en zieke migranten met financiële steun kun
nen terugkeren naar hun land van herkomst.

Oktober 2004

Fraudeaffaire Technische Hogeschool R ijsw ijk

Minister Van der Hoeven ligt weer onder vuur in de Tweede Kamer over haar rol in de frau
deaffaire van de Technische Hogeschool Rijswijk. De minister was tussen april 1999 en juni 
2002 bestuurslid van de Stichting Hoger Beroepsonderwijs Zuid-Holland, waaronder de 
Hogeschool Rijswijk valt. De Kamer neemt het de minister kwalijk dat zij in april 2004, toen 
de Kamer over haar rol in de fraudeaffaire debatteerde, heeft verklaard dat er geen enkele 
opleiding is gestart die niet door de beugel kan. Het debat eindigt met een staatsrechtelijk 
unicum: de oppositiepartijen P v d A ,  s p  en GroenLinks dienen een ‘motie van constatering’ in 
waarin ze vaststellen ‘onvolledig’ te zijn ingelicht door de minister. Ze laten hun politieke
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eindoordeel over het optreden van de minister afhangen van de uitspraak van de kanton
rechter, die op dat moment in een daarmee samenhangende zaak (het ontslag van de voor
zitter van het College van Bestuur) recht moet spreken. Door de opstelling van de opposi
tiepartijen oefent de rechter indirect invloed uit op de politiek.

O nderhandelen m et n s

Alle fracties in de Tweede Kamer vinden dat minister van Verkeer en Waterstaat Peijs ( c d a ) 

en staatssecretaris Schultz ( w d ) opnieuw moeten gaan onderhandelen over de vergunning 
voor het gebruik van het hoofdrailnet. Het overgangscontract loopt op 1 januari 2005 af. Het 
nieuwe contract, dat de Nederlandse Spoorwegen ( n s ) het recht moet geven tot 2015 op het 
spoor te rijden, is volgens de Kamer onvoldoende uitgewerkt en te vrijblijvend voor n s  en 
spoorbeheerder ProRail. De Kamer maakt zich ook zorgen over de beschikbaarheid van trei
nen buiten de spits en buiten de Randstad. Verder wil zij dat het n s -management bij wan
prestatie wordt gekort op het salaris, dat prijsstijgingen alleen plaatsvinden als de spoorwe
gen goed presteren en dat betere afspraken worden gemaakt tussen n s  en ProRail over 
bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor storingen.

Werken onder het wettelijk m inim um

De oppositiepartijen P v d A ,  GroenLinks en s p  hebben een motie van wantrouwen ingediend 
tegen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Geus ( c d a ) omdat hij bijdraagt 
aan ‘polarisatie tussen kabinet en sociale partners’. Bovendien neemt de minister onvoldoen
de afstand van de afspraken van de regeringsfracties om tijdelijk werken tegen een salaris 
beneden het minimumloon mogelijk te maken voor laagopgeleide werklozen die al jaren in 
de bijstand zitten. De motie haalt het niet. De Geus krijgt steun van de regeringspartijen, de 
kleine christelijke partijen en de l p f . Later blijkt een ruilhandel te hebben plaatsgevonden 
tussen het c d a  en de w d . Het c d a  heeft ingestemd met het W D-plan van het tijdelijk wer
ken onder het minimumloon, op voorwaarde dat de w d  akkoord gaat met een aanpassing 
van de no-claimregeling, waarbij in het nieuwe zorgstelsel een uitzondering wordt gemaakt 
voor het huisartsenbezoek.

En verder...

• steunen de fracties van w d , P v d A ,  GroenLinks en d 66 het initiatiefwetsvoorstel van 
Kamerlid Halsema (GroenLinks) om het verbod op te heffen om wetten aan de Grondwet 
te toetsen;

* verlaat voormalig Kamervoorzitter en voormalig P v d A -fractievoorzitter Van Nieuwenho- 
ven de Tweede Kamer en wordt zij gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland;

* installeert de Tweede Kamer, op advies van de parlementaire onderzoekscommissie-Blok, 
die het integratiebeleid van de afgelopen drie decennia heeft onderzocht, de nieuwe Vas
te Commissie Integratiebeleid;

• wordt onder zwaar protest van de oppositie en de Kamervoorzitter het debat over de no- 
claimregeling uitgesteld in verband met verdeeldheid in de coalitie.
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November 2004

M oord op Theo van Gogh

Op 2 november wordt de cineast en journalist Theo van Gogh vermoord, die eerder samen 
met het vvD-Kamerlid Hirsi Ali een film, Submission Part I, heeft gemaakt. De film gaat over 
het verband tussen teksten uit de koran en geweld tegen vrouwen. Later blijkt dat op het 
lichaam van Theo van Gogh een brief is achtergelaten met doodsbedreigingen aan het adres 
van Hirsi Ali en andere vermeende tegenstanders van de islam. Verdachte Mohammed B. is 
een extremistische moslim met Marokkaanse wortels, maar geboren en getogen in Neder
land. Hirsi Ali wordt vervolgens 24 uur per dag zwaar bewaakt, wijkt uit naar het buitenland 
en verschijnt niet meer in de Tweede Kamer. Hevige discussies laaien op in samenleving en 
parlement over de vraag o f er grenzen zijn -  en zo ja, waar -  aan de vrijheid van het gespro
ken woord.

