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Jaarverslag 2017 Eerste Kamerfractie 50plus 

 
De samenstelling van de Eerste Kamerfractie van 50plus bestond op 1 januari 2017 uit de 

twee senatoren, Jan Nagel en Martin van Rooijen.  

Martin van Rooijen trad op 23 maart 2017 af na zijn verkiezing in de Tweede Kamer voor 

50PLUS. Op 23 maart 2017 werd als opvolger geïnstalleerd Martine Baay -Timmerman. 

Martine Baay was tot haar installatie als senator fractiemedewerker voor de Eerste 

Kamerfractie.  

Vanaf 23 mei 2017 was Joop van Orsouw fractiemedewerker. 

 

Puck Wagenaar zorgde als website beheerder voor plaatsing van media berichten op de 

website van 50plus. 

 

Van alle drie de senatoren wordt in een overzicht aangegeven waaruit hun meest belangrijke 

werkzaamheden bestonden. 

 

Jan Nagel 

 

Omdat de eerste maanden van 2017 in het teken stonden van de Tweede 

Kamerverkiezingen waren er weinig inhoudelijke plenaire debatten in de Eerste Kamer.  

Op 28 maart nam Jan Nagel deel aan het debat Beperken wettelijke gemeenschap van 

goederen.  

 

Op 23 mei was er een plenair debat over de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. 

Jan Nagel benoemde de problemen behorende bij dit onderwerp en hield een pleidooi om 

drink- en oppervlaktewater verder schoon te houden. De fractie stemde voor het voorstel.  

 

In het debat over de Afschaffing mogelijkheid lijstencombinaties van 20 juni gaf Jan Nagel de 

onvolkomenheden weer van het bestaande stelsel en gaf daarbij vele voorbeelden. 

Jan Nagel had ontdekt dat Groen Links in 2012 een 4e zetel had behaald dankzij zo’n 

lijstverbinding. Deze 4e zetel was toen voor de huidige Groen Links leider Jesse Klaver.  

Zonder die lijstverbinding was Klaver toen niet in de Tweede Kamer gekomen.  Wat zou dat 

betekent hebben ? 

 

In hetzelfde debat greep Jan Nagel zijn kans om een vraag aan Minister Plasterk te stellen 

over een niet aan de orde zijnde, maar wel actueel onderwerp. Hij vroeg welke actie de 

Minister had ondernomen betreffende de giften en donaties welke de VVD had ontvangen 

en waarmee de wet was overtreden.  

De fractie stemde voor het voorstel. 
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Op 26 september stond er een debat op het programma over Termijnen verlening 

Nederlanderschap. Het debat werd voortgezet op 3 oktober. Kritiek was er van Jan Nagel op 

het ontbreken van inzicht in de nadelige gevolgen van de voorgestelde verlenging en hij 

somde daarbij vele nadelen op.  Het is bekend dat naturalisatie er toe bijdraagt dat 

migranten sneller integreren, de kans op betaald werk toeneemt, het vinden van een 

stageplek eenvoudiger wordt, het afsluiten van contracten en hypotheken eenvoudiger 

wordt en het reizen naar het buitenland soepeler kan verlopen. 

Na een oproep van een website gericht op Nederlanders in het buitenland stroomden circa 

900 mails in de mailbox van de fractie. In nagenoeg iedere mail stond een praktijkvoorbeeld 

over de nadelige gevolgen van de nieuwe wet voor de schrijvers. Ook werd de fractie  

opgeroepen om tegen het voorstel te stemmen.  

De fractie gaf gehoor aan deze massale oproep en stemde tegen de termijnverlenging van 

het Nederlanderschap. Dit werd ook mogelijk gemaakt door een aangenomen motie waarin 

gevraagd werd de termijn te onderzoeken. 

Er was volop media aandacht voor het fractiestandpunt. Zelfs Radio Australië vroeg en kreeg 

een interview met Jan Nagel. 

 

24 oktober was de dag van het plenaire debat over het Verslag Tijdelijke Commissie 

Werkwijze Eerste Kamer.  

Jan Nagel deed diverse suggesties om de werkwijze van de Eerste Kamer te verbeteren.  

Met name de opmerking dat 50plus het zogenaamde “pairen “ niet meer zou steunen wekte 

beroering bij de coalitiepartijen.  

