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Het parlementaire jaar 2016-2017*

Jan Ramakers

September 2016

Van der Steur en de kwestie-Van der G.

De advocaat van de moordenaar van Fortuyn, Van der G., beweert dat minister van 
Veiligheid en Justitie Van der Steur (vvd) in een brief aan de Tweede Kamer onwaar-
heden heeft verkondigd. Van der G. wil geen psychische begeleiding na zijn vervroegde 
vrijlating; het Openbaar Ministerie zou die eis alleen hebben gesteld om de politiek 
tevreden te stellen. Hij kan met een opname van het gesprek aantonen dat een advo-
caat-generaal tegen hem heeft gezegd dat deze ‘een verkooppraatje richting de minis-
ter’ nodig had. De opname is tijdens de talkshow Pauw op tv openbaar gemaakt. De 
minister had aan de Kamer geschreven dat de begeleiding niet als ‘verkooppraatje’ was 
opgelegd en dat die conclusie ook niet uit de geluidsopname kon worden getrokken. 
De oppositie wil opheldering van de minister.

Nieuwe donorwet

De Tweede Kamer stemt met de kleinst mogelijke meerderheid (75 tegen 74 stemmen) 
in met een nieuwe donorwet, een initiatief waarvoor Dijkstra (d66) zich vier jaar heeft 
ingezet. Iedereen is na overlijden orgaandonor, tenzij bij leven bezwaar is gemaakt. 
Burgers die desgevraagd geen keuze maken, zijn in principe weliswaar donor, maar het 
laatste woord is aan de nabestaanden. Een aantal fracties stemt in deze ‘vrije kwestie’ 
niet unaniem. cda en pvv zijn collectief tegen. Tegenstander Wassenberg (Partij voor 
de Dieren) zit in een gestremde trein en mist daardoor de stemming. Een meerderheid 
voor het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is nog niet zeker.

Troonrede en miljoenennota

Net als in voorgaande jaren is een belangrijk deel van de miljoenennota al voor Prins-
jesdag uitgelekt. Zowel de troonrede als de miljoenennota geeft blijk van financi-

* Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in de Volkskrant en nrc Handelsblad, en op de 
website www.tweedekamer.nl.
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eel-economische successen van het kabinet van vvd en pvda. Nederland is sterk uit de 
crisis gekomen: de economie groeit, zij het bescheidener dan voor de crisis, de werk-
loosheid daalt, vrijwel alle burgers kunnen rekenen op koopkrachtverbetering, over-
heidstekort en staatsschuld slinken. Een kanttekening: Nederland is weliswaar stabiel, 
maar dat in een instabiele wereld.

Meer dan in voorgaande jaren staan in de Troonrede niet-materiële problemen op 
de voorgrond, zoals immigratie en integratie. ‘We vragen ons af of de verschillen in 
cultuur en normen en waarden in ons land niet te groot zijn en de voorzieningen niet 
te zeer onder druk komen te staan’, aldus Koning Willem-Alexander in een opmerke-
lijke passage. En: ‘Iedereen die in ons land wil wonen, moet de democratische waarden 
respecteren en naleven. […] We verwachten dat iedereen zich bewust en positief ver-
bindt aan ons land en onze manier van leven.’ Ook is er in de Troonrede onder meer 
aandacht voor klimaatverandering en de kloof tussen ouderen en jongeren. 

Algemene Politieke Beschouwingen

Vooruitlopend op de Tweede Kamerverkiezingen in mei, worden de Algemene Beschou-
wingen voornamelijk gebruikt om het politieke profiel aan te scherpen. De linkse par-
tijen gaan vooral met elkaar in debat over de zorg, het onderwijs en de koopkracht. 
Roemer (sp) wil een algemene zorgverzekering en verlaging van het eigen risico in de 
zorg, maar beide voorstellen blijken niet goed te zijn doorgerekend. vvd, cda, pvv en 
vnl debatteren met name over immigratie, veiligheid, islam, vrijheid en rechtsstaat. Het 
debat komt onder spanning te staan als Wilders (pvv) tot ieders verontwaardiging zegt 
er geen bezwaar tegen te hebben als de politie wordt ingezet om moskeeën te sluiten en 
de Koran van burgers in te nemen.

Op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen is het woord aan premier Rutte. 
Hij beantwoordt de spaarzame vragen die in de eerste termijn zijn gesteld. Ophef ontstaat 
als in het debat het optreden van de premier in het tv-programma Zomergasten aan de orde 
komt. In reactie op een filmpje over een aantal jonge Turkse Nederlanders die een came-
raman het werken onmogelijk maakten, vond Rutte het gepast hun toe te voegen: ‘Pleur 
op.’ De pvda en vrijwel de hele oppositie hebben daar problemen mee. Zij verwijten de 
minister-president effectbejag. Ook zou hij allochtonen met een dubbel paspoort hebben 
gestigmatiseerd. Rutte doet de bezwaren van de oppositie af als gezeur over de ‘toonhoogte’. 

Ook de betrouwbaarheid van de premier staat ter discussie als niet nagekomen ver-
kiezingsbeloften de revue passeren. In het voorbijgaan komt coalitiegenoot Samsom 
onder vuur te liggen als de inkomensverdeling, het pensioenbeleid en het veiligheids-
beleid aan de orde komen. 
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Initiatiefwetsvoorstel cannabisteelt

In de Tweede Kamer tekent zich een kleine meerderheid af voor een initiatiefwetsvoor-
stel van Bergkamp (d66) dat beoogt de cannabisteelt te reguleren nu de pvda, anders 
dan coalitiegenoot vvd, haar steun heeft toegezegd. Net als de verkoop in koffieshops 
moet de wietteelt, die onder staatstoezicht gaat plaatsvinden, worden gedoogd; nu 
worden telers nog vervolgd. De kwaliteit van de cannabis kan zo worden gecontroleerd, 
de overlast van de teelt zal afnemen, en politie en justitie worden ontlast. In de Eerste 
Kamer is een meerderheid niet gegarandeerd. Het voorgestelde beleid is al langer een 
wens van burgemeesters van grote gemeenten. Het kabinet is tegen het voorstel.

En verder…

•	 zijn er bij aanvang van het nieuwe politieke seizoen alweer zo veel spoeddebatten 
aangevraagd dat de Tweede Kamer die onmogelijk kan verwerken; Kamervoorzit-
ter Arib roept op tot bezinning;

•	 ontmoet de Israëlische premier Netanyahu de Tweede Kamer, die zeer kritisch 
is over de rol van Israël in het conflict met de Palestijnen; Kuzu (denk) weigert 
Netan yahu de hand te schudden, GroenLinks mijdt de bijeenkomst;

•	 vindt de oppositie in meerderheid de reactie van het kabinet te slap op de pogingen 
van het Turkse regime om de tegenstellingen in Turkije tussen Erdoǧan-aanhan-
gers en Gülen-sympathisanten naar Nederland te exporteren;

•	 leggen pvda en GroenLinks een wetsvoorstel voor aan de Raad van State dat beoogt 
asielkinderen een verblijfsvergunning te verlenen als dat aantoonbaar in het belang 
is van het kind; zij verwachten een linkse Kamermeerderheid voor het voorstel;

•	 krijgt een initiatiefwet van de vvd’er Bosman, die beoogt kansloze Antillianen uit 
Nederland te weren, in de Tweede Kamer alleen de steun van vvd en pvv.