In de Tweede Kamer uiten alle fractievoorzitters kritiek op de minister van Binnenlandse 
Zaken, Remkes ( w d ),  die verantwoordelijk is voor de Algemene Inlichtingen- en Veilig
heidsdienst (a i v d ) .  De a i v d  zou volgens de Kamer ernstig hebben gefaald. Remkes weet de 
Kamer niet te overtuigen van het tegendeel; volgens de fractievoorzitter van zijn partij houdt 
hij een ‘betonnerig’ betoog om de a i v d  niet af te vallen. Remkes houdt vol dat er onder zijn 
leiding geen fouten zijn gemaakt bij het volgen van Mohammed B. in de periode vóór de 
moord. Hij beraadt zich op zijn positie. Pv d A ,  GroenLinks en d 6 6  laten Remkes niet vallen 
omdat ze geen zin hebben in ‘politieke spelletjes’ over de ‘Haagse poppetjes’ nu Nederland in 
een erg labiele situatie verkeert.

Godslastering

Een kwestie die verband houdt met de moord op Theo van Gogh, is de aankondiging van 
minister Donner ( c d a ) van Justitie dat hij wil onderzoeken o f ‘smadelijke godslastering’ 
strenger kan worden gestraft. De Kamer maakt zich zorgen over een mogelijke inperking van 
de vrijheid van meningsuiting. Dc fracties van d  6 6 ,  l p  f  en GroenLinks dienen daarom een 
motie in die de regering opdraagt artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht, waarin straf
baarstelling wordt geregeld, te ‘heroverwegen’. Volgens de s g p  ademt de motie ‘een geest van 
antigodsdienstig fanatisme’, s g p , c d a  en ChristenUnie zijn de enige partijen die artikel 147 
in stand willen houden. Volgens d 6 6  gaat de motie in essentie over gelijke behandeling van 
meningen. De minister ontraadt de motie omdat hij vindt dat er een verkeerd signaal van 
uitgaat en wil voorkomen dat religieuze groepen zich onbeschermd voelen. d 6 6  trekt de 
motie toch niet in: ‘Woelige tijden vragen om duidelijkheid.’ De motie haalt geen Kamer
meerderheid doordat P v d A ,  GroenLinks en s p  later terugkomen op hun steun. Eerst moet 
een debat worden gevoerd ‘over de volle breedte en in alle rust’.

Toetreding Turkije tot de Europese Unie

In een Kamerbreed gedragen motie van de s g p  wordt minister van Buitenlandse Zaken Bot 
( c d a ) verzocht op korte termijn te komen met ‘een ondubbelzinnig standpunt’ van de 
Nederlandse regering over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Het c d a  maakt
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zich zorgen over de positie van christenen in Turkije en wil vooral daarom afwachten of Tur
kije vóór 17 december concrete stappen zal hebben ondernomen ter vervulling van de zoge
heten Kopenhagen-toetredingscriteria (met name op het gebied van mensenrechten en 
godsdienstvrijheid). Wilders dient nog een motie in tegen verdere uitbreiding van de e u , 
waarvoor hij geen enkele steun ontvangt.

En verder...

• steunt de Kamer een motie van de l p f  en de groep-Wilders over de noodzaak van een 
onderzoek naar corruptie met ontwikkelingshulp;

* geeft een meerderheid van de Kamer de voorkeur aan de aanschaf van vier nieuwe kor
vetten voor de Koninklijke Marine boven de, ook door de minister van Defensie gevraag
de, dertig kruisraketten.

D ecem ber 2004

H uurliberalisatie

De PvdA dient een motie in om de huurliberalisatie, die moet leiden tot meer nieuwbouw 
door de woningcorporaties, op te schorten. De oppositie vreest de vorming van getto’s door
dat de huizen in betere wijken onbetaalbaar worden voor gezinnen met lage en modale inko
mens. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dekker 
(w d ), laat dit onderzoeken. d 66 wiPeerst bouwen en dan pas de huren verhogen’. Alleen het 
c d a  en de w d  zijn het eens met de plannen voor huurliberalisatie.

