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Het parlementaire jaar 2012-2013*

Jan Ramakers

September 2012

Verkiezingen

Na een korte, intensieve campagne, toegespitst op grote thema’s als de economische en finan-
ciële crisis, de zorg, de woningmarkt en Europa, vinden op 12 september de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer plaats. De verwachting is dat de strijd zich zal toespitsen op de vvd en de 
sp, maar blijkt te gaan tussen de vvd en de pvda. De uitslag is verrassend; de kiezer is mas-
saal naar het midden getrokken. De vvd haalt 41 zetels (+10), pvda 38 (+8), pvv 15 (-9), sp 15 
(0), cda 13 (-8), d66 12 (+2), ChristenUnie 5 (0), GroenLinks 4 (-6), sgp 3 (+1), Partij voor de 
Dieren 2 (0), en nieuwkomer 50Plus 2. GroenLinks en ChristenUnie profiteren van een lijst-
verbinding met respectievelijk de pvda en de sgp en krijgen een restzetel. Omtzigt (cda) is de 
enige kandidaat op een onverkiesbare plaats die dankzij voorkeurstemmen in de Kamer komt. 

Kabinetsformatie

Nu de koningin niet langer het voortouw heeft in de kabinetsformatie, treedt demissionair 
vvd-minister Kamp op verzoek van de Tweede Kamer op als ‘verkenner’ in het formatie-
proces. Hij bespreekt met de fracties welke opdracht een informateur moet krijgen. Vrijwel 
algemeen is de opvatting dat er een poging moet worden ondernomen om een kabinet te 
formeren waaraan ‘ten minste’ vvd en pvda deelnemen, eventueel aan te vullen met een of 
meer andere partijen, omdat de twee geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben. Rutte wil 
in ieder geval niet met pvda én sp in een kabinet. 

Op maandag 17 september gaan Rutte en Samsom samen in gesprek met Kamp. Zij signa-
leren een ‘groeiend draagvlak’ voor samenwerking, en Kamp adviseert de Kamer ‘op zo kort 
mogelijke termijn de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet uit vvd en pvda, 
de grootste partijen en de grootste winnaars’. Ook stelt hij voor samen met pvda-prominent 
en oud-minister Bos op te treden als informateur, maar daar moet de Tweede Kamer zich nog 
over uitspreken na het debat met de verkenner, een novum in de parlementaire geschiedenis.

Tijdens het debat wordt duidelijk dat vvd en pvda er de voorkeur aan geven er zonder een 
derde partij uit te komen. Roemer verwijt Samsom de sp te hebben laten vallen. Ook Groen-
Links en d66 voelen zich buitengesloten, maar de meerderheid van de adviezen aan Kamp sug-
gereerden dat de grote twee het eerst maar samen moesten proberen. De motie van Rutte om 
Kamp en Bos tot informateur te benoemen, wordt met grote meerderheid aangenomen.

* Dit overzicht is gebaseerd op de berichtgeving in de Volkskrant, nrc Handelsblad en sc
Online, en op de website www.tweedekamer.nl.
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De formatie start – onder strikte mediastilte – met een ronde met financiële topadviseurs: 
Teulings (cpb), Knot (dnb), demissionair minster van Financiën De Jager (cda) en diens 
topambtenaar Van Zwol praten informateurs en onderhandelaars bij over de economische 
problemen en de overheidsfinanciën.

Er doet zich een incident voor als de nieuwe Kamervoorzitter, Van Miltenburg, koningin 
Beatrix tijdens een kennismakingsbezoek blijkt te hebben voorgesteld ook de informateurs 
te ontvangen voor een nadere kennismaking. Opmerkelijk, want het staatshoofd speelt geen 
rol meer aan het begin van het formatieproces. d66-fractievoorzitter Pechtold maakt dan ook 
onmiddelijk bezwaar tegen de handelwijze van Van Miltenburg. In een overleg met de frac-
tievoorzitters legt de Kamervoorzitter uit dat Kamp en Bos geen bezwaar hadden tegen een 
beleefdheidsbezoek; bij nieuwe stappen zal zij vooraf overleg plegen met de fractievoorzitters.

Prinsjesdag en troonrede

Omdat de troonrede wordt uitgesproken onder verantwoordelijkheid van een demissionair 
kabinet, is de inhoud van beperkte betekenis. Aan troonrede en miljoenennota liggen immers 
het Lenteakkoord van de ‘Kunduzcoalitie’ ten grondslag, waaraan tijdens de formatie onge-
twijfeld zal worden gemorreld. Het demissionaire kabinet waarschuwt dat de pijn van de 
financiële crisis nog niet voorbij is. De koopkracht daalt voor het vierde achtereenvolgende 
jaar door lastenverzwaringen. Zo worden de onbelaste reiskostenvergoedingen afgeschaft en 
worden de lonen bij de overheid bevroren. Verder gaat de btw omhoog, is de rente van de 
aflossingsvrije hypotheek niet langer belastingaftrekbaar, en gaan het eigen risico in de zorg, 
de accijnzen op tabak en drank, en de aow-gerechtigde leeftijd omhoog. ‘Scheefwoners’ gaan 
meer huur betalen, de ziektewet wordt hervormd. Wel worden de bezuinigingen op het pas-
send onderwijs geschrapt.

Nieuwe voorzitter Tweede Kamer

Op 19 september neemt Verbeet afscheid als voorzitter van de Tweede Kamer. Er zijn drie 
kandidaten om haar op te volgen: Van Miltenburg (vvd), Schouw (d66) en Arib (pvda). 
Voorlopig neemt Bosma (pvv) de taken van Verbeet waar. Op 25 september kiest de Kamer in 
drie stemrondes Van Miltenburg tot voorzitter. De vvd heeft nu gelijktijdig het premierschap 
en het voorzitterschap van Eerste en Tweede Kamer in handen, hetgeen ongebruikelijk is.

En verder…

• besluit de Tweede Kamer op initiatief van de ChristenUnie voor de duur van de kabinets-
formatie tot een stop op de uitzetting van asielzoekerskinderen die langer dan vijf jaar in 
Nederland verblijven; minister Leers (cda; Immigratie en Asiel) laat echter onduidelijk-
heid bestaan over de vraag of hij de motie uitvoert; ChristenUnie en d66 willen dat Leers 
en premier Rutte naar de Kamer komen om zich voor de kwestie te verantwoorden;

• vinden de Tweede Kamerfracties van d66, pvda, GroenLinks en sp het besluit van minister 
Schulz (vvd) om de a27 fors te verbreden ongepast, omdat het te ingrijpend zou zijn voor 
een demissionair minister.
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Oktober 2012

Kabinetsformatie

Op 1 oktober bereiken de onderhandelaars in het formatieproces een deelakkoord over de 
wijziging van de begroting voor 2013, het ‘Herfstakkoord’, dat geldt als een product van 
geven en nemen. De ‘forensentaks’ en de langstudeerboete, delen van het ‘Lenteakkoord’ 
waar beide partijen vanaf willen, gaan van de baan. Verder wordt het liggeld in ziekenhui-
zen afgeschaft, wordt de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg teruggedraaid 
en krijgen zzp’ers langer recht op doorbetaling bij ziekte. De dekking wordt voor een groot 
deel gevonden in het schrappen van het ‘vitaliteitssparen’, dat spaarloon- en levensloopre-
geling zou moeten gaan vervangen. Ook gaat de aow-leeftijd versneld omhoog. Een dag 
later vindt er een debat plaats waarin de Tweede Kamer Kamp en Bos ter verantwoording 
roepen voor het akkoord. Rutte en Samsom verdedigen het akkoord vanuit de Kamerbank-
jes. Links vindt het akkoord niet sociaal en groen genoeg; rechts, met name Wilders, hekelt 
de vele belastingverhogingen. 

Begrijpelijkerwijs leveren de Algemene Financiële Beschouwingen niet veel op. Harbers 
(vvd) en Plasterk (pvda) verdedigen de begroting uiteraard het sterkst. Zij krijgen het voor-
spelbare verwijt dat beide partijen verkiezingsbeloften hebben gebroken.

Samsom en Rutte op het Binnenhof tijdens de formatie van het kabinet-Rutte ii, oktober 2012

[Foto: anp – Phil Nijhuis]

B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   183 28-10-13   16:57

Carla van Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013. De Republiek van Oranje, 1813-2013



184

JAN RAMAKERS

In de loop van de onderhandelingen komen de partijen tot een akkoord over de wijziging 
van de studiefinanciering. In 2014 zal de basisbeurs worden vervangen door een sociaal leen-
stelsel. De onderhandelingen verlopen voorspoedig; de partijen verwachten er eind van de 
maand uit te zijn. Het cpb moet de plannen dan nog doorrekenen. De onderhandelaars 
zetten nadrukkelijk in op handhaving van het poldermodel. Werkgevers- en werknemers-
organisaties zullen nauw worden betrokken bij de uitwerking van de plannen en zij kunnen 
alternatieven aandragen.

