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Troonrede en Miljoenennota 

De Troonrede wordt vooral gekenmerkt door onzekerheid. Het prille herstel van de 
economie wordt bedreigd door buitenlandse ontwikkelingen, zoals de sanctieoorlog 
met Rusland naar aanleiding van het conflict om Oekraïne. In 2015 lijkt de economie 
weer wat te groeien, de werkloosheid iets te dalen en de gemiddelde koopkracht licht 
te stijgen met ongeveer 0,5 procent. De regering gaat ervan uit dat de structurele her-
vormingen van de afgelopen jaren, zoals die in de gezondheidszorg en de aow, hun 
vruchten gaan afwerpen voor de overheidsfinanciën. De herziening van het belasting-
stelsel is een project voor de langere termijn. De regering neemt zich voor het stelsel 
te vereenvoudigen en de werkgelegenheid te stimuleren, onder meer door het verlagen 
van de belasting op arbeid. De hoge werkloosheid blijft het grootste punt van zorg. 

De regering treft enkele opmerkelijke maatregelen. Het defensiebudget wordt met 
50 miljoen verhoogd, en vanaf 2017 structureel met 100 miljoen, wat een trendbreuk 
betekent. Bij Ontwikkelingssamenwerking komt er een nieuw noodfonds van 570 mil-
joen. Het toezicht op teruggekeerde jihadisten wordt versterkt. Er komt een ‘brug-ww’ 
voor wie uit de ww of via een ‘sectorplan’ overstapt naar een ander beroep en daar-
voor scholingsuren nodig heeft. Werkloze ouders krijgen zes in plaats van drie maan-
den kinderopvangtoeslag, zodat zij werk kunnen zoeken. Voor armoedebestrijding en 
schuldsanering wordt 100 miljoen extra uitgetrokken. De premie voor de verplichte 
zorgverzekering zal met zo’n 110 euro per jaar stijgen. Leraren zien voor het eerst in 
jaren hun inkomen stijgen. Er komt een ‘Toekomstfonds’ van 200 miljoen dat wordt 
gevormd uit de aardgasbaten en dat onder andere is bedoeld voor innovatieve mkb’ers. 

Algemene Politieke Beschouwingen

De Algemene Politieke Beschouwingen laten de eerste dag weinig richting zien. Wel 
hamert vrijwel iedereen erop dat het kabinet op 1 februari 2015 met een uitgewerkt 

* Dit overzicht is gebaseerd op de berichtgeving in de Volkskrant en nrc Handelsblad, 
en op de website www.tweedekamer.nl.
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plan tot herziening van het belastingstelsel moet komen. Opmerkelijk is dat sp-frac-
tieleider Roemer in de problemen komt als hij zijn plannen voor zorg en onderwijs 
niet financieel weet te onderbouwen, zoals Samsom (pvda) van hem vraagt. Het plei-
dooi van cda-leider Buma voor een ‘vlaktaks’ van 36,25 procent met een tweede schijf 
voor veelverdieners wordt van alle kanten aangevallen. De ‘constructieve oppositie’ 
van d66, ChristenUnie en sgp is opvallend mild voor de coalitie en kritisch tegenover 
de oppositie. vvd-fractieleider Zijlstra houdt zich gemakkelijk staande. Hij verwijt 
Wilders (pvv) onder andere dat deze precies doet wat hij Islamitische Staat verwijt: 
verworvenheden van een deel van de mensen aan de kant schuiven.

Opmerkelijk en onverwacht is de frontale aanval die premier Rutte zich in zijn 
repliek veroorlooft in de richting van Wilders: ‘Ik denk dat de heer Wilders een bij-
drage levert aan het zwakker maken van de samenleving. […] Hij kan nog niet in de 
schaduw staan van die mensen (met een allochtone achtergrond, jr) die gewoon een 
bijdrage willen leveren aan ons land en ik heb voor die mensen een oneindig groot 
respect.’ Verder nodigt hij alle partijen uit mee te denken over de problemen die er 
nog liggen, zoals de herziening van het belastingstelsel. Op termijnen wil Rutte zich 
niet vastleggen. Indirect maakt hij duidelijk liever de uitslag van de Statenverkiezin-
gen af te wachten voor hij beslist met wie hij concreet zaken wil en kan doen.

Timmermans naar Europese Commissie

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken (pvda) wordt per 1 november eerste 
vicevoorzitter van de Europese Commissie. Hij krijgt de portefeuilles Betere Regel-
geving, Inter-institutionele relaties, Rechtsstaat en Handvest van de Grondrechten en 
geldt als de rechterhand van Commissievoorzitter Juncker. Timmermans wordt in het 
kabinet opgevolgd door partijgenoot en voormalig minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking Koenders.

Strijd tegen jihadisme en Islamitische Staat

De ministers Asscher (pvda, Integratie) en Opstelten (vvd, Veiligheid en Justitie) 
krijgen in de Tweede Kamer forse kritiek op hun Actieprogramma Integrale Aanpak 
Jihadisme. Het plan om reisbewegingen van jihadisten te ‘detecteren’ sneuvelt omdat 
dat de privacy van burgers te veel zou aantasten. Ook het voornemen om het mogelijk 
te maken het Nederlanderschap af te nemen zonder tussenkomst van de rechter stuit 
op veel scepsis, met name door de zwakke verdediging van Opstelten. Alleen de vvd 
steunt het plan integraal.

Het kabinet verwerft later in de maand wel aanzienlijke steun in de Tweede Kamer 
voor deelname aan de strijd tegen Islamitische Staat. Alleen sp en pvdd zijn tegen. 
Nederland zal onder meer f16’s inzetten. Aan acties in Syrië zal Nederland niet deel-
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nemen zolang daar geen volkenrechtelijk mandaat voor is. De pvda eist zo’n man-
daat, de vvd vindt dat niet noodzakelijk.

Belastingplannen

De voorgenomen belastinghervorming die door staatssecretaris Wiebes (vvd) wordt 
verdedigd, en die moet leiden tot 15 miljard aan lastenverlichting en 100.000 nieuwe 
banen, vormt de hoofdmoot van de Algemene Financiële Beschouwingen. Omdat 
Wiebes vreest dat zijn plannen op te veel tegenstand zullen stuiten, is zijn brief aan de 
Kamer over het onderwerp beperkt tot ‘denkrichtingen’. De ‘constructieve’ oppositie 
van d66, ChristenUnie en sgp meent dat Wiebes hiermee vooral knelpunten afbakent 
waarover niet gesproken mag worden. Zo wil hij op het vlak van de eigen woning 
en de pensioenen niets meer veranderen. Autobelastingen moeten weliswaar veran-
deren, maar de automobilist mag er niet op vooruit- of achteruitgaan. Ook aan de 
vermogensbelasting wil hij niet tornen, terwijl de pvda en de sp die willen verhogen 
om de belasting op arbeid te kunnen verlagen. De vvd op haar beurt wil van het toe-
slagensysteem af, en het cda pleit voor een ‘sociale vlaktaks’ van twee schijven, waar 
de linkse partijen tegen zijn omdat het systeem denivellerend werkt.

Mutaties in de Tweede Kamer

Hamer (pvda) verlaat de Tweede Kamer. Zij is door het kabinet benoemd als voor-
zitter van de ser. Leenders volgt haar op. Bij de cda-fractie laten woordvoerder Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid en financieel specialist Van Hijum en verkeersspeci-
alist De Rouwe weten te vertrekken omdat zij lijsttrekker worden bij de Provinciale 
 Statenverkiezingen in respectievelijk Overijssel en Friesland. Zij worden opgevolgd 
door Van Helvert en Ronnes. Krol keert terug in de fractie van 50plus ter vervan-
ging van Baay-Timmerman die om gezondheidsredenen haar werk tijdelijk heeft 
neergelegd.

En verder…

•	 komt minister Schippers van Volksgezondheid in de problemen omdat haar voor-
ganger Klink mogelijk verboden staatssteun heeft verleend voor nieuwbouw van 
het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zonder de Kamer daarover te infor-
meren; zij is politiek verantwoordelijk voor het handelen van haar ambtenaren;

•	 bepaalt Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg dat Kamerleden en bewinds lieden 
die met draaiende camera rond het mondelinge vragenuur worden benaderd, zelf 
mogen afdwingen dat de gemaakte tv-beelden niet worden uitgezonden;
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•	 torpedeert de Eerste Kamer de plannen van staatssecretaris Teeven van Justitie 
voor het invoeren van de elektronische enkelband die het mogelijk moet maken 
dat gedetineerden hun straf thuis kunnen uitzitten; daardoor loopt Justitie een 
substantiële bezuiniging mis;

•	 gaat de Tweede Kamer structureel ‘ontbijtsessies’ organiseren met de knaw, de 
Jonge Akademie, nwo en de vsnu teneinde meer wetenschappelijke verdieping en 
analyse in het debat aan te brengen.

Oktober 2014

Belastingplannen

Staatssecretaris Wiebes dreigt in aanvaring te komen met zijn eigen vvd-achterban 
door zijn voornemen om de fiscale bijtelling voor leaseauto’s aan te passen. Hij acht 
dit nodig om te kunnen voldoen aan het door minister Kamp van Economische 
Zaken gesloten energieakkoord. De pvda is bereid met een alternatief van de 
vvd-fractie mee te gaan, als dit de milieudoelstellingen van het energieakkoord 
garandeert. Wiebes komt inderdaad met vvd en pvda tot overeenstemming over 
een alternatief, waaraan ook milieu- en auto-organisaties een bijdrage hebben 
geleverd. 