Voorzitterschap Europese Unie

De laatste fase van het Nederlandse voorzitterschap concentreert zich vooral op de meest 
omstreden kwestie: kan de e u  de onderhandelingen met Turkije over een volledig lidmaat
schap openen? Zo ja, wanneer en onder welke omstandigheden? De Kamer is verdeeld, 
maar dit leidt niet tot een botsing tussen coalitiepartijen en kabinet omdat de verdeeldheid 
dwars door de partijen heen loopt. De kloof is breed en diep met een grote verscheiden
heid aan tegenargumenten: de hartstochtelijke verdediging van de e u  als christelijke waar
degemeenschap die niet in gevaar moet worden gebracht door een instroom van zeventig 
miljoen overwegend islamitische Turken; de mogelijke toestroom van goedkope arbeids
krachten; de juridische complicaties; de mensenrechtenschendingen in Turkije en de finan
ciële gevolgen. Het Turkse e u -lidmaatschap zou de Nederlandse schatkist ongeveer een 
miljard euro per jaar kosten. Balkenende heeft tot taak zowel de Turkije-sceptici tegemoet 
te komen als de Turkse premier Erdogan aan de onderhandelingstafel te houden. Groot 
obstakel hierbij is de eis van de Grieks-Cypriotische regering dat Turkije de Republiek 
Cyprus erkent. Mede door het gewicht van Blair, Schröder en Chirac wordt Erdogan ertoe 
overgehaald een oplossing te aanvaarden waarmee Turkije Cyprus de facto erkent. Het lukt 
Balkenende op de valreep van het Nederlandse Eu-voorzitterschap, dat eind december 
afloopt, een akkoord te bereiken om de toetredingsonderhandelingen met Turkije in okto-
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ber 2005 te starten. Het voorzitterschap is volgens de Kamer door dit akkoord succesvol. 
Zelfs de l p f , de ChristenUnie en de s g p , die tegen toetreding van Turkije zijn, prijzen het 
‘knappe staaltje diplomatie’ van premier Balkenende en zijn onderhandelingsploeg. Voor 
Wilders is het een ‘zwarte dag’.

En verder...

• werkt het parlement niet tot maandag 6 december wegens het overlijden van prins Bern- 
hard (93 jaar) en wordt de prins in een speciale verenigde vergadering van de Eerste en 
Tweede Kamer op vrijdag 1 december herdacht;

• wordt Wilders vanwege aanhoudende bedreigingen al vanaf half oktober beveiligd en 
blijft hij tijdelijk weg uit de Kamer omdat hij zijn plaats, bijna recht onder dc publieke tri
bune, niet veilig vindt;

• verzoekt ChristenUnie-fractievoorzitter Rouvoet het bestuur van de Kamer te onderzoe
ken of Kamerleden die wegens bedreiging afwezig zijn bij volmacht kunnen stemmen;

• moet de Tweede Kamer een eigen controlebureau krijgen, aldus een voorstel van de com- 
missie-Duivesteijn, om de voortgang van grote projecten zoals Betuweroute o f hogesnel
heidslijn te bewaken;

• verwerpt de Kamer de motie van de l p f  die de aftrekbaarheid van de hypotheekrente 
voor langere tijd zeker wil stellen;

• wordt Rouvoet door parlementair journalisten verkozen tot politicus van het jaar;
• wordt de nieuwe Zorgverzekeringswet, die onder meer het verschil tussen ziekenfonds- en 

particulier verzekerden opheft en meer ruimte geeft aan marktwerking in de zorg, in de 
Tweede Kamer aangenomen.

Ja n u a ri 2005

Troepen uit Irak

De Tweede Kamer gaat definitief akkoord met het besluit van het kabinet dat de Nederland
se troepen uit Irak vertrekken. Hieraan zijn verwarring en misverstanden voorafgegaan. Het 
c d a  pleit voor langer blijven en hiervoor lijkt in de Kamer een kleine meerderheid te vinden. 
Minister van Buitenlandse Zaken Bot (c d a ) is van mening dat bij een ‘onvoorziene situatie’, 
zoals het uitstel van de Iraakse verkiezingen van 30 januari, het blijven van Nederlanders een 
optie moet zijn. Het kabinet blijkt geen steun te krijgen van de PvdA, waarna een compromis 
totstandkomt van gefaseerde terugtrekking. Door de opstelling van het c d a  is volgens de 
s g p  de suggestie gewekt dat Nederland alleen om binnenlands-politieke overwegingen uit 
Irak vertrekt.

N ationaal raadgevend referendum

De Eerste Kamer stemt in met een raadgevend referendum over het Europees Grondwette
lijk Verdrag. GroenLinks, PvdA en d 66  hebben daartoe in september 2003 een initiatiefwets
voorstel ingediend. De fracties van c d a , ChristenUnie en s g p  zijn principieel tegen volks-
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raadplegingen omdat zij menen dat de besluitvorming die door de overheid hoort plaats te 
vinden, op die manier wordt verplaatst naar anonieme referendumelectoraten. Door de 
steun van de W D-fractie wordt het voorstel aangenomen. De Kamer vraagt hiermee een 
niet-bindend advies aan de bevolking voordat zij stemt over de ratificatie van de Europese 
Grondwet. De kiezer zal eind mei o f begin juni de vraag krijgen voorgelegd: ‘Bent u voor of 
tegen instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor 
Europa?’

Vervanging volksvertegenwoordigers

De Eerste Kamer besluit dat leden van parlement, Provinciale Staten en gemeenteraden zich 
voor maximaal zestien weken mogen laten vervangen bij zwangerschap o f een chronische 
ziekte. Voor het mogelijk maken van vervanging is een Grondwetswijziging nodig en daar
voor moet tweederde van de Eerste Kamer vóór stemmen. In 1996 blokkeerde de Eerste 
Kamer dit voorstel, nu stemmen alleen w d  en s g p  in zowel Eerste als Tweede Kamer tegen 
omdat naar hun mening het ambt ‘één en ondeelbaar’ is: ‘De kiezer geeft aan één volksverte
genwoordiger een mandaat, niet aan een eventuele vervanger.’ Het is de bedoeling dat het te 
vervangen lid voor de duur van de vervanging ontslag neemt en later weer lid wordt. De ver
vanger heeft gedurende die periode stemrecht, maar verliest alle aanspraken als de oor
spronkelijke volksvertegenwoordiger na zwangerschap o f ziekte terugkeert. Het heeft tien 
jaar geduurd voordat de vervangingsregeling totstandkwam.

