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Kabinetsformatie

Werkgevers- en werknemersorganisaties slagen er niet in tot een zogeheten polder-
akkoord te komen, een stuk voor de formerende partijen waarin zij zich gezamenlijk 
uitspreken over de sociaaleconomische problematiek. Breekpunt is de arbeidsmarkt: 
de vakbeweging pleit voor meer vaste contracten, de werkgevers zijn voor ‘flexibele 
arbeidsrelaties’. Het uitblijven van een polderakkoord is een tegenvaller voor alle 
betrokkenen. Er komt geen sociaal akkoord tussen sociale partners en kabinet. De eer-
sten verliezen daardoor invloed op de kabinetsformatie, het kabinet-in-wording mist 
het steuntje in de rug van werkgevers en werknemers.

De onderhandelingen over begrotingsvraagstukken tussen vvd, cda, d66 en Chris-
tenUnie verlopen intussen moeizaam. De wensen en verkiezingsbeloften van de par-
tijen liggen ver uit elkaar. Bovendien is een groot deel van de overschotten door de 
economische groei al verdwenen door financiële tegenvallers op het gebied van oude-
renzorg, onderwijs, gaswinning en elders. 

Troonrede en Miljoenennota

Prinsjesdag, Troonrede en Miljoenennota zijn dit jaar vooral ritueel. De betekenis is 
beperkt omdat een demissionair kabinet verantwoordelijk is. Op voorstel van Tweede 
Kamervoorzitter Arib zullen de Algemene Politieke Beschouwingen ook geen door-
gang vinden omdat er amper sprake is van politieke plannen. Wel zal in een later sta-
dium worden gedebatteerd over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. Ook 
de begrotingsbehandeling wordt uitgesteld tot de partijen die onderhandelen over een 
nieuw kabinet weten wat zij in de begroting willen veranderen.

De kernboodschap van de Troonrede luidt: ‘Kijkend naar Nederland zien we aan 
het eind van deze kabinetsperiode veel positieve ontwikkelingen.’ Maar niet iedereen 
profiteert daar in gelijke mate van. Een groot deel van de Troonrede betreft het bui-
tenland: terroristische aanslagen en de problemen binnen de eu. Koning Willem Alex-

* Dit overzicht is gebaseerd op berichtgeving in de Volkskrant, nrc Handelsblad en ad, en op de 
websites www.tweedekamer.nl en www.sconline.nl.
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ander spreekt zijn medeleven uit met de bewoners van de door orkaan Irma getroffen 
eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. ‘De regering zal doen wat in haar ver-
mogen ligt om de acute nood te lenigen.’

Enkele belangrijke gegevens uit de Miljoenennota: de gemiddelde zorgpremie stijgt 
in 2018 met 72 euro; tot 2022 wordt 350 miljoen euro extra uitgetrokken voor het aan-
trekken van extra personeel in de zorg; het aantal werklozen daalt in 2018 met 50.000; het 
kabinet begroot 270 miljoen extra voor verbetering van de salarissen van leerkrachten in 
het basisonderwijs; niemand gaat er financieel op achteruit; de staatsschuld daalt. 

Kosten voor de verpleeghuiszorg

Het blijkt dat de Tweede Kamer in oktober 2016 onoplettend heeft ingestemd met een 
wet die het Zorginstituut opdraagt om nieuwe kwaliteitsrichtlijnen op te stellen, ter-
wijl de overheid verplicht is de kosten van die nieuwe richtlijnen ter hoogte van ruim 
twee miljard euro te dragen. De betaalbaarheid van de verpleeghuiszorg wordt hiermee 
zwaar onder druk gezet. In een Kamerdebat stelt demissionair minister en Kamerlid 
Dijsselbloem (pvda) voor aan de Kamer een ‘noodrem’ te geven: als de rekening van 
een richtlijn boven een bepaald bedrag komt, kan deze alsnog worden geblokkeerd. 
Dat is echter een zaak voor het volgende kabinet.

Zorgpremie en eigen risico

De partijen die deelnemen aan de kabinetsformatie – vvd, cda, d66 en ChristenUnie – 
komen overeen dat het eigen risico voor de zorgverzekering, anders dan het zittende 
kabinet op Prinsjesdag voorstelt, niet zal stijgen. Dit wordt gecompenseerd met een 
stijging van de premie met gemiddeld tien euro per jaar. De oppositie ziet er niets in 
en pleit voor een rijksbijdrage aan de verzekeraars om een verhoging van de premie 
te voorkomen. Toch stemt zowel Tweede als Eerste Kamer in met een noodwet om 
bevriezing van het eigen risico mogelijk te maken. Voor het eerst sinds 1914 stemmen 
Tweede en Eerste Kamer op één dag met een wetsvoorstel in. 

Correctief referendum in tweede lezing

Het wetsvoorstel tot invoering van het correctief referendum sneuvelt in tweede lezing 
in de Tweede Kamer. Nadat de initiatiefnemers pvda, GroenLinks en d66, onder meer 
als gevolg van de ervaringen met het (adviserend) Oekraïnereferendum, hun handen 
ervan hebben af getrokken, was het voorstel overgenomen door Van Raak (sp), maar 
alleen pvv, sp, Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren blijken nog voorstan-
der van het correctief referendum te zijn.
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En verder…

•	 	dienen pvda, GroenLinks en sp voor het eerst in de geschiedenis samen een exclu-
sief ‘links’ initiatiefwetsvoorstel in; het voorstel beoogt gelijke rechten te bedingen 
voor zogeheten payrollwerknemers; 

• gaat de Tweede Kamer met algemene stemmen akkoord met een grondwets-
wijziging in tweede lezing die de staatkundige hervorming van Caribisch Neder-
land – de opheffing van de Nederlandse Antillen in 2010 en de invoering van een 
nieuwe bestuursstructuur – bevestigt;

•	 	stellen sp en GroenLinks Kamervragen aan minister Hennis over seksueel misbruik 
in de krijgsmacht.

Oktober 2017

Aftreden minister Hennis

vvd-minister Hennis van Defensie raakt in grote problemen als vicepremier Asscher 
(pvda) vindt dat de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een fataal 
mortierongeluk bij de vredesmissie in Mali haar aftreden rechtvaardigen. Bij het onge-
luk zijn twee militairen omgekomen en raakte een derde zwaargewond. Volgens de 
raad was het materieel waarmee zij moesten werken ondeugdelijk en de medische zorg 
voldeed niet. Signalen dienaangaande zijn genegeerd. Hoewel Asscher nog steeds lid 
is van het demissionaire kabinet, stelt hij zich oppositioneel op. Hennis’ lot ligt nu in 
handen van de toekomstige coalitiegenoten. Die wijzen er op voorhand op dat volgens 
de ovv ook de Tweede Kamer blaam treft. Die zou nog duidelijker randvoorwaarden 
moeten scheppen bij het uitzenden van militairen, waaronder de garantie dat zij over 
deugdelijk materieel kunnen beschikken. 

In een urenlang Kamerdebat wordt de minister desondanks niet gespaard, ook niet 
door haar eigen vvd en de beoogde coalitiegenoten cda, d66 en ChristenUnie. Alleen 
Voordewind (ChristenUnie) stelt ook de rol van de Kamer zelf ter discussie. Hennis op 
haar beurt onderstreept de conclusies van de ovv, maar zij wijst er ook op dat niemand 
binnen Defensie bewust de veiligheid van de militairen in gevaar heeft gebracht. Des-
ondanks neemt zij haar politieke verantwoordelijkheid en treedt zij af. Staatssecretaris 
Dijkhoff wordt waarnemend minister van Defensie.

Voor Hennis persoonlijk is de kwestie extra gecompliceerd. Het is de vraag of zij 
– gedoodverfd minister in het nieuwe kabinet – daar wel kan terugkeren nu zij het 
debat met de Tweede Kamer niet heeft overleefd. Haar optreden in de kwestie is niet 
erg gelukkig geweest. In eerste instantie vergat zij contact op te nemen met de nabe-
staanden van de omgekomen militairen. Aanvankelijk verwierp zij ook categorisch de 
suggestie om af te treden – liever optreden dan aftreden –, waarmee zij suggereerde 
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geen gevoel te hebben voor haar politieke verantwoordelijkheid. Het is de vraag of zij 
daarmee voor Rutte niet een te groot politiek risico is geworden. Hennis lost het pro-
bleem zelf op door te besluiten zich niet beschikbaar te stellen voor Rutte iii. Zij keert 
terug in de Tweede Kamer.

Kabinetsformatie

Op 10 oktober – de formatie heeft dan een duurrecord bereikt – presenteert infor-
mateur Zalm het definitieve, door de fracties geaccordeerde regeerakkoord van vvd, 
cda, d66 en ChristenUnie aan Kamervoorzitter Arib. De nodige voornemens uit het 
akkoord, dat verschijnt onder het motto Vertrouwen in de toekomst, zijn dan al uitge-
lekt. Het akkoord bevat veel uitruil en compromissen als gevolg van het feit dat maar 
liefst vier partijen aan de onderhandelingen deelnamen die wel allemaal iets van hun 
eigenheid willen bewaren. 

De tijd van bezuinigen is voorbij. Het nieuwe kabinet teert in op het verwachte 
begrotingsoverschot en focust op miljardeninvesteringen in zorg, onderwijs, klimaat, 
defensie en lonen in de publieke sector. Iedereen gaat er financieel op vooruit, een 
deel van de uitkerings- en pensioengerechtigden daargelaten. De inkomensverschillen 
worden iets kleiner. Verder legt het akkoord de nadruk op vergroening, lastenverschui-
ving en de versterking van de Nederlandse identiteit. Enkele opmerkelijke plannen 
zijn verder onder meer: invoering van een ‘maatschappelijke diensttijd’, een nieuwe 
poging om te komen tot de gekozen burgemeester, een experiment met gereguleerde 
wietteelt door de staat, een restrictiever vluchtelingenbeleid, asielopvang in de regio, 
meer geld voor ontwikkelingssamenwerking, lastenverlichting voor het bedrijfsleven, 
versobering van de hypotheekrenteaftrek en gefaseerde (her)invoering van het huur-
waardeforfait voor hypotheekvrije woningen, hogere algemene belastingkorting, een 
‘sociale vlaktaks’ met twee tarieven, verhoging van het lage btw-tarief, handhaving van 
het niveau van het eigen risico binnen de zorgverzekering, versoepeling van het ont-
slagrecht, in 2030 alleen nog emissieloze nieuwe auto’s, afschaffing van het raadgevend 
referendum, verplicht leren van het Wilhelmus in het basisonderwijs en strenger optre-
den tegen recidiverende overtreders van verkeersregels.