Staatsrechtelijke herbezinning

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer doet vvd-fractievoorzitter 
Hermans het voorstel tot het instellen van een staatscommissie die een onderzoek 
moet gaan doen naar het parlementair stelsel. Zo’n commissie voor een ‘staatsrechte-
lijke herbezinning’ zou zich moeten buigen over de rol van de Eerste en Tweede Kamer, 
het referendum en het kiesstelsel. Hermans meent dat het vigerende stelsel niet meer 
is toegesneden op de snel wisselende kiezersgunst en instabiele kabinetten. Premier 
Rutte is bereid zo’n onderzoek te faciliteren.

Falende ict-projecten

Een parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van Elias (vvd) brengt de 
onderzoeksresultaten uit naar falende ict-projecten bij de overheid. Het rapport 
is uiterst kritisch. Zo blijkt bij de aanbesteding de verwevenheid tussen overheid, 
ict-leveranciers en -experts veel te groot. Uitgangspunten en aansturing van de 
projecten zijn vaak onduidelijk, terwijl de kostenbeheersing onder de maat is. De 
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belangrijkste aanbeveling luidt dat er een Bureau ict-toetsing (bit) moet komen dat 
als enige toestemming mag geven voor ict-projecten waarmee meer dan 5 miljoen 
euro is gemoeid en dat direct onder de minister-president ressorteert. De Tweede 
Kamer en het kabinet voelen er echter niet voor de premier verantwoordelijk te 
maken voor het bit.

Kosten van het koningshuis

Bij de behandeling van de begroting voor het koningshuis blijkt dat een Kamermeer-
derheid vindt dat premier Rutte zich te terughoudend opstelt als er kritische vragen 
worden gesteld over de kosten van het koningshuis. Met name de verbouwingskosten 
van Paleis Huis ten Bosch en van de Wassenaarse villa van de koning zijn aan brede 
kritiek onderhevig. Rutte vindt dat de kosten binnen de gewenste marges blijven. Wel 
zegt hij toe volgend jaar te bekijken hoe de verantwoording van de uitgaven beter kan. 
De Kamer gaat uiteindelijk akkoord met de begroting.

Naheffing Europese Unie

Een meerderheid van de Tweede Kamer, de vvd inbegrepen, is aanvankelijk niet bereid 
een naheffing van 642 miljoen euro aan de Europese Unie af te dragen. De naheffing is 
gebaseerd op een nieuwe rekenmethode waaruit blijkt dat de Nederlandse economie 
vanaf 2002 meer is gegroeid dan aanvankelijk gedacht. Minister Dijsselbloem belooft 
pas te betalen als ook de cijfers van de andere eu-landen bekend worden gemaakt, 
als deze juist blijken te zijn en als de verdeelsleutel juist is. Uiteindelijk zal de Tweede 
Kamer in november schoorvoetend met de naheffing instemmen als de cijfers blijken 
te kloppen. Dijsselbloem zal ook geen gebruikmaken van de mogelijkheid tot gespreide 
betaling omdat dat begrotingstechnisch niet gunstig is.

En verder…

•	 neemt Kamervoorzitter Van Miltenburg het initiatief om het traditionele vragen-
uurtje na het kerstreces te vervangen door een levendiger wekelijks debat van de 
premier met de veertien fractieleiders; het presidium besluit uiteindelijk toch alles 
bij het oude te laten;

•	 leidt de benoeming van Arib tot fractiesecretaris van de pvda tot spanningen in 
de fractie omdat zij met verschillende medewerkers een slechte werkrelatie zou 
hebben gehad; 

•	 besluit het Openbaar Ministerie pvv-leider Wilders als verdachte van groeps-
belediging aan te merken; vervolging is vrijwel zeker;
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•	 eist de pvda van minister Kamp aanvullende maatregelen als uit een uitgelekt rap-
port blijkt dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie in 2020 uit het Energie-
akkoord niet worden gehaald; Kamp wil pas aan aanvullende maatregelen denken 
als in 2016 zal blijken dat de doelstelling voor 2023 niet wordt gehaald;

•	 wordt minister Timmermans fel bekritiseerd als hij op tv zijn mond voorbijpraat 
en verklaart dat de inzittenden van de rampvlucht mh17 in Oekraïne mogelijk niet 
allemaal op slag dood waren; hij biedt zijn excuses aan de nabestaanden aan, die 
niet van deze lezing van het gebeurde op de hoogte waren;

•	 gaat de Tweede Kamer na een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie akkoord met 
strenge regels voor pensioenfondsen; als hun vermogen te laag is, krijgen ze tien 
jaar de tijd om het op peil te brengen, terwijl de normen voor het vermogen wor-
den verhoogd; de voorstellen genieten genoeg steun om ook door de Eerste Kamer 
te worden aanvaard; 

•	 presenteert staatssecretaris Dekker zijn plannen om van de publieke omroep te 
eisen dat die zich nog enkel toelegt op informatie, educatie en cultuur; wat daaron-
der precies moet worden verstaan is nog omstreden;

•	 willen sp en GroenLinks dat de fiscaal voordelige ‘fiets van de zaak’ blijft bestaan; 
die dreigt in het belastingplan van staatssecretaris Wiebes te sneuvelen;

•	 stemt de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel dat verdere verlaging van de top-
salarissen in de (semi)publieke sector regelt; bestuurders mogen vanaf 1 januari 
niet meer verdienen dan een ministerssalaris; cda, d66 en sgp vinden de nieuwe 
verlaging te snel komen.

November 2014

Vertrek pvda-Kamerleden van Turkse komaf uit fractie; relatie tussen Nederland en Turkije 
onder druk

Twee pvda-Kamerleden van Turkse komaf, Kuzu en Öztürk, beschuldigen hun 
partijgenoot, minister Asscher van Integratie, ervan ‘bevooroordeeld’ op te treden 
jegens Turkse Nederlanders. Aanleiding is het onderzoek dat Asscher heeft laten 
houden naar de vraag in hoeverre een aantal Turkse religieuze organisaties de inte-
gratie van Turkse Nederlanders tegenwerken. Deze organisaties zouden zich vooral 
richten op het versterken van de Turks-islamitische identiteit. Asscher wil de orga-
nisaties scherp in de gaten houden en hen ertoe dwingen de integratie te bevorde-
ren. Volgens Kuzu en Öztürk is de kritiek niet terecht. Omdat zij zich niet kunnen 
verenigen met het beleid van hun partijgenoot en zij zich volgens de fractie te veel 
vereenzelvigen met hun eigen achterban worden de twee uit de fractie gezet. Zij gaan 
als zelfstandige fractie verder. De coalitie pvda-vvd houdt in de Tweede Kamer 77 
zetels over. 
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Er ontstaat een diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije als de Turkse rege-
ring, naar aanleiding van het feit dat Asscher een aantal Turkse organisaties onder 
toezicht wil stellen, kritiek uitoefent op het Nederlandse integratiebeleid. Turkse 
Nederlanders zouden ‘xenofobisch, islamofobisch en racistisch’ worden bejegend. 
Asscher werpt die beschuldiging ver van zich. De rel waait over als Turkije afstand 
neemt van de kritiek op de Nederlandse overheid. De Turkse regering blijft wel 
bezorgd over islamofobe partijen en de suggestie dat veel Turkse Nederlanders sym-
pathiseren met Islamitische Staat. In de Tweede Kamer zetten vooral vvd en pvda 
vraagtekens bij de poging van de Turkse regering om zich vergaand in het Neder-
landse integratiedebat te mengen.

Zieke militairen

Het ministerie van Defensie heeft in september voor het eerst erkend dat het aanspra-
kelijk is voor zieke militairen die op vliegbasis Twente hebben gewerkt met een verf 
die een kankerverwekkende stof bevatte. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft 

Selcuk Öztürk en Tunahan Kuzu tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer [foto: anp –  
martijn beekman]
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minister Hennis dat destijds ‘is nagelaten afdoende veiligheidsmaatregelen te nemen’. 
Defensie heeft aan een aantal slachtoffers een schadevergoeding toegekend. De minis-
ter wil nu de resultaten afwachten van twee onderzoeken voor zij verdere stappen 
onderneemt. Tijdens het Kamerdebat over de kwestie houdt Hennis, in reactie op kri-
tiek dat zij te passief is geweest, vol dat zij signalen van medewerkers vanaf het begin 
‘bloedserieus’ heeft genomen. Zij zal haar werkgeversverantwoordelijkheid ruim inter-
preteren; daar hoort ook een financiële tegemoetkoming bij. De minister toont zich 
niet ontvankelijk voor de kritiek dat het onderzoek naar de kwestie wordt geleid door 
een militair die in het verleden bij de problemen was betrokken.

Naheffing belastingen

Door wijzigingen in het belastingstelsel moeten minstens vijf miljoen mensen, onder 
wie ook gepensioneerden, in (verkiezingsmaand) maart een eenmalige belasting-
naheffing betalen. Alleen de laagste inkomens krijgen iets terug. Vooral de vvd lijkt 
hierdoor electorale averij op te lopen. Eerder tekenden ook ‘gedoogpartners’ d66, 
ChristenUnie en sgp voor de naheffing. De pvda wil zich, met sp en GroenLinks, 
profileren op verhoging van de vermogensbelasting, maar zij voelt zich gebonden aan 
de vvd.