En verder...

• hervat v v d -Kamerlid Hirsi Ali, die twee maanden was ondergedoken na bedreigingen 
door moslimextremisten, haar werkzaamheden in de Kamer onder strenge beveiliging;

• stemt een Kamermeerderheid voor een motie die de toegankelijkheid mogelijk moet 
maken van alle archiefstukken die de uitoefening van de functie van staatshoofd betref
fen;

• blijkt dat Kamerleden het afgelopen jaar twintig procent meer vragen hebben gesteld dan 
vorig jaar; daarbij stelt Vos (GroenLinks) de meeste mondelinge vragen (10 van de 98), De 
Wit (s p ) de meeste schriftelijke vragen (106 van de 2.101) en krijgt minister van Vreemde
lingenzaken en Integratie Verdonk (w d ) de meeste vragen te beantwoorden.

Feb ru ari 2005

A ntiterreur maatregelen

De Tweede Kamer gaat in meerderheid akkoord met de meeste door het kabinet voorgestelde 
antiterreurmaatregelen. d 66  en de linkse oppositiepartijen verzetten zich tegen de meldings
plicht van potentiële terroristen tegen wie geen concrete verdenking bestaat. Ook zijn ze tegen 
het verbod voor potentiële terroristen om bijvoorbeeld op Schiphol of het Binnenhof te 
komen en verzetten zij zich tegen het verbod op het verheerlijken van terreurmisdrijven. 
GroenLinks en de PvdA hebben kritiek op de uitbreiding van de mogelijkheden tot fouilleren
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en beklagen zich over de onduidelijke politieke aansturing van het antiterreurbeleid. De l p f  

en de groep-Wilders vinden dat de maatregelen juist niet ver genoeg gaan en willen radicale 
moskeeën (‘haatpaleizen’ ) sluiten.

Sluiting kerncentrale Borssele

GroenLinks vraagt een spoeddebat aan nadat staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimte
lijke Ordening en Milieubeheer Van Geel (c d a ) de sluiting van de kerncentrale in Borssele 
ter discussie heeft gesteld. d 66  houdt vast aan sluiting in 2013, zoals in het regeerakkoord is 
overeengekomen. De PvdA vindt dat de burger via een referendum moet kunnen meebeslis
sen over sluiting. De minister van Buitenlandse Zaken wijst erop dat Nederland voor brand
stof niet te afhankelijk moet worden van conflictgebieden; daarom houdt hij een pleidooi 
voor schone kernenergie. In de Eerste Kamer is de D66-fractie wel voorstander van het lan
ger openhouden van de kerncentrale.

En verder...

• stemt de volledige Tweede Kamer in met de kabinetsnota over de grondrechten en wordt 
de wens van het c d a  om burgers in sommige gevallen hun grondrechten te ontnemen, 
niet gehonoreerd;

• stemt bijna de gehele Tweede Kamer in met het wetsvoorstel waarin wordt vastgelegd dat 
iedereen die zich in een ziekenhuis o f hulppost wil laten behandelen, zich vanaf 2006 
moet legitimeren; dit om te voorkomen dat onverzekerden zorgpasjes van anderen 
gebruiken. GroenLinks stemt tegen omdat illegalen op deze manier moeilijker toegang 
krijgen tot ziekenhuizen;

• steunt de Eerste Kamer het wetsvoorstel waarmee het aantal leden van de Provinciale Sta
ten in 2007 zal würden teruggebracht van 760 naar 564;

• zeggen PvdA, d 6 6 , GroenLinks en het c d a  toe de uitslag van het nationaal raadgevend 
referendum over het Europees Grondwettelijk Verdrag te zullen respecteren, waardoor de 
v v d  de enige partij is die zegt te zullen vasthouden aan een eigen afweging;

• steunt een meerderheid in de Kamer het voorstel om de ministerssalarissen te verhogen;
• dreigen coalitiegenoten c d a , w d  en d 66  een motie van wantrouwen in te dienen tegen 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ross-van Dorp (c d a ), omdat 
zij ‘teleurgesteld en geïrriteerd’ zijn over het voortduren van de slechte verzorging van ver
pleeghuispatiënten.

M aart 2005

Inform atie uit asieldossier openbaar?

De s g p  heeft in november een motie ingediend met de vraag om te onderzoeken of Justitie 
informatie uit het dossier van een asielzoeker openbaar mag maken als deze zelf of zijn 
raadslieden daartoe al zijn overgegaan. Minister Verdonk is hier voorstander van omdat zij 
wil voorkomen dat de overheid in de verhalen over uitgeprocedeerde asielzoekers in een ver-
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keerd daglicht komt te staan. Groenlinks en s p  vinden dat er geen wettelijke grondslag is 
voor het openbaar maken van informatie uit asieldossiers. Ook kan de informatie de asiel
zoekers in gevaar brengen. ChristenUnie, PvdA, s g p  en d 66  vinden dat minister Verdonk 
‘haar dreigende taal’ (‘asielzoekers zijn gewaarschuwd’) in de media moet matigen. In een 
advies roept het College Bescherming Persoonsgegevens de minister op om ‘alleen in uit
zonderlijke gevallen de openbaarheid te zoeken’. Een Kamermeerderheid vindt dat de minis
ter informatie over asielzoekers naar buiten mag brengen op voorwaarde dat dit zorgvuldig 
en terughoudend gebeurt en binnen de kaders van de privacywetgeving.