De nieuwe ministersploeg moet nog worden samengesteld. Zeker is in ieder geval 
dat de partijleiders Buma, Pechtold en Segers kiezen voor het fractievoorzitterschap. 
Zij willen de fracties in toom houden en zo het kwetsbare kabinet, dat op een minimale 
meerderheid steunt, beschermen. Van Rutte iii zullen drie vicepremiers deel uitmaken.

Twee dagen na de presentatie van het regeerakkoord debatteert de Tweede Kamer 
met informateur Zalm over zijn eindverslag. Ook deelt de oppositie de eerste spel-
denprikken uit aan Rutte. Zo hekelen sp, GroenLinks en pvda het voornemen om het 
lage btw-tarief te verhogen van 6 naar 9 procent, terwijl de vennootschapsbelasting 
wordt verlaagd en de dividendbelasting wordt afgeschaft, waardoor de rijkeren per 
saldo zouden worden bevoordeeld. pvv-leider Wilders noemt Rutte een ‘platte poli-
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tieke oplichter’ op grond van diens voornemens met betrekking tot de hypotheekren-
teaftrek. De sgp toont zich aanmerkelijk toegankelijker voor het nieuwe kabinet, al 
verklaart Van der Staaij op voorhand niets te moeten hebben van de aangekondigde 
experimenten met ‘staatswiet’.

Formateur Rutte gaat op zoek naar de ‘poppetjes’ voor zijn kabinet, dat op 26 okto-
ber officieel wordt gepresenteerd. Opmerkelijk: een aantal departementen krijgt twee 
ministers. Rutte iii telt in totaal zestien ministers en acht staatssecretarissen. De minis-
ters zijn: Rutte (vvd), minister-president, Algemene Zaken; De Jonge (cda), vicepre-
mier, Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Ollongren (d66), vicepremier, Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties; Schouten (ChristenUnie), vicepremier, Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit; Zijlstra (vvd), Buitenlandse Zaken; Kaag (d66), minis-
ter voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Grapperhaus (cda), 
Justitie en Veiligheid; Dekker (vvd), minister voor Rechtsbescherming; Van Engels-
hoven (d66), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Slob (ChristenUnie), minister voor 
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media; Hoekstra (cda), Financiën; Bijleveld (cda), 
Defensie; Van Nieuwenhuizen (vvd), Infrastructuur en Waterstaat; Wiebes (vvd), 
Economische Zaken en Klimaat; Koolmees (d66), Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
Bruins (vvd), minister voor Medische Zorg. De staatssecretariaten gaan naar: Harbers 
(vvd), Justitie en Veiligheid (asiel en migratie); Knops (cda), Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (koninkrijksrelaties); Keijzer (cda), Economische Zaken en Kli-
maat; Blokhuis (ChristenUnie), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (volksgezondheid, 
maatschappelijke opvang); Snel (d66), Financiën (fiscale zaken); Van Veldhoven (d66), 
Infrastructuur en Waterstaat ([openbaar] vervoer); Van Ark (vvd), Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid; Visser (vvd), Defensie.

Staatscommissie-Remkes

De staatscommissie onder leiding van de Noord-Hollandse commissaris van de 
Koning, Remkes, die het functioneren van het parlementair stelsel onderzoekt, con-
cludeert dat het stelsel op zes punten kwetsbaar is. Het parlement is niet representatief 
in die zin dat het geen afspiegeling van de bevolking is. De politieke partijen lijden aan 
functieverlies, onder meer omdat maar een klein deel van de bevolking lid is van een 
partij. De kabinetsformatie is niet transparant; de keizer herkent zich onvoldoende in 
een stelsel waarin het electoraat de Tweede Kamer kiest en verder geen invloed heeft 
op de vorming van het kabinet. Digitalisering schrijdt voort en de invloed van sociale 
media neemt toe, wat een potentieel gevaar inhoudt voor het democratisch proces. 
Veel beslissingen worden niet in het parlement genomen, maar in de Europese Unie, 
gemeenten en provincies; voor veel burgers is dat een onduidelijke situatie. Tot slot 
vindt de staatscommissie de rol- en taakverdeling tussen Tweede en Eerste Kamer 
onduidelijk.
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Samenwerking linkse oppositie

De linkse oppositie – GroenLinks, sp en pvda – presenteert gezamenlijk een alternatief 
voor de plannen van Rutte iii, een unicum in de recente parlementaire geschiedenis. 
Vooral de lagere inkomens moeten van de plannen profiteren. De samenwerkende 
partijen willen geen verhoging van de btw, geen verlaging van de winstbelasting en 
de inkomstenbelasting, afschaffing van het eigen risico in de zorg, verhoging van de 
vermogensbelasting voor miljonairs en zwaardere lasten voor vervuilende bedrijven. 
Leraren, politieagenten en verpleegkundigen zouden meer salaris moeten krijgen en 
het moet mogelijk worden in zware beroepen eerder met pensioen te gaan. De plannen 
kosten 10 miljard euro meer dan die in het regeerakkoord. Dat wordt gecompenseerd 
met hogere belastinginkomsten. 

En verder…

•	 	sneuvelt het voorstel van het kabinet om de termijn voor het verkrijgen van het 
Nederlanderschap te verlengen van vijf tot zeven jaar in de Eerste Kamer; doorslag-
gevend zijn de twee tegenstemmen van 50plus en het feit dat de pvda zich aansluit 
bij de oppositie;

•	 	deelt demissionair minister Dijsselbloem aan Kamervoorzitter Arib per brief mee 
dat hij zijn Tweede Kamerzetel opgeeft en de Nederlandse politiek verlaat; het dra-
matische verlies voor de pvda tijdens de verkiezingen heeft hem naar eigen zeggen 
beroofd van de ‘vuurkracht’ die hij in de fractie nodig denkt te hebben; hij onder-
kent dat hij met zijn besluit zijn kiezers teleurstelt;

•	 	verklaart cda-leider Buma de uitslag van het aanstaande raadgevend referendum 
over de inlichtingendiensten ongeacht het resultaat te zullen negeren omdat in het 
regeerakkoord is vastgelegd dat het raadgevend referendum zal worden afgeschaft, 
hetgeen Buma op kritiek komt te staan van onder meer coalitiegenoot d66 en de 
oppositie.

November 2017

Debat over de regeringsverklaring

In het debat over de regeringsverklaring, waarin sociaaleconomische thema’s als de 
btw, de dividendbelasting en de klimaatmaatregelen domineren, houdt premier Rutte 
relatief eenvoudig stand. Hij komt alleen enigszins in de problemen als de verenigde 
linkse oppositie zich verzet tegen de afschaffing van de dividendbelasting, die zij beti-
telt als een cadeau van 1,4 miljard aan de (buitenlandse) beleggers. Hoewel het cpb 

B_BOOM117 parlementaire geschiedenis 2018 binnenwerk_BW.indd   130 05-11-18   14:14



HET PARLEMENTAIRE JAAR 2017-2018

131

niet kan vaststellen of de maatregel banen oplevert, houdt Rutte eraan vast omdat 
hij denkt dat het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven in Nederland er 
gunstiger door wordt. Winst voor links is wel dat de voorgenomen bezuiniging van 
100 miljoen op de wijkverpleging niet doorgaat. Alle oppositiefracties steunen een 
motie-Asscher die dat beoogt en die mede is ondertekend door Van der Staaij. Rutte 
verzet zich niet tegen de motie.

De oppositie ter rechterzijde levert weinig spektakel op. pvv-leider Wilders dient 
moties van wantrouwen in tegen de bewindslieden Ollongren en Visser omdat die een 
dubbele nationaliteit hebben en tegen minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus 
die vindt dat jihadisten naar Nederland moeten terugkeren om hier verantwoording af 
te leggen. Grapperhaus zou daarmee een gevaar voor de nationale veiligheid zijn. Rutte 
betitelt de moties die zijn gericht tegen Ollongren en Visser als ‘walgelijk’. De moties 
van wantrouwen krijgen alleen steun van Forum voor Democratie.

Het immigratiedebat, in het verleden brandstof voor vuurwerk, verloopt tam. De 
stevige voornemens van het kabinet op dat vlak krijgen weinig weerwoord, behalve 
van GroenLinks. Klaver stoort zich vooral aan het kabinetsplan om afspraken te 
maken met Noord-Afrikaanse landen om asielzoekers terug te nemen. Als Rutte sug-
gereert dat GroenLinks ‘bevriend is met mensensmokkelaars’, is Klaver woest. Rutte 
biedt zijn excuses aan.

Het klimaatprobleem werpt zijn schaduw vooruit, nu het Planbureau voor de Leef-
omgeving heeft vastgesteld dat het kabinet zijn eigen doelstellingen niet zal halen bij 
gebrek aan concrete maatregelen. Rutte stelt weliswaar een klimaat- en energieakkoord 
in het vooruitzicht, maar vooral GroenLinks en de Partij voor de Dieren vrezen dat het 
allemaal te lang gaat duren. Klaver dringt aan op het snel indienen van een Klimaatwet, 
waarvoor hij eerder, samen met voormalig pvda-leider Samsom, al een voorstel schreef.

