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Troonrede 

De centrale boodschap op Prinsjesdag 2009 luidt dat er ‘fundamentele politieke heroverwe-
gingen’ nodig zijn om de gevolgen van de financiële en economische crisis het hoofd te kun-
nen bieden. Het kabinet voorziet jarenlange bezuinigingen van in totaal omstreeks dertig 
miljard euro en lastenverzwaringen. Een crisis- en herstelwet moet de economie aanjagen en 
de werkgelegenheid bevorderen. Overigens liggen de macro-economische verkenningen door 
toedoen van de financieel woordvoerder van de pvda, Tang, voortijdig op straat. Hij excuseert 
zich bij Kamervoorzitter en premier, maar hij mag desondanks een maand lang het woord 
niet voeren.

Algemene beschouwingen

Als klapstuk van de algemene beschouwingen over de Rijksbegroting zeggen de drie grootste 
oppositiepartijen (sp, vvd en pvv) het vertrouwen in de regering op. Belangrijkste reden is 
de onbevredigende manier waarop premier Balkenende de vragen over de aanpak van de 
economische crisis beantwoordt. Ook de andere oppositiepartijen zijn zeer kritisch, maar 
vinden de motie van Rutte (vvd) net te ver gaan. Kritiek is er vooral op het feit dat het kabinet 
crisismaatregelen eerst laat onderzoeken door ambtelijke werkgroepen, waardoor kostbare 
tijd verloren gaat.

Bij de financiële beschouwingen houden de coalitiepartijen vol dat er niets taboe is bij het 
ambtelijke doorlichten van de begroting. De oppositie probeert voortdurend heikele onder-
werpen als niet-bespreekbaar te laten aanmerken, maar de coalitie geeft geen krimp. Tijdens 
de algemene beschouwingen staat ook de positie van Balkenende ter discussie door de geruch-
ten over zijn mogelijke vertrek naar Brussel om voorzitter van de Europese Raad te worden.

Missie-Uruzgan

In strijd met eerdere uitspraken zal minister van Defensie Van Middelkoop (ChristenUnie) zich 
niet verzetten tegen een afgeslankte voortzetting van de Nederlandse missie in Afghanistan. 
Minister Verhagen (cda) van Buitenlandse Zaken joeg eerder al de Kamer op de kast door een 
voorschot te nemen op verlenging van de missie. Binnen de coalitie is alleen de pvda tegen. 
Zonder haar steun is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor steun aan verlenging. De 
Tweede Kamer wil hierover zo snel mogelijk in debat met premier Balkenende die de regie 
over de kwestie zou moeten nemen. 
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Balkenende, Verhagen en Van Middelkoop worden voor een spoeddebat over Uruzgan 
naar de Kamer geroepen om de openlijke discussie tussen de bewindslieden te verhelderen. 
Verhagen komt in botsing met de pvda omdat die vindt dat de Nederlandse missie uiterlijk in 
2010 definitief moet worden beëindigd. Verhagen stelt dat de situatie is veranderd en dat het 
denken over de missie niet stil mag staan. De ChristenUnie dient met steun van de pvda een 
motie in die stelt dat er geen nieuwe Uruzgan-missie mag komen. Verhagen is woedend en 
Balkenende ontraadt de motie omdat de Kamer eerst een besluit van de regering zou moeten 
afwachten. Toch wordt deze aangenomen: cda, d66 en sgp stemmen tegen. Overigens wordt 
de motie verschillend geïnterpreteerd: de pvda wil af van alle missies in Afghanistan, maar de 
ChristenUnie sluit een missie elders niet uit.

En verder…

misdraagt •	 pvv-Kamerlid Brinkman zich in perscentrum Nieuwspoort in beschonken toe-
stand tegenover een barmedewerker; na een berisping door het bestuur van Nieuwspoort 
biedt hij zijn excuses aan; 
lijkt de •	 ser niet uit de impasse te komen voor een alternatief voor de verhoging van de 
aow-leeftijd; de coalitiepartijen bezinnen zich op scenario’s voor het geval de ser niet met 
een advies komt;
vinden de •	 sp en de vvd dat het kabinet moet ingaan op het verzoek van de pvv om inzicht 
te geven in de kosten van allochtonen; 
steunen •	 pvda, cda en ChristenUnie de plannen van minister Terhorst (bzk) om de 
komende jaren miljoenen te bezuinigen op de politie; 
stemt de Tweede Kamer in met het voorstel om de bewindslieden van Onderwijs de •	
bevoegdheid te geven om de prestaties van een school te gebruiken als argument om de 
rijksbekostiging geheel of gedeeltelijk in te trekken;
vraagt Balkenende het •	 om de rijksrecherche te laten uitzoeken wie uit de ministerraad 
informatie heeft uitgelekt over het uitdiepen van de Westerschelde en geeft Kamervoorzitter 
Verbeet een commissie de opdracht te bekijken of er een wetswijziging moet komen om 
het uitlekken van stukken voor Prinsjesdag te voorkomen;
zijn er geen tegenkandidaten voor René van der Linden (•	 cda) als opvolger van Timmerman-
Buck, de vertrekkende voorzitter van de Eerste Kamer; Van der Linden wordt in oktober 
de nieuwe voorzitter.

Oktober 2009

Algemene financiële beschouwingen

Anders dan Balkenende bij de algemene politieke beschouwingen, krijgt minister Bos van 
Financiën (pvda) complimenten van de oppositie voor zijn verdediging van de voorbereiding 
van de bezuinigingen door ambtelijke werkgroepen. Vooral d66 en de vvd zijn opvallend 
mild. De kritische pvv krijgt van veel kanten het verwijt dat zij geen oplossingen voor de crisis 
aandraagt.
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Verdieping van de Westerschelde 

Het kabinet gelooft niet meer in de haalbaarheid van het eigen plan om de verdieping van de 
Westerschelde te compenseren met buitendijkse natuuraanleg. Een week voordat het besluit 
erover moet vallen, is er nog geen zicht op de extra kosten, de natuurwaarden en de veiligheids-
aspecten van het plan. Er dreigt extra oponthoud, wat gevoelig ligt omdat België dreigt met 
schadeclaims wegens het schenden van de Scheldeverdragen. Coalitiepartijen ChristenUnie 
en pvda maken tijdens een Kamerdebat duidelijk dat niet te ontkomen valt aan het onder 
water zetten van de Hedwigepolder. Het kabinet besluit daar dan ook toe, waardoor het imago 
van Balkenende wordt geschaad omdat in het verleden vooral het cda problemen had met 
deze oplossing.

Perikelen rond het Koninklijk Huis

pvda en ChristenUnie willen dat Balkenende opheldering geeft over het vakantiepark in 
Mozambique waar prins Willem-Alexander een villa laat bouwen. Er zou van alles mis zijn 
met het project. De twee coalitiefracties vinden een brief die Balkenende over de kwestie aan 
de Kamer schreef te mager. Hij zou de regie onvoldoende in handen hebben. Door een aantal 
kwesties rond het Koninklijk Huis, de villa en fiscale constructies via paleis Noordeinde van 
prinses Christina, lijkt zich een meerderheid van pvda, sp, pvv, GroenLinks en d66 af te teke-
nen voor een motie met een voorstel tot bevriezing van de inkomens van het Koninklijk Huis. 
Dat zou een uniek politiek feit zijn.

Tijdens de behandeling van de begroting van Algemene Zaken pareert de premier de 
kritiek op de Oranjes fel. Tot een principieel debat over een meer ceremonieel koningschap 
laat hij zich echter niet verleiden. Wel wordt het aantal privévluchten van het koningshuis 
beperkt.

Ook komt er een onafhankelijke stichting die afstand moet creëren tussen het Afrikaanse 
vastgoedproject en de kroonprins. De voorzitter van het stichtingsbestuur blijkt echter zelf in 
het project te investeren. sp, GroenLinks en pvv willen een spoeddebat.

Kraakverbod

cda, vvd en ChristenUnie scherpen een initiatiefvoorstel om te komen tot een kraakverbod 
aan om de pvv over de streep te trekken. De strafmaat is verdubbeld naar een jaar gevange-
nisstraf; wie geweld gebruikt kan twee jaar krijgen. Vooral GroenLinks laakt de ‘koehandel’ 
met de pvv. Boze krakers verstoren de vergadering waarin over het voorstel moet worden 
gestemd, waarna Kamervoorzitter Verbeet de vergadering onderbreekt. De demonstranten 
verlaten dan uit eigen beweging de Kamer.

Verhoging van de aow-leeftijd

De regeringspartijen bereiken een compromis over de verhoging van de aow-leeftijd. In 2020 
gaat de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar, vervolgens stapsgewijs tot 67 jaar in 2026; 
55-plussers worden ontzien. Werknemers die tussen 40 en 45 jaar hebben gewerkt, mogen wel 
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op hun 65ste stoppen met werken, maar krijgen dan een lager pensioen. Vooral de pvda krijgt veel 
kritiek op de voorstellen. De sp vindt het een ‘ontluisterend plan’, fractievoorzitter Kant spreekt 
van ‘pensioenroof’, de pvv is mordicus tegen een verhoging van de pensioenleeftijd, d66 hekelt het 
feit dat 55-plussers buiten schot blijven, Blok (vvd) vindt het ‘te weinig, te laat, te ingewikkeld’ en 
GroenLinks vindt het voorstel veel te complex.

