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Troonrede en Miljoenennota

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is een groot deel van de Miljoenennota al voor 
Prinsjesdag uitgelekt. De regering presenteert in de Troonrede een in grote lijnen posi-
tieve boodschap. Het gaat de goede kant op met de economie, maar er zijn ook onze-
kerheden. Er wordt 5 miljard euro gereserveerd voor lastenverlichting voor de burger, 
en een aantal bezuinigingen wordt deels verzacht. De regering investeert voor het eerst 
in jaren weer extra in sectoren als de verpleeghuiszorg, kinderopvang en defensie. Het 
kabinet hoopt hiermee ook de oppositie aan zich te binden. De bezuinigingsdoelstel-
ling van 51 miljard euro over de hele kabinetsperiode blijft echter intact. Ontwikkelin-
gen in het buitenland, zoals de conflicten in het Midden-Oosten en de tegenvallende 
groeicijfers van de opkomende economieën, vormen een potentiële bedreiging voor 
de Nederlandse economie. Punt van zorg is ook het blijvend hoge werkloosheidscijfer. 

De Koning noemt in de Troonrede de situatie van de asielzoekers ‘het meest pran-
gend’. Grote aantallen vluchtelingen uit het Midden-Oosten, met name uit Syrië en 
Irak, komen via Turkije Griekenland, en dus de Europese Unie, binnen. Uitgewerkte 
plannen om tot een oplossing voor het probleem te komen, bevat de Troonrede echter 
niet. De regering pleit voor ‘een integrale aanpak […] die rekening houdt met alle 
relevante factoren’. 

Algemene Politieke Beschouwingen

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is de oppositie het maar over één ding 
eens: de bezuinigingen op rechtspraak, politie en opsporing zijn onacceptabel. De frac-
tievoorzitters van vvd (Zijlstra) en pvda (Samsom) moeten toegeven dat de begroting 
voor Veiligheid en Justitie de schoonheidsprijs niet verdient. Wil deze door de Eerste 
Kamer komen, dan zal het nodige moeten worden aangepast. Zijlstra en Samsom drin-

* Dit overzicht is gebaseerd op de berichtgeving in de Volkskrant en nrc Handelsblad, en op de 

website www.tweedekamer.nl.
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gen er uiteindelijk bij het kabinet op aan om met een oplossing te komen in de vorm 
van meer geld voor de politie, het om en de rechterlijke macht.

Het vluchtelingenprobleem neemt een prominente plaats in in het debat. Wilders 
(pvv) oogst storm met zijn oproep tot ‘democratisch, geweldloos verzet’ tegen de ‘isla-
mitische invasie’. Hij kwalificeert de Tweede Kamer als een ‘nepparlement’, omdat de 
kloof tussen wat de Kamer doet en wat het volk wil te groot is. Het enige voorstel dat 
kans van slagen heeft, komt van Slob (ChristenUnie), die pleit voor meer geld voor 
vluchtelingenkampen in de eigen regio. 

De coalitiepartners Zijlstra en Samsom blikken tevreden terug op de prestaties van 
het kabinet en wagen zich aan verschillende visies op de verdere toekomst, waarmee 
zij het verwijt over zich afroepen weinig plannen te hebben voor de nabije toekomst. 
Zijlstra pleit voor meer technologische vernieuwing en een verdergaande flexibilise-
ring van de arbeidsmarkt. Samsom spreekt over energie en klimaat en over innovatie. 
Op voorstellen van de oppositie als het sluiten van kolencentrales en het invoeren van 
een vleestaks wil hij echter niet ingaan. 

Rutte houdt in het nogal matte debat moeiteloos stand. De onderwerpen waar de 
oppositiepartijen aandacht voor vragen, zijn te klein en de partijen zijn te verdeeld om 
het de premier moeilijk te maken. 

Vluchtelingen

cda-fractievoorzitter Buma pleit voor het instellen van ‘safe havens’ voor vluchtelin-
gen in crisisgebieden als Syrië en Irak. Nederland zou bereid moeten zijn ook grond-
troepen in te zetten om de veiligheid van die gebieden te garanderen, zelfs al zou dit 
gepaard gaan met aanzienlijke risico’s voor betrokken militairen. Buma hoopt hiermee 
de toestroom van vluchtelingen naar Europa in te dammen. Op steun voor zijn voor-
stel kan Buma in de Kamer noch in het kabinet rekenen. Opvang van vluchtelingen in 
de regio, maar dan buiten de conflictgebieden, lijkt wel een realistische optie.

Het kabinet meldt na het Kamerdebat aan Brussel dat Nederland wil meewerken 
aan spreiding van asielzoekers over Europa onder de voorwaarde dat er op termijn 
meer opvang in de regio plaatsvindt. Overigens zijn de coalitiepartners het er niet over 
eens waar de nadruk op dient te liggen, opvang in de regio of vestiging in Europa.

‘Dikke Ik’-debat

In de Tweede Kamer vindt een uitzonderlijk debat plaats over algemene fatsoens-
normen naar aanleiding van een eerdere toespraak van premier Rutte waarin hij 
onder meer betoogde dat de ‘Grote Dikke Ik’, het egoïstisch individu, te veel de over-
hand heeft gekregen in de samenleving. Het is niet gebruikelijk dat de Kamer bui-
ten de Algemene Beschouwingen debatteert zonder concrete politieke aanleiding. 
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Onbedoeld komt het debat, naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen, voor een 
groot deel in het teken te staan van het vluchtelingenprobleem. Rutte probeert zich te 
distantiëren van het verwijt dat hij zich ter zake te passief opstelt. Zijn opmerkingen 
over ‘Dikke Ik’ gingen over ‘onbehoorlijke gedragingen die je niet met wetten of regels 
oplost’.

Volkert van der G. en de publiciteit

Er ontstaat rumoer als De Telegraaf een foto publiceert van de moordenaar van For-
tuyn, Volkert van der G., die voorwaardelijk is vrijgelaten. De vraag is of Van der G. de 
afspraken voor vrijlating heeft geschonden door de publiciteit te zoeken. De foto is in 
scène gezet. Volgens advocaten van Van der G. waren de overheid, het om, de reclas-
sering en ‘overheidsinstanties die zich bezighouden met beveiliging’ daar al maanden 
van op de hoogte. Zij waren het met de actie eens om een jacht op de eerste foto van 
Van der G. in vrijheid te voorkomen. Volgens voormalig raadsman Franken van Van 
der G. heeft minister Van der Steur de Tweede Kamer onjuist en onvolledig voorgelicht 
over de gang van zaken toen hij beweerde dat het om pas de dag voor publicatie van de 
foto daarvan op de hoogte was gesteld en had vastgesteld dat daarmee het opgelegde 
mediaverbod niet werd overtreden. De oppositiepartijen cda, sp, pvv en vnl (Bontes) 
willen in een spoeddebat opheldering van de minister.

Uiteindelijk blijkt dat de ambtelijke en politieke top van het ministerie inderdaad 
van de voorbereidingen voor de foto wist en dat het ministerie er actief bij betrok-
ken was. De minister erkent nog voorafgaand aan het Kamerdebat dat hij de Kamer 
beter pas had kunnen informeren nadat hij volledig door zijn ambtenaren van de gang 
van zaken op de hoogte was gesteld. Voor de minister loopt de zaak met een sisser af. 
Hij geeft een precieze reconstructie van de gang van zaken, toont zich deemoedig en 
belooft beterschap. De Kamer houdt vooral de ambtenaren op het departement ver-
antwoordelijk.