Gekozen burgemeester

De PvdA blokkeert in de Eerste Kamer de Grondwetswijziging die nodig is om de gekozen 
burgemeester mogelijk te maken. Zij stemt samen met de fracties van ChristenUnie, s g p , 

GroenLinks en s p  tegen de wijziging (42 stemmen voor en 31 tegen). Bij de ‘ tweede lezing’ 
was de Tweede Kamer op 9 november met een tweederde meerderheid akkoord gegaan. PvdA 
en GroenLinks stemmen in de Eerste Kamer tegen omdat zij van het kabinet niet de garan
tie krijgen dat de burgemeester het beheer zal behouden over de politie. Minister voor 
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties De Graaf (d66) is ‘boos en teleurgesteld’ 
over het blokkeren van het wetsvoorstel, een ‘kroonjuweel’ van 066, en besluit een dag later 
af te treden. Het voortbestaan van het kabinet-Balkenende II is onzeker.

Paasakkoord

c d a , w d  en 066 maken afspraken over het later invoeren van de gekozen burgemeester en 
een minder vergaande hervorming van het kiesstelsel. In ruil daarvoor bedingt d 66  extra 
geld voor onderwijs en een verdere hervorming van het omroepbestel. De coalitiepartijen 
weten met dit zogenaamde ‘paasakkoord’ een kabinetscrisis a f te wenden. d 66  strijdt in het 
Kamerdebat hierover zij aan zij met w d  en c d a  tegen de ‘conservatieve minderheid’ van s p , 

PvdA en GroenLinks. Alle pijlen van de oppositie zijn gericht op d 6 6 , dat zijn geloofwaar
digheid zou zijn kwijtgeraakt met dit magere akkoord. Het D66-congres zegt massaal ja tegen 
het ‘paasakkoord’. Balkenende noemt het achteraf naar de uitkomst gemeten een ‘prettige cri
sis’.

En verder...

• verwerpt een kleine meerderheid (78 stemmen tegen, 68 voor) van de Tweede Kamer een 
wijziging van de Wet op de Orgaandonatie, die beoogde dat iedereen donor zou zijn ten
zij uitdrukkelijk bezwaar was gemaakt;

• wordt op initiatief van het c d a , gesteund door de PvdA en d 6 6 , een Raad voor Economi
sche Aangelegenheden ingesteld als adviesorgaan van de Tweede Kamer. De Raad fungeert 
als tegenwicht tegen het Centraal Planbureau (c p b ), wordt deeltijds bevolkt door vijf aca
demische economen van naam en komt een halve dag per week samen;

• reageert een Kamermeerderheid afwijzend op het plan om geregistreerde orgaandonoren 
voorrang te geven op wachtlijsten voor transplantaties omdat dit tot discriminatie zal lei
den;
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Van links naar rechts: fractievoorzitters Verhagen ( c d a  ), Dittrich ( d 6 6 )  en Van Aartsen ( w d )  laten 
hun tevredenheid over het paasakkoord blijken [Foto: Hollandse Hoogte -  Martijn Beekman].

• wil een meerderheid in de Tweede Kamer niet alleen een verhoging van de subsidie aan 
landelijke politieke partijen, maar wil zij ook lokale politieke partijen subsidie van het Rijk 
geven;

• gaat de Tweede Kamer akkoord met het stabiliteitspact voor de euro waarbij de driepro- 
centnorm is versoepeld.

A p ril 2005

Waarden en normen

De Tweede Kamer debatteert over waarden en normen, een onderwerp dat door minister
president Balkenende op de agenda is gezet. PvdA-fractievoorzitter Bos verwijt Balkenende 
dat hij blijft steken in ‘klein fatsoen en de vragen van ‘groot fatsoen’ vermijdt. Hij doelt hier
bij op vragen over de omgang van de overheid met burgers in een kwetsbare positie, die 
afhankelijk zijn van zorgvoorzieningen en in de grote steden. ChristenUnie en s g p  zijn 
enthousiast over het door Balkenende geïnitieerde debat. De CDA-motie die in dit kader 
wordt ingediend om voor jongeren tot 23 jaar zonder diploma een leerwerkplicht in te voe
ren, kan rekenen op een Kamermeerderheid (w d , d 6 6 , ChristenUnie en s g p ).
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Financiering van het Hoger O nderwijs

De Tweede Kamer stemt in met een nieuwe wijze van financiering van het Hoger Onderwijs 
die vanaf 2007 van kracht wordt. De Kamer eist wel enkele aanpassingen, zoals een langere 
studieduur en lager collegegeld. In het wetsvoorstel van staatssecretaris van o cw  Rutte 
(w d ) krijgen studenten een uitloop van anderhalf jaar om hun studie te voltooien. Daarna 
mogen universiteiten en hogescholen zelf weten hoe hoog het collegegeld is, met een maxi
mum van 4500 euro. De Kamer eist twee jaar extra studietijd en een lager maximumcollege- 
geld voor de ‘trage’ studenten: namelijk 3000 euro gedurende een jaar, waarna instellingen 
alsnog zelf kunnen bepalen hoeveel collegegeld ze bij deze studenten in rekening brengen. De 
w d  is de enige partij die wil vasthouden aan een maximale extra studietijd van anderhalf 
jaar.

