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Charlotte Brand
September 2007
Begroting wederom uitgelekt
vvd-fractiesecretaris Van Beek wil opheldering van het kabinet over het wederom uitlekken
van hoofdpunten van de rijksbegroting. De fractievoorzitters krijgen onder embargo een
gewaarmerkt exemplaar. Dit geldt ook voor de media en maatschappelijke organisaties die
zich voor publicatie of politiek debat goed moeten kunnen voorbereiden. Voorwaarde is dat
er pas na het uitspreken van de troonrede uit geciteerd wordt. Sinds 2003 staat de embargoregeling onder druk omdat in dat jaar de hele begroting vroegtijdig uitlekte. Het moment
van uitlekken, direct nadat binnen het kabinet overeenstemming was bereikt over de
uitgaven en inkomsten, bewijst volgens een geïrriteerde vvd-leider Rutte, dat de bron alleen
in het kabinet kan worden gezocht. Minister-president Balkenende betreurt de gang van
zaken en roept de oppositie tevergeefs op om haar kritiek te bewaren tot het debat over de
begroting.
Ondanks de hoge economische groei gaat toch nagenoeg iedereen er in koopkracht op
achteruit. Alleenstaande ouders en ouderen met alleen aow worden echter ontzien. De economische groei komt dus niet ten goede aan de inkomensverbetering maar wordt ingezet om
de staatsschuld te verminderen. De arbeidsparticipatie moet worden verhoogd en het kabinet
kiest voor milieubelastingen, heffingen op vermogen en een lastenverzwaring op consumptie.
Motie van wantrouwen tegen Vogelaar in debat over islamitisch activisme
In de Kamer wordt op 6 september gedebatteerd over een rapport van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) over islamitisch activisme. De pvv dient een motie van
wantrouwen in tegen minister van Wonen, Wijken en Integratie Vogelaar (pvda) vanwege
haar uitspraak dat ‘Nederland op termijn een land met joods-christelijke-islamitische
traditie’ is. pvv-fractieleider Wilders typeert deze uitspraak als ‘knettergek’. De motie krijgt
geen steun van de andere partijen. Wel laat de vvd weten het niet eens te zijn met het
‘ongekend cultuurrelativisme’ van de minister.
Kabinet ‘smijt met geld’ in honderd-dagen-tour
Uit een brief die minister-president Balkenende, op verzoek van de vvd, naar de Kamer
stuurt, blijkt dat de kennismakingstournee van het kabinet Balkenende-iv met de samenle-
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ving, minimaal 3,2 miljoen euro heeft gekost. vvd en sp sturen aan op een debat over de
tournee en uiten daarin hun onvrede. De oppositiepartijen verwijten het kabinet dat het met
geld smijt. In augustus ontstond daarover al onvrede in de Kamer toen bleek dat tijdens deze
zogenoemde ‘honderd-dagen-tour’ Europese aanbestedingsregels waren overtreden. Volgens
de regels moeten overheidsprojecten vanaf een bedrag van 137.000 euro Europees worden
aanbesteed om concurrentievervalsing en vriendjespolitiek tegen te gaan. Een drietal projecten kostte meer maar werd niet volgens de regels aanbesteed. Zo bleek minister van
Ontwikkelingssamenwerking Koenders (pvda) een opdracht voor het zogeheten ‘akkoord
van Schokland’ (kosten 750.000 euro) ondershands gegund te hebben aan het bureau bkb van
zijn partijgenoten.
En verder…
-

-

wordt Kamerlid Verdonk, na aanhoudende kritiek op fractievoorzitter Rutte, op 13 september uit de vvd-fractie gezet;
wordt op 8 september Eerste Kamerlid voor de sp Yildrim uit de partij gezet omdat hij
weigert zijn zetel op te geven ten faveure van de lijstvolgorde;
biedt minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Cramer (pvda)
de Kamer haar excuses aan omdat ze in een interview had gesuggereerd dat bouwplannen
niet langer gekoppeld zouden worden aan strenge Europese normen voor luchtkwaliteit;
gaat de Kamer akkoord met het wetsvoorstel van minister van Justitie Hirsch Ballin (cda)
om agressieve partners tijdelijk uit huis te kunnen plaatsen.

Oktober 2007
Bekostiging beveiliging Hirsi Ali in de vs
Begin oktober keert oud-Tweede Kamerlid voor de vvd Hirsi Ali terug naar Nederland
wanneer het kabinet besluit de financiering van haar beveiliging in de Verenigde Staten definitief stop te zetten. Minister Hirsch Ballin verklaart in een debat op 9 oktober dat hij geen
verantwoordelijkheid meer kan dragen voor voormalige politici die in het buitenland wonen.
Op 11 oktober blijkt dat alleen d66 en pvda-kamerlid Kalma een GroenLinks-motie ondersteunen waarin staat dat het kabinet Hirsi Ali nog een laatste keer voor een ‘redelijke termijn’
moet beveiligen in de vs. In de tussentijd kan het vvd-lid fondsen werven om zelf aan geld
te komen.
Het Elektronisch Kind Dossier
Op 3 oktober heeft de minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet (cu), met zijn commissie een
algemeen overleg over het Elektronisch Kind Dossier (ekd) in de jeugdgezondheidszorg. De
minister wil dat per 1 januari 2009 van elk nieuw geboren kind een dergelijk dossier wordt
aangelegd. Eigenlijk had het kabinet al op 1 januari 2008 het ekd willen invoeren, maar dat
bleek wegens ict- en aanbestedingsproblemen niet haalbaar. Door het bundelen van
gegevens zou het makkelijker moeten worden om probleemkinderen eerder te helpen en
tevens zouden hulpverleners minder langs elkaar heen werken.
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Een meerderheid van de fracties dringt er in het overleg op aan om, naast artsen en verpleegkundigen, ook andere beroepsbeoefenaren toegang tot de dossiers te verschaffen. Daarnaast
vinden sommige partijen dat de privacy van kinderen en ouders door de komst van ekd’s
onder druk komt te staan. d66’er Koser Kaya zegt er ‘een onaangenaam gevoel’ bij te krijgen.
Minister Rouvoet is tegen het breed toegankelijk maken van de stukken vanwege het medisch
beroepsgeheim, maar belooft na langdurig aandringen van met name cda en pvda, dat hij
een onderzoek zal instellen naar de mogelijkheden van verruiming van de beschikbaarheid
van de dossiers.
Verdonk zegt vvd-lidmaatschap op
Op 15 oktober zegt Verdonk haar partijlidmaatschap op nadat de vvd heeft gedreigd de
politica te royeren. Een paar dagen later richt ze de beweging Trots op Nederland op. Ze gaat
in de Kamer verder als Groep-Verdonk. Een maand eerder werd Rita Verdonk al uit de vvdfractie gezet. Aanhoudende kritiek op de partijlijn van fractievoorzitter Rutte is hiervoor de
aanleiding en onrust in de vvd het gevolg. Ondanks bemiddelingspogingen van (oud-)vvdpolitici blijkt de breuk onafwendbaar. Andere leden van de fractie overwegen ook om op te
stappen, maar blijven uiteindelijk aan.
Invoering nieuwe taxitarieven uitgesteld
Eind oktober komt staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Huizinga (cu) in opspraak over
de invoering van de nieuwe taxitarieven. Deze zouden per 1 november ingaan, maar worden
nu voor de derde keer uitgesteld tot 1 februari 2008. Volgens de staatssecretaris zijn er problemen met het aanpassen van de taximeters en zou de consument te veel betalen. cda, sp, vvd
en pvv twijfelen, evenals de taxibranche, aan de haalbaarheid van de genoemde datum. De
staatssecretaris biedt vanwege het uitstel haar excuses aan de taxibranche en de Kamer aan.
En verder…
-

