
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 59 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den
Berg, Biermans, Van Bijsterveld, Doek, Dölle, Van Driel,
Dupuis, Duthler, Eigeman, Engels, Essers, Franken,
Goyert, De Graaf, Hendrikx, Hermans, Hillen, Ten Hoeve,
Hofstra, Holdijk, Ten Horn, Huijbregts-Schiedon, Janse de
Jonge, Klein Breteler, Kneppers-Heijnert, Koffeman, Kox,
Lagerwerf-Vergunst, Laurier, Leijnse, Leunissen,
Linthorst, Meindertsma, Meulenbelt, Meurs, Noten,
Putters, Quik-Schuijt, Rehwinkel, Reuten, Rosenthal,
Schaap, Schuurman, Slager, Slagter-Roukema, Smaling,
Strik, Swenker, Tan, Terpstra, Timmerman-Buck, De Vries,
De Vries-Leggedoor, Werner, Westerveld en Willems,

en de heer Balkenende, minister-president, minister van
Algemene Zaken.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van Kappen, Vedder-Wubben, Haubrich-Gooskens, De
Boer en Schouw, wegens verblijf buitenslands;

Van der Linden, Broekers-Knol en Peters, wegens verblijf
buitenslands in verband met deelname aan de COSAC;

Russell en Vliegenthart, wegens verblijf buitenslands in
verband met het bijwonen van de parlementaire
NAVO-assemblée;

Thissen en Kuiper, wegens bezigheden elders;

Yildirim, wegens persoonlijke redenen;

Böhler, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst
die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstel-
len 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 einde van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk

Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband
met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig
beslissen (31769).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik heet de minister-president van harte
welkom in de Eerste Kamer. Voordat ik de leden vraag
om te gaan staan voor de officiële herdenking in verband
met de gebeurtenissen in Apeldoorn, wil ik graag
uitspreken dat wij hebben meegeleefd met onze collega
Fred de Graaf vanwege zijn zware verantwoordelijkheid
als burgemeester van Apeldoorn op Koninginnedag en
de dagen daarna.

Ik verzoek de leden, te gaan staan.

Koninginnedag 2009: de contrasten konden niet groter
zijn. Gezamenlijkheid en feest kwamen in het teken te
staan van een eenling en een drama. Normaliter
pleisterplakkende verzorgers werden hulpverleners die
poogden, mensenlevens te redden. De hoorbare diepe
zucht van de aangedane Koningin Beatrix was veelzeg-
gend, maar evenzeer de onhoorbare zucht van opluch-
ting van menigeen dat geen sprake was van een
terroristische groep. De werkelijkheid van een aanslag op
leden van de Koninklijke familie met doden en gewonden
kon aanvankelijk niet als realiteit worden ervaren, was
onvoorstelbaar. Ongeloof ging gaandeweg gepaard met
ontzetting. De schokgolf verspreidde zich over heel
Nederland. ″Apeldoorn″ werd internationaal nieuws.

Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden, de
slachtoffers, de hulpverleners en allen die door het
drama op 30 april jongstleden zijn geraakt. Er zijn diepe
wonden geslagen door het zo plotse verlies van
dierbaren. De tijd heelt niet altijd alle wonden; soms is
daarvoor zelfs een heel mensenleven te kort. Volledig
fysiek herstel zal wellicht niet alle slachtoffers gegeven
zijn, hetgeen hen voor het leven kan tekenen. De
psychische verwerking van het gebeurde zal daarnaast
voor menigeen een zware opgave zijn en een lange weg
te gaan. Dit geldt ook voor degenen die getuige waren
van het drama en te kampen hebben met onuitwisbaar-
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heid van telkens terugkerende beelden. De gesprekken
die ik na afloop van de herdenking in Apeldoorn vrijdag
jongstleden met hulpverleners mocht hebben over hun
rol en hun beleving waren indrukwekkend.

Het past om behalve de nabestaanden van zeven
onschuldige burgers ook de nabestaanden van de dader
bij deze herdenking in de Eerste Kamer te betrekken. Ook
zij hebben een dierbare verloren. Daarbij: wat hem moge
hebben gedreven, zij moeten verder leven met vele
onbeantwoorde vragen, tegelijk met het besef dat geen
enkel motief de daad rechtvaardigt.