En verder…

•	 spreekt de spraakmakende econoom Piketty in de Tweede Kamer over de toene-
mende ongelijkheid in vermogens in de wereld; volgens hem wakkert deze ontwik-
keling de onvrede aan waardoor democratische verworvenheden worden bedreigd; 
in aansluiting hierop stelt GroenLinks voor vermogens, erfenissen en vermogens-
winsten aanmerkelijk zwaarder te belasten; 

•	 beklaagt de vader van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid (pvda) zich in 
het ad over de slechte zorg voor zijn zwaar demente vrouw in een Haags verpleeg-
huis; Van Rijn zegt de zorgen over de kwaliteit van de zorg te delen;

•	 stemt de Tweede Kamer definitief in met de invoering van een sociaal leenstelsel 
voor studenten, dat de basisbeurs gaat vervangen; vvd, pvda, d66 en GroenLinks 
zijn voor;

•	 komt het vvd-Kamerlid Verheijen in opspraak omdat hij als wethouder in Venlo 
donaties aan zijn verkiezingskas zou hebben geaccepteerd van een omstreden pro-
jectontwikkelaar met wie hij zaken deed; Verheijen ontkent dat het geld naar hem 
persoonlijk ging en dat hij diensten aan de donateur zou hebben verleend;

•	 zegt staatssecretaris Klijnsma toe in te stemmen met een voorstel van de sp dat 
gemeenten verbiedt bijstandaanvragers te verplichten eerst hun aanvullend pen-
sioen op te eten;
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•	 stemt een ruime Kamermeerderheid van pvda, sp, d66, ChristenUnie, GroenLinks, 
pvv en pvdd tegen de Rijksbijdrage aan de aanleg van de rondweg bij Eindhoven, 
omdat de economische voordelen niet opwegen tegen het nadeel voor de natuur; het 
komt zelden voor dat de Kamer de ‘zachte’ negatieve effecten de doorslag laat geven;

•	 stemt de Tweede Kamer ermee in dat de vorming van de nationale politie langer 
duurt dan minister Opstelten oorspronkelijk had gepland; Opstelten hoopt dat het 
politiewerk daardoor minder lijdt onder de reorganisatie.

December 2014

Conflict over Antillen

De pvda is tegen het voorstel van coalitiepartner vvd en de sp om van het Koninkrijk 
der Nederlanden een gemenebest naar Brits voorbeeld te maken. Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten, de drie autonome Caribische landen in het Koninkrijk, beklagen zich 
regelmatig over de rol van Nederland in het bepalen van hun beleid. Zo moet Aruba 
op last van de Rijksministerraad de overheidsfinanciën saneren (Curaçao moest dat al 
eerder) en moet Sint Maarten de bestuurlijke integriteit op orde brengen. Nederland 
doet dat omdat het op grond van het Statuut van het Koninkrijk een ‘waarborgfunc-
tie’ heeft voor de levensstandaard op de eilanden. vvd en sp willen daar vanaf; dat 
zou de onderlinge verhouding evenwichtiger en duidelijker maken. pvda, cda, d66 
en ChristenUnie vinden dat hiermee de bevolking wordt beschermd tegen corruptie 
en machtsmisbruik. Overigens kan Nederland de staatsvorm niet eenzijdig wijzigen.

Debat parlementaire enquête woningcorporaties

Begin december debatteert de Tweede Kamer over het rapport Ver van huis van de par-
lementaire enquêtecommissie Woningcorporaties dat eind oktober is gepresenteerd. 
De commissie onderzocht de sector naar aanleiding van misstanden als financieel uit 
de hand gelopen projecten, exorbitante beloning van bestuurders, corruptie en spe-
culatie met derivaten. De commissie toont zich verbaasd, geschokt en verontrust. Zij 
signaleert wanbestuur, ernstig mismanagement, zelfverrijking en het gebrek aan een 
‘moreel kompas’. Vrijwel alle betrokkenen hebben gefaald: bestuurders, commissaris-
sen, toezichthouders en de verantwoordelijke bewindspersonen.

Schouten (ChristenUnie) en Bisschop (sgp) onderschrijven de visie dat het ont-
brak aan een moreel kompas. Karabulut (sp) meent dat het fout is gegaan door pri-
vatisering van de sector. De commissie heeft aanbevolen dat de corporaties zich weer 
richten op hun kerntaak: het huisvesten van lagere (midden)inkomens. Fritsma (pvv) 
onderschrijft die. Verhoeven (d66), Monasch (pvda) en Knops (cda) waarschuwen 
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voor een te strikte taakomschrijving. Corporaties moeten zich kunnen blijven inzetten 
voor het herstructureren en leefbaar houden van (oude) wijken.

De aanbeveling van de commissie om een onafhankelijke Woonautoriteit in te stel-
len met meer informatiebevoegdheden en een groter sanctie-instrumentarium dan 
het Centraal Fonds Volkshuisvesting (cfv) kan op instemming rekenen. De vraag is 
alleen of het een zelfstandig bestuurorgaan moet worden of dat de autoriteit recht-
streeks onder het ministerie kan vallen. Minister Blok is het daar trouwens niet mee 
eens. Hij wil het toezicht verdelen over het cfv en de Inspectie voor de Leefomgeving 
en het Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wel wil hij in de te 
herziene Woningwet vastleggen dat corporaties zich weer op hun kerntaak concentre-
ren: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen.

sp en pvda stemmen in met het voorstel van de enquêtecommissie om huurders een 
advies- of instemmingsrecht te geven, zodat geen megalomane projecten worden gefinan-
cierd met huurdersgeld. d66 en vvd vrezen voor belangenverstrengeling, terwijl het cda 
de positie van de huurders wel wil versterken, maar hun geen absoluut vetorecht wil geven. 

Enkele weken later stemt de Tweede Kamer unaniem in met een nieuwe Woning-
wet die de vrijheid van woningcorporaties beperkt, het toezicht op de corporaties ver-
sterkt en huurders en wethouders meer invloed geeft op de volkshuisvesting. De brede 
steun voor het wetsvoorstel van Blok is vooral te danken aan het feit dat de minister 
een groot aantal aanbevelingen van de enquêtecommissie heeft overgenomen.

Schaliegas

Tot verrassing van coalitiepartner vvd verklaart de pvda zich definitief tegen boringen 
naar schaliegas ondanks het feit dat het ministerie van Economische Zaken nog onder-
zoekt of er proefboringen kunnen worden verricht. Volgens fractievoorzitter Samsom 
is er geen toekomst voor schaliegaswinning in Nederland. Het onderzoek zal niets aan 
zijn standpunt veranderen. Eerder wilde Samsom nog wel akkoord gaan met scha-
liegaswinning als dat schoon en veilig kan. De vvd wil alleen tot schaliegaswinning 
overgaan als de risico’s beheersbaar zijn. 

Crisis rond zorgplan van Schippers

Minister Schippers van Volksgezondheid (vvd) lijdt een gevoelige nederlaag als een 
cruciaal onderdeel van haar zorgplan door toedoen van drie pvda-senatoren (Dui-
vesteijn, Ter Horst en Linthorst) wordt weggestemd. Schippers had gehoopt met de 
beperking van de vrije artsenkeuze een substantiële bezuiniging binnen te halen, maar 
dat lijkt nu van de baan. De vvd is boos omdat de maatregel deel was van de afspraken 
binnen de gedoogcoalitie, waaraan de Eerste Kamer zich echter niet gebonden hoeft te 
voelen. Zij vindt dat de pvda nu maar voor een oplossing moet zorgen. De drie menen 
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dat hun stem niet als een verrassing kan zijn gekomen; zij waren altijd al op inhoude-
lijke gronden tegen.

De senaatsfractie van de pvda wil zich niet bij voorbaat vastleggen op een repa-
ratieplan. Een voorstel om wijzigingen vast te leggen in een Algemene Maatregel van 
Bestuur stuit op bezwaren bij de senatoren, omdat zo’n amvb gemakkelijk kan worden 
veranderd. Uiteindelijk kiest de vvd toch voor het voortbestaan van de coalitie. In een 
brief aan de Tweede Kamer doet Rutte een aantal concessies die de positie van de pati-
enten moeten versterken in een gewijzigd wetsvoorstel dat aan de Tweede Kamer zal 
worden aangeboden. Mocht het ontwerp alsnog sneuvelen, dan zullen de maatregelen 
uit de zorgwet desnoods buiten het parlement om via een amvb worden ingevoerd, 
een sluiproute die bij de ‘constructieve oppositie’ op veel bezwaren stuit. De coalitie 
wint vooral tijd met het plan. Zij hoopt dat het stof in de loop van het volgende jaar zal 
neerdalen en dat het wetsontwerp dan alsnog wordt aangenomen. 

 

En verder…

•	 neemt de Eerste Kamer de Wet langdurige zorg aan, die per 1 januari de Algemene 
wet bijzondere ziektekosten gaat vervangen; vvd, pvda, cda, d66, ChristenUnie en 
sgp stemmen voor;

•	 stemt de Eerste Kamer in met een nieuw financieel toetsingskader voor pensioen-
fondsen; door het hanteren van een aangepaste rekenrente wordt voorkomen dat 
de fondsen de uitkeringen het volgende jaar moeten korten;

•	 kiest de parlementaire pers minister Timmermans als politicus van het jaar en 
Omtzigt (cda) als parlementariër van het jaar; Timmermans eindigt ook als num-
mer een in de publieksverkiezing van het tv-programma EenVandaag;

•	 werken vvd-ministers Blok en Schippers niet mee aan de uitvoering van de wet die 
per 1 januari de topsalarissen in de (semi)publieke sector beperkt; zij vinden het te 
kort dag, terwijl minister Plasterk juist alles op alles heeft gezet om de wet nog op 
die datum in werking te doen treden;

•	 leggen Tweede Kamerleden van zeven partijen onder aanvoering van Van Raak (sp) 
een initiatiefwetsvoorstel aan de Raad van State voor dat beoogt te komen tot een 
onafhankelijk Huis voor Klokkenluiders dat onderzoek doet naar maatschappe-
lijke misstanden en aanbevelingen doet om problemen op te lossen;