Misstanden bij ProRail

De Tweede Kamer debatteert met staatssecretaris Mansveld over misstanden bij Pro-
Rail. De Kamer vindt dat de bewindsvrouw de volksvertegenwoordiging onvolle-
dig heeft voorgelicht. Zo werd de Kamer gegevens over de financiën van het bedrijf 
onthouden die dagblad De Telegraaf wel weet te presenteren. President-commissaris 
Alders weigerde de stukken aan de Kamer te overleggen. Het zou een zaak van de 
raad van commissarissen zijn. Mansveld steunt Alders omdat de gegevens ook in het 
jaarverslag van het bedrijf terechtkomen dat standaard met de Kamer wordt gedeeld. 
Vooral sp, pvv en cda zijn kritisch. Mansveld zou de regie zijn kwijtgeraakt. Een motie 
van wantrouwen van de pvv krijgt van de overige fracties echter geen steun.
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En verder… 

•	 wil de oppositie opheldering van minister Van der Steur van Veiligheid en Justi-
tie over het feit dat de totstandkoming van de Nationale Politie twee keer zo lang 
duurt en twee keer zo veel kost als gepland; 

•	 pleit de Tweede Kamer in debat met minister Blok van Wonen voor alternatieve 
huisvesting voor migranten om zo de druk op de voorraad sociale woningbouw te 
verminderen; Blok toont zich gevoelig voor het pleidooi;

•	 verlaat Berndsen (d66) de Tweede Kamer omdat zij het werk te zwaar vindt in 
combinatie met haar privéleven;

•	 gaat de Tweede Kamer akkoord met een rijksbijdrage van 80 miljoen euro voor de 
aankoop van twee bij elkaar horende schilderijen van Rembrandt uit particulier 
Frans bezit ten behoeve van het Rijksmuseum; uiteindelijk worden de schilderijen, 
tot teleurstelling van veel Kamerleden, door Nederland en Frankrijk afzonderlijk 
gekocht, maar worden er wel afspraken gemaakt over het behoud en de expositie 
van de stukken;

•	 wordt duidelijk dat er dankzij een succesvol burgerinitiatief een raadgevend refe-
rendum komt over het associatieverdrag tussen de eu en Oekraïne.

Oktober 2015

Sociale woningbouw

Er gaat een streep door de rekening van de vvd als er geen Kamermeerderheid blijkt 
te zijn voor een lang gekoesterde liberale wens: minder sociale woningbouw. Vooral 
vluchtelingen doen een beroep op de sociale woningmarkt, dus zijn er meer sociale 
huurwoningen nodig. Een Kamermeerderheid wil ook de pvv voor zijn, die het kabi-
net verwijt dat vluchtelingen voorrang krijgen boven Nederlanders die al jaren op 
de wachtlijst staan. De sp wil corporaties de komende jaren verbieden sociale huur-
woningen te verkopen. De pvda wil dat corporaties de komende twee jaar honderd-
duizend tijdelijke sociale huurwoningen bijbouwen. De financiële dekking van dat 
plan is echter nog niet rond. 

Vluchtelingen

Staatssecretaris Dijkhoff van Justitie, die verantwoordelijk is voor het asielbeleid, krijgt 
veel kritiek als hij gemeenten desnoods wil dwingen vluchtelingen op te nemen. In het 
Drentse dorp Oranje loopt de situatie uit de hand bij een bezoek van Dijkhoff, als daar 
twee keer zoveel asielzoekers moeten worden opgevangen als aanvankelijk is toege-
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zegd. Volgens de oppositie ondermijnt de staatssecretaris daarmee het draagvlak voor 
de hulpverlening. Volgens d66 en GroenLinks kan Nederland de vluchtelingenstroom 
wel aan, maar dan zijn meer maatregelen nodig. Het cda vindt grenscontroles verde-
digbaar. Regeringspartij vvd onderzoekt die optie ook, evenals de mogelijkheid om de 
opvang soberder te maken om de komst naar Nederland te ontmoedigen.

Premier Rutte krijgt kritiek omdat hij vanuit het buitenland waar hij ambtshalve 
verblijft de regie onvoldoende kan voeren en te weinig moreel leiderschap toont. Hij 
ontkent dat dat het geval is. Rutte roept de bevolking op ‘de rust te bewaren en binnen 
de grenzen van het betamelijke te blijven’. Het kabinet kondigt een drietal maatregelen 
aan om het vluchtelingenprobleem het hoofd te bieden: tienduizend erkende vluch-
telingen worden vanuit de asielzoekerscentra elders gehuisvest, er komt in elke pro-
vincie een grote noodopvang en er wordt een groot aantal semipermanente woningen 
gebouwd in de sociale sector.

Het Kamerdebat over het asielbeleid levert weinig vuurwerk op. Regeringspartijen 
vvd en pvda zijn niet uit elkaar te spelen. De opvang moet sober maar humaan zijn. 
Vluchtelingen verliezen wel hun voorrangsstatus bij de toekenning van sociale huur-
woningen. Om praktische redenen zal de bijstandsuitkering in natura worden uitbe-
taald. Een groot deel van de oppositie heeft daar vrede mee omdat er amper alternatie-
ven zijn. Alleen de pvv blijft zich fel verzetten tegen het asielbeleid. Zij wil de grenzen 
voor asielzoekers sluiten.

Later in de maand schrijft Dijkhoff een brief die aan alle asielzoekers wordt over-
handigd waarin hij eventuele hoge verwachtingen tempert. De opvang zal voorlopig 
sober zijn, het kan lang duren voor een asielaanvraag in behandeling wordt genomen, 
wordt die niet gehonoreerd dan zal men het land onmiddellijk moeten verlaten, er 
zijn voorlopig onvoldoende volwaardige woningen beschikbaar en de asielzoeker kan 
pas om gezinshereniging vragen als hij een vergunning heeft. Eerste en Tweede Kamer 
hadden om zo’n brief gevraagd.

Na intimidatie en bedreiging van lokale bestuurders en van vvd-fractievoorzitter 
Zijlstra vanwege hun standpunten over het vluchtelingenprobleem roepen alle frac-
tievoorzitters van de gekozen partijen uit de Tweede Kamer in een open brief op de 
verharding van het asieldebat te stoppen. Het debat dient enkel met argumenten te 
worden gevoerd.

Fyra-rapport en aftreden Mansveld

De parlementaire enquêtecommissie uit de Tweede Kamer die het debacle rond de 
hogesnelheidstrein Fyra heeft onderzocht, is nietsontziend in haar conclusies in het 
eindrapport De reiziger in de kou. Alle betrokkenen hebben fouten gemaakt, onder 
anderen de ns en opeenvolgende ministers en staatssecretarissen. De Tweede Kamer 
stelde zich te weinig kritisch op. Vernietigend is het politieke oordeel dat wordt uitge-
sproken door commissievoorzitter Van Toorenburg: ‘Achtereenvolgende bewindslie-
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den hebben de Kamer onvolledig, onjuist geïnformeerd en in één geval zelfs misleid.’ 
Het laatste zware verwijt treft voormalig minister Eurlings. De commissie heeft echter 
weinig aanbevelingen aangaande de vraag hoe soortgelijke problemen in de toekomst 
te vermijden.

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, de direct verantwoorde-
lijke bewindsvrouw, ziet in de conclusies van de commissie aanleiding af te treden. Zij 
wacht het Kamerdebat over het rapport niet af. Zij wordt opgevolgd door de ervaren 
Dijksma, tot dan staatssecretaris van Economische Zaken. Het Kamerlid Van Dam, 
vicefractievoorzitter van de pvda, wordt de nieuwe staatssecretaris op ez.

En verder…

•	 neemt Nederland niet deel aan bombardementen op Syrië omdat regeringspartij 
pvda de risico’s te groot vindt;

•	 komen vvd en pvda tot de conclusie dat zij er in de lopende kabinetsperiode niet 
in zullen slagen overeenstemming te bereiken over de maatschappelijke positie, de 
sociale zekerheid en de toekomst van de zzp’ers op de arbeidsmarkt;

•	 zorgt de pvda voor irritatie bij coalitiegenoot vvd door te pleiten voor een vier-
daagse werkweek van 36 uur als standaard en een ouderschapsverlof van twee 
maanden voor jonge vaders, en door de steun voor de invoering van een omstre-
den rekentoets in het voortgezet onderwijs in te trekken;

•	 ontneemt Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol het woord aan Faber (pvv) als 
deze de Kamerleden als ‘nepvertegenwoordigers’ betitelt; na een reprimande mag 
Faber haar betoog voortzetten.

