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Vragen van het lid Platvoet
(GroenLinks) op 24 januari 2002
meegedeeld aan de
minister-president, minister van
Algemene Zaken inzake het
tv-interview van Z.K.H. Prins
Willem-Alexander en mevrouw
Máxima Zorreguieta op 18 januari
2002.

1
Hebt u na uw preview van het
tv-interview, dat op TV2 op 18 januari
jl. is uitgezonden, overwogen de
passage waarin Z.K.H. Prins
Willem-Alexander uitspreekt dat het
onderzoek van professor Baud «een
mening» is, niet te laten uitzenden?

2
Bent u nog steeds van mening dat het
onderzoek van professor Baud een
gedegen en evenwichtig inzicht geeft
in de desbetreffende periode?

3
Geldt deze positieve opvatting ook
voor de conclusies, die deel uit
maken van het onderzoek, en waarin
(conclusie 5, blz. 194) professor Baud
stelt dat het ondenkbaar is dat Jorge
Zorreguieta niets van de praktijk van
de repressie en van de
mensenrechtensituatie zou hebben
geweten?

4
Is de opvatting van de Kroonprins dat
het «een mening» betreft de
opvatting van de regering?

5
Hoe kwalificeert u de opvatting van
Z.K.H. Prins Willem-Alexander in het
licht van het leerstuk van de
ministeriële verantwoordelijkheid,
zoals laatstelijk beschreven in de
regeringsnotitie «Het Koningschap»?
Is de kwalificatie «dat was nu voor de
tweede keer, maar hierna nooit weer»
hiervoor passend?

6
Vindt er nog een screening plaats van
het Argentijnse deel van de
gastenlijst van het huwelijk, zodat
voorkomen kan worden dat andere
personen die een vooraanstaande rol
hebben gespeeld ten tijde van het
Videla-regime, zoals Alejandro
Estrada, het huwelijk bijwonen? Zo ja,
welke criteria worden bij deze
screening gehanteerd?

Antwoord

Antwoord van de heer Kok
(minister-president, minister van
Algemene Zaken). Ontvangen 31
januari 2002

1–6
Voor het antwoord op deze vragen
mag ik verwijzen naar mijn antwoord
op de vragen van het lid Kant van de
Tweede Kamer d.d. 23 januari 2002,
alsmede de antwoorden op de vragen
van hetzelfde lid van de Tweede
Kamer d.d. 23 januari 2002.
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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden
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