Grotere rol O penbaar M inisterie ( o m )

Een meerderheid van de Kamer gaat akkoord met een grotere rol voor het o m  bij strafzaken 
over lichtere vergrijpen. Het doel is de werkdruk van rechters te verminderen. Delicten waar
op een maximumstraf staat van zes jaar mogen in principe zonder tussenkomst van de rech
ter door het o m  worden afgehandeld. De opgelegde straf mag niet hoger zijn dan honderd 
uur taakstraf of een geldboete. Ook kan het o m  een rijbewijs innemen voor maximaal een 
halfjaar.

En verder...

• stemt een grote meerderheid van de Tweede Kamer in met het voorstel van minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hoogervorst (w d ) dat nabestaanden niet langer 
instemmingsrecht hebben bij orgaandonatie van overledenen die daartoe toestemming 
hebben gegeven;

• steunt de meerderheid van de Kamer het wetsvoorstel dat een ouder die na scheiding of 
beëindiging van een geregistreerd partnerschap niet het gezag over de kinderen heeft 
gekregen, in de gelegenheid stelt een gezamenlijk gezag aan te vragen zonder instemming 
van de andere ouder;

• keert de Tweede Kamer zich tegen het voorstel van de PvdA om uitgeprocedeerde asiel
zoekers in Nederland via een generaal pardon alsnog een verblijfsvergunning te geven;

• steunt een Kam ermeerderheid een motie van GroenLinks waarin wordt verzocht het 
chronisch verm oeidheidssyndroom  (m e ) bij een WAO-keuring als officieel erkende ziekte 
te behandelen;

• wil een meerderheid van de Kamer geen verhoging van de dieselaccijns om de luchtver
vuiling te verminderen;

• steunt een meerderheid van de Tweede Kamer (coalitiepartijen en PvdA) het plan van het 
kabinet om ter verbetering van het vestigingsklimaat de vennootschapsbelasting met ruim 
drie procent te verlagen;

• pleit een meerderheid (c d a , w d , PvdA) in de Kamer ervoor dat mensen die bij herhaling 
voor overlast zorgen, niet op straat worden gezet maar een laatste kans krijgen in een 
wooncontainer;
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• steunt een Kamermeerderheid, tot groot ongenoegen van de linkse oppositie, het besluit 
van minister van Defensie Kamp (w d ) om Nederlandse speciale troepen in Afghanistan 
onder het oorlogsrecht te laten vallen.

M ei 2005

Verantwoo rd i ngs debat

Voor de zesde keer wordt op de derde woensdag in mei de Verantwoordingsdag gehouden. 
Het kabinet legt aan de Kamer verantwoording af over zijn beleid; minister Zalm van Finan
ciën (w d ) biedt aan de Tweede Kamer het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de depar
tementale jaarverslagen aan. Uit de jaarverslagen blijkt dat het kabinet een groot deel van de 
doelen die het zich voor 2004 heeft gesteld, ook heeft gehaald.

Het debat in de Tweede Kamer blijkt gemankeerd omdat, tot grote ontsteltenis van de 
oppositie, de fractievoorzitters Verhagen (c d a ), Van Aartsen (w d ) en Dittrich ( d 6 6 ) er de 
voorkeur aan geven om gedrieën in Utrecht campagne te voeren voor de Europese Grond
wet. Opmerkelijk omdat de Kamer vorig jaar op initiatief van de w d  nog afdwong dat het 
voltallige kabinet bij dit hoogtepunt van het parlementaire jaar de hele dag aanwezig zou 
zijn.

Kansarme A ntilliaanse en Arubaanse jongeren

Hoewel een grote meerderheid van de Kamer (c d a , w d , d 66,  l p f  en s g p ) voorstander is 
van een wettelijke toelatings- en terugkeerregeling voor kansarme Antilliaanse en Arubaan
se jongeren die in Nederland grote problemen veroorzaken, is zij sceptisch over de juridische 
haalbaarheid. GroenLinks is tegen: ‘Rijksgenoten worden zo tweederangs Nederlanders.’ Het 
kabinet wil Antilliaanse jongeren uitzetten als zij geen voogd in Nederland hebben, gebrek
kig zijn geschoold o f zich schuldig maken aan een gewelds- o f drugsdelict. Het uitzetten van 
deze jongeren zou dan kunnen verlopen via de ‘sociale vormingsplicht’, een leer- en werktra
ject zonder basisopleiding, op de Antillen. Dit traject is echter nog niet goedgekeurd door het 
Antilliaanse parlement. Het debat wordt bijgewoond door tientallen verontruste Antillianen 
en Arubanen.