Nog sneller dan verwacht – in het weekend van 27-28 oktober – is het conceptregeerak-
koord rond. Het bevat niet zozeer compromissen als wel een uitruil van pijnlijke maatrege-
len. De fracties stemmen in met het resultaat. Opmerkelijke zaken uit het conceptakkoord 
zijn onder meer: er wordt voor 16 miljard bezuinigd, de hoogte van de zorgpremie wordt 
sterk inkomensafhankelijk, de hypotheekrenteaftrek wordt ook voor bestaande gevallen 
gefaseerd verlaagd, het ontslagrecht wordt versoepeld, de ww-duur verkort, de inkomsten-
belasting gaat omlaag, de Hedwigepolder wordt onder water gezet, Ontwikkelingssamen-
werking levert een miljard in, het aantal gemeenten wordt beperkt en er komt een pardon 
voor in Nederland gewortelde asielzoekerskinderen.

Ook de namen van de beoogde bewindsliedenploeg zijn ingevuld. De verdeling van 
ministerszetels is 7 vvd – 6 pvda. Veel vvd-ministers uit het eerste kabinet-Rutte blijven aan: 
premier Rutte zelf, Opstelten (Justitie), Schippers (Volksgezondheid), Kamp (Economische 
Zaken), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Fractievoorzitter Blok (Wonen en 
Rijksdienst) is nieuw als minister, Hennis-Plasschaert komt verrassend op Defensie. Net zo 
verrassend is Asscher voor de pvda als vicepremier op Sociale Zaken. Verder levert de par-
tij Dijsselbloem (Financiën), Plasterk (Binnenlandse Zaken), Timmermans (Buitenlandse 
Zaken), Bussemaker (Onderwijs) en Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking). Voor de vvd treden als staatssecretaris aan: Weekers (Financiën), Teeven 
(Justitie) en Dekker (Onderwijs). De pvda levert Klijnsma (Sociale Zaken), Van Rijn (Volks-
gezondheid), Verdaas (Economische Zaken) en Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Blok 
wordt door oud-staatsecretaris Zijlstra vervangen als vvd-fractievoorzitter, Samsom blijft in 
de Kamer voor de pvda.

In het Kamerdebat over de informatie blijkt de oppositie vooral felle kritiek te hebben op 
de inkomensafhankelijke zorgpremie, die met name de middengroepen onevenredig zwaar 
zou treffen. De vvd zou kiezersbedrog hebben gepleegd tegenover de ‘hardwerkende Neder-
lander’, vooral omdat de maatregel wel nivellerend werkt, maar geen bezuinigingen oplevert. 
De linkerzijde is onder meer ook kritisch over de voorgenomen hervorming van arbeids-
markt en ww en over de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Aan een gedachtewis-
seling over het formatieproces zelf heeft de Tweede Kamer geen behoefte. 

Rutte wordt benoemd tot formateur, zodat hij de gesprekken met de beoogde bewinds-
lieden kan starten.

Vertrek partijleider GroenLinks

Nadat de partijtop van GroenLinks het vertrouwen in partijleider en fractievoorzitter Sap 
heeft opgezegd, stapt deze op. Na de verkiezingsnederlaag had de partijtop nog in het open-
baar zijn vertrouwen in Sap uitgesproken, hoewel er wel degelijk twijfels bestonden. Sap 
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zelf zag toen nog geen reden om haar functie neer te leggen zolang de commissie van de 
partij die de oorzaken van de verkiezingsnederlaag onderzoekt, niet haar conclusies heeft 
bekendgemaakt. Bovendien heeft Sap een mandaat van de leden; zij vindt daarnaast dat 
een voortijdig vertrek niets oplost. Het partijbestuur krijgt stevige kritiek en maakt aan de 
inderhaast bijeengeroepen partijraad bekend zijn functie neer te leggen. Van Ojik volgt Sap 
op als fractievoorzitter. Voortman neemt de vacante Kamerzetel in. Sap verschijnt niet bij 
haar afscheid van de Kamer.

Aftreden Van Rey

vvd-senator Van Rey komt in de problemen als hij ervan wordt beschuldigd in zijn functie 
van wethouder van Roermond geheime informatie te hebben gelekt over de sollicitatiepro-
cedure naar beoogd burgemeester en partijgenoot Offermans. Ook wordt hij verdacht van 
corruptie in de vastgoedsector. Van Rey legt uiteindelijk zijn politieke en bestuurlijke func-
ties neer.

Onderzoek Eerste Kamer naar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De onderzoekscommissie van de Eerste Kamer onder voorzitterschap van Kuiper (Chris-
tenUnie) presenteert het rapport Verbroken verbindingen? over de besluitvorming rond de 
privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten. De commissie onderzocht post en 
telefonie, de ns, de reïntegratiesector en de energiesector. Zij is kritisch over de privati-
sering en verzelfstandiging van al deze sectoren. De verzelfstandiging heeft niet geleid tot 
eenvoudiger en goedkopere organisatievormen. Het parlement moet zich intensiever met 
de verzelfstandigde diensten bezighouden en vaker evaluaties verrichten. Bestuurders van 
verzelfstandigde diensten moeten door het parlement kunnen worden gehoord omdat er 
miljarden aan overheidsgeld in omgaan. De commissie adviseert de splitsing tussen ns en 
Prorail ongedaan te maken.

En verder…

• verklaart een meerderheid van de Tweede Kamer de Natuurwet van staatssecretaris 
Bleker controversieel;

• gebruikt vvd-Kamerlid Litjens zijn maidenspeech om felle kritiek te uiten op Nationale 
Ombudsman Brenninkmeijer die geregeld zijn boekje ver te buiten zou gaan en daarmee 
het instituut Ombudsman zou schaden;

• heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer er geen moeite mee als Curaçao 
onafhankelijk zou worden; bij de verkiezingen aldaar blijkt een groeiend deel van de 
eilandbewoners, zij het nog een minderheid, daarvoor te voelen;

• steunen vvd en pvda het voorheen omstreden initiatiefwetsvoorstel van d66 en 
GroenLinks om gemeenten de bevoegdheid te geven om winkels te openen op zon- en 
feestdagen.
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November 2012

Kabinetsformatie

Op zaterdag 3 november stemmen de pvda-leden op het partijcongres in grote meerderheid 
in met het regeerakkoord, al is er wel wat kritiek, met name op het migratiehoofdstuk en op 
de bezuiniging op ontwikkelingshulp. Op de avond van diezelfde dag vindt het constituerend 
beraad van het nieuwe kabinet plaats. De nieuwe bewindslieden worden ’s maandags in een 
korte ceremonie beëdigd door de koningin, conform de nadrukkelijke wens van een meerder-
heid van de Tweede Kamer voor het eerst in de geschiedenis in het openbaar. Het is pijnlijk 
dat de ceremonie in verband met een regiefout over moet, tot ergernis van koningin Beatrix: 
‘Dan wordt het een toneelstukje.’ Daarna volgt de traditionele bordesscène.

Rumoer over het regeerakkoord

Er ontstaat vooral binnen de vvd veel rumoer over de afspraak in het regeerakkoord om tot 
een inkomensafhankelijke zorgpremie te komen. Die heeft wel een nivellerend, maar geen 
bezuinigingseffect. Desondanks blijft de fractie na langdurig overleg en bloc achter het akkoord 
staan. De pvda, waarvoor de inkomensafhankelijke premie al vijftien jaar een ‘kroonjuweel’ 
is, heeft immers ook het nodige ingeleverd. Met de nadere uitwerking van het plan moet het 
gewenste maatwerk worden geleverd.

Volgens sommige cijfers zou een aantal groepen er 10 tot 20 procent in koopkracht op 
achteruitgaan. In de Tweede Kamer willen cda, pvv, sp en d66 alleen het debat over de rege-
ringsverklaring met de premier aangaan als het kabinet extra cijfers overlegt over de koop-
krachtgevolgen van de voornemens. Nieuwe koopkrachtcijfers pakken nog ongunstiger uit. 
Het kabinet gaat akkoord met het eerder afgewezen verzoek van Buma (cda) om de plan-
nen te laten doorrekenen door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (nibud). Het 
debat over de regeringsverklaring wordt uitgesteld.

Ook de Eerste Kamer roert zich. Nadat de fracties van cda, d66 en sp hebben laten weten 
de plannen niet te zullen steunen, laat vvd-fractievoorzitter Hermans ook weten ‘grote moeite’ 
met de kabinetsplannen te hebben. De vvd-top wil dat de inkomensafhankelijke zorgpremie 
van tafel gaat. Wil het kabinet niet struikelen nog voor de regeringsverklaring is afgelegd, dan 
moet het regeerakkoord worden opengebroken. De pvda wil de vvd wel tegemoetkomen als 
het koopkrachtverlies voor de laagste inkomens verder wordt beperkt. Het kabinet stelt daar-
toe een aantal belastingmaatregelen voor die tevens de onrust in de vvd-achterban moeten 
bezweren doordat zij minder nivellerend werken dan de oorspronkelijke voornemens. Als 
tegemoetkoming aan de pvda worden de versobering van de ww en de vermindering van de 
ontslagbescherming minder rigoureus. Het plan met de zorgpremie gaat van de baan. Premier 
Rutte gaat door het stof: hij excuseert zich voor het feit dat hij in zijn rol van vvd-onderhan-
delaar een fout heeft gemaakt.