November 2015

Aanslagen in Parijs

Op 13 november vinden er in Parijs aanslagen plaats, waarbij 129 doden vallen en 352 
gewonden. De aanslagen worden gepleegd door aanhangers van de extremistische 
Islamitische Staat (is). De reactie van premier Rutte: ‘Wij zijn in oorlog met is […] 
niet met een geloof of de islam.’ Het is een uitspraak die de Tweede Kamer kan bil-
lijken – Nederland bombardeert immers is-stellingen in Irak –, maar zij wordt ver-
schillend uitgelegd. De vraag is of de Nederlandse bombardementen moeten worden 
uitgebreid tot Syrië. Een kleine Kamermeerderheid is daarvoor, de pvda heeft haar 
twijfels zolang er geen politieke oplossing in het verschiet ligt. In een Kamerdebat 
over te nemen maatregelen in Nederland blijkt ook grote onenigheid over de vraag 
wat te doen met teruggekeerde Syriëgangers. pvv-leider Wilders wil als enige de gren-
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zen sluiten. vvd, cda en sgp willen vrijwillig verblijf in is-gebied strafbaar stellen; de 
pvda is daar tegen.

Belastingplan

Staatssecretaris Wiebes moet alle zeilen bijzetten om zijn belastingplan te redden. De 
fracties in Eerste en Tweede Kamer zijn het oneens over de vraag hoe de lastenverlich-
ting van 5 miljard euro te verdelen. Met name de vraag of tweeverdieners niet oneven-
redig worden bevoordeeld, zorgt voor tweespalt. sgp en ChristenUnie willen dat gezin-
nen met één kostwinner meer krijgen dan voorzien, ook al kost dat banen. Met steun 
van het cda slagen zij erin Wiebes tot een compromis te verleiden dat voldoende steun 
krijgt in de Tweede Kamer. 

Lekken uit de ‘commissie-Stiekem’

In 2014 raakt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in de problemen als in de 
Tweede Kamer twijfels rijzen over de vraag of hij de Kamer wel juist heeft voorgelicht 
over afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst nsa. nrc Handelsblad 
publiceert citaten uit de geheime vergaderingen van de Commissie voor de Inlich-
tingen- en Veiligheidsdiensten (civ), in de volksmond ‘commissie-Stiekem’, waaruit 

[fokke en sukke, nrc handelsblad, 22 januari 2016]
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blijkt dat de minister de Kamer wel degelijk in vertrouwelijkheid heeft geïnformeerd. 
Er is dus gelekt uit de commissie, die bestaat uit tien fractievoorzitters uit de Tweede 
Kamer – een mogelijk ambtsmisdrijf. De Rijksrecherche doet onderzoek, maar justitie 
is niet bevoegd om (ex-)Kamerleden of ministers te vervolgen. Kamervoorzitter Van 
Miltenburg stelt een commissie uit de Kamer in die de kwestie moet onderzoeken, een 
unicum. De commissie bestaat uit Harbers (vvd), Recourt (pvda), Van Toorenburg 
(cda), Van Nispen (sp), De Roon (pvv), Bergkamp (d66) en Schouten (ChristenUnie). 
De commissie krijgt dezelfde bevoegdheden als een parlementaire enquêtecommissie. 
Zij mag getuigen onder ede verhoren. De commissie moet voor 3 februari rapporteren.

Terugtreden Hermans

vvd-fractievoorzitter Hermans vertrekt uit de Eerste Kamer nadat de rechter negatief 
heeft geoordeeld over zijn functioneren als president-commissaris bij het faillissement 
van de thuiszorgzorginstelling Meavita. De top van Meavita zou zich schuldig heb-
ben gemaakt aan wanbeleid. Er komt een einde aan Hermans’ langdurige politieke en 
bestuurlijke carrière als Eerste en Tweede Kamerlid en als burgemeester, commissaris van 
de koningin en minister. Hij gold tevens als steunpilaar van premier Rutte: Hermans wist 
de senaatsfractie altijd in het belang van de coalitie bij elkaar te houden. Hermans wordt 
opgevolgd door Jorritsma, die vooral ervaring heeft als Tweede Kamerlid en minister.

Initiatiefvoorstel Klimaatwet

Aan de vooravond van de internationale klimaattop in Parijs presenteren partijleiders 
Samsom en Klaver van respectievelijk pvda en GroenLinks gezamenlijk een initia-
tiefvoorstel voor een nationale Klimaatwet. Het is voor het eerst in 35 jaar dat twee 
fractievoorzitters gezamenlijk een initiatiefwetsvoorstel schrijven. Met de wet willen 
zij bereiken dat alle energie in 2050 duurzaam is en dat de co2-uitstoot in Nederland 
in dat jaar minstens 95 procent lager is dan in 1990. De regering moet verplicht wor-
den gesteld om jaarlijks en analoog aan de Miljoenennota een ‘klimaatbegroting’ te 
presenteren, waarmee zij zich vastlegt op wettelijke doelen. Voor het wetsvoorstel aan 
de Tweede Kamer wordt aangeboden, winnen de initiatiefnemers advies in bij maat-
schappelijke organisaties en adviesorganen. Een belangrijk gevolg van de wet kan zijn 
dat de kolencentrales in Nederland moeten worden gesloten. Daar lijkt een krappe 
Kamermeerderheid voor te zijn. vvd, cda en pvv zijn zowel tegen de sluiting van de 
kolencentrales als tegen de beoogde Klimaatwet.
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En verder…

•	 wil de Tweede Kamer uitleg van minister Dijsselbloem over het vermoeden dat de 
ing-bank, mede namens Rabo en abn Amro, heeft meegeschreven aan (de memo-
rie van toelichting op) een wet die de bankensector betreft; volgens het departe-
ment zijn betrokken partijen alleen geconsulteerd, zoals gebruikelijk is;

•	 vertrekt ChristenUnie-fractievoorzitter Slob uit de Tweede Kamer; hij wordt opge-
volgd door Segers; 

•	 verwerpt de Eerste Kamer met één stem verschil een wetsvoorstel dat het mogelijk 
zou maken de (rijks)overheid strafrechtelijk te vervolgen voor haar fouten;

•	 krijgt de minister van Justitie 250 miljoen extra voor zijn ministerie, maar blijven 
met name d66 en cda kritisch omdat zij vinden dat er meer geld moet naar res-
pectievelijk de recherche en de rechtbanken in de provinciesteden; nadat Van der 
Steur ‘voldoende middelen’ daarvoor heeft toegezegd, gaat ook een belangrijk deel 
van de oppositie akkoord met zijn begroting;

•	 spreekt de Tweede Kamer zich met een krappe meerderheid uit tegen regulering 
van de wietteelt, waarom de Vereniging van Nederlandse Gemeenten had gevraagd; 
alleen de fracties links van het midden zijn voor regulering.

December 2015

Belastingplan

Het plan om de belastingen voor de burgers met 5 miljard euro te verlagen kan, anders 
dan voorzien, toch doorgang vinden nadat vvd en pvda oppositiepartij d66 zover 
hebben gekregen in de Eerste Kamer voor te stemmen. Op een aantal punten is het 
kabinet d66 tegemoetgekomen: zo worden de arbeidskorting en ouderenkorting ver-
hoogd en komt er extra subsidie voor het energiezuiniger maken van woningen. Het 
gaat niet om meer lastenverlichting, maar om verschuivingen.

Rapport commissie-Oosting over de ‘Teeven-deal’ en aftreden Kamervoorzitter

De commissie-Oosting heeft de omstreden, vijftien jaar oude schikking onderzocht 
van oud-staatssecretaris van Justitie en toenmalig officier van justitie Teeven, met 
drugsdealer Cees H. De conclusies van het rapport zijn vernietigend. Het overeen-
gekomen bedrag was veel te hoog, de crimineel kreeg ten onrechte strafvermindering 
en de fiscus werd buiten de schikking gehouden. Omdat de affaire al de politieke kop 
heeft gekost van Teeven en zijn superieur, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie 
– zij zouden de Kamer onvolledig en onjuist hebben ingelicht –, komt nu partijgenoot 
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Rutte onder vuur te liggen. De premier is altijd achter beide bewindslieden blijven 
staan, maar zal nu door het stof moeten, zo vindt ook coalitiegenoot pvda. 

