Amsterdam, 28 maart 2017

Geachte medeleden,
Ruim een jaar geleden heeft u mij het vertrouwen gegeven om uw Voorzitter te zijn.
De ervaring van de afgelopen periode heeft mij gemotiveerd om mij opnieuw te kandideren
voor het voorzitterschap. Bij mijn eerdere kandidaatsstelling heb ik een aantal
aandachtspunten geformuleerd. Eén daarvan was – en is – de versteviging van de
informatiepositie van de Kamer. Artikel 68 van de Grondwet geeft het kabinet niet alleen een
passieve, maar ook een actieve informatieplicht. De manier waarop hier in de afgelopen
kabinetsperiode vorm en inhoud aan is gegeven, bracht discussie met zich mee. Zowel voor
als achter de schermen heb ik mij ingezet voor het actief informeren van de Kamer. Dit heeft
ertoe geleid dat het kabinet zijn kijk op artikel 68 heeft geactualiseerd en met de Kamer heeft
gedeeld. Desalniettemin blijft de invulling van dit grondwetsartikel een bron van zorg. Het
kabinet is soms te terughoudend met het verstrekken van informatie. In een enkel geval is dat
terecht, maar nogal eens wordt informatie te snel vertrouwelijk ter inzage gelegd. Het lijkt mij
verstandig dat het nieuwe kabinet en de Kamer afspraken maken over de wijze waarop met
artikel 68 dient te worden omgegaan. Daarbij is het mijn inzet als Kamervoorzitter om vanuit
een onafhankelijke en neutrale positie te zorgen voor een gelijke informatiepositie van alle
leden van de Kamer.
In het verlengde hiervan heb ik samen met het Presidium en de Kamer gewerkt aan het
versterken van de onderzoeksfunctie en informatiepositie van de Kamercommissies. De
Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie heeft, op basis van gesprekken
met een groot aantal Kamerleden, voorstellen voor verbetering gedaan. De aanbevelingen
komen er concreet op neer dat Kamercommissies worden ondersteund door een team van
stafmedewerkers, dat zorgt voor een tijdige aanlevering van de juiste informatie. Op dit
moment wordt deze nieuwe werkwijze al in drie commissies in de praktijk gebracht. Vanaf
september 2017 volgen de overige Kamercommissies.
Voor de komende periode liggen er twee aanvullende aandachtspunten. Dat is allereerst de
renovatie van het Binnenhof, een majeure operatie. Mijn voornaamste zorg is dat het
parlementaire proces ongehinderd door kan gaan, maar ook dat het Kamerwerk zichtbaar
blijft. Transparantie hoort bij een parlementaire democratie, ook in tijden van verbouwing. En
vanzelfsprekend moet alles op alles gezet worden om te zorgen dat wij zo gauw mogelijk
weer terug zijn op de plaats waar wij horen: het Binnenhof.
Verder is een goed functionerende ambtelijke organisatie onontbeerlijk voor een goed lopend
parlementair proces. Veel gaat goed, maar het is ook nodig om de ambtelijke organisatie
kritisch tegen het licht te houden. Samen met het Presidium heb ik in het afgelopen jaar
stappen gezet in de professionalisering en verzakelijking van de ambtelijke organisatie. Maar
wij zijn er nog niet. Ik zie ernaar uit om hier samen met het Presidium verder uitvoering aan te
geven.
En dan is er natuurlijk mijn primaire taak. De voornaamste rol van de Kamervoorzitter is het
voorzitten en leiden van debatten. Daar zal ik dienend in zijn; ik wil blijven bevorderen dat
het debat ordentelijk verloopt en dat Kamerleden voldoende ruimte krijgen hun mening en
standpunten over het voetlicht te brengen. Het gaat daarbij niet alleen om het handhaven van

de orde, maar ook om het scheppen van een prettig vergaderklimaat. Het Reglement van Orde
is daar leidend in.
Tot slot is er de representatieve rol van de Kamervoorzitter. Ik ben trots op onze
democratische rechtstaat en op de wijze waarop de Kamer haar rol vervult. Het mogen
vertegenwoordigen van ons instituut bij ontvangsten, bezoeken in binnen- en buitenland en
herdenkingen heb ik dan ook als een grote eer ervaren.
Ik ben met de ervaring van de afgelopen periode nog sterker gemotiveerd om vorm en inhoud
te geven aan het mooie ambt van Kamervoorzitter. Ook mijn ervaring als één van de
langstzittende Kamerleden wil ik in de komende periode graag inzetten voor een goed
functionerende Tweede Kamer.
Ik zie uit naar een debat met u over mijn kandidatuur.

Hoogachtend,

Khadija Arib