Debat over de regeringsverklaring

De valse start van het tweede kabinet-Rutte levert veel kritiek op van de oppositie tijdens het 
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debat over de regeringsverklaring. De oppositiepartijen vinden elkaar in hun kritiek op de 
te verwachten stijgende werkloosheid als gevolg van het kabinetsbeleid. De kwestie van de 
inkomensafhankelijke zorgpremie drijft zelfs de aartsvijanden d66 en pvv in elkaars armen. 
Roemer (sp) noemt de start van het kabinet ‘verwarrend en onprofessioneel’, Wilders (pvv) 
spreekt van het ‘krukkenteam fc Rutte’, en Buma verwijt de vvd dat die ‘stupide’ heeft onder-
handeld. vvd en pvda hebben de storm slechts overleefd doordat beide veel hebben inge-
leverd. vvd-fractievoorzitter Blok verdedigt zich met de mantra dat de vvd verantwoorde-
lijkheid wil nemen. pvda-leider Samsom ontkent niet dat de pvda stevige concessies heeft 
moeten doen. Zo accepteert hij de bezuiniging op ontwikkelingshulp ‘niet zonder pijn’. 

Opmerkelijk is dat de oppositie boos is op Kamervoorzitter Van Miltenburg, die meer dan 
eens fractievoorzitters afkapt omdat zij hun quotum van drie interrupties hebben bereikt.

Europese top

Eind november vindt in Brussel het gevecht tussen de eu-lidstaten plaats over de begroting 
van de Unie. Daaraan voorafgaand debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte over de 
Nederlandse inzet tijdens de onderhandelingen. Rutte krijgt steun van vrijwel de hele Kamer 
voor zijn voornemen te pleiten voor inperking van het zogenoemde meerjarig kader voor 
2014 tot 2020 met ongeveer 10 procent. Er moet zo’n 100 miljard van het totaal af. Kamer en 
kabinet bepleiten verder een aantal maatregelen waardoor Nederland netto minder afdraagt 
aan de Unie, alsmede een verschuiving van budgetten van landbouw naar onderzoek en 
innovatie.

En verder…

• blijkt bij het begrotingsdebat voor Justitie dat de bewindslieden Opstelten en Teeven 
inzake het veiligheidsbeleid pragmatisch te werk gaan; op een aantal punten komen zij 
zowel pvv als pvda tegemoet; 

• neemt de Eerste Kamer de Wet normering bezoldiging publieke en semipublieke sector 
aan waardoor de topsalarissen bij overheid en semipublieke sector definitief aan banden 
worden gelegd;

• verklaart de nieuwe minister van Financiën, Dijsselbloem, dat er wel degelijk ‘een heel 
groot risico’ bestaat dat de steun aan Griekenland Nederland geld gaat kosten, waarmee 
hij afstand neemt van het standpunt van zijn voorganger De Jager;

• blijkt dat de plannen van het kabinet voor een sociaal leenstelsel voor studenten in de 
Eerste Kamer kansloos zullen zijn, omdat GroenLinks alleen een sterk aangepast voorstel 
zal steunen, dat voor studenten gunstiger uitpakt; 

• is de oppositie, met name de pvv, kritisch over het akkoord dat de Europese ministers van 
Financiën hebben gesloten over hulp aan Griekenland; de vvd breekt daarmee de verkie-
zingsbelofte dat er geen extra geld naar Griekenland zou gaan; Rutte geeft toe dat hij zijn 
belofte ‘niet helemaal’ kan waarmaken;

• trekt het kabinet een aantal wetsvoorstellen van Rutte i in, te weten die met betrekking tot 
de verhoging van de griffierechten, de minimumstraffen bij recidive, de strengere voor-
waarden voor het Nederlanderschap en de verkleining van de Eerste en Tweede Kamer; 
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• berekent pvv-Tweede Kamerlid Van Klaveren dat de bezuiniging op ontwikkelingshulp 
tot 2017 beperkt blijft tot 200 miljoen euro netto per jaar, terwijl het regeerakkoord ogen-
schijnlijk een bezuiniging van een miljard belooft;

• overweegt de sgp haar kieslijst open te stellen voor vrouwen;
• eist een Kamermeerderheid garanties van het kabinet voor de veiligheid van het 

Elektronisch Patiëntendossier.

December 2012

Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer is premier Rutte op zoek naar zoveel 
mogelijk steun voor de plannen van het kabinet. Dat is afhankelijk van wisselende meer-
derheden voor verschillende voornemens; de coalitie steunt op niet meer dan dertig Eerste 
Kamerzetels. Rutte biedt ook openingen aan de oppositie: het regeerakkoord is ‘niet in beton 
gegoten’. De oppositie laat de premier in alle toonaarden weten dat hij naar compromissen zal 
moeten zoeken; alles-of-niets voorstellen lijken bij voorbaat kansloos.

Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis wordt in de Eerste Kamer een motie van 
wantrouwen ingediend tegen het voltallige kabinet. De pvv dient deze bovendien al in in de 
eerste ronde van het debat. Dat gaat ook de andere oppositiefracties te ver. Ze vinden dat de 
pvv het antwoord van Rutte in de eerste ronde van het debat heeft af te wachten.

Aftreden staatssecretaris Verdaas

Na een maand en een dag treedt staatssecretaris Verdaas (pvda, Economische Zaken) af omdat 
hij in opspraak is gekomen in verband met zijn declaratiegedrag als Gelders gedeputeerde. 
Premier Rutte en pvda-leider Samsom hebben tijdens de kabinetsformatie geen onderzoek 
gedaan naar het handelen van Verdaas. Overigens meent Rutte dat hem geen blaam treft. 
Tegenover de Kamer verklaart hij dat Verdaas is afgetreden naar aanleiding van twee nieuwe 
feiten, die nu pas aan het licht zijn gekomen. Uit onderzoek van dagblad De Gelderlander 
zou echter blijken dat Rutte wel degelijk over alle informatie beschikte en dat hij de Kamer 
dus onjuist heeft voorgelicht. De oppositie vindt dat de premier volledig op de hoogte had 
kunnen zijn. Rutte ontkent dat het volledige dossier over Verdaas hem heeft bereikt. Verdaas 
wordt opgevolgd door partijgenote Dijksma.

Begroting Sociale Zaken

Bij het debat over de begroting voor Sociale Zaken blijkt het regeerakkoord niet heilig. Vooral 
de pvda is bereid dit op een aantal punten aan te passen, bijvoorbeeld als het gaat om ontslag-
recht en ww. Wel zijn de financiële kaders ‘in beton gegoten’. Er zal dus compensatie moeten 
worden gezocht voor aanpassingen. Minister Asscher staat niet onwelwillend tegenover een 
beperking van de bezuiniging op de ww door invoering van een werknemerspremie, zoals sp 
en ChristenUnie hebben voorgesteld. Uit overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties 
moet de haalbaarheid blijken. Een volledige afschaffing van de bezuiniging acht hij onmoge-
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lijk. Asscher wil niet tornen aan de bezuiniging op de kinderopvang, ook al lijkt die voor 2013 
al te zijn gehaald door het inkrimpen van de sector.

Mediabeleid

De Tweede Kamer debatteert voor het eerst met staatssecretaris Dekker over zijn mediabeleid, 
in het bijzonder over de bezuiniging van 100 miljoen euro per jaar op de publieke omroep. 
Regeringspartijen vvd en pvda blijken nogal verschillend over de plannen te denken. De vvd 
is voor een beperkte publieke omroep met enkel nieuws, achtergronden, kunst en cultuur, de 
pvda pleit voor een sterke, brede publieke omroep. Dekker laat vooralsnog in het midden wat 
volgens hem de kerntaken van de publieke omroep moeten zijn.

Europadebat

Er is geen sprake van overdracht van soevereiniteit aan Brussel; wel ‘deelt’ Nederland bevoegd-
heden met de eu. Dat stellen woordvoerders van regeringspartijen vvd en pvda tijdens het 
debat voorafgaand aan de Europese top die medio december plaatsvindt.

In documenten van de Europese Raad wordt ook gesproken over ‘het poolen van econo-
mische soevereiniteit’. d66-leider Pechtold vindt dat een woordspelletje. Daarmee spelen de 
regeringspartijen de oppositie in de kaart. sp en pvv willen een referendum over de besluiten 
die op de komende Europese top voorliggen. Als de plannen doorgaan, krijgt Brussel veel 
meer zeggenschap over nationale begrotingen, macro-economisch beleid en – door de nog op 
te richten Europese bankenunie – over de banken.