•	 wil de Tweede Kamer dat minister Blok de invoering van strengere hypotheek-
normen opschort totdat zij met de bewindsman over de normen van budget-
instituut Nibud heeft kunnen debatteren;

•	 concludeert een commissie van Nijmeegse wetenschappers die in opdracht van de 
Tweede Kamer de kabinetsformatie van 2012 evalueerde, dat een formatie zonder 
Koning herhaling verdient, maar dat de Koning wel beter moet worden geïnfor-
meerd; ook meent zij dat het wenselijk is bij de vorming van een coalitie niet alleen 
rekening te houden met de steun in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer.
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Januari 2015

Beveiliging tegen aanslagen

Naar aanleiding van bloedige aanslagen van moslimextremisten in Parijs overlegt 
minister Opstelten van Veiligheid in Parijs met zijn buitenlandse collega’s over de 
strijd tegen terreur. De bewindslieden spreken af dat er een betere controle van de bui-
tengrenzen komt door het aanleggen van een register van vliegtuigpassagiers. Verder 
moeten internetaanbieders alles verwijderen wat aanzet tot haat en terreur; radicali-
sering zou daardoor worden voorkomen. De Tweede Kamer is niet enthousiast. De 
maatregelen waren al opgenomen in het Actieprogramma Integrale Aanpak Terreur dat 
het kabinet in augustus presenteerde, en waar de Kamer ook toen kritisch over was 
omdat de privacy er te veel door in het geding zou komen. De Tweede Kamer steunt 
wel het voornemen van de minister om politie en veiligheidsdiensten meer gegevens 
van verdachte personen te laten uitwisselen. 

Als het om concrete maatregelen tegen terreuraanslagen gaat, blijkt de Kamer ver-
deeld te zijn. Zo wil de pvv alle islamitische immigratie stoppen, jihadisten uitzetten 
en het leger inzetten om stations, straten en winkelcentra te beveiligen. Het cda vindt 
dat moslims zich moeten uitspreken voor vrijheid en democratie en dat het verheerlij-
ken van terroristisch geweld strafbaar wordt. De vvd wil dat de politie wordt uitgerust 
met machinegeweren; jihadisten moet de nationaliteit kunnen worden ontnomen. De 
pvda wil de mentaliteit van de samenleving veranderen en gesprekken voeren over 
de verworvenheden van de open samenleving, terwijl de sp onder meer pleit voor het 
doorbreken van het isolement van jongeren door beter taalonderwijs; verdere bezuini-
ging op de politie wijst zij af.

‘Bed, bad en brood’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers

In november 2014 heeft het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa 
bepaald dat illegale en uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op ‘bed, bad en 
brood’. Daarmee wordt het beleid van staatssecretaris Teeven doorkruist. Aanvankelijk 
weigert hij dan ook categorisch gehoor te geven aan de uitspraak. Onder druk van de 
gemeenten, de linkse oppositie, coalitiegenoot pvda, vn-rapporteurs en een uitspraak 
van de voorzieningenrechter gaat Teeven nu toch overstag. Hij belooft de gemeenten 
een tijdelijke bijdrage tot uiterlijk twee maanden na het oordeel van de Europese Raad 
van Ministers. 
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En verder…

•	 mislukt de beoogde invoering van de wet op 1 januari 2015 die de bonussen in de 
bankensector aan banden moet leggen omdat vvd en cda in de Eerste Kamer nog 
aanvullende vragen hebben;

•	 verklaart senaatsvoorzitter Broekers-Knol (vvd) grote principiële bezwaren te 
hebben tegen het voornemen van het kabinet om de gesneuvelde zorgwet van 
Schippers desnoods buiten het parlement om te repareren; het kabinet zou daar-
mee het parlementair stelsel ondermijnen en in strijd met de grondwet handelen;

•	 draagt het kabinet aan de Commissie voor Toezicht op Inlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten op te onderzoeken wat de diensten wisten over de veiligheidssitua-
tie in het Oekraïense luchtruim voordat het Maleisische toestel mh17 neerstortte, 
waarbij veel Nederlanders omkwamen;

•	 eisen sp, GroenLinks en ChristenUnie opheldering van minister Kamp over een 
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat concludeert dat het ministerie 
van ez en de nam bij de gasboringen in Groningen jarenlang geen rekening hebben 
gehouden met de veiligheid van de inwoners;

•	 torpedeert de Eerste Kamer de voorgenomen bezuinigingen van staatssecretaris 
Teeven en minister Opstelten op de rechtsbijstand; cda, sp, pvv en d66 stemmen 
tegen omdat de toegang tot het recht in gevaar komt;

•	 stemt de Eerste Kamer in met de studielening die de studiebeurs moet gaan ver-
vangen;

•	 gaat de Tweede Kamer akkoord met de omstreden verplichte rekentoets die staats-
secretaris Dekker wil invoeren bij het eindexamen in het voortgezet onderwijs; 
vvd, pvda en pvv zijn voor.

Februari 2015

Debat over de ramp met de mh17

De ministers Koenders en Opstelten debatteren met de Tweede Kamer over de ramp 
met het Maleisische vliegtuig mh17 die een jaar eerder boven Oekraïne plaatsvond. 
De bewindslieden houden vol dat het kabinet niet op de hoogte was van het gevaar 
van zwaar luchtafweergeschut van rebellen. De oppositie gelooft dat niet. Zij wijst 
met name op de waarschuwing van een navo-bevelhebber aangaande trainingen van 
pro-Russische separatisten met een geavanceerd raketsysteem. vvd en pvda dringen 
bij de Kamer aan op terughoudendheid zolang het officiële onderzoek niet is afgerond. 
De oppositie wil alleen terughoudendheid in acht nemen voor zover het om de toe-
dracht van de ramp gaat, niet als het de rol van het kabinet betreft.
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Gaswinning in Groningen

Minister Kamp besluit de gasproductie in Groningen uit veiligheidsoverwegingen tot 
1 juli een beetje terug te draaien. Hij geeft hiermee gevolg aan een compromis tussen 
regeringspartijen vvd en pvda. Toch komen de verhoudingen op scherp te staan als 
pvda-leider Samsom verklaart het ondenkbaar te vinden dat de gaskraan na 1 juli weer 
volop opengaat. De vvd wil dat de pvda in dat geval akkoord gaat met bezuinigingen ter 
compensatie van de teruglopende inkomsten uit de gaswinning. Het zou gaan om een 
gat in de begroting van 1,6 miljard euro. Met extra bezuinigingen zou ook de herziening 
van het belastingstelsel in gevaar komen. De oppositie laat in een Kamerdebat weten dat 
zij de gaskraan nog verder dichtgedraaid wil zien, maar Kamp geeft geen krimp.

Initiatiefvoorstel wijziging echtscheidingswetgeving

Van der Steur (vvd) en Recourt (pvda) dienen een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede 
Kamer in dat het aantal ‘vechtscheidingen’ moet beperken. De geldende alimentatie-
regels voelen voor veel betrokkenen onrechtvaardig aan. De initiatiefnemers halen de 
berekening van de alimentatie daarom weg bij de rechter. Ouders moeten dit zelf doen 
aan de hand van een in de wet opgenomen rekenmodel. Zij worden ook verplicht 
afspraken te maken over de onderhoudsplicht voor hun kinderen. De alimentatie-
plicht wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Volgens het wetsvoorstel spelen stiefouders 
geen rol meer bij de onderhoudsplicht voor de kinderen van hun partner.

Aftreden Kamerlid Verheijen 

Het vvd-Kamerlid Verheijen komt in opspraak omdat hij in het verleden als gedepu-
teerde van Limburg dubieuze declaraties bij de provincie indiende. Verheijen zelf, pre-
mier Rutte en fractievoorzitter Zijlstra vinden het een ‘opgepompt’ verhaal. Ook wordt 
er een strafklacht wegens corruptie tegen hem ingediend op grond van acties van hem 
als wethouder van de gemeente Venlo. In afwachting van het resultaat van een intern 
partijonderzoek treedt Verheijen tijdelijk terug als parlementariër. 

Omdat de affaire, naast vergelijkbare kwesties in vvd-kring, de campagne voor 
de Provinciale Statenverkiezingen van de vvd dreigt te schaden, probeert de integri-
teitscommissie de resultaten van het onderzoek zo snel mogelijk te presenteren. Ver-
heijen treedt af hoewel hij zegt zich niet te herkennen in de conclusie van het interne 
partijonderzoek dat zijn handelen in strijd was met de ‘integriteitskaders’ van de vvd. 
Fractievoorzitter Zijlstra noemt die stap nu ‘onvermijdelijk’. 
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Openbaarmaking fractiekosten

In de besloten commissie Werkwijze Tweede Kamer eisen vvd en pvda met steun van 
d66 dat alle fracties hun kosten van de afgelopen jaren openbaar maken. Vooral pvv en 
sp verzetten zich hier fel tegen. In het presidium leidt de kwestie tot heftige menings-
verschillen. Er bestaat vooral onduidelijkheid over de vraag of het geld dat bedoeld is 
om de fractie te ondersteunen daar inderdaad voor wordt gebruikt, of dat het ook voor 
campagnedoeleinden wordt ingezet. Verkiezingscampagnes dienen uit de partijkas te 
worden gefinancierd.

Als gevolg van de discussie stapt de sp voorlopig uit het presidium. Zij meent dat zij 
slachtoffer is van een politieke afrekening, zij ontkent dat de sp openbaarmaking van 
de fractiekosten blokkeert en zij wil dat de vergaderingen van het presidium openbaar 
worden. 

