Handreiking voor genodigden rondetafelgesprek
Wat is een rondetafelgesprek?
Om een goed besluit te nemen, is het voor Kamerleden belangrijk dat ze over de juiste informatie
beschikken. Vaak hebben Kamerleden genoeg aan rapporten, artikelen en verslagen. Soms is het
ook nuttig om met experts te praten. Daarom vinden er regelmatig zogeheten rondetafelgesprekken plaats. Uitgenodigde (ervarings)deskundigen zitten dan met de Kamerleden aan tafel. De
genodigden mogen kort toelichten hoe zij over het onderwerp denken. Kamerleden kunnen
hierop reageren met vragen. Uiteraard kunnen de genodigden ook op elkaar reageren of elkaar
aanvullen. Een rondetafelgesprek is in principe openbaar. In tegenstelling tot veel andere overleggen wordt er van een rondetafelgesprek geen verslag gemaakt.
Hoe kunt u zich voorbereiden?
Voor een vlot verloop van het gesprek kunt u uw standpunten over het onderwerp vooraf aan de
commissie sturen. Kamerleden kunnen alvast bedenken waar hun aandacht naar uitgaat en wat ze
aan u willen vragen. Om een beeld te krijgen van eerder gevoerde debatten en schriftelijk overleggen over het onderwerp, kunt u de website van de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl) raadplegen. Daar vindt u verschillende beleidsdocumenten en samenvattingen.
Wie worden er uitgenodigd en waarom?
Op voordracht van een Kamerlid kan een commissiegriffier iedereen uitnodigen, die met het te
bespreken onderwerp van doen heeft. Bijvoorbeeld iemand met veel praktijkervaring, die het
Kamerlid op een werkbezoek heeft ontmoet. Ook professoren, bestuurders en mensen die in de
praktijk met het onderwerp (het wetsvoorstel, het voorgestelde beleid) te maken gaan krijgen,
worden regelmatig gevraagd om hun visie te geven. De commissie besluit vooraf over de duur van
het gesprek, het maximaal aantal genodigden en wie dat zouden kunnen zijn.
Waar moet u zich melden?
U meldt zich met een geldig legitimatiebewijs bij de balie van ingang Plein2. Daarna volgt de
scanprocedure bij de beveiliging. U mag zelf naar de zaal gaan. In de zaal vertelt de (adjunct-)
griffier van de commissie of de dienstdoende bode waar u kunt zitten.

