
Verslag van dag in de Tweede Kamer 
 
 
Interview Maarten Groothuizen 

1. Wat is het leukste aan het werk als Tweede Kamerlid? 
Ik vind het werk heel leuk, omdat het zo divers is en omdat ik in aanraking kom met 
allerlei mensen en dingen waarvan ik van te voren nog nooit had gehoord. De 
afgelopen tijd ben ik bijvoorbeeld heel erg bezig geweest met de problematiek 
rondom homoseksuele asielzoekers. Voor 15 maart wist ik niet eens dat dat een 
probleem was. Er komen heel veel mensen langs, je gaat naar veel organisaties, je 
krijgt veel informatie (soms een beetje teveel) en dat is heel leuk. Je ziet wat er 
allemaal gebeurd in de wereld. 

 
2. Wat is het minst leuke aan het werk als Tweede Kamerlid? 

Nou ja, sommige dingen zijn gewoon nog heel ouderwets georganiseerd. Lange 
verhalen, mensen die soms eindeloos blijven praten. Er zijn sessies, vooral als je zelf 
zit te kijken en er niet actief aan deelneemt, die heel langdradig zijn. Dat is niet het 
beste deel van mijn werk. 

 
3. Wat verwachtte u van het werk als Tweede Kamerlid voordat u eraan begon? 
Voldoet het aan uw verwachtingen? 

Ik denk niet dat ik heel veel verwachtingen had voordat ik begon. Ik heb in Nijmegen 
in de gemeenteraad gezeten, dus ik denk dat ik er een beetje vanuit ben gegaan dat 
het daar mee te vergelijken was. Dat is tot op zekere hoogte ook wel zo, omdat dit 
een beetje de gemeenteraad van Nederland is. Het is alleen groter en er is meer 
media en persaandacht. 
 

 
4. Wat verraste u het meest toen u in de Tweede Kamer begon? 

Het verschrikkelijk slechte gebouw waarin wij huizen. Het ziet er wel aardig uit, maar 
als je erin zit te werken is het echt een ramp. De kamer waarin ik nu zit is nog wel 
redelijk goed, maar waar ik eerst zat was het echt verschrikkelijk. Als de zon erop 
schijnt is het er echt niet te harden, je kunt er niet luchten en er is geen airco. Als je 
daar dan te lang zit krijg je altijd een beetje hoofdpijn door het gebrek aan zuurstof. 
 

 
5. Wat is het leukste wat u tot nu toe als Tweede Kamerlid heeft mogen doen? 

Ik vind werkbezoeken heel leuk. Laatst ben ik bijvoorbeeld bij een boswachter op 
bezoek geweest. Toen ben ik echt een hele dag met die man de natuur in geweest 
en kon ik alles zien waar hij tegenaan liep, bijvoorbeeld de problemen rondom 
afvaldumping. Daarnaast heb ik kunnen genieten van de prachtige natuur van de 
Brabantse Wal. Bijna iedereen is wel bereid om een kamerlid te ontvangen, dus het 
is heel leuk dat je dat kunt doen. 
 

 
6. Bent u het ook wel eens niet eens met een standpunt van uw partij? En als dat 
zo is, kiest u dan in de eerste plaats voor uw eigen mening of voor de mening van de 
partij? 

Ja dat komt wel eens voor. Het gaat natuurlijk over heel veel verschillende dingen. 
Mensen vinden dat volgens mij vaak ingewikkeld, maar ik ben onderdeel van een 
partij. Ik ben hier niet gekozen omdat iedereen mij kende, maar omdat mensen D66 
kennen en omdat D66 dacht dat het goed was om iemand met mijn achtergrond op 
de lijst te hebben. Dat betekent dat je ook een beetje committeert aan de 
standpunten van de partij. Er kan natuurlijk altijd wel eens iets zijn waarvan je denkt 



‘Dit vind ik echt onaanvaardbaar, daar kan ik echt niet mee leven!’, maar hier moet je 
natuurlijk wel mee oppassen, want als iedereen dit doet dan wordt het natuurlijk een 
chaos en herkend niemand de partij meer. Daarnaast is het ook zo dat ik van heel 
veel onderwerpen geen kaas gegeten heb, dus dan heb ik daar ook geen standpunt 
over. 
 

