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INTERVIEW

‘Wees zuinig op onze Kamerleden 

en wees er ook trots op’

Interview met Kamervoorzitter Khadija Arib1

Carla van Baalen en Hans Goslinga

Nog niet zo heel lang geleden was het in Den Haag praktijk een ervaren Kamerlid van de 
grootste fractie de voorzittersstoel in te parachuteren. Die praktijk bestaat niet meer. Kha-
dija Arib, de huidige Kamervoorzitter, kandideerde zichzelf bijna letterlijk vanuit de stoel 
voor het ambt. Op het moment dat ze in januari 2016 werd gekozen, was ze al drie jaar 
ondervoorzitter en had ze al veel vergaderingen geleid. Het voorzitten betekende voor 
haar dus niets nieuws. ‘Ik ging gewoon aan de slag.’ Wel nieuw was dat ze op straat werd 
herkend als ‘het gezicht van de Kamer’. ‘Ik vind dat ontzettend eervol’, zo vertelde zij eind 
augustus 2016, net terug van het reces. Arib: ‘Op een gegeven moment liep ik een kleding-
winkel binnen, waar de verkoopster, mij voor een buitenlandse toerist houdend, in het 
Engels zei: “Mag ik u wat zeggen? U lijkt ontzettend op onze Kamervoorzitter.” Ik voelde 
me zo trots dat ze zei: ónze Kamervoorzitter, niet dé Kamervoorzitter. Ik verstond het als: 
je bent van ons. Dat ontroerde me, het was het mooiste compliment dat ik heb gekregen.’
 Nieuw was ook de ervaring dat mensen haar anders benaderden dan in de jaren dat 
ze Kamerlid was. Arib: ‘In die rol moest ik me altijd, waar ik ook kwam, verantwoorden. 
Nu geven de mensen meer blijk van vertrouwen en krijg ik welgemeende adviezen als “je 
moet ze wel strak houden”. Dat vertrouwen heeft, denk ik, te maken met mijn bovenpar-
tijdige positie als voorzitter, vergelijkbaar met die van een burgemeester. Mensen hebben 
daar in deze onzekere tijden grote behoefte aan, merk ik, aan leiderschap, aan figuren 
met sterke persoonlijke kwaliteiten die een rustpunt kunnen zijn en voor hun overtui-
ging staan. Politici moeten zich dat in de verkiezingscampagne goed realiseren. Koop-
krachtplaatjes zijn belangrijk, maar de morele kant is nu minstens zo belangrijk.’
 Arib stelde zich kandidaat voor het voorzitterschap, niet alleen omdat het bijna 
vanzelfsprekend leek door haar ervaring als ondervoorzitter, maar ook omdat die 
nieuwe rol, als hoeder van de Kamer als instituut, haar aansprak. ‘Ik ben geboren in 
een land waar de democratie niet vanzelfsprekend was. Daarom heb ik de parlemen-
taire democratie in Nederland altijd ontzettend gewaardeerd. Je moet hier je gezag ver-
dienen, het vertrouwen winnen, je krijgt dat niet vanzelf, je moet er hard voor werken. 
En bij de verkiezingen word je op je werk afgerekend. Ik vind het mooi in het hart van 
de democratie een bijdrage te leveren. Met mijn ervaring en capaciteiten dacht ik dat 
ik dat nu het beste kon doen in een rol die de Kamer als geheel dient.’ 
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Felle strijd om het voorzitterschap en het negatieve imago van politici

Wat in 2012 niet lukte, toen ze zich als opvolgster van haar partijgenote Gerdi Verbeet 
kandidaat stelde, lukte nu wel. In de laatste ronde versloeg ze haar rivaal Ton Elias met 
83 tegen 51 stemmen. 

Je kunt niet altijd de dingen krijgen die je graag wilt. Soms verlies je en moet je 
incasseren. Dat incasseren heb ik wel geleerd in mijn leven. Ik ben geen zondags-
kind, ik kom uit een arbeidersgezin, mijn ouders hebben nooit een opleiding 
gehad, ik heb moeten vechten voor een plaats in de samenleving. Het is niet van-
zelf gegaan, het was vallen en opstaan. In de politiek moet je kunnen incasseren. Ik 
heb ook in de oppositie gezeten. Dan word je aan de kant gezet, je wordt nergens 
bij betrokken, soms krijg je pas een dag voor het debat de benodigde informatie; 
ik moest zelfs ervaren dat een verzoek om een brief van de regering werd geblok-
keerd. In een coalitie is dat anders. Dan word je tijdig geïnformeerd. Contact met 
bewindspersonen is gemakkelijker. Ik ken dus beide kanten. Dat is een groot voor-
deel in deze functie, waarin je moet zorgen dat het speelveld voor iedereen gelijk is.

