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JAARVERSLAG 2017 
Tweede Kamerfractie 50PLUS 

10 april 2018 

In 2017 bestond de Tweede Kamerfractie tot de verkiezingen van  
15 maart uit één Kamerlid: Henk Krol. De eerste maanden van 2017 stonden 
voornamelijk in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Op 15 maart 
won 50PLUS drie zetels en op 23 maart werden de nieuwe Kamerleden beëdigd. Vanaf 
dat moment telt de Tweede Kamerfractie van 50PLUS vier Kamerleden:  
Henk Krol,  Léonie Sazias, Martin van Rooijen en Corrie van Brenk.  

Medewerkers en vrijwilligers 
Vanwege de grotere fractie ontstond er ruimte voor een uitbreiding van het aantal 
medewerkers. Het aantal medewerkers (deels parttime) steeg van 4 naar 14.  
-Tot 1 april: Simon Geleijnse, David van den Brink, Petra van Veeren en Adri van Esch.
-Vanaf 1 april 2017 zijn nieuwe medewerkers aangetrokken en per 1 januari 2018 zijn de 
volgende medewerkers in loondienst:
Ambtelijk secretaris: Simon Geleijnse
Beleidsmedewerkers: David van den Brink, Petra van Veeren, David van der Houwen, 
Thomas van Kuijk, Aleydis Kenney en Rosa Molenaar.
Persoonlijk medewerkers: Iris van Egmond, Ezgi Sahin en Marlon van Dalen. 
Persvoorlichters: Frank Engelman en 
Publieksvoorlichters: Adri van Esch en Hans Gertsen
Vrijwilligers: Marianne Le Coultre en Paul Le Coultre

Tijdens de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 werd de 
fractie ondersteund door een team van een tiental vrijwilligers dat was gehuisvest aan 
het Lange Voorhout 41.  Vier van die vrijwilligers (Rosa Molenaar, Frank Engelman, David 
van der Houwen en Hans Gertsen) zijn na de verkiezingen in dienst gekomen van de 
fractie. Paul en Marianne Le Coultre verzorgen sindsdien als vrijwilliger met name de 
groepsbezoeken en rondleidingen aan de Tweede Kamer. 

Bezoekers 
De Tweede Kamerfractie heeft in 2017 ruim 750 bezoekers ontvangen. Naast leden van 
diverse seniorenorganisaties zijn er in samenwerking met het partijkantoor vele (nieuwe) 
leden rondgeleid.   

Fractievergadering 
Elke dinsdag, uitgezonderd de recesweken, was er een fractievergadering. Alle inbrengen 
voor de vergaderingen (zowel plenair als in de commissies) werden gezamenlijk 
besproken en vastgesteld. Ook de stemmingslijst is elke week zorgvuldig besproken. 
Zeer regelmatig was namens de partij vicevoorzitter Maurice Koopman aanwezig tijdens 
(een deel van) de fractievergadering. De agenda met bijlagen werd elke vrijdag 
verzonden met een update op maandag.  
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Financiën en huisvesting 
De financiële verantwoording van de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie 
50PLUS partij over 2017 is door de accountant goedgekeurd en aangeboden aan het 
Presidium van de Tweede Kamer.  
 
De fractie is sinds mei 2017 gehuisvest in het achterste gedeelte van de gang aan de 
straatzijde (Lange Poten) op de 4e etage van het gebouw Hotel in de Tweede Kamer in de 
kamers H419 tot en met H429. De laatste kamer is de werkkamer van fractievoorzitter 
Henk Krol, tevens fractiekamer met vergaderfaciliteiten. 
 