Ook Kamervoorzitter Van Miltenburg (vvd) krijgt kritiek van de commissie. Zij 
liet het na om een brief over de kwestie van een anonieme klokkenluider door te gelei-
den aan de commissie-Oosting. Uit de brief zou zijn gebleken dat de Kamer verkeerd is 
ingelicht over de schikking. Omdat zij de brief naar eigen zeggen onder strikte vertrou-
welijkheid heeft ontvangen, heeft ze die vernietigd. Aanvankelijk zegt Van Miltenburg 
toe haar rol in de kwestie aan de Kamer te zullen toelichten. Toch wacht zij het Kamer-
debat niet af. Zij treedt af als Kamervoorzitter omdat zij het ambt niet wil belasten met 
de affaire. Van Miltenburg blijft wel aan als gewoon Kamerlid.

De zittende bewindslieden op Veiligheid en Justitie, minister Van der Steur en 
staatssecretaris Dijkhoff, krijgen het verwijt van de commissie-Oosting dat zij destijds, 
als Kamerlid, Opstelten hebben geadviseerd bij het opstellen van een persbericht over 
de Teeven-deal. 

Rutte, Van der Steur en Dijkhoff tonen zich tijdens het Kamerdebat over het rap-
port uiterst deemoedig. De premier: ‘De kritiek is hard en ik vrees dat daar ook aanlei-
ding voor is.’ Het voorkomt een motie van afkeuring niet. Deze wordt gesteund door 
sp, pvv, d66, cda, GroenLinks, ChristenUnie, 50Plus, denk, vnl en de Partij voor de 
Dieren. Dat is niet voldoende voor een Kamermeerderheid, maar de imagoschade is 
groot, vooral voor de vvd. 

En verder…

•	 vindt minister Van der Steur het niet zinvol geradicaliseerde personen of terug-
gekeerde Syriëgangers te verplichten deel te nemen aan een programma dat hen 
van hun opvattingen moet afbrengen, zo meldt hij in antwoord op vragen van de 
sp en GroenLinks; ook ziet hij niets in preventieve hechtenis voor jihadisten;

•	 kiest minister Blok voor het ‘sobere en doelmatige’ scenario voor de renovatie van 
het Binnenhof; het project gaat ruim vijf jaar duren en de kosten zijn begroot op 
475 miljoen euro; vvd, pvda en 50Plus zijn voorstander van deze keuze;

•	 wordt Wilders tot politicus van het jaar gekozen in de verkiezing die wordt gehou-
den door het tv-programma EenVandaag; de Nederlandse parlementaire pers kent 
Dijkhoff die eer toe; 

•	 verklaart pvda-leider Samsom, tot ergernis van coalitiepartner vvd, een aantal van 
200.000 asielzoekers in Nederland een ‘overzichtelijke hoeveelheid’ te vinden;

•	 verwerpt de Eerste Kamer de Wet Stroom die onder meer de splitsing van energie-
producenten en energienetwerken wil verplichten; alleen vvd, pvda, d66, sgp en 
GroenLinks stemmen voor;

•	 weigert Wilders afstand te nemen van geweld tegen vluchtelingen, zoals enkele 
collega- Kamerleden hadden gevraagd.
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Januari 2016

Van der Steur in de problemen door nasleep ramp met MH-17

De oppositie eist in de Tweede Kamer opheldering van minister Van der Steur, die de 
hand heeft gehad in het wegsturen van de anatoom Maat uit het onderzoeksteam naar 
de ramp met het vliegtuig mh-17 in Oekraïne. Maat kwam in het voorjaar van 2015 in 
opspraak toen er vertrouwelijke informatie uitlekte over de identiteit van slachtoffers 
nadat hij in besloten, academische kring een lezing had gegeven. Van der Steur heeft 
voor zijn beslissing een politieonderzoek, dat Maat grotendeels vrijpleit, niet afge-
wacht. Over de inhoud van het onderzoeksrapport heeft de minister de Kamer maar 
zeer beperkt ingelicht. Maat maakt die informatie zelf openbaar en eist excuses van 
Van der Steur. De minister voldoet aan die eis: ‘Ik heb me te veel door emoties laten 
leiden.’ In het Kamerdebat belooft de minister beterschap; hij zal zakelijker reageren, al 
vindt hij het nog steeds terecht dat hij Maat op non-actief stelde. Een motie van wan-
trouwen wordt slechts gesteund door sp, pvv en enkele kleinere fracties. 

Nieuwe Kamervoorzitter

Na het terugtreden van Van Miltenburg in december 2015 kiest de Tweede Kamer een 
nieuwe voorzitter. Er zijn vier kandidaten: Arib (pvda), Elias (vvd), Bosma (pvv) en 
Van Toorenburg (cda). Na urenlang debat en vier stemronden blijkt de voorkeur uit te 
gaan naar Arib. De keuze valt slecht bij de pvv vanwege Aribs dubbele (Nederlandse en 
Marokkaanse) nationaliteit. Wilders spreekt van een ‘zwarte dag in de parlementaire 
geschiedenis’. Arib is gekozen voor veertien maanden, tot de volgende verkiezingen. 

Lekken uit de ‘commissie-Stiekem’

De parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van Schouten (ChristenUnie) 
die onderzoek deed naar het lekken uit de ‘commissie-Stiekem’ brengt rapport uit. 
Hoewel zij Kamerleden en minister van Binnenlandse Zaken Plasterk onder ede heeft 
kunnen verhoren, heeft zij niet overtuigend kunnen aantonen dat een fractievoorzitter 
uit de Tweede Kamer verantwoordelijk is voor het lekken. Vervolging voor een ambts-
misdrijf is dus niet mogelijk. Daarmee is de kwestie afgedaan, met de conclusie dat 
het voor de Kamer vrijwel onmogelijk is zichzelf te controleren, ook al wordt in het 
Kamerdebat alom gepleit voor nieuwe wetgeving om vervolging in de toekomst beter 
mogelijk te maken.
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Teeven-deal

De commissie-Oosting heropent in opdracht van minister Van der Steur het onder-
zoek naar de Teeven-deal, nadat in het tv-programma Nieuwsuur is bekendgemaakt 
dat ict-medewerkers van het ministerie wel degelijk in staat waren het betalingsbewijs 
in de deal boven water te halen, maar dat zij de opdracht hebben gekregen het onder-
zoek te staken. Van wie die opdracht kwam, is niet bekend. Toenmalig minister Opstel-
ten hield bij hoog en bij laag vol dat ‘het bonnetje’ onvindbaar was. Van der Steur zelf 
heeft zich kwetsbaar gemaakt met zijn opmerking in de Kamer dat ‘het bonnetje’ wel 
te vinden was geweest als ‘de juiste mensen op ict aan het onderzoek hadden gewerkt’. 
Premier Rutte heeft altijd volgehouden dat er niets is toegedekt. Nu lijkt er toch sprake 
van een doofpot. cda, d66, sp en ChristenUnie willen na afronding van het vervolg-
onderzoek een debat met Van der Steur.

Vluchtelingen

pvda-leider Samsom lanceert, gesteund door premier Rutte, het plan om vanaf het 
voorjaar vluchtelingen die via Turkije Griekenland bereiken, meteen terug te sturen naar 
Turkije. In ruil daarvoor moet Europa jaarlijks 150.000 tot 250.000 vluchtelingen legaal 
toelaten. Daarmee zou de druk op Europa substantieel afnemen. Samsom hoopt deze 
doorbraak in het asielbeleid te bereiken in samenwerking met een kopgroep van eu- 
landen, waaronder Duitsland, Zweden Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal.