-

-

wordt tijdens een spoeddebat in de Kamer duidelijk dat er geen referendum komt over het
nieuwe Europese Verdrag, het verdrag van Lissabon; sp, GroenLinks en d66 spreken
daarom van ‘een motie van wantrouwen jegens de bevolking’;
eist de Tweede Kamer meer openheid over de kosten van het Koninklijk Huis die sinds
2005 met 36 procent zijn gestegen;
is een Kamermeerderheid voorstander van het verbod op de verkoop van paddo’s nadat
een paar jonge toeristen zijn overleden na gebruik van deze drug;
blijkt tijdens een spoeddebat een Kamermeerderheid tegen het plan van minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Plasterk (pvda) om de basisbeurs voor studenten af
te schaffen om zo een deel van de stijging van de lerarensalarissen te bekostigen;
krijgt GroenLinks onvoldoende steun voor een parlementaire enquête naar de vertragingen bij het ontwikkelen van de hsl-lijn-Zuid.
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Spotprent Tom Janssen, Geassocieerde Persdiensten, 15 november 2007

November 2007
Ontslagrecht en belastingverzwarende maatregelen voor topinkomens: politieke ruil?
Op 7 november wordt een spoeddebat gehouden over het ontslagrecht. Aanleiding hiervoor
is dat de cda-fractie niet langer de plannen van minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Donner steunt rondom het versoepelen van het ontslagrecht. De minister
wil de verplichte toetsing van een ontslag door de rechter afschaffen. In het debat staan de
cda- en pvda-fractie lijnrecht tegenover elkaar. Al eerder was van verschillende kanten
kritiek geuit op het plan. Coalitiepartner pvda dreigde zelfs in september met een kabinetscrisis als de minister zijn plannen omtrent het ontslagrecht niet zou wijzigen.
Op 21 november volgt een nieuw spoeddebat over de kwestie. pvda-Kamerlid Hamer
zegt van geen wijken te willen weten. Uiteindelijk sluiten de coalitiepartijen een overeenkomst om het conflict over de ontslagvergoeding tijdelijk te ‘parkeren’ omdat ze onderling
te verdeeld zijn over de kwestie. Besloten wordt dat de versoepeling van het ontslagrecht
voorlopig niet doorgaat. Er zal een commissie in het leven worden geroepen die gaat onderzoeken hoe meer mensen aan een baan kunnen worden geholpen. Het cda besluit hiertoe
nadat de pvda en in het bijzonder minister van Financiën Bos (pvda) bereid blijkt af te zien
van twee lastenverzwarende maatregelen voor de topinkomens, het extra belasten van pensioenen en woningen.
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Invoering ov-chipkaart wederom uitgesteld
De invoering van de ov-chipkaart moet wederom worden uitgesteld. De geplande datum van
1 januari 2009 blijkt niet haalbaar. Het is onduidelijk wanneer de chipkaart, die de nationale
strippenkaart moet vervangen, wel kan worden ingevoerd. Staatssecretaris Huizinga krijgt
hierover stevige kritiek in de Kamer te verduren en een motie van wantrouwen dreigt.
Zuiderzeelijn
Op 15 november dringen sp, vvd en pvv er in een Kamerdebat bij minister Eurlings op aan
om snel met een kabinetsbesluit te komen over de Zuiderzeelijn, de hogesnelheidstrein tussen
Schiphol en Groningen. Vicepremier Rouvoet heeft zich eerder laten ontvallen dat het
kabinet definitief afziet van de kostbare verbinding tussen het noorden en de Randstad. In
het regeerakkoord staat de lijn echter wel als speerpunt. De minister maakt in het debat
bekend dat de verbinding er niet komt omdat die niet rendabel zou zijn. Wel krijgt het
noorden twee miljard euro voor de versterking van de infrastructuur en de economie. De
pvda steunt het kabinetsbesluit om de Zuiderzeelijn niet aan te leggen, maar pleit voor een
alternatief, de Hanzelijn. Volgens een deel van de oppositie zijn beloften gebroken en staat de
geloofwaardigheid van de politiek op het spel.
En verder…
-

-

-

-

wordt staatssecretaris van Defensie Van der Knaap (cda) burgemeester van Ede en volgt
De Vries (cda), voormalige rechthand van de premier, hem op;
komt het tijdens een spoeddebat over een inbraak van ambtenaren van het ministerie van
Sociale Zaken in het computersysteem van de Geassocieerde Pers Dienst (gpd) bijna tot
een parlementair onderzoek;
krijgt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Verburg kritiek omdat ze de
drukjacht op wilde zwijnen op de Veluwe eenmalig toestaat ondanks een aangenomen
motie hiertegen;
debatteert de Kamer over de mensenrechtennota Naar een menswaardig bestaan van
minister van Buitenlandse Zaken Verhagen (cda) en vindt zowel pvda als cda de nota
weinig concreet en niet helder;
reageert de Kamer ontsteld op een met awbz-gelden gefinancierde ‘afkickreis’ van twaalf
drank- en drugsverslaafden naar Suriname voor 50.000 euro per persoon.