( pairen : wanneer een lid van de coalitie ontbreekt bij een stemming dan is een lid van de 

oppositie bereid om geen stem uit te brengen en omgekeerd. ) 

Namens 50plus werd een motie ingediend voor de volledige openbaarheid van 

commissievergaderingen. Na een toezegging van de Tijdelijke Commissie dat 

commissievergaderingen volledig openbaar zouden worden werd de motie ingetrokken.  

Een motie om te komen tot een redelijke verhoging van de fractiebudgetten werd mede 

ondertekend. Na de toezegging van de Tijdelijke Commissie om met een voorstel te komen 

tot verhoging van de budgetten, werd ook deze motie ingetrokken. 

  

21 november was het debat over de mestfraude. 

Jan Nagel ondertekende mede een motie over de capaciteitsproblemen bij de 

toezichthouders in de veehouderij. De motie werd niet aangenomen. Ook stelde Jan diverse 

vragen aan de Minister over de boetes welke waren gegeven en het ontbreken van een plan 

van aanpak. 

 

Op 4 december waren de algemene politieke beschouwingen met een vervolg op 5 

december. Jan Nagel vroeg de Regering wat zij 50plus te bieden had, gezien de krappe 

meerderheid van de coalitie in de Eerste Kamer. De Regering zou de hand uitsteken naar de 

oppositie was beloofd. Jan vroeg of het uitstellen van de afschaffing van de Wet Hillen 
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bespreekbaar was of de pensioenen weer geïndexeerd konden worden en of de AOW 

leeftijd omlaag kon ? 

Jan gaf een opsomming van de achteruitgang voor ouderen en hekelde het afschaffen van 

het raadgevend referendum.  

Ook de Belastingplannen kwamen aan de orde. 50plus diende mede een motie in om te 

komen tot een reductiedoelstelling teneinde de armoede onder kinderen daadwerkelijk te 

verlagen. Deze motie werd aangenomen op 5 december. 

Ook werd een motie over actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld mede ingediend. 

Deze motie werd op 5 december aangehouden. 

Een motie over een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de btw verhoging werd 

mede ingediend. Deze werd op 12 december gewijzigd en op 19 december verworpen.  

Een motie over maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren werd mede 

ondertekend en met algemene stemmen aangenomen.  

 

In de loop van dit debat kondigde Jan een initiatief voor een raadgevend referendum over de 

afschaffing van de Wet Hillen aan.   

 

Bij de Algemene Financiële Beschouwingen van 12 december stelde Jan vragen over het 

vermogensrendement in box 3 voor de toekomst en pleitte er voor dat het daadwerkelijke 

rendement zou moeten gelden. Jan noemde dit een onteigeningsbelasting. De 

staatssecretaris beloofde in het voorjaar van 2018 met een reactie te komen.  

In het debat bracht Jan verder nog de afschaffing van de Wet Hillen, de afschaffing van de 

dividendbelasting en de koopkracht van gepensioneerden aan de orde.  

 

Jan Nagel woonde verder het wekelijkse seniorenoverleg bij. Dit is het overleg tussen 

Kamerpresidium en de fractievoorzitters.  

 

Verder woonde Jan de bijeenkomst bij van Kees Lunshof lezing en hij deed mee aan het 

onderzoek door studenten naar de werkwijze van de Eerste Kamer. 

 

 

Martin van Rooijen. 

 

Door de verkiezing tot lid van de Tweede Kamer was Martin tot 23 maart 2017 lid van de 

Eerste Kamer.  

 

Op 24 januari gaf Martin een stemverklaring in het plenaire debat over goedkeuring van 

enkele veranderingen in Europese Unie verdragen. 

 

Op 7 februari gaf Martin een stemverklaring in het plenaire debat over het intrekken van het 

Nederlanderschap.  



4 
 

Martine Baay – Timmerman.  

 

Martine werd op 28 maart 2017 geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer.  

Door de langdurige formatie  die begon na bekendmaking van de uitslag van de Tweede 

Kamerverkiezingen van 15 maart en pas eindigde op 26 oktober 2017 waren er veel 

wetsvoorstellen controversieel verklaard, waardoor weinig inhoudelijke debatten 

plaatsvonden. 

 

Martine zorgde in mei voor verdere professionalisering van onze Eerste Kamerfractie  door 

oprichting van een Stichting Ondersteuning Eerste Kamerfractie 50PLUS waarbij Jan Nagel de 

functie van Voorzitter kreeg en Martine die van Secretaris/Penningmeester. De Stichting 

beschikt over een eigen bankrekening en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 

Tijdens de Commissievergadering Veiligheid en Justitie van 27 juni diende Martine 

schriftelijke vragen in over het wetsvoorstel tot Vergoeding van Affectieschade.  Per 

leeftijdscategorie zijn er diverse juridische consequenties tot vergoeding van deze 

affectieschade.  