En verder…

•	 komt er een einde aan het beoogde lijsttrekkerschap van Moszkowicz voor 
 VoorNederland omdat hij zich onvoldoende aan de politiek kan wijden; onduide-
lijk is of het zijn eigen beslissing is om op te stappen; Bontes ziet in het vertrek van 
Moszkowicz reden om terug te keren bij vnl;

•	 debatteert de Eerste Kamer over de mogelijkheid om een staatscommissie in te 
stellen die zich moet buigen over het parlementair stelsel en over het functioneren 
van de senaat in het bijzonder; zij is in meerderheid voor zo’n onderzoek;

•	 verlaat Hachchi (d66) de Tweede Kamer omdat zij gaat werken voor het campag-
neteam van de Amerikaanse presidentskandidaat Clinton; er ontstaat enige com-
motie over haar vertrek als blijkt dat zij, anders dan eerst is gesuggereerd, nog een 
tijd wachtgeld geniet en zij haar vertrek uit de Kamer niet duidelijk motiveert; zij 
wordt opgevolgd door de voorzitter van de Rotterdamse d66-gemeenteraadsfractie 
Belhaj;

•	 trekt minister Schultz de plannen om bouwen langs de kust mogelijk te maken na 
massale protesten in;
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•	 blijkt tijdens het Kamerdebat over het rapport van de enquêtecommissie Fyra dat 
commissie noch Kamer algemene conclusies of lessen wil trekken uit deze casus; 
onduidelijk blijft bijvoorbeeld of de marktwerking in het vervoer te ver is doorge-
schoten;

•	 stemt ook de pvda in met luchtaanvallen op is in Syrië, waarmee er een ruime 
Kamermeerderheid is voor de acties; het kabinet besluit daarop inderdaad tot 
bedoelde actie over te gaan;

•	 verlaat De Liefde (vvd) de Tweede Kamer om lobbyist te worden voor taxibedrijf 
Uber; dit stuit op kritiek omdat de Kamer er juist naar streeft de overstap van 
Kamerleden en bewindslieden naar een lobbyfunctie te ontmoedigen; De Liefde 
wordt opgevolgd door Bosma.

Februari 2016

Problemen op Veiligheid en Justitie

Een voormalig vertrouwenspersoon integriteit op het ministerie van Veiligheid en Justi-
tie meldt in nrc Handelsblad dat ambtenaren op het departement die misstanden mel-
den slachtoffer worden van ‘strafexpedities’ van hogerhand. De Tweede Kamer, die onder 
meer vreest dat de commissie-Oosting daardoor de waarheid over de Teeven-deal niet 
boven water kan krijgen, roept minister Van der Steur ter verantwoording. De minister 
belooft dat de commissie alle ruimte krijgt voor haar onderzoek. Klokkenluiders zullen 
volgens hem geen enkel nadeel ondervinden van hun meldingen. De Tweede Kamer wil 
nu dat de commissie-Oosting zich ook buigt over de besloten cultuur op het ministerie. 
Bontes (vnl) pleit voor een parlementaire enquête, als enige. Een commissie onder lei-
ding van Van Raak (sp), die onderzoek doet naar de mogelijkheden tot verbetering van 
de parlementaire enquête, stelt voor de parlementaire ondervraging mogelijk te maken 
waarbij getuigen onder ede kunnen worden gehoord; dit als alternatief voor de tijdro-
vende enquête en voor het meer vrijblijvende parlementaire onderzoek.

Ook de kwestie-Volkert van der G. krijgt een vervolg als de advocaat van de moor-
denaar van Fortuyn beweert dat minister Van der Steur in een brief aan de Tweede 
Kamer een vals beeld schetst van zijn cliënt. Anders dan Van der Steur beweert, wordt 
Van der G. niet intensief door de reclassering en een psychiater begeleid; zulks zou niet 
nodig zijn. Er is volgens de advocaat dan ook geen aanleiding voor het om om zijn 
cliënt te verplichten de psychische begeleiding voort te zetten. Volgens de advocaat 
schendt de minister ook de privacy van Van der G. Hij had kunnen volstaan met de 
mededeling aan de Kamer dat Van der G. zich houdt aan de voorwaarden die voor zijn 
vrijlating in 2014 zijn gesteld.

Tot slot krijgt Van der Steur kritiek omdat de nationale politie met verouderde en 
kwetsbare ict-systemen moet werken, ondanks herhaalde beloften van de minister om 
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deze te vernieuwen. Volgens het ministerie moeten er keuzes worden gemaakt die tot 
vertraging van nieuwe ict-systemen kunnen leiden.

Vluchtelingen

De Tweede Kamer debatteert aan de vooravond van de Europese top over het vluch-
telingenprobleem. Een meerderheid is inmiddels van mening dat de instroom van 
vluchtelingen groter is dan de samenleving kan dragen en vraagt om stevige maatrege-
len van het kabinet. De vvd sluit inmiddels niet meer uit dat de grenzen gesloten wor-
den als de onderhandelingen met Turkije over opvang daar te weinig opleveren. Net 
als de pvv geeft zij de voorkeur aan opvang in de regio. vvd, pvv, cda en sgp twijfelen 
aan de wil van Turkije om het probleem ter plaatse te reguleren.

En verder…

•	 vragen Kamerleden in een besloten gesprek met de Nationale Ombudsman Van 
Zutphen opheldering over het door hem afgedwongen vertrek van Kinderombuds-
man Dullaert; omdat de Nationale Ombudsman onafhankelijk is, kan de Kamer 
het vertrek van Dullaert niet tegenhouden;

•	 loodst minister Blok (Volkshuisvesting) het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 
door de Tweede Kamer, die het ‘scheefwonen’ in te goedkope en te grote woningen 
in de sociale huursector tegen moet gaan; de huurmarkt moet beter gaan functio-
neren door een jaarlijkse inkomenstoets en een uitbreiding van de mogelijkheden 
voor tijdelijke huurcontracten;

•	 is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor het voorstel van Van Raak en 
anderen dat voorziet in een Huis voor Klokkenluiders dat moet voorkomen dat 
klokkenluiders die een misstand aan de kaak stellen in de problemen raken;

•	 debatteert de Tweede Kamer over het initiatiefvoorstel van Dijkstra (d66) dat 
beoogt dat iedere burger orgaandonor wordt, tenzij hij daartegen uitdrukkelijk 
bezwaar maakt;

•	 stemt de Eerste Kamer in navolging van de Tweede Kamer voor opzegging van het 
verdrag met Marokko over sociale zekerheid; hierdoor worden per 1 januari 2017 
geen nieuwe uitkeringen meer overgemaakt naar dat land; 

•	 wil het kabinet geen verbod op salafistische organisaties.
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Maart 2016

Vluchtelingen

pvda-leider Samsom wil dat premier Rutte op de eu-top in Brussel zijn voorstel verde-
digt om gedurende een maand dagelijks minimaal vierhonderd vluchtelingen via een 
luchtbrug van Turkije naar Europa te brengen. Met dit ‘teken van goede wil’ zou de eu 
aan Turkije laten zien dat zij serieus werk maakt van de oplossing van de crisis en Tur-
kije stimuleren om mensensmokkel actiever te bestrijden, zoals eerder is afgesproken 
in ruil voor onder meer 3 miljard euro eu-subsidie voor de opvang van vluchtelingen. 
De vvd is mordicus tegen het plan. Zij wil pas tot een luchtbrug overgaan als de asiel-
stroom richting Turkije vrijwel is opgedroogd. vvd-leider Zijlstra vreest dat Samsoms 
plan de Turken er juist toe aanzet te volharden in hun afwachtende houding. Het kabi-
net stemt daarom niet in met het voorstel. 

Op de eu-top wordt wel degelijk een ruil overeengekomen. Turkije is bereid alle 
vluchtelingen die via zijn grondgebied naar Griekenland zijn getrokken terug te nemen 
als de financiële steun aan het land wordt verdubbeld en de toetreding tot de Europese 
Unie wordt versneld. In het Kamerdebat over de deal verwijt de pvv Rutte dat hij zich 
niet aan de belofte houdt dat de vluchtelingenstroom binnen acht weken richting nul 
zou gaan. Rutte noemt dat geen belofte, maar een opvatting. Volgens hem raakt de pvv 
in paniek nu de instroom daalt en de partij van zijn belangrijkste issue wordt beroofd.