Oktober 2016

Problemen bij de Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes overleeft een zwaar debat waarin hij zich tegenover de Kamer moet 
verantwoorden voor de problemen die zijn gerezen bij de reorganisatie van de Belasting-
dienst. Vooral een peperdure vertrekregeling wordt hem aangerekend. Daarvan hebben 
onbedoeld oudere werknemers van de dienst gebruikgemaakt, die toch al voor hun pen-
sioen stonden. Ook coalitiegenoot pvda verwijt hem het verkwisten van belastinggeld. De 
zaak loopt voorlopig met een sisser af als Wiebes erkent dat hij onvoldoende toezicht heeft 
gehouden op de procedures en toezegt de zaak door de Rekenkamer te laten onderzoeken. 
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Inkomen Koninklijk Huis

rtl Nieuws maakt bekend dat de Koning sinds 1973 via een geheime afspraak wordt 
gecompenseerd voor het betalen van vermogensbelasting. Een en ander zou destijds 
zijn geregeld onder druk van prins Bernhard. Een meerderheid in de Tweede Kamer 
(pvda, sp, pvv, d66, ChristenUnie en GroenLinks) wil dat die deal, als die inderdaad 
bestaat, van tafel gaat. Ook de toelage van 1,5 miljoen euro die kroonprinses Amalia 
vanaf haar achttiende jaar zal krijgen, ligt onder vuur.

In het debat over het inkomen van het Koninklijk Huis ontkent premier Rutte 
dat er in het verleden sprake is geweest van ‘stiekeme’ afspraken. Ruttes voorstel om 
een historisch onderzoek te laten verrichten naar de hoogte van de uitkeringen valt 
in goede aarde. De premier komt wel hard in botsing met Van Raak (sp) en Pechtold 
(d66) over de toelage van de kroonprinses. De voltallige Kamer is daar in 2009 mee 
akkoord gegaan. Hij vindt de kritiek daarop van geen niveau en populistisch.

Hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven

Het kabinet maakt bekend hulp bij zelfdoding mogelijk te willen maken voor ouderen die 
hun leven voltooid vinden. Voor het plan bestaat een Kamermeerderheid, al is de Tweede 
Kamer wel verdeeld. vvd, pvda, d66, GroenLinks en 50plus benadrukken het individuele 
zelfbeschikkingsrecht. pvv en sp twijfelen; zij zien onder meer mogelijkheden tot verbete-
ring van de verpleeghuiszorg. sgp, ChristenUnie en cda zijn tegen het voorstel; zij wijzen 
op een advies dat de commissie-Schnabel op verzoek van het kabinet uitbracht. Die com-
missie wijst nieuwe wetgeving af. Het debat over het voorstel in de Tweede Kamer wordt 
voor de christelijke partijen ongemakkelijk als het oud-cda-Kamerlid Van der Heijden en 
zijn vrouw enkele dagen voor het debat een einde aan hun leven maken en postuum in de 
rouwadvertentie verklaren de bestaande euthanasiewetgeving te streng te vinden. 

Het voorstel zal in de lopende kabinetsperiode in ieder geval niet meer worden 
uitgevoerd.

Associatieverdrag met Oekraïne

Premier Rutte slaagt er niet in in Brussel steun te verwerven voor de Nederlandse posi-
tie naar aanleiding van de verwerping van het associatieverdrag met Oekraïne – een 
verwerping bij referendum. Omdat het kabinet het verdrag graag wil ratificeren, maar 
Rutte de tegenstanders tegemoet wil komen, verdedigt hij tegenover de Europese rege-
ringsleiders een compromis: een juridisch bindende verklaring van de regeringsleiders 
wordt aan het verdrag toegevoegd met daarin drie voorwaarden van Nederland. Het 
verdrag mag niet leiden tot het eu-lidmaatschap van Oekraïne, het mag geen veilig-
heidsgarantie zijn in tijden van oorlog en er mag geen extra geld naar Kiev.
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Rutte doet daarop alsnog een verwoede poging om de tegenstanders in de Eerste en 
Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak van ratificatie van het verdrag in het 
landsbelang. Intrekking van het verdrag zou grote geopolitieke consequenties hebben; 
onder meer de stabiliteit in Oost-Europa zou ermee gemoeid zijn. Het cda verklaart 
de kwestie ‘vrij’ voor zijn senatoren. De premier zal in Brussel verder onderhandelen 
over een voor een parlementaire meerderheid acceptabele appendix bij het verdrag.

En verder…

•	 stemt de Eerste Kamer in met de uitwisseling van medische gegevens door middel 
van het elektronisch patiëntendossier;

•	 besluit het kabinet om de zelfstandige spoorbeheerder ProRail onder directe con-
trole te plaatsen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu; het hoopt daar-
mee onder meer beter grip te krijgen op de storingen op het spoor;

•	 dagen Tweede Kamerlid Monasch, minister Asscher, de Ridderkerkse afdelings-
voorzitter Bosman en de Deventer pvda-bestuurder Oosting pvda-partijleider 
Samsom uit in een lijsttrekkersverkiezing voor de komende Kamerverkiezingen;

•	 verwerpt de rechtbank de poging van Wilders’ advocaat om het Openbaar Minis-
terie niet ontvankelijk te laten verklaren in de zaak tegen zijn cliënt wegens diens 
‘minder, minder’-uitspraken over Marokkanen in Nederland;

•	 geeft een meerderheid van de Tweede Kamer haar fiat aan het vrijhandelsverdrag 
ceta tussen de Europese Unie en Canada; tegenstanders vrezen dat het verdrag 
onder meer ten koste zal gaan van milieu en voedselveiligheid;

•	 besluit de Tweede Kamer over te gaan tot een parlementaire ondervraging over de 
zogeheten Panama Papers; cda, vvd en pvv zijn tegen.

November 2016

Associatieverdrag met Oekraïne 

Rutte debatteert met de Tweede Kamer over het associatieverdrag met Oekraïne, nadat 
op 1 november de termijn is verstreken die de Kamer hem heeft gegeven om tot een 
oplossing te komen voor de ratificatie van het verdrag. Rutte erkent op aandrang van 
de oppositie dat hij voorafgaand aan het referendum de geopolitieke consequenties 
van een ‘nee’ onvoldoende heeft benadrukt. Hij geeft ook toe dat het bepalen van een 
definitief standpunt van het kabinet langer duurt dan gewenst. Rutte heeft meer tijd 
nodig om Brussel te bewegen een aantal aanpassingen aan het verdrag te accepteren. 
Pas na de Europese top half december kan het kabinet een eindoordeel uitspreken. Een 
motie van wantrouwen van vnl is kansloos met 16 stemmen voor, en 123 tegen.

Anne Bos e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt



JAN  R AMAK ER S

166

Incidenten in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer vindt een ongekend felle woordenwisseling plaats tussen Bontes 
(vnl) en Öztürk (denk) als de eerste de denk-woordvoerder tijdens het defensiedebat 
ervan beschuldigt het leger zowat te willen afschaffen en daarom Öztürks loyaliteit aan 
Nederland in twijfel trekt. Het gevolg is dat de twee elkaar buiten de voorzitter om op 
hoge toon en al tutoyerend toespreken. Kamervoorzitter Arib grijpt pas laat in. 