Staatssecretaris Weekers in opspraak

vvd-staatssecretaris Weekers van Financiën komt in de problemen door zijn contacten met 
de in opspraak geraakte ex-senator en wethouder van Roermond, partijgenoot Van Rey. Van 
Rey heeft een reclameboodschap tijdens de verkiezingen voor hem gefinancierd. De vraag is 
of daar een tegenprestatie tegenover heeft gestaan. Verder heeft Weekers tegen vele adviezen 
in het belastingkantoor voor Noord- en Midden-Limburg niet van Roermond naar Venlo ver-
huisd. Ook vroeg Van Rey belastingadvies aan Weekers, die hem doorverwees naar een hoge 
ambtenaar van de belastingdienst. In de Tweede Kamer gaat Weekers door het stof voor de 
geschonken reclameboodschap; die had hij niet moeten aanvaarden. Premier Rutte verklaart 
dat zijn partijgenoot ‘brandschoon’ is en dat aan zijn aannamebeleid niets schort. De Kamer 
aanvaardt de uitleg van Weekers, maar de oppositie vindt dat Rutte tekortschiet. 

En verder…

• is er in de Tweede Kamer toch een meerderheid voor het schrappen van godslastering uit 
het Wetboek van Strafrecht nu de vvd, anders dan onder het kabinet-Rutte i, de sgp niet 
langer te vriend hoeft te houden;

• willen Jadnanansing (pvda) en Lucas (vvd) de begroting voor Onderwijs zo wijzigen dat 
er middelen beschikbaar komen voor techniekonderwijs op basisscholen;
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• stemt een meerderheid van de Tweede Kamer in met aangepaste steunmaatregelen voor 
Griekenland – de rente over lopende leningen wordt verlaagd en de aflossingstermijn ver-
lengd –, ondanks het risico dat er moet worden afgeschreven op de leningen;

• draagt de Tweede Kamer, op initiatief van d66 en met steun van de pvda, aan staats-
secretaris Dekker van Onderwijs op een einde te maken aan de 1040-lesurennorm in het 
voortgezet onderwijs;

• komt er na tien jaar discussie door steun van de GroenLinks, pvv, d66 en Partij voor de 
Dieren voor een initiatiefwet van pvda en sp per 2024 een verbod op de nertsenhouderij;

• kiest de parlementaire pers Samsom als politicus van het jaar en Hennis als het politiek 
talent van het jaar – Samsom eindigt ook op de eerste plaats bij het opiniepanel van het 
tv-programma EenVandaag;

• stemt de Tweede Kamer in met de stationering van Patriotraketten in Turkije en de uitzen-
ding van enkele honderden militairen ter bescherming tegen Syrië;

• maakt de Tweede Kamer door een motie van d66 en vvd een einde aan de Zondagswet 
van 1953 die de zondagsrust moet garanderen; handhaving daarvan wordt voortaan een 
gemeentelijke aangelegenheid.

Januari 2013

Dijsselbloem voorzitter van de eurogroep

Minister van Financiën Dijsselbloem wordt voorzitter van de eurogroep van zeventien 
ministers van Financiën, nadat aanvankelijk de Fransen zich tegen zijn kandidatuur heb-
ben verzet. Meteen na zijn benoeming in Brussel moet hij naar de Tweede Kamer komen. 
Aanleiding is een motie van wantrouwen die door pvv’er Van Dijck is ingediend. De 
grootste oppositiepartij vindt dat de ‘eurofiel’ Dijsselbloem geen twee bazen kan dienen. 
Maar behalve de pvv wil geen enkele partij het woord voeren. Ook voor eurokritische 
partijen als sp, ChristenUnie en Partij voor de Dieren gaat de motie van Van Dijck te ver.

Staatssecretaris Mansveld in de problemen

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur (pvda) komt in de Tweede Kamer in de 
problemen omdat deze geen genoegen neemt met haar informatievoorziening over het 
onderhoud van het spoor. Er dreigt een motie van wantrouwen of van afkeuring. De 
Kamer veronderstelt dat er vertragingen en veiligheidsrisico’s dreigen, maar de staatssec-
retaris vindt dat voorbarige conclusies en verzwijgt dat zij over informatie beschikt die tot 
dezelfde negatieve conclusies leidt. Mansveld ontkomt aan een motie door door het stof te 
gaan; zij erkent dat de informatievoorziening niet goed is verlopen en biedt haar excuses 
aan. Minister Schultz van Haegen komt ook naar de Kamer en kondigt disciplinaire maat-
regelen aan tegen de ambtenaren die het kritische rapport tegenhielden.
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En verder…

• wil het kabinet geen maatregelen nemen om het onevenredig grote koopkrachtverlies 
van ouderen te compenseren; minister Asscher denkt dat het koopkrachtverlies bij 
ouderen in 2013 niet sterk afwijkt van die bij andere groepen, maar sp en 50Plus vin-
den Asschers cijfers vertekenend;

• biedt de commissie-Hoekstra haar rapport over de corporatiesector aan de Tweede Kamer 
aan; volgens de commissie schort het in de sector aan ‘zelfcorrigerend vermogen’, maar is 
de affaire rond de in financiële problemen geraakte corporatie Vestia uniek in omvang en 
impact;

• keert Witteveen (pvda) terug in de Eerste Kamer als opvolger van Meurs, die lid wordt van 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid;

• ziet de Tweede Kamer vooralsnog af van een parlementaire enquête naar de problemen 
met de hogesnelheidstrein Fyra; pvda en vvd zijn tegen;

• moet staatssecretaris Weekers zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor belasting-
routes die multinationals in Nederland gebruiken om belasting te ontwijken; hij weigert 
echter maatregelen te nemen omdat die schadelijk zouden zijn voor het vestigingsklimaat 
en voor de schatkist;

• kondigt koningin Beatrix op 29 januari, twee dagen voor haar 75ste verjaardag, haar abdica-
tie aan; zij draagt op 30 april het koningschap over aan Willem-Alexander.

Februari 2013

Nationalisatie sns Reaal

De staat nationaliseert bank en verzekeraar sns Reaal die in de problemen is gekomen door de 
noodlijdende vastgoedtak. sns geldt als een systeembank die niet mag omvallen; bovendien 
heeft de bank nog een miljoenenschuld bij het Rijk openstaan. De stap kost de staat direct 
3,7 miljard euro. Daarnaast verschaft zij 1,1 miljard euro aan leningen en 5 miljard aan garan-
ties. Minister Dijsselbloem wil een deel van de kosten terughalen door de Nederlandse banken 
in 2014 een heffing van 1 miljard euro op te leggen. Hij vindt dit gerechtvaardigd omdat een 
faillissement van sns voor de banken ook hoge kosten met zich zou hebben meegebracht.

vvd-leider Rutte spreekt van mismanagement door de sns-top. pvda, sp en cda zien 
daarin aanleiding om de juridische mogelijkheden te onderzoeken om het management aan 
te pakken. pvda-leider Samsom wil bekijken of het mogelijk is uitgekeerde bonussen terug te 
vorderen. Regeringspartijen pvda en vvd willen een hoorzitting in de Tweede Kamer houden 
met De Nederlandsche Bank. De sp wil een parlementair onderzoek; de pvv geeft de voorkeur 
aan een enquête.

In de Kamer ontstaat ook ophef over het jaarsalaris van 5,5 ton voor de nieuwe sns-
topman. Dijsselbloem vindt dat echter verdedigbaar, gelet op wat elders in de sector wordt 
verdiend. Van links tot rechts vindt de Kamer dat de sector, die nu grotendeels in publieke 
handen is, fors dient te matigen. Ook Dijsselbloem roept op tot matiging van de lonen in de 
financiële sector, dit tot ongenoegen van de vakbonden, die vinden dat de minister zich niet 
met de cao-onderhandelingen heeft te bemoeien.
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Europadebat

cda-leider Buma legt bij Rutte het verzoek neer om een groot aantal bevoegdheden uit Brus-
sel terug te halen; dit naar aanleiding van de Europatoespraak van de Britse premier Cameron, 
waarin deze de mogelijkheid openhoudt desgewenst niet mee te doen aan Europese rege-
lingen. Buma vindt dat Rutte achter de feiten aanloopt en te weinig eigen visie ontwikkelt. 
Minister Timmermans en pvda-fractievoorzitter Samsom wijzen erop dat het inventariseren 
van bevoegdheden die kunnen worden overgedragen aan nationale overheden ook al in het 
regeerakkoord staat. Buma brengt dus niks nieuws.

Woonbeleid

De Tweede Kamer debatteert met minister Blok over zijn voornemens aangaande de woning-
markt. Hij wil de doorstroming van de huur- naar de koopsector bevorderen door de huren 
in de woningwetsector inkomensafhankelijk te maken. Het cda, waarvan het kabinet in de 
Eerste Kamer afhankelijk is, dreigt de plannen te blokkeren doordat het zich verzet tegen de 
strengere regels voor aflossing van hypotheken en tegen de verhuurdersheffing voor woning-
corporaties die uit de hogere huren betaald zou moeten worden. Deze heffing zou de investe-
ringsmogelijkheden van de corporaties frustreren. Als Buma voet bij stuk houdt, dreigt voor 
het kabinet een strop van 2 miljard euro. Blok moet tot overeenstemming met Buma komen 
voor de voorstellen de senaat bereiken. Hij belooft nog eens te gaan rekenen, maar het over-
leg met het cda loopt vast. Vervolgens zoekt Blok steun bij d66, ChristenUnie en sgp. Het 
regeerakkoord wordt opengebroken en er rolt een compromis uit de onderhandelingen: de 
maximale huurverhoging wordt beperkt tot 6,5 in plaats van 9 procent en de oorspronkelijke 
stringente hypotheekregels worden versoepeld, zodat de positie van starters op de koopmarkt 
verbetert. Door de beperking van de huurverhoging, en daarmee van de verhuurdersheffing, 
loopt de schatkist enkele honderden miljoenen mis.