December 2007
Verlenging missie Uruzgan
In oktober, net voor een belangrijke navo-top over de missie in Afghanistan, lekt het kabinetsadvies uit dat de Nederlandse missie in Uruzgan moet worden voortgezet. Coalitiefracties
cda en pvda menen dat het kabinet de regie over de besluitvorming over het voortzetten van
de missie uit handen geeft. De Kamer verwijt het kabinet dat, nu bekend is dat Nederland
militairen zal blijven leveren, andere landen minder snel troepen zullen sturen.
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Op 6 december houden sp, GroenLinks en d66 een hoorzitting in de Kamer om tegenstanders van de militaire missie in Uruzgan aan het woord te laten. De oppositiepartijen zijn
bang dat bij de hoorzitting van deskundigen van de vaste Kamercommissie van Defensie
en Buitenlandse Zaken kritische geluiden niet welkom zijn. Secretaris-generaal van de
navo, De Hoop Scheffer, zegt vlak voor de hoorzitting af en dat zet kwaad bloed bij de
betrokken Kamerleden. Een kleine delegatie vertrekt naar Brussel om daar te praten over
de kwestie.
Op 18 december stemt de Kamer uiteindelijk in met het kabinetsbesluit om de
Nederlandse militairen tot 1 augustus 2010 in Uruzgan te houden. Vanaf die datum zal
begonnen worden met de terugtrekking van de troepen, hetgeen begin december 2010 zal
moeten zijn voltooid. Formeel hoeft de Kamer het kabinetsbesluit niet goed te keuren, maar
hoe meer Kamerleden hiermee instemmen, hoe groter het draagvlak voor de missie is. Op de
sgp na is de hele oppositie tegen omdat zij niet denkt dat de aanwezigheid van Nederlandse
militairen zal bijdragen aan een verbetering van de situatie in het gebied. GroenLinks en de
sp spreken van een ‘vechtmissie’. De vvd eist harde toezeggingen over de financiering van de
missie en wil dat naast Australië nog een groot land helpt.
En verder…
-

-

-

-

onderwerpt de Tweede Kamer zich aan een kritisch zelfonderzoek naar aanleiding van een
in de zomer aangenomen motie-Schinkelshoek c.s. die parlementaire zelfreflectie
bepleitte;
wordt een pvv-motie over de onwenselijkheid van agentes met hoofddoek aangenomen
met steun van cda, sp, vvd, d66, sgp, pvdd en Verdonk, al vindt een groot deel van de
ondersteuners wel dat de motie ook voor andere religieuze uitingen zou moeten gelden;
proberen GroenLinks en de sp, naar aanleiding van uitlatingen van oud-minister van
Buitenlandse Zaken Bot (cda), nog een keer om een onderzoek af te dwingen naar de
motieven om deel te nemen aan de oorlog in Irak;
roept de sp tevergeefs via een motie op om een klokkenluidersfonds op te richten;
haalt de d66-motie het niet waarin wordt gepleit voor het plaatsen van een vlaggenmast
met een Europese vlag naast de Nederlandse vlag op het gebouw van de Tweede Kamer.

Januari 2008
Overleg met de Antillen afgelast
Het geplande parlementaire overleg met de Antillen wordt afgeblazen nadat pvv’er
Brinkman heeft geweigerd zijn excuses aan te bieden voor de opmerking dat de Antillen en
Aruba ‘een corrupt boevennest’ zijn. Deze uitlatingen zijn voor het Antilliaanse parlement
reden om een motie aan te nemen om Brinkman ‘zo nodig met behulp van de sterke arm de
toegang tot het parlementsgebouw’ in Willemstad te ontzeggen. De overige leden van de
Nederlandse delegatie scharen zich achter de pvv’er, ook al kunnen ze zich niet vinden in
diens uitspraken. De delegatie zou spreken over de staatkundige vernieuwingen op de
eilanden. Delegatieleider Van Beek (vvd) stelt voor om het overleg te verplaatsen naar
Aruba of Bonaire, maar daarmee gaan de Antillianen niet akkoord. Het is voor het eerst in
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54 jaar dat het overleg voortijdig wordt afgebroken. De delegatie blijft wel op het eiland om
bilaterale gesprekken te voeren, en het volgende overleg zal in juni in Nederland plaatsvinden.
Opnieuw problemen met ov-chipkaart
In januari ontstaat in de Kamer opnieuw ophef over de ov-chipkaart nadat Duitse hackers
en onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen de code van de nieuwe ov-chipkaart
hebben gekraakt. Staatssecretaris Huizinga geeft tno opdracht om de veiligheid van de kaart
te controleren. De Kamer dringt aan op een hoorzitting. Vervoers- en consumentenorganisaties en een chipfabrikant worden gehoord. Huizinga blijkt niet altijd de regie in handen te
hebben. In een debat op 17 januari komt ze onder vuur te liggen. De staatssecretaris zegt met
een ‘aanvalsplan’ te komen en zegt toe de strippenkaart pas af te schaffen als de ov-chipkaart
helemaal betrouwbaar is. De sp dreigt met een motie van wantrouwen, maar sp’er Roemer
vindt dat de staatssecretaris ‘op zijn minst de kans’ moet krijgen om een oplossing te zoeken.
Toetreding van Servië tot de eu
Minister Verhagen komt eind januari in conflict met de oppositiepartijen vvd, sp,
GroenLinks en pvv die hem verwijten dat hij heeft ingestemd met een positief eu-signaal aan
Servië. De oppositiepartijen vinden dat tegenstrijdig met het kabinetsstandpunt dat Servië
eerst volledig moet meewerken aan het uitleveren van oorlogsmisdadigers, generaal Mladic
in het bijzonder, aan het Joegoslavië-tribunaal. Als tussenoplossing besluit de eu de ‘politieke
dialoog’ aan te gaan met Servië. Volgens vvd-Kamerlid Ten Broeke krijgt het Balkanland nu
via de ‘achterdeur’ toch zicht op een eu-lidmaatschap. Volgens de oppositie heeft Verhagen
het Nederlandse standpunt dus verkwanseld. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken
kunnen geen rechten worden ontleend aan de dialoog en gaat het slechts om gesprekken.
En verder…
-