Arib treedt wel ogenblikkelijk op als de pvv-fractie in de Kamer een spandoek 
ontrolt met daarop een afbeelding van Wilders met een groot kruis over zijn mond. De 
pvv protesteert hiermee tegen de vijfduizend euro boete die het om eist in het ‘minder 
Marokkanen’-proces tegen haar partijleider.

En verder…

•	 trekt Monasch zich terug als kandidaat-lijsttrekker voor de pvda, zegt hij het par-
tijlidmaatschap op en splitst hij zich af van de Kamerfractie, waardoor het kabi-
net-Rutte de meerderheid in de Tweede Kamer verliest; volgens het partijbestuur 
stelde Monasch voorwaarden waaraan niet kon worden voldaan; de lijstrekkersver-
kiezing gaat nu tussen Samsom en Asscher; de overige kandidaten zouden niet aan 
de gestelde eisen voldoen;

•	 stemt de Eerste Kamer in met de initiatiefwet van d66 en cda uit 2010 die beoogt de 
rechtspositie van 800.000 ambtenaren gelijk te stellen met die van andere werknemers; 
behalve de initiatiefnemende partijen steunen de vvd, pvv en 50plus het voorstel;

•	 is er bij de behandeling van de defensiebegroting Kamerbrede steun voor extra 
middelen voor Defensie;

•	 roept een Kamermeerderheid door middel van een motie-Van Nispen (sp) minis-
ter Van der Steur op voorstellen te doen om justitiële dwalingen makkelijker recht 
te zetten;

•	 stemt de Tweede Kamer in met een verbod op gezichtsbedekkende kleding (boer-
ka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen) op scholen, in de zorg, het openbaar 
vervoer en overheidsgebouwen; GroenLinks, d66 en denk zien het verbod als sym-
boolpolitiek en stemmen tegen.

December 2016

Associatieverdrag met Oekraïne

De Europese regeringsleiders zeggen in de Europese Raad toe dat zij met een juri-
disch bindende verklaring de Nederlandse bezwaren tegen het eu-associatieverdrag 
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met Oekraïne zullen wegnemen. Op die manier kan Oekraïne geen recht aan het 
verdrag ontlenen om lid te worden van de Unie. Het verdrag geeft evenmin recht op 
extra geld of militaire bijstand. Evenmin krijgen Oekraïners het recht om in de eu 
te komen werken. Premier Rutte denkt met deze beloften ook de Eerste Kamer over 
de streep te kunnen trekken. GroenLinks en d66 zeggen toe het verdrag te zullen 
steunen, waardoor er nog maar twee extra stemmen in de senaat nodig zijn voor 
parlementaire goedkeuring.

En verder…

•	 erkent minister Van der Steur in een brief in antwoord op vragen van denk dat 
de stereotypering van Zwarte Piet in het buitenland vaak moeilijk is uit te leg-
gen; officieel wil het kabinet zich echter niet uitlaten over de invulling van het 
Sinterklaasfeest;

•	 kondigt minister Koenders van Buitenlandse Zaken in een debat in de Tweede 
Kamer aan dat hij er namens de Kamer bij zijn eu-collega’s op zal aandringen de 
gesprekken met Turkije over toetreding tot de eu tijdelijk te bevriezen; daarmee 
wil hij een signaal afgeven over de zorgen omtrent de zuiveringen na de mislukte 
coup;

•	 krijgt de pvv Kamerbrede steun voor een motie waarin het kabinet wordt opge-
dragen duidelijk te maken hoe het uitvoering denkt te geven aan het maatschap-
pelijk breed gedragen manifest van Borst en Gaemers over de verbetering van de 
verpleeghuiszorg; het manifest roept op tot depolitisering van het probleem; de 
pvv-motie is mede ingediend door de pvda, een unicum;

•	 wordt pvv-leider Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot 
discriminatie in verband met zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken, maar wordt 
hiervoor niet gestraft, gelet op zijn positie als volksvertegenwoordiger; de recht-
bank acht haat zaaien niet bewezen;

•	 verkiezen de pvda-leden Asscher boven Samsom als partijleider; Samsom treedt 
daarop terug als partijleider en Kamerlid;

•	 vinden tien fractievoorzitters in de Tweede Kamer dat de vaste Kamercommissie 
voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in omvang kan worden beperkt;

•	 stemt een ruime Kamermeerderheid in met het voorstel van minister Van der 
Steur om opsporingsdiensten de bevoegdheid te geven bij verdachten van ern-
stige criminaliteit alle apparaten te hacken;

•	 kiest de parlementaire pers dit jaar geen politicus van het jaar; er is weinig 
belangstelling voor de verkiezing, er is geen politicus die er echt uit springt en 
een deel van de parlementaire pers twijfelt aan de juistheid van de verkiezing.
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Januari 2017

Verkiezingscampagne

Al vroeg in de campagne voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer blijkt dat de 
gevestigde partijen de Partij voor de Vrijheid uitsluiten van regeringsdeelname. Dat 
is voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Ook de vvd, die intern verdeeld is 
over uitsluiting van de pvv, maakt bij monde van premier Rutte bekend niet met de 
partij van Wilders in zee te willen gaan. De pvv heeft volgens hem de samenwerking 
met zijn eerste kabinet laten mislukken, zij is te links op sociaaleconomisch gebied en 
Wilders’ uitspraken over Marokkanen en over de rechterlijke macht zijn voor Rutte 
onaanvaardbaar. 

Opmerkelijk is een mild populistisch getoonzette open brief van premier Rutte 
‘Aan alle Nederlanders’, waarin hij zijn zorgen uitspreekt over ‘asociaal gedrag’ en 
‘mensen die zich niet willen aanpassen’. Zijn oproep aan deze Nederlanders: ‘Doe nor-
maal, of ga weg.’ De brief wordt door collega-politici kritisch ontvangen. 

Aftreden Van der Steur

Als er nieuwe onthullingen in de openbaarheid komen over de politieke afhandeling 
van de zogeheten ‘Teevendeal’ gaat de Tweede Kamer in debat met minister van Veilig-
heid en Justitie Van der Steur. De Nieuwsuur-journalist Haan onthult in een boek de 
tekstsuggesties van toen nog Kamerlid Van der Steur aan partijgenoot minister Opstel-
ten bij conceptantwoorden aan de Kamer. Daaruit blijkt dat Opstelten informatie aan 
de Kamer achterhield die de vvd-fractie wel had. Uit het boek blijkt ook dat Van der 
Steur nadat hij minister was geworden de Kamer onjuist heeft ingelicht over de infor-
matie waarover hij als Kamerlid beschikte. Volgens Haan heeft ook Rutte daarover 
gelogen. 