Flink incasseren moest Arib ook in de strijd om het voorzitterschap. Nadat ze was 
gekozen zei ze ‘dat er moed voor nodig is je nek uit te steken omdat zoiets ook nega-
tieve publiciteit meebrengt’. Een understatement na anonieme beschuldigingen, die 
soms zelfs op pogingen tot karaktermoord leken. ‘Ja, het was heel heftig, venijnig zelfs. 
Het was ook een van de moeilijkste perioden in mijn politieke carrière. De periode 

Kamervoorzitter Khadija Arib op de eerste dag na haar verkiezing tot voorzitter, 14 januari 2016 
[anp - freek van den bergh]
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viel samen met het kerstreces. Als ik dan weer iets negatiefs over mezelf las, meestal 
afkomstig uit anonieme bronnen, dacht ik: ik hoop dat de verkiezing snel achter de 
rug is. Vooral via sociale media kreeg ik de verschrikkelijkste teksten over me heen. Dat 
krijg je er tegenwoordig gratis bij. Maar na mijn verkiezing was het van het ene op het 
andere moment afgelopen. Dat was eigenlijk ongelooflijk.’
 De algemene conclusie die ze uit deze episode trekt, is dat het imago van politici kenne-
lijk zo negatief is dat de drempel heel laag is om hen voor van alles en nog wat uit te maken. 

Daar maak ik me boos over, ik ben ook bezorgd, het doet me pijn. Mijn antwoord is: 
Wees zuinig op onze Kamerleden en wees er ook trots op. Natuurlijk zijn er menings-
verschillen en een politicus moet tegen een stootje kunnen; het is een publieke func-
tie die veel kritiek met zich meebrengt. Maar er is ook een andere kant. Ik ken vrijwel 
alle Kamerleden als zeer hardwerkende mensen, dag en nacht bereikbaar, gemakke-
lijk toegankelijk, werkend onder grote druk, die soms ook hun privéleven hard raakt. 
Dan doet het me pijn dat ze soms zo door de modder worden gehaald.

De zeden in politiek Den Haag 

Of de zeden in politiek Den Haag nu ruwer zijn geworden, weet ik niet zeker. Het mis-
prijzen is wel van alle tijden. Misschien komt het nu door de opkomst van de sociale 
media harder binnen. En je ziet ook dat de normen verschuiven. Het “even dimmen, 
Voorzitter” van Jan Marijnissen veroorzaakte twintig jaar terug een schok, nu kijk je er 
niet meer van op. In de hitte van het debat kunnen dingen worden gezegd die misschien 
niet helemaal door de beugel kunnen. Ik vind dat niet zo erg, politici zijn ook mensen. 
Het mag ook niet te saai worden. Je mag dus alles zeggen, en het liefst met een beetje 
humor, zoals Wiegel liet zien toen hij Den Uyl voor Sinterklaas uitmaakte (‘Sinterklaas 
bestáát, daar zit-ie!’), maar je moet je tegenstander wel respecteren. Ik vind dat je in de 
Kamer alles mag zeggen, maar het wordt een probleem wanneer je mensen schoffeert, 
kleineert of vernedert. Daar ligt voor mij een grens. Tegelijk is het wel een verantwoor-
delijkheid van ons allemaal, van alle 150 Kamerleden hoe we met elkaar omgaan.

Als voorzitter maakte ze bezwaar tegen de term ‘fopcommissie’ die het Kamerlid Tuna-
han Kuzu bezigde over de commissie onder leiding van het Kamerlid Carola Schouten 
die onderzoek had gedaan naar een lek in de Commissie voor de inlichtingen- en vei-
ligheidsdiensten. ‘Ik vond dat niet getuigen van respect voor een medelid dat haar hele 
reces voor deze taak had opgeofferd.’ Op grond van hetzelfde criterium kapittelde ze 
ook de fractie van de Kamerleden Kuzu en Öztürk voor het plaatsen van manipula-
tieve filmpjes over uitspraken van medeleden op YouTube. ‘Dat ging me echt te ver. Ik 
heb die filmpjes “Kamerlid-onwaardig” genoemd, omdat ze niet van respect getuigden 
tegenover medeleden, van wie versneden stukjes tekst uit debatten werden getoond. 
De betrokken Kamerleden voelden zich daar erg ongemakkelijk bij.’ 
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De relatie parlement-burger, door haar verre voorganger Anne Vondeling ‘de tere 
kwestie van onze democratie’ genoemd, is voor haar een belangrijke leidraad. Uit de 
mailtjes die zij krijgt, blijkt dat mensen zich bijvoorbeeld ‘ongelooflijk ergeren’ aan 
Kamerleden die met hun mobieltje bezig zijn terwijl een minister aan het woord is. ‘Ik 
verdedig dat dan wel – de Kamerleden moeten ook bij blijven –, maar deze kleine din-
gen bepalen mede het aanzien van de Kamer. Je krijgt alles terug. Maar uit de reacties 
blijkt natuurlijk ook de grote betrokkenheid van burgers.’ 