Algemene Financiële Beschouwingen

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, waarbij minister Hoekstra zijn 
debuut maakt, komt een aantal omstreden punten aan de orde die in het regeer-
akkoord zijn opgenomen, zoals de verhoging van het lage btw-tarief, waar de linkse 
oppositie tegen is, de ‘aflosboete’ voor huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) geheel 
hebben afgelost en het royale uitgavenbeleid van het kabinet, waar overigens nauwe-
lijks oppositie tegen is. Het kabinet heeft echter de meeste ophef veroorzaakt door 
de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, waardoor de fiscus 1,4 miljard 
euro misloopt, een maatregel die in geen enkel verkiezingsprogramma voorkomt. sp, 
GroenLinks, pvda en pvv vinden dat het kabinet te veel aan de leiband loopt van 
multinationals als Shell en Unilever die dreigen hun hoofdkantoren uit Nederland te 
verhuizen. Zij vinden dat het kabinet wordt gechanteerd door een schimmige lobby, 
maar de regeringspartijen houden vol dat de maatregel steunt op serieuze zelfstandige 
afwegingen tijdens de kabinetsformatie, met name naar aanleiding van de veranderde 
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concurrentieverhoudingen in Europa door de brexit. De gedachtewisseling over de 
dividendbelasting wordt in afzonderlijke debatten voort gezet, zonder dat de coalitie 
van plan blijkt op de voornemens terug te komen.

Omtzigt en de ramp met de mh17

Het prominente en populaire cda-Kamerlid Omtzigt komt in de problemen als nrc 
Handelsblad onthult dat hij een nepgetuige twijfel heeft laten zaaien over de toedracht 
van het neerhalen van de mh17 in Oekraïne. De getuige suggereert dat het vliegtuig niet 
door een Russische Bukraket is neergehaald, maar door andere vliegtuigen, mogelijk 
door een Oekraïense straaljager. Deze alternatieve lezing wordt gesteund door Rusland. 
Volgens de nrc heeft Omtzigt de getuige, die niet op de rampplek aanwezig was, laten 
verklaren dat hij de mh17 heeft zien neerstorten bij zijn huis, en dat er ook Oekraïense 
militaire vliegtuigen in de buurt waren. Aanvankelijk ontkent Omtzigt dat hij de getuige 
heeft beïnvloed, maar later betuigt hij zijn spijt van het gebeurde. Hij zal voorlopig in de 
Kamer niet meer het woord voeren over het dossier.

Begrotingen/debuterende bewindslieden

Tijdens zijn debuut in de Tweede Kamer stelt minister van Buitenlandse Zaken Zijl-
stra sceptici over zijn opvattingen aangaande de Europese Unie en de mensenrechten 
gerust. Hij zegt het beleid van zijn pvda-voorgangers Koenders en Timmermans op 
hoofdlijnen te willen voortzetten. De eu is niet alleen van economisch belang, maar is 
ook onmisbaar voor de veiligheid. Op het gebied van mensenrechten wil Zijlstra ‘het 
wenselijke haalbaar maken’, maar hij blijft wel realist: niet al het wenselijke is mogelijk. 
Hij streeft ernaar de banden met ‘ongemakkelijke vrienden’ als Saoedi-Arabië en Iran 
aan te halen. Alleen met terroristen wenst hij niet te praten.

Het begrotingsdebat Binnenlandse Zaken staat voor een belangrijk deel in het 
teken van de verspreiding van ‘nepnieuws’, met name door Rusland, een thema dat 
door minister Ollongren in de media prominent op de agenda is geplaatst. Het debat 
hierover ontaardt in beschuldigingen van Kamerleden over en weer dat zij zelf bron 
zijn van nepnieuws. Door dit alles is de aandacht afgeleid van twee brandbare onder-
werpen: de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waarover in maart 
een referendum wordt gehouden, en de nog meer omstreden afschaffing van het raad-
gevend referendum.

Het debat over de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwer-
king gaat voor een belangrijk deel over de opvang van asielzoekers in de regio en over het 
budget dat beschikbaar is voor ontwikkelingssamenwerking, een post die voor een deel 
wordt uitgekleed door de asielopvang. Minister Kaag (d66) is weliswaar onervaren, maar 
zij houdt zich in het plenaire debat prima staande. Waar mogelijk komt zij de Kamer in 
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haar wensen tegemoet, bijvoorbeeld door bedrijven te betrekken bij het verlenen van 
noodhulp en door te investeren in projecten voor het vergroenen van de Sahara.

Het debat over de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat gaat vooral over 
uitvoeringskwesties. Volgens minister Van Nieuwenhuizen komt er voor 2030 zeker 
duizend kilometer aan rijstroken bij. Ook wil zij zo snel mogelijk een kilometerheffing 
voor vrachtverkeer invoeren en de problemen rond de opening van Lelystad Airport 
oplossen. De (financiële) middelen zijn echter niet onbeperkt.

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus schetst vier pijlers onder zijn 
beleid: het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, cybersecurity, terrorisme-
bestrijding en het op orde brengen van de Nationale Politie. De verdediging van zijn 
begroting verloopt vrij tam, afgezien van een botsing met Markuszower (pvv) die 
vindt dat Grapperhaus hem tijdens het debat onbeleefd bejegent.

Afschaffing van de ‘wet Hillen’

De coalitiepartijen maken haast met de afschaffing van de ‘wet Hillen’, waardoor 
huiseigenaren die hun hypotheek geheel of bijna helemaal hebben afgelost een belas-
tingvoordeel mislopen. De coalitie meent dat haast geboden is om de maatregel per  
1 januari 2019 adequaat te kunnen invoeren. De oppositie is des duivels. 50plus en pvv 
proberen de wetsbehandeling te traineren door ‘filibustering’, het houden van extreem 
lange redevoeringen tijdens de debatten, een in Nederland zelden ingezet instrument. 
Het debat wordt echter afgekapt wegens het ontbreken van een relatie van het ver-
handelde met het onderwerp. Bij voortzetting wordt de spreektijd op verzoek van de 
regeringspartijen beperkt tot maximaal tien minuten.

Hoewel sp en pvda, die eigenlijk afschaffing voorstaan, zich uit ergernis over de 
opgedrongen haast hebben aangesloten bij 50plus en pvv, gaat er toch vrij gemak-
kelijk een streep door de wet Hillen. De rest van de oppositie ziet namelijk geen pro-
bleem in de afschaffing.

En verder…

•	 	staat de Kiesraad het referendum op de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten toe; waarschijnlijk vindt het referendum plaats op de dag van de 
gemeenteraadsverkiezingen: 21 maart 2018; de nieuwe ‘Sleepwet’ tast volgens de 
initiatiefnemers de privacy van internetgebruikers aan; 

•	 	debatteert de Tweede Kamer over het feit dat de gedetineerde kindermisbruiker 
Robert M. erin slaagde in contact te komen met journalisten van de Volkskrant en 
met de advocaat van familie van zijn slachtoffers; minister voor rechtsbescherming 
Dekker meent dat de gevangenis in Vught waar M. verblijft onvoldoende alert is 
geweest bij het toezicht;
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•	 	schrijft staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer dat de 
Belastingdienst gaat onderzoeken of de afspraken die zijn gemaakt tussen de fiscus 
en multinationals volgens de afgesproken procedures tot stand zijn gekomen, dit 
naar aanleiding van de zogeheten Paradise Papers over internationale belasting-
ontwijking;

•	 	krijgt de Nederlandse vlag een plaats in de Tweede Kamer achter de stoel van de 
voorzitter;

•	 	verwerpt de Tweede Kamer het initiatiefvoorstel-Van Raak (sp) over het correctief 
referendum; sp, pvv, Partij voor de Dieren, 50plus, Forum voor Democratie en 
Voortman (GroenLinks) stemmen voor;

•	 	stelt minister Ollongren aan de ministerraad voor met een extra formulering in de 
intrekkingswet een referendum over het afschaffen van de Wet raadgevend referen-
dum onmogelijk te maken;

•	 	concludeert een onderzoekscommissie onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar 
parlementaire geschiedenis Van Baalen, dat er in 1972 geen geheime afspraken zijn 
gemaakt tussen het kabinet en het Koninklijk Huis over de vermogens belasting, 
zoals rtl Nieuws een jaar eerder beweerde; het kabinet deelde de uitkomsten van 
de onderhandelingen gewoon met het parlement maar ‘schreeuwde dat niet van 
de daken’.

December 2017

Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer

Anders dan het vorige kabinet kan Rutte iii in de senaat rekenen op een meerderheid, 
zij het de kleinst mogelijke. Er komen hier dezelfde omstreden onderwerpen aan de 
orde als in de Tweede Kamer, zoals de referendumwet, de afschaffing van de dividend-
belasting, inkomensverdeling, migratie en het klimaat, maar de oppositie krijgt geen 
poot aan de grond.

Onderzoek naar het wodc

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus kondigt een onafhankelijk onderzoek 
aan naar het functioneren van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie-
centrum (wodc) van het ministerie van Justitie en Veiligheid nadat het tv-programma 
Nieuwsuur heeft aangetoond dat een onwelgevallig rapport over het softdrugsbeleid 
onder druk van beleidsambtenaren en op verzoek van toenmalig minister Opstelten 
is herschreven. Opstelten hoopte dat het rapport zijn afwijzing van legalisering van 
wietproductie zou ondersteunen. De Kamer is zeer kritisch omdat zij vreest vaker te 
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zijn misleid door dergelijke gemanipuleerde rapporten. Zij wil op korte termijn een 
debat met Grapperhaus.

Begrotingen/debuterende bewindslieden

Minister Van Engelshoven van Onderwijs verdedigt een van de omvangrijkste depar-
tementale begrotingen. Zij houdt zich strikt aan het regeerakkoord. Verzoeken van de 
oppositie die geld kosten, zijn kansloos bij haar. Zij wil het lerarentekort onder meer 
bestrijden met een halvering van het collegegeld in de eerste twee jaren voor studenten 
die leraar willen worden in het primair, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs. 
Aan de internationalisering van het (hoger) onderwijs wil zij voorlopig geen paal en 
perk stellen.

Ook Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, beroept zich 
tijdens de verdediging van haar begroting met enige regelmaat op de afspraken in het 
regeerakkoord. Hoewel zij het landbouw- en natuurbeleid optimaal met elkaar probeert 
te verenigen, lijkt vooralsnog de landbouw voorrang te genieten, al was het maar op 
grond van het enorme economische belang dat de sector vertegenwoordigt.