Van der Steurs positie is met de verkiezingen in het vooruitzicht wankel geworden. 
De oppositie is bijzonder fel. Zijn eigen partij, de vvd, ziet zich vooral genoodzaakt 
Rutte te beschermen nu diens geloofwaardigheid in het geding is. Van der Steurs aftre-
den blijkt uiteindelijk onvermijdelijk te zijn. Hoewel in het Kamerdebat niet duide-
lijk wordt of de minister met opzet informatie voor de Kamer heeft achtergehouden, 
treedt hij af. Hij wacht het oordeel van de Kamer niet af omdat hij ervan overtuigd is 
dat zijn antwoorden er niet meer toe doen. Minister Blok neemt de honneurs waar op 
Veiligheid en Justitie.
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En verder…

•	 komt er op initiatief van Kamervoorzitter Arib een speciaal team dat de Kamer-
leden moet helpen met het beheren van hun accounts omdat er vrees bestaat voor 
Russische inmenging in de komende verkiezingen;

•	 verklaart het kabinet het door de vs ingestelde inreisverbod voor inwoners van 
zeven moslimlanden te betreuren; de Tweede Kamer, die Ruttes aanvankelijke reac-
tie niet scherp genoeg vond, heeft in grote meerderheid op zo’n verklaring aan-
gedrongen; alleen de pvv en de groep Bontes/Van Klaveren spreken uit begrip te 
hebben voor de maatregel van Trump.

Februari 2017

Problemen bij de Belastingdienst

De Tweede Kamer debatteert met staatssecretaris Wiebes over de problemen bij de 
Belastingdienst. Ook in oktober 2016 werd hem het vuur na aan de schenen gelegd, 
met name over een te duur uitgevallen vertrekregeling voor belastingambtenaren. Nu 
uit een rapport van oud-topambtenaren is gebleken dat de continuïteit van de dienst 
in het geding is, is met name Omtzigt (cda) kritisch. Voor het kabinet is het moeilijk 
te verteren als na Van der Steur ook Wiebes het veld zou moeten ruimen. De oppositie 
wil hem echter niet laten vallen. De Kamer wil vooral weten hoe hij de problemen 
denkt te gaan aanpakken. Wiebes krijgt het alleen lastig als hij weigert informele amb-
telijke stukken aan de Kamer voor te leggen.

Ruimere bevoegdheden veiligheidsdiensten

In de Tweede Kamer stemt een meerderheid van vvd, pvda, pvv, cda, ChristenUnie 
en sgp voor een nieuwe veiligheidswet die veiligheidsdiensten ruimere bevoegdheden 
geeft om informatie te tappen dan in het verleden. Modernisering van de wetgeving 
ter zake is nodig in verband met de digitale ontwikkelingen, maar een belangrijk deel 
van de Kamer vindt, net als veel maatschappelijke organisaties, dat de aanpassingen te 
ver gaan. Door met een ‘sleepnet’ ongericht informatie te verzamelen, zou de privacy 
van burgers in het gedrang komen. Desondanks lijkt er ook voldoende steun voor het 
wetsvoorstel te zijn in de Eerste Kamer.
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Verkiezingscampagne

Tijdens de verkiezingscampagne doen zich enkele opmerkelijke incidenten voor. pvv- 
leider Wilders baart opzien door een gemanipuleerde foto te twitteren waarop de lijst-
trekker van d66 is te zien tussen bebaarde moslims met borden waarop te lezen is: ‘Sharia 
for the Netherlands’. Pechtold spreekt van ‘ophitserij’ en overweegt aangifte te doen. Wil-
ders stopt met campagneactiviteiten in de buitenlucht naar aanleiding van een mogelijk 
lek bij de Dienst Bewaking en Beveiliging die verantwoordelijk is voor Wilders’ beveili-
ging. denk doet van zich spreken door op de sociale media gebruik te maken van nep-
profielen – zogeheten ‘internet-trollen’ – om de publieke opinie te beïnvloeden.

Opmerkelijk is verder dat de politieke leiders het debat in hoge mate mijden. Met 
name Rutte en Wilders ontlopen het debat; zij hebben er weinig bij te winnen. Rutte 
wordt voortdurend aangevallen, Wilders maakt liever gebruik van de sociale media 
dan van debatten. Het eerste lijsttrekkersdebat laten zij dan ook aan zich voorbijgaan, 
waardoor vooral Asscher, als enige vertegenwoordiger van het kabinet, het zwaar te 
verduren krijgt. Het ‘premiersdebat’ bij rtl vindt zelfs helemaal geen doorgang. 

Legalisering van wietteelt 

De Tweede Kamer stemt met 77 tegen 72 stemmen in met de ‘wietwet’, een initiatief van 
d66 dat de teelt en het transport van hennep en hasj onder toezicht van de overheid 
mogelijk maakt. vvd, cda, pvv, sgp en ChristenUnie zijn tegen. Wiettelers hebben 
een gedoogbesluit van de minister nodig en worden belastingplichtig. De teelt blijft 
strafbaar, maar wordt niet meer vervolgd. De minister bepaalt hoeveel hennep en hasj 
in Nederland mag worden verbouwd. 

En verder…

•	 vindt een krappe Kamermeerderheid dat in de Grondwet expliciet een verbod van 
discriminatie van homo’s en gehandicapten moet worden opgenomen; de vvd wil 
juist een algemeen discriminatieverbod zonder specificatie van groepen;

•	 stemt de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat de minister van Veiligheid en 
Justitie de mogelijkheid biedt het paspoort in te trekken van mensen die in het 
buitenland meevechten met een terroristische organisatie; een kleine meerderheid 
van vvd, cda, pvv, sgp en 50Plus is voor;

•	 gaat de Staatscommissie Parlementair Stelsel onder leiding van oud-vvd-minister 
en commissaris van de Koning Remkes het functioneren van het parlementair stel-
sel onderzoeken;

•	 roept de Tweede Kamer het kabinet eensgezind op de gaswinning in Groningen te 
verminderen; de betreffende motie-Vos (pvda) noemt echter geen concreet getal;
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•	 verwerpt de voltallige Tweede Kamer minus de pvv na een grimmig debat een 
initiatiefwet van Bosma en De Graaf (pvv) die het uiterlijk van Zwarte Piet wil 
voorschrijven; volgens de Kamer hoort de discussie over de Sinterklaastraditie in 
de samenleving thuis, niet in het parlement;

•	 voelt een meerderheid van de Tweede Kamer niets voor een parlementaire enquête 
naar de invoering van de euro, zoals die is bepleit door een burgerinitiatief van 
Baudet; vvd, pvda, cda en d66 zijn tegen;

•	 wil de Tweede Kamer uitleg van staatssecretaris Van Rijn over de problemen bij de 
hervorming van de persoonsgebonden budgetten, waardoor veel gebruikers niet of 
veel te laat werden betaald;

•	 stemt de Tweede Kamer in meerderheid in met het associatieverdrag met Oekra-
ine; in december hebben vvd, pvda, GroenLinks en d66 al verklaard te kunnen 
leven met de aanvullende verklaring die de eu-leiders op verzoek van Rutte hebben 
afgegeven.

Maart 2017

Verkiezingscampagne

De grote verkiezingsdebatten brengen geen duidelijke waterscheiding tussen de par-
tijen teweeg. Bij een debat in theater Carré tussen acht lijsttrekkers – Rutte doet 
voor het eerst mee aan een debat, Wilders ontbreekt – slaagt Buma (cda) erin zijn 
partij te presenteren als alternatief op rechts voor de vvd en de pvv. Asscher (pvda) 
worstelt duidelijk met het probleem dat hij medeverantwoordelijk is voor het beleid 
van het kabinet-Rutte. Van een duidelijke tweestrijd tussen links en rechts is nog 
geen sprake. 