De regering moet antwoord geven op vragen

Een ander punt van grote ergernis van burgers zijn politici die om de hete brij heen draaien. 
Arib heeft van de informatieplicht van de regering aan de Kamer dan ook een prioriteit in 
haar voorzitterschap gemaakt. Ze heeft al laten zien ministers die in het debat met te veel 
meel in de mond praten stevig aan te pakken. ‘Ik vind het echt heel vervelend als er gewoon 
geen antwoord wordt gegeven op een vraag. Om die reden stond ik onlangs in een vao2 
vijf interrupties van een Kamerlid toe, terwijl een of twee gebruikelijk is – en toen was het 
antwoord er nog niet. Ja, toen heb ik de minister daarop aangesproken.’
 Niet voor niets, zo zegt Arib, bepaalt de Grondwet in artikel 68 dat bewindslieden 
verplicht zijn tot het geven van door Kamerleden verlangde inlichtingen, tenzij het 
staatsbelang zich daartegen verzet. In de ogen van Arib zou het ook moeten betekenen 
dat de regering uit eigen beweging actief de Kamer informeert en zich niet te gemak-
kelijk op het belang van de staat beroept. 

Als Kamerlid viel me al op dat de Kamer steeds weer heel erg moet aandringen op 
informatie. Maar de Kamer heeft daar recht op. Openheid van regeringskant moet 
dus uitgangspunt worden. Je kunt als minister niet een brief naar de Kamer sturen 
die voor driekwart is zwartgelakt of informatie te snel en te gemakkelijk van het 
stempel “vertrouwelijk” voorzien. Met vertrouwelijk gegeven informatie kun je als 
Kamerlid niks, want je mag er niks mee, maar je bent wel ineens medeverantwoor-
delijkheid voor iets waarvoor je misschien niet verantwoordelijk wil zijn. Ik vind 
dat de grenzen van de inlichtingenplicht opnieuw moeten worden bepaald – door 
de Kamer – zodat je niet steeds die discussie hebt.

Wat Arib nog meer zou willen veranderen

Hoewel het idee als ‘een beetje wild’ is ontvangen in de organisatie, wil Arib er graag 
discussie over: de mogelijkheid van Kamerdebatten tussen de fracties zonder de regering. 

Het kwam bij me op in de aanloop naar het Oekraïnereferendum. Verscheidene 
partijen lieten in de media weten wat ze met de uitkomst van dit raadgevende 
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referendum zouden doen. Ik dacht: waarom houden we hierover niet een debat 
zodat de posities goed helder worden? Een debat met de regering volgt al snel de 
lijnen van een onderhandeling en mondt uit in een verzoek van de Kamer aan de 
regering. Maar een onderling debat over het Oekraïnereferendum had de burgers 
wellicht kunnen helpen hun standpunt te bepalen. 

Ander ideetje: meer open dagen, zodat iedereen in contact kan komen met en leren 
over onze parlementaire democratie. En ten slotte heeft Arib tijdens de Raming – de 
jaarlijkse behandeling van de begroting van de Tweede Kamer – toegezegd het Regle-
ment van Orde weer eens tegen het licht te houden.
 Een permanent punt van zorg is de omloopsnelheid van Kamerleden. Arib vindt 
het spijtig dat er met de verkiezingen in zicht al leden vertrekken. Dat is niet goed voor 
het aanzien van het mooie en hoge ambt van Kamerlid, maar ze kan er weinig tegen 
doen. Na de verkiezingen van 2012 betraden opnieuw meer dan vijftig nieuwe leden de 
Kamer. Ze kan alleen maar hopen dat de partijen oog hebben voor de continuïteit en 
het collectief geheugen van de Kamer. Partijen hebben uiteraard hun eigen belangen, 
maar er is ook het algemene belang van een sterke Kamer als de belangrijkste institutie 
van onze democratische rechtsstaat.