Wij staan stil bij hen die getroffen zijn. Wij leven
intens met hen mee en zijn hen nabij. Mogen zij zich
daardoor gedragen weten.

Het woord is aan de minister-president.

Minister Balkenende: Mevrouw de voorzitter. Koningin-
nedag 2009 moest een onvergetelijk Oranjefeest worden.
Heel Nederland was er klaar voor, en Apeldoorn in het
bijzonder. Duizenden vrijwilligers hadden zich met hart
en ziel ingezet om het bezoek van de koninklijke familie
tot een groot succes te maken. Ook de tienduizenden
mensen langs de route en de miljoenen die voor de tv
zaten, maakten zich op voor een prachtige dag, tot dat
ene dramatische moment even voor 12.00 uur; het
moment dat heel Nederland schokte en in verbijstering
achterliet, het moment waarop een onbegrijpelijke daad
van een eenling het leven kostte aan zeven onschuldige
mensen.

Namens het kabinet wil ik ook hier uitspreken dat wij
intens meeleven met de nabestaanden van de slachtof-
fers en met de gewonden. Ik hoop vurig dat iedereen die
door deze afschuwelijke gebeurtenis is getroffen, de
kracht en de steun vindt om het persoonlijke verdriet te
verwerken. Ook spreken wij onze grote dank uit aan al
degenen die op enigerlei wijze hulp hebben geboden. In
deze Kamer noem ik daarbij in het bijzonder de
burgemeester van Apeldoorn, de heer De Graaf.

Tegen alle getroffenen zeg ik: de Nederlandse
samenleving staat naast u, in navolging van de Koningin
en de andere leden van het Koninklijk Huis. Ook voor
hen is het een zware en moeilijke tijd. Des temeer
verdient de diepe persoonlijke betrokkenheid van de
koninklijke familie respect en waardering. Uit de
gesprekken die ik zelf voerde, weet ik dat slachtoffers en
nabestaanden zich daardoor gesteund weten en er troost
uit putten.

Mevrouw de voorzitter. Koninginnedag 2009 werd met
één harde klap een dag met een gitzwarte rand, een dag
die voor altijd in ons collectieve geheugen gegrift staat,
maar bovenal een dag die onschuldige slachtoffers eiste
en die het leven van veel families voorgoed tekent. Zij
zijn en blijven in onze gedachten.

De voorzitter: Ik verzoek om enkele ogenblikken stilte.

(Alle aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in
acht.)

Sluiting 13.42 uur

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoor-
stellen te doen plaatsvinden op:
12 mei 2009:

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele
bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en
beroep bij niet tijdig beslissen (31769);
26 mei 2009 (i.p.v. 19 mei 2009):

Debat NSL
23 juni 2009 (eventueel 8 september 2009):

Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op
16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese
Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) (31267);

Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot
stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid
(herzien) (Trb. 1993, 123) (31283):

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissies voor
Economische Zaken op19 mei 2009:

Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van
regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een
publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn
verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering
van gedragsregels voor de overheid) (31354);
op 19 mei 2009 (i.p.v. 28 april 2009):

Implementatie van Europese regelgeving betreffende
het verkeer van diensten op de interne markt (Diensten-
wet) (31579);
Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid op 19 mei 2009
(i.p.v. 12 mei 2009):

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder
meer de erkenning en de financiering van de publieke
omroep (31804);
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 8 september 2009:

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoor-
ziening jonggehandicapten in verband met het bevorde-
ren van de participatie van jonggehandicapten door werk
en arbeidsondersteuning (31780);
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 2 juni 2009 en de
plenaire behandeling op 29 juni 2009 (onder voorbe-
houd):

Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren
tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren) (31775);
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 juni 2009 en de
plenaire behandeling op 7 juli 2009 (onder voorbehoud):

Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet
SZW-wetgeving 2009) (31811).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de

staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van de
geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en
Externe Betrekkingen van 27 en 28 april 2009 (griffienr.
143869);

Voorzitter

Eerste Kamer
Lijst van besluiten en ingekomen
stukken

12 mei 2009
EK 31 31-1450