Twee dagen voor de verkiezingen halen Rutte en Wilders hun ‘debatachterstand’ 
in bij een een-op-eendebat van het tv-programma EenVandaag. Rutte verwijt Wil-
ders dat hij zijn beloften – onder meer het sluiten van de grenzen voor moslim-
immigranten – niet kan waarmaken; Wilders vindt Rutte ongeloofwaardig omdat 
hij zijn verkiezingsbeloften, zoals een einde aan de steun aan Griekenland, niet heeft 
waargemaakt. Rutte sluit nogmaals samenwerking van de vvd met de pvv in een 
nieuw kabinet uit.

Tijdens het slotdebat bij de nos dat aan de vooravond van de verkiezingen wordt 
gehouden tussen de lijsttrekkers van de acht grootste fracties is voorzichtigheid 
troef. Alleen Asscher, wiens partij volgens de prognoses op groot verlies afstevent, is 
fel in zijn woordenwisseling met Wilders over immigratie.
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Conflict met Turkije

Enkele dagen voor de verkiezingen ontstaat een conflict met Turkije als het kabinet 
(met steun van pvv, cda en d66) overweegt de Turkse minister van Buitenlandse 
Zaken Çavuşoǧlu de toegang tot Nederland te weigeren. De minister wil de Turkse 
Nederlanders tijdens een campagnebijeenkomst in Rotterdam ervan overtuigen ja te 
stemmen bij een referendum over de nieuwe Turkse grondwet, waardoor president 
Erdoǧan veel meer macht krijgt dan tot dan toe. Çavuşoǧlu beroept zich op de vrijheid 
van meningsuiting en vergadering die in Nederland geldt. De Rotterdamse burgemees-
ter Aboutaleb meent dat de geplande bijeenkomst de openbare orde in gevaar brengt.

Het conflict escaleert als Çavuşoǧlu inderdaad geen toestemming krijgt in Rotter-
dam te landen en de Turkse minister van Familiezaken, Kaya, nadat zij via Duitsland 
naar Rotterdam is gekomen, tot ongewenste gast wordt bestempeld en wordt uitgeleid. 
Over en weer wordt scherp gereageerd en met sancties gedreigd. Het is onduidelijk 
in hoeverre het optreden van het kabinet en de diplomatieke rel effect hebben op de 
verkiezingen.

[tom janssen, regionale dagbladen, 4 maart 2017]

Anne Bos e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt



HET PARLEMENTAIRE JAAR 2016-2017

173

Rol van de Koning in het formatieproces

Een poging van de Raad van State en de Eerste Kamer om de Koning beter op de hoogte 
te houden van de kabinetsformatie loopt stuk op een weigering van Tweede Kamer-
voorzitter Arib om daarin mee te gaan. Zij geeft gehoor aan de wens van d66, pvda, sp 
en GroenLinks om iedere schijn van politieke invloed van het staatshoofd te vermijden. 
Een commissie van drie Nijmeegse wetenschappers die het formatieproces in 2014 eva-
lueerde, heeft echter gesteld dat het aanbeveling verdient de Koning bij een volgende 
kabinetsformatie regelmatig nauwkeuriger te informeren over het formatieverloop.

Tweede Kamerverkiezingen

De opkomst bij de verkiezingen is hoog, met 82 procent de hoogste in dertig jaar. De 
opmerkelijkste resultaten: een spectaculaire groei van GroenLinks (van 4 naar 14 zetels) 
en een nog spectaculairdere afstraffing van de pvda (van 38 naar 9). De vvd zakt van 41 
naar 33 zetels, maar blijft de grootste partij. De pvv stijgt naar van 15 naar 20 zetels. Het 
cda (voorheen 13) en d66 (voorheen 12) komen op 19 zetels. De sp valt terug van 15 naar 
14 zetels. De Partij voor de Dieren stijgt van 2 naar 5, 50Plus van 2 naar 4. De sgp blijft 
stabiel op 3 zetels en de ChristenUnie op 5. Nieuw zijn denk (voorheen Groep-Kuzu/
Öztürk) en Forum voor Democratie met respectievelijk 3 en 2 zetels.

Het politieke landschap is meer versnipperd dan voorheen. Aan de spectaculaire 
groei van het populisme is, anders dan de prognoses deden vermoeden, een halt toe-
geroepen. De kiezer heeft het kabinetsbeleid duidelijk afgestraft; de regeringscoalitie 
heeft de helft van haar zetels verloren. Omdat de vvd de grootste partij blijft, komt het 
initiatief toch bij Rutte te liggen. 

Kabinetsformatie

Op de maandag na de verkiezingen begint demissionair minister Schippers (vvd) als 
verkenner aan gesprekken met alle dertien fractieleiders om een beeld te krijgen van de 
regeringscoalitie die de partijen het eerst willen onderzoeken. Het ligt voor de hand dat 
eerst de mogelijkheden zullen worden onderzocht van een coalitie tussen vvd, cda en 
d66, samen goed voor 71 zetels, aangevuld met een of meer andere partijen. Daarvoor 
zijn met name GroenLinks, de ChristenUnie en de pvda in beeld. Asscher houdt echter 
de boot af: hij vindt de pvda te klein om mee te doen. Klaver (GroenLinks) ziet een reëel 
alternatief in een coalitie van cda, d66, de sp, de pvda en de ChristenUnie, maar hij is de 
enige. De pvv is door de meeste andere partijen al uitgesloten van regeringsdeelname.

Inhoudelijk is het ‘motorblok’ van vvd, cda en d66 het op veel punten in grote 
lijnen eens: ze zijn voor een vrije markt en tegen een grote overheid, ze willen verder 
onder meer een lagere lastendruk voor werkenden, een hogere aow-leeftijd en soepe-
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ler ontslagrecht. Buitenlands beleid en zelfs milieupolitiek zullen geen onoverkome-
lijke meningsverschillen opleveren. Alleen op het gebied van immigratie en integratie 
gaapt een kloof tussen d66 enerzijds en vvd en cda anderzijds. 

Verkenner Schippers richt zich na de gesprekken met de fractievoorzitters eerst 
op een combinatie met GroenLinks. d66 is daarvan gecharmeerd, evenals een groot 
deel van de GroenLinks-achterban. cda en vvd zien meer in de ChristenUnie als part-
ner. Milieu en immigratie en integratie vormen struikelblokken voor een coalitie met 
GroenLinks.

Na het debat in de Tweede Kamer over de bevindingen van verkenner Schippers 
gaat zij door als (enige) informateur.

En verder…

•	 wijst Forum voor Democratie de indeling van de plenaire vergaderzaal van de 
Tweede Kamer af; de fractie is een plaats toebedeeld in hetzelfde vak als de pvv; 
partijleider Baudet vindt dat Forum niet in de rechtervleugel van de Kamer thuis-
hoort;

•	 wordt Arib, ondanks het dramatische verkiezingsresultaat van de pvda, toch weer 
tot Kamervoorzitter gekozen; een potentiële tegenkandidaat, Bosma (pvv), ziet 
ervan af zich te kandideren omdat hij kansloos zou zijn.