Politieke activiteiten 
In de Tweede Kamer trok 50PLUS veel aandacht met het hardnekkige verzet tegen het 
geleidelijk afbouwen van de zogeheten Wet Hillen. Martin van Rooijen probeerde in 
november via een zogeheten ‘filibuster’ te voorkomen dat huiseigenaren met een 
afgeloste hypotheek in de toekomst worden opgezadeld met een ‘aflosboete’. Een 
meerderheid van de Kamer stemde in november uiteindelijk in met het voorstel van het 
kabinet. 50PLUS startte vervolgens eind december een procedure om een referendum af 
te dwingen over het wetsvoorstel. 
De fractie scoorde in 2017 ook meerdere malen publicitair met het initiatiefwetsvoorstel 
om een tijdelijke bodem in de rekenrente te leggen teneinde onnodige pensioenkortingen 
in de komende jaren te voorkomen. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel volgt 
in 2018. 
         
Naast de vele inbrengen in plenaire en commissievergaderingen heeft de fractie ook vele 
moties ingediend op voor onze partij belangrijke thema’s. Vrijwel alle inbrengen en 
moties werden op de website www.50pluspartij.nl gepubliceerd. Alle informatie is ook 
terug te vinden op www.tweedekamer.nl en op https://debatgemist.tweedekamer.nl/.  
Ook via media als Twitter en Facebook wordt voortdurend melding gemaakt van nieuws 
en ontwikkelingen op politiek gebied.   
 
Moties 
In 2017 diende 50PLUS zelf onderstaande moties in. Daarnaast heeft 50PLUS vele moties 
van andere partijen medeondertekend. 
 
Motie van het lid Van Rooijen over de inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 21-12-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over de evaluatie van de Wet werk en zekerheid Tweede 
Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 21-12-2017 TK  
   
Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over verlagen van de AOW-leeftijd Tweede 
Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 21-12-2017 TK  
   
Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 
jaar Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 21-12-2017 TK  
   
Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over bevriezen van de AOW-leeftijd op 67 
jaar Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 21-12-2017 TK  
   
Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over de verhoging van de AOW-leeftijd 
Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 21-12-2017 TK  
   
Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over de koppeling van de AOW-leeftijd aan 
de levensverwachting  Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 21-12-2017 TK  
   
Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over een evenwichtige groei van de 
besteedbare inkomens Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 21-12-2017 TK  
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Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over het eigendomsrecht van bestaande 
pensioenaanspraken Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 21-12-2017 TK  
   
Motie van de leden Van Brenk en Van Rooijen over een persoonlijke ontwikkelrekening 
voor iedereen Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 21-12-2017 TK  
   
Motie van de leden Van Brenk en Van Rooijen over het afspiegelingsbeginsel bij doorstart 
van ondernemingen Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 21-12-2017 TK 
   
Motie van de leden Van Brenk en Van Rooijen over de kostendelersnorm Tweede 
Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 21-12-2017 TK  
   
Motie van het lid Van Brenk c.s. over het budget voor de bijstand Tweede Kamerlid, C.M. 
van Brenk (50PLUS) 21-12-2017 TK  
 
Motie van het lid van Brenk c.s. over een evaluatie van het minimabeleid Tweede 
Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 21-12-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Brenk c.s. over het rentetarief voor gemeentelijke sociale 
kredietverlening Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 21-12-2017 TK  
 
Motie van de leden Van Brenk en Van Rooijen over de generieke sollicitatieplicht voor 55-
plussers Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 21-12-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias over het tekort aan woningen met ambulante begeleiding voor 
mensen die doorstromen vanuit een GGZ-instelling Tweede Kamerlid, L. Sazias (50PLUS) 
21-12-2017 TK  
 
Motie van de leden Sazias en Ellemeet over meer medisch specialisten in loondienst 
Tweede Kamerlid, L. Sazias (50PLUS) 14-12-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias c.s. over de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico 
plaatsen Tweede Kamerlid, L. Sazias (50PLUS) 14-12-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias c.s. over valpreventie bij ouderen Tweede Kamerlid, L. Sazias 
(50PLUS) 14-12-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias c.s. over ondervoeding in de zorg Tweede Kamerlid, L. Sazias 
(50PLUS) 14-12-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Brenk over certificering van scootmobielen Tweede Kamerlid, C.M. 
van Brenk (50PLUS) 29-11-2017 TK 
 