Scheppingsleer en evolutietheorie

Het pleidooi van minister van o cw  Van der Hoeven (c d a ), voor een breed debat over de 
scheppingsleer en de evolutietheorie, zorgt voor verhitte gemoederen in de Kamer. Dóó’er 
Bakker stelt voor om ‘fakirs die twijfelen aan de zwaartekracht dan ook maar serieus te 
nemen’. De l p f  vraagt zich af of de minister straks minister van ‘Onderwijs en Pseudowe- 
tenschap’ genoemd moet worden. Een Kamermeerderheid vindt dat de minister zich hier
mee niet moet bezighouden omdat daarmee de scheiding van kerk en staat in het geding is.
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En verder...

• is Tweede-Kamerlid Karimi (GroenLinks) op de luchthaven in Teheran door Iraanse mili
tairen ondervraagd over haar contacten met Iraanse mensenrechtenactivisten;

• wordt Griffith (w d ), die de Tweede Kamer verlaat om haar in opspraak geraakte partij
genoot Huffnagel op te volgen als wethouder van Financiën in Amsterdam, opgevolgd 
door oud-staatssecretaris bij o c w  Nijs;

• stemt de Kamer in met extra geld (3,5 miljoen euro) dat het kabinet wil uitgeven aan de 
campagne vóór de Europese Grondwet;

■ roept een meerderheid in de Tweede Kamer minister Donner van Justitie op om, nu de 
Europese Commissie geen bezwaar maakt, de cannabisteelt in Nederland te legaliseren;

• vindt de minister van Buitenlandse Zaken dat de Kamer, die zelf het referendum wilde, 
veel te weinig doet om Nederland te winnen voor de Europese Grondwet.

Juni 2005

N ationaal raadgevend referendum

De kiezer laat bij het raadgevend referendum over het Europees Grondwettelijk Verdrag een 
massaal ‘nee’ horen. Bij een opkomst van 62,8% stemt 61,6% tegen en 38,4% voor. Het kabi-

Spotprent Tom Janssen, Trouw, 3 juni 2005.
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net trekt de ratificatiewet voor de Grondwet in. De Tweede Kamer verkeert na het referen
dum in een identiteitscrisis: meer dan tachtig procent van de Kamer is vóór de Grondwet, 
terwijl meer dan zestig procent van de kiezers tegen is. De Kamer is wel unaniem in haar 
enthousiasme over de hoge opkomst. De volksraadpleging lijkt ontdekt als het instrument 
om de spreekwoordelijke kloof met de kiezer te overbruggen. Verder komt de Kamer tot de 
conclusie dat de kiezer niet alleen heeft gesproken over de Grondwet maar over de gehele 
omgang van de Kamer met Europa. Het Tweede-Kamerlid Algra (c d a ) vindt de afloop van 
het referendum voldoende aanleiding om de Tweede Kamer te ontbinden en nieuwe verkie
zingen uit te schrijven. Het c d a  is ontstemd over Algra’s uitspraken, maar ook de oppositie 
deelt deze mening niet. Uit een onderzoek blijkt dat het belangrijkste argument om tegen het 
Grondwettelijk verdrag te stemmen ook werkelijk betrekking heeft op Europa. Algemene 
onvrede over het kabinet speelt wel een rol, maar is niet dominant.

N ieuw  zorgstelsel

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het nieuwe zorgstelsel van minister Hoogervorst 
(vw s). Daarmee wordt per 1 januari 2006 een nieuw stelsel ingevoerd met één 
basisverzekering (het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekering verdwijnt) 
en meer marktwerking tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Mensen met lage inkomens 
kunnen geld terugvragen via de Belastingdienst in de vorm van een zorgtoeslag. Vooral het 
c d a , dat samen met de w d  een meerderheid vormt, heeft voordat het instemt met het 
voorstel nog veel prangende vragen over onder meer het tempo van invoering, over de vrije 
artsenkeuze, over de onverzekerde, over de no-claimkorting en de overgangsregeling voor 
verzekerden. De minister, die zijn politieke lot lijkt te hebben verbonden aan deze her
vorming, krijgt na veertien uur debat steun van de coalitiefracties en van de kleine chris
telijke partijen.

Van w a o  naar Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsverm ogen ( w i a )

De coalitiepartijen gaan na veel aanpassingen akkoord met de nieuwe Wet Werk en Inko
men naar Arbeidsvermogen (w i a ), die een onderscheid maakt tussen volledig en gedeelte
lijk arbeidsongeschikten. Het belangrijkste doel is de laatste categorie te prikkelen om weer 
aan het werk te gaan. Voordat de Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel, komt de posi
tie van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Geus (c d a ) ernstig onder druk 
te staan omdat hij niet wordt gesteund door de coalitiepartijen. Knelpunt voor de coalitie
partijen is de principiële vraag wie voor de uitvoering gaat zorgen. De w d  is voorstander 
van uitvoering door het publieke Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uw v), 
d 66 en c d a  zijn voorstanders van uitvoering door particuliere verzekeraars, terwijl De 
Geus voorstander van een gemengd stelsel is. Dc Geus wil bovendien het gemengde stelsel 
per 1 januari 2006 invoeren, maar het u w v  laat weten dat dit niet haalbaar is. Wanneer uit 
berekeningen van het c p b  blijkt dat bij uitvoering door particuliere verzekeraars een buffer 
nodig is van 3,5 miljoen euro vanwege de tijdelijke verhoging van de premies, stappen c d a  
en d 66 af van het plan van volledige privatisering. Dit opent de weg naar een compromis 
van gefaseerde invoering van het gemengde stelsel, waardoor een crisis binnen de coalitie is 
bezworen.
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En verder...