April 2017

Kabinetsformatie

De onderhandelingen over de kabinetsformatie vinden plaats onder strikte hand-
having van mediastilte. Veel tijdsdruk is er niet omdat de economische vooruitzichten 
ronduit gunstig zijn. Als secondanten van de partijleiders treden Heerma (cda), Bui-
tenweg (GroenLinks), Koolmees (d66) en Zijlstra (vvd) op. Het kweken van onderling 
vertrouwen heeft prioriteit. Echte pijnpunten worden vooruitgeschoven om de forma-
tiepoging niet voortijdig te laten mislukken. Er treedt vertraging op door de ernstige 
ziekte en het overlijden van de moeder van Klaver.

Controversiële onderwerpen

Nu het kabinet demissionair is, verklaart de Tweede Kamer ruim veertig wetsvoorstel-
len controversieel. Deze zullen niet worden behandeld zolang er geen nieuw kabinet is. 
Een nieuw kabinet moet de kans krijgen een samenhangend geheel aan voorstellen te 
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presenteren. Tot de controversieel verklaarde onderwerpen horen onder meer: asielbe-
leid, adoptie, intrekking van de Zondagswet en het schrappen van majesteitsschennis. 
De Eerste Kamer verklaart geen onderwerpen op voorhand controversieel, hoewel er 
nogal wat gevoelige voorstellen op behandeling wachten zoals het associatieverdrag 
met Oekraïne, een nieuwe wet op de geheime diensten en het boerkaverbod.

En verder…

•	 dienen de sp en pvda tezamen en de pvv identieke moties in die het kabinet 
oproepen het eigen risico in de zorgverzekering af te schaffen; beide moties wor-
den gesteund door pvv, sp, pvda, denk, 50plus en de Partij voor de Dieren; dat is 
onvoldoende voor een meerderheid; de pvv dient exact dezelfde motie in omdat 
zij de sp-pvda-motie niet mee mag ondertekenen, volgens Agema (pvv) het bewijs 
van een cordon sanitaire rond haar fractie.

Mei 2017

Kabinetsformatie

Op aandringen van informateur Schippers komt er meer vaart in de informatiepoging, 
waarin tot dan toe behoedzaamheid overheerst en alleen in algemene termen over 
de grote thema’s voor een regeerakkoord wordt gesproken. Na 61 dagen mislukt de 
informatiepoging echter, waarna Schippers haar informatieopdracht teruggeeft aan de 
Tweede Kamer. De onderhandelingen stranden uiteindelijk op het immigratiebeleid. 
GroenLinks bepleit een veel ruimhartiger toelatingsbeleid dan vvd en cda verant-
woord vinden. De laatste twee willen Afrikaanse migranten in de regio opvangen ana-
loog aan de Turkije-deal. Ook over het klimaat en de inkomensverdeling is er nog geen 
overeenstemming. Een nieuwe formatiepoging met de ChristenUnie ligt voor de hand 
omdat pvda-leider Asscher kiest voor de oppositie, waar zijn electoraal afgestrafte par-
tij zich zou moeten heruitvinden. Hij ziet met zijn gedecimeerde fractie geen kans vvd, 
cda en d66 op sociaaleconomisch vlak bij te sturen. Nadeel van een coalitie met de 
ChristenUnie: deze heeft slechts de steun van een krappe Kamermeerderheid van 76 
zetels. Bovendien neemt de partijleider van de ChristenUnie, Segers, een onwrikbaar 
standpunt in als het gaat over het omstreden thema ‘vrijwillig levenseinde bij een vol-
tooid leven’, waar d66 een regeling voor wil treffen.

In het Kamerdebat over de mislukking is voorzichtigheid troef. Wel wordt duidelijk 
dat er voor GroenLinks een ‘principiële ondergrens’ was bereikt op het stuk van asiel, 
maar het wordt niet helder of Klaver zich daarmee definitief buitenspel heeft gezet. 

Schippers krijgt opnieuw een informatieopdracht van de Kamer. Pechtold laat de 
informateur al meteen weten een coalitie met de ChristenUnie onwenselijk te vinden. 
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Hij vraagt de informateur te onderzoeken of een coalitie met pvda en sp een optie is, 
maar sp-leider Roemer sluit samenwerking met de vvd uit. Bij de ChristenUnie valt 
het ‘onwenselijk’ van Pechtold verkeerd, maar Segers verklaart zich desondanks bereid 
te praten. Hij verklaart zelfs dat ‘alles bespreekbaar’ is. d66 heeft dan geen andere keuze 
meer dan het gesprek aan te gaan.

Dat gesprek duurt niet lang. Pechtold legt aan Segers een lijst wensen voor en 
vraagt hoeveel water deze bereid is bij de wijn te doen. Binnen een dag concludeert 
Pechtold dat verder praten geen zin heeft. vvd en cda verwijten de d66-leider dat deze 
de formatie in een impasse heeft gestort. Segers vindt dat Pechtold hem geen serieuze 
kans heeft gegeven. d66 blijft echter onmisbaar voor vrijwel elke coalitie. Roemer (sp) 
volhardt in zijn standpunt geen coalitie met de vvd te willen aangaan, en ook Asscher 
houdt de boot af: hij vindt nog steeds GroenLinks de meest aangewezen partij voor een 
coalitie met vvd, cda en d66.

Na 75 dagen gooit informateur Schippers de handdoek in de ring. Een nieuwe 
informateur moet de onderhandelingen uit het slop trekken. Op Schippers’ suggestie 
valt de keuze op de zeer ervaren minister van Staat en voormalig vicepresident van de 
Raad van State Tjeenk Willink. Schippers adviseert hem een ‘gerichte tussenstap’ te 
zetten en, anders dan zijzelf heeft gedaan, meerdere partijen tegelijk aan de onderhan-
delingstafel uit te nodigen.

Het Kamerdebat over Schippers’ eindverslag levert weinig nieuws op. Asscher blijft 
erbij dat GroenLinks een coalitie met vvd, cda en d66 moet aangaan. Voor cda en 
vvd is het duidelijk dat Pechtold de ChristenUnie met opzet heeft afgeserveerd. De 
algemene verwachting is dat het formatieproces nog geruime tijd zal duren.

Verantwoordingsdag

De derde woensdag in mei is Verantwoordingsdag, in de wandeling ‘Gehaktdag’. De 
Algemene Rekenkamer geeft haar oordeel over de Rijksoverheid. De Rekenkamer oor-
deelt positief over de overheidsfinanciën: de staatsschuld is lager dan verwacht, maar 
voldoet nog niet helemaal aan de eu-norm. De belastingopbrengsten zijn historisch 
hoog en de uitgaven aan werkloosheid en zorg zijn minder dan verwacht. 

De Rekenkamer is echter uiterst kritisch over de overheidsorganisatie. De Belas-
tingdienst functioneert ver onder de maat en zal een noodzakelijke herziening van het 
belastingstelsel niet aankunnen. De digitale infrastructuur van het Rijk blijkt slecht 
beveiligd, de werkdruk van het rijkspersoneel is hoog en er lijkt geen lijn te zitten in het 
ontslaan en aannemen van ambtenaren. Het is zelden duidelijk of beleid heeft gewerkt 
en of beleidsdoelstellingen zijn gehaald.
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En verder…

•	 wordt uitbreiding van het kraamverlof voor vaders op verzoek van Asscher, in zijn 
hoedanigheid van pvda-fractievoorzitter, van de lijst van controversiële onderwer-
pen gehaald, en debatteert het demissionaire kabinet over het onderwerp met de 
Tweede Kamer; alleen vvd, d66 en sgp stemmen tegen; 

•	 stemt de cda-senaatsfractie, anders dan de geestverwanten in de Tweede Kamer, in 
met het associatieverdrag van de eu met Oekraïne; hierdoor kan het verdrag wor-
den geratificeerd ondanks het verwijt dat de bevolking in een referendum tegen-
stemde.