Balkenende voorzitter Europese raad van regeringsleiders?

Staatssecretaris Timmermans van Buitenlandse Zaken (pvda) ontkent dat Balkenende kan-
didaat is voor de functie van voorzitter van de Europese raad van regeringsleiders. De leiders 
van de coalitiefracties pvda en ChristenUnie, Hamer en Slob, vinden dat Balkenende niet 
tussentijds moet vertrekken. Hij heeft volgens hen een gezichtsbepalende rol in het kabinet. 
Het lijkt erop dat de oppositie aanstuurt op vervroegde verkiezingen als Balkenende wel naar 
Europa gaat. Doorgaan met een nieuwe premier ziet de oppositie als regentesk. Balkenende 
houdt zich aanvankelijk op de vlakte, maar geeft uiteindelijk toe dat hij een verzoek van col-
lega-regeringsleiders in overweging zal nemen. 

Ondergang van dsb Bank

De oproep tot een ‘bankrun’ op dsb Bank van financieel onderzoeker Pieter Lakeman, begin okto-
ber, luidt de ondergang van de bank in. Koser Kaya (d66) verwijt Bos zijn uitlatingen bij de alge-
mene financiële beschouwingen over de winstmarges van 80 tot 90 procent op dsb-producten 
(‘totaal idioot’) (de Autoriteit Financiële Markten [afm] noemt die percentages later heel normaal, 
maar wil wel dat die worden gemaximeerd tot 25 procent). Dat heeft de onrust over de bank aange-
wakkerd. Irrgang (sp) meent dat Bos de praktijken die hij ‘idioot’ vindt had moeten verbieden. Hij 
verwijt Bos ook dat er sinds de ondergang van de IJslandse bank Icesave nog niets is terechtgeko-
men van het beloofde nieuwe beleid. Bos is overigens niet bereid de belastingbetaler een risico van 
5 miljard euro te laten lopen voor de redding van dsb. Het is immers geen ‘systeembank’. cda en 
vvd reageren met ongenoegen op het feit dat de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar 
de ondergang van dsb door de commissie onder leiding van oud-d66-staatsecretaris Scheltema 
op zijn vroegst aan het eind van het jaar openbaar worden. Daardoor moeten voormalige dsb-
bestuurders als Zalm en Nijpels, nu leidende figuren bij respectievelijk staatsbank abn amro en 
pensioenfonds abp, nog zeker twee maanden ‘bungelen’. 

En verder…

dreigt een nieuw te bouwen ‘Huis van de democratie’ in Den Haag te verzanden in een discussie •	
over de locatie; volgens minister ter Horst van bzk (pvda) is het aanleggen van een verbinding 
tussen het nieuwe gebouw en het Tweede Kamergebouw, zoals sp en vvd willen, te duur;
vindt de Tweede Kamer dat Ter Horst harder aan de slag moet met de afslankingsoperatie bij •	
de rijksoverheid;
komt Verhagen met •	 pvda en ChristenUnie in conflict over een motie van de pvda die de 
regering oproept in ontwapeningsbesprekingen het eenzijdig terugtrekken van kernwa-
pens aan te bieden;

,
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vraagt Arib (•	 pvda) aan minister Klink van Volksgezondheid (ChristenUnie) een onder-
zoek te laten instellen naar de hoge babysterfte in Nederland;
maken de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de Kamervoorzitter een reis naar •	
Suriname; sp en pvv zien af van het ‘snoepreisje’;
steunt een Kamermeerderheid van •	 pvda, cda en vvd een plan voor een wettelijke ver-
ankering van het streven om de top van grote bedrijven voor minimaal 30 procent uit 
vrouwen te laten bestaan; 
is een grote Kamermeerderheid (•	 132 leden) tegen een onderzoek op verzoek van de pvv 
naar de handelwijze van Van der Laan die willens en wetens onvoldoende zou hebben 
geantwoord op vragen naar kosten van de immigratie;
wil de hele oppositie minus de •	 sgp een parlementair onderzoek instellen naar de jeugd-
zorg op initiatief van Dibi (GroenLinks);
kwalificeren drie onderzoekers in een rapport in opdracht van het ministerie van •	 bzk de 
pvv als een extreemrechtse partij die islamofobie en systeemhaat mobiliseert; Ter Horst 
vreest dat de aldus ‘gedemoniseerde’ pvv met de voorlopige conclusies goede sier gaat 
maken en vraagt de onderzoekers deze af te zwakken, hetgeen zij weigeren.

November 2009

Kilometerheffing

Medio november presenteert minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat (cda) zijn plannen 
voor een kilometerheffing. De files zullen in 2020 met de helft verminderd zijn, voor de meeste 
automobilisten gaan de kosten omlaag en de co2-uitstoot wordt gereduceerd met 10 procent. De 
coalitiepartijen steunen de plannen, pvv, vvd en sp zijn fel tegen, GroenLinks vindt dat het te 
lang duurt voor er een spitstarief komt. Het cda verzet zich aanvankelijk tegen de spitsheffingen 
die Eurlings in verschillende regio’s bovenop de kilometerheffing wil invoeren, maar trekt zijn 
bezwaren tijdens de begrotingsbehandeling in. De pvda vindt de spitsheffing wel belangrijk, 
maar wil geen wildgroei aan regionale en lokale regelingen. Eurlings hecht vooral aan het fiat 
van de anwb dat zou bewijzen dat er draagvlak is voor zijn voorstellen. 

Bezoek Tweede Kamerleden aan de koningin

Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima zullen in drie sessies alle 
Tweede Kamerleden op paleis Noordeinde ontvangen. Daarmee wordt een oude gewoonte 
in ere hersteld, die tien jaar geleden werd afgebroken omdat er informatie over uitlekte naar 
de Volkskrant. Het gaat echter bij de eerste sessie al mis als Boekestijn (vvd) na afloop uit de 
school klapt over de kritiek van de koningin op de hyperige cultuur op het Binnenhof, de vele 
spoeddebatten en de kloof tussen kiezer en gekozene. Boekestijn biedt zijn excuses aan de 
koningin en de overige Tweede Kamerleden aan, treedt af en wordt opgevolgd door Harbers. 
De geplande volgende gesprekken gaan gewoon door.
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Vakantieverblijf van Willem-Alexander en Máxima

d66-fractievoorzitter Pechtold wil dat prins Willem-Alexander zijn aandelen in het omstre-
den vastgoedproject in Mozambique verkoopt. Hij wil een spoeddebat over de kwestie. Het 
prinselijk paar wil echter een einde maken aan de discussie en de negatieve publiciteit door 
de vakantievilla te verkopen zodra die gereed is. De meeste Kamerleden zijn tevreden over het 
besluit. sp, pvv, d66 en GroenLinks vinden echter dat Balkenende te laat heeft ingegrepen. 
Willem-Alexander en Máxima willen nu een vakantieverblijf bouwen bij een exclusief ski-
oord in Argentinië. In december vragen sp en GroenLinks aan Balkenende zich ook hiermee 
te bemoeien. De directeur van het park zou betrokken zijn bij corruptie en de woning zou te 
moeilijk te beveiligen zijn. cda, ChristenUnie en d66 steunen het verzoek.

Hervorming van de jeugdzorg

Uit een vertrouwelijk rapport dat in opdracht van minister voor Jeugd en Gezin Rouvoet 
(ChristenUnie) is opgesteld over het functioneren van de Wet op de Jeugdzorg uit 2005 blijkt 
dat het wettelijk ‘recht op jeugdzorg’ niet werkt. De zorg is ernstig versnipperd, wachtlijsten 
zijn lang en het ene loket voor alle zorg is er niet. Rouvoet krijgt het hard te verduren bij de 
verdediging van zijn begroting in de Kamer. De Tweede Kamer begint een onderzoek naar de 
probleemjeugd. Tegelijkertijd kan Rouvoet beginnen met de reorganisatie van de jeugdzorg. 
Om het onderwerp te ‘depolitiseren’ kiest de Kamer op voorstel van de coalitiefracties cda en 
pvda voor een parlementaire werkgroep om het beleid te onderzoeken. Rouvoet kan zijn visie 
presenteren en beginnen met de reorganisatie van de meest voor de hand liggende zaken. 

Verhoging van de aow-leeftijd

De meeste oppositiepartijen dreigen het debat over de verhoging van de aow-leeftijd te boy-
cotten omdat Balkenende verstek laat gaan, terwijl het debat al vanwege zijn agenda is uitge-
steld. Na interventie van Verbeet wordt besloten het debat met nog eens een week uit te stel-
len. De coalitie heeft het tijdens het debat niet moeilijk. sp, pvv en Partij voor de Dieren willen 
dat er niets verandert, vvd, GroenLinks en d66 hebben elk een eigen plan om naar een leeftijd 
van 67 jaar te gaan. Alleen de uitzonderingsregeling voor ‘zware beroepen’ ligt moeilijk. De 
definitie van het begrip is problematisch en werkgevers zullen er niet op zitten te wachten om 
werknemers die 28 jaar zwaar werk hebben verricht op een lichtere baan in dienst te houden.