Het kiesstelsel

Soms is duidelijk zichtbaar dat Kamerleden die met voorkeursstemmen zijn gekozen, 
zich zelfbewuster gedragen dan anderen. Vandaar dat er wel wordt gepleit voor de invoe-
ring van een districtenstelsel. Kamerleden zouden dan niet langer ‘achter de rug van de 
lijsttrekker’ binnenkomen, maar over een eigen mandaat beschikken. Zou zo’n ander 
kiesstelsel de Kamer sterker kunnen maken en de representatie kunnen verbeteren? Arib 
gelooft daar niet zo in. Ze meent dat elk kiesstelsel sterke en zwakke kanten heeft, en 
dat ons stelsel van evenredige vertegenwoordiging zo slecht nog niet is. ‘Voor zover ik 
weet, werken districtenstelsels in het nadeel van minderheden. In Frankrijk hebben ze 
nauwelijks allochtonen in het parlement. Die lijken er niet doorheen te komen door het 
kiesstelsel, dat de old boys bevoordeelt. In dat opzicht werkt ons stelsel beter.’

De eerstvolgende kabinetsformatie

Begin september 2016 besloot Arib zich te kandideren voor het Kamerlidmaatschap 
en zich beschikbaar te stellen voor het voorzitterschap. Nog afgezien van de uitkomst 
daarvan is het duidelijk dat haar sowieso een belangrijke taak wacht meteen na de 
eerstvolgende Kamerverkiezingen (voorzien maart 2017): het in goede banen leiden 
van de kabinetsformatie. Ze is zich daar sterk van bewust, zeker sinds de Tweede 
Kamer dit proces van machtsvorming vier jaar geleden in eigen hand heeft genomen. 
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Tot die tijd verliep de formatie via de koning(in). In 2012 verliep de eerste formatie 
buiten het paleis vlot en goed, omdat aanstonds duidelijk was dat vvd en pvda een 
kabinet wilden vormden. De volgende keer kan het spel gecompliceerder zijn waar-
door er meer van de Kamervoorzitter zal worden gevraagd. Voor Arib is duidelijk dat 
haar bovenpartijdigheid en onafhankelijkheid dan cruciaal zijn. 

Het is belangrijk om te zorgen voor een gelijk speelveld. Ik ben mij op alle fronten 
aan het voorbereiden. Wat als dit, wat als dat. Iedereen heeft er belang bij dat het 
op een zorgvuldige wijze gebeurt. Ik heb dus al met verscheidene fractievoorzitters 
gesprekken gevoerd om te zien hoe zij daar tegenaan kijken. Ik wil niet worden 
overvallen. Je kunt niet alles voorspellen, maar je moet je wel goed voorbereiden.

Ze wil niet te veel speculeren over de uitkomst van de verkiezingen, maar het is mogelijk 
– peilingen laten nu een versnipperd beeld zien – dat die uitslag dwingt tot een kabi-
net van vier of vijf partijen. ‘Dat is eerder gebeurd in de Nederlandse politiek, dus dat 
kan. Het zal wellicht effect hebben op de campagnes: het kan voor partijen immers van 
belang zijn elkaar heel te houden, willen ze straks samenwerken.’
 Mogelijk mondt de formatie opnieuw uit in een soort minderheidskabinet als Rutte 
ii, dat ondanks enkele nadelen toch heeft gewerkt. ‘Dat was ook een lesje in nederigheid. 
Voor een aantal ego’s kon het geen kwaad te merken dat je het niet in je eentje kunt 
bepalen, maar dat je steun van anderen nodig hebt.’ Als tegenhanger van arrogantie van 
de macht? ‘Ja. Voor Samsom en Zijlstra was het hartstikke vervelend, ook voor Rutte en 
Asscher, maar ze konden het niet alleen en hadden gewoon draagvlak nodig.’

Onbevreesd 

Deze zomer overleed oud-minister-president Piet de Jong. Hij heeft ooit gezegd nooit 
zo onder de indruk te zijn geweest van wat er op het Binnenhof gebeurde; hij schrok 
niet zo gauw omdat hij wel voor hetere vuren had gestaan. Heeft de huidige Kamer-
voorzitter een vergelijkbare houding? Arib: 

Ik ben inderdaad niet zo snel bang. Dat komt omdat ik veel heb meegemaakt, ook 
rondom mijn verkiezing weer. Aan de ene kant is dat naar, maar het heeft ook 
voordelen. Als ik in de vergaderzaal zit dan denk ik: wat zou er mis kunnen gaan? 
En als er iets zou gebeuren, wat dan nog? Er zijn ergere dingen. Ik ben niet bang 
om fouten te maken, ik bereid me goed voor, en ja, ik denk dat de rust die dat met 
zich meebrengt ook uitstraalt op de hele Kamer.
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