Wel stelt de Kamer harde eisen voor de onderhandelingen op de vervolgtop. Zo 
mag er niet worden gemarchandeerd met de criteria voor visumvrij reizen en voor 
de toelating tot de eu. Een d66-motie van die strekking wordt Kamerbreed gesteund. 
Daarnaast mogen vluchtelingen pas vanuit Griekenland worden teruggestuurd naar 
Turkije als aan alle materiële voorwaarden van het vn-vluchtelingenverdrag is vol-
daan, zo eist een GroenLinks-motie, die door de coalitiepartijen wordt gesteund.

Herziening Mediawet

De Eerste Kamer stemt na de nodige toezeggingen aan de oppositie met een nipte 
meerderheid in met de omstreden wijziging van de Mediawet van staatssecretaris Dek-
ker die moet leiden tot ingrijpende hervorming van de publieke omroep. In eerste 
instantie treedt alleen het deel van de wet in werking dat betrekking heeft op de regio-
nale omroepen. Van Dekker wordt aanvullende wetgeving verwacht voordat de maat-
regelen die Hilversum betreffen van kracht worden. Het is een omstreden constructie 
omdat niemand kan garanderen dat de aanvullende wetgeving succesvol de Tweede 
Kamer zal passeren.
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Terroristische aanslagen Brussel

In Brussel vinden terroristische aanslagen plaats die tientallen dodelijke slachtoffers 
en vele gewonden eisen. is eist de verantwoordelijkheid op. Naar aanleiding van de 
aanslagen debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte en minister Van der Steur 
over de terreurdreiging. De Kamer pleit ervoor de Europese geheime diensten nau-
wer met elkaar te laten samenwerken. Nederland en België lieten een jaar geleden 
na een van de zelfmoordterroristen, El Bakraoui, op te pakken die door Turkije op 
het vliegtuig naar Nederland was gezet. De minister komt in de problemen als hij en 
passant meldt dat de fbi of de New Yorkse politie een week voor de aanslagen een 
waarschuwing heeft doen uitgaan over El Bakraoui, terwijl het niet duidelijk is of die 
tip met de Belgische autoriteiten is besproken. Opmerkelijk: na het debat blijkt dat 
op instigatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie de functie van liaisonofficier 
op de ambassade in Brussel is opgeheven; juist deze functionaris had de informatie-
voorziening moeten verzorgen.

En verder…

•	 aanvaardt de Tweede Kamer met een nipte meerderheid, met steun van pvda en 
ChristenUnie, een motie van d66 die het kabinet opdraagt om bedreigde leden 
van gediscrimineerde minderheden in asielzoekerscentra, zoals homoseksuelen 
en christenen, apart onder te brengen in veilige opvangcentra; verantwoordelijk 
staatssecretaris Dijkhoff vindt, net als de vvd-fractie, dat discriminatie hiermee 
wordt beloond;

•	 schrijft Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer dat er onder de asielzoekers uit 
Syrië zeker twintig zijn die worden verdacht van oorlogsmisdaden;

•	 dient de vvd een initiatiefwetsontwerp in om het gebruik van stemcomputers weer 
mogelijk te maken;

•	 sust premier Rutte de onvrede in de Tweede Kamer over de hoge onderhoudskosten 
van de Groene Draeck, de Lemsteraak van prinses Beatrix, met de belofte de kosten 
opnieuw te laten bezien;

•	 vindt een Kamermeerderheid, de coalitiepartijen inbegrepen, dat de Sociale Verze-
keringsbank niet langer verantwoordelijk moet zijn voor de uitkering van de per-
soonsgebonden budgetten; staatssecretaris Van Rijn moet voor de zomer met een 
alternatief komen om de uitkeringen te stroomlijnen;

•	 komt d66-leider Pechtold in opspraak omdat hij verzuimt een gratis reis naar Oekraïne 
te melden in het geschenkenregister van de Tweede Kamer; 

•	 kondigt sp-Tweede Kamerlid Gesthuizen aan dat zij zich in 2017 niet meer kandi-
daat stelt voor de Kamer; zij kiest voor het bedrijfsleven;

•	 neemt de Tweede Kamer een motie van sp en pvda aan, waardoor de staatbank sns 
niet naar de beurs kan;
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•	 steunt een Kamermeerderheid een motie van de pvda die ertoe strekt dat er vanaf 
2025 alleen nog emissieloze auto’s mogen worden verkocht; coalitiepartner vvd en 
verantwoordelijk minister Kamp zijn faliekant tegen het initiatief; Kamp legt de 
motie naast zich neer;

•	 sluiten coalitiepartijen vvd en pvda zich aan bij de oppositie die van staatssecreta-
ris Dijkhoff eist dat er, ondanks een overschot, in de lopende kabinetsperiode geen 
gevangenissen worden gesloten.

April 2016

Vervolg debat terroristische aanslagen in Brussel

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie blijft met enige moeite overeind in 
het vervolg op het debat over de terroristische aanslagen in Brussel. Hij geeft weliswaar 
toe dat hij van de casus kan leren en dat hij in de toekomst nog ‘alerter, proactiever en 
assertiever’ zal optreden, maar hij weigert op aandringen van GroenLinks-fractievoor-
zitter Klaver te erkennen dat er fouten zijn gemaakt. De oppositiepartijen cda, d66, 
ChristenUnie en sgp nemen daar genoegen mee. Een motie van wantrouwen tegen 
Van der Steur haalt het dan ook niet. 

Referendum associatieverdrag met Oekraïne 

Op 6 april wordt het raadgevend referendum gehouden over de ratificatie van het 
associatieverdrag dat de Europese Unie heeft gesloten met Oekraïne. Het verdrag 
regelt onder meer samenwerking op het gebied van handel en veiligheid. Een grote 
meerderheid van de Oekraïners steunt het verdrag, buurland Rusland is ertegen. De 
voorzitters van de zes grote Kamerfracties vinden dat het kabinet het verdrag serieus 
moet heroverwegen als de uitkomst van het referendum negatief is. 

De opkomst bedraagt 32 procent, waarmee de drempel van 30 procent nipt wordt 
gehaald en het referendum geldig is. Het nee-kamp behaalt een ruime overwinning. 
Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt nu dat Nederland het verdrag niet mag 
ratificeren. Premier Rutte kan de uitslag naast zich neerleggen, maar hij riskeert dan 
een afstraffing voor zijn partij bij de eerstvolgende Kamerverkiezingen. De sp dient 
een motie in die beoogt de goedkeuring aan het associatieverdrag in te trekken. Die 
wordt echter verworpen met 75 stemmen tegen 71 stemmen van de voltallige opposi-
tie plus de pvda’er Monasch. Daarmee krijgt het kabinet tot de zomer de tijd om in 
Brussel gehoor te vinden voor de bezwaren van het nee-kamp tegen het verdrag. Als de 
resultaten van de onderhandelingen tegenvallen, sluiten ook vvd en pvda niet uit dat 
zij hun steun aan het verdrag intrekken.
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Daags na het referendum klinken er geluiden in kabinet en Tweede Kamer om de spel-
regels te veranderen. Vooral de opkomstdrempel van 30 procent is slecht bevallen. De 
voltallige oppositie vindt echter dat het verdrag meteen van tafel moet. Rutte vreest dat 
Nederland, eu-voorzitter tot 1 juli, zich daarmee binnen de Unie buitenspel zet en het 
voorzitterschap verstoort. 