Bij het debat over de begroting voor Financiën is het opmerkelijk dat minister 
Wiebes uitvoerig ingaat op de kosten van de energietransitie. Deze zouden jaarlijks 
zo’n 1 tot 3 procent van het bruto binnenlands product bedragen, hetgeen ongeveer 
evenveel is als de verwachte economische groei. Omdat deze kosten in de belastingen 
terugkomen, zal vooral de burger dat merken; bedrijven berekenen de lastenstijging 
door in de prijzen. Veel reacties uit de Kamer krijgt Wiebes echter niet.

Minister De Jonge debuteert zelfverzekerd bij de behandeling van de begro-
ting voor Volksgezondheid. Hij heeft onder meer ouderenzorg en medische ethiek 
in zijn portefeuille. Voor ouderenzorg heeft hij extra geld beschikbaar. Voor zijn 
collega Bruins is de opgave zwaarder. Hij moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat er  
1,9 miljard euro minder wordt uitgegeven aan ziekenhuiszorg en medicijnen.

Bij de behandeling van de begrotingen van Algemene Zaken en Koninklijk Huis 
blijkt de rust rond de financiën van het Koninklijk Huis weergekeerd nu de commis-
sie-Van Baalen de conclusie heeft getrokken dat er van een belastingdeal in het verle-
den geen sprake is geweest. Wel lopen de kosten van de verbouwing van paleis Huis 
ten Bosch alsmaar hoger op. Op verzoek van de pvda zegt premier Rutte verder toe te 
bevorderen dat de volgende minister van Staat een vrouw zal zijn.

En verder…

•	 	kondigt sp-partijleider Roemer zijn vertrek aan; de fractie wijst Marijnissen, doch-
ter van Roemers voorganger en nog maar tien maanden Kamerlid, aan als nieuwe 
fractievoorzitter; de enige tegenkandidaat is Karabulut;

B_BOOM117 parlementaire geschiedenis 2018 binnenwerk_BW.indd   135 05-11-18   14:14



JAN R AMAKE RS

136

•	 	keert een meerderheid van de Eerste Kamer – de d66-senatoren inbegrepen – zich 
tegen de in het regeerakkoord afgesproken bezuiniging van 183 miljoen euro op 
onderwijs;

•	 	krijgt fractievoorzitter Krol van 50plus kritiek omdat hij een kerstpresentje van de 
Iraanse ambassade – een zakje pistachenootjes – voor de tv-camera weggooit omdat 
hij ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat alleen mannelijke Kamerleden 
voor het presentje in aanmerking komen; de ambassadeur eist vergeefs excuses;

•	 	vindt een Kamermeerderheid dat het afscheid van de bewindslieden van Rutte ii te 
duur was: in totaal 300.000 euro; dat moet voortaan goedkoper.

Januari 2018

Kwestie Moorlag

Het pvda-Tweede Kamerlid Moorlag raakt in december in opspraak omdat hij in 
het verleden als directeur van een sociale werkplaats omstreden constructies heeft 
gebruikt om zo veel mogelijk mensen bij de werkplaats aan het werk te helpen en te 
houden. Hij schakelt daarvoor een uitzendbureau in, terwijl de werknemers eigenlijk 
geacht worden onder betere (en duurdere) arbeidsvoorwaarden in vast dienstverband 
en volgens de cao te werken. Als de rechter oordeelt dat Moorlag onjuist heeft gehan-
deld, vinden partijvoorzitter Vedelaar, het partijbestuur en een deel van de fractie dat 
Moorlag moet opstappen als Kamerlid. Fractievoorzitter Asscher steunt hem echter 
omdat zijn bedoelingen goed waren. 

Moorlag verdedigt zich met hand en tand. De zaak zou tot in detail bij de partijtop 
bekend zijn geweest. Een interne onderzoekscommissie van de partij onderschrijft de 
opvatting van Moorlag en Asscher: Moorlag heeft ‘integer’ en ‘vanuit goede bedoelin-
gen’ gehandeld en kan daarom aanblijven als Kamerlid. De werknemers van de sociale 
werkplaats krijgen alsnog een vast dienstverband.

Problemen op Justitie en Veiligheid

Nadat in december problemen boven water zijn gekomen bij het wodc van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt in een debat met minister Grapperhaus 
over de kwestie dat er nog drie nieuwe klachten zijn binnengekomen over integri-
teitsschendingen op het departement, waarvan een weer over het wodc en twee over 
de inspectiedienst ‘aangaande een integriteitskwestie’. De minister wil niet op de 
kwesties ingaan voor de resultaten van een onafhankelijk onderzoek bekend zijn. 
pvv, sp, sgp en GroenLinks vinden dat het wodc meteen moet worden losgemaakt 
van het ministerie.
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En verder…

•	 	neemt Alkaya de Tweede Kamerzetel voor de sp in die is vrijgekomen door het 
vertrek van Roemer;

•	 	ontstaat er enige commotie als bekend wordt dat d66-leider Pechtold van een 
bevriende Canadese oud-ambassadeur een appartement cadeau heeft gekregen 
zonder dat te melden in het geschenkenregister; Pechtold beschouwt het als een 
privékwestie waarvan hij geen melding hoeft te maken;

•	 	gaat de Tweede Kamer in tweede lezing in grote meerderheid akkoord met het 
uit de Grondwet halen van de benoemingswijze van de burgemeester, zoals wordt 
voorgesteld in een initiatiefwet van d66; alleen de sgp stemt tegen; als de Eerste 
Kamer ook instemt, wordt het gemakkelijker om de figuur van de gekozen burge-
meester in te voeren;

•	 	stemt de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om crimi-
nelen die weigeren zich psychisch te laten onderzoeken toch tbs op te leggen;

•	 	vinden regeringspartijen vvd en d66 dat nieuw te bouwen woningen niet langer op 
het gasnet moeten worden aangesloten; GroenLinks bereidt al een initiatiefwets-
voorstel dienaangaande voor;

•	 	kondigt minister Wiebes aan de gaswinning in Groningen verder te beperken; 
daarnaast neemt de staat de uitvoering van de schadevergoeding als gevolg van de 
gaswinning op zich en zal hij die verhalen op de nam;

•	 	wordt de vrije toegang van lobbyisten tot de wandelgangen van het Tweede Kamer-
gebouw en de werkkamers van de Kamerleden beperkt, onder meer met het oog op 
de beveiliging.

Februari 2018

Kamerdebat over de Donorwet

De Eerste Kamer debatteert al in januari over de initiatiefwet op de orgaandonatie van 
het d66-Kamerlid Dijkstra, een voorstel dat eerder met de kleinst mogelijke meerderheid 
in de Tweede Kamer is aangenomen. De uitslag in de senaat is ongewis omdat de fractie-
discipline terzijde is geschoven; het is een ‘vrije kwestie’. Dit geldt vooral voor vvd, cda 
en pvda. sp en d66 zijn voor, pvv, ChristenUnie, sgp en Partij voor de Dieren zijn tegen. 

Dijkstra wil via de nieuwe wet bewerkstelligen dat iedere Nederlander na overlij-
den orgaandonor is, tenzij expliciet bezwaar is gemaakt. De vraag is of de nieuwe wet 
veel donoren zal opleveren of dat juist veel mensen zich uitdrukkelijk als niet-donor 
zullen laten registreren. Het wetsvoorstel roept ook ethische vragen op, zoals: maakt de 
wet geen onevenredige inbreuk op de privésfeer en op de onaantastbaarheid van het 
lichaam en worden de nabestaanden niet ten onrechte genegeerd? Dijkstra overtuigt 
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de senaat niet meteen, hoewel zij de verschillen tussen de vigerende en de nieuwe wet 
probeert te minimaliseren. De Kamer vraagt om een aanvullende brief, met name over 
de stem van de nabestaanden. De fracties zijn verdeeld. De stemming wordt uitgesteld 
tot februari.

Dijkstra stelt in haar toelichtende brief op het wetsontwerp: ‘In feite hebben de 
nabestaanden […] het laatste woord, alhoewel ze geen formeel vetorecht hebben.’ Dat 
geldt ook als de overledene geen bezwaar heeft aangetekend. Senatoren van de pvda, 
sp, 50plus, osf en GroenLinks willen dat dit expliciet wordt vastgelegd. Nooren (pvda) 
legt dit vast in een motie. Er komt een kink in de kabel als de griffier, na overleg met de 
Kamervoorzitter, Nooren erop wijst dat de formulering in de motie te ver afwijkt van 
de normen in het wetsvoorstel. Nooren zwakt de motie daarop af, waarna die alleen 
nog maar het verzoek bevat ‘de rolverdeling tussen artsen en nabestaanden’ vast te 
leggen. Zij gaat ervan uit dat, gelet op de behandeling van de wet, de (verdergaande) 
strekking van de motie duidelijk is.

Uiteindelijk neemt een zeer verdeelde senaat medio februari de wet met 38 stem-
men voor en 36 tegen aan. Van de vvd-fractie stemmen zeven leden tegen en zes voor, 
bij het cda zijn er drie voor en acht tegen, bij de pvda vijf voor en drie tegen, bij 50plus 
een voor en een tegen. Ook de sp-fractie telt een senator die tegen is, te weten Gerkens. 
Zij blijft thuis omdat zij uit politieke redenen niet tegen wil stemmen, en uit persoon-
lijke overtuiging niet voor.

Baudet versus Ollongren

Baudet doet aangifte wegens smaad en laster tegen minister Ollongren omdat die hem, 
zoals ze tijdens een lezing verklaart, een bedreiging vindt voor ‘de kernwaarden van 
Nederland’. Ollongren vindt het kwalijk dat Baudet het begrip ‘ras’ in het politieke 
debat betrekt en dat hij geen afstand neemt van uitspraken van een partijgenoot die 
zij racistisch vindt. Volgens Ollongren laat Baudet met de aangifte ten overvloede zien 
dat hij het politieke debat mijdt; GroenLinks wil een debat over de opvattingen van 
Baudet en diens fractiegenoot Hiddema over het verband tussen ‘ras’ en iq. Omdat 
Kamerleden geen debat met elkaar kunnen aanvragen maar alleen met leden van het 
kabinet, wil Klaver een debat met premier Rutte. Een ruime Kamermeerderheid van 
regeringspartijen, pvv en sgp vindt dat echter een te geforceerde constructie.