En verder…
     

•	 wil staatssecretaris Mansveld dat ns en Prorail er alles aan doen om de chaos op 
het spoor, zoals die zich begin van de maand door ict-problemen voordoet, wordt 
voorkomen; in de Tweede Kamer worden vragen gesteld over de kwestie;

•	 vindt er op initiatief van sp, cda en pvda een debat met staatssecretaris Van Rijn 
plaats over de chaos bij de Sociale Verzekeringsbank die verantwoordelijk is voor 
de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten, dit naar aanleiding van alar-
merende tweets van pgb-gerechtigden; de staatssecretaris biedt zijn excuses aan een 
stelt maatregelen in het vooruitzicht;

•	 zijn pvda en vvd het erover eens dat niet verder bezuinigd kan worden bij het 
ministerie van Veiligheid en Justitie zonder dat de veiligheid in gevaar komt;

•	 stemt de Tweede Kamer in met een voorstel om voetbalsupporters harder aan te 
pakken als zij voor het eerst worden betrapt bij een ernstige verstoring van de open-
bare orde;

•	 past minister Schippers de Zorgwet in die zin aan dat de omstreden budgetpolis, 
die geen recht geeft op vrije artsenkeuze, verdwijnt; wel voert zij een korting op het 
eigen risico in voor patiënten die kiezen voor een door de zorgverzekeraar geselec-
teerde arts;

•	 besluit het kabinet een wetsvoorstel in te dienen dat inlichtingendiensten onder 
garanties voor de privacy in de gelegenheid stelt via de kabel informatie af te tap-
pen; vvd, pvda, pvv, cu en sgp zullen het voorstel steunen, terwijl het cda reserves 
heeft, maar positief is en d66 en sp vooralsnog tegen zijn; 

•	 gaat de Tweede Kamer akkoord met de hervormingsvoorstellen van de Griekse rege-
ring die als voorwaarde gelden voor voortzetting van de financiële steun aan het land;

•	 is een ruime Kamermeerderheid voor een wetsvoorstel van Opstelten dat het moge-
lijk maakt jihadstrijders hun Nederlanderschap te ontnemen; sp en d66 zijn tegen.
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Maart 2015

Aftreden van Opstelten en Teeven

Minister Opstelten komt in de problemen naar aanleiding van onthullingen van het 
tv-programma Nieuwsuur over een omstreden witwasdeal die het om in de persoon 
van zittend staatssecretaris Teeven in 2000 met de veroordeelde drugscrimineel Cees H. 
sloot. Omdat de staat anders volledig achter het net zou vissen, werd overeengekomen 
dat Cees H. slechts een deel van zijn criminele vermogen als boete hoefde af te staan. 
De Belastingdienst werd buiten de deal gehouden. Het lijkt erop dat het bedrag dat H. 
mocht houden veel hoger is dan verantwoordelijk minister Opstelten een jaar eerder aan 
de Tweede Kamer heeft voorgehouden. Opstelten vindt dat de Kamer hem op zijn woord 
moet vertrouwen omdat de administratie uit die tijd op het departement niet te traceren 
valt. Nieuwsuur presenteert echter de exacte bedragen, die door H.’s advocaat worden 
bevestigd. De oppositie eist uitleg van de bewindsman. Nog voor een Kamerdebat over 
de kwestie kan plaatsvinden, meldt Opstelten dat de juiste gegevens over de deal alsnog 
op het ministerie zijn gevonden. Omdat hij de Kamer in eerste instantie verkeerd heeft 
ingelicht, treedt hij af. Ook zijn staatssecretaris Teeven biedt zijn ontslag aan; hij kan niet 
meer geloofwaardig functioneren nu de minister is afgetreden vanwege een zaak waar hij 
bij betrokken was. Teeven benadrukt dat met de deal zelf niets mis was. 

De oppositie neemt het de bewindslieden kwalijk dat zij geen verantwoording 
afleggen in de Kamer. Wel debatteert de Kamer met premier Rutte. Het is volgens hem 
spijtig maar terecht dat de bewindslieden zijn afgetreden omdat hun informatievoor-
ziening aan de Kamer heeft gefaald, maar verder geeft hij geen krimp. Over de witwas-
deal wenst hij geen oordeel uit te spreken noch over de vraag of Teeven wel degelijk op 
de hoogte was van de hoogte van de schikking en of deze door daarover te zwijgen zijn 
minister heeft benadeeld. Wel zegt hij toe dat Opsteltens opvolger een onderzoek zal 
doen naar de afwikkeling van de deal, naar de manier waarop de informatie bij Justitie 
is weggelekt en wat dit voor gevolgen kan hebben voor het ministerie.

De nieuwe bewindslieden worden pas benoemd na de Provinciale Statenverkie-
zingen van 18 maart. Het vvd-Tweede Kamerlid Van der Steur wordt dan de nieuwe 
minister van Veiligheid en Justitie, zijn fractiegenoot Dijkhoff wordt staatssecretaris. 
De oppositie betwijfelt of het tweetal over voldoende ervaring beschikt om het zware 
departement te leiden. Teeven keert terug naar de Kamer.

Complot tegen de vvd?

Minister Schippers, lid van het campagneteam van de vvd, suggereert dat de affaires 
die haar partij de laatste tijd hebben geplaagd gevolg zijn van georkestreerde aan-
vallen om de vvd in de aanloop naar de verkiezingen in diskrediet te brengen. De 
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oppositie en coalitiepartij pvda wijzen de complottheorie van de hand. Schippers 
wordt in de Tweede Kamer ter verantwoording geroepen, zij houdt daar vast aan 
haar theorie, vooral voor zover het de aanval op Opstelten en Teeven betreft, maar 
zij moet de Kamer beloven er verder het zwijgen toe te doen zolang het onderzoek 
naar de deal van Teeven loopt.

Gaswinning in Groningen

De Tweede Kamer vindt unaniem dat minister Kamp de conclusies moet overne-
men uit een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gas-
winning in Groningen. De gasproductie moet afhankelijk worden van de veiligheid, 
er moet onafhankelijk toezicht komen en de Groningers moeten bij de besluitvor-
ming over de gasproductie worden betrokken. In reactie op het rapport biedt Kamp 
namens het kabinet excuses aan de Groningers aan voor het gebrek aan aandacht 
voor de veiligheidsbelangen. Hij suggereert verder dat in de toekomst wellicht Rus-
sisch gas moet worden geïmporteerd als de Groningse productie wordt beperkt.

Verkiezingen voor Provinciale Staten

De Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart staan in hoge mate in het teken van 
de landelijke politiek. De samenstelling van de Eerste Kamer is voor het kabinet, 
dat tot dan toe niet op een meerderheid in de senaat heeft kunnen bogen, van groot 
belang. Voor het kabinet is niet alleen het resultaat van belang dat regeringspartijen 
vvd en pvda behalen, maar ook dat van ‘gedoogpartners’ in de Eerste Kamer d66, 
cu en sgp. 

De opkomst is met 47,5 procent laag. De pvda blijkt de grote verliezer te zijn; 
zij lijkt zes van de veertien senaatszetels kwijt te raken. De vvd verliest er drie. d66 
verdubbelt van vijf naar tien, de sp gaat van acht naar negen. Het cda wint een zetel 
en gaat naar twaalf, de pvv gaat van tien naar negen. De ChristenUnie komt op drie 
zetels, sgp, pvdd en 50plus gaan van een naar twee en de osf houdt haar zetel. Coa-
litiepartijen en ‘constructieve oppositie’ hebben hiermee geen meerderheid meer in 
de Eerste Kamer. De coalitie zal er dus (wisselend) andere partners bij moeten zoe-
ken om nieuwe wetsvoorstellen aan een meerderheid te helpen. Het kabinet heeft 
onder meer nog grote ambities op het gebied van de gezondheidszorg en de herzie-
ning van het belastingstelsel. De definitieve verkiezing van de Eerste Kamer door 
Provinciale Staten vindt op 26 mei plaats.
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Onenigheid tussen regeringspartners vvd en pvda over asielzoekers

De vvd lijkt meteen na de Provinciale Statenverkiezingen op een confrontatie met 
coalitiegenoot pvda aan te sturen als zij het partijstandpunt bekendmaakt dat Europa 
geheel moet stoppen met het opvangen van niet-Europese vluchtelingen. Opvang zou 
in de eigen regio moeten plaatsvinden. vvd-woordvoerder Azmani betoogt dat te veel 
asielzoekers bij hun vlucht naar Europa omkomen en dat de samenleving door de vluch-
telingenstroom wordt ontwricht. Behalve bij de pvv vindt het plan geen weerklank in 
de Tweede Kamer. pvda en loyale oppositiepartijen d66 en ChristenUnie leveren felle 
kritiek, al was het maar omdat de voorstellen strijdig zijn met internationale afspraken.

vvd-fractievoorzitter Zijlstra gooit olie op het vuur als hij in de Volkskrant pleit 
voor een meer coöperatieve houding tegenover dictaturen als dat in het Nederlandse 
veiligheidsbelang is. Volgens de pvda leidt dat alleen tot schijnstabiliteit. Samsom 
noemt het steunen van dictators uit veiligheidsoverwegingen ‘onverantwoord, kort-
zichtig en contraproductief ’. Ook d66, GroenLinks en sp plaatsen vraagtekens bij Zijl-
stra’s uitspraken.

abn amro

Er ontstaat maatschappelijke en politieke ophef over de salarisverhoging van een ton 
voor de leden van de raad van bestuur van ‘staatsbank’ abn amro. De salaris verhoging 
is conform de afspraken waar ook de Tweede Kamer mee akkoord is gegaan. Minister 
Dijsselbloem van Financiën verdedigt haar dan ook juridisch en politiek, maar keurt de 
loonstijging tot ongenoegen van de top van de bank moreel af. Hij zou tevens hebben 
gewaarschuwd voor imagoschade, waardoor de beursgang van de bank in gevaar komt. 
Uiteindelijk zien de bankiers van hun salarisverhoging af als Dijsselbloem besluit de 
beursgang uit te stellen. Een groot deel van de Kamer wil nu een debat met de minister 
over zijn rol in de affaire. GroenLinks, sp en cda willen een hoorzitting met de top van 
de bank over de vraag hoe zij hun loonstijgingen rechtvaardigen. 