• wordt Kamerlid Tonkens (GroenLinks), die de Kamer verlaat omdat zij gaat werken als 
hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, opgevolgd door 
Jongbluth;

• is LPF-Tweede Kamerlid Nawijn onafhankelijk Kamerlid geworden omdat zijn partij het 
onacceptabel vindt dat hij met een eigen lijst wilde deelnemen aan de gemeenteraadsver
kiezingen in Zoetermeer en dat hij een bijeenkomst belegde in het huis van wijlen Fortuyn 
met de rechtse Vlaamse populist De Winter;

• gaan de coalitiepartijen in hoofdlijnen akkoord met de hervorming van de publieke 
omroep vanaf 2008, waarbij een onafhankelijke raad van bestuur verantwoordelijk wordt 
voor het totale programmabeleid;

• gaan de coalitiepartijen akkoord met het open blijven van Borssele tot 2013, nadat d 66 de 
toezegging heeft gekregen dat de afkoopsom zal worden besteed aan het ontwikkelen van 
duurzame energie;

• stort het kabinet onder druk van de Tweede Kamer 300 miljoen euro extra in het Wad- 
denfonds als compensatie voor de gasboringen onder de Waddenzee;

• vindt PvdA-Kamerlid De Vries dat minister Verdonk moet opstappen omdat zij de Kamer 
ten onrechte heeft verzekerd dat geen informatie over asielzoekers is uitgewisseld met de 
Congolese geheime diensten;

• zal per 1 september aanstaande op verzoek van de Kamer en ter vergroting van de koop
kracht de verplichte spaarloonblokkering worden losgelaten en zal tevens met ingang van 
dezelfde datum voor leerlingen van 16 en 17 jaar het schoolgeld worden afgeschaft.

Juli 2005

Bijverdiensten van Kam erleden openbaar

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wil dat Kamerleden in de toekomst al hun bij
verdiensten publiek maken. Ook een meerderheid in de Kamer is hier voorstander van.

Opvragen gegevens over personen

In de Eerste Kamer is zonder stemming de Wet bevoegdheden vorderen gegevens aangeno
men. De wet geeft aan politie en justitie de bevoegdheid om gegevens over personen én hun 
handelen op te vragen bij overheidsdiensten én particuliere bedrijven. De wet legt bovendien 
alle instellingen de plicht op de gegevens te bewaren en a f te staan aan de politie.

En verder...

• vindt een meerderheid van de Kamer dat huurders van woonboten en andere drijvende 
woningen ook huursubsidie moeten kunnen aanvragen;

• wil een Kamermeerderheid dat woningcorporaties en gemeenten afspraken maken over 
het aanbieden van voldoende goedkope huurwoningen;
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• vindt een meerderheid in de Kam er dat mensen die niet worden verdacht van een m is
drijf, straks toch op bevel van Justitie moeten meewerken aan een DNA-test;

• wordt Kamerlid Bruis (c d a ), die vanaf mei 2002 in de Tweede Kamer zit, op 1 oktober 
burgemeester van Venlo; voor zijn opvolging komt het oud-Tweede-Kamerlid Willemse 
van der Ploeg in aanmerking.

A ugustus 2005

‘O phokplicht’ voor pluim vee

Vanwege de kans op besmetting met vogelpest door trekvogels, moet vanaf 22 augustus al 
het commercieel gehouden pluimvee in de hokken blijven. De Tweede Kamer had minister 
Veerman gevraagd om een ‘ophokplicht’ voor alle pluimvee.

Inburgering

Minister Verdonk krijgt scherpe kritiek van de coalitiepartijen d 66  en c d a  omdat zij te lang 
heeft vastgehouden aan haar inburgeringsplannen. De Raad van State en de Europese com
missaris voor Justitie hebben verklaard dat de plannen van de minister om alle migranten 
tussen 16 en 65 jaar verplicht een inburgeringexamen te laten doen, juridisch onhaalbaar zijn. 
Eerder kreeg zij al een negatief advies van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken. Groen
Links vindt het ‘van een onvoorstelbare koppigheid’ dat Verdonk in strijd met alle adviezen 
haar ‘grote prestigeproject’ heeft willen doorzetten. Veel fracties in de Tweede Kamer dringen 
er bij de minister op aan de verplichte inburgering te beperken tot allochtonen die deze het 
hardst nodig hebben (vrouwen met kinderen).

En verder...

• vindt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer dat mensen die door de a i v d  wor
den gescreend, daarvan op de hoogte moeten worden gesteld;

• is de PvdA ontevreden over de gang van zaken waarbij historicus Fasseur van koningin 
Beatrix exclusief toegang krijgt tot de archiefstukken over de Greet Hofmans-zaak;

• heeft het kabinet op aandringen van de Tvveede-Kamerfracties van c d a  en d 66 besloten 
extra geld uit te trekken voor kinderopvang.

18 1