Motie van de leden Van Brenk en Laçin over verbetering van de kennisdeling over 
gevaarlijke stoffen Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 27-11-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Brenk over verlengen van de green deal Grondstoffen Tweede 
Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 27-11-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over intrekken van het wetsvoorstel over het uitfaseren 
van de aftrek Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 09-11-2017 TK  
 
Motie van het lid Krol over zowel de Wet Hillen als de dividendbelasting niet afschaffen 
Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 02-11-2017 TK  
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Motie van de leden Krol en Roemer over verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 Tweede 
Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 02-11-2017 TK  
 
Motie van het lid Krol over uitspreken dat het beleid van het kabinet Rutte III niet leidt 
tot een voldoende evenwichtige en gelijkmatige koopkrachtontwikkeling Tweede 
Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 02-11-2017 TK  
 
Motie van het lid Krol c.s. over het instellen van een speciale Kamercommissie 
‘Ouderenbeleid’ Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 12-10-2017 TK  
 
Motie van het lid Krol c.s. over een coördinerend minister voor ‘Ouderenzaken’ Tweede 
Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 12-10-2017 TK  
 
Motie van de leden Van Brenk en Van Kent over het opschorten van de geplande korting 
en realisering van de banenafspraak Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 05-10-
2017 TK  
 
Motie van de leden Van Brenk en Gijs van Dijk over het bij de overheid invoeren van 
anoniem solliciteren Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 28-09-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Brenk over hoge prioriteit voor opsporen en voorkomen van 
arbeidsdiscriminatie Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 28-09-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias c.s. over bestuurlijke afspraken over het leidend zijn van het 
oordeel van de wijkverpleegkundige Tweede Kamerlid, L. Sazias (50PLUS) 27-09-2017 
TK  
 
Motie van het lid Van Brenk c.s. over een wettelijke verplichting voor bedrijven tot het 
delen van relevante kennis over gevaarlijke stoffen Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk 
(50PLUS) 21-09-2017 TK  
 
Motie van het lid Krol over het terugbrengen van het politiebericht op tv Tweede 
Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 13-09-2017 TK  
  
Motie van het lid Krol over een verkenning naar nut en noodzaak van een onafhankelijke 
inspectie Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 13-09-2017 TK  
 
Motie van het lid Krol over een norm van één politiebureau, politiepost of politieloket per 
gemeente Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 13-09-2017 TK  
 
Motie van de leden Sazias en Nijboer over op de kortst mogelijke termijn in elke regio 
een loket Tweede Kamerlid, L. Sazias (50PLUS) 13-09-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias over voor 1 oktober opleveren van het onderzoek naar drie 
alternatieve instrumenten Tweede Kamerlid, L. Sazias (50PLUS) 07-09-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias over een rapportage en uitstel van betaling Tweede Kamerlid, L. 
Sazias (50PLUS) 07-09-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias over inzicht welke zorgverzekeraars de onbetaalde 
doorleverplicht in combinatie met het budgetplafond in hun voorwaarden hebben 
opgenomen Tweede Kamerlid, L. Sazias (50PLUS) 06-07-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over structurele adequate financiering van gemeentelijke 
taken op het terrein van werk en inkomen Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 
05-07-2017 TK  
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Motie van het lid Krol over de strafrechtelijke aanpak van leeftijdsdiscriminatie Tweede 
Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 05-07-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Brenk over het schrappen van de leeftijdsgrens voor 
scholingsvouchers Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 29-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over de mogelijkheid van variabele uitkeringen in de 
collectieve variant Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 28-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over het uitwerken van de wettelijke bedenktijd Tweede 
Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 28-06-2017 TK  
 
Motie van de leden Van Brenk en Kuzu over het koopkrachtbeeld en de effecten van 
inkomensbeleid zo volledig mogelijk presenteren Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk 
(50PLUS) 28-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Brenk c.s. over de toereikendheid van het sociaal minimum 
fundamenteel onderzoeken en evalueren Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 28-
06-2017 TK  
 