En verder…

•	 sneuvelt een ontwerpgrondwetswijziging van voormalig GroenLinks-fractie-
voorzitter Halsema na elf jaar in tweede lezing in de Tweede Kamer; de wijziging 
beoogde de rechter de bevoegdheid te geven wetten te toetsen aan een aantal 
grondrechten, maar het voorstel behaalt niet de vereiste tweederde meerderheid 
omdat, naast het cda, nu ook de vvd en pvv tegen zijn;

•	 baart premier Rutte opzien door tijdens een verkiezingsdebat de stelling te onder-
schrijven dat Nederlandse jihadstrijders beter kunnen sneuvelen dan terugkeren 
naar Nederland; hij benadrukt dat hij daarmee geen kabinetsbeleid weergeeft;
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•	 dient Schouw (d66) een initiatiefwetsvoorstel in dat beoogt tot meer democra-
tische controle te komen bij lokale samenwerking; Schouw wil ‘het democrati-
sche primaat van volksvertegenwoordigende organen van gemeente, provincie en 
waterschap versterken’;

•	 geeft het vvd-Tweede Kamerlid Leegte zijn zetel op omdat hij een nevenfunctie die 
samenhangt met zijn portefeuille niet heeft gemeld;

•	 zeggen sp, pvv, 50plus en pvdd in verband met de chaos ronde de pgb’s hun ver-
trouwen op in staatssecretaris Van Rijn; een Kamermeerderheid blijft hem steunen;

•	 gaat het voormalige vvd-Tweede Kamerlid Houwers verder als eenmansfractie als 
hij bij de vvd niet langer welkom is omdat hij een boete voor hypotheekfraude 
heeft gekregen; de coalitie beschikt daarmee nog maar over een meerderheid van 
één zetel;

•	 gaat de Tweede Kamer akkoord met de locaties voor drie grote windmolenparken 
voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland.

April 2015

abn amro

President-commissaris Van Slingelandt geeft in een ‘rondetafelgesprek’ met leden van 
de Tweede Kamer een toelichting op de omstreden loonsverhoging voor de leden van 
de raad van bestuur van abn amro. Alleen de vvd ziet af van deelname aan het gesprek. 
Van Slingelandt erkent dat de raad van commissarissen de emoties rond de salaris-
verhoging heeft onderschat, maar hij benadrukt ook het belang van goede arbeids-
voorwaarden voor bestuursleden. Twee dagen later volgt het Kamerdebat met minister 
Dijsselbloem over diens rol in de affaire. Hij erkent dat hij de Tweede Kamer actiever 
had moeten inlichten over de voorgenomen salarisverhoging, gelet op het te verwach-
ten maatschappelijke rumoer. Hij heeft overwogen de salarisverhoging te blokkeren, 
maar zag daarvan af omdat hij juridisch zwak stond. De Kamer neemt genoegen met 
de uitleg van de minister.

Onenigheid tussen regeringspartners over thuiszorg

Nadat regeringspartij vvd haar profiel heeft aangescherpt door stevige standpunten 
over niet-Europese vluchtelingen en de omgang met dictatoriale regimes in te nemen, 
doet coalitiepartner iets dergelijks als fractievoorzitter Samsom een pleidooi houdt 
tegen de ‘beheerszucht’ en bureaucratische eisen van zorgverzekeraars in de wijkver-
pleging, waardoor wijkverpleegkundigen onvoldoende aan hun zorgtaken toekomen. 
Samsom vindt dat te veel verschillende thuiszorginstellingen in de wijken actief zijn. 
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Dat zou efficiënter kunnen. De zorgverzekeraars vinden dat de politiek i.c. het kabinet 
zelf schuldig is aan de geschetste situatie. De verzekeraars zijn pas enkele maanden 
eerder door de politiek verantwoordelijk gemaakt voor de budgetbewaking. Coalitie-
partner vvd gaat er niet van uit dat de pvda nu al weer van koers wil veranderen 
omdat dat alleen maar tot kostenstijgingen en hogere premies zou leiden.

Opvang van illegalen

Er ontstaat een crisissfeer als regeringspartners vvd en pvda lijnrecht tegenover elkaar 
komen te staan over de al langer slepende kwestie van de basisvoorzieningen voor ille-
gale en uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland. Het Comité voor Sociale rechten 
van de Raad van Europa vindt dat illegalen recht hebben op ‘bed, bad en brood’. De 
pvda onderschrijft die opvatting, de vvd meent daarentegen dat zo’n regeling een 
aanzuigende werking heeft en uitgeprocedeerden niet stimuleert het land te verlaten. 
Nu het Europees Comité van Ministers geen consequenties heeft verbonden aan het 
advies van het Comité, menen de liberalen dat het Nederland vrij staat te bepalen wat 
met de aanbeveling te doen. Er vindt koortsachtig overleg plaats in het Torentje. Beide 
partijen benadrukken niet uit te zijn op de val van het kabinet, al lijkt de vvd niet rou-
wig om een mogelijke breuk. De liberalen kunnen met dit thema hun rechtse profiel 
tegenover de pvv aanscherpen, en een groot deel van de hervormingen die de liberalen 
wensten zijn gerealiseerd. Daar staat tegenover dat het voor de partij electoraal gunstig 
kan zijn te wachten op een solide economisch herstel, dat dan kan worden geclaimd.

Er volgen langdurige onderhandelingen over een compromis. De partijen worden 
het er uiteindelijk over eens dat illegalen voor een beperkte tijd recht hebben op bed, 
bad en brood, waarvoor zij terechtkunnen in vijf grote steden en in het azc in Ter Apel. 
Overige opvangvoorzieningen worden gesloten. De asielzoekers moeten meewerken 
aan hun uitzetting. De afspraken gelden voor een jaar.

De vn-mensenrechtenrapporteur Alston noemt het compromis inhumaan en 
in strijd met internationale regels. De maatschappelijke kritiek op het compromis is 
groot. De oppositie is kritisch: het compromis lost niets op, want als de opvang maar 
kort mag duren, doet het probleem van op straat gezette illegalen zich volgens haar 
snel opnieuw voor. Veel gemeenten weigeren hun voorzieningen te sluiten. Zij willen 
in ieder geval met het kabinet overeenkomen dat er op meer dan zes plekken voorzie-
ningen komen en zij willen dat de opvang langer moet kunnen duren dan een paar 
weken. Over de betekenis van het begrip opvang gedurende ‘een beperkt aantal weken’ 
ontstaat onenigheid binnen de coalitie.

In het Kamerdebat over het compromis lukt het de oppositie niet om vvd en pvda 
uit elkaar te spelen. Volgens sp, d66 en GroenLinks vlucht het kabinet in vaagheden 
om het politieke lijf te redden. pvv en cda hebben problemen met het feit dat er 
noodopvang blijft, ook voor degenen die onrechtmatig in Nederland verblijven. 
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Gaswinning in Groningen

De Raad van State bepaalt in een voorlopige uitspraak dat in en om Loppersum (Gro-
ningen) in verband met het risico op aardbevingen geen gas meer mag worden gewon-
nen, tenzij de gasvoorziening in gevaar komt. Minister Kamp legt zich neer bij de voor-
lopige uitspraak. In de Tweede Kamer heeft alleen de vvd bezwaren. Zij wijst onder 
andere op verplichtingen tot gasleverantie die met Duitse afnemers zijn aangegaan.

Overigens stellen de pvda en de pvdd voor de bewijslast bij aardbevingsschade om 
te draaien. Niet de gedupeerde zou bewijs moeten leveren dat de schade door aardgas-
winning is ontstaan, maar de nam moet bewijzen dat die niet door een aardbeving is 
ontstaan. Er tekent zich een Kamermeerderheid af voor het voorstel. Alleen de vvd ziet 
er niets in, vvd-minister Kamp inbegrepen. Kamp vreest misbruik van de omgekeerde 
bewijslast, en bovendien is al wettelijk geregeld dat de nam het risico draagt.

Fractievoorzitter voor de vvd Halbe Zijlstra, vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk 
Asscher en minister-president Mark Rutte overleggen over het coalitieakkoord over bed, bad en 
brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers [foto: anp – dirk hol]
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Conflict tussen Van Miltenburg en Voortman

Kamervoorzitter Van Miltenburg komt in de problemen omdat zij in 2014 het Groen-
Links-Kamerlid Voortman ten onrechte heeft verdacht van het laten uitlekken van namen 
van kandidaten voor de functie van Nationale Ombudsman. Voortman neemt het Van 
Miltenburg kwalijk dat de Rijksrecherche door haar toedoen een onderzoek naar het 
Kamerlid heeft gedaan. Zij vindt dat hierdoor haar goede naam is aangetast. Zij heeft 
alleen informatie gedeeld in de fractie, en zij is daarvoor door haar fractievoorzitter 
geschorst. Volgens afspraak zou daarna geen aangifte worden gedaan. Voortman wil weten 
waarom Van Miltenburg die afspraak heeft geschonden en geen lichter vooronderzoek 
heeft gevraagd. Ook wil zij weten hoe het mogelijk is dat in De Telegraaf letterlijke citaten 
terechtkwamen van een gesprek over de kwestie tussen de twee betrokkenen. Voortman 
krijgt steun van een groot deel van de Tweede Kamer. Het presidium van de Kamer ver-
klaart het te betreuren dat het imago van Voortman is geschaad, maar wijst erop dat het 
besluit tot aangifte door het hele presidium is genomen en niet specifiek tegen Voortman 
was gericht. Het draagt Van Miltenburg op de kwestie met Voortman uit te spreken. De 
twee verklaren na langdurige gesprekken weer met elkaar door een deur te kunnen.