Juni 2017

Kabinetsformatie

Nu de ChristenUnie-variant is mislukt door de onvermurwbare houding van d66, 
ligt het voor de hand dat Tjeenk Willink een doorstart in het formatieproces pro-
beert te maken met GroenLinks. Dat vereist wel concessies van de vvd en het cda. 
Hoewel de formatie al lang gaande is, laat de informateur zich niet opjagen, vooral 
omdat de onderlinge verhoudingen verstoord lijken en niemand een minderheids-
kabinet wil. De informateur moet een patstelling doorbreken zonder dat iemand 
gezichtsverlies lijdt. 

Hoewel Rutte half mei nog heeft gezegd dat hij de combinatie van vvd, cda, d66 
en GroenLinks absoluut niet ziet herleven, zitten de vier partijen na een week werk 
van Tjeenk Willink toch weer om de tafel voor informele ‘verkennende gesprekken’. 
Maar al snel blijkt ook nu dat migratie het struikelblok is. Klaver weigert een oplos-
sing zoals die is geformuleerd door Tjeenk Willink te aanvaarden, die voorziet in juri-
disch waterdichte Europese vluchtelingendeals met Noord-Afrikaanse landen. Volgens 
GroenLinks blijft het in de tekst van de informateur onduidelijk of vluchtelingen in 
de praktijk ook echt het recht houden om asiel in Nederland aan te vragen en niet 
worden teruggestuurd naar Noord-Afrika. De drie andere partijen schuiven de zwarte-
piet opzichtig richting Klaver, temeer omdat deze aanvankelijk geneigd leek Tjeenk 
Willinks compromis te willen aanvaarden in ruil voor een aantal toezeggingen op het 
gebied van milieu en duurzaamheid. 

Tjeenk Willink wil de hoop op een meerderheidskabinet echter nog niet opge-
ven. Hij vindt het zelfs ‘een schande’ dat sommige politici in dit stadium al in die 
richting denken. Hij moet er nu alles aan doen om hetzij de ChristenUnie weer aan 
de onderhandelingstafel te krijgen, hetzij de pvda. Op Tjeenk Willinks verzoek heb-
ben Rutte, Buma en Roemer zwart-op-wit gezet welke partijen zij uitsluiten. Voor de 
eerste twee is dat de pvv en de sp wil bovendien ook niet deelnemen aan een kabinet 
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met de vvd. Asscher gooit eveneens tegenover de informateur de deur definitief in 
het slot; hij ziet geen mogelijkheid om met drie rechtse partijen op sociaalecono-
misch terrein samen te werken. Alleen de ChristenUnie kan dan nog een centrum-
rechts meerderheidskabinet mogelijk maken. d66-leider Pechtold neemt de eerdere 
kwalificatie ‘ongewenst’ niet meer in de mond, al bestaan binnen zijn partij nog wel 
degelijk gerede twijfels over de mogelijkheid tot samenwerking op medisch-ethische 
dossiers.

Tjeenk Willink vindt, tot teleurstelling van de onderhandelende partijen, dat zijn 
taak als informateur erop zit als de lucht tussen ChristenUnie en d66 zodanig is 
opgeklaard dat de onderhandelingen met vvd en cda kunnen worden voortgezet. 
De Tweede Kamer draagt vervolgens de pragmatische oud-minister van Financiën, 
oud-bankier en vvd-partijprominent Zalm voor om deze onderhandelingen te lei-
den – een voordracht die overigens niet wordt gesteund door pvv, sp, Partij voor de 
Dieren, denk en Forum voor Democratie. Informateur Zalm wil meteen vaart in 
de onderhandelingen brengen. ‘Immateriële thema’s’ worden niet vooruitgeschoven.

Kabinetsonderhandelaars Mark Rutte (vvd), Sybrand van Haersma Buma (cda), Alexander Pech-
told (d66) en Jesse Klaver (GroenLinks) in de tuin van het Catshuis tijdens het formatieoverleg met 
informateur Herman Tjeenk Willink, 12 juni 2016 [hollandse hoogte – phil nijhuis]
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Parlementaire enquête naar belastingontwijking

De Tweede Kamer houdt een parlementaire enquête nieuwe stijl, een mini-enquête met 
een beperkte opzet, naar de mogelijkheden die Nederland aan binnen- en buitenlandse 
bedrijven en particulieren biedt om belastingen te ontwijken. Nederland heeft op dat 
gebied een dubieuze reputatie. De commissie – officieel: de Ondervragingscommissie 
Fiscale Constructies – bestaat uit Nijboer (voorzitter; pvda), Van Dam (cda), Leijten 
(sp), Van der Lee (GroenLinks), Paternotte (d66) en Bruins (ChristenUnie). Zij onder-
vraagt onder meer verschillende vertegenwoordigers van trustkantoren die helpen om 
het belastingbedrag voor hun cliënten, zoals de mega-rockacts Rolling Stones en u2, 
te minimaliseren door vermogens in het buitenland te stallen. Zolang zij zich aan de 
regels houden, lijkt dit soort praktijken niet te bestrijden. De commissie gaat niet op 
zoek naar de motieven van belastingplichtigen om belasting te ontwijken. Ook grote 
multinationals worden niet ondervraagd door de commissie. De ondervragingscom-
missie wil het aan de Tweede Kamer overlaten om conclusies uit haar bevindingen te 
trekken. Wel adviseert zij in het eindverslag, dat in juli verschijnt, om wetten en regels 
aan te scherpen die beogen belastingontwijking en fiscale constructies aan te pakken.

En verder…

•	 maakt de Eerste Kamer een einde aan het fenomeen ‘lijstverbinding’ bij verkie-
zingen; dit was bedoeld om de krachten van partijen te bundelen, maar is uitge-
groeid tot een instrument om meer kans te maken op een restzetel; het voorstel 
tot afschaffing was in de Tweede Kamer in 2014 een initiatief van Taverne (vvd), 
Schouw (d66) en Van Raak (sp);

•	 duikt de naam van demissionair minister Kamp als betrokkene op in een fraude-
onderzoek bij een autobedrijf dat politie- en defensiemedewerkers bevoordeelde 
om opdrachten binnen te halen; Kamp ontkent niet dat hij privé korting heeft 
ontvangen bij het bedrijf, maar hij zegt er niet om te hebben gevraagd;

•	 blijkt dat bij de verkiezingen 7600 stemmen uit de gemeente Boxmeer niet zijn 
meegeteld bij de uitslag; de fout kan niet meer worden hersteld omdat de uitslag 
al onherroepelijk is;

•	 eist PvdA-leider en vicepremier Asscher dat het demissionaire kabinet volgend jaar 
extra geld uittrekt voor lerarensalarissen; zo niet, dan trekt de pvda zich alsnog 
terug uit het kabinet en moet de vvd de begroting voor 2018 alleen opstellen;

