
 

Jaarverslag 2014 Fractie 50PLUS Tweede Kamer 
 
2014 was een bijzonder druk en hectisch jaar voor de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. 
Een jaar waarin voor de schermen veel gebeurde, zichtbaar voor heel Nederland, maar 
ook achter de schermen, niet zo opvallend misschien, maar zeker zo belangrijk. In dit 
jaaroverzicht geven we u graag een overzicht van de belangrijkste zaken die in 2014 de 
revue passeerden. 
 
In 2014 hebben drie personen 50PLUS in de Tweede Kamer vertegenwoordigd als 
fractieleider: Norbert Klein, Martine Baay-Timmerman en Henk Krol. 
 
Tot 28 mei was Norbert Klein fractievoorzitter en werd de tweede zetel van 50PLUS bezet 
door Martine Baay-Timmerman. Op 28 mei zette Klein Martine eigenhandig uit de fractie. 
Er was volgens hem een onherstelbare vertrouwensbreuk. Het hoofdbestuur van 50PLUS 
veroordeelde het eenzijdige optreden van Klein. In een verklaring meldde de partijleiding 
het niet eens te zijn met de gang van zaken. Het bestuur zegde het vertrouwen in Klein 
op en vroeg hem de zetel van 50PLUS op te geven. Norbert Klein weigerde dat. Hij ging 
vanaf dat moment verder als 50PLUS Klein. De officiële – tot één persoon gereduceerde 
– fractie kreeg toen noodgedwongen de naam 50PLUS Baay-Timmerman.   
 
Vanaf dat moment was Martine Baay-Timmerman fractievoorzitter van 50PLUS in de 
Tweede Kamer. In september vroeg het hoofdbestuur aan Henk Krol of hij Martine op 
uitnodiging van de Kiesraad tijdelijk wilde vervangen in de Tweede Kamer. Martine had 
tijd nodig om te herstellen van een ziekte. Dat herstel verliep voorspoedig, maar medici 
raadden haar toch af weer volledig aan de slag te gaan. Martine besloot haar Kamerzetel 
op te geven en het partijbestuur vroeg aan Henk om door te gaan als fractieleider.  
 
Onmiddellijk na de terugkeer van Henk Krol in de Tweede Kamer startte ook het 
mediaoffensief tegen hem opnieuw. Hij zou ministeriële subsidiegelden niet verantwoord 
hebben in de tijd dat hij hoofdredacteur was van de Gay Krant. Het hoofdbestuur van 
50PLUS sprak zijn vertrouwen in Henk uit. Het bestuur benadrukte dat nimmer is 
aangetoond dat Henk misbruik van subsidiegelden heeft gemaakt, dat hij geen partij is in 
het geschil dat loopt en dat hij nooit door het ministerie gehoord of zelfs maar ingelicht 
is.  
 
50PLUS richtte zich in 2014 in de Tweede Kamer speciaal op een aantal belangrijke 
thema’s. Zorg (in het algemeen en in het bijzonder voor ouderen), welzijn van ouderen 
en veiligheid (met name thuis) waren duidelijke speerpunten. Het schrijnend tekort aan 
geschikte woonruimte voor ouderen werd aan de kaak gesteld en zaken als huren, 
mobiliteit en communicatie (denk aan de post en digitalisering), houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën en fiscaliteit kregen alle aandacht. Vanzelfsprekend leverde 50PLUS 
veel inbreng bij de thema’s pensioenen en het nieuwe pensioenstelsel. De constante 
aanvallen van het PvdA/VVD-kabinet op het inkomen en de koopkracht van ouderen – nu 
alweer voor het zesde jaar op rij – waren voor de fractie aanleiding om deze 
problematiek keer op keer aan de orde te stellen. Een groot punt van zorg is de steeds 
verder oplopende werkloosheid onder 50-plussers.  
 



Door zowel Norbert Klein, Martine Baay als Henk Krol werden in 2014 diverse moties 
ingediend, soms als initiatiefnemer, soms als medeondertekenaar. Aan het begin van het 
jaar werd een mede door 50PLUS ondertekende motie aangenomen over het versnellen 
van de vergunningprocedures voor het aardbevingsbestendig maken van gebouwen in 
het gaswingebied in het noorden van Nederland. Bij toekomstige winningsplannen voor 
gas moet veiligheid als primair criterium gehanteerd worden.  
In een tweede aangenomen motie werd de regering verzocht te zorgen voor een 
stroomlijning tussen de maatregelen in de wet Werk en zekerheid en de nieuwe wet 
Werken na AOW-leeftijd door de inwerkingtreding van deze wetten op elkaar af te 
stemmen, 
 
Martine Baay kwam met een motie waarin werd gevraagd de naam Advies- en Meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) te veranderen. De naam dekt niet de 
lading en zorgt voor verwarring omdat ook ouderenmishandeling gemeld kan worden. De 
motie werd aangenomen. In andere moties die werden aangenomen werd gevraagd om  
de totstandkoming van een onderzoeks- en behandelcentrum voor de ziekte van Lyme te 
bevorderen en om de aanpak van antisemitisme in Europees verband expliciet te 
agenderen.  
 
In een andere belangrijke motie die mede door 50PLUS werd ingediend en die werd 
aangenomen wordt de regering verzocht zich er voor in te zetten dat de nieuwe Europese 
Commissie de pensioenstelsels en pensioenvoorzieningen van de individuele lidstaten 
ongemoeid laat. De regering werd eveneens met moties opgeroepen laaggeletterdheid bij 
ouderen te bestrijden en duurzaamheid in het onderwijs te faciliteren, om zo succesvol te 
werken aan een leefbare planeet en een groene economie voor nu en later. 
 
