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JAARVERSLAG 2016 
Tweede Kamerfractie 50PLUS 

21 april 2016 

 
 

In 2016 bestond de Tweede Kamerfractie uit één Kamerlid: Henk Krol. 
Samen met de medewerkers is in 2016 hard gewerkt aan het politiek uitvoeren 
van het verkiezingsprogramma 2012-2017. Daarnaast stond 2016 in het teken 
van de naderende verkiezingen in maart 2017.  
 
Medewerkers 

Ambtelijk secretaris: Simon Geleijnse 
Beleidsmedewerkers: David van den Brink en Petra van Veeren 
Persoonlijk medewerker: Adri van Esch 
Stagiaire (opleiding secretariële beroepen): Emily van der Voorst 
 
In verband met de inhoudelijke ondersteuning bij de totstandkoming van het 
verkiezingsprogramma en de campagne heeft de fractie een aantal vrijwilligers 
bereid gevonden de fractie te ondersteunen. Zij hebben hun werkzaamheden 
verricht vanuit een kantoor aan het Lange Voorhout in Den Haag, op loopafstand 
van de Tweede Kamer.  
 
Bezoekers 

De Tweede Kamerfractie heeft in 2016 ruim 400 bezoekers ontvangen. 
Naast vertegenwoordigers van organisaties zijn er in samenwerking met het 
partijkantoor veel (nieuwe) leden rondgeleid. 
 
Fractievergadering 

Tijdens de Kamerweken was er elke dinsdag een fractievergadering.  
Op de agenda stonden o.a. de debatten en de stemmingslijst van de betreffende 
week. De partijvoorzitter was tijdens deze vergaderingen vaak (deels) aanwezig. 
 
De fractievoorzitter was vrijwel altijd aanwezig tijdens de vergaderingen van het 
hoofdbestuur. Ook had de ambtelijk secretaris van de fractie regelmatig contact 
en overleg met de manager van het partijkantoor.  
 
Financiën en huisvesting 

De financiële verantwoording van de Stichting Ondersteuning Tweede 
Kamerfractie 50PLUS partij over 2016 is op dit moment nog niet gereed. De 
betreffende stukken liggen nu bij de accountant. Er worden geen bijzonderheden 
verwacht. Het boekjaar 2016 zal worden afgesloten met een beperkt bedrag in 
reserve. De fractie is gehuisvest in twee kantoorruimtes op de 4e etage van het 
gebouw Hotel in de Tweede Kamer.  
 



2 

 

In 2016 zijn de voorbereidingen gestart om op het gebied van huisvesting en 
financiën, maar ook op het gebied van medewerkers/vacatures snel te kunnen 
schakelen na de verkiezingen in maart 2017.  
 

Politieke activiteiten 

Naast de inbrengen in plenaire en commissievergaderingen heeft de fractie ook 
vele moties ingediend op de voor onze partij belangrijke thema’s.  
 
Hieronder een overzicht van door 50PLUS (mede) ingediende moties die de 
Tweede Kamer heeft aangenomen. Vrijwel alle inbrengen en moties worden op 
de website www.50pluspartij.nl gepubliceerd.  
Alle informatie is ook terug te vinden op www.tweedekamer.nl en 
https://debatgemist.tweedekamer.nl/. 

 
15-11-2016 
De vergoeding van personenalarmering - Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017. 
 
10-11-2016 
Medicatiebeoordeling voor ouderen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 
 
15-11-2016 
De negatieve beeldvorming rond het beroep van verpleegkundige - Vaststelling van de 
begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het 
jaar 2017. 
 
07-07-2016 
Vergunningverlening voor nieuwbouw van het gebouwdeel Hotel – Renovatie Binnenhof. 
 
06-07-2016 
Elk half jaar over de resultaten van de interventieteams rapporteren – Kwaliteit van de 
zorg. 
 
26-05-2016 
Het vaststellen van rechtmatigheid van uitgaven in het gemeentelijk sociaal domein - 
Financieel jaarverslag van het Rijk 2015 (geen stemming, maar overgenomen door 
regering). 
 