Motie van het lid Krol over terugbrengen van het dreigingsniveau tot een aanvaardbaar 
niveau Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 27-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Brenk over de inzet van waterschappen op circulaire economie 
Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 27-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias over hoogcomplexe jeugd-ggz van de gemeenten naar het Rijk 
overbrengen Tweede Kamerlid, L. Sazias (50PLUS) 21-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias over de continuïteit van zorg Tweede Kamerlid, L. Sazias 
(50PLUS) 21-06-2017 TK  
 
Motie van de leden Van Rooijen en Bisschop over intensiveren van de samenwerking met 
België en Luxemburg binnen de Europese Unie  Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen 
(50PLUS) 21-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Brenk over het hanteren van het afspiegelingsbeginsel bij 
reorganisatieprocessen Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 13-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over onafhankelijk actuarieel onderzoek naar de verschillen 
tussen de UFR voor pensioenfondsen en verzekeraars Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen 
(50PLUS) 08-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over spoedige afronding van de evaluatie van de 
visitatiecommissies Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 07-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias c.s. over schrappen van de mantelzorgboete voor alle 
mantelzorgers Tweede Kamerlid, L. Sazias (50PLUS) 07-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Krol over het proactief delen van kennis over digitale veiligheid Tweede 
Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 06-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias over de "progressieve" handels- en investeringsstrategie als 
uitgangspunt nemen Tweede Kamerlid, L. Sazias (50PLUS) 01-06-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over beter inzicht in de resultaten van de decentralisaties 
in het sociaal domein Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 31-05-2017 TK  
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Motie van het lid Van Rooijen over inzichtelijk maken welk deel van de lopende 
taakstellingen nog zal neerslaan na 2016  Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 
31-05-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over versnellen van de onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het stelsel van passend onderwijs Tweede Kamerlid, M.J. van 
Rooijen (50PLUS) 31-05-2017 TK  
 
Motie van de leden Van Brenk en Van den Hul over het verkleinen van de kloof in het 
salarisniveau tussen primair en voortgezet onderwijs Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk 
(50PLUS) 10-05-2017 TK  
 
Motie van het lid Sazias c.s. over een afbouwplan voor de gaswinning Tweede Kamerlid, 
L. Sazias (50PLUS) 20-04-2017 TK  
 
Motie van het lid Krol over een optimale spreiding van cellen, gedetineerden en personeel 
Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 19-04-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over inzetten voor een beperkter Europees Parlement en 
een kleinere Europese Commissie Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 19-04-
2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over in EU-verband bepleiten om pre-accessiesteun per 
direct op te schorten Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 19-04-2017 TK  
 
   
Motie van het lid Van Brenk over gebruiken van de winsten van zorgverzekeraars voor 
het verlagen van het eigen risico Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 13-04-
2017 TK  
 
Motie van het lid Van Brenk over meer uniformiteit in ondersteuningsregelingen Tweede 
Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 13-04-2017 TK  
 
Motie van de leden Van Rooijen en Van Kent over geen inperking van de zeggenschap 
van de lidstaten over hun pensioenarrangementen Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen 
(50PLUS) 12-04-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van 
het ongelijke speelveld Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 12-04-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Rooijen over waarborgen dat de eerste- en tweedepijlerpensioenen 
een nationale aangelegenheid blijven Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 12-
04-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Brenk over onderzoek naar een verbod op discriminatie op elke 
denkbare grond Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 06-04-2017 TK  
 
Motie van het lid Van Brenk over een pilot om werkloze 45-plussers naar de zorg te 
begeleiden Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 29-03-2017 TK  
 
Motie van het lid Krol over de wijzigingen in de pensioenaanspraken c.q verplichtingen 
van de verschillende leeftijdsklassen in de pensioenfondsen als gevolg van de gedaalde 
rekenrente Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 13-02-2017 TK  
 
Motie van het lid Krol over pensioenindexatie voor werkenden en gepensioneerden 
Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 19-01-2017 TK  
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Motie van het lid Krol over bescherming van pensioendeelnemers bij implementatie van 
de nieuwe IORP-richtlijn Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 19-01-2017 TK 
 
Amendementen 
In 2017 diende 50PLUS onderstaande amendementen in.   
 
