
 
Jaarverslag 2013 
Tweede Kamerfractie 50PLUS  
Het jaar 2013 was het eerste volledige kalenderjaar van de Tweede Kamerfractie 50PLUS. Tot 
en met 4 oktober 2013 werd de fractie gevormd door Henk Krol (Fractievoorzitter) en Norbert 
Klein. Nadat Henk Krol om hem moverende redenen zijn Kamerlidmaatschap per 4 oktober had 
beëindigd is Martine Baay-Timmerman (nummer 3 van de kieslijst) per 29 oktober 2013 beëdigd 
als Kamerlid. Na het vertrek van Henk Krol is Norbert Klein Fractievoorzitter. Na de beëdiging 
van Martine Baay-Timmerman zijn de beleidsterreinen opnieuw verdeeld tussen de fractieleden 
(zie actueel schema onderaan). 
Organisatie en huisvesting 
De Tweede Kamerfractie heeft met een  beroep  op de Regeling Financiële Ondersteuning 
fractie Tweede Kamer de beschikking over een subsidie. Met de toegekende subsidie kan de 
facilitering van de fractie (kantooruitgaven, personeelskosten etc.) betaald worden. Om voor 
deze subsidie in aanmerking te komen is, conform de regels en wetgeving, de Stichting 
Ondersteuning Tweede Kamerfractie 50PLUS in 2012 opgericht. De jaarrekening over 2012 is in 
2013 tijdig ingediend en vastgesteld door het Presidium van de Tweede Kamer. 
De Kamerleden en medewerkers zijn gehuisvest in vijf kantoorruimten op de vierde verdieping 
van gebouw H van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Personeel 
In 2013 werd de Tweede Kamerfractie in haar werkzaamheden ondersteund door drie 
beleidsmedewerkers, twee fractiemedewerkers, een onderzoeker, een persvoorlichter en een 
ambtelijk secretaris. Het gaat daarbij om ongeveer 6 FTE. Gedurende het jaar zijn er enkele 
personele wijzigingen geweest. Ten behoeve van de medewerkers zijn er diverse verzekeringen 
en een pensioenvoorziening afgesloten. 
Media 
De Tweede Kamerfractie is met een wisselende  intensiteit in de media geweest. In het begin 
van 2013 was er zeer veel aandacht voor het door de fractie geïnitieerde Meldpunt Koopkracht. 
Naar aanleiding van diverse fiscale maatregelen werden gepensioneerden en vroeg-
gepensioneerden namelijk geconfronteerd met een flinke koopkrachtdaling. 
Ook naar aanleiding van de peilingen was er regelmatig aandacht voor de positie en het werk 
van de Tweede Kamerfractie. Uiteraard was ook het vertrek van Henk Krol en de beëdiging van 
Martine Baay-Timmerman reden voor aandacht in de media. 
Politieke activiteiten 



Voor een uitgebreid overzicht van de politieke activiteiten van de Tweede Kamerfractie 50PLUS 
verwijzen we graag naar de website van de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl) . Op de 
persoonlijke pagina’s van de Kamerleden staat een overzicht van alle gestelde  mondelinge en 
schriftelijke vragen en alle ingediende moties en amendementen. Daarnaast hebben de 
Kamerleden deelgenomen aan vele relevante debatten en overleggen. Van de belangrijkste  
inbrengen tijdens debatten en overleggen zijn nieuwsberichten gepubliceerd op de website van 
50PLUS. 
Ook waren de Kamerleden  regelmatig aanwezig bij het in ontvangst nemen van petities. 
Aantal doorgelaten mondelinge vragen tijdens Vragenuur: 3 
Aantal ingediende sets met schriftelijke vragen: 28 
Aantal ingediende of mede-ingediende  moties door Kamerleden 50PLUS: 77 
Aantal ingediende amendementen: 25 
Naast de politieke activiteiten in de Tweede Kamer  was er ook met enige regelmaat overleg 
met de Eerste Kamerfractie 50PLUS en de Statenleden van 50PLUS. Ook met leden van de 
partij en geïnteresseerde burgers had de fractie regelmatig contact. Duizenden e-mails, 
honderden brieven en telefoontjes zijn door de Kamerleden en medewerkers afgehandeld. 
Maart 2014 
Norbert Klein 
Fractievoorzitter Tweede Kamerfractie 50PLUS 



Commissie
Norbert 
Klein

Martine 
Baay

Binnenlandse zaken V  

Buitenlandse zaken   V

Buitenlandse handel en OS   V

Defensie V

Economische Zaken V  

Europese Zaken V

Financiën V  

Infrastructuur en Milieu V

Koninkrijksrelaties V

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap V  

Rijksuitgaven V  

Sociale Zaken en Werkgelegenheid V

Veiligheid en Justitie   V

Volksgezondheid, Welzijn en Sport   V

Wonen en Rijksdienst V