En verder…

•	 is er in de Eerste Kamer een ruime meerderheid voor het initiatiefwetsvoorstel 
Flexibel werken van cda en GroenLinks dat werknemers het recht geeft vanuit huis 
en flexibel te werken; de werkgever kan een verzoek daartoe alleen afwijzen als hij 
kan aantonen dat de kwaliteit van het werk in gevaar komt;

•	 vindt een Kamermeerderheid, waaronder regeringsfracties vvd en pvda, dat 
gevangenen moeten meebetalen aan de kosten die worden gemaakt voor hun straf-
proces en detentie;

•	 neemt de Tweede Kamer een motie aan van pvda en ChristenUnie die het kabinet 
opdraagt ervoor te zorgen dat werknemers meer invloed krijgen op de beloning 
van topbestuurders van ondernemingen; vvd en cda zijn tegen de motie;

•	 stopt Bontes (ex-pvv; Groep Bontes/Van Klaveren) zijn activiteiten voor de nieuwe 
partij vnl (VoorNederland) omdat de omstreden voormalig advocaat Moscowicz 
wordt voorgedragen als lijsttrekker; Bontes spreekt van onverenigbare karakters;

•	 heeft de Tweede Kamer kritiek op de wijze waarop het kabinet is omgegaan met het 
verslag van een diplomatieke briefing over de oorlog in Oekraïne, drie dagen voordat 
vlucht mh17 daar op 17 juli 2014 neerstortte; de Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
(ovv) kreeg het verslag pas in januari 2015 nadat deze daarom had gevraagd; volgens 
minister Koenders mag het kabinet niet ongevraagd materiaal aan de ovv leveren;

•	 heeft met name de oppositie kritiek op het feit dat ‘Brussel’ Nederland andermaal een 
naheffing dreigt op te leggen omdat het bruto nationaal inkomen, dat bepalend is voor 
de bijdrage aan de eu, over 2012 hoger bleek te zijn dan oorspronkelijk was berekend.
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Mei 2015

Klaver fractievoorzitter GroenLinks

De 29-jarige Klaver volgt Van Ojik op als fractievoorzitter van GroenLinks. Van Ojik 
verlaat de Tweede Kamer. Hij heeft de rust teruggebracht in de partij, maar hij denkt 
niet dat hij een electorale doorbraak kan bewerkstelligen. Klaver, die zich vooral pro-
fileert als tegenstander van het rendementsdenken en als voorstander van een grotere 
rol van de overheid, wordt de jongste fractievoorzitter ooit. 

Parlementaire enquête naar de Fyra

De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar het mislukken van de 
hogesnelheidstrein Fyra start haar onderzoek. Zij bestaat uit Van Toorenburg (cda; 
voorzitter), Elias (vvd), Vos (pvda), Van Gerven (sp) en Bergkamp (d66). De aanbe-
steding van het project vond in 2001 plaats onder verantwoordelijkheid van het tweede 
kabinet-Kok. De openbare aanbesteding wordt achteraf gezien als een van de belang-
rijkste oorzaken van de mislukking van de hogesnelheidslijn. Toenmalig minister 
Netelenbos van Verkeer en Waterstaat verklaart tegenover de commissie er alles aan te 
hebben gedaan om premier Kok er – in een persoonlijke, handgeschreven brief – van 
te overtuigen de aanbestedingsprocedure te staken. Zij wilde de mogelijkheid open-
houden om het project onderhands aan staatsbedrijf ns te gunnen. De vvd-ministers 
Zalm (Financiën) en Jorritsma (Economische Zaken) waren echter sterke voorstan-
ders van de introductie van marktwerking op het spoor. Zij kregen het kabinet mee. 
Ook Kok wilde niet naar de tegenargumenten luisteren. 

Netelenbos kwam stevig in aanvaring met toenmalig ns-president-commissaris 
Timmer. Zij vroeg hem een plan op te stellen onder welke voorwaarden het depar-
tement de exploitatie van de hsl voor een periode van vijftien jaar onderhands zou 
kunnen gunnen. Toen Timmer kwam met een bod om de trein voor dertig jaar te 
integreren in het binnenlandse intercitynet, veegde Netelenbos dat van tafel. Daardoor 
voelde de ns-top zich geschoffeerd.

Verder blijkt dat de ns nooit een marktconform bod heeft willen doen op de con-
cessie voor de hsl. Het staatsbedrijf was bereid iedere prijs te betalen. Oud-presi-
dent-commissaris Timmer noemt het bod een grote fout, die hij zichzelf aanrekent. 
De ns had beter van een bieding kunnen afzien.

Volgens minister Schultz van Haegen van Verkeer hebben de ns en het ministerie de 
problemen rond de concessie voor de hsl voortdurend voor zich uitgeschoven, waardoor 
de problemen alleen maar groter werden. Oud-ministers Peijs en Eurlings verklaarden 
dat zij de problemen niet konden oplossen omdat ns weigerde de gegevens te overleggen 
waaruit zou moeten blijken dat het bedrijf de concessievergoeding niet kon betalen. 
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Opmerkelijk is verder dat de ns noch de Inspectie voor de Leefomgeving en Trans-
port bij levering de kwaliteit van de door het Italiaanse AnsaldoBreda geleverde trei-
nen heeft gecontroleerd. Grote constructiefouten kwamen daardoor pas aan het licht 
tijdens het gebruik.

Verantwoordingsdag

Op de derde woensdag van mei, Verantwoordingsdag, kijkt het kabinet terug op de 
financiële prestaties van het afgelopen jaar en laat de Algemene Rekenkamer haar licht 
schijnen over eventuele missers van het kabinet. Minister Dijsselbloem benadrukt dat 
2014 financieel gezien een gunstig jaar was voor het kabinet. Er is een forse meevaller 
in de zorg, en de rentelasten zijn laag. Rekenkamerpresident Stuiveling plaatst kant-
tekeningen bij de uitvoering van het beleid. Zo is zij kritisch over de ict-problemen bij 
de overheid en over de invoering van het persoonsgebonden budget. Ook de decen-
tralisatie van de zorg, de jeugdzorg en het arbeidsmarktbeleid zorgt voor problemen.

Beursgang abn amro

Het kabinet besluit dat de eerste aandelen van abn amro nog in 2015 op de markt 
komen. Eerder was de beursgang uitgesteld, nadat er commotie was ontstaan over de 
beloning van de top van de bank. Het zal enkele jaren duren voor de staat de hele 
bank heeft verkocht. Eerst moet de Europese Centrale Bank nog toestemming geven. 
vvd, pvda, cda en d66 staan achter de beursgang. ChristenUnie en GroenLinks zijn 
kritisch; zij vinden dit het moment bij uitstek om een omslag in het denken over het 
bankwezen te bewerkstelligen. De sp had het liefst gezien dat abn amro was omge-
vormd tot een nutsbank in handen van de staat.

Samenstelling Eerste Kamer

Na de verkiezingen van de Eerste Kamer door Provinciale Staten kan het kabinet ook met 
steun van de ‘constructieve drie’ (d66, ChristenUnie en sgp) niet meer op een meerderheid 
in de senaat rekenen. Samen hebben zij 36 van de 75 zetels. De ‘c3’ legt zich daarom nergens 
meer op vast. Het kabinet zal nu voor elk voorstel ad hoc wisselende steun moeten zoeken. 

Er is in de Eerste Kamer geen enkele grote partij meer over: de vvd krijgt dertien 
zetels, het cda twaalf, d66 tien, de pvv en sp negen, de pvda acht, GroenLinks vier, 
ChristenUnie drie, pvdd, sgp en 50plus twee en de osf een. 
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En verder…

•	 draagt de Tweede Kamer aan de Gezondheidsraad op de chronische ziekte me 
opnieuw onder de loep te nemen, nadat de patiëntenverenigingen 56.000 hand-
tekeningen hebben opgehaald;

•	 debatteert de Tweede Kamer, onder meer naar aanleiding van de onrust aan de 
Universiteit van Amsterdam, met minister Bussemaker over de democratisering 
van het hoger onderwijs;

•	 maakt Schouw (d66) bekend dat hij de Tweede Kamer verlaat;
•	 zijn de Tweede-Kamerleden Bontes (vnl) en Servaes (pvda), alsmede europarle-

mentariër Van Baalen (vvd), om niet nader omschreven redenen niet meer wel-
kom in Rusland.

Juni 2015

Debat over het persoonsgebonden budget (pgb)

Staatssecretaris Van Rijn overleeft met moeite een Kamerdebat over de pgb’s, waarvan 
de uitbetaling problematisch is. Een dreigende motie van wantrouwen van d66 blijft 
uiteindelijk uit omdat ‘pgb-houders niet (zijn) gebaat bij een politieke afrekening’, 
aldus woordvoerster Dijkstra. vvd en pvda hadden al aangekondigd ‘hun’ staatssecre-
taris onvoorwaardelijk te steunen, en ook Van Rijn had laten doorschemeren niet te 
zullen opstappen. Overigens erkent de staatssecretaris volmondig zijn fouten. sp, pvv, 
cda, GroenLinks, 50plus, pvdd en enkele afgesplitste Kamerleden steunen wel een 
tegen Van Rijn gerichte motie van wantrouwen.