Amendement van de leden Van Rooijen en Van Brenk over structurele verhoging van de 
AOW met 2% Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 28-11-2017 TK  
 
Amendement van de leden Brenk en Van Rooijen over het terugdraaien van de 5% 
korting voor Wajongers Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 28-11-2017 TK  
 
Gewijzigd amendement van het lid Van Rooijen ter vervanging van nr. 10 over het 
voorkomen dat o.a. een belastingplichtige bij wie in het jaar 2019 op grond van artikel 
3.112 Wet IB 2001 een eigenwoningforfait in aanmerking wordt genomen van ten 
hoogste € 667, niet te maken krijgt met de uitfasering van de Hillen-aftrek  Tweede 
Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 22-11-2017 TK  
 
Gewijzigd amendement van het lid Van Rooijen ter vervanging van nr. 11 over het 
voorkomen dat belastingplichtigen die op 31 december 2018 recht hebben op de Hillen-
aftrek, te maken krijgen met de uitfasering van de regeling  Tweede Kamerlid, M.J. van 
Rooijen (50PLUS) 22-11-2017 TK  
 
Amendement van het lid Van Rooijen over het voorkomen dat belastingplichtigen die op 
31 december 2018 recht hebben op de Hillen-aftrek, te maken krijgen met de uitfasering 
van de regeling Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 22-11-2017 TK  
 
Amendement van het lid Van Rooijen over het voorkomen dat bij o.a. belastingplichtigen 
bij wie in 2019 op grond van artikel 3.112 Wet IB 2001 een eigenwoningforfait in 
aanmerking wordt genomen van ten hoogste € 2000 te maken krijgen met de uitfasering 
van de Hillen-aftrek Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 22-11-2017 TK  
 
Amendement van het lid Van Rooijen over het in bepaalde gevallen bevriezen van de 
grondslag voor de vaststelling van het eigenwoningforfait, op de eigenwoningwaarde van 
het belastingjaar die van toepassing was in het jaar waarin een belastingplichtige of zijn 
fiscale partner voor het eerst recht had op de Hillen-aftrek.  Tweede Kamerlid, M.J. van 
Rooijen (50PLUS) 22-11-2017 TK  
 
Amendement van het lid Van Rooijen over het stellen van de grondslag voor de 
vaststelling van de bijtelling voor het privé-gebruik van een woning, alsmede van het 
eigenwoningforfait, op 2/3 van de WOZ-waarde Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen  
 
Gewijzigd amendement van het lid Van Rooijen ter vervanging van nr. 22 over het 
afschaffen van de Bosbelasting Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 22-11-2017  
 
Gewijzigd amendement van het lid Van Rooijen ter vervanging van nr. 20 over het 
herstel van de oorspronkelijke werking van de wet Hillen  Tweede Kamerlid, M.J. van 
Rooijen (50PLUS) 21-11-2017 TK  
 
Amendement van het lid Van Rooijen over het herinvoeren van de ouderentoeslag 
Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 17-11-2017 TK  
 
Amendement van het lid Van Rooijen over het afschaffen van de Bosbelasting Tweede 
Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 16-11-2017 TK  
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Amendement van het lid Van Rooijen over geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw van 
de ouderenkorting  Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 16-11-2017 TK  
 
Amendement van het lid Van Rooijen over het herstel van de oorspronkelijke werking 
van de wet Hillen Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 16-11-2017 TK  
Amendement van het lid Van Rooijen over het verhogen van de ouderenkorting Tweede 
Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 16-11-2017 TK  
 
Amendement van het lid Van Rooijen over behoud van de mogelijkheid van tussentijdse 
afkoop Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 07-11-2017 TK  
 
Amendement van het lid Van Rooijen over scholing richting kansberoepen Tweede 
Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 29-06-2017 TK  
 
Amendement van het lid Van Rooijen over een verhoging van de AOW Tweede Kamerlid, 
M.J. van Rooijen (50PLUS) 23-06-2017 TK  
 
Gewijzigd amendement van het lid Van Rooijen ter vervanging van nr. 9 over heldere 
regels en duidelijke overgangstermijnen voor het bestuursmodel intern toezicht 
pensioenfondsen Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 08-06-2017 TK  
 
Amendement van het lid Van Rooijen over heldere regels en duidelijke 
overgangstermijnen voor het bestuursmodel intern toezicht pensioenfondsen Tweede 
Kamerlid, M.J. van Rooijen 
 
Mondelinge en schriftelijke vragen 
50PLUS mocht in 2017 vier mondelinge vragen stellen tijdens het Vragenuur. Daarnaast 
zijn er in totaal 14 sets schriftelijke vragen gesteld door de verschillende leden. 
Hieronder een overzicht. 
 