-

wordt het jongste Kamerlid ooit, de twintigjarige Farshad Bashir (sp), geïnstalleerd;
gaat de Kamer akkoord met een verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de navotrainingsmissie in Irak met een half jaar. Alleen sp en GroenLinks stemmen tegen;
blijkt dat het aantal schriftelijke en mondelinge Kamervragen en spoeddebatten in 2007
explosief is toegenomen;
vraagt de Kamer in een spoeddebat aan minister Plasterk opheldering over subsidie die de
overheid geeft aan publieke en commerciële omroepen voor programma’s die samen met
ministeries zijn gemaakt;
heeft de Eerste Kamer felle kritiek op het jeugdbeleid van minister Rouvoet omdat de
overheid te veel in de persoonlijke levensfeer zou doordringen.
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Februari 2008
Beveiliging Schiphol
Nadat een journalist met succes, via de personeelsingang, een nepbom aan boord van een
vliegtuig heeft weten te smokkelen, houdt de Kamer op 13 februari een spoeddebat over de
beveiliging van Nederlandse luchthavens. Alle fracties zijn geschokt en begrijpen niet hoe dit
voorval heeft kunnen plaatsvinden.
In 2005 stond de beveiliging van de luchthaven al ter discussie na een diamantroof op een
beveiligd platform. Toenmalig minister van Justitie Donner (cda) beloofde de beveiliging te
verscherpen en onaangekondigde controles in te stellen voor personeel. Volgens vvd’er Van
Baalen is er weinig verbeterd. Minister Hirsch Ballin belooft een onderzoek in te stellen en hij
zorgt direct voor extra beveiligingsmaatregelen.
Rapport over brand in Catshuis
In februari roept vvd-Kamerlid Teeven de premier in een spoeddebat ter verantwoording
over de brand in het Catshuis in mei 2004. Hierbij kwam een schilder om het leven door het
gebruik van het verboden oplosmiddel thinner. Het schoonmaken van de vloeren gebeurde
onder grote druk omdat een Europese top aanstaande was. Een klokkenluider laat doorschemeren dat ambtenaren wisten dat de schilders thinner gebruikten. Het kabinet geeft de
Rijksrecherche de opdracht om de brand te onderzoeken omdat ze de indruk wil wegnemen
dat de waarheid over de brand wordt verdoezeld.
En verder…
-

-

-

-

-

ergeren vrijwel alle fracties zich aan de houding van de pvdd, die in het debat over dierenwelzijn tientallen moties indient, onder meer over het verbod op de verkoop van vissenkommen;
botsen voorstander cda en tegenstander pvda in de Kamer bij een debat over de invoering van de kilometerheffing over de afschaffing van de aanschafbelasting (bpm)
waardoor de invoering van de nieuwe regel vertraging oploopt;
vindt minister Vogelaar dat woningcorporaties meer moeten investeren in probleemwijken en krijgt de minister in de Kamer brede steun om de corporaties harder aan te
pakken;
sturen oppositiepartijen pvv, psp en Verdonk er bij minister van Binnenlandse Zaken Ter
Horst (pvda) op aan om het bod voor de politie-cao te verhogen;
roept een Kamerminderheid van cda, cu, sgp en GroenLinks staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dijksma (pvda) op om ouders die hun kind laten
opvangen door familie of vrienden ook een tegemoetkoming te geven;
vinden vvd en sp dat de drie anonieme ministers uit Balkenende i die zeggen spijt te
hebben van hun steun aan de oorlog in Irak, openheid van zaken moeten geven voordat
het debat over de beweegredenen voor de inval plaatsvindt;
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-

-

gaat de Eerste Kamer akkoord met de vernieuwing van de Wet op de Parlementaire
Enquête waardoor enquêtecommissies meer bevoegdheden krijgen en getuigen meer
bescherming;
dringt de Tweede Kamer aan op oplossingen voor aanhoudende problemen met de
tunnels in de a73 bij Roermond.

Maart 2008
Eerste Kamer buitenspel
Op 18 maart houdt de Eerste Kamer een spoedinterpellatie wanneer blijkt dat een wetsvoorstel
zonder instemming van de senatoren van kracht is geworden. Het gaat hierbij om de opzegging
van een deel van de Europese Code sociale zekerheid. Opzegging was nodig omdat de overeenkomst in strijd is met het Nederlandse stelsel. Wanneer dit niet zou gebeuren, zouden door
beroepsrisico’s ziek geworden mensen geen eigen bijdrage in de zorg meer mogen betalen.
Een week eerder heeft de Tweede Kamer, na druk van de ministers Donner en Klink van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (cda) ingestemd met het voorstel. De opzegging moest
echter uiterlijk vijf dagen later geregeld zijn en de senatoren kregen pas later het goedgekeurde wetsvoorstel en moesten daarover vervolgens nog vergaderen.
De Eerste Kamer voelt zich dus gepasseerd en vindt het onvergeeflijk dat het kabinet haar
niet in het wetgevingsproces heeft betrokken. Ministers Klink en Donner worden naar de
senaat geroepen om uitleg te geven. Zij bieden hun excuses aan. De ministers zeggen toe nog
wel te zullen debatteren over de opzegging van het verdrag en over de eventuele gevolgen die
het onthouden van goedkeuring door de Eerste Kamer zou kunnen hebben. Het merkwaardige feit doet zich voor dat in de Grondwet niet is voorzien in een situatie waarbij een verdrag
al is opgezegd, terwijl de goedkeuringswet daarvoor nog door de Eerste Kamer moet worden
behandeld. Minister Donner spreekt de hoop uit dat de Eerste Kamer achteraf haar goedkeuring zal geven.
Missie-Tsjaad
Het kabinet besluit een verkenningseenheid van zestig mariniers naar Tsjaad en de Centraal
Afrikaanse Republiek te sturen voor de grootste humanitaire operatie die de Europese Unie
ooit heeft uitgevoerd. In beide landen strijden diverse groeperingen tegen de centrale regering
en hierdoor is er geen zicht op vrede. De eu gaat, op verzoek van de vn, een jaar naar het
gebied zonder partij te kiezen.
Eind maart debatteert de Kamer over het kabinetsbesluit. Ze is bang dat de beloofde neutraliteit niet kan worden gewaarborgd. Daarbij komt de moeilijkheid dat de Fransen achter
de opstandelingen in Tsjaad staan. Diverse Kamerleden vinden dan ook dat er een onderscheid moet komen tussen de Franse en overige Europese militairen. Minister Verhagen
maakt duidelijk dat de mariniers tot uiterlijk 15 maart 2009 in de regio blijven. De pvda, die
al langer voorstander is van militaire missies in Afrikaanse landen, heeft eerder gepleit voor
het openlaten van de einddatum. vvd, sp en pvv stemmen uiteindelijk tegen de missie. De
vvd vindt dat de militairen beter kunnen worden ingezet in Afghanistan. Het cda schaart
zich op het laatste moment met GroenLinks, d66 en sgp achter de coalitiegenoten.
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En verder…
-