Aftreden Barth

De fractievoorzitter van de pvda in de Eerste Kamer, Barth, verlaat de senaat per direct 
als haar door partijprominenten wordt verweten dat zij met vakantie is op het moment 
waarop het debat plaatsvindt over de initiatief-Donorwet van Dijkstra, een van de 
belangrijkste wetsontwerpen waarover de Eerste Kamer dit jaar debatteert. Pikant 
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gegeven: de pvda-fractie is verdeeld over deze vrije kwestie. Kort daarvoor kwam 
Barth in opspraak toen een e-mail uitlekte waarin zij een huurverlaging vroeg voor de 
burgemeesterswoning in Wassenaar die zij met haar man bewoonde. Bij haar aftreden 
legt Barth zelf een verband tussen beide kwesties. In de verklaring waarin zij haar ver-
trek toelicht, zegt ze: ‘Het spijt me enorm dat deze twee zaken samen nu zo’n negatief 
licht werpen op de partij waar ik al zo lang en met zoveel liefde actief voor ben.’

Einde strafbaarstelling majesteitsschennis

De Tweede Kamer behandelt een initiatiefwetsvoorstel van Verhoeven (d66) uit 2016 
dat een einde wil maken aan de strafbaarstelling van majesteitsschennis, welk vergrijp 
gelijkgesteld zou moeten worden aan ‘gewone belediging’. Tijdens de formatie van 

Minister-president Rutte neemt afscheid van Halbe Zijlstra die aftreedt als minister van 
Buitenlandse Zaken nadat is gebleken dat een meerdere malen door hem verteld verhaal over 
Russische dreiging niet klopte, 13 februari 2018 [david van dam]
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Rutte iii stond het voorstel op de lijst van politiek gevoelige onderwerpen. Voor de 
coalitiepartijen is het een vrije kwestie. Er lijkt een meerderheid voor het voorstel te 
zijn. Behalve d66 zijn de oppositiepartijen pvv, sp, pvda en GroenLinks voor. Er wordt 
later verder over gesproken.

Aftreden minister Zijlstra 

Minister van Buitenlandse Zaken Zijlstra geeft na onderzoek van de krant in een inter-
view in de Volkskrant toe dat hij in 2006, anders dan hij meer dan eens als fractievoor-
zitter van de vvd heeft beweerd, niet aanwezig was op een bijeenkomst met de Russi-
sche president Poetin. Zijlstra wilde met zijn verhaal zijn suggestie kracht bijzetten dat 
Poetin eropuit is Groot-Rusland in zijn oude luister te herstellen, dat wil zeggen Rus-
land, Wit-Rusland, Oekraïne, de Baltische staten en zo mogelijk Kazachstan. Zijlstra 
verklaart nu dat hij de ambitie van de Russische president correct heeft omschreven 
en dat hij de potentiële dreiging nog steeds onderkent, maar dat hij zijn kennis heeft 
van een bron die wel bij de bijeenkomst aanwezig was, maar die hij wil beschermen. 
Een paar weken eerder heeft hij premier Rutte over dit alles geïnformeerd. Een dag 
later blijkt voormalig Shell-topman Van der Veer de bron van Zijlstra te zijn. Die zegt 
dat de minister zijn woorden verkeerd heeft geïnterpreteerd. Volgens Van der Veer had 
Poetin de woorden historisch bedoeld; zij hielden geen verband met een voornemen 
van Rusland om het territorium uit te breiden.

Het is ongemakkelijk dat het verhaal naar buiten komt aan de vooravond van het 
eerste bezoek van Zijlstra aan zijn Russische ambtgenoot Lavrov. Terwijl het kabi-
net-Rutte iii vindt dat Rusland zich schuldig maakt aan desinformatie over de ramp 
met de mh17, blijkt een lid van het kabinet ook pertinente onwaarheid te verkondigen. 
Pijnlijk is ook dat de vvd het verhaal gebruikte om de buitenlandervaring van Zijlstra 
te onderstrepen. Rutte vindt de aanpak van Zijlstra ‘onverstandig’, maar de informatie 
die hij prijsgaf over de geopolitieke situatie, was ‘relevant’. Zijlstra blijft voor de pre-
mier daarom geloofwaardig.

De Tweede Kamer wil nog voor het vertrek van de minister een debat met hem 
over de kwestie. Regeringspartij cda steunt het verzoek van de oppositie om een 
debat. Zover komt het echter niet. Nog voor het debat kondigt een geëmotioneerde 
Zijlstra zijn vertrek als minister aan. Hij beschouwt zijn leugen als ‘de grootste fout in 
mijn gehele politieke carrière’. Zijlstra vindt dat zijn geloofwaardigheid buiten iedere 
twijfel verheven moet zijn: hij kan dus niet meer als minister van Buitenlandse Zaken 
functioneren. Waarschijnlijk verdwijnt hij ook uit de politiek. Zijlstra wordt ad inte-
rim opgevolgd door Kaag.

De Kamer debatteert wel nog met de premier over de kwestie hoewel de opposi-
tie daar amper nog behoefte aan heeft. Die spaart Rutte desondanks niet, vooral niet 
omdat de premier al een tijd op de hoogte was van de zaak en Zijlstra chantabel was 
geworden. Rutte erkent dat hij een ‘politieke inschattingsfout’ heeft gemaakt. Hij had 
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eerder moeten ingrijpen en hij verkeerde in de foutieve veronderstelling dat het pro-
bleem met een goed parlementair debat politiek was op te lossen. 

Intrekken referendumwet

Minister Ollongren verdedigt in de Tweede Kamer het voorstel van het kabinet om 
de referendumwet in te trekken. Ollongren, lid van de partij die het referendum in 
het verleden tot haar kroonjuwelen rekende, blokkeert ook een volksraadpleging over 
de intrekking. De minister wijst er met name op dat het Oekraïnereferendum heeft 
geleid tot onbegrip en tot vervreemding van de kiezers. De oppositie is furieus, vooral 
omdat juist d66 altijd stond voor politieke vernieuwing en directe democratie, maar 
er leven ook staatsrechtelijke bezwaren tegen de intrekkingswet. Toch stemmen de 
coalitiepartijen en de sgp voor het wetsvoorstel. De senaat spreekt zich naar verwach-
ting in april uit.

En verder…

•	 	stemmen Tweede en Eerste Kamer unaniem in met het ingrijpen van de regering 
in het bestuur van Sint Eustatius; de eilandraad is ontbonden en de gedeputeerden 
en waarnemend gezaghebber zijn uit hun functie ontheven onder meer in verband 
met wetteloosheid en financieel wanbeheer;

•	 	gaat een Tweede Kamermeerderheid akkoord met een wet die het toezicht op de 
financiële markten transparanter moet maken;

•	 	steunt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer een motie van Voordewind 
(ChristenUnie) die de Armeense genocide in 1915 erkent; alleen denk stemt tegen 
de motie; in Turkije, dat de genocide ontkent, leidt de motie tot ophef; met name 
voorstemmers van Turkse komaf worden beschimpt; het kabinet blijft spreken van 
‘de kwestie van de Armeense genocide’;

•	 	willen GroenLinks en sp de wet zo aanpassen dat kinderen van ouders die de vrij-
willige ouderbijdrage voor school niet voldoen, niet langer van schoolactiviteiten 
kunnen worden uitgesloten.

Maart 2018

Topsalarissen

De Tweede Kamer keurt de loonstijging met vijftig procent van ing-topman Hamers 
vrijwel unaniem af. GroenLinks wil met een ‘spoedwet’ afdwingen dat salarisverho-
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gingen van bestuurders van zogeheten systeembanken worden goedgekeurd door de 
minister van Financiën. Hoewel ing de loonsverhoging terugdraait, zet Klaver zijn 
initiatief door. Ook minister van Financiën Hoekstra bestudeert de mogelijkheden om 
in te grijpen. De Tweede Kamer neemt daarnaast een motie aan van GroenLinks, sp en 
pvda die het kabinet opdraagt bestuurders in de zorg die te veel verdienen, daarop aan 
te spreken. Alleen de vvd is tegen. 

Tijdens een gesprek dat ing-president-commissaris Van der Veer met de Tweede 
Kamer heeft, houdt deze vol dat het salaris van Hamers op korte termijn toch fors 
omhoog moet. De Kamer, waar Van der Veer ‘een agressieve stemming’ proeft, zou te 
weinig oog hebben voor het feit dat ing een internationaal opererende bank is die con-
currerende salarissen moet betalen. Van der Veer vindt weinig begrip bij een opmer-
kelijk eensgezinde Kamer, die vooral benadrukt dat de voorgenomen salarisverhoging 
van Hamers in geen verhouding staat tot die van 1,7 procent voor gewone ing’ers, en 
dat de bank in 2008 door de staat (lees: de belastingbetaler) is gered.

Gemeenteraadsverkiezingen en referendum ‘Sleepwet’

Op 21 maart vinden gelijktijdig de gemeenteraadsverkiezingen plaats en het raadge-
vend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), beter 
bekend als de Sleepwet. 

Opvallend bij de gemeenteraadsverkiezingen is het succes van de lokale partijen, 
vooral buiten de Randstad. Van de grote(re) landelijke partijen scoort GroenLinks uit-
zonderlijk goed, met name in de grote steden. d66, cda, sp en (vooral) pvda verliezen, 
de vvd blijft redelijk stabiel. De verwachte spectaculaire opmars van pvv en Forum 
voor Democratie (alleen in Amsterdam) blijft uit. In de grote steden behaalt denk een 
behoorlijk resultaat, zoals voorspeld. De opkomst is 55 procent, een fractie meer dan 
bij de vorige verkiezingen.

