
 

 

61e vergadering dinsdag 11 maart 2014 

Regeling van werkzaamheden 

Ik geef het woord aan de heer Van Ojik van GroenLinks. 

De heer Van Ojik (GroenLinks): 
Voorzitter. Ik ga het toch nog een keer proberen: een debat aanvragen over de 
strafbaarstelling van illegaliteit. Steeds meer leden van deze Kamer doen hier 
publiekelijk uitspraken over. Collega Slob is hiermee begonnen. Daarop heeft de 
staatssecretaris gereageerd. Vanochtend heeft de fractievoorzitter van de VVD 
gezegd dat die strafbaarstelling wat hem betreft best van tafel kan, mits de VVD 
daarvoor iets heel moois terugkrijgt. Ik denk dat dit debat in deze Kamer thuis-
hoort. De kaarten moeten op tafel en er moet duidelijkheid komen. Het gaat hier-
bij om de meest kwetsbare mensen in de Nederlandse samenleving. Zij hebben 
recht op duidelijkheid. Vandaar mijn verzoek aan u, voorzitter, om zo spoedig 
mogelijk een debat in te plannen over de strafbaarstelling van illegaliteit. 

De voorzitter: 
Er is een verzoek om steun voor het houden van een debat over de strafbaarstel-
ling van illegaliteit. 

De heer Fritsma (PVV): 
De PVV vindt het onvoorstelbaar dat de VVD-fractie zelfs bereid is om de straf-
baarstelling van illegaliteit van tafel te vegen. Ik zou zeggen: wat blijft er dan nog 
over? De PVV-fractie wil die wet natuurlijk wel en ze wil er ook zo snel mogelijk 
duidelijkheid over. Daarom steun voor dit verzoek. 

De heer Van Hijum (CDA): 
Ook de CDA-fractie denkt dat niemand hier nog een touw aan vast kan knopen en 
vindt het verzoek om een debat dan ook zeer terecht. 

Mevrouw Gesthuizen (SP): 
Vanuit een andere invalshoek van harte steun van de SP-fractie voor het verzoek 
vanuit de GroenLinks-fractie. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD): 
Steun voor het verzoek. 

De heer Zijlstra (VVD): 
Er is niet veel nieuws onder de zon. Een jaar geleden is er iets vergelijkbaars ge-
zegd. Ik heb geen behoefte aan een debat. 

De voorzitter: 
Geen steun voor het debat dus. 



 

 

 

 

 

Mevrouw Maij (PvdA): 
Als de wet er komt, zullen wij erover debatteren. Nu geen steun voor een debat. 

De voorzitter: 
Mijnheer Van Ojik, u hebt niet de steun van de meerderheid voor het houden van 
een debat op dit moment. 

De heer Van Ojik (GroenLinks): 
Nee, dat begrijp ik. Wij weten echter nog steeds niet wanneer het wetsvoorstel 
definitief zal worden ingediend. De staatssecretaris heeft gezegd dat dit voor de 
zomer of misschien zelfs na de zomer zal gebeuren. Dat betekent helaas dat 
mensen nog veel langer in onzekerheid zitten. Naar mijn smaak is dat onnodig. 
Misschien mag ik een vraag herhalen die collega's eerder al hebben gesteld aan 
het kabinet, namelijk om tenminste aan de Kamer te laten weten of het wets-
voorstel in de ijskast staat of dat het gewoon volgens plan zal worden ingediend. 
Dat kan in één regel in een briefje. Wij weten dan van de zijde van het kabinet in 
ieder geval waar wij op dat punt aan toe zijn. 

De voorzitter: 
Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het 
kabinet. Ik dank u voor uw verzoek. 