Aanvaring tussen de premier en de nationale ombudsman

De nationale ombudsman, Brenninkmeijer, stelt een onderzoek in naar de navraag die het 
Kabinet der Koningin in 2001 deed naar de echtgenoot van prinses Margarita, De Roy van 
Zuydewijn. Balkenende was van dat onderzoek niet op de hoogte gesteld. De premier is onge-
lukkig met het onderzoek van de ombudsman. Tegenover de Tweede Kamer ontkent hij echter 
dat hij het onderzoek van de ombudsman heeft willen frustreren. Wel heeft hij Brenninkmeijer 
laten weten dat die niet bevoegd is onderzoek te doen naar het Kabinet der Koningin. 
Brenninkmeijer stevent af op een nieuwe confrontatie met de premier als hij Rhodius, de voor-
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malige directeur van het Kabinet, onder ede wil verhoren over zijn mogelijke betrokkenheid 
bij het tegenwerken van De Roy van Zuydewijn. Staatsrechtgeleerden en een groot deel van de 
Tweede Kamer bekritiseren de premier en vinden dat hij open kaart moet spelen.

Integratiebeleid

Het kabinet presenteert een integrale visie op het integratiebeleid in de ‘Integratiebrief ’ van 
minister Van der Laan. Het woord ‘allochtonen’ komt in de brief niet meer voor. Het is niet rele-
vant waar iemand vandaan komt, wel dat hij meedoet. Van der Laan vindt dat Nederland voor 
migranten moet kiezen, maar dat migranten ook voor Nederland moeten kiezen. Zo zouden 
zij hun achterstand in eigenwoningbezit in Nederland ten opzichte van ‘oude’ Nederlanders 
moeten inlopen in plaats van te sparen voor een huis in het land van herkomst, terwijl zij 
in een gesubsidieerde huurwoning wonen. ‘Nieuwe’ Nederlanders moeten ook investeren in 
hun inburgering en in het leren van de taal. Een selectief immigratiebeleid moet de import 
van achterstanden in de toekomst voorkomen. De mogelijkheden van de Remigratiewet van 
1985 worden beperkt. Van der Laan wil daarmee een signaal afgeven: je kunt niet dit land bin-
nenkomen en het, als het even tegenzit, met een uitkering weer verlaten. De pvv laat weten de 
integratiebrief ‘te nietszeggend voor woorden’ te vinden.

Bij de behandeling van zijn begroting blijkt dat verschillende fracties vinden dat Van der 
Laan te weinig doet aan de segregatie. Zo wil de sp een actief spreidingsbeleid en stelt het cda 
voor voorrang te verlenen aan ‘etnische stijgers’ bij de koop van een huis in de eigen wijk. Veel 
kritiek is er op het gebruik van het begrip ‘nieuwe Nederlanders’ voor allochtonen. 

En verder…

zet de •	 pvv de plannen voor het invoeren van een belasting op hoofddoekjes, de ‘kopvod-
dentaks’, niet door;
neemt de Tweede Kamer de Crisis- en herstelwet aan;•	
wil de meerderheid van de Tweede Kamer niet tornen aan de norm van •	 0,8 procent van 
het nationaal inkomen voor ontwikkelingshulp;
neemt de Tweede Kamer een nieuwe wet op de erfbelasting aan die alle tarieven verlaagt •	
en het aantal tarieven beperkt; alleen vvd en sp stemmen tegen;
neemt de Kamer een motie van Vendrik (GroenLinks) aan die een bovengrens stelt aan de •	
co2-uitstoot van kolencentrales;
wil een Kamermeerderheid van •	 pvda, sp en cda tegen de zin van staatssecretaris De Vries 
van Defensie (cda) kostenoverschrijdingen bij de aankoop van materieel tegengaan door 
het verwervingstraject stil te leggen als de kosten de raming met 30 procent overschrijden;
schaart een Kamermeerderheid van •	 cda, vvd, pvv, d66, sgp en Verdonk zich achter een 
motie van Ten Broeke (vvd) en Bosma (pvv) die minister Plasterk van Onderwijs uitno-
digt te onderzoeken of en waar er 20 procent valt te bezuinigen op de cultuurbegroting;
hopen •	 pvda en GroenLinks op een koerswijziging tegenover Israël nu Verhagen zich zeer 
kritisch heeft uitgelaten over nieuwe Israëlische woningbouw in bezet gebied; 
oogst Balkenende, behalve van de •	 sp, Kamerbreed lof voor de voordracht van Europees com-
missaris Kroes voor een nieuwe termijn, zij het op de minder zware post ict en Telecom;
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zegt Kamervoorzitter Verbeet bij de presentatie van het •	 Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 
2009 dat Balkenende niet moet klagen dat hij te vaak naar de Kamer moet komen; omdat 
hij in zijn rol van partijleider uitspraken doet over allerlei actuele ontwikkelingen moet hij 
zich daarvoor ook willen verantwoorden.

December 2009

Missie-Uruzgan

De Nederlandse inzet in Afghanistan overheerst het debat over de defensiebegroting. De 
Amerikaanse vicepresident Biden heeft Balkenende gevraagd militair actief te blijven, minis-
ter van Buitenlandse Zaken Verhagen is met hetzelfde verzoek benaderd door zijn ambtgenote 
Clinton. Verhagen heeft zich gevoelig getoond voor dat beroep. cda en pvda liggen in het kabi-
net in de clinch over de kwestie. Van Middelkoop verklaart in de Kamer het ‘spuugzat’ te zijn dat 
collega’s in de pers daarover uitspraken doen. Tijdens het Kamerdebat blijkt de ChristenUnie te 
aarzelen. De pvv wil een kleinere internationale strijdmacht en meer politie en marechaussee. 
De vvd verwijt de pvv de echte strijd tegen de fundamentalistische islam niet aan te durven. 

Q-koorts

Het kabinet besluit drachtige schapen en geiten te ruimen bij bedrijven die besmet zijn met 
Q-koorts, een ziekte die ook overdraagbaar is op mensen. De Tweede Kamer stemt daarmee in 
grote lijnen in. Wel willen de oppositie en de pvda een onderzoek naar het beleid van de afge-
lopen jaren. De vraag is of de ministers Verburg van Landbouw en Klink van Volksgezondheid 
(beiden cda) niet te laat hebben ingegrepen. In 2009 zijn al zes mensen aan de ziekte overle-
den. Steeds meer fracties willen naar aanleiding van de Q-koorts een ‘fundamentele herbezin-
ning’ op de intensieve veeteelt; het cda is fel tegen een onderzoek daarnaar.

En verder…

gaat een reis van een Tweede Kamerdelegatie naar Turkije niet door omdat Wilders daar •	
niet welkom is;
gaat de Tweede Kamer akkoord met de verkoop van zakenbank •	 hbu, onderdeel van abn 
amro, aan Deutsche Bank en met de fusie van abn amro en Fortis Nederland;
beperkt staatssecretaris De Jager van Financiën (•	 cda) onder druk van de pvda de fiscale 
amnestie voor zwartspaarders;
kraakt de oppositie het Nederlandse klimaatbeleid: te veel goede bedoelingen, vrijwillige •	
convenanten en kolencentrales;
reageert de Tweede Kamer geërgerd op de forse toelagen en premies die veel hoofdcom-•	
missarissen van politie en hun vervangers ontvangen bovenop hun salaris; 
laat minister Hirsch Ballin van Justitie (•	 cda) op verzoek van de Kamer onderzoek doen 
naar de afluisterpraktijken van politie en justitie;
neemt de Tweede Kamer een motie van de •	 sp aan die voorstelt dat bestuurders hooguit vijf 
commissariaten en toezichthoudende functies mogen hebben;
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spreken •	 cda, pvda en vvd minister Van Middelkoop aan op de conclusie van de Algemene 
Rekenkamer dat het gebrek aan materieel en personeel bij defensie groter is dan het minis-
terie beweert;
neemt ook de Eerste Kamer de nieuwe Successiewet aan;•	
geeft minister Ter Horst in de Kamer schoorvoetend toe dat zij ongelijk had met het afluis-•	
teren van Telegraaf-journalisten naar aanleiding van uitgelekte aivd-informatie, maar 
weigert zij excuses te maken.

Januari 2010

Irakrapport

De onafhankelijke onderzoekscommissie-Davids brengt haar rapport uit over de Nederlandse 
betrokkenheid bij de oorlog in Irak. Balkenende neemt dezelfde dag nog, tot woede van coali-
tiegenoot pvda, afstand van de belangrijkste conclusies van het rapport. De premier probeert 
een dreigende kabinetscrisis af te wenden door in een brief alsnog de rechtvaardiging voor 
de Irakoorlog in 2003 in twijfel te trekken. Hij vindt het geen tijd om een crisis te hebben. De 
brief is een moeizaam compromis tussen de regeringspartijen. Het volkenrechtelijk mandaat 
wordt ook in andere landen niet langer aanvaard, maar het kabinet-Balkenende i was in 2002 
overtuigd dat er een zuivere en integere afweging was gemaakt. De premier benadrukt dat het 
rapport-Davids leidend is bij het trekken van lessen. 