De kiesdrempel voor het referendum wordt ruimschoots gehaald. De opkomst 
bedraagt ruim 51 procent. Dit is mede te danken aan de koppeling met de gemeen-
teraadsverkiezingen. In gemeenten waar alleen voor het referendum kan worden 
gestemd, is de opkomst veel lager. De voor- en tegenstanders houden elkaar vrijwel in 
evenwicht, met een kleine meerderheid (49,4 procent) voor de tegenstanders. De pei-
lingen hielden rekening met een ruime meerderheid voor het ja-kamp. Opmerkelijk is 
het grote aantal blanco stemmen.
 

Gaswinning in Groningen

Premier Rutte en minister Wiebes maken bekend dat de gasproductie in Groningen, 
decennialang een belangrijke bron van inkomsten voor het Rijk, versneld, uiterlijk in 
2030, wordt gestaakt. De zwaarste aardbeving in Groningen in vijf jaar, die in januari 
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plaatsvond, is de directe aanleiding voor het besluit. Maar ook klimaatafspraken en het 
toenemende gevoel van urgentie bij de politiek dragen aan het besluit bij. Het gunstige 
economische tij maakt een en ander minder problematisch. Het besluit betekent dat 
bedrijven en huishoudens sneller dan oorspronkelijk gepland moeten overschakelen 
op andere energiebronnen. 
 

En verder…

•	 	wordt Blok de opvolger van Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken; 
•	 	neemt een Kamermeerderheid een motie van vvd en sp aan die minister Ollon-

gren opdraagt zich hard te maken voor de opheffing van de eu-waakhond voor 
nepnieuws euvsDisinfo; het bureau zou zich volgens de Kamer te veel bemoeien 
met de vrije pers; Ollongren wil het bureau handhaven, maar het moet wel zijn 
werkwijze aanpassen door alleen feitelijke desinformatie te signaleren;

•	 	steunt een Kamermeerderheid een initiatiefwetsvoorstel van de pvda dat de minis-
ter voor Rechtsbescherming de mogelijkheid biedt criminele motorclubs te ver-
bieden; van de regeringspartijen zet alleen d66 vraagtekens bij de uitgebreidere 
bevoegdheden van de minister, die pas achteraf door de rechter worden getoetst;

•	 	moet minister van Landbouw Schouten door het stof door te erkennen dat zij boe-
ren heeft geschoffeerd door meer dan 2000 melkveehouders te beschuldigen van 
fraude bij de registratie van hun runderen; 1800 door haar geblokkeerde bedrijven 
heeft zij al weer moeten vrijgeven;

•	 	wil minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekijken of het strafrecht kan 
worden aangepast om te kunnen optreden tegen radicale imams; daarmee wordt 
mogelijk wel de vrijheid van meningsuiting aangetast; aanleiding zijn de uitlatin-
gen van een imam die de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb een ‘afvallige mos-
lim’ en een ‘vijand van de islam’ noemde;

•	 	maakt minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat Nederland 
twee Russische diplomaten uitzet als sanctie tegen de aanval op een Russische dub-
belspion en zijn dochter in het Britse Salisbury; Nederland komt tot deze stap in 
navolging van Groot-Brittannië en een groot aantal andere bondgenoten; sp en 
pvv vinden de maatregel voorbarig omdat er geen hard bewijs is voor Russische 
betrokkenheid bij de aanslag;

•	 	hoort de Eerste Kamer een zevental experts over de voorgenomen intrekking van 
de referendumwet;

•	 	geeft het sp-Kamerlid Kooiman haar zetel op omdat zij haar werk niet kan vereni-
gen met het moederschap; zij wordt als Kamerlid opgevolgd door Van Gerven;

•	 	wil het kabinet in Europees verband afspraken maken voor het terugsturen van 
asielzoekers naar het laatste land van doorreis.
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April 2018

Nasleep referendum ‘Sleepwet’

De Tweede Kamer debatteert over het referendum over de Wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten en over de wijzigingen die het kabinet daarin naar aanleiding 
van het referendum heeft aangebracht. Zo worden de eisen voor het delen van data 
met buitenlandse inlichtingendiensten aangescherpt en moet het aftappen van de 
kabel ‘zo gericht mogelijk’ plaatsvinden. pvv, sp en Forum voor Democratie vinden 
de aanpassingen een wassen neus. Zij blijven er echter, net als de pvda, bij dat het 
raadgevend referendum moet worden gehandhaafd. Zij hopen dat de Eerste Kamer 
de voorgestelde afschaffing blokkeert.

Afschaffing dividendbelasting

Het dagblad Trouw onthult dat er, anders dan premier Rutte eerder beweerde, wel 
degelijk memo’s over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting zijn opge-

Jos Collignon, de Volkskrant, 5 mei 2018 
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steld tijdens de kabinetsformatie. De maatregel zou het vestigingsklimaat voor 
multinationals moeten verbeteren, maar kost de schatkist 1,4 miljard. Een verzoek 
om openbaarmaking van de stukken van de kant van onderzoekers van de Uni-
versiteit van Amsterdam werd door het ministerie van Financiën geweigerd. De 
oppositiepartijen GroenLinks, sp en pvda eisen nu inzage in de memo’s. Anders 
laadt het kabinet de verdenking op zich dat het iets heeft te verbergen. De premier 
weigert in eerste instantie categorisch. Hij is van oordeel dat het formeren van een 
kabinet onmogelijk wordt als alle gesprekken openbaar worden. Hij houdt ook vol 
dat hij niet eerder heeft geweten van het bestaan van de stukken. Hij denkt dat die 
alleen onderwerp van gesprek zijn geweest tussen de secondanten van de hoofd-
onderhandelaars. Ook minister Wiebes van Economische Zaken, die deel uitmaakte 
van het vvd-onderhandelingsteam, zegt geen stukken over de dividendbelasting te 
hebben gezien.

Onder grote politieke en maatschappelijke druk gaat Rutte toch overstag. Hij zal 
de stukken ‘eenmalig’ openbaar maken. De ministers Koolmees (d66) en Schouten 
(ChristenUnie), secondanten tijdens de formatie, zeggen de memo’s wel te hebben 
gezien maar zij zouden die niet met hun partijleiders hebben besproken. De partij-
leiders Segers (ChristenUnie), Pechtold (d66) en Buma (cda) hebben ook wat uit 
te leggen, maar beroepen zich meer dan eens op het vertrouwelijke karakter van de 
onderhandelingen. 

Uit de documenten die Rutte aan de Tweede Kamer verstrekt, blijkt dat de vrees 
voor vertrek van multinationals uit Nederland bij handhaving van de dividendbelas-
ting een grote rol heeft gepeeld tijdens de formatie. De maatregel, waar eigenlijk alleen 
de vvd enthousiast over is, stond in geen enkel verkiezingsprogramma, maar is wel in 
het regeerakkoord terechtgekomen. De ambtelijke adviezen zijn verdeeld: Financiën 
vindt onder meer de aderlating voor de schatkist te groot, Economische Zaken maakt 
zich hard voor het vestigingsklimaat.

Tijdens het Kamerdebat over de kwestie verwijt de oppositie de coalitie gedraai en 
gekonkel; de kiezer is geschoffeerd, de politiek is in diskrediet gebracht. De coalitie dis-
tantieert zich van de suggestie dat er doelbewust informatie is achtergehouden of dat 
zij aan de leiband van de multinationals loopt. Zij beroept zich herhaaldelijk op een 
falend geheugen. Rutte erkent wel dat hij in november al had moeten laten uitzoeken 
of er inderdaad memo’s over de dividendbelasting bestonden: ‘Het begint met een fout 
van mij.’ Maar verder gaat hij niet. Een motie van afkeuring haalt het niet; die wordt 
alleen gesteund door de voltallige oppositie minus de sgp. 

 
En verder…

•	 	neemt het kabinet de regie over de zorgkosten weer over van de Zorgautoriteit 
zodat het niet meer, zoals vorig jaar gebeurde, kan worden overvallen door finan-
ciële verplichtingen die door de Zorgautoriteit zijn aangegaan; 
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•	 	schrijft minister van Financiën Hoekstra aan de Tweede Kamer dat het kabinet top-
salarissen van bestuurders van banken en verzekeraars wil kunnen terug vorderen 
als hun bedrijven afhankelijk worden van staatssteun; dit als gevolg van een motie 
die in maart werd aangenomen naar aanleiding van de onrust over de salarisverho-
ging voor ing-topman Hamers;

•	 	willen de oppositiepartijen pvv, sp en pvda opheldering van minister van Justitie 
Grapperhaus die eerder in de Kamer verklaarde dat de omstreden imam Jneid niet 
is te vervolgen voor bedreiging van burgemeester Aboutaleb, terwijl de minister, 
naar nu blijkt, daarover geen overleg met het Openbaar Ministerie heeft gehad;

•	 	verlaat Dijkgraaf (sgp) de Tweede Kamer in verband met spanningen in zijn huwe-
lijk; hij wil meer tijd besteden aan zijn gezin; hij wordt opgevolgd door Stoffer;

•	 	blijkt uit onderzoek van de integriteitscommissie van de vvd dat er bij het beheer 
van het vastgoed van het in opspraak geraakte Tweede Kamerlid Van Haga geen 
sprake is geweest van ‘overtredingen of ernstig verwijtbaar handelen’; hij kan dus 
aanblijven als volksvertegenwoordiger, waarmee de coalitie haar meerderheid van 
één zetel behoudt;

•	 	vraagt de Tweede Kamerfractie van de pvda aan minister Wiebes van Economische 
Zaken om zonneparken alleen toe te staan op ‘restruimte’, zodat die geen kostbare 
landbouwgrond in beslag nemen;

•	 	vragen ChristenUnie en GroenLinks aan minister Grapperhaus van Justitie om in 
het Wetboek van Strafrecht een artikel tegen zogeheten hate crimes in te voeren, 
anders komen zij zelf met een initiatiefvoorstel; aanleiding is een daad van vanda-
lisme gericht tegen een joods restaurant in Amsterdam; 

•	 	legt Kuzu (denk) het fractievoorzitterschap tot september neer zodat hij tijd heeft 
om pas gekozen gemeenteraadsfracties van de partij te ondersteunen; vicefractie-
voorzitter Azarkan neemt het voorzitterschap waar.