Gaswinning in Groningen 

In Groningen vinden ten gevolge van de gaswinning enkele aardschokken plaats. Minister 
Kamp ziet echter geen mogelijkheid de gaswinning op een lager pitje te zetten. Hij wil ook, 
net als een Kamermeerderheid, eerst de resultaten van een nader onderzoek afwachten, die 
eind van het jaar worden verwacht. De politieke druk op de minister neemt echter toe; coa-
litiepartner pvda wil ‘per direct’ maatregelen nemen die het mogelijk maken de gaswinning 
te beperken.

Begrotingsproblemen

Ondanks tegenvallende cpb-cijfers – het begrotingstekort loopt in 2013 op tot 3,3 procent en 
in 2014 tot 3,4 procent, de werkloosheid stijgt naar 6,5 procent – wil de coalitie in 2013 niet 
extra bezuinigen om aan de begrotingseis van de eu te voldoen. In 2014 moet wel extra wor-
den bezuinigd. Dat hebben de fracties van vvd en pvda met het kabinet afgesproken. Voor de 
vvd was de drieprocentseis van Brussel tot nu toe heilig. Verder bezuinigen zou de economie 
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echter onnodig schaden. Bovendien zijn de tegenvallende cijfers voor een deel te wijten aan 
de eenmalige tegenvaller van de nationalisatie van sns Reaal, en wordt in 2014 herstel van de 
economische groei verwacht. Ook vreest de coalitie voor afkalving van het draagvlak voor 
hervormingen in de zorg en de sociale zekerheid als nu nog harder wordt bezuinigd. Premier 
Rutte gaat op zoek naar brede steun bij regerings- en oppositiepartijen en bij de sociale part-
ners voor nieuwe begrotingsplannen.

En verder…

• moet Timmermans van de Kamer in Brussel gaan pleiten voor meer openbaarheid van 
de vergaderstukken van de Europese Raad; de Kamer wil ook meer informatie over het 
regeringsstandpunt en over de ambtelijke voorbereiding daarvan;

• steunt een Kamermeerderheid van pvda, cda, d66, GroenLinks, sgp en pvdd een voorstel 
van de ChristenUnie voor (herinvoering van) een algeheel rookverbod in de horeca;

• laten cda, d66 en GroenLinks weten dat ze in de Eerste Kamer tegen het voorstel van 
staatssecretaris Teeven zullen stemmen om slachtoffers van een misdrijf in de rechtszaal 
een ‘strafwens’ te laten uitspreken; het voorstel haalt dan geen meerderheid;

• vindt de Eerste Kamer dat giften aan partijen boven 4500 euro openbaar moeten worden 
gemaakt;

• stemt de Tweede Kamer tegen een als ludiek bedoelde motie ‘van aanmoediging’ van de 
pvv die premier Rutte uitnodigt om op te stappen en zich aan te melden als nieuwe assi-
stent van eu-president Van Rompuy.

Maart 2013

Extra bezuinigingen

In een debat over de recente cpb-cijfers die extra bezuinigingen nodig maken vragen de coa-
litiepartijen de oppositie nadrukkelijk mee te denken over de invulling van die bezuinigingen. 
d66, GroenLinks en ChristenUnie blijken hier kritisch, maar niet onwelwillend tegenover te 
staan, maar pvv, sp en cda wijzen dit af. Inhoudelijk is er nog maar weinig te melden omdat 
het overleg tussen werkgevers en werknemers over ontslagrecht, duur van de ww en loonma-
tiging net is begonnen. Het kabinet wil de resultaten hiervan afwachten. De oorspronkelijke 
deadline voor het overleg van 1 april wordt niet gehaald.

Woonakkoord in de Eerste Kamer

Ondanks het feit dat de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft en ondanks 
stevige kritiek van de pvda – Duivesteijn noemt in zijn maidenspeech een aantal aspecten 
‘onvoldoende doordacht’ en hij wil dat de minister aantoont dat de corporaties na de ‘ver-
huurdersheffing’ voldoende investeringsmogelijkheden houden –, slaagt minister Blok erin 
het Woonakkoord door de senaat te loodsen. Hij had daartoe al in de Tweede Kamer een com-
promis gesloten met d66, ChristenUnie en sgp. Daardoor kunnen onder meer de maatregelen 
tegen het ‘scheefwonen’ in de huursector doorgang vinden. 
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Privatisering en verzelfstandiging overheidsdiensten

Het kabinet gaat bij het privatiseringen en verzelfstandigingen van overheidsdiensten ‘explicie-
ter en vollediger kijken naar de publieke belangen’. Dit in reactie op rapporten die de parlemen-
taire onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten van de Eerste 
Kamer en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) vorig jaar uitbrachten. 
In het verleden is te lichtzinnig omgesprongen met publieke belangen, blijkt uit de rapporten. 
Het huidige kabinet voert een terughoudend beleid als het gaat om privatiseringen, maar is wel 
van plan een aantal staatsbedrijven af te stoten, waaronder de Staatsloterij en Holland Casino. 

Dijsselbloem en Cyprus

Minister Dijsselbloem krijgt alom felle kritiek voor uitspraken die hij als voorzitter van de 
Eurogroep van ministers van Financiën heeft gedaan over de bijdrage van particuliere spaar-
ders en aandeelhouders aan de oplossing van de bankencrisis op Cyprus. Hun spaartegoeden 
zijn volgens hem niet langer veilig als hun land een beroep doet op het Europees noodfonds; 
de belastingbetaler kan volgens hem niet langer alleen opdraaien voor de redding van een 
land. In een Kamerdebat over de uitspraken verwijt de oppositie Dijsselbloem met zijn uit-
spraken onrust onder spaarders te zaaien, waardoor de financiële sector wordt geschaad. Hij 
erkent dat hij beter had moeten benadrukken dat de kleine spaarder zal worden ontzien.

En verder…

• stelt het kabinet 300 miljoen euro beschikbaar voor plannen van werkgevers en werkne-
mers om mensen bij dreigend ontslag aan nieuw werk te helpen en trekt het in 2013 en 
2014 50 miljoen extra uit voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid;

• houdt de Eerste Kamer het Woonakkoord van minister Blok op omdat een meerderheid 
geen genoegen neemt met de onzorgvuldige wijze waarop deze schriftelijke vragen beant-
woordt;

• houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de nationalisatie van sns Reaal;
• ontbiedt de pvv minister Asscher naar de Tweede Kamer om toelichting te geven op zijn 

kritische uitspraken over de Turkse bemoeienis met de ‘kwestie Yunis’, het rumoer rond 
het Turkse jongetje dat tegen de zin van zijn biologische moeder bij lesbische pleegouders 
is ondergebracht; 

• gaat de Tweede Kamer, dankzij de steun van het cda aan de kabinetsplannen, akkoord met 
een verplichte eindtoets in het basisonderwijs, die in mei in plaats van in februari wordt 
afgenomen, zodat de toets minder invloed heeft op de keuze van het vervolgonderwijs;

• overhandigen pvda, d66 en GroenLinks hun voorstellen voor een nieuwe natuurwet aan 
staatssecretaris Sharon Dijksma (pvda, Economische Zaken) in de initiatiefnota Mooi 
Nederland; het moet onder andere afgelopen zijn met de plezierjacht; 

• debatteert de Tweede Kamer over het correctief referendum, maar blijkt er vooralsnog 
geen tweederde meerderheid voor te zijn; er is wel een meerderheid van de helft plus één 
(vvd, cda en sgp zijn tegen).
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April 2013

Sociaal akkoord

Het kabinet sluit een langverwacht sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers. Volgens 
minister van Sociale Zaken Asscher zijn de afspraken ‘in beton gegoten’. Het kabinet betaalt 
wel een prijs: een deel van het regeerakkoord wordt afgezwakt (maximale uitkeringsduur ww, 
geen verplicht arbeidsquotum gehandicapten voor de werkgevers, latere versobering van het 
ontslagrecht, minder flexibilisering van het ontslagrecht enzovoorts) en het meest recente 
bezuinigingspakket van 4,3 miljard euro gaat van tafel. Het akkoord moet de economie op 
gang brengen, waardoor de schade voor de begroting beperkt kan blijven. Het akkoord is 
politiek kansrijk omdat het cda, dat belangrijk is voor een meerderheid in de Eerste Kamer, 
er welwillend tegenover staat. d66 vindt dat het kabinet te langzaam hervormt. De pvv vindt 
het akkoord ‘een links feestje’, de sp is kritisch omdat de mogelijkheid van bezuinigingen blijft 
bestaan. Overigens meent vvd-fractievoorzitter Zijlstra dat aan de eerder afgesproken extra 
bezuinigingen voor 2014 niet valt te ontkomen. Partijgenote minister Schipper relativeert de 
begrotingsnorm van 3 procent, maar komt daarop terug. Er zijn derhalve veel onduidelijkhe-
den over de reikwijdte van het akkoord.