De oppositie is uiterst kritisch over de brief. Kant: ‘Een lullig briefje’. Vicepremier Bos (pvda) 
houdt er in het tv-programma Buitenhof rekening mee dat het kabinet alsnog kan vallen op het 
rapport-Davids. Hij tilt zwaar aan twee andere bevindingen van de commissie (behalve de vol-
kenrechtelijke): het toenmalige kabinet stelde zich zonder veel discussie achter de vs op en ont-
hield het parlement informatie van inlichtingendiensten. Hij benadrukt ook dat er geen sprake 
kan zijn van ‘uitruil’ van de standpunten inzake Aghanistan en Irak tussen cda en pvda. Bos deelt 
de mening van Davids dat het ‘niet zuiver’ is van de premier om een afwijkend standpunt van 
één commissielid aan te halen om zijn gelijk te halen. Het rapport-Davids slaat diepe wonden 
in de coalitieverhoudingen. De ChristenUnie betitelt de harde opstelling van de pvda als onver-
antwoord. Zij verwijt de pvda stunten met regeringsverantwoordelijkheid. Het cda verwacht 
impliciet alle medewerking van de pvda in het Irak-dossier.

De commissie-Davids licht haar rapport voor de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse 
Zaken toe. Zij onthoudt zich van politieke uitspraken, maar plaatst wel vraagtekens bij de wijze 
waarop de Kamer is geïnformeerd en de selectieve omgang met informatie. De commissie vindt 
dat de ‘kennis van nu’ over het ontbreken van een volkenrechtelijk mandaat eerder ook aanwe-
zig was. De juridische grondslag deugde niet en er was geen geweldsmandaat.

Kilometerheffing

Minister Eurlings krijgt veel kritiek op zijn voornemen om de kilometerheffing niet in te 
voeren als uit een enquête blijkt dat de anwb tegen is. Hij zegt draagvlak voor zijn voorstellen 
te willen creëren, maar critici vinden dat de minister zijn verantwoordelijkheid ontloopt, de 
Kamer buitenspel zet en zich afhankelijk maakt van het oordeel van een willekeurige belan-
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gengroep. GroenLinks vermoedt dat Eurlings de wet zelf niet wil of als onuitvoerbaar ziet, en 
gezichtsverlies wil voorkomen. Eurlings beklemtoont in de Kamer dat de beslissing wel dege-
lijk bij het parlement ligt, maar zonder draagvlak is het systeem nauwelijks in te voeren.

Natura 2000

pvda en GroenLinks zijn ontstemd over het pleidooi van Balkenende bij voorzitter Barroso 
van de Europese Commissie om het natuurbeschermingsplan Natura 2000 af te zwakken. De 
ergernis is des te groter omdat Balkenende ook al in het Westerscheldedossier de natuur op de 
tweede plaats heeft gezet. De premier verklaart in de Kamer dat hij zijn brief aan Barroso heeft 
gestuurd op verzoek van collega Verburg. Hij vond het niet nodig met minister Cramer van 
Milieu (pvda) te overleggen, omdat de notitie in lijn lag met wat meermalen in het kabinet 
is besproken. Cramer vond dat geen probleem. Barroso sprak de brief op alle punten tegen. 
Balkenende beschouwt dat niet als ‘een klap voor zijn kop’ (Van der Ham; d66) of een ‘draai 
om de oren’ (Van Gent; GroenLinks).

En verder…

start de parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel onder voorzitterschap van •	
het sp-Tweede Kamerlid De Wit haar openbare gesprekken;
is het proces tegen Wilders wegens haatzaaien begonnen; •	
probeert de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting een beeld te krijgen van het begrip •	
‘zwaar beroep’ in verband met de voorgenomen verhoging van de aow-leeftijd;
stuurt Ter Horst het rapport •	 Polarisatie en radicalisering in Nederland, waarin de pvv 
wordt bestempeld als ‘nieuw rechts radicaal’, naar de Tweede Kamer;
wil een ruime meerderheid van de Tweede Kamer uitleg van Eurlings over de twee ton die •	
prins Maurits maximaal mag declareren als voorzitter van het Formule E-team dat het 
rijden met elektrische auto’s propageert.

Februari 2010

Commissie-De Wit

De president van De Nederlandsche Bank (dnb), Wellink, verklaart tegenover de commissie-
De Wit dat het banktoezicht niets valt te verwijten inzake de financiële crisis. Wel zijn de regels 
ontoereikend. Wellink kan door de geheimhoudingsplicht niet uitweiden over de stappen die 
hij heeft gezet. Oud-afm-voorzitter Docters van Leeuwen waarschuwt voor een herhaling 
van de bankcrisis. Hij verwijt de overheid te langzaam te zijn met wetgeving. Zijn opvolger 
 Hoogervorst vindt dat te veel handel zich onttrekt aan internationaal toezicht. Ex-topman 
Groenink van abn amro verklaart tegenover de commissie dat de staat zich de 30 miljard euro 
van de overname van de bank had kunnen besparen als geen verklaring van geen bezwaar 
zou zijn afgegeven voor een vijandige overname door Fortis, rbs en Santander. Een fusie met 
Barclays zou geen problemen hebben opgeleverd. Groenink wijst Bos en dnb als schuldigen 
aan. Bos en Wellink bestrijden de lezing van Groenink. De commissie-De Wit lijkt tevreden te 
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zijn over de gesprekken die zij heeft gehad. Toch is de kritiek vrij algemeen dat de commissie 
te weinig heeft doorgevraagd, ook als de gelegenheid daartoe zich voordeed. Gesuggereerd 
wordt dat het de commissie aan voldoende kennis van zaken ontbreekt.

Irakrapport

Het kabinet erkent in de definitieve reactie op het rapport-Davids dat de informatievoorzie-
ning aan het parlement voor steun aan de oorlog in 2003 is tekortgeschoten. In het compro-
mis wordt niet gerept over het gebrek aan leiderschap dat Balkenende wordt aangewreven. In 
het kabinet is wekenlang strijd gevoerd over de definitieve formuleringen. In de reactie wordt 
erkend dat de juridische grondslag voor de steunbetuiging niet deugde. Het rapport wordt in 
grote lijnen onderschreven. De oppositie slijpt de messen, maar het kabinet lijkt gered omdat 
de coalitiepartijen uiteindelijk één lijn trekken, zij het dat de pvda dat schoorvoetend doet. 
Ook de vvd en sgp steunen het kabinet. De sfeer in het kabinet is echter grondig verziekt. 

Overigens verklaart historicus en jurist Fasseur, tevens lid van de commissie-Davids, een 
dag voor het verschijnen van de reactie van het kabinet dat de beeldvorming rond het rapport 
ongenuanceerd is. De boodschap is niet dat Nederland blind de oorlog is ingerold,  Balkenende 
alles fout heeft gedaan en de pvda alsnog gelijk krijgt. De pvda stond voor 2002 heel wat min-
der kritisch tegenover politieke steun dan ze nu wil doen geloven. Dat geldt zowel voor Bos 
als voor De Vries, destijds minister Sociale Zaken, maar nu als pvda-senator een van de felste 
critici van het Irakbesluit. De Vries zou machtspolitiek hebben laten prevaleren boven regels 
van de internationale rechtsorde.

Kabinetscrisis om Afghanistan

De pvda-fractie in de Tweede Kamer blijft vóór vertrek uit Uruzgan. Ook een verzoek van 
de navo om een kleinere bijdrage te leveren, wil zij niet inwilligen. Het zou specifiek moeten 
gaan om training van Afghaanse veiligheidstroepen. De Kamer vindt de informatie ondui-
delijk. In de coalitie ontstaat toenemende irritatie over het navo-verzoek voor een kleinere 
missie. Na een jaar zouden de Nederlandse taken door bondgenoten worden overgenomen. 
Volgens Verhagen is de zaak duidelijk in het kabinet besproken. Bos zegt aanvankelijk dat hij 
van niets wist. Overigens is een dag later het misverstand volgens Bos opgelost. 

Desondanks zit het overleg over de missie in Afghanistan muurvast. Balkenende wil alle 
opties onderzoeken, Bos wil zich houden aan de belofte eind 2010 uit Afghanistan weg te zijn. 
De pvda-fractie eist dat het kabinet het navo-verzoek om langer te blijven afwijst. Bos zegt 
dat ook openlijk en doorbreekt daarmee volgens Balkenende de eenheid van het kabinets-
beleid. Er heerst een crisissfeer in het kabinet. Het kabinet valt in de vroege ochtend van 20 
februari door de harde confrontatie tussen cda en pvda. Op 23 februari verleent de koningin 
op hun verzoek ontslag aan de bewindslieden van pvda-huize. De Jager wordt demissionair 
minister van Financiën, Huizinga minister van vrom. Het beheer over het ministerie van bzk 
zal worden gevoerd door Hirsch Ballin, over het ministerie van oc en w door Rouvoet en over 
het ministerie van wwi door Van Middelkoop.
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En verder…

laat de Eerste Kamer zich, tegen de zin van Balkenende, niet opjagen en stelt zij met het •	
oog op een gedegen voorbereiding de behandeling van de Crisis- en herstelwet met een 
maand uit; in maart gaat zij wel akkoord;
overleeft staatsecretaris Huizinga van Verkeer (ChristenUnie) een motie van de •	 vvd die 
vraagt het dossier ov-chipkaart over te dragen aan minister Eurlings; de motie die in poli-
tiek Den Haag wordt gezien als een motie van wantrouwen krijgt verder alleen de steun 
van sp, pvv en Verdonk;
aanvaardt de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel van Waalkens (•	 pvda) dat ontucht met 
dieren verbiedt;
debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Bijsterveldt over de problemen bij •	
het mbo, en dringen vrijwel alle fracties aan op minder geduld met slecht presterende 
roc’s;
eist de Tweede Kamer vrijwel unaniem dat de door Nederland gefinancierde jeugdzorg in •	
het buitenland streng wordt gecontroleerd;
schaart de Tweede kamer zich unaniem achter een motie die stelt dat geen cent belasting-•	
geld naar Griekenland mag om de financiële problemen daar op te lossen; Bos ziet de 
motie als ondersteuning van zijn beleid.