Mei 2018

Opvolging vicepresident Raad van State

pvv, sp en Forum voor Democratie willen dat de Tweede Kamer inspraak krijgt in de 
benoeming van de opvolger van de vicepresident van de Raad van State, Donner, die 
aftreedt in verband met het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar. Het is gebrui-
kelijk dat de procedure achter de schermen plaatsvindt. d66-senaatsfractievoorzit-
ter en oud-vicepremier De Graaf geldt als de gedoodverfde opvolger van scheidend 
vice president Donner. Inmiddels heeft ook oud-minister van Financiën Dijsselbloem 
(pvda) zich kandidaat gesteld. Volgens de pvv, sp en Forum voor Democratie is de 
functie van vicepresident van de Raad van State inmiddels zozeer gepolitiseerd dat 
invloed van de Kamer op de benoeming gerechtvaardigd en gewenst is. In 2011 steunde 
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een Kamermeerderheid een motie van de pvda die de regering vroeg de Kamer een rol 
in de benoemingsprocedure te geven. Het kabinet-Rutte i voerde die motie niet uit.

Kinderen van Nederlandse is-strijders

Hoewel minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aanvankelijk in de Tweede 
Kamer verklaart dat het kabinet voor zichzelf geen actieve rol ziet bij het terughalen 
van kinderen van Nederlandse, bij Islamitische Staat (is) aangesloten ouders, komt hij 
hier later op terug. In het tv-programma Pauw verklaart de minister dat hij samen met 
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof de mogelijkheden wil onder-
zoeken om de kinderen naar Nederland te halen, dit na aandringen van onder meer de 
Kinderombudsman. Grapperhaus spreekt echter voor zijn beurt; vooralsnog wil het 
kabinet zijn beleid niet wijzigen. Het probleem ligt gecompliceerd. Voorstanders van 
repatriëring van de ongeveer 145, veelal jonge, kinderen voelen zich verantwoordelijk 
voor hun veiligheid en welzijn, tegenstanders wijzen op de slechte veiligheidssituatie 
in de regio en vrezen dat veel van de kinderen een gevaar vormen voor de samenleving 
omdat ze door is zouden zijn geïndoctrineerd.

Verantwoordingsdag

Op de derde woensdag in mei, Verantwoordingsdag, presenteert het kabinet bij monde 
van minister van Financiën Hoekstra glanzende economische cijfers. Het begrotings-
overschot steeg afgelopen jaar tot 1,1 procent van het bbp, en de staatsschuld daalde 
fors naar 56,7 procent van het bbp, ruim onder de Europese norm van 60 procent. 
De Algemene Rekenkamer is echter niet zonder kritiek. De koopkracht van de burger 
blijft ondanks de florerende economie achter. Ook is lang niet altijd duidelijk of de 
uitgaven van de ministeries het beoogde effect hebben. Bovendien vindt de Rekenka-
mer dat de rijksoverheid kampt met een groot ict-probleem. De ict-systemen zijn 
verre van bestand tegen cybercriminelen en kwaadwillende  hackers. Vooral de Belas-
tingdienst heeft problemen. Een groot deel van het ict-personeel wordt extern inge-
huurd tegen hoge kosten. Tijdens het Verantwoordingsdebat spreken woordvoerders 
Kamerbreed hun zorgen uit over de ict-problemen. De Kamer dringt aan op spoed 
bij de aanpak ervan. 

Nieuw is dat de Tweede Kamer tijdens het Verantwoordingsdebat beschikt over 
de zogeheten Monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat 
deze monitor op verzoek van de Kamer zelf heeft samengesteld. De monitor geeft een 
breed beeld van welvaart en welzijn en weegt daartoe onder meer ook de stand van 
het milieu, de gezondheid, het onderwijs en de maatschappelijke ongelijkheid. Toch 
gaat het tijdens het debat als gebruikelijk voornamelijk over de koopkrachtontwikke-
ling, die in 2017 zwaar tegenviel.
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Kamerleden naar de gemeentepolitiek

Opvallend veel leden van de Tweede Kamer verlaten de landelijke politiek voor het 
wethouderschap in een grotere gemeente. Voortman (GroenLinks) wordt wethouder 
in Utrecht, haar fractiegenote Van Tongeren kiest voor het college van Den Haag. Het 
prominente pvda-Kamerlid Dijksma verruilt het Kamerlidmaatschap voor een wet-
houderschap in Amsterdam. Zij worden opgevolgd door respectievelijk Smeulders, 
Bromet en het oud-pvda-Kamerlid Kerstens. 

 
En verder…

•	 	zal een eventueel referendum over de Donorwet niet stranden op een uitspraak 
van de Eerste Kamer; deze zal pas later stemmen over de afschaffing van het raad-
gevend referendum;

•	 	vindt een belangrijk deel van de Tweede Kamer dat het gerenoveerde Binnenhof, 
gelet op de voorbeeldfunctie die de volksvertegenwoordiging heeft, in 2025 geen 
gebruik meer moet maken van aardgas;

•	 	is de nog maar kort in gebruik zijnde Nederlandse vlag in de vergaderzaal van de 
Tweede Kamer al vervangen door een nieuwe, volgens Kamervoorzitter Arib een 
exemplaar met ‘wat meer grandeur en klasse’ dan de vorige.

Juni 2018

Dividendbelasting

De website voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money meldt dat het onderzoek 
dat een grote rol speelde in het kabinetsbesluit tot afschaffing van de dividendbelasting, 
in het geheim is gefinancierd door de belanghebbende multinational Shell. Door de 
afschaffing van de dividendbelasting zou het ondernemersklimaat in Nederland verbe-
teren. Volgens de Erasmus Universiteit, waar het onderzoek is verricht aan de Rotter-
dam School of Management, betaalde werkgeversorganisatie vno-ncw ervoor en staat 
de onafhankelijkheid niet ter discussie. Op de kwaliteit van de studie hebben andere 
economen ernstige kritiek geleverd. De oppositie wil een Kamerdebat over de kwestie.

Er ontstaat ook ophef als het dagblad Trouw korte tijd later meldt dat de schatkist  
7 miljard euro aan dividendbelasting is misgelopen door een ontwijkingsconstructie 
die Shell jarenlang heeft gehanteerd met toestemming van de Belastingdienst. De linkse 
oppositie is furieus, de oliereus is zich van geen kwaad bewust, juristen betwijfelen of 
de Belastingdienst met de constructie had mogen instemmen. Mogelijk is er sprake 
van ongeoorloofde staatssteun aan Shell. GroenLinks-fractievoorzitter Klaver spreekt 
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van ‘vriendjespolitiek van het allerslechtste soort’, sp-leider Marijnissen kwalificeert de 
constructie als ‘een stinkende deal’. Regeringspartijen cda en ChristenUnie willen een 
overzicht van de afspraken die de Belastingdienst met grote bedrijven heeft gemaakt.

Het kabinet weigert echter de afspraken met Shell openbaar te maken omdat de Belas-
tingdienst geheimhoudingsplicht heeft. Wel wil het de inhoud van de zogeheten ruling 
vertrouwelijk met de Tweede Kamer delen. Een motie van wantrouwen wordt alleen 
gesteund door de pvv, de sp en Forum voor Democratie. De informatie die de Kamer 
vertrouwelijk krijgt, sterkt de oppositie in haar opvatting dat openbaarheid geboden is. 
Premier Rutte ontkent overigens dat de deal met Shell de staat miljarden heeft gekost. 

Opvolging vicepresident Raad van State

Minister-president Rutte maakt bekend dat d66-fractievoorzitter in de Eerste Kamer De 
Graaf per 1 november de nieuwe vicepresident van de Raad van State wordt. Eerder heeft 
ook oud-minister Dijsselbloem zich kandidaat gesteld, maar hij valt af. ‘Thom de Graaf 
voldoet. Over de hele linie’, aldus Rutte. Al tijdens de kabinetsformatie was duidelijk dat 
de vier coalitiepartijen een benoeming van De Graaf niet in de weg zouden staan, dit tot 
ongenoegen van een deel van de oppositie. De Graaf was onder meer fractievoorzitter 
van d66 in de Tweede Kamer, vicepremier in het kabinet-Balkenende ii, burgemeester 
van Nijmegen en voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Engels volgt De Graaf in de 
senaat op als fractievoorzitter.

Opvang asielzoekers

In een spoeddebat over de opvang van asielzoekers, voorafgaand aan de Europese top 
over dit probleem, krijgt premier Rutte brede steun in de Tweede Kamer voor zijn idee 
dat asielzoekers moeten worden opgevangen in de regio en aldaar de behandeling van 
hun asielaanvraag moeten afwachten. De belangrijkste motieven hiervoor: asielzoe-
kers zullen niet langer in de verleiding worden gebracht om de gevaarlijke oversteek 
over de Middellandse Zee te wagen, mensensmokkelaars wordt het werken onmogelijk 
gemaakt en er komt beter zicht op wie in Nederland wordt toegelaten. GroenLinks, de 
Partij voor de Dieren en denk zijn tegen een ‘Fort Europa’. Zij betwijfelen of landen in 
de regio de opvang aankunnen; bovendien moeten echte vluchtelingen in Europa asiel 
kunnen aanvragen. 

Tussenstand staatscommissie parlementair stelsel

De staatscommissie parlementair stelsel onder leiding van oud-minister Remkes 
brengt een Tussenstand uit. De commissie pleit onder meer voor de invoering van 
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het bindend correctief referendum. Het raadgevend referendum voldoet niet omdat 
het, tot onvrede van de burger, politieke manipulatie mogelijk maakt. Het bindende 
referendum moet wel ‘verstandig en terughoudend’ worden gebruikt. Het zou geen 
opkomstdrempel moeten kennen, alleen een uitkomstdrempel. Daarnaast spreekt de 
staatscommissie zich uit voor een gekozen kabinetsformateur en een constitutioneel 
hof dat wetten toetst aan de Grondwet. De commissie studeert nog op mogelijkheden 
om het kiesstelsel te verbeteren. Zij denkt daarbij onder meer aan de mogelijkheid om 
de regionale component te versterken.