-

-

-

vinden pvda, sp, vvd, d66 en GroenLinks dat het verbod op godslastering uit het
Wetboek van Strafrecht moet worden geschrapt;
neemt de Kamer een motie van vvd en pvda aan om de Segway, een elektrische step,
binnen een maand op de openbare weg toe te laten;
stellen pvda, sp en GroenLinks Kamervragen aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap Van Bijsterveldt (cda) om in actie te komen tegen de groeiende tweedeling tussen havo/vwo-scholen en zwarte vmbo-scholen;
eist de Tweede Kamer openheid over de zogenoemde woekerpolissen en belooft minister
Bos een onderzoek in te stellen om duidelijk te krijgen welke risico’s consumenten lopen
met hun beleggingspolissen;
reageert de Kamer geïrriteerd op vage uitspraken van minister Cramer over de voorwaarden waaronder kernenergie in Nederland is toegestaan;
staan de Kamer en minister Eurlings lijnrecht tegenover elkaar over de komst van een
geschillencommissie voor vliegpassagiers met klachten over grote vertragingen en annuleringen;
gaat de Kamer akkoord met de Waterwet van staatssecretaris Huizinga waardoor het Rijk,
waterschappen en provincies sterkere middelen in handen hebben om watervervuiling en
wateroverlast tegen te gaan.

April 2008
Fitna-debat eindigt in motie van wantrouwen tegen kabinet
De aankondiging van pvv-leider Wilders, in november 2007, dat hij bezig is met een antiKoranfilm zorgt voor veel commotie in binnen- en buitenland. De ministers van Justitie,
Binnenlandse en Buitenlandse Zaken vergaderen veelvuldig over noodmaatregelen en hoe
om te gaan met reacties en economische boycotten. Minister Verhagen roept Wilders zelfs op
om de film niet uit te zenden.
Uiteindelijk beleeft de film Fitna op 27 maart zijn première op het internet nadat alle
televisieomroepen hebben laten weten het niet aan te durven de film uit te zenden. De
reacties vallen, op enkele demonstraties na, mee. Begin april spreekt de Kamer in een
spoeddebat over de film. Alle partijen keuren Fitna, die zij discriminerend voor moslims
vinden, af. Er ontstaat tumult wanneer minister Hirsch Ballin zegt dat Wilders in eerste
instantie delen van de Koran wilde verscheuren en verbranden in de film. Dit zou verklaren waarom de regering al in een vroeg stadium voor een waakzame houding koos. Maar
volgens de pvv-voorman klopt het verhaal van de minister niet en heeft hij nooit over de
inhoud van de film gesproken. Vervolgens komt Hirsch Ballin met een vertrouwelijke nota
van een gesprek tussen hem, minister Ter Horst, de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Wilders, waarin de globale inhoud van de film aan de orde komt.
Wilders is woedend en voelt zich ‘belazerd’. Daarop dient Wilders een motie van wantrouwen in tegen het kabinet die alleen door zijn eigen partij wordt gesteund. d66-leider
Pechtold neemt geen genoegen met de situatie en dringt aan op een onderzoek naar de
gespreksverslagen of de heropening van het debat. Eerder heeft ook GroenLinks-fractie-
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voorzitter Halsema voorgesteld om deelnemers aan het bewuste gesprek onder ede te
horen. De andere fracties zien hier niets in.
Zoekgeraakte Chinese asielzoekers
Eind april is er een spoeddebat met staatssecretaris Albayrak van Justitie (pvda) over de plotselinge toestroom van Chinese asielzoekers. Sinds medio maart stijgt het aantal Chinezen
exponentieel. Zij denken dat een troonswisseling aanstaande is en zij vermoeden dat dit
gepaard zal gaan met een generaal pardon. De vvd dient op 23 april een motie van wantrouwen in tegen de staatssecretaris. De liberalen menen dat zij 770 illegale Chinezen niet heeft
vastgezet en dat de staatssecretaris daarom schuldig is aan de verdwijning van ongeveer de
helft van deze illegalen. De Chinezen zijn verdwenen nadat zij hebben begrepen dat de
berichten over de troonswisseling vals zijn. De vvd krijgt slechts steun van de pvv en het
onafhankelijke Kamerlid Verdonk. Albayrak laat weten dat ze zich niet beschadigd voelt door
de motie. Eind mei zal blijken dat de staatssecretaris wederom een deel van de Chinezen kwijt
is die eerder asiel hebben aangevraagd.
Rapport onderwijsvernieuwingen
Op 30 januari 2007 is tijdens het mondelinge vragenuur het voorstel gedaan om een parlementair onderzoek in te stellen naar de onderwijsvernieuwingen. Aanleiding zijn de protesten van leerlingen die klagen over het nieuwe leren en de geringe onderwijstijd. Op 26 april
2007 is de tijdelijke commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen ingesteld
onder leiding van pvda-Kamerlid Dijsselbloem. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de
vernieuwingen in de jaren negentig: de invoering van de basisvorming, de Tweede Fase en het
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
De onderzoekscommissie concludeert in haar rapport Tijd voor onderwijs dat de overheid
het onderwijs de afgelopen twintig jaar ernstig heeft verwaarloosd. In die periode was er geen
goed toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Politieke belangen gingen boven het belang
van het kind. Verantwoordelijke bewindspersonen hadden last van ‘tunnelvisie’ en de Kamer
heeft stelselmatig nagelaten de regering te controleren. Hierin is zij dus tekortgeschoten.
Het rapport wordt door de Kamer met instemming ontvangen. In april laten alle
Kamerleden in een debat weten dat zij de lopende onderwijsvernieuwingen, de invoering van
het competentiegericht onderwijs op middelbare scholen, willen evalueren. Verder vindt de
Kamer dat scholen niet méér maatschappelijke taken moeten krijgen zoals voorlichting geven
over obesitas. Wel is er enige onenigheid over zaken als de invoering van de gratis schoolboeken en de verplichte lesurennorm.
Positie Huizinga wankel
De portefeuille van staatssecretaris Huizinga lijkt overzichtelijk en wellicht zelfs te klein met
water, binnen- en zeevaart, dijken en decentraal openbaar vervoer, maar ze ligt dit parlementaire jaar diverse malen onder vuur. Op 16 april wordt in de Kamer een spoeddebat over de
ov-chipkaart gehouden. GroenLinks, sp, vvd en pvv vinden dat de bewindsvrouw door het
debacle met de ov-chipkaart haar geloofwaardigheid heeft verloren. Volgens de sp heeft
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Staatssecretaris Huizinga overleeft een motie van wantrouwen, 16 april 2008
[Foto: wfa – Frank van Rossum]