Debat over klm en Schiphol

vvd, sp en cda vragen opheldering van staatssecretaris Mansveld over het feit dat de 
staatsgaranties voor klm en Schiphol bij de fusie met Air France boterzacht blijken te 
zijn. De positie van Schiphol kan in gevaar komen als Air France-klm niet langer op 
Schiphol landt, maar kiest voor een Franse luchthaven. Volgens de staatssecretaris is 
er geen reden tot zorg. De afspraken met de Franse top van de luchtvaartmaatschappij 
zijn herbevestigd. De Kamer vindt echter dat Mansveld zich te passief opstelt in het 
behartigen van de belangen van klm en Schiphol.
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Herziening belastingstelsel

Staatssecretaris Wiebes van Financiën maakt bekend dat de coalitiepartners vvd en 
pvda het op hoofdlijnen eens zijn over de herziening van het belastingstelsel. Het 
betreft de laatste grote stelselwijziging die het kabinet zich heeft voorgenomen. De 
coalitiepartijen zijn het erover eens dat het stelsel eenvoudiger moet worden, dat er las-
tenverlichting moet komen en dat de belasting op arbeid omlaag moet, zodat de werk-
gelegenheid wordt gestimuleerd. Tot ergernis van de oppositie worden details echter 
niet bekendgemaakt. Premier Rutte wil in stilte het benodigde politieke draagvlak voor 
het plan verwerven voor het stuk naar de Tweede Kamer gaat. Maar ook de potentieel 
gedogende partijen willen eerst het akkoord op hoofdlijnen zien.

Het kabinet maakt daarop bekend dat het de btw met 5 miljard euro wil verho-
gen en de inkomstenbelasting met hetzelfde bedrag verlagen. De Rijksbijdrage aan 
gemeenten zou ook met 5 miljard moeten worden verlaagd, welk bedrag gemeenten 
dan uit eigen belastingen zouden mogen compenseren. Het Rijk zou dat bedrag kun-
nen gebruiken om de zogenoemde ‘heffingskorting’ voor iedere burger te verhogen. 
Om groepen die getroffen worden door de maatregelen te compenseren, zou het kabi-
net nog eens 5 miljard willen uittrekken. Die ruimte zou er zijn door de economische 
groei.

d66, GroenLinks, ChristenUnie en sgp zijn bereid om over het pakket maatregelen 
te onderhandelen. De steun van deze partijen is nodig voor een meerderheid in de 
Eerste Kamer, maar GroenLinks verklaart zich al meteen tegen de verhoging van de 
btw. Fractieleider Klaver pleit in plaats daarvan voor een vergaande vergroening van 
het belastingstelsel en aanpak van belastingontwijking. Op grond van de verkiezings-
programma’s denkt hij dat daarvoor in ieder geval steun is van de onderhandelende 
partijen pvda, d66, ChristenUnie en GroenLinks. 

Al snel blijkt echter dat er voor het kabinet geen basis is om een stelselherziening 
door te voeren. Na twee uur onderhandelen haakt d66 al af. Volgens Pechtold zijn de 
verschillen van inzicht tussen de zes partijen te groot. Het kabinet wil zich nu beper-
ken tot een eenvoudige belastingverlichting van 5 miljard euro. Het denkt hiervoor 
voldoende steun te kunnen krijgen.

Afsplitsingen van Kamerfracties

Tijdens het jaarlijkse debat over het eigen functioneren van de Tweede Kamer blijkt 
dat een ruime meerderheid vóór strengere regels is om afsplitsingen van fracties tegen 
te gaan. In de lopende zittingsperiode is het aantal fracties door afsplitsingen gestegen 
van elf naar zestien. Voorgesteld wordt onder meer om de spreektijd in te perken van 
en geen budget meer te geven aan Kamerleden die zich afsplitsen en hun zetel niet 
teruggeven aan de partij. Voorzitter Van Miltenburg zal een notitie opstellen met uit-
gewerkte maatregelen die na de verkiezingen moeten ingaan. De kleine fracties zijn 
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woedend. Zo noemt Bontes de voorstellen ‘in flagrante strijd met de Grondwet’, omdat 
Kamerleden zonder last moeten kunnen opereren.

En verder…

•	 stemt de Eerste Kamer in met het voorstel de aow-gerechtigde leeftijd versneld te 
verhogen tot 67 jaar in 2021 in plaats van in 2023;

•	 heeft de oppositie kritiek op minister Dijsselbloem en staatssecretaris Mansveld in 
een Kamerdebat over de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg; ns-doch-
ter Abellio won deze aanbesteding dankzij valsheid in geschrifte en bedrijfsspio-
nage, waarna de minister, de enige aandeelhouder namens de Staat, ns-topman 
Huges dwong tot aftreden; een debat over de vraag of de privatisering van ns posi-
tief is geweest, gaat Dijsselbloem uit de weg;

•	 kondigen pvda, sp en GroenLinks aan een initiatiefwetsontwerp in te dienen als 
het kabinet geen stappen onderneemt om het minimumjeugdloon af te schaffen;

•	 is de pvdd verontwaardigd over het feit dat de pvda, anders dan in het verkie-
zingsprogramma bepleit, tijdens het debat over de nieuwe natuurbeschermingswet 
niet langer voor een totaal verbod op de plezierjacht blijkt te zijn; wel mogen in de 
toekomst natuur- en dierenbeschermingsorganisaties zich nadrukkelijker met de 
jacht bemoeien;

•	 wordt Broekers-Knol met algemene stemmen herkozen als voorzitter van de Eerste 
Kamer; zij was de enige kandidaat;

•	 draagt de rechtbank in Den Haag op verzoek van actiegroep Urgenda het kabinet 
op de uitstoot van broeikasgas meer te beperken dan het geval is; de uitspraak is 
uniek: nooit eerder bemoeide de rechter zich zo nadrukkelijk met de politiek;

•	 worden lijstverbindingen door een wetsvoorstel van minister Plasterk onmogelijk 
gemaakt; de wijziging van de Kieswet vindt plaats omdat de Tweede Kamer daartoe 
een motie van vvd, sp en d66 heeft aangenomen; een Kamermeerderheid vindt dat 
uitgebrachte stemmen alleen terecht mogen komen bij de partij waarop is gestemd.

Juli 2015

Renovatie van het Binnenhof

Uit een advies van voormalig minister Spies aan minister Blok blijkt dat de noodzake-
lijke renovatie van het Binnenhof 400 tot 480 miljoen euro gaat kosten als het complex 
vijfenhalf jaar dichtgaat; een gefaseerde renovatie duurt 13,5 jaar en kost tussen de 500 
en 600 miljoen. Spies adviseert de kortere procedure te volgen, terwijl een meerderheid 
van de direct betrokkenen een voorkeur voor een gefaseerde renovatie lijkt te hebben.
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Griekenland

Premier Rutte toont zich namens het kabinet in een spoedoverleg met de Tweede 
Kamer weinig toegeeflijk tegenover Griekenland nadat de Grieken zich in een referen-
dum negatief hebben uitgesproken over de eisen die Europa stelt voor aanhoudende 
steun aan het land. Als daarna alsnog een overeenkomst tot stand komt tussen Grie-
kenland en de overige eurolanden over strikte hervormingen in het land en daaraan 
gekoppelde nieuwe leningen, waardoor een ‘Grexit’ van de baan is, stemt Rutte in een 
eerste reactie daarmee in, maar moet hij ook toegeven dat hij een verkiezingsbelofte 
– ‘geen euro meer naar Griekenland’ – verbreekt. Of hij zijn partij meekrijgt, is nog 
niet zeker. Samsom is namens de pvda positief over de overeenkomst, evenals d66 dat 
overigens wel vindt dat de overeenkomst weinig waarborgen bevat voor uitvoering van 
de maatregelen. De oppositie is kritisch.

Voordat de Tweede Kamer met de regering debatteert over de kwestie, wil zij, op 
initiatief van cda-Kamerlid Heerma, dat de regering het imf-rapport openbaar maakt, 
waarin wordt gesteld dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft dan tot dan toe is 
aangenomen. Tijdens het debat blijken pvv, sgp, ChristenUnie en 50plus voorstan-
ders te zijn van een Grexit. GroenLinks en sp zijn tegen de overeenkomst omdat zij het 
pakket maatregelen te zwaar vinden. Het cda twijfelt. De vvd zou voor een meerder-
heid kunnen zorgen, maar weigert een oordeel uit te spreken voordat het eindresul-
taat duidelijk is. Er bestaan nog te veel onduidelijkheden over het definitieve hulppro-
gramma en over de manier waarop de Grieken aan hun verplichtingen gaan voldoen. 
Voorlopig gaan de onderhandelingen door.

Augustus 2015

Griekenland

Na het zomerreces debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe hulppakket voor 
Griekenland. De oppositie neemt premier Rutte zwaar onder vuur omdat hij zijn ver-
kiezingsbelofte dat er geen euro meer naar Griekenland gaat, heeft gebroken. Wilders 
vindt dat Rutte zich het Torentje in heeft gelogen, en Pechtold spreekt van ‘politieke 
flessentrekkerij’, maar hij laat Rutte niet vallen. Algemeen is het verwijt van de oppo-
sitie dat de premier het aanzien van de politiek heeft geschaad. Deze vindt dat hij 
weliswaar een verkeerde inschatting heeft gemaakt, maar dat hij de ontwikkelingen 
niet had kunnen voorzien. 

Uiteindelijk steunt alleen d66 het kabinet nog. Verder stemt de voltallige oppositie 
tegen het hulppakket, voormalig bondgenoot cda inbegrepen. Ook de vvd’er Taverne 
onthoudt zijn steun aan het pakket.
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En verder…

• wordt Koşer Kaya (d66) geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer; zij zat al van
2004 tot 2012 in de Kamer en volgt Schouw op.
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