Maart 2010

Opstappende politici

sp-fractievoorzitter Kant legt op 4 maart, de dag na de voor de sp slecht verlopen gemeente-
raadsverkiezingen, haar functie neer omdat de slechte peilingen voor de Kamerverkiezingen 
worden gekoppeld aan haar optreden. Na de verkiezingen zal zij de politiek verlaten. Zij wordt 
opgevolgd door Roemer. Ook vooraanstaande Kamerleden als Vendrik (GroenLinks) en Depla 
(pvda) kondigen aan niet herkiesbaar te zijn. Minister Eurlings maakt op 11 maart bekend dat hij 
zich terugtrekt uit de politiek omdat hij meer tijd wil besteden aan zijn privéleven. Vicepremier 
Bos doet een dag later hetzelfde omdat hij meer tijd wil voor zijn gezin. Bos verklaart Job Cohen 
als zijn opvolger als partijleider te zien. Hij benadrukt dat het niet gemakkelijk is op te stappen 
‘net nu het weer beter gaat met de pvda en iedereen er weer in gelooft’. 

Verhoging aow-leeftijd

De Tweede Kamer schuift de plannen van het kabinet voor de verhoging van de aow-leeftijd 
naar 67 jaar op de lange baan. De Kamer acht de plannen controversieel en dus ongeschikt om 
door een demissionair kabinet te laten verdedigen. Daarmee sneuvelt een van de belangrijkste 
voornemens van het kabinet om de gevolgen van de financiële crisis op te vangen. Overigens 
krijgen ook voorstellen over pensioenen en ontslagvergoeding het etiket ‘controversieel’.
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dsb Bank

Van demissionair minister De Jager mag abn amro-topman Zalm aanblijven. dnb heeft 
positief geoordeeld over het functioneren van Zalm bij de failliete dsb Bank. De afm is 
veel kritischer. pvda-woordvoerder Tang noemt de tegengestelde oordelen ‘onbestaanbaar’. 
GroenLinks, sp en pvv vinden dat Zalm alsnog moet opstappen; cda en vvd vinden dat 
Zalms naam voldoende is gezuiverd.

En verder…

krijgt minister van Landbouw Verburg een motie van treurnis te verwerken naar aanlei-•	
ding van de publicatie door het ministerie van de glossy Gerda, ‘persoonsverheerlijking 
ten koste van de belastingbetaler’;
zegt demissionair minister Verhagen in een speech dat •	 pvv-leider Wilders de belangen van 
de Nederlandse bevolking en de reputatie van Nederland in het buitenland schaadt;
verwijten Kamerleden, onder wie Schinkelshoek (•	 cda), Kamervoorzitter Verbeet dat zij in 
de fout is gegaan door te pleiten voor een minderheidskabinet aangevuld met vakminis-
ters ‘van buiten’ als een meerderheidskabinet niet mogelijk blijkt; zo’n politieke uitspraak 
zou de voorzitter niet passen. 

April 2010

Demissionair kabinet en verkiezingscampagne

Het kabinet is demissionair en kan dus geen controversiële onderwerpen behandelen. Uiteraard 
zaaien de ambtelijke bezuinigingsvoorstellen die zijn gepresenteerd veel verdeeldheid, dit 
temeer daar het kabinet blijkt te kampen met nieuwe tegenvallers van drie miljard euro in 
totaal. Eind april beginnen behoedzaam de verkiezingscampagnes. pvda en vvd, die het goed 
doen in de peilingen, hekelen vooral elkaars economische keuzes. Drie kandidaten van de pvv-
lijst moeten zich terugtrekken omdat de informatie in hun cv niet deugt of onvolledig is.

En verder…

blokkeren •	 cda, vvd en pvv een voorstel van d66 en GroenLinks om na de verkiezingen te 
debatteren over de uitslag en zelf een informateur aan te wijzen; wel wordt het Reglement 
van Orde zodanig gewijzigd dat het de mogelijkheid van een dergelijk debat creëert;
steunt een Kamermeerderheid van onder andere •	 vvd en cda Klink in zijn streven maatre-
gelen tegen kindersterfte te nemen, hoewel de Kamer het onderwerp eerder controversieel 
had verklaard.
schrijft Donner twee brieven aan de Tweede Kamer die op kernpunten haaks staan op wat •	
de pensioenfondsen willen: de pensioenen moeten niet langer alleen een zaak zijn van de 
sociale partners en de fondsen moeten een reëlere dekkingsgraad hanteren;
schrijft de Hoge Raad in een arrest dat de •	 sgp niet langer vrouwen van de kieslijst mag 
weren;
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vindt voorzitter Van der Linden dat de premier de Eerste Kamer heeft geschoffeerd omdat •	
hij maar één pakket kreeg met de ambtelijke heroverwegingsrapporten;
kan de Tweede Kamer een brief van de •	 navo met een verzoek om extra militairen in 
Afghanistan in vertrouwen inzien; volgens Bos had de kabinetscrisis voorkomen kunnen 
worden als de brief eerder aan het kabinet was bekendgemaakt;
reageert de Tweede Kamer sceptisch op een voorstel van Balkenende tijdens de nucleaire •	
veiligheidstop in Washington tot het instellen van een nucleair tribunaal in Den Haag;
zet de Tweede Kamer vraagtekens bij de zakelijke relatie tussen het ministerie van Financiën •	
en de omstreden zakenbank Goldman Sachs;
blijkt tijdens een spoeddebat over •	 co2-opslag de steun voor opslag onder bewoond gebied 
af te brokkelen;
maakt de Tweede Kamer korte metten met het voorstel van De Jager om financieel kwets-•	
bare gezinnen te beschermen door de maximale hypotheek afhankelijk te maken van de 
gezinssamenstelling;
steunt een Kamermeerderheid een trainingsmissie voor politiemensen in Afghanistan; de •	
pvda is tegen;
zeggen •	 pvda, sp, GroenLinks en d66 in een spoeddebat dat de salarissen van leraren en 
politiemensen niet bevroren mogen worden als die in de marktsector stijgen;
kritiseren GroenLinks en •	 sp Balkenende omdat hij bij de Raad van State te rade ging voor 
argumenten dat de aankoop van percelen in Argentinië door prins Willem Alexander een 
privékwestie is.

Mei 2010

Lening aan Griekenland

De Tweede Kamer stemt op 4 mei, net als de parlementen van de andere eurolanden, in met een 
monsterlening van 110 miljard euro aan het in grote financiële nood verkerende Griekenland. 
Nederland draagt bijna vijf miljard bij. Minister De Jager vindt het pakket zo strikt en over-
tuigend dat hij erop vertrouwt dat het geld terugkomt. De opvatting overheerst dat de Kamer 
noodgedwongen heeft ingestemd met de reddingsoperatie. Niets doen is geen optie. pvda en 
GroenLinks vinden dat banken en pensioenverzekeraars een deel van de leningen op zich moe-
ten nemen. Een bankroet van Griekenland zou immers ook hen zwaar treffen. Ook De Jager 
blijkt voorstander van een bankenheffing. Vier dagen later gaat de Kamer akkoord met het veel 
grotere financiële vangnet voor eurolanden. Alleen Verdonk en de pvv stemmen tegen. 

Commissie-De Wit

Op 10 mei verschijnt het rapport van de commissie-De Wit. Zij ziet geen hoofdschuldige. Oud-
minister Bos liet wel te veel aan toezichthouder dnb over. Iedereen heeft schuld en moet lessen 
trekken. Er is een collectieve blindheid ontstaan; er is dus een collectieve verantwoordelijkheid. 
Er is weinig ruimte voor een bijltjesdag. De aanbevelingen van de commissie sluiten nauw aan 
bij de internationale discussie: splitsing van banken in een nuts- en een risicovol bedrijf, aanpak 
van de beloningen, verhoging van de kapitaalbuffers, versterking van een Europees toezicht-
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houder etc. Ook de Tweede Kamer moet lessen trekken. Zij had kritischer moeten zijn bij de 
liberaliseringstendens. Zij moet kennis en onderzoek beter ontwikkelen en zich minder gelegen 
laten liggen aan lobby’s uit de sector. Ook is de Tweede Kamer te weinig in debat gegaan met het 
kabinet over de internationale regelgeving.