Klimaatwet

De coalitiepartijen presenteren samen met GroenLinks, pvda en sp een Klimaatwet 
met twee harde eisen: de uitstoot van broeikasgassen moet in 2050 95 procent lager zijn 
dan in 1990 en de elektriciteitsproductie moet in 2050 co

2
-neutraal zijn. Dat zijn scher-

pere doelen dan die uit het regeerakkoord en die waartoe Nederland zich op grond 
van internationale verdragen verplicht heeft, maar het is een afzwakking van de doel-
stellingen in de initiatiefwet die GroenLinks, pvda, sp, d66 en ChristenUnie eerder, in 
2017, voorlegden. De wet verplicht coalities ook om een vijfjarenplan voor het klimaat 
op te stellen en om de twee jaar te bekijken of het plan nog voldoet.

En verder…

•	 	verlaat het Tweede Kamerlid voor GroenLinks Grashoff de Kamer omdat hij 
een relatie met partijvoorzitter Meijer heeft verzwegen en niet de waarheid heeft 
gesproken over de duur van de relatie; Meijer legt het voorzitterschap neer;

•	 	krijgen de initiatiefnemers voor een referendum over de Donorwet te weinig hand-
tekeningen bij elkaar om de volksraadpleging doorgang te laten vinden; 

•	 	stemt de Eerste Kamer na vele jaren discussie voor een gedeeltelijk verbod op 
gezichtsbedekkende kleding, het zogeheten boerkaverbod, dat geldt voor het open-
baar vervoer, het onderwijs en overheidsgebouwen; vvd, cda, pvv, ChristenUnie 
en sgp zijn voor;

•	 	komt er geen onderzoek naar ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie 
onder fractiemedewerkers van de Tweede Kamer, zoals Kamervoorzitter Arib aan-
vankelijk wilde naar aanleiding van de #MeToo-discussie; het principiële bezwaar 
van veel fracties tegen zo’n onderzoek is dat zij de werkgevers van de medewerkers 
zijn, niet de Tweede Kamer;

•	 	roept een meerderheid van de Tweede Kamer op om de canon van de vaderlandse 
geschiedenis na twaalf jaar gebruik in het onderwijs eens kritisch tegen het licht te 
houden.
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Juli 2018

Discriminatie van transgenders en intersekse personen

De Tweede Kamer stemt in met een initiatiefwetsvoorstel van d66, pvda en Groen-
Links dat expliciet discriminatie verbiedt van transgenders en intersekse personen. 
Nu beschermt de wet hen slechts tegen discriminatie op basis van ‘geslacht’ of ‘hetero- 
of homoseksuele gerichtheid’. Volgens de indieners biedt dat de doelgroep te weinig 
bescherming tegen discriminatie, onder meer op de arbeidsmarkt. De pvv stemt tegen 
omdat zij vindt dat de doelgroep voldoende bescherming geniet, de sgp omdat zij 
vreest dat het wetsvoorstel ertoe leidt dat de geslachtelijke verschillen tussen man en 
vrouw worden ontkend.

Afschaffing referendum

De Eerste Kamer debatteert over het wetsvoorstel van minister Ollongren tot afschaf-
fing van het (raadgevend) referendum. Volgens de coalitie heeft het niet gebracht wat 
ervan werd verwacht. d66, aanvankelijk een warm voorstander van de volksraadple-
ging, moet een complete volte maken om de afschaffing te rechtvaardigen. Dat geldt 
in het bijzonder voor de nieuwe fractievoorzitter Engels, die in het debat zwaar onder 
vuur komt te liggen van de oppositie. Ollongren blijft bij het standpunt dat het raad-
gevend referendum fundamenteel gebrekkig is, juist door zijn raadgevend karakter. 
Het is aan de burger moeilijk uit te leggen dat het kabinet zich niet gebonden voelt 
aan de uitslag. De afschaffingswet wordt aangenomen met 40 stemmen voor en 35 
tegen. Behalve de coalitiefracties stemt ook de sgp voor afschaffing van het raadgevend 
referendum.

Gaswinning in Groningen

De Tweede Kamer stemt in met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningen-
veld. In 2030 moet de gaskraan definitief dicht. Wel stelt de Kamer een aantal voor-
waarden. Een motie van d66, vvd, cda, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de sp 
wordt aangenomen om de veiligheid van de bewoners voorrang te geven boven het 
belang van leveringszekerheid van het gas tot 2030. Met een motie van GroenLinks, 
pvda, sp, d66, ChristenUnie, cda en vvd vraagt de Kamer om opheldering van een 
groot aantal onduidelijkheden. Zij wil op Prinsjesdag onder meer exact horen welke 
kosten er zijn gemoeid met de beëindiging van de gaswinning, met de schadeafhan-
deling, de versterking van woningen en de dorpsvernieuwing. Ook wil zij weten welke 
partijen opdraaien voor welk deel van de kosten. Oppositiepartijen GroenLinks, sp, 
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pvv en Partij voor de Dieren dringen aan op een parlementaire enquête over de kwes-
tie. Deze zou onder meer duidelijkheid moeten scheppen over de vraag hoe de nam 
is omgegaan met de schades als gevolg van de gaswinning. Minister Wiebes zegt zo’n 
enquête er niet bij te kunnen hebben; hij heeft alle energie nodig voor de afwikkeling 
van het gasdossier.

Aftreden Postema als pvda-fractievoorzitter in de Eerste Kamer

pvda-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Postema raakt in opspraak als blijkt dat een 
groot aantal leerlingen van een vmbo-school in Maastricht ten onrechte het eindexa-
men heeft behaald. De inspectie verklaart de examens ongeldig. Postema is bestuurs-
voorzitter van de onderwijskoepel waaronder de school ressorteert. De Tweede Kamer 
ergert zich aan het feit dat Postema een volledig salaris als bestuurder ontvangt, terwijl 
hij niet volledig inzetbaar is. Daarnaast is er, ook in de Tweede Kamerfractie van de 
pvda, veel kritiek op het feit dat Postema zijn verantwoordelijkheid ontloopt en niet 
aftreedt als bestuursvoorzitter. Hij wil eerst de resultaten van een lopend onderzoek 
naar de kwestie afwachten. Zijn positie als fractievoorzitter wordt echter onhoudbaar. 
Hoewel Postema vindt dat zijn functioneren in de Kamer losstaat van zijn werk erbui-
ten, wil hij zijn fractie niet belasten met de discussie over zijn functioneren. Hij blijft 
wel aan als Eerste Kamerlid. 

Minister Blok over migratie

Minister Blok van Buitenlandse Zaken (vvd), die bekendstaat als rustig en bedacht-
zaam, baart opzien als uitspraken uitlekken over multiculturalisme, immigratie en 
xenofobie, die hij doet tijdens een besloten bijeenkomst. Blok zegt geen land te ken-
nen waar etnische groepen vreedzaam naast elkaar leven. In Australië en de Ver-
enigde Staten is de oorspronkelijke bevolking volgens hem uitgeroeid. Hij kwalifi-
ceert Suriname als een failed state, wat zou zijn te wijten aan de etnische opdeling 
van het land. Volgens Blok zijn met Oost-Europese landen geen afspraken te maken 
over de opvang van vluchtelingen. Zijn uitspraken staan haaks op het kabinetsbeleid. 
Als heel politiek Den Haag, de pvv daargelaten, blijkt te vallen over Bloks opinies 
gaat hij door het stof: ‘Ik heb mij in te scherpe bewoordingen uitgelaten. Ik betreur 
dat ik daarmee aanstoot heb gegeven.’ Blok biedt per brief ook formeel zijn ‘oprechte 
excuses’ aan Suriname aan. De belangenvereniging van oorspronkelijke bewoners 
van Australië laat weten dat ze er nog steeds zijn. De Tweede Kamer debatteert na het 
zomerreces over het incident.
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En verder…

•	 	schaart de Tweede Kamer zich unaniem achter het voorstel van Van Dijk (sp) om 
een onderzoek te laten verrichten naar seksueel misbruik (van kinderen) bij de 
Jehova’s Getuigen; de geloofsgemeenschap zelf wil geen onafhankelijk onderzoek 
laten verrichten na berichten over talrijke misbruikgevallen in de media.

Augustus 2018

Blok over migratie

Voorafgaand aan het Kamerdebat over de kwestie stuurt minister Blok van Buiten-
landse Zaken een brief aan de Tweede Kamer waarin hij nogmaals zijn verontschul-
digingen uitspreekt voor de omstreden uitspraken over immigratie, xenofobie en de 
multiculturele samenleving die hij in juli deed. Hij heeft zich ook geëxcuseerd bij ver-
tegenwoordigers van landen ‘die zich gekwetst hadden kunnen voelen door mijn uit-
spraken’. Hij noemt zijn uitspraken ‘ongelukkig’ en ‘onzorgvuldig’. Hij gaat daarmee 
verder dan vorige maand. GroenLinks-leider Klaver roept ook premier Rutte op zich 
van de uitspraken te distantiëren. 

Vertrek van vvd-Kamerleden

De vvd-fractie in de Tweede Kamer verliest in korte tijd twee prominente leden. Buiten-
landspecialist Ten Broeke stapt op na berichtgeving van hp/De Tijd over een relatie die 
hij vijf jaar eerder met een medewerkster had. Destijds is hij door de vrouw beschuldigd 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarvan zij echter geen aangifte wenste te 
doen. De partijtop had het Kamerlid destijds geadviseerd aangifte te doen van smaad, 
maar daarvan zag hij af. Betrokkenen spraken af te zwijgen over het incident.

Oud-minister van Defensie Hennis verlaat de Tweede Kamer omdat zij de prestigi-
euze missie van de Verenigde Naties in Irak gaat leiden. 

En verder…

•	 	wil een meerderheid van de Tweede Kamer – vvd, d66, cda, sp en pvda – dat 
 kinderdagverblijven niet-gevaccineerde kinderen moeten kunnen weigeren; 
d66-Kamerlid Raemakers kondigt een wetsvoorstel aan dat zulks mogelijk maakt.
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