 
7. Als u iets zou mogen/ kunnen veranderen aan de Nederlandse politiek, wat zou 
dat dan zijn? 

Soms zie je mensen behoorlijk tegen elkaar tekeer gaan, de PVV heeft daar een 
handje van, maar ook andere partijen. Wat mij betreft doen dit er teveel, dit is niet 
heel chique. Het is daarnaast ook niet goed voor het aanzien van de politiek. Het is 
prima dat je het met elkaar oneens bent, maar om nou bepaalde woorden te gaan 
gebruiken of om mensen persoonlijk aan te gaan vallen vind ik niet zo leuk. 
 

 
8. Waarom bent u lid geworden van D66? Wat vindt u het belangrijkste standpunt 
van uw partij? 

Het gaat er vooral om bij welke partij je je het meest thuis voelt. Daarnaast zijn 
D66’ers over het algemeen zeer redelijke mensen, hebben we geen zware 
ideologische lading en hebben we een liberale inslag. Daarnaast heeft de partij er 
begrip voor dat mensen niet alleen een individu zijn, maar ook een deel van de 
samenleving. D66 is heel erg gericht op het op oplossen van problemen: ‘Op welke 
manier kunnen we er het beste van maken?’ Dat spreekt mij heel erg aan. Van 
oudsher vind ik de democratische vernieuwing bij D66 ook een interessant punt, ik 
weet niet of ik dat het allerbelangrijkste vind, maar ik vind het wel belangrijk. 
 

 
9. Waarom wilde u Tweede Kamerlid worden? Wat heeft u gedaan om dit te 
worden? Wat heeft u bijvoorbeeld gestudeerd? 

Ik heb rechten en filosofie gestudeerd, daarnaast heb ik ook nog een tijdje 
Ruslandkunde gedaan, maar dat heb ik niet afgemaakt. Dat ik Tweede Kamerlid ben 
geworden is eigenlijk een beetje toeval. Ik heb eerst in Nijmegen in de gemeenteraad 
gezeten, wat ook een beetje toeval was. Toen het kabinet in 2012 viel vroegen ze 
me of ik niet een poging wilde wagen om in de Tweede Kamer te komen. Dat heb ik 
toen toegezegd maar ik werd niet gekozen. Ik wilde het nog een keer proberen en 
dat is de reden dat ik hier nu zit. Het was niet een heel uitgestippeld plan ofzo. 
 

 
10. U was eerst officier van justitie, welk werk vindt u (tot nu toe) leuker? Waarom? 

Dat is een moeilijke vraag. Ik denk ook niet dat je dat zo goed kunt vergelijken. Het 
heeft allebei leuke en minder leuke kanten.  
 

 
11. Zit u liever in de coalitie of in de oppositie? Waarom? 
 Het heeft allebei z’n voor- en nadelen. Als coalitie maak je afspraken en daar moet 
je    
 je aan houden. Dat betekent dat er ook af en toe dingen zijn waar ik het niet  
 helemaal mee eens ben, maar dat is nou eenmaal de afspraak. Daarnaast verdedig  
 je het regeringsbeleid ook wat meer. Soms is het natuurlijk ook lekker om gewoon  
 even kritisch te zijn. Dat is natuurlijk een voordeel van de oppositie. Aan de  
 andere kant denk ik dat je als coalitiepartij veel meer kunt bereiken. Dus het heeft  
 allebei z’n voordelen. Op dit moment zitten we in de coalitie, dus moeten we af en 
toe  



 even wat meer slikken en we krijgen wat minder ruimte om te zeggen wat we vinden,  
 maar we krijgen er wel voor terug dat we meer kunnen bereiken. 
 
12. Wat vindt u van de huidige coalitie? 
Nou ik vind het vooral heel goed dat er een coalitie zit, want dat was natuurlijk wel een punt. 
Er zijn enorm veel partijen die zorgen voor versnippering. Dit zorgt ervoor dat iedereen 
elkaar erg op de hielen zit en dat er weinig bereidheid is om samen te werken, terwijl de 
realiteit toch wel is dat je in Nederland zult moeten samenwerken. Er is namelijk geen 
enkele partij die ook maar in de buurt komt van een absolute meerderheid en dit betekent 
dus dat je compromissen moet sluiten. Dat vind ik opzich niet verkeerd, volgens mij is dat 
zelfs heel goed voor een land dat je compromissen sluit. Ik vind het jammer dat 
compromissen sluiten tegenwoordig een ‘vies’ woord is geworden. Ik denk dat het allerbeste 
begin van deze coalitie is dat we hebben laten zien dat het kan, dat partijen die op een 
aantal punten heel verschillend denken toch in staat zijn om er onderling uit te komen.  
 