Verder doet de commissie voorstellen voor nieuwe wetgeving. Zo moet de pot voor het deposi-
togarantiestelsel van tevoren worden gevuld en niet achteraf. De commissie vindt dat de toezicht-
houder tekort is geschoten. dnb is te veel gericht geweest op individuele instellingen en heeft te veel 
begrip getoond voor instellingen waarop zij toezicht uitoefende. Zij gebruikte niet alle wettelijke 
mogelijkheden. Zo had zij Icesave eerder kunnen terugfluiten. dnb en de overheid hadden ook de 
overname van abn amro door een internationaal consortium kunnen tegengaan door een ver-
klaring van geen bezwaar voor de overname te weigeren omdat de stabiliteit van het Nederlandse 
financiële stelsel erdoor werd bedreigd. Bos liet te veel aan dnb over om de schijn van politieke 
inmenging, en daardoor kritiek uit Europa, te vermijden. Voor het toelaten van de IJslandse bank 
Icesave in Nederland had dnb strengere eisen aan moederbank Landsbanki moeten opleggen. 

Een meerderheid bestaande uit cda, dat aanvankelijk tegen was, vvd, sp en GroenLinks in 
de Tweede Kamer wil dat het vervolgonderzoek naar de kredietcrisis het karakter krijgt van een 
parlementaire enquête, zodat betrokkenen onder ede kunnen worden verhoord. Het vervolg, 
dat na de verkiezingen zal plaatsvinden, gaat over de maatregelen die kabinet en dnb in 2008 
hebben genomen om de Nederlandse financiële sector te redden. vvd, sp en GroenLinks willen 
nog voor het verkiezingsreces een debat over het rapport-De Wit. Daarbij zal het vooral gaan 
over de kritiek van de commissie op de rol van het ministerie van Financiën en dnb bij de over-
name van abn amro, en het toelaten van Icesave in Nederland. Wellink onderschrijft een groot 
deel van de aanbevelingen, onder meer over meer toezicht, maar noemt de redenering ‘slordig’ 
waar die gaat over zijn optreden bij abn amro en Icesave. 

Affaire-De Vries

Staatssecretaris De Vries wil ondanks zijn buitenechtelijke relatie met een ondergeschikte 
aanblijven. Wel doet hij een stapje terug in de verkiezingscampagne. Vooralsnog dringen 
Balkenende en Van Middelkoop niet aan op aftreden. Buiten het Haagse circuit rijzen wel 
vragen over zijn functioneren. De Vries zou chantabel zijn. Ook zou hij ongeloofwaardig zijn 
als prominent lid van een christelijke gezinspartij én hij heeft de gedragscode overschreden 
die defensiepersoneel gebiedt melding te maken van een relatie met een collega. Op 14 mei 
maakt De Vries alsnog bekend dat hij aftreedt. Zijn positie is onhoudbaar geworden. 

Joint Strike Fighter

Een krappe Kamermeerderheid (pvda, sp, GroenLinks, d66 en pvv) wil dat het kabinet uit de 
‘operationele testfase’ van het jsf-project stapt. Van Middelkoop weigert de motie uit te voeren 
omdat volgens hem een demissionair kabinet geen onomkeerbare besluiten kan nemen. pvda, 
sp, pvv, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen Van Middelkoop daarom terugroepen 
van reces voor een debat. Van Middelkoop volhardt in een brief aan de Kamer in zijn standpunt. 
De Kamer zegt daar geen genoegen mee te nemen, maar ziet begin juni toch af van het spoed-
overleg, ondanks het feit dat de jsf zeker 65 procent duurder wordt dan de eerste raming. 
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Verkiezingscampagne

Na een vliegramp in Libië waarbij zeventig Nederlanders omkomen wordt de verkiezingscam-
pagne voor enige dagen stilgelegd. Het cpb heeft de verkiezingsprogramma’s doorgerekend 
en concludeert dat er wat te kiezen valt. Alle partijen zien de noodzaak van bezuinigingen, 
maar de omvang loopt sterk uiteen, van tien miljard bij de sp tot het dubbele bij de vvd. De 
pvda heeft twee dagen vóór het doorrekenen van de programma’s alsnog voor tien miljard 
extra aan bezuinigingen ingevuld om te ontkomen aan het verwijt van potverteren. De koop-
kracht staat tot 2015 onder druk. Bij GroenLinks blijft die gelijk, bij de pvda en de sp stijgt 
hij licht. pvv-leider Wilders beschuldigt het cpb ervan politiek te bedrijven omdat niet alle 
bezuinigingen van de pvv zijn gehonoreerd. De pvda zaait verwarring door te stellen dat zij 
de aow-leeftijd pas in 2020 wil verhogen, terwijl zij aan het cpb heeft gemeld dat dat in 2015 
zou gebeuren. Dat scheelt een miljard aan bezuinigingen. 

Het Kamerdebat op Verantwoordingsdag (20 mei) staat geheel in het teken van de verkie-
zingsstrijd; het is een afrekening met Balkenende iv, terwijl het zou horen te gaan over wat 
het kabinet sinds Prinsjesdag heeft bereikt. In de verschillende verkiezingsdebatten op radio 
en tv scoort Rutte in het algemeen het hoogst, terwijl Cohen het minste tot zijn recht komt. 
Tijdens het laatste debat vergaloppeert Balkenende zich door een vraag van de gespreksleid-
ster te ontwijken met de dooddoener: ‘U kijkt zo lief.’ Hij biedt weliswaar zijn excuses aan, 
maar het kwaad is geschied.

En verder…

vindt •	 pvda-leider Cohen dat een Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan 
mogelijk moet zijn, waarmee hij een obstakel voor deelname van zijn partij aan een vol-
gend kabinet wegneemt;
zijn de •	 sp en de pvda ontevreden over het pleidooi van Verhagen in New York voor een 
gefaseerde reductie van het aantal Amerikaanse kernwapens in Europa, omdat de Kamer 
een motie heeft aangenomen voor volledige ontwapening;
steunen •	 pvda, sp, pvv, GroenLinks en ChristenUnie een voorstel van Cohen om van 5 mei 
een nationale feestdag te maken met een vrije dag voor iedereen;
pleit •	 pvv-Kamerlid Brinkman op tv voor democratisering van de pvv zonder dat hij par-
tijleider Wilders van tevoren van zijn actie op de hoogte heeft gesteld; deze vindt dat ‘niet 
chic’, maar hij vindt de discussie legitiem;
bereiken de sociale partners een akkoord over de verhoging van de •	 aow-leeftijd naar 66 in 
2020; zij staan erop dat het nieuwe kabinet het akkoord overneemt; alleen de sp is ronduit 
afwijzend;
is de Tweede Kamer kritisch over het feit dat de commissie-Scheltema de publicatie van •	
haar eindrapport over de ondergang van dsb andermaal uitstelt, nu op instigatie van dnb; 
de Kamer vreest dat dnb haar onwelgevallige informatie uit het rapport wil laten verwij-
deren;
boekt Kant (•	 sp) in haar laatste week als volksvertegenwoordiger een opmerkelijk succes als 
haar drie initiatiefvoorstellen om de marktwerking in de zorg terug te dringen alsnog de steun 
van de pvda blijken te krijgen en daardoor kunnen rekenen op een nipte Kamermeerderheid.
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Juni 2010

Verkiezingscampagne 

Balkenende begint een groots offensief in een ultieme poging het premierschap te behouden. 
De verkiezingsstrijd lijkt uit te lopen op een duel tussen Rutte en Cohen. De bezuinigingen, 
de woningmarkt, en vooral de hypotheekrenteaftrek domineren de campagne. Rutte streeft 
ernaar voor 1 juli een kabinet te hebben als zijn partij de grootste wordt. Enkele dagen voor 
de verkiezingen op 9 juni twijfelt nog minstens een derde van de kiezers over zijn stem. De 
verkiezingen lijken toch nog uit te draaien op een nek-aan-nekrace tussen vvd en pvda. Voor 
het cda zijn de druiven zuur. Balkenende verwijt de media in de aanloop naar het slotdebat 
het beeld te hebben geschapen dat Nederland ‘Balkenendemoe’ is.

Tweede Kamerverkiezingen 

De opkomst is laag: 74 procent van de kiesgerechtigden tegenover 80 procent in 2006. De 
pvv (24 zetels) en vvd zijn de grote winnaars van de verkiezingen. pvda en vvd lijken elk op 
31 zetels uit te komen, respectievelijk min 2 en plus 10 (pvda uiteindelijk 30). Het politieke 

Jan Peter Balkenende kondigt zijn aftreden aan na de grote nederlaag van zijn partij bij de Tweede 

Kamerverkiezingen van 9 juni 2010. Links zijn echtgenote Bianca Hoogendijk.

[Foto: anp – Robert Vos]
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landschap is versnipperd. Nog nooit heeft de grootste partij zo weinig zetels gekregen. Het 
cda verliest dramatisch in Brabant en Limburg, wordt gehalveerd (van 41 naar 21 zetels) en 
is de vierde partij. Balkenende treedt terug als politiek leider. De sp gaat terug van 25 naar 
15 zetels; dat resultaat is beter dan de polls veronderstelden. GroenLinks komt op 10 (plus 
3) en d66 stijgt van 3 naar 10 zetels. De Partij voor de Dieren houdt 2 zetels net als de sgp, 
de ChristenUnie valt terug van 6 naar 5, en Verdonk moet de Kamer verlaten. Er zijn slechts 
twee kandidaten op eigen kracht, dankzij voorkeurstemmen, in de Tweede Kamer gekomen: 
Dijkstra (nummer 13 van d66) en Uitslag (nummer 31 voor het cda).