Huizinga ‘geen eigen visie’ en ‘verschuilt ze zich achter anderen’. GroenLinks en de pvda
dienen een motie van wantrouwen tegen de staatssecretaris in, maar die overleeft ze omdat
een meerderheid van de coalitie aangevuld door d66 en de sgp, de motie ‘overdreven en voorbarig’ vinden.
En verder…
-

-

-

-

betuigt minister Eurlings in de Kamer spijt over de problemen met de spitsstrook a1 bij
Hoevelaken die onnodig drie jaar dicht bleef omdat het ministerie een uitspraak van de
Raad van State verkeerd interpreteerde;
neemt de Kamer een motie van sp-Kamerlid Roemer aan waarin wordt gepleit voor het
behoud van de geweldsbevoegdheid van hoofdconducteurs op Nederlandse treinen die
deze per 1 januari dreigen kwijt te raken;
moet minister Eurlings van een Kamermeerderheid van cda, sp, vvd en cu, onderzoeken
of de aanleg van een spoorlijn tussen Breda en Utrecht, naast de al geplande verbreding
van de a27 tussen beide steden, haalbaar is;
stellen sp en GroenLinks Kamervragen aan minister Ter Horst over een mogelijk ‘lek’ in
de beveiliging van het nieuwe Nederlandse paspoort;
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-

-

kiest de pvda-fractie op 22 april Hamer als nieuwe fractievoorzitter. Zij volgt Tichelaar op
die wegens gezondheidsredenen alleen verder wil als Kamerlid; Hamer versloeg haar enige
tegenkandidaat Samsom;
krijgt minister Vogelaar in de Kamer veel kritiek omdat ze na een jaar nog nauwelijks
resultaten heeft geboekt met haar probleemwijkenbeleid.

Mei 2008
Affaire Herfkens
Oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Herfkens (pvda) raakt in maart in opspraak
als blijkt dat zij tijdens haar baan bij de Verenigde Naties (vn), in strijd met de daar geldende
regels, een tegemoetkoming in de woonlasten van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft
ontvangen. Eind maart laat de Tweede Kamer in een debat met minister Verhagen weten dat
zij vindt dat het kabinet, ondanks eventuele juridische obstakels, er alles aan moet doen om de
ten onrechte verstrekte huurbijdrage aan Herfkens terug te vorderen. Volgens de Kamer heeft
Verhagen een politieke doodzonde begaan door haar niet volledig te informeren over de
kwestie. Verhagen laat de Kamer weten dat hij niet kan achterhalen wie het initiatief hiertoe
heeft genomen. De sp wijst echter op een memo waarin staat dat de permanente vertegenwoordiger van Nederland in New York zelf aan Herfkens heeft voorgesteld de vergoeding aan
te vragen. In april laat Verhagen de Kamer weten dat Herfkens weigert het geld – het zou gaan
om 190.000 euro – terug te betalen omdat zij niet wist dat het niet mocht. Oppositiepartijen
sp, vvd, pvv en GroenLinks, maar ook het cda, eisen dat de pvda’er het geld terugbetaalt. In
mei belooft de minister de Kamer dat hij ‘actie gaat ondernemen’ om het geld terug te
vorderen. Eind augustus komt het tot een compromis. Herfkens hoeft het bedrag niet terug te
betalen maar zal een jaar lang bij de vn werken voor een symbolisch jaarsalaris van 1 dollar.
Privacy burgers in geding
Een Kamermeerderheid vindt dat de regiopolitie IJsselland over de schreef is gegaan door
kentekens van alle voertuigen die over de snelwegen a28 en a50 rijden vast te leggen en te
bewaren. Bij een misdrijf in de regio kunnen kentekens gebruikt worden om daders op te
sporen. Het cda spreekt in deze kwestie over ‘uitbreiding van het cameratoezicht’, terwijl coalitiegenoot pvda het over een enorme blunder heeft omdat de politie het College
Bescherming Persoonsgegevens (cpb), dat hier fel tegen is, niet van tevoren heeft ingelicht.
Ook de cu en d66 hekelen ‘de pogingen van een overijverige politiechef om een schijnveiligheid te creëren’. Minister Ter Horst is wel een groot voorstander van de IJssellandse methode.
Volgens Ter Horst mogen de gegevens niet voor andere doeleinden dan het opsporen van criminelen worden gebruikt en worden ze zelfs vernietigd als ze niets te maken hebben met een
criminele zaak.
Problemen rondom Belastingdienst kosten De Jager bijna zijn kop
Tijdens een spoeddebat op 13 mei wordt in de Kamer fel gedebatteerd over de problemen bij
de Belastingdienst. Deze organisatie blijkt ongeveer 8200 mensen een onjuiste beschikking te
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hebben verzonden over de zorg- en huurtoeslag van 2006. De Kamer vindt dat staatssecretaris van Financiën De Jager (cda) haar te laat en onvoldoende op de hoogte heeft gebracht
over de fouten bij de Belastingdienst. De Kamerleden ergeren zich er bovendien aan dat ze via
de media moeten horen over de problemen bij de dienst. De Jager zegt toe te werken aan het
vereenvoudigen van de administratieve verwerkingsprocessen binnen de dienst, maar hij
vindt dat het aantal fouten niet moet worden overdreven. Er worden immers miljoenen toeslagen behandeld.
De Jager is in februari al eerder onder vuur komen te liggen als hij laat weten dat de
Belastingdienst niet kan garanderen dat de problemen bij de aangifte van de inkomstenbelasting zijn opgelost. De fiscus is 730.000 aangiftes kwijt.
Gratis schoolboeken
De Eerste Kamer stemt in mei in met het wetsvoorstel voor ‘gratis’ (oftewel gesubsidieerde)
schoolboeken. Vanaf 2009 krijgen scholen 308 euro per leerling voor schoolboeken. Voor het
voorstel stemmen cda, pvda, cu en de sgp. De vvd is fel tegen en wijst erop dat de Raad van
State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, ook tegen het voorstel is vanwege zware
administratieve lasten. De vvd vindt de aanbesteding daarnaast juridisch risicovol. Daarbij
zou een leraar niet meer zelf kunnen kiezen met welk lesmateriaal hij wil werken. Wel hebben
de senatoren afgedwongen dat de regering, en dus niet de scholen, de kosten van juridische
procedures in verband met Europese aanbesteding voor haar rekening neemt.
En verder…
-