 
13. Was u het grotendeels eens met het regeerakkoord? Zo nee, mocht u zich hier 
ook over uitspreken binnen uw partij? 
Je zet natuurlijk je handtekening onder het regeerakkoord, dus ja dat staat. Er zijn heel veel 
dingen die ik prachtig vind en er staan nog veel meer dingen in waar ik tamelijk neutraal 
tegenover sta. Natuurlijk zijn er altijd wel dingen die ik graag anders had gezien en dingen 
waarvan ik denk ‘nou ja, dat had niet per se gehoeven’. Maar ik weet dat er heel hard aan is 
gewerkt en dat er heel hard is geprobeerd om sommige dingen te verbeteren, soms lukt dit 
en soms niet, ‘that’s life’. 
 

 
14. Heeft u als Tweede Kamerlid op een of andere manier invloed gehad op de 
formatie of op het regeerakkoord? 
Als specialist praat en denk je op de achtergrond wel mee, maar ik zat natuurlijk niet aan de 
onderhandelingstafel. Dat hebben echt Wouter Koolmees en Alexander Pechtold gedaan.  
 
 
15. Heeft u zelf mogen kiezen welke zaken er in uw portefeuille kwamen of heeft de 
partij dat voor u gekozen? 
Je kon je vinger opsteken voor de zaken die je graag zou willen. Vervolgens werd er 
gekeken wie voor een bepaald onderwerp zijn vinger op had gestoken en wie van deze 
mensen het beste bij het onderwerp past. Ik heb niks gekregen wat ik niet wilde, ik heb 
volgens mij alles gekregen wat ik wel wilde. Om asiel en migratie heb ik volgens mij nooit 
gevraagd, maar dat vond men blijkbaar prima bij mij passen en dat vind ik heel leuk om te 
doen. 
 
 
16. Hoe zorgt u ervoor of heeft u ervoor gezorgd dat u verstand krijgt van de 
dingen die u in uw portefeuille heeft gekregen? Want ik kan me voorstellen dat u niet 
van alle onderwerpen meteen veel weet. 
Zeker in het begin ben ik heel goed ondersteund door de medewerkers die achter ons in de 
Tweede Kamer zitten. Die hebben me in het begin heel veel informatie gegeven, me dingen 
verteld en me dingen laten lezen. Zelf heb ik natuurlijk ook veel informatie opgezocht over 
deze onderwerpen. Over een aantal dingen wist ik natuurlijk al veel, bijvoorbeeld over 
strafrecht en over een aantal dingen weet je nog niet zoveel. Daarom heb ik ook in de 
zomerperiode mijn werkbezoeken vooral gericht op de dingen waar ik nog niet zoveel vanaf 
wist. Daarnaast komt er hier iedere dag een enorme hoeveelheid aan informatie binnen, dus 
uiteindelijk bouw je wel vrij snel kennis op over deze onderwerpen.  



 
 
17. Welke onderwerpen in uw portefeuille vindt u het belangrijkst of interesseren u 
het meest? Waarom? 
Dat wisselt een beetje af. Strafrecht interesseert mij vanuit mijn vakgebied en daar weet ik 
ook het meest van, dat maakt het soms ook wel lastig. Asiel en migratie vind ik super 
interessant, omdat er zo enorm veel aspecten aan vast zitten en omdat het te maken heeft 
met de gebeurtenissen op andere plaatsen in de wereld. Daarnaast is dit ook een heel 
emotioneel onderwerp, dat maakt ook dit onderwerp wel lastig. Je ziet dat standpunten 
hierover vaak heel extreem zijn. Dat maakt het interessant, maar soms ook wel een beetje 
vermoeiend. Ik heb daar niet een hele duidelijke voorkeur in, het is wel een mooie mix.  
 
 
18. Wat zijn uw verdere ambities? 
Op dit moment wil ik vooral proberen om mijn werk hier zo goed mogelijk te doen. Ik zit nog 
steeds in de fase waarin heel veel dingen nog de eerste keer zijn. Zo was ik vanmorgen 
voor het eerst op televisie, heb ik nu mijn eerste begrotingsdebat en kom ik vanavond voor 
het eerst op de radio. Ik kan nog veel dingen verbeteren. Soms kijk ik debatten wel eens 
terug en dan denk ik: ik had wat rustiger moeten praten of ik had dat beter anders kunnen 
zeggen etc. Deze dingen wil ik graag  gaan verbeteren. Voor de rest heb ik niet zoveel 
plannen.  

 