Kabinetsformatie

vvd-leider Rutte heeft voor de verkiezingen verklaard vóór 1 juli een kabinet te willen als zijn 
partij wint. Dat lijkt op voorhand te ambitieus. Een rechtse coalitie met het cda lijkt onmoge-
lijk. Met de pvv erbij heeft men een meerderheid van maar één zetel, wat riskant is. Wel zegt 
de sgp gedoogsteun toe voor zo’n coalitie. Wilders blijkt graag te willen deelnemen aan een 
kabinet; de verhoging van de aow-leeftijd beschouwt hij niet langer als een breekpunt. Rutte 
heeft Paars-plus ‘zeer onwaarschijnlijk’ genoemd omdat de vvd-leider zich wekenlang ten 
koste van Cohen heeft geprofileerd. Overigens heeft alleen een vvd-pvda-cda-kabinet een 
meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. 

Toch adviseren de partijleiders de koningin, met het oog op de verkiezingsuitslag, een 
informateur van vvd-huize de mogelijkheden van een rechtse coalitie te laten onderzoeken. 
Conform de adviezen geeft de koningin vvd-senator Rosenthal de opdracht de mogelijkheid 
te onderzoeken van een kabinet waaraan vvd en pvv samen kunnen deelnemen. Zij wil een 
snelle verkenning met het oog op ‘de moeilijke situatie waarin ons land verkeert’. Probleem 
is dat het cda meent dat het na de verkiezingsnederlaag terughoudendheid past. Later zal de 
informateur zo nodig bekijken of er ook andere coalities mogelijk zijn die kunnen rekenen op 
steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. 

Op 17 juni blijkt de formatie van een rechts kabinet mislukt. Volgens de informateur ziet 
het cda geen ruimte. Rutte en Wilders schuiven Verhagen de schuld van de mislukking in 
de schoenen. Zij zien niets in de suggestie van Verhagen om vvd en pvv eerst hun verschil-
len te laten overbruggen waarna het cda bij de onderhandelingen zou kunnen aanschuiven. 
Rosenthal wil nu onderzoeken of onderhandelen over Paars-plus zin heeft. Grote verschillen 
tussen de partijen zitten bij deze combinatie vooral in de visie op economische onderwerpen. 
Rutte blijkt er voorlopig geen perspectief in te zien. Cohen wijst vervolgens de mogelijkheid 
van een middenkabinet van vvd, pvda en cda af omdat hij vreest dat de pvda daarin zal 
worden gemangeld. Cohen bepleit een breed middenkabinet waaraan ook d66 en GroenLinks 
deelnemen, maar Halsema en Pechtold blijven bij hun voorkeur voor Paars-plus. 

Rosenthal adviseert de koningin een informateur van vvd- en een van pvda-huize te 
benoemen. Die zouden moeten kijken naar een coalitie uit het brede midden, hetzij Paars-
plus, hetzij vvd, pvda en cda. Dat pleidooi krijgt de steun van de fractievoorzitters die aan 
het formatieproces deelnemen, behalve van Pechtold. De koningin legt dat advies naast zich 
neer en benoemt de vicevoorzitter van de Raad van State, Tjeenk Willink (pvda), tot infor-
mateur. Deze spreekt van een tussenstap. De koningin legt de bal weer bij de onderhandelaars 
van de vijf partijen die elkaar niet uitsluiten omdat zij geen politieke keuze wil maken. Zij 
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moeten onder leiding van de informateur uit de impasse komen over de vraag welke coalitie 
eerst moet worden onderzocht. Intussen is sp-leider Roemer gefrustreerd omdat hij bij de for-
matiebesprekingen genegeerd wordt. Cohen, Pechtold en Halsema verklaren na hun gesprek 
met Tjeenk Willink dat de pvv te snel aan de kant is gezet.

In een Kamerdebat over de formatie, dat Wilders heeft aangevraagd om Rosenthal te kun-
nen bevragen, verwijt Rutte Wilders dat die een rechtse coalitie blokkeert. Rosenthal geeft 
niet meer prijs dan in zijn eindverslag staat. Dat geeft de fractieleiders de gelegenheid elkaars 
nieren te proeven. Wilders verwijt de anderen de pvv uit te sluiten en daarmee zijn kiezers te 
beledigen. Verhagen vindt dat bij de pvv de rechtsstaat niet veilig is.

Kosten van de zorg

Het demissionaire kabinet wil de burger vanaf 2011 fors meer aan zorg laten meebetalen 
wegens een budgetoverschrijding van 1,4 miljard euro. Op 29 juni vindt daarover het debat 
plaats. Klink denkt dat dat tot groter kostenbewustzijn leidt bij degenen die een beroep doen 
op de zorg, niet tot een drempel. Veel partijen vrezen dat die drempel wel degelijk wordt opge-
worpen en dat de maatregel dan averechts werkt. Enkele partijen vinden het onaanvaardbaar 
dat chronisch zieken en gehandicapten een hogere rekening krijgen. Klink krijgt wel in grote 
lijnen steun voor het oplossen van het tekort op zijn begroting. Sommige partijen komen met 
alternatieven; zo wil de pvda besparen op merkgeneesmiddelen. Een Kamermeerderheid wil 
het probleem niet doorschuiven naar de volgende kabinetsperiode.

 En verder…

wil een Kamermeerderheid een onafhankelijk onderzoek, liefst onder auspiciën van de •	 vn, 
naar het Israëlisch geweld tegen een konvooi hulpgoederen voor de Gazastrook;
neemt de Eerste Kamer met de stemmen van •	 cda, vvd, ChristenUnie en sgp voor het 
voorstel Antikraakwet aan;
wordt Verbeet met ruime meerderheid herkozen als voorzitter van de Tweede Kamer; zij •	
krijgt 94 stemmen tegen 54 voor haar uitdager Aptroot (vvd);
nemen •	 63 van de 150 Tweede Kamerleden op 16 juni afscheid, sommigen vrijwillig (onder 
hen Bas van der Vlies op zijn 10.600ste dag in de Kamer), anderen op last van de kiezer;
verklaart Hirsch Ballin wel te voelen voor het inzetten van agenten als ‘lokjoden’ in de •	
strijd tegen antisemitisme, dit in reactie op de oproep van de Tweede Kamer om dit mid-
del te gebruiken.
blijkt een ruime Kamermeerderheid voor afschaffing van het verbod op smalende godslas-•	
tering zoals verwoord in een wetsvoorstel van Van der Ham (d66), De Wit (sp) en Teeven 
(vvd);
neemt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en •	
ernstige overlast (Voetbalwet) aan.
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Juli 2010 

Commissie-Scheltema

De commissie-Scheltema oordeelt hard over het functioneren van bankpresident Wellink 
inzake de dsb Bank. Wellink maakt een diepe knieval en geeft toe dat dnb geen bankvergun-
ning aan dsb had mogen geven. Hij maakt excuses aan gedupeerden van het faillissement van 
dsb, maar doet zijn best om juridische claims te voorkomen. Desondanks is de Tweede Kamer 
er niet van overtuigd dat dnb-president kan aanblijven. vvd, GroenLinks en sp vinden dat 
Wellink met terugwerkende kracht ook de conclusies van de commissie-De Wit moet onder-
schrijven. sp, GroenLinks en pvv vinden zelfs dat Wellink moet aftreden. De Kamer betwijfelt 
ook of hij in staat is leiding te geven aan een cultuuromslag bij dnb. Zij gaat echter niet over 
het ontslag van de president van de onafhankelijke Nederlandsche Bank. Minister de Jager 
handhaaft Wellink op zijn post. 

Elektronisch patiëntendossier

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer draagt minister Klink op de ontwikkeling van 
het landelijk elektronisch patiëntendossier te staken. Eerder (2 juni) tekende zich al een meer-
derheid af voor een pvda-motie die verzocht om een moratorium. pvda, vvd, sp, d66 en 
GroenLinks hadden toen al forse kritiek, maar tot een stemming kwam het niet. Klink had wel 
de steun van de Tweede Kamer. Onder verwijzing naar zijn demissionaire status verzet Klink 
zich niet tegen de motie. Hij onderschrijft het standpunt dat in dit stadium geen onomkeer-
bare beslissingen genomen mogen worden.

Kabinetsformatie

Vanaf 3 juli verkent Tjeenk Willink of er voldoende basis bestaat voor het verder onderzoe-
ken van een Paars-plus-kabinet. Zijn bevindingen zijn positief; ook Rutte zegt de onderhan-
delingen aan te durven. Twee informateurs, Rosenthal (vvd) en Wallage (pvda), zullen de 
onderhandelingen gaan leiden om te komen tot een Paars-plus-kabinet. Deze combinatie zou 
het meeste recht doen aan de verkiezingsuitslag. Wilders noemt Paars-plus de ‘allerslechtste 
optie’. Wallage en Rosenthal kondigen een radiostilte af om het formatieproces niet onnodig 
te verstoren. Zij streven een compact regeerakkoord na met veel vrije kwesties, zodat het debat 
in de Kamer een impuls krijgt. 