Op 17 april debatteert de Tweede Kamer met Asscher over het akkoord. Het debat gaat 
voor een belangrijk deel over de vraag of de bezuinigingen nu definitief van de baan zijn of 
niet. Het kabinet lijkt voor enkele onderdelen van het akkoord te kunnen rekenen op wisse-
lende meerderheden in de Eerste Kamer. Alleen pvv, 50Plus en Partij voor de Dieren zien in 
geen enkel onderdeel iets positiefs. Rutte geeft overigens toe dat de bezuinigingen in augustus 
weer in beeld komen als de begrotingsnorm voor volgend jaar niet wordt gehaald.

Zorgakkoord

Werkgevers, vakbonden en kabinet slagen er ook in een ‘zorgakkoord’ af te sluiten. De voorge-
nomen bevriezing van de lonen in de zorg gaat niet door, maar de loonstijging is beperkt. De 
versobering van de langdurige zorg wordt verzacht. De fnv-bond Abvakabo wijst het akkoord 
af. Hij vindt de bezuinigingen op de thuiszorg nog steeds te ver gaan. De Tweede Kamer 
debatteert dezelfde avond nog over het akkoord. De oppositie is op onderdelen nog steeds 
kritisch. Minister Dijsselbloem van Financiën sluit extra bezuinigingen op de zorg overigens 
niet uit als het begrotingstekort in 2014 de norm van 3 procent zal overschrijden.

Vrijspraakwet 

De Eerste Kamer stemt met een krappe meerderheid van 36 tegen 35 stemmen voor de zoge-
noemde Vrijspraakwet, waardoor vrijgesproken verdachten nogmaals kunnen worden ver-
volgd als er belangrijk nieuw bewijs opduikt. Hernieuwde vervolging is alleen mogelijk als het 
misdrijf tot iemands dood heeft geleid en er opzet in het spel is. De tegenstemmers (pvda, 
GroenLinks, sp, d66, 50Plus, osf en een deel van de cda-fractie) vinden de wet in strijd met 
het klassieke rechtsbeginsel ‘ne bis in idem’ (niet twee keer voor hetzelfde).
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Teeven in de problemen

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie raakt in de problemen door de zelfmoord 
van de Russische asielzoeker Dolmatov in het uitzetcentrum in Rotterdam. Uit een rapport 
van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat de ind niet tijdig heeft geregistreerd dat Dol-
matov in beroep was gegaan tegen de beslissing om hem geen asielstatus te verlenen. Hij had 
daarom niet vast mogen zitten. Teeven erkent dat er grove fouten zijn gemaakt, waarvoor hij 
politiek verantwoordelijk is. In een Kamerdebat legt hij hiervoor verantwoording af. Tevoren 
heeft hij zich de ergernis van enkele Kamerleden op de hals gehaald door erop te speculeren 
dat hij wel kan aanblijven; die beslissing is immers aan de Kamer.

In het debat toont Teeven enige deemoed, maar hij zegt geen genoegen te nemen met 
het voordeel van de twijfel. Hij belooft beterschap en een onafhankelijk onderzoek naar de 
manier waarop asielzoekers worden behandeld. Hij overleeft daarop een motie van wantrou-
wen die wordt ingediend door de sp, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. vvd en pvda 
spreken hun vertrouwen in de bewindspersoon uit, sgp, pvv en 50Plus steunen de motie ook 
niet. Teeven vindt de steun van twee derde van de Kamer voldoende om aan te blijven.

Correctief referendum

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met het wetsvoorstel van pvda, d66 en 
GroenLinks dat een correctief, bindend referendum mogelijk moet maken. Tegen stemmen 
vvd, cda, sgp en ChristenUnie. Wanneer in de Eerste Kamer ook een meerderheid voor het 
voorstel stemt, volgt een tweede lezing, waarbij een tweederde meerderheid nodig is. Dit kan 
echter pas na de volgende Tweede Kamerverkiezingen. 

Fraude met zorg- en huurtoeslagen

Staatssecretaris Weekers van Financiën komt in aanvaring met de oppositie omdat hij geen 
antwoord kan geven op vragen over fraude met zorg- en huurtoeslagen van een bende Bul-
garen. Weekers noemt het aanvankelijk een incident, waar hij van niet wist en niet hoefde te 
weten. Enkelen van Weekers’ eigen belastingambtenaren brengen in de openbaarheid dat hij 
wel degelijk op de hoogte is gesteld. De fraude is ook te omvangrijk om als incident te worden 
afgedaan. Hij wordt in een later stadium alsnog ter verantwoording geroepen.

Troonswisseling

Op 30 april vindt de troonswisseling plaats. Koningin Beatrix tekent de akte van abdicatie in 
het Paleis op de Dam, en koning Willem-Alexander wordt ingehuldigd tijdens een verenigde 
vergadering van de Staten-Generaal in de Grote Kerk in Amsterdam. De koning legt de eed 
van trouw aan de Grondwet af. Veertien Kamerleden (vier van de sp, drie van GroenLinks, 
drie van de pvda, drie van de Partij voor de Dieren en een lid van de Onafhankelijke Senaats-
fractie) weigeren de eed of belofte aan de vorst af te leggen. De sp-parlementariërs blijven 
weg, net als pvda-senator Postema, die verhinderd is.
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En verder…

• wil de Tweede Kamer opheldering van staatssecretaris Weekers over de Wet uniformering 
loonbegrip, die beoogt de belastingen te vereenvoudigen maar die ook alle pensioenge-
rechtigden geld kost; Weekers belooft compensatie voor burgers die er te veel op achter-
uitgaan;

• verzacht het kabinet de versobering van de Nabestaandenwet omdat vvd en pvda in de 
Eerste Kamer anders op onvoldoende steun kunnen rekenen;

• debatteert de Tweede Kamer over de bijdrage (vermogensheffing) van bewoners aan de 
kosten van verpleeg- en verzorgingshuizen; uitwassen wil de Kamer vermijden; 

• dient de sp een plan van het kabinet ter reparatie van het aow-gat zelf in als initiatiefwets-
voorstel, in de hoop dat de Raad van State er niets van heel laat; de sp neemt deze unieke 
stap omdat het kabinet de maatregel als zogenaamde ‘ministeriële regeling’ wil afkondi-
gen, zodat die niet door de Raad hoeft te worden getoetst;

• haalt de motie-Klaver (GroenLinks), die de regering vraagt uiterlijk in juni 2013 een plan 
van aanpak te presenteren tegen de mogelijkheden om Nederland als belastingparadijs te 
gebruiken, een meerderheid dankzij steun van regeringsfractie pvda;

• ontvangt de Tweede Kamer, op initiatief van pvda en sp, popmusici als Kyteman, Blaud-
zun, dj Isis en Tim Knol om hun mening te horen over de besteding van de beschikbare 
gelden voor de ‘topsector creatieve industrie’; 

• stemt de Tweede Kamer in met het cda-voorstel om een parlementaire enquête te houden 
naar het functioneren van woningcorporaties; de pvv’er Van Vliet gaat die leiden; 

• deelt kroonprins Willem-Alexander in een tv-interview voorafgaand aan de troonswis-
seling mee een ceremonieel koningschap te zullen accepteren: ‘Als het wetgevingproces 
volgens de regels van de Grondwet gaat, accepteer ik alles’; 

• verandert de pvda van koers door in de Tweede Kamer het onderzoek van minister Kamp 
naar de voor- en nadelen van schaliegaswinning te steunen;

• loopt Kamervoorzitter Miltenburg boos weg uit de Tweede Kamer na de uitgesproken 
suggestie van cda-leider Buma dat zij partijdig is.

Mei 2013 

Fraude met zorg- en huurtoeslagen

Staatssecretaris Weekers stuurt een brief aan de Tweede Kamer met tekst en uitleg over de 
fraude met zorg- en huurtoeslagen waarover hij vorige maand ter verantwoording is geroe-
pen. Volgens hem is een aantal overheidsdiensten al sinds 2011 aan de slag met de fraudezaak. 
In 2012 werden achtereenvolgens Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken geïnformeerd. 
Minister Asscher werd in maart 2013 als eerste bewindspersoon ingelicht over de kwestie. 
Niemand heeft eraan gedacht Financiën op de hoogte te stellen. De oppositie is niet tevreden 
met de uitleg, ook niet omdat Weekers er later mee komt dan afgesproken, en omdat Wee-
kers de media eerder inlicht dan de Kamer. De Algemene Rekenkamer zegt dat deze Weekers 
regelmatig heeft gewaarschuwd voor specifieke frauderisico’s van het toeslagensysteem van de 
belastingdienst. 
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Half mei volgt een debat in de Tweede Kamer. Aan de vooravond van het debat maakt rtl 
Nieuws een intern document van het ministerie van Financiën openbaar met een overzicht 
van fraudes. De Tweede Kamer heeft eerder vergeefs om zo’n overzicht gevraagd. Weekers 
wekt de indruk bewust informatie te hebben achtergehouden. sp, pvv, d66, cda en Groen-
Links stellen zich hard op, onder meer omdat Weekers de relatie met zijn eigen belastingdienst 
heeft geschaad. vvd en pvda steunen de staatssecretaris. Zij wijzen op de eigen verantwoor-
delijkheid van de Tweede Kamer, die het fraudegevoelige toeslagensysteem heeft gewild en die 
op spoed heeft aangedrongen bij de invoering. Weekers benadrukt dat hij wel op de hoogte 
was van fraude met de toeslagen, maar niet van het specifieke probleem met de Bulgaren. 
Hij erkent echter zijn politieke verantwoordelijkheid. De gaten in het systeem zullen worden 
gedicht. Een motie van wantrouwen van cda, sp, d66, GroenLinks, pvv, 50Plus en Partij voor 
de Dieren wordt verworpen. 