26-05-2016 
In het komende actieplan het beleid voor oudere werklozen beter borgen - Financieel 
jaarverslag van het Rijk 2015.  
 
19-05-2016 
Een jaarlijkse voortgangsrapportage over het terugdringen van psychofarmaca – 
Kwaliteit van zorg (geen stemming, overgenomen door regering). 
 
Het ondersteunen van veilig thuis wonen – Kwaliteit van zorg. 
 
07-04-2016 
Een ingezetene van een Schengenland bij uitzetting niet langer laten kiezen naar welk 
land hij wordt uitgezet – Bestrijding internationaal terrorisme (geen stemming, 
overgenomen door regering). 
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09-02-2016 
Een verkenning naar het kwijtschelden en overnemen van schulden - Preventie en 
bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting. 
 
Een evenredige deelname van alle werkenden aan scholingstrajecten – Leven lang leren. 
 
04-02-2016 
Voorkoming en bestrijding van armoede onder bepaalde bevolkingsgroepen - Preventie 
en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting. 
 
14-01-2016 
Optimaliseren van de voorlichting over mantelzorgondersteuning. 
 
Het belang van de specifieke ondersteuning van de oudere mantelzorger. 
 

15-12-2016  
Vereenvoudiging van het stopzetten van het studentenreisproduct - (Aanpassingswet 
studiefinanciering BES) 
 
Geen verhoging boete – Aanpassing studiefinanciering BES) 
 
08-12-2016  
Omarmen van het manifest “Scherp op Ouderenzorg”  
 
07-12-2016  
Specifiek inhaalprogramma voor achteropgeraakte 50-plussers. 
 
01-12-2016 
Voorstellen om justitiële dwalingen makkelijker te kunnen herstellen. 
 
15-11-2016  
Een norm voor algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap. 
 
27-09-2016 
Afzien van het uitgangspunt van een gemengde praktijk – Rechtsbijstand. 
 
22-09-2016  
Een antwoord formuleren op de uitkomst van het referendum over het Associatieakkoord 
met Oekraïne. 
 
07-07-2016  
Vertalen van de uitkomsten van het Experiment Regelarme Instellingen in concrete 
doelstellingen - Aanpak regeldruk en administratieve lasten. 
 
Niet accommoderen van Prinsjesdag op het Binnenhof – Renovatie Binnenhof. 
 
09-03-2016 
Een nieuw contract voor een variabele pensioenuitkering- Wet verbeterde 
premieregeling) 
 
10-02-2016  
Betrekken van de Syrian Democratic Council bij de informele dialogen in Genève – 
Bestrijding internationaal terrorisme. 
 
28-01-2016  
Modernisering van de wetgeving rond de vervolging van ambtsdelicten – instellen van 
commissie van onderzoek. 
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Daarnaast heeft de fractie enkele amendementen (mede) ingediend.  
Zie hieronder. 
 
15-11-2016 
Amendement van het lid Krol over geleidelijke afbouw van de hoge naar de lage 
ouderenkorting (verworpen). 
 
05-12-2017 
Amendement van het lid Zijlstra c.s. over een voorziening voor het lidmaatschap van het 
CIVD (aangenomen). 
 
06-06-2017 
Nader gewijzigd amendement van het lid Amhaouch c.s. ter vervanging van nr. 14 dat 
het onderdeel afschaffen van de dwangsomregeling voor WOB-verzoeken schrapt en een 
standaardformulier voor WOB-verzoeken invoert (verworpen). 

 

 
De Tweede Kamerfractie heeft (in samenwerking met de Eerste Kamerfractie) op 
18 november 2016 een initiatiefwetsvoorstel ingediend. 
Dit voorstel wordt medio 2017 besproken in de Tweede Kamer. 
 