En verder…

•	 kiest de Tweede Kamer de Groningse hoogleraar Kinderrechten, Kalverboer, als 
nieuwe kinderombudsman;

•	 drukken coalitiepartijen vvd en pvda in een motie de wens uit het fonds voor 
infrastructuur twee jaar langer te handhaven dan de einddatum 2018; daardoor 
kunnen miljarden extra worden besteed aan wegen en spoor;

•	 willen pvda, sp en GroenLinks een zogeheten ‘parlementaire ondervraging’, een 
kortdurende parlementaire enquête, organiseren naar aanleiding van de uitgelekte 
‘Panama Papers’ over geheime belastingconstructies van een Panamees advieskan-
toor; een Kamermeerderheid is voor zo’n ‘mini-enquête’;

•	 dient d66 een initiatiefwetsvoorstel in dat beoogt de belediging van bevriende 
staatshoofden als strafbaar feit uit de wet te schrappen; directe aanleiding is de 
ophef in Duitsland over de veronderstelde belediging door een cabaretier van de 
Turkse president Erdoğan; d66 dient ook een voorstel in tot afschaffing van het 
verbod op majesteitsschennis; 

•	 dient het kabinet een op voorhand omstreden wetsvoorstel in dat inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten de mogelijkheid geeft telecommunicatie via de kabel af te 
luisteren, mits daarvoor van tevoren toestemming is verleend door de minister van 
Binnenlandse Zaken en een nieuw in te stellen onafhankelijke commissie;

•	 stemt de Tweede Kamer in met een initiatiefwetsontwerp van vvd, pvda en d66 dat 
de gemeenschap van goederen bij een huwelijk standaard beperkt;

•	 spreekt de Tweede Kamer haar verontwaardiging uit over de aanhouding van de 
Nederlandse journaliste van Turkse afkomst Umar in Turkije na kritische tweets 
over president Erdoğan; alleen Kuzu (denk) vindt dat Umar de aanhouding aan 
zichzelf heeft te danken;

•	 debatteert de Tweede Kamer als gevolg van een burgerinitiatief over een kern-
wapenvrij Nederland.
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Mei 2016

Relatie met Turkije

De Tweede Kamer debatteert met premier Rutte en minister Koenders over de relatie 
met Turkije. Directe aanleiding is de aanhouding van de journaliste Umar in Turkije. 
De Kamer laat zich uiterst kritisch uit over intimidatie van Nederlandse burgers door 
Turkije. Het kabinet deelt die zorgen en belooft niet te marchanderen met de persvrij-
heid en de vrijheid van meningsuiting. Veel drukmiddelen heeft het echter niet. De 
suggestie vanuit de oppositie om desnoods een streep te zetten door de zwaarbevochten 
deal over de vluchtelingen doet Rutte af als ‘bizar’. Regeringspartijen vvd en pvda scha-
ren zich pal achter het kabinet als Knops (cda) zegt dat het kabinet te passief is geweest 
in de kwestie-Umar. Volgens hem had Rutte de Turkse ambassadeur moeten ontbieden 
en president Erdogan persoonlijk moeten bellen. Knops’ bijdrage aan het debat verleidt 
de premier tot een onparlementaire slip of the tongue (‘Wat is dit voor een gelul?’).

‘Gehaktdag’

Op de derde woensdag van mei, de inmiddels traditionele verantwoordingsdag of 
‘Gehaktdag’, kijken Tweede Kamer en kabinet terug op de prestaties van de ministeries 
op basis van het oordeel van de Algemene Rekenkamer. De financiële prestaties van het 
kabinet zijn goed: staatsschuld en begrotingstekort zijn lager dan waarmee het kabinet 
bij zijn aantreden rekende, ondanks tegenvallers in onder meer de gasopbrengst. Aan 
sociale zekerheid, zorg en rente is het Rijk minder geld kwijt dan in 2014. De Rekenka-
mer blijkt bezorgd over de organisatorische problemen bij de Belastingdienst die een 
gewenste verbetering van het belastingstelsel verhinderen. Kritisch is zij ook over het 
feit dat de krijgsmacht niet kan voldoen aan de doelstelling om het Nederlandse en 
bondgenootschappelijke grondgebied te verdedigen. Verder blijkt het ministerie van 
Veiligheid en Justitie zijn financieel beheer onvoldoende ‘in control’ te hebben. 

Deal van Economische Zaken met oliemaatschappijen over gaswinning

De Tweede Kamer wil opheldering van minister Kamp over afspraken die volgens de 
nos in het verleden door het departement, onder verantwoordelijkheid van toenmalig 
minister Verhagen, zijn gemaakt met een aantal oliemaatschappijen over de omvang 
van de gaswinning in Nederland. Onder druk van de multinationals kwam het plafond 
voor de winning hoger te liggen dan het ministerie oorspronkelijk wilde. De Kamer wil 
onder meer weten of er informatie is achtergehouden en of het beleid nog steeds door 
de afspraken wordt beïnvloed. 
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Rapport commissie-Oosting over problemen op het ministerie van Veiligheid en Justitie

De commissie-Oosting brengt verslag uit van het onderzoek naar de problemen op het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. De precieze toedracht rond de zogenoemde Tee-
ven-deal krijgt zij niet boven water. Het blijft onduidelijk waarom de zoektocht bij het 
ministerie naar het ‘bonnetje’ van de betaling van de deal niets heeft opgeleverd. De com-
missie gelooft niet dat er van een ‘doofpot’ sprake was; daarvoor waren te veel mensen 
bij de zaak betrokken. Er heerste eerder bestuurlijke anarchie op het departement. Deze 
bestuurscultuur moet dringend veranderen. Het lijkt erop dat het departement te groot 
en te log is geworden. Splitsing ligt bij de volgende kabinetsformatie voor de hand – een 
optie die door een groot deel van de Tweede Kamer wordt ondersteund.

Tijdens een parlementaire hoorzitting blijkt dat de Tweede Kamer nog steeds niet 
tevreden is over de uitkomsten van het onderzoek. Zij wil meer duidelijkheid over de 
rol van Van der Steur en Rutte bij de zoektocht naar het ‘bonnetje’ dan de commissie 
kan bieden. 

En verder…

•	 wil d66 dat ongehuwde vaders die hun kind erkennen, ook automatisch het gezag 
over het kind krijgen; de rechten van gehuwde en ongehuwde vaders worden daar-
mee gelijkgetrokken; 

•	 gaan zeven Kamerleden in gesprek met negen jongeren, de Vlaamse seksuoloog 
Liekens en een seksuoloog van het kenniscentrum Rutgers over het stellen van 
grenzen in relaties; de christelijke partijen vrezen voor ‘poppenkast’ en boycotten 
daarom de ‘seksles’; 

•	 roept Verhoeven (d66) staatssecretaris Dekker naar de Kamer voor uitleg over het 
feit dat de publieke omroep de komende zomer niet voorziet in een plaatsvervan-
gende talkshow voor Pauw en De Wereld Draait Door; Dekker zegt niet over de 
inhoud van de programmering te gaan en kan derhalve de npo niet tot de orde 
roepen.

Juni 2016

Leenstelsel voor studenten

Tijdens een evaluatiedebat in de Tweede Kamer over het sociale leenstelsel voor stu-
denten wordt minister Bussemaker overstelpt met kritiek van de oppositie, met name 
van de kant van cda, sp, pvv en cu. De instroom van studenten naar hbo en weten-
schappelijk onderwijs zou stagneren door ‘leenangst’. Ook studenten met een handi-
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cap, een kwetsbare groep, melden zich minder aan. Beertema (pvv): ‘De verheffings-
agenda van het Nederlandse onderwijs is kapot gemaakt.’ Regeringspartijen vvd en 
pvda en de ‘bevriende oppositie’ van d66 en GroenLinks vinden het echter nog te 
vroeg om conclusies te trekken. Bussemaker komt dan ook niet in moeilijkheden.

Teeven-deal

Op verzoek van de Tweede Kamer maakt minister Van der Steur een conceptbrief uit 
2014 openbaar van toenmalig minister Opstelten over de Teeven-deal. In de brief zijn 
de vergaande correctievoorstellen zichtbaar van Van der Steur, die destijds Kamerlid 
was. Daar blijkt uit dat zijn betrokkenheid bij het verweer van Opstelten veel verder 
ging dan hij altijd heeft beweerd, hetgeen in strijd was met zijn taak om de regering te 
controleren. Van de Steur wil met de openbaarmaking voorkomen dat de Kamer het 
gevoel houdt dat er informatie wordt achtergehouden. 