Strafbaarstelling van illegaal verblijf

In de pvda is grote onrust ontstaan door het voornemen in het regeerakkoord om illegaal 
verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Een meerderheid van het partijcongres heeft zich 
daartegen uitgesproken. Partijleider Samsom vindt het echter niet verstandig om dit punt 
te gaan heronderhandelen met coalitiegenoot vvd. De politieke ledenraad van de pvda gaat 

Staatssecretaris van Financiën Weekers debatteert op 23 mei 2013 met de Tweede Kamer over fraude in de 

zorg. Weekers wordt geflankeerd door minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Schippers

[Foto: anp – Phil Nijhuis]

B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   198 28-10-13   16:57

Carla van Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013. De Republiek van Oranje, 1813-2013



199

HET PARLEMENTAIRE JAAR 2012-2013

medio mei schoorvoetend akkoord met Samsom, mits illegaliteit niet zwaarder wordt bestraft 
dan als overtreding. Bij een misdrijf is ook hulp strafbaar. 

Fraude in de zorg

De Tweede Kamer debatteert over fraude in de zorg. In 2011 zou ongeveer een miljard euro 
onterecht zijn gedeclareerd. Minister Schippers vindt dat verzekeraars heldere overzichten 
moeten gaan verstrekken van de zorg die is vergoed, zodat de burgers zicht krijgen op de 
kosten van ziekenhuiszorg. Zij vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit snel te komen met een 
onderzoek naar de fraudegevoeligheid van het zorgstelsel. De Kamer verwerpt een motie van 
wantrouwen tegen Schippers die door de pvv wordt ingediend omdat zij geen inzicht heeft in 
de omvang van de fraude en er niets tegen doet. Alleen de sp steunt de motie. De sp wil een 
parlementaire enquête naar de fraude; andere partijen zijn daar nog niet aan toe. 

Verantwoordingsdag

Op Verantwoordingsdag debatteert de Tweede Kamer over de bevindingen van de Algemene 
Rekenkamer. Volgens de Rekenkamer kan het kabinet niet duidelijk maken of het wel zo veel 
bezuinigt als het heeft aangekondigd. Of het kabinet in 2012 de geplande 8 miljard euro heeft 
bezuinigd, is niet na te gaan. De Tweede Kamer kan zo haar controlerende taak niet uitvoeren. 
Minister van Financiën Dijsselbloem zegt dat het kabinet op koers ligt met de bezuinigingen. 
Uit het Financieel Jaarverslag van Dijsselbloem blijkt dat door de tegenvallende economische 
ontwikkeling de belastinginkomsten 11,4 miljard euro lager zijn dan begroot; de overheid gaf 
wel 2,6 miljard minder uit dan begroot.

En verder…

• willen vvd en pvda opheldering van minister Kamp over eventueel bedrog met het certi-
ficatensysteem voor groene energie;

• zijn kabinet en Tweede Kamer boos over het feit dat Nederland 350 tot 500 miljoen euro 
extra moet bijdragen aan de begroting van de eu voor 2013; minister van Buitenlandse 
Zaken Timmermans wil bekijken of het bedrag kan worden verlaagd, maar zijn collega 
van Financiën Dijsselbloem geeft hem geen kans;

• debatteert de Tweede Kamer over matchfixing in het Nederlandse voetbal; over aard en 
omvang van het verschijnsel is echter nog weinig bekend; een Kamermeerderheid vindt 
dat te lang is gewacht met een strafrechtelijk onderzoek;

• neemt ook de Eerste Kamer een initiatiefwetsvoorstel van d66 en GroenLinks aan, waar-
door gemeenten definitief zelf mogen bepalen of en wanneer het binnen hun grenzen 
koopzondag is.
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Juni 2013

Sluiting gevangenissen teruggedraaid

De Tweede Kamer verwerpt de plannen van staatssecretaris Teeven van Justitie om een groot 
aantal gevangenissen te sluiten en veroordeelden hun straf thuis te laten uitzitten met een enkel-
band. Ook coalitiepartners vvd en pvda vinden dat misdadigers hun straf in de gevangenis 
moeten uitzitten. Teeven hoopte met elektronische detentie bijna een derde van zijn bezuini-
gingen te realiseren. Hij belooft alternatieven uit te werken. In het alternatieve plan worden acht 
gevangenissen niet gesloten. Dit plan blijkt wel politiek en maatschappelijk aanvaardbaar.

Hervormingen in de zorg

Staatssecretaris Van Rijn zet in de Tweede Kamer zijn plannen uiteen voor de hervorming 
van de langdurige zorg. Hulpbehoevenden krijgen het wettelijk recht om hun eigen zorgver-
lener te kiezen. Zij krijgen daarvoor een persoonlijk zorgbudget. De volksverzekering voor 
langdurige zorg, de awbz, wordt afgeslankt. Daarvoor in de plaats krijgen de gemeenten een 
belangrijkere taak. Ook de systematiek waarmee de zorgbehoefte wordt vastgesteld, gaat op 
de schop. In het debat blijken alleen pvv, sp en 50Plus ronduit tegen de voorstellen van de 
staatssecretaris. De andere partijen steunen ze minstens op hoofdlijnen. De exacte uitwerking 
van de plannen moet nog plaatsvinden.

Senaatsvoorzitter De Graaf treedt af

De voorzitter van de Eerste Kamer, De Graaf (vvd), blijkt te hebben voorkomen dat pvv-frac-
tievoorzitter Wilders deel zou uitmaken van de Commissie van In- en Uitgeleide bij de inhul-
diging van de koning op 30 april. Hij vreesde dat ‘het beeld van Wilders naast de koning veel 
aandacht zou hebben getrokken’, omdat de pvv-leider regelmatig kritisch is over het Konink-
lijk Huis. Daarmee heeft hij zijn politieke neutraliteit geschonden. Zowel Eerste als Tweede 
Kamer vraagt per brief om uitleg en wil ook uitsluitsel over de vraag in hoeverre Tweede 
Kamervoorzitter Van Miltenburg op de hoogte was van de manoeuvres van De Graaf; zij zaten 
immers samen in het organisatiecomité. De uitleg van de senaatsvoorzitter roept alleen maar 
meer vragen op. Hij houdt vol dat hij geen fouten heeft gemaakt. De Graaf houdt echter de eer 
aan zichzelf en treedt af omdat zijn positie onhoudbaar is geworden. Wilders: ‘Dat siert hem.’ 
Ook de andere partijen reageren instemmend. De rol van Van Miltenburg blijft onduidelijk. 

Het fiasco met de Fyra

De Tweede Kamer hoort AnseldoBreda-topman Manfellotto, fabrikant van de falende Fyra-
treinen, de hogesnelheidstreinen naar Brussel. Begin juni werd definitief de stekker uit het 
project getrokken. Manfellotto legt de verantwoordelijkheid voor het falen volledig bij de 
Nederlandse en Belgische spoorwegen. Volgens hem zijn de treinen veilig en kunnen de kin-
derziekten op afzienbare termijn worden opgelost. In het Kamerdebat met staatssecretaris 
Mansveld (Infrastructuur) en minister Dijsselbloem (Financiën) pleiten pvda, d66 en cda 
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ervoor ook ruimte te geven aan andere aanbieders op de hogesnelheidslijn dan de ns. Volgens 
de bewindslieden is dat juridisch onmogelijk. De Tweede Kamer besluit tot een parlementaire 
enquête naar de problemen met de Fyra. cda en d66 waren daar al langer voorstander van, nu 
hebben zich daar de regeringspartijen vvd en pvda bij gevoegd.

Humaner asielbeleid

Staatssecretaris Teeven van Justitie wil het asielbeleid versoepelen. Hij wil alleen nog criminele 
en agressieve asielzoekers in bewaring laten nemen. Ook belooft hij de Kamer beter te infor-
meren over de grensgevallen van het ‘kinderpardon’. Hij komt daarmee vooral coalitiegenoot 
pvda tegemoet. De pvv is mordicus tegen de voorstellen, maar ook de vvd stelt grenzen. Zo 
vindt de pvda dat meer asielzoekers in aanmerking moeten komen voor een verblijfsvergun-
ning als zij buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. De vvd 
is daar tegen.