•	 vertrekt griffier Voss na nog geen twee jaar bij de Tweede Kamer omdat zij moeilijk 
overweg kan met haar politieke baas, Kamervoorzitter Arib, die geen tegenspraak 
van ambtenaren zou dulden; eerder vertrok al een andere topambtenaar, het hoofd 
constitutioneel proces, Heida.
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Juli 2017

Kabinetsformatie

Het moeilijkste ‘immateriële thema’ dat tussen d66 en ChristenUnie in staat, is onge-
twijfeld stervensbegeleiding bij een voltooid leven. Pechtold wil dat het een ‘vrije kwes-
tie’ wordt, Segers wil daar niet aan omdat hij zo’n besluit dan wellicht in het kabinet 
mee zou moeten uitvoeren. Een compromis zou kunnen zijn dat d66 op zoek gaat 
naar een meerderheid, maar dat het zittende kabinet de goedkeuring doorschuift naar 
een volgend kabinet. d66 zou te paaien zijn met meer geld voor onderwijs, maar de 
onderwijsbegroting kent al tegenvallers en een deel van het overschot elders is al voor 
de ouderenzorg bestemd. Wel is er voor d66 nog een kans zich op milieu en duurzaam-
heid te profileren.

Er komt nog steeds weinig over de onderhandelingen naar buiten, ook niet als 
die medio juli worden verplaatst naar het Johan de Witthuis in Den Haag, waar zij in 
een informelere sfeer worden voortgezet. Pechtold: ‘De verschillen zijn groot. Het zijn 
pittige gesprekken.’ Volgens hem worden er geen meters gemaakt, maar centimeters.

De onderhandelaars gaan gematigd optimistisch met vakantie. Toch blijft er nog 
een behoorlijk aantal problemen liggen die na de vakantie moeten worden opgelost. 
Welke dat precies zijn, blijft in duisternis gehuld.

Spanningen in de coalitie

Terwijl de formatieonderhandelingen zich in een haast absolute mediastilte afspelen, 
wordt het in alle openheid duidelijk dat de liefde tussen de demissionaire coalitiepart-
ners vvd en pvda voorbij is. De uitbreiding van het betaalde ouderschapsverlof, dat 
op instigatie van Asscher van de lijst van controversiële onderwerpen is gehaald, wordt 
daar door de onderhandelende partijen toch weer op geplaatst omdat zij vinden dat 
het onderwerp tijdens de formatie behandeld hoort te worden. Het wordt gezien als 
een wraakactie van de vvd, die vooral verbolgen is door Asschers eis de lerarensalaris-
sen te verhogen. Als die niet wordt ingelost wenst Asscher geen verantwoordelijkheid 
te dragen voor de begroting. De vvd vindt dat een demissionair kabinet zich ook op 
dat punt terughoudend dient op te stellen.

En verder…

•	 blijven gemeenten voorlopig verantwoordelijk voor het toezicht op de bouw, nadat 
een voorstel van minister Plasterk van Wonen om dit over te dragen aan private 
‘kwaliteitsborgers’ dreigde te worden weggestemd door de Eerste Kamer.
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Augustus 2017

Kabinetsformatie

Na de vakantieonderbreking van drie weken overheerst aanvankelijk voorzichtig opti-
misme bij de onderhandelaars. Er ontstaat echter een kink in de kabel als een ver-
trouwelijk conceptakkoord uitlekt over medisch-ethische kwesties, zoals het ‘voltooide 
leven’ en uitbreiding van de Embryowet, die artsen meer mogelijkheden moet geven 
bij de selectie van embryo’s in de strijd tegen erfelijke ziektes. Vooral voor Christen-
Unie-onderhandelaar Segers is het lek pijnlijk; uit de stukken zou blijken dat hij een 
aantal principiële bezwaren heeft laten varen. 

De onderhandelingen gaan toch door. Enig opzien baart het bericht dat scholen vol-
gens de formerende partijen meer aandacht moeten gaan besteden aan zaken als het 
Wilhelmus en de Grondwet, ‘elementen die van belang zijn voor de nationale identiteit’. 

In de laatste week van augustus trekken de onderhandelaars zich terug op een land-
goed van het ministerie van Defensie in Hilversum om een aantal dagen ongestoord 
overleg te kunnen plegen. Informateur Zalm laat in een brief aan de Kamer weten dat 
hij er niet van uitgaat dat er voor Prinsjesdag een nieuw kabinet is.

Eierschandaal

Minister Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Van Dam van Econo-
mische Zaken, verantwoordelijk voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(nvwa), beantwoorden schriftelijk een aantal Kamervragen over het gebruik van het 
ontsmettingsmiddel fipronil, dat in te hoge concentraties in eieren is aangetroffen. De 
pluimveesector loopt hierdoor grote financiële en reputatieschade op. De bewinds-
lieden erkennen dat er eind 2016 al een tip is geweest over misbruik van het middel, en 
zij laten onderzoeken waarom met die tip destijds onvoldoende is gedaan. Dat onder-
zoek wordt geleid door oud-minister van Justitie Sorgdrager. 

Eind augustus vindt er een ingelast Kamerdebat plaats over het schandaal. De 
Kamer heeft vooral kritiek op de nvwa die nalatig zou zijn geweest bij de behandeling 
van de tips over het fipronilgebruik. Schippers wil niet zwartepieten; zij wil de resulta-
ten van het onderzoek afwachten. Van Dam neemt de nvwa nadrukkelijk in bescher-
ming. Die zou hebben gehandeld zoals mag worden verwacht.

Spanningen in de coalitie

De spanningen in de coalitie lijken te verdwijnen als de vvd tijdens de begrotingson-
derhandelingen de indruk wekt bereid te zijn aan Asschers eis tot verhoging van de 
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lerarensalarissen te voldoen als er ook extra geld komt voor Defensie. Premier Rutte 
en fractievoorzitter Zijlstra wijzen het voorstel echter af tijdens de coalitieonderhan-
delingen. De pvda denkt dat de vvd is teruggefloten door toekomstige coalitiegenoten 
cda, d66 en ChristenUnie, die zich nog niet willen binden aan een verhoging van de 
lerarensalarissen zolang er geen overeenstemming is over het begrotingsbeleid van het 
nieuwe kabinet. Daar staat tegenover dat alle betrokkenen het erover eens zijn dat 
een kabinetscrisis in dit stadium het aanzien van de politiek ernstig schaadt. Asscher 
accepteert uiteindelijk de ‘inspanningsbelofte’ van Rutte dat in de begroting voor 2018 
een substantieel bedrag wordt opgenomen voor verbetering van de salarissen van de 
leraren in het basisonderwijs, waarmee een kabinetscrisis op de valreep is afgewend.

En verder…

•	 is Rutte ii sinds 20 augustus het langst zittende kabinet van na de Tweede Wereld-
oorlog;

•	 stapt de vvd’er Duisenberg, woordvoerder van zijn fractie voor hoger onderwijs en 
wetenschap, al vijf maanden na zijn herverkiezing als Kamerlid op om voorzitter te 
worden van de Vereniging van Universiteiten; dit soort ‘draaideur’-overstappen is
in toenemende mate onderhevig aan kritiek.
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