 

Op23 mei woonde Martine de eerste deskundigenbijeenkomst bij inzake het initiatief 

wetsvoorstel Pia Dijkstra omtrent Actieve Donorregistratie en stelde daar indringende 

vragen. Tevens was zij aanwezig op de tweede deskundigenbijeenkomst op 6 juni waarbij de 

juridische aspecten belicht werden.  Aanvullend werd door Martine schriftelijke inbreng 

geleverd op 11 juli voor het nader voorlopig verslag betreffende dit wetsvoorstel. 

De inbreng bestond uit vragen aangaande de positie van de nabestaanden van de potentieel 

donor en het systeem om bij geen registratie automatisch donor te zijn zonder dat vaststaat 

of dat een bewuste keuze is. Ook vervalt voor die categorie de mogelijkheid om bepaalde 

organen van donatie uit te sluiten. 

 

26 september was een bijzondere dag.  In de ochtend kwam het bericht dat er die middag 

een debat zou plaatsvinden over een spoedwetsvoorstel betreffende een Verhoging van het 

Eigen Risico in de Ziektekostenverzekering.  

Geheel onverwacht moest Martine enkele uren later haar Maidenspeech houden. Ondanks 

de zeer korte voorbereidingstijd hield Martine een helder en indringend betoog met als inzet 

een structurele verlaging van het eigen risico naar €  200,--. Ook sprak zij uit te streven naar 

een totale afschaffing van het eigen risico. 

Na haar maidenspeech werd Martine gelukgewenst door de voorzitter van de Eerste Kamer 

en door alle andere aanwezige Kamerleden waarbij haar uitgebreide curriculum vitae – 

waaronder haar positie als Tweede Kamerlid en Fractievoorzitter Tweede Kamer – 

gememoreerd werd. 
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Op 24 oktober legde Martine een stemverklaring af over het Initiatiefvoorstel Jasper van Dijk 

en Van Toorenburg Doorverkoop toegangskaarten. Ondanks het sympathieke idee van het 

wetsvoorstel kon de fractie niet anders dan tegen dit wetsvoorstel stemmen vanwege het 

niet kunnen garanderen op handhaving en uitvoerbaarheid van deze wet. 

 

Begin november en december had zij talloze ontmoetingen met de nieuwe Ministers en 

Staatssecretarissen welke veelal plaatsvonden op de verschillende Ministeries.   

 

Martine nam in het najaar 2017 diverse petities van belanghebbenden in ontvangst, waar 

onder een petitie over Kinderarbeid, over Geluidsoverlast van AWACS vliegtuigen in Limburg 

en over Fair Trade producten. 

 

Martine bezocht tal van bijeenkomsten georganiseerd door de Eerste Kamer, zij 

vertegenwoordigde 50PLUS op Monumentendag Eerste Kamer en bij het Derde Kamerdebat 

waar basisschoolkinderen in debat gaan met elkaar. Het team van Martine won een gedeeld 

eerste prijs.  

Martine bezocht de  historische Slag om Goirle, nam deel aan het voor het eerst in de 

geschiedenis gehouden debat tussen Eerste Kamerleden en Provinciale Statenleden in het 

Gouvernement Limburg, bezocht de Nationale Heldendag te Madurodam georganiseerd 

door het Carnegie Heldenfonds, was aanwezig bij de prijsuitreiking van de Van 

Kemenadeprijs in het Provinciehuis Noord Holland, ontving Statenleden 50PLUS in de Eerste 

Kamer en woonde bijeenkomsten bij van VNO/NCW en de Duitse Ambassade.  

 

Martine nam eveneens deel aan  het  enquête-onderzoek door studenten naar de Werkwijze 

van de Eerste Kamer. 

 

Verder hebben de senatoren vele brieven en mails beantwoord, is er wekelijks overleg 

geweest met de Tweede Kamer fractie, zijn wekelijks vele commissievergaderingen 

bijgewoond en is daar inbreng geleverd. 

 

De 50PLUS fractie sluit het verkiezingsjaar 2017 af met een positief gevoel.  Door resultaat 

gerichte aanpak en kritische analyses van de wetsvoorstellen verdedigt de Eerste 

Kamerfractie de belangen van de leden van de partij. 