Bezuinigingen op de onderwijsbegroting

Van de oppositiepartijen sp, cda en d66 mogen de bezuinigingsplannen op onderwijs en 
onderzoek ter grootte van 200 miljoen de prullenbak in. d66 wil dat het hele pakket van tafel 
gaat. De ChristenUnie wil dat het godsdienstonderwijs op openbare scholen gehandhaafd 
blijft. De pvv vindt dat al dit soort subsidies moeten verdwijnen. Bussemaker houdt voet bij 
stuk. De taken van de getroffen organisaties hebben geen prioriteit meer en zij heeft het geld 
hard nodig om te herinvesteren in onder meer de kwaliteit van leraren. 

Pensioensparen

Het plan om het belastingvrije pensioensparen te versoberen, lijkt te sneuvelen in de Eerste 
Kamer. Het overleg dat het kabinet op instigatie van de senaat met de sociale partners heeft 
gevoerd, levert niets op. De sociale partners, bestuurders van de pensioenfondsen, willen geen 
centrale afspraken maken over verlaging van de pensioenpremies. De regeringspartijen hopen 
met een lagere premie de koopkracht te verbeteren en de economie te stimuleren. Het is ook 
gunstig voor de werkgevers, die twee derde van de premie betalen. De fondsen menen echter 
een lagere premie niet te kunnen dragen.

Extra bezuinigingen

Tijdens het laatste grote debat in de Tweede Kamer voor het zomerreces blijkt het kabinet nog 
niet te weten hoe het de extra bezuinigingen van 6 miljard, die nodig zijn om het begrotings-
tekort op 3 procent te krijgen, moet invullen. De oppositie had graag over concrete voorstel-
len gedebatteerd, maar die zijn er niet. Wel kan Rutte in het debat een opsomming geven van 
de verlangens. vvd-fractievoorzitter Zijlstra houdt strikt vast aan de bezuinigingseis, pvda-
leider Samsom lijkt daarentegen wat terughoudender. Intussen pleit werkgeversvoorzitter 
Wientjes ervoor de extra bezuiniging niet te laten doorgaan en de schade op te vangen door 
de verkoop van abn Amro, sns en een deel van de Gasunie. Ook fnv-voorzitter Heerts vindt 
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6 miljard te veel. Rutte en Dijsselbloem voelen niks voor de verkoop van het ‘tafelzilver’. De 
opbrengst zal tegenvallen en het is een incidentele oplossing voor een structureel probleem. 

En verder…

• schrijft Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland verplicht is de aan-
beveling van de Europese Commissie om in 2014 6 miljard euro extra te bezuinigen uit te 
voeren, zodat het begrotingstekort op 2,8 procent komt; eerder zei premier Rutte nog dat 
hij zou vasthouden aan een maximaal tekort van 3 procent;

• krijgt oud-premier Van Agt in de Tweede Kamer de gelegenheid sancties tegen Israël te 
bepleiten omdat dat land weigert de muur af te breken die is bedoeld om terroristische 
acties van Palestijnen te voorkomen; Van Agt verzamelde voor zijn petitie/burgerinitiatief 
Sloop de Muur 65.000 handtekeningen;

• zegt Bonis (pvda) haar lidmaatschap van de Tweede Kamer op; de buitenlandwoord-
voerster zou conflicten hebben gehad met partijgenoot minister Timmermans van Bui-
tenlandse Zaken over Israël en Turkije; Bonis’ zetel wordt overgenomen door Van Laar; 
Cegerek wordt beëdigd als nieuw Kamerlid voor de pvda;

• zoekt staatssecretaris Dekker (ocw) bij de oppositie steun voor zijn plannen met de 
publieke omroep; hij staat onder andere welwillend tegenover de mogelijkheid levensbe-
schouwelijke programma’s te blijven maken;

• trekt het kabinet 600 miljoen uit voor werkloosheidsbestrijding;
• stelt Segers (ChristenUnie) voor naast de parlementaire enquête en het parlementaire 

onderzoek de ‘parlementaire ondervraging’ in te voeren, waarbij mensen onder ede in een 
vaste Kamercommissie kunnen worden gehoord;

• wil pvda-fractieleider Samsom dat het kabinet de burger ‘verleidt’ om zijn geld uit te 
geven, zodat de economie weer op gang komt; eerder deed Rutte al zo’n oproep aan de 
burger; ook pensioenfondsen en woningcorporaties zouden volgens Samsom meer geld 
moeten vrijmaken; de oppositie reageert unaniem kritisch;

• heeft Schultz van Haegen volgens de Volkskrant bij haar aantreden in 2010 als minister van 
Infrastructuur en Milieu niet aan premier Rutte gemeld dat haar man aandelen bezat in 
een bedrijf dat nauwe banden onderhield met haar ministerie; de minister ontkent dat, 
maar de Kamer wil opheldering.

Juli 2013

Prostitutiewet in de senaat verworpen

De Eerste Kamer verwerpt een nieuwe ontwerp-Prostitutiewet. Zij wil af van de daarin opge-
nomen registratieplicht die prostituees verplicht zich te melden bij hulpverleners, die signalen 
van dwang zouden kunnen opvangen. Volgens tegenstanders zou die registratieplicht niet 
werken. Ook ziet zij niets in de zogenoemde ‘vergewisplicht’ die de klant verplicht zich ervan 
te vergewissen dat de sekswerker legaal opereert. Het voorstel voor een vergunningenstelsel 
voor de branche en een verhoging van de minimumleeftijd voor prostituees van 18 naar 21 
jaar blijft gehandhaafd.
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En verder…

• blijkt Schultz van Haegen zich bij haar aantreden als minister geheel aan de regels te 
hebben gehouden met betrekking tot de zakelijke banden die haar echtgenoot zou 
onderhouden met haar ministerie;

• verzoekt de Tweede Kamer het kabinet in een motie een oplossing te zoeken voor de 
continuïteit van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dat door bezuinigingen 
op de onderwijsbegroting zwaar wordt getroffen; de motie wordt gesteund door alle 
fracties in de Kamer behalve die van de pvv;

• wordt Broekers-Knol (vvd) na drie stemronden de nieuwe voorzitter van de Eerste 
Kamer; de andere kandidaten waren Franken (cda), Ter Horst en Linthorst (beide 
pvda);

• verwerpt de Eerste Kamer met ruime meerderheid een initiatiefvoorstel van Heijnen 
(pvda) dat inkrimping van gemeenteraden beoogt; alleen 50Plus en vvd stemmen voor; 

• treedt het vvd-Tweede Kamerlid Houwers terug in verband met een onderzoek van de 
Rijksrecherche naar het vermoeden dat hij onjuiste inkomensgegevens heeft verstrekt 
aan een financiële instelling bij het afsluiten van een hypotheek; hij wordt in september 
opgevolgd door Heerema.

Augustus 2013

Extra bezuinigingen

Medio augustus presenteert het Centraal Planbureau teleurstellende financieel-economi-
sche cijfers. De economie blijft krimpen. Het begrotingstekort bedraagt naar verwach-
ting in 2014 3,9 procent. Het kabinet zou 9 miljard euro extra moeten bezuinigen om te 
voldoen aan de eu-norm van een begrotingstekort van maximaal 3 procent. Toch houdt 
minister van Financiën Dijsselbloem vast aan het eerder vastgestelde bedrag van 6 miljard. 
De onderhandelingen met d66 en GroenLinks over de bezuinigingen worden echter opge-
schort tot na Prinsjesdag. De oppositie zou te hoge eisen stellen. Maar als de Eerste Kamer 
dwarsligt, dreigt een impasse.

Syrië

In het conflict tussen Syrische opstandelingen en het regime van president Assad komen 
honderden burgers om door een aanval met gifgas in Damascus. De Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië en Frankrijk houden Assad verantwoordelijk en dreigen met een vergel-
dingsactie. Het kabinet vindt bij monde van Rutte en Tmmermans dat eerst de exacte feiten 
op tafel moeten worden gebracht door ter plekke aanwezige inspecteurs van de Verenigde 
Naties. Militair ingrijpen behoeft volgens hen een mandaat van de Verenigde Naties, maar 
Rusland en China blokkeren dat. Tijdens een spoeddebat blijkt dat een Kamermeerderheid 
de lijn van het kabinet volgt. Alleen de pvv en sp verwerpen militair ingrijpen in Syrië.
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JAN RAMAKERS

En verder…

• wil sp-leider Roemer dat het kabinet de stukken voor Prinsjesdag de week eraan vooraf-
gaand aan de Kamer overhandigt; het kabinet wil daar niet aan omdat het vreest dat de 
inhoud hiervan zal uitlekken naar de pers;

• verlaat Hilkens (pvda) na anderhalf jaar de Tweede Kamer; fractieleider Samsom zou 
individuele fractieleden te weinig ruimte geven; naar Hilkens’ eigen zeggen ‘strookt de 
manier waarop ik invulling wil geven aan de idealen helaas niet met de wijze waarop ik 
politiek kan bedrijven’.
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