50PLUS ondersteunde een motie om toediening van psychofarmaca op niet-medische 
gronden te bestrijden. In sommige instellingen worden ouderen vanwege 
personeelstekort gedrogeerd met psychofarmaca, versuffende middelen. De meerderheid 
van de Tweede Kamer was het er mee eens dat deze versuffende middelen uitsluitend 
mogen worden toegediend als er een medische noodzaak is. 
 
Tijdens de wetsbehandeling van de veelbesproken WMO is er een amendement van 
Martine aangenomen waarin wordt geregeld dat er altijd een schriftelijk verslag moet 
worden opgesteld van het onderzoek dat de gemeente heeft uitgevoerd in het 
keukentafelgesprek.  
 
In twee in onze ogen belangrijke moties vroeg 50PLUS om meer aandacht voor 
seniorvriendelijk beleid in ziekenhuizen en om de medicatiebeoordeling buiten het eigen 
risico te plaatsen. Beide moties werden ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van 
VWS. En helaas, beide voorstellen werden verworpen. 
 
Andere belangrijke moties in 2014 gingen over pensioenen en de koopkracht van 
ouderen. De regering werd verzocht in de wet Pensioencommunicatie op te nemen dat 
pensioenfondsen moeten rapporteren over hun reële dekkingsgraad, bijvoorbeeld in hun 
jaarverslag. Zo kan zicht worden gehouden op hoe pensioenfondsen er voor staan en wat 
hun ware dekkingsgraad is.  
 
Het vermogen van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen groeide alleen al in 
2014 met 200 miljard euro. Sinds het begin van de crisis verdubbelde het vermogen van 
de fondsen zelfs, van 600 miljard euro in 2007 tot 1.240 miljard eind 2014. De 
koopkracht van de mensen die tien jaar geleden met pensioen gingen is in diezelfde 
periode echter gedaald, tot 17 procent aan toe. Oorzaak is mede de 
overheidsregelgeving waarmee pensioenfondsen hun dekkingsgraad moeten berekenen. 
De rekenrente biedt geen reële weerspiegeling van de financiële gezondheid van de 
pensioenfondsen. 50PLUS heeft daar in de Tweede Kamer meermaals tegen geageerd.  
 



Na veel lobbywerk werd de motie Krol over de koopkrachtontwikkeling van ouderen op 
basis van de geboortecohortbenadering door een meerderheid van de Kamer 
ondersteund. Henk vroeg om een andere berekening van de koopkracht van ouderen. Nu 
vergelijkt het kabinet een 85-jarige van nu met een 85-jarige van tien jaar geleden. Maar 
die vergelijking is niet eerlijk. Om de werkelijke, in het dagelijks leven ervaren 
koopkrachtdaling in beeld te brengen, moet de 85-jarige van nu vergeleken worden met 
zichzelf, met de 75-jarige van tien jaar geleden dus. Uit deze zogenaamde 
‘geboortecohortbenadering’ zal blijken dat het de ouderen zijn die er als groep relatief 
het met meest op achteruit is gegaan. 
 
Onder de door 50PLUS ingediende moties die niet voldoende  steun van de Kamer kregen 
was een voorstel over het instellen van een veiligheidsadviseur die ouderen terzijde zou 
kunnen staan bij veiligheidsonderwerpen als valpreventie, inbraakpreventie en de 
weerbaarheid van thuiswonende ouderen. 
 
Bij de begrotingsbehandeling van VWS diende 50PLUS een motie in om reiskosten voor 
mantelzorgers fiscaal aftrekbaar te maken. Dankzij mantelzorgers blijven de kosten voor 
de gezondheidszorg betaalbaar. Daarom is het onverstandig dat mantelzorgers door 
belastingmaatregelen extra worden belast, aldus Henk Krol.  
 
In een Kamerdebat over de verpleeghuizen half november kreeg 50PLUS een harde 
toezegging van staatssecretaris Van Rijn. Hij gaat onderzoeken met welk percentage de 
regeldruk voor medewerkers van verpleeghuizen moet afnemen. Ook hij vindt het 
onzinnig dan men zoveel tijd kwijt is aan administratie; tijd die beter gebruikt kan 
worden om daadwerkelijk hulp te verlenen.  
 
Op verzoek van 50PLUS werkt de Belastingdienst aan een vangnet voor burgers die 
belastingzaken niet digitaal kunnen afhandelen. Dat is nodig omdat op termijn de 
bekende blauwe envelop van de Belastingdienst zal worden afgeschaft.  
  
De bestrijding van de werkloosheid onder ouderen is voor 50PLUS een prioriteit. 50PLUS 
vroeg daarvoor in een amendement ingediend tijdens de begroting van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 15 miljoen euro extra. 50-plussers die in de WW of de bijstand zitten 
zullen niet snel aan werk komen, zeker niet nu het kabinet de versnelde verhoging van 
de AOW-leeftijd doorzet. Geen enkele andere partij in de Tweede Kamer steunde het 
amendement van 50PLUS echter: niemand wilde extra budget vrijmaken voor de 
bestrijding van de werkloosheid onder ouderen. 
 
In het debat met de regering over het arbeidsmarktbeleid zei Henk Krol dat het water de 
oudere werknemers aan de lippen staat. De focus moet volgens 50PLUS nadrukkelijker 
liggen op de oudere werknemer die werkt, langer moet doorwerken, ófwel aan de kant is 
komen te staan. 50PLUS wil krachtig en intensief beleid om 50-plussers aan het werk te 
houden en te krijgen. 
 