Mondelinge vragen Het bericht ‘Gevangenisdirecteur: veiligheid gevangenissen onder 
druk’ (Nos.nl, 11 september 2017)  Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 12-09-2017 
TK  
 
Mondelinge vragen De uitspraken van minister Kamp over het beleggingsbeleid van 
Nederlandse pensioenfondsen (Buitenhof, 21 mei 2017)  Tweede Kamerlid, M.J. van 
Rooijen (50PLUS) 23-05-2017 TK  
 
Mondelinge vragen Het bericht ‘CZ-klanten ontdekken voor 2,4 miljoen aan onjuiste 
zorgnota’s’ (Skipr.nl, 5 mei 2017)  Tweede Kamerlid, L. Sazias (50PLUS) 09-05-2017 TK  
 
Mondelinge vragen Het bericht ‘Belastingtelefoon geeft nog steeds erg vaak het 
verkeerde antwoord’ (Rtlnieuws.nl, 24 maart 2017) Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen 
(50PLUS) 28-03-2017 TK 
 
Schriftelijke vragen De Nieuwste cijfers UWV waaruit blijkt dat de langdurige 
werkloosheid 55-67 nog steeds ernstig is  Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 
27-12-2017 TK  
 
Schriftelijke vragen Het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen 
Burgerlijk pensioenfonds (ABP)  Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 15-12-
2017 TK  
 
Schriftelijke vragen Het bericht 'Verdachte verpleeghuismoord had verklaring van goed 
gedrag'  Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 11-12-2017 TK  
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Schriftelijke vragen Het artikel “Kinderen kunnen voortaan - zonder medisch dossier - 
slecht rijgedrag van ouders melden”  Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 27-10-
2017 TK  
 
Schriftelijke vragen Fiscale aspecten van specifieke uitkeringen op grond van de Duitse 
wet Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 06-10-2017 TK  
 
Schriftelijke vragen Mededelingen in de Troonrede en media over de voor 2018 
verwachte koopkrachtontwikkeling  Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 21-09-2017 
TK  
 
Schriftelijke vragen Het onderzoek ‘De schaduwzijden van Graniet’  Tweede Kamerlid, L. 
Sazias (50PLUS) 29-08-2017 TK  
 
Schriftelijke vragen Het bericht "Nederland tweede op lijst online illegale wapenhandel"  
Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 24-07-2017 TK  
 
Schriftelijke vragen Het bericht “aantal afgekeurde ouderen stijgt sterk; voor zware 
beroepen komt pensioen te laat” Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 13-07-
2017 TK  
 
Schriftelijke vragen De gang van zaken bij sociale werkbedrijven Tweede Kamerlid, C.M. 
van Brenk (50PLUS) 10-05-2017 TK  
 
Schriftelijke vragen Antidepressiva en taperingstrips Tweede Kamerlid, L. Sazias 
(50PLUS) 13-04-2017 TK  
 
Schriftelijke vragen Het bericht “Bezetting ambulances in steden in de knel” Tweede 
Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) 13-04-2017 TK  
 
Schriftelijke vragen Het bericht “Laaggeletterdheid kost 1 miljard” Tweede Kamerlid, C.M. 
van Brenk (50PLUS) 06-04-2017 TK  
 
Schriftelijke vragen Tijdelijke opvang van ouderen  Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol 
(50PLUS) 24-03-2017 TK  
 
Schriftelijke vragen De uitzending van Kassa inzake onveilige sleutelkluisjes Tweede 
Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) 31-01-2017 TK 
 
 