Minister Ard van der Steur en premier Mark Rutte overleggen tijdens het Tweede Kamerdebat over 
de bevindingen van de tweede Commissie-Oosting, 8 juni 2016 [anp - dirk hol]
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In het daaropvolgende Kamerdebat komt Van der Steurs souffleren van Opstelten 
andermaal aan de orde. Het ‘politiek sonderen’ blijkt een niet ongebruikelijke prak-
tijk, alleen had Van der Steur wat minder expliciet te werk moeten gaan, zo menen 
de coalitiepartijen. Premier Rutte vindt dat de integriteit van Van der Steur niet ter 
discussie staat.

Extra geld voor veiligheid

Het kabinet trekt het komend jaar voor politie en justitie 300 miljoen euro extra uit. De 
oppositie van cda, d66, ChristenUnie, sp, sgp en GroenLinks vindt dat echter onvol-
doende; zij eist in een verhit Kamerdebat nog in het lopende jaar 200 miljoen extra, 
anders dreigt zij begin juli in de Eerste Kamer, waar zij een meerderheid heeft, de 
Voorjaarsnota weg te stemmen. Minister van Financiën Dijsselbloem voelt niets voor 
de gevraagde extra injectie. Hij weet zich gesteund door de Algemene Rekenkamer die 
onlangs waarschuwde dat de politie niet goed kan aantonen hoe het geld wordt besteed.

Brexit

In een referendum spreekt de bevolking van Groot-Brittannië zich uit voor uittreden 
uit de Europese Unie. De Tweede Kamer debatteert met premier Rutte over de vraag 
welk standpunt hij op de daaropvolgende eu-top in Brussel namens Nederland moet 
verdedigen. De Kamer beschouwt de stem voor de zogeheten ‘Brexit’ als een wake-up-
call: de eu zal moeten worden hervormd om het vertrouwen van de burger te her-
overen. De pvv wil een referendum over een Nederlandse uittreding, maar zij krijgt 
daarvoor amper steun. 

Rutte pleit er, met een Kamermeerderheid, voor de Britten enige tijd te geven orde 
op zaken te stellen in hun binnenslandse politiek voor zij de eu definitief verlaten. Een 
ordelijk vertrek van de belangrijke handelspartner van Nederland is in ieders belang. 
Een eenduidig antwoord op de Brexit heeft de Kamer niet. Wel wordt duidelijk dat een 
eventuele ‘Nexit’, dan wel een eu met meer of minder bevoegdheden, een belangrijk 
thema kan worden bij de komende verkiezingen. 

En verder…

•	 heeft de Tweede Kamer grote bezwaren tegen het voornemen van het kabinet om 
de derde woensdag van mei af te schaffen als vast moment voor Verantwoordings-
dag en te vervangen door een jaarlijks vast te stellen datum, uiterlijk 1 juli; volgens 
minister Dijsselbloem leidt een vaste Verantwoordingsdag tot te veel stress bij de 
departementen en daardoor tot een onzorgvuldig proces; 
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•	 komen afgevaardigden van Eerste en Tweede Kamer onder voorzitterschap van 
senaatsvoorzitter Broekers bijeen om een voorstel te formuleren dat moet leiden 
tot de oprichting van een staatscommissie die zich moet buigen over het functio-
neren van het parlementaire stelsel in Nederland;

•	 sneuvelt het initiatiefwetsvoorstel van d66 om alle volwassen Nederlanders als 
orgaandonor te beschouwen tenzij zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maken, 
nog voor stemming in de Kamer omdat het cda weigert het plan te steunen;

•	 ligt medeoprichter van denk, Öztürk, onder vuur na een artikel in nrc Handels-
blad, waarin wordt gesuggereerd dat hij, tijdens zijn wethouderschap in Roermond, 
voor een opmerkelijk lage prijs privé een zorgcomplex heeft gekocht, waarna het 
bestemmingsplan voor het gebouw in een voor hem gunstige zin werd aangepast; 
ook zou hij een medewerker van een zorginstelling hebben omgekocht om een 
onderzoeksopdracht binnen te halen; 

•	 stelt een werkgroep van Kamerleden voor het afsplitsen van Kamerfracties onaan-
trekkelijker te maken door de financiële voorzieningen en de spreektijd van ‘zetel-
rovers’ te beperken;

•	 wordt een vvd-amendement om de macht van financiële toezichthouder afm over 
accountants te beteugelen, verworpen door een stemfout van vvd-Kamerlid Teeven.

Juli 2016

Begroting Veiligheid en Justitie

Nadat de oppositie in de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken voor een aanvullende 
begroting voor het ministerie van Veiligheid en Justitie over 2016, draagt ook de Eerste 
Kamer minister Van der Steur in meerderheid op om met meer geld te komen voor zijn 
departement. De begroting voor 2015 is door beide Kamers slechts goedgekeurd onder 
voorwaarde dat de minister alles op alles zou zetten om meer middelen ter beschikking 
te stellen voor onder meer politie, Openbaar Ministerie, rechtspleging, rechtsbijstand 
en veiligheid. Volgens Van der Steur is uit de Voorjaarsnota gebleken dat hij aan deze 
voorwaarde heeft voldaan. De oppositie vindt echter dat hij zijn beloften onvoldoende 
is nagekomen en geeft hem nu tot het najaar de tijd om haar wensen in te lossen.

Mislukte staatsgreep in Turkije

In Turkije vindt een staatsgreep van militairen plaats gericht tegen het bewind van 
president Erdoğan. Al snel blijkt dat de staatsgreep is mislukt. De president keert van 
zijn vakantieadres terug in de hoofdstad; leger en rechterlijke macht worden gezuiverd. 
De reacties in politiek Den Haag zijn voorspelbaar. Wilders (pvv) hoopt dat zo snel 
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mogelijk een einde komt aan het ‘islamofascistische regime’ van Erdoğan, Kuzu (denk)
juicht de overwinning van de democratie op het leger toe. Het politieke middenveld 
benadrukt het belang dat Nederland heeft bij een stabiel Turkije. Het land is immers een 
belangrijke navo-partner, het heeft een spilpositie tussen Europa en het Midden-Oosten 
en het is onmisbaar voor een oplossing van de vluchtelingenproblematiek. 

En verder…

• besluit de Europese Commissie onder druk van de eu-landen en het Europees Par-
lement dat het handelsverdrag met Canada moet worden goedgekeurd door alle
nationale en regionale parlementen van de lidstaten;

• stemt de Tweede Kamer in met de legalisering van online gokken in Nederland;
pvda, vvd, pvv, d66, GroenLinks en een aantal kleinere fracties zijn voor legalise-
ring, waarmee een meerderheid in de Eerste Kamer ook zeker lijkt;

• geeft senaatsvoorzitter Broekers-Knol in een brief aan verantwoordelijk minister
Blok te kennen dat de Eerste Kamer in navolging van de Tweede Kamer kiest voor
de snelle variant van de verbouwing van het Binnenhof; zij hoopt daar binnen
tweeënhalf jaar te kunnen terugkeren.

Augustus 2016

Beveiliging Schiphol

Het blijkt onmogelijk luchthaven Schiphol afdoende te beschermen tegen terroristi-
sche aanslagen zonder dat de Koninklijke Marechaussee wordt geassisteerd door de 
landmacht. De oppositiepartijen d66, cda, sp en pvv menen dat hiermee is bewezen 
dat het kabinet te weinig doet om de capaciteitsproblemen bij de marechaussee op 
te lossen. d66 dringt al sinds het begin van het jaar aan op een plan van het kabinet 
om de beveiliging van de luchthaven te optimaliseren en de overlast voor reizigers te 
beperken. 

En verder…

• kondigt Van Bommel (sp) aan bij de eerstvolgende Kamerverkiezingen geen kandi-
daat meer te zijn; hij is met Van der Staaij (sgp) het langstzittende Tweede Kamerlid;

• laten Jadnanansing (pvda) en Lucas (vvd) weten dat zij in september terugtreden
als Tweede Kamerlid.
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