gaat de Kamer akkoord met het voorstel van minister Hirsch Ballin om alle stiletto’s, vlindermessen en valmessen te verbieden;
is de Kamer kritisch over tegenvallers met de hogesnelheidslijn nu de indienstneming van
de lijn voor de tiende keer is uitgesteld;
wil de Kamer, met uitzondering van de sp en de pvv, een punt zetten achter het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh;
accepteert de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarin is vastgelegd dat gegevens over het
bel- en internetgedrag van klanten door telecombedrijven een jaar mogen worden
bewaard.

Juni 2008
Embryoselectie
Binnen de coalitie ontstaat in mei ophef over de zogenoemde embryobrief van staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bussemaker (pvda). In deze brief pleit de
bewindsvrouw voor de uitbreiding van de selectie van embryo’s bij genetische vormen van
kanker. Het cda vindt dat Bussemaker dit eerst had moeten afstemmen met haar coalitiepartners. Met name cu-leider Rouvoet is zeer ontstemd door het optreden van zijn collega omdat
zijn partij fel tegen embryoselectie is. Bussemaker moet, onder druk van de cu, de brief
intrekken.
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Zij roept vervolgens het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azm) op, om terughoudend op
te treden bij een uitgebreidere embryoselectie. Het azm is het enige ziekenhuis dat dit mag
doen. Het ziekenhuis zet desondanks de voorbereidingen voor een breed onderzoek door.
In een Kamerdebat over de kwestie op 5 juni proberen de oppositiepartijen inzicht te
krijgen in het compromis van het kabinet dat in de maak is, maar de verantwoordelijke
bewindspersonen minister Klink en zijn staatssecretaris gaan hier niet op in. Bussemaker
geeft toe dat ze met het versturen van de brief een ‘verkeerde inschatting’ heeft gemaakt, maar
dat ze zorgvuldig heeft gehandeld. Het cda laat weten vóór de verruiming van embryoselectie bij ernstige ziekten te zijn. Eind juni wordt een akkoord bereikt waarbij de embryoselectie wordt uitgebreid voor dragers met een genetisch borst- of darmkankergen. Begin juli
krijgt de staatssecretaris uiteindelijk brede steun voor haar brief. Alleen de sgp is tegen en is
teleurgesteld dat de ChristenUnie niet standvastiger is gebleken.
Debat over arrestatie cartoonist Nekschot
Er ontstaat in de Kamer ophef over de arrestatie van cartoonist Gregorius Nekschot. De
politie houdt hem op 13 mei op last van het Amsterdamse Openbaar Ministerie aan.
Nekschot, een pseudoniem, wordt aangeklaagd voor het publiceren van cartoons die discriminerend zouden zijn voor moslims en mensen met een donkere huidskleur. Eind mei stuurt
minister Hirsch Ballin een brief naar de Kamer waarin hij uiteenzet dat de inval in de woning
van de cartoonist nodig was om te voorkomen dat hij ‘relevant bewijsmateriaal zou kunnen
wegmaken’, maar hij geeft ook toe dat de cartoonist wellicht te lang is vastgehouden. De pvda
is niet tevreden met de brief en vindt dat de minister zijn eigen rol in de gang van zaken in
de Kamer nader moet toelichten.
Hirsch Ballin ontkent in juni in de Kamer actieve betrokkenheid bij de arrestatie van
Nekschot. Het om heeft hem alleen op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek en Hirsch Ballin heeft dus geen aanwijzingen gegeven. pvda-lid Heerts vermoedt dat er
sprake was van een ‘politieke arrestatie’, omdat het om en het ministerie doorgaans overleggen over gevoelige strafzaken die ministeriële verantwoordelijkheid dragen. De vvd spreekt
van een ‘mistig’ schrijven van de minister.
Spanningen rondom de jsf
In mei en juni botsten coalitiegenoten pvda en cda in de Kamer reeds over de Joint Strike
Fighter (jsf). De pvda-fractie heeft voor een onderzoek gepleit naar de alternatieven voor de
jsf die het gevechtsvliegtuig f16 moet opvolgen. Staatssecretaris van Defensie De Vries (cda)
vond echter dat Defensie prima zelf kon uitzoeken wat de alternatieven zijn zonder gebruik
te maken van een extern bureau. De pvda is altijd faliekant tegen de komst van de jsf
geweest, maar moest als coalitiepartner water bij de wijn doen. Eerder had de pvda gedreigd,
tot ergernis van coalitiepartner cda, de voortgang van de Nederlandse jsf-deelname te blokkeren als er geen extern onderzoek zou komen naar alternatieven. Door het inbinden van de
pvda kon een intentieverklaring worden getekend voor deelname aan een testprogramma en
de aanschaf van twee testtoestellen.
In juni komt de pvda in de Kamer terug op de kwestie en willen de sociaaldemocraten de
staatssecretaris via een motie dwingen om de f18 Super Hornet van Boeing in het onderzoek
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te betrekken. Eerder werd in het regeerakkoord afgesproken dat alle kandidaten nogmaals
met elkaar moesten worden vergeleken. De Vries is hier tegen omdat het toestel al in 2002 was
afgevallen als kandidaat. In juli laat de staatssecretaris met een brief aan de Kamer weten dat
alleen de f-35 jsf, de advanced f16 en de Saab Gripen Next in aanmerking komen als mogelijke opvolgers voor de f16.
En verder…
-

