
Voorzitter: Korthals Altes

Tegenwoordig zijn 73 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman, Bierman-
Beukema toe Water, De Boer,
Boorsma, Braks, Van den Broek-
Laman Trip, Van Bruchem, Castri-
cum, Dees, Doesburg, Dölle, Dupuis,
Van Eekelen, Eversdijk, Van Gennip,
Ginjaar, Hilarides, Hofstede, Holdijk,
Van den Hul-Omta, Jaarsma, De
Jong, Jurgens, Ketting, Kneppers-
Heynert, Kohnstamm, Korthals Altes,
Van der Lans, Van Leeuwen, Lemstra,
Van der Linden, Lodders-Elfferich,
Luijten, Lycklama à Nijeholt,
Meindertsma, Pastoor, Pitstra,
Platvoet, Le Poole, Rabbinge,
Rensema, Roscam Abbing-Bos,
Rosenthal, Ruers, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Sorgdrager, Stekelenburg,
Stevens, Swenker, Tan, Terlouw, Van
Thijn, Timmerman-Buck, Varekamp,
Ter Veld, Veling, De Vries, Van Vugt,
Werner, Wiegel, Witteveen, Woldring,
De Wolff, Wolfson, Wöltgens en
Zwerver,

en de heren Hermans, minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen, en Pronk, minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Van Heukelum en Hirsch Ballin,
wegens verblijf buitenslands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ingekomen is een
beschikking van de voorzitters van
de Eerste en van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal houdende
aanwijzing van de heer P.R.H.M. van
der Linden tot plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Parlemen-
taire vergadering van de Raad van
Europa.

Deze beschikking ligt op de griffie
ter inzage. Ik stel voor, deze
beschikking voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De overige ingeko-
men stukken staan op een lijst, die in
de zaal ter inzage ligt. Op die lijst
heb ik voorstellen gedaan over de
wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen
geen bezwaren zijn ingekomen,
neem ik aan, dat de Kamer zich met
de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
interpellatie-Schuurman over de
rol van de Eerste Kamer in de
jongste kabinetscrisis, te weten:
- de motie-Schuurman c.s., hou-
dende de uitspraak dat het onge-
wenst is dat Eerste-Kamerleden aan
regeerakkoorden worden gebonden
(nr. 266).

(Zie vergadering van 15 juni 1999.)

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Schuurman.
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De heer Schuurman (RPF/GPV):
Mijnheer de voorzitter! Mede
namens de ondertekenaars van de
motie merk ik het volgende op. De
ingediende motie heeft duidelijk de
spits in de discussie van twee weken
geleden bepaald. Verschillende
fractievoorzitters reageerden op het
dictum, dat uitspreekt dat het
ongewenst is dat leden van de Eerste
Kamer, gelet op de eigen taak en
plaats van de Eerste Kamer in het
wetgevingsproces, zich aan
regeerakkoorden binden. Zo’n
geformuleerd dictum is in vergelij-
king met andere moties overigens
een uitzondering, want er wordt
daarin geen concrete maatregel,
maar een algemene wens aangege-
ven. Verschillende interpretaties
liggen dan ook voor de hand. Bij het
in stemming brengen van de motie
voor een ’’ja’’- of ’’nee’’-stem, gaat
die nuance verloren, terwijl er in
deze Kamer toch in hoofdlijn
overeenstemming is. Zo heeft
mevrouw Lycklama gezegd dat zij
het met de strekking eens is; de heer
Ginjaar heeft gezegd dat met
betrekking tot het regeerakkoord
geen garantie is afgegeven over het
stemgedrag van de Eerste-
Kamerfractie van de VVD. Gelet op
deze uitlatingen, kan worden
geconcludeerd dat er voor de
genoemde coalitiefracties van een
strikte, dwangmatige binding aan
regeerakkoorden geen sprake is.
Derhalve trekken wij de motie in.

De voorzitter: Ik stel vast, dat de
motie is ingetrokken.
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