Na twee weken onderhandelen blijkt de grootste partij, de vvd, ver af te staan van pvda, 
d66 en GroenLinks, bijvoorbeeld op het punt van immigratie, woningmarkt en marktwer-
king in de gezondheidszorg. Een groot deel van de vvd-achterban en een belangrijk deel van 
de partijtop ziet niets in Paars-plus. De voorkeur gaat uit naar een kabinet door het midden 
met cda en pvda. Niettemin verwachten de onderhandelaars en informateurs een week later 
concreet te kunnen spreken over een regeerakkoord en over de portefeuilleverdeling voor het 
kernkabinet van acht ministers. Dat is ijdele hoop: op 21 juli blijkt Paars-plus van de baan. 
Cohen maakt direct duidelijk dat hij geen heil ziet in een middenkabinet met vvd en cda, dat 
Rutte nu wil. Hij wil alleen een middenkabinet als ook d66 en GroenLinks aanschuiven, maar 
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die willen dat niet. Rutte noemt het falen van Paars-plus definitief, de anderen zijn minder 
stellig. Het eisenpakket van Rutte – 18 miljard bezuinigen, geen lastenverzwaring, geen kilo-
meterheffing, niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek – is voor de anderen onaanvaardbaar. 
De koningin ontvangt de informateurs en haar vaste adviseurs, en krijgt andermaal advies 
van de partijen. 

Op 22 juli wordt oud-premier en minister van Staat Lubbers door de koningin benoemd 
tot informateur. Zijn opdracht is om op korte termijn te komen met reële opties voor een 
kabinet dat mag steunen op de vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Lubbers 
nodigt alle fractievoorzitters uit, maar na gesprekken met de fractieleiders van vvd, pvv en 
cda laat hij al weten dat hij vindt dat zij onderlinge gesprekken moeten voeren om tot ‘werk-
bare politieke samenwerking’ te komen. Het kan daarbij gaan om een meerderheidscoalitie 
van drie partijen of een minderheidskabinet van vvd en cda met gedoogsteun van de pvv. 
Zelf is Lubbers niet aanwezig bij de gesprekken, maar hij verwacht uiterlijk 31 juli te horen 
of de drie partijen een kabinet willen vormen. De cda-fractie heeft aanvankelijk reserves bij 
het aangaan van gesprekken met de pvv, maar gaat uiteindelijk overstag. Opnieuw wordt een 
radiostilte afgekondigd. Op vrijdag 30 juli kondigen de drie partijen aan daadwerkelijk te gaan 
onderhandelen over een minderheidskabinet van vvd en cda met gedoogsteun van de pvv. 
Er is gekozen voor deze variant omdat de partijen het niets eens kunnen worden over de vraag 
of de islam een religie of een politieke ideologie is. Men accepteert een agreement to disagree.

En verder…

•	 stemt de Tweede Kamer in met een initiatiefvoorstel van vvd en d66 om gepensioneerden 
invloed te geven in pensioenfondsen; 

•	 geeft De Jager op verzoek van de Tweede Kamer (vvd, pvda, pvv en cda) vanaf 15 septem-
ber eenmalig het spaarloon vrij in de hoop dat dit een (bescheiden) impuls oplevert voor 
de economie;

•	 blijkt tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota dat er niet veel over is van de voorne-
mens van partijen voor de verkiezingen om de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs te 
verbeteren.

Augustus 2010

Kabinetsformatie

Op 6 augustus wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het informatieproces. Met 
name pvda, GroenLinks, sp en d66 vinden dat Lubbers zich niet aan zijn informatieopdracht 
heeft gehouden. Volgens hen had de informateur op zoek moeten gaan naar een meerder-
heidscoalitie gezien de opdracht van de koningin om te zoeken naar een kabinet dat kon 
rekenen op vruchtbare samenwerking met het parlement. In de toelichting van het Kabinet 
der Koningin staat dat hieronder meerderheidsvarianten worden verstaan. Tevens beschuldi-
gen de partijen Lubbers ervan een grove inschattingsfout te hebben gemaakt. De informateur 
vindt daarentegen dat de partijen zelf bij hem hebben aangedrongen op een onderzoek naar 
een rechts kabinet. Volgens Lubbers zijn veel partijen er, ten onrechte, van uitgegaan dat de 
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onderhandelingen tussen vvd, cda en pvv zouden mislukken. sp-leider Roemer ijvert onder-
tussen voor zijn ‘Roemer-variant’ een coalitie van pvda, cda, sp en GroenLinks, en nodigt 
Cohen nogmaals uit hierover verder te praten. 

In de tweede week van augustus starten de daadwerkelijke onderhandelingen tussen vvd, 
cda en pvv. vvd-partijvoorzitter Opstelten wordt aangesteld als nieuwe informateur en denkt 
drie weken nodig te hebben voor de gesprekken. Ook al gedoogt de pvv het kabinet slechts, 
Wilders zit ook aan de tafel bij de onderhandelingen over het regeerakkoord en mag meebeslis-
sen over de kandidaat-bewindspersonen. Vrijwel direct distantiëren verschillende cda-partij-
prominenten, onder wie oud-premier Van Agt, zich van de samenwerking met de pvv. Eind 
augustus lekken twee brieven van oud-informateur Lubbers aan interim-partijvoorzitter Bleker 
en fractieleider Verhagen uit. Lubbers schrijft dat hij zich zorgen maakt over een coalitie met de 
pvv en hij pleit voor een time-out. Het cda negeert dit advies en Bleker zegt alle vertrouwen 
te hebben in de onderhandelaars en de fractie. Enkele dagen eerder zegt Bleker op televisie dat 
het komende kabinet ‘samenbindend’ moet optreden. De pvv moet dit volgens hem gedogen. 
Wilders regeert via Twitter dat Bleker nodig op vakantie moet en een ‘enorme zeurpiet’ is. Ook 
oud-cda-minister Veerman schrijft met onder andere Wijffels en Terpstra een brief om zijn 
zorgen te uiten. Hierin wordt gezegd dat ‘een afsplitsing’ binnen het cda dreigt. 

De fractieleiders Geert Wilders (pvv), Mark Rutte (vvd) en Maxime Verhagen (cda) steken het 

Binnenhof over na afloop van hun gesprek met informateur Lubbers, 2 augustus 2010

[Foto: anp – Valerie Kuypers]
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Daarnaast schrijven alle fractievoorzitters van de Eerste Kamer, behalve die van cda en 
vvd, informateur Opstelten een brief waarin zij ervoor pleiten de senaat meer te betrekken bij 
de vorming van het kabinet. De pvv is niet in de Eerste Kamer vertegenwoordigd en dat kan 
problemen opleveren bij het stemmen over wetswijzigingen of nieuwe wetten. Ook vooraan-
staande leden van GroenLinks, sp, pvda, d66, cu, cda en pvda roepen via een brief cda en 
vvd op om te breken met de onderhandelingen met de pvv. Eind augustus laat informateur 
Opstelten weten dat er pas na Prinsjesdag een nieuw kabinet zal zijn. De onderhandelingen 
zijn ‘een eind op streek’ maar er moeten nog een ‘paar hobbels’ worden genomen. Vlak hierna 
laat Schinkelshoek weten dat hij niet langer beschikbaar is voor de cda-fractie in de Tweede 
Kamer. Hij is bij de verkiezingen niet direct gekozen, maar maakte wel kans om in het parle-
ment te komen wanneer Kamerleden zouden doorschuiven naar het kabinet. Schinkelshoek 
kan zich niet langer vinden in de besprekingen met de pvv, een partij die hij ‘heilloos acht 
voor zowel het land als de partij’. Eind augustus dreigt mede-onderhandelaar Klink om verge-
lijkbare redenen af te treden. Het cda verkeert in een crisis.

  
En verder…

maakt •	 pvv-leider Wilders bekend dat hij op 11 september in New York zal spreken tij-
dens een demonstratie tegen de voorgenomen bouw van een moskee nabij Ground Zero; 
Verhagen waarschuwt Wilders dat het kabinet indien nodig hierop ‘in scherpe bewoordin-
gen’ zal reageren; 
geeft de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken Verhagen zijn diplomaten de •	
opdracht om de internationale onrust die is ontstaan over de rol van de pvv bij de kabi-
netsformatie te sussen door via een brief uitleg te geven over de ontstane situatie; 
besluit minister De Jager via een wetswijziging om de zittingsduur van de directie van •	
dnb te beperken tot maximaal twee termijnen (veertien jaar); hierdoor moet de huidige 
president van dnb, Wellink, die zwaar onder vuur lag, per 2011 terugtreden;
handhaaft het kabinet, na Kamervragen van de •	 vvd, toch het fokverbod op jonge geiten 
die zijn geboren op bedrijven die eerder dit jaar zijn besmet met de Q-koorts; 
maakt minister Donner bekend dat er in •	 2011 zeker veertien pensioenfondsen moeten 
korten op de uitkeringen; hij zegt zelf niet te weten om welke fondsen het gaat; dnb, die 
wel inzage heeft, heeft een geheimhoudingsplicht; 
ontstaat er ophef nadat blijkt dat minister Huizinga zich vanaf haar vakantieadres in •	
Italië per privéjet, op kosten van het departement, naar Den Haag heeft laten vliegen; 
na Kamervragen besluit de minister de kosten van de vlucht, bijna 12.000 euro, zelf te 
betalen.

Noten

1 Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in de Volkskrant, nrc Handelsblad en sc Online. Een 

overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek 

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

2 Met dank aan Boudewijn Boesveld die materiaal heeft aangedragen voor deze kroniek en aan 

Charlotte Brand die tekst heeft geproduceerd met betrekking tot de maanden juli en augustus.
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