‘50PLUS wil met haar wetsvoorstel de pensioenfondsen in staat stellen hun 
dekkingsgraad te berekenen met een rente van minimaal 2 procent zolang de 
Europese Centrale Bank (ECB) de rente kunstmatig laag houdt. Deze 
uitzondering zou volgens het wetsvoorstel (Wet aanpassing disconteringsvoet) 
maximaal 5 jaar mogen duren. Berekeningen van het Centraal Planbureau tonen 
aan dat een bodemrente van 2 procent, mits tijdelijk gebruikt, niet tot 
ongewenste herverdeling tussen generaties leidt.’ 
 

34 606 Voorstel van wet van het lid Krol tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot 
onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun 
pensioenverplichtingen moeten berekenen (Wet aanpassing disconteringsvoet) 

 

 
Henk Krol mocht in 2016 één mondelinge vraag stellen tijdens het Vragenuur 
(over het bericht “Ouderen krijgen niet de medische middelen die ze nodig 
hebben in West-Brabant”), daarnaast zijn er 23 sets schriftelijke vragen gesteld. 
Hieronder een overzicht. 

 
1. Het artikel “Oudere kankerpatiënt krijgt andere behandeling dan jongere” (23-12-

2016) 
 

2. Het artikel 'Maximaal 3 plassen in verpleeghuis Careyn' (02-11-2016) 
 

3. Het bericht te veel bacteriën in thuisbezorgmaaltijden ouderen (21-10-2016) 
 

4. Een vermeende geheime fiscale compensatieregeling voor het Koninklijk Huis (13-
10-2016) 
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5. De berichten dat gemeenten de weg naar schuldhulpverlening blokkeren en 
slechts 1 op de 5 gemeenten een juiste beschikking schuldhulp geeft (22-08-
2016) 

 
6. Het artikel 'Meer dan honderd regelingen voor ouderen slecht benut' (19-08-2016) 

 
7. Het artikel 'Oudere werknemers de dupe bij doorstart door nieuwe wet' (18-08-

2016) 
 

8. De berichten “McGregor werkt oudgedienden eruit: 200 ontslagen” en “Een zaak 
waar je zo wordt ingeruild” (04-08-2016) 

 
9. Het artikel “Negen op de tien ouderen zien zorgverleners te kort” (02-08-2016) 

 
10. Het bericht “Wijkverpleging noodgedwongen soms ook poetshulp” (29-07-2016) 

 
11. Het behandelvoorbehoud op het EU-voorstel inzake bedrijfspensioenfondsen (28-

06-2016) 
 

12. De brief van een Nederlandse politieliaison in Thailand aan de Thaise autoriteiten 
getiteld “Request for initiating an investigation in Thailand” in de zaak-Van 
Laarhoven van 14 juli 2014 (14-06-2016) 

 
13. De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens “Stichting VU-VUmc 

discrimineerde twaalf oudere medewerkers op grond van hun leeftijd bij de 
ontslagaanzeggingen in het kader van een reorganisatie” (03-06-2016) 

 
14. De complexiteit van het belastingstelsel en mogelijke verbetering van voorlichting 

en informatievoorziening aan belastingplichtigen (04-05-2016) 
 

15. Het bericht Help! Mijn demente ouders worden beroofd!" (03-05-2016) 
 

16. De berichten over een tekort aan seniorenwoningen (01-04-2016) 
 

17. De waterschapsbelasting 2016 (08-03-2016) 
 

18. Het bericht "Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan" (24-
02-2016) 

 
19. De niet-reanimerenpenning (19-02-2016) 

 
20. De behandeling van de Mediawet in de Eerste Kamer (10-02-2016) 

 
21. Mogelijke veiligheidsrisico’s van pinpassen waarmee contactloos betaald kan 

worden (08-02-2016) 
 

22. Het bericht dat in toenemende mate verzekeringen worden aangeboden, die 
bedoeld zijn om een ‘vangnet’ te bieden voor potentiële slachtoffers van 
internetfraude (01-02-2016) 

 
23. De levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya (08-01-2016) 

 


