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Op 20 september 2012 zijn de 50PLUS-leden Henk Krol en Norbert Klein 

beëdigd als leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Daarmee 

vormen zij de eerste fractie in de Tweede Kamer namens 50PLUS.  

 

Huisvesting 

Omdat een nieuwe fractie geen kantoorruimte of personele ondersteuning 

heeft, heeft de fractie tot eind oktober haar intrek genomen in de Oudkamer, 

één van de kleine vergaderzalen van de Tweede Kamer.  Eind oktober zijn vijf 

definitieve kantoorruimten betrokken op de 4e verdieping van gebouw H. 

 

Organisatie 

Een Tweede Kamerfractie kan een beroep doen op de Regeling Financiële 
Ondersteuning fractie Tweede Kamer. Met de toegekende subsidie kan de 

facilitering van fractie (kantooruitgaven, personeelskosten) betaald worden. 

Om voor de subsidie in aanmerking te komen is de Stichting Ondersteuning 

Tweede Kamerfractie 50PLUS opgericht. De fractieleden vormen het 

stichtingsbestuur. 

 

Personeel 

De fractie heeft zich in de begin periode laten bijstaan door een secretaresse 

via een uitzendbureau en een externe adviseur voor  werving en selectie. 

In een open procedure via de Volkskrant en via de website www.vkbanen.nl 

zijn kandidaten uitgenodigd om te solliciteren voor de functies van ambtelijk 

secretaris en beleidsmedewerker. Ruim 100 kandidaten hebben gesolliciteerd  

voor de functie van ambtelijk secretaris en ruim 200 kandidaten voor de 

functie van beleidsmedewerker.  

 

De stichting heeft  de financiële ruimte om  6 medewerkers (op fulltime basis) 

aan te trekken. 

Per 31-12-2012 bestond het fractiebureau uit: 

Simon Geleijnse, ambtelijk secretaris (1 fte) 

David van den Brink, beleidsmedewerker (0,6 fte) 

Joyce Schiferli, beleidsmedewerker (1 fte) 

Joeri Veen ( persoonlijk medeweker Krol/Klein) (1 fte) 



Hylke ten Cate (onderzoeker) (0,3 fte) 

Om de gewenste optimale opbouw van het fractie te krijgen, is gelet op 

ervaringen bij de andere fractiebureaus er voor gekozen om ook de functie 

van persoonlijk medewerker in te stellen en de opbouw afhankelijk te laten 

zijn van de verschillende disciplines en teamvorming. 

 

Politieke activiteiten 

De fractie heeft de inwerkperiode gebruikt om eerst bekend te worden met 

het reilen en zeilen van de Tweede Kamer. In de eerste maanden is  de 

fractie daar ondersteund vanuit de griffie door de adjunct-griffier Marloes 

Schüssel. Ook zijn de  fractieleden geschoold in het Reglement van Orde van 

de Tweede Kamer. 

Een eerste verdeling van de beleidsterreinen tussen de fractieleden heeft 

plaatsgevonden.  Begin 2013 is deze verdeling nader gewijzigd. (Zie actueel 

schema onderaan) 

 

De politieke agenda is eind 2012 grotendeels beheerst door de behandeling 

van de Rijksbegroting 2013 en de regeringsverklaring van het kabinet VVD-

PvdA.  

In de periode september-december 2012 zijn uitgevoerd: 

Plenair Rijksbegroting 2013: de Algemene beschouwingen, de begrotingen 

van de ministeries VWS, SZW, Financiën, Belastingplan 2013, Onderwijs, 
Cultuur, Media, Binnenlandse Zaken, V&J, EZ (in januari 2013) 

Daarnaast is nog aan vele Algemene Overleggen en wetgevingsoverleggen 

deelgenomen. 

 

Door de fractie zijn onder andere ingediend:  

 

-Schriftelijke vragen over pensioenen in de zorg, toezicht door de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg en over eenzaamheid onder ouderen. 

 

-Moties betreffende: 

 -Afschaffing Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten 

 -Aanjagen lokale werkgelegenheidsinitiatieven 

 -Benoemen coördinerend minister van ouderenbeleid 

 -Voorgenomen wijziging WW-duur 

 -Voorkeursbeleid op grond van leeftijd 

 -Onderzoek rekenrente door de Algemene Rekenkamer 

 -Uitkering van samenwonende AOW’ers 
 -Bibliotheekbeleid 



 -Verdere verbetering reisinformatiesysteem 

         -Bevordering volwasseneducatie 

         -Inzet van oudere docenten 

 

 

 

-Amendementen (mede ingediend) betreffende: 

 -Voortzetting van de bestaande regeling tegemoetkoming adoptiekosten 

-Recht op werkbonus vanaf een arbeidsinkomen van 50% van het   

 minimumloon 

-Uitstellen beperking reikwijdte btw-vrijstelling voor diensten op het 

  vlak van gezondheidskundige verzorging van de mens door  

 beoefenaren van een (para)medisch beroep 

 

De fractie heeft gewerkt aan een actief mediabeleid. In het bijzonder is het 

mediabeleid gericht op het intensief optreden van de fractievoorzitter Henk 

Krol in radio, TV en de gedrukte pers. 

In diverse vakbladen zijn bijdragen op deelonderwerpen  van Norbert Klein 

opgenomen. 

 

Maart 2013 

Norbert Klein 

Fractiesecretaris 50PLUS Tweede Kamerfractie 

 

Commissie Henk Krol Norbert Klein 

Commissie voor de Werkwijze   V 

Verzoekschriften en 

Burgerinitiatieven 

V   

Binnenlandse zaken   V 

Buitenlandse zaken V   

Buitenlandse handel en OS V   

Defensie V   

Economische Zaken   V 

Europese Zaken V   



Commissie Henk Krol Norbert Klein 

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 

 
 