-

-

-

eist de Kamer van minister Hirsch Ballin uitleg over de vermindering van de persoonsbeveiliging van het Kamerlid Verdonk;
biedt minister van Defensie Van Middelkoop (cu) zijn verontschuldigingen aan de
Kamer aan over het feit dat zijn ministerie in 2005 en 2006 verkeerde cijfers naar
buiten heeft gebracht over de kosten die het departement maakte voor het Koninklijk
Huis;
besluit de meerderheid van de Kamer de oproep van de cu aan de minister-president om
de openingsceremonie van de Olympische Spelen te boycotten niet te steunen; cu,
GroenLinks, d66 en pvv zijn voor de boycot;
komt er geen parlementair onderzoek, waarop de pvv had aangedrongen, naar de
omvang van corruptie op de Nederlandse Antillen en Aruba;
is er geen Kamermeerderheid voor het voorstel van cda en pvv om de leeftijdsgrens voor
prostituees te verhogen van 18 naar 21 jaar om zo illegaliteit en misstanden binnen de
sector tegen te gaan;
maakt sp-voorman Marijnissen half juni bekend dat hij opstapt als fractieleider maar
aanblijft als Kamerlid en partijvoorzitter; gezondheidsredenen spelen hierbij een rol,
Agnes Kant volgt Marijnissen op.

Juli 2008
Ruzie in coalitie over uitstel btw-verhoging
Begin juli botsen de fracties van cda en pvda tijdens het begrotingsdebat over de
‘Voorjaarsnota’ over uitstel van de geplande btw-verhoging. De pvda pleit voor een uitstel
van een jaar voor de btw-verhoging en de verlaging van de ww-premie in verband met de
stijging van de inflatie. Het cda ziet hier niets in en wil dat het kabinet vasthoudt aan het uitgangspunt om de kosten van arbeid te verminderen en meer mensen aan het werk te krijgen.
De verhoging van de btw van 19 naar 20 procent levert het kabinet 2 miljard euro op waarmee
de ww-premie sterk kan worden verlaagd.
Nieuwe Europese ‘grondwet’ door de Eerste Kamer
Begin juli stemt de Eerste Kamer eindelijk in met het Verdrag van Lissabon, de opvolger van
de door de Nederlandse burgers weggestemde Europese Grondwet. Alleen de sp en de pvdd
zijn het hier niet mee eens.
In mei hebben psp, d66, GroenLinks, pvv en pvdd in de Tweede Kamer nog een initiatiefvoorstel ingediend voor een referendum over het verdrag. sp-Kamerlid Van Bommel zag
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het debat over het voorstel als de laatste kans op een referendum over het verdrag. Het
voorstel kreeg geen meerderheid in de Tweede Kamer.
En verder…
-

-

-

strandt in de Eerste Kamer de Aanbestedingswet, die beoogt de verscheidenheid van
bestaande regelgeving voor aanbesteding gelijk te trekken en te vereenvoudigen, omdat
het voorstel te weinig inhoud heeft en zou leiden tot juridisering van de regels;
is de Tweede Kamer steeds minder enthousiast voor het voorstel over rekeningrijden van
minister Eurlings; onder druk van het zomerreces worden beslissingen hierover overgeheveld naar na de zomer;
zet minister Klink de marktwerking in de zorg door terwijl de Kamer heeft gevraagd
daarmee te wachten tot ze terug is van reces.

Augustus 2008
Kamerlid Duyvendak stapt op
Begin augustus raakt het GroenLinks-Kamerlid Duyvendak in opspraak. In een persbericht
over zijn te verschijnen boek Klimaatactivist in de politiek spreekt de politicus over een
inbraak bij het ministerie van Economische Zaken in 1985 waarbij hij betrokken is geweest en
waarbij stukken over kernenergie zijn ontvreemd. In zijn boek schrijft hij behalve over zijn
Kamerlidmaatschap ook over de actiegroep van de milieubeweging waarin hij in de jaren
tachtig actief is geweest. Dit zorgt voor ophef bij de Kamerfracties die het vooral niet zint dat
Duyvendak het nieuws ‘met trots’ naar buiten bracht. Later blijkt dat de GroenLinkser ook
heeft aangezet tot geweld tegen ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. Als
redacteur van het krakersblad Bluf! was Duyvendak in de jaren tachtig medeverantwoordelijk voor het afdrukken van namen en adressen van topambtenaren van het ministerie. Later
blijkt dat actievoerders naar aanleiding hiervan brandende lappen in brievenbussen hebben
gegooid van de genoemde ambtenaren.
GroenLinks-leider Halsema zegt dat Duyvendak de partij heeft beschadigd en beoordeelt
de inbraak als ‘moreel en politiek onacceptabel’. Op 14 augustus treedt Duyvendak af als lid
van de Kamer.
Ook Minister Cramer komt onder vuur te liggen wanneer het erop lijkt dat zij als voorzitter van Milieudefensie met 177 anderen in een advertentie, haar handtekening zou hebben
gezet onder een steunverklaring voor het blad Bluf!. Cramer zegt zich hier niets van te herinneren en wijst erop dat haar naam in de advertentie op twee punten fout is gespeld. Toch stelt
ze een onafhankelijk onderzoek in naar de advertentie. Tijdens het Kamerdebat in september
blijkt dat het onderzoek geen belastende feiten heeft opgeleverd.
En verder…
-

is de oppositie boos omdat Defensie haar militairen verbiedt om op de Gay Pride in
Amsterdam in uniform aanwezig te zijn;
eist een Kamermeerderheid van staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid ophel-
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-

dering over de reanimatiestop voor 70-plussers in een verzorgingstehuis;
werken cda, cu en vvd aan een initiatiefvoorstel voor het verbod op kraken.

Noot
1

Dit overzicht is gebaseerd op de berichtgeving in nrc Handelsblad, Parlementaire Nieuwsbrief en de
Handelingen der Staten-Generaal. Een overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
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