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De voorzitter: 
Ik wil aan de leden laten weten dat wij zo eerst gaan stem- 
men over het voorstel van de heer Wilders. Vervolgens 
gaan we de andere onderwerpen behandelen die op de 
regeling staan. 

Ik stel dan ook voor dat we even heel kort schorsen, zodat 
de leden ook weten dat wij binnen een aantal minuten gaan 
stemmen. Ik schors de vergadering dus voor een paar 
minuten. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

De voorzitter: 
Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen 
stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling 
van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering 
daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat 
daarmee wordt ingestemd. 

Ik deel aan de Kamer mee dat mevrouw Arib mij heeft laten 
weten dat zij met ingang van 4 november 2022 ontslag 
neemt als Kamerlid. Zij heeft tevens laten weten dat zij er 
geen prijs op stelt om een afscheid en een afscheidsspeech 
in deze plenaire zaal te hebben. Ik kan niet anders dan dat 
respecteren. Mevrouw Leijten, SP. 

Mevrouw Leijten (SP): 

Voorzitter. Mevrouw Arib is 24 jaar Kamerlid geweest en 
heel lang primus inter pares van deze Kamer. Dat zij nu dit 
besluit neemt, hebben wij allemaal te respecteren. Toch 
zou het mij enorm deugd doen als er naar een manier wordt 
gezocht om toch afscheid te kunnen nemen. Er zijn ook 
mensen die wel graag afscheid van haar willen nemen en 
haar op een, wellicht informele, manier zouden willen 
bedanken voor de grote rol die zij heeft gespeeld. Dit ver- 
zoek zou ik daarom willen doen aan u, voorzitter, of aan 
iemand die namens u zou kunnen onderzoeken of er een 
mogelijkheid is om dit te organiseren. 

De voorzitter: 
Dat ga ik zeker doen, mevrouw Leijten. Dan de heer Omtzigt. 

De heer Omtzigt (Lid Omtzigt): 

Voorzitter. Ook ik wil graag een persoonlijk feit maken. Het 
laat mij niet onberoerd dat een collega die hier 24 jaar is 
geweest, die gezag heeft, en die twee keer uit ons midden 
tot Voorzitter is gekozen, zich gedwongen voelt om met 
stille trom deze zaal te verlaten. Dat valt mij zwaar. Wat 
voor volksvertegenwoordiging zijn wij dat wij dat met z'n 
allen op deze manier laten gebeuren, dat zij op deze manier 
ons verlaat en dat wij er niet in slagen om een serieuze zaak 
op een serieuze wijze met z'n allen te behandelen? Wij zijn 
het hoogste orgaan in deze democratie. Wij hebben een 
voorbeeldfunctie richting de rest van de samenleving. 

Helaas hebben we die niet kunnen waarmaken en dat vind 
ik verdrietig. 

De voorzitter: 
Dank u wel, meneer Omtzigt. Dan mevrouw Kuiken, PvdA. 

Mevrouw Kuiken (PvdA): 

Voorzitter. Wij gaan Khadija ontzettend missen. Ik vind het 
verdrietig dat na 24 jaar Kamerlidmaatschap een boegbeeld 
voor de sociaaldemocratie, een icoon voor meisjes en 
vrouwen en een inspirerend Kamervoorzitter zich er niet 
prettig bij voelde om vandaag afscheid te nemen. Dat had 
ik haar graag gegund. Maar uiteraard heb ik gisteren nog 
contact met haar gehad en gaan wij op een manier die zij 
wenst, die bij haar past, die in overleg met haar is en op 
een timing van haar keuze plaatsvindt, natuurlijk een uitge- 
breid afscheid voor haar organiseren. En dan zal zij de 
mensen uitnodigen die zij er graag bij wil hebben. 

De voorzitter: 
Dank u wel, mevrouw Kuiken. Dan de heer Wilders namens 
de PVV. 

De heer Wilders (PVV): 

Voorzitter. U weet dat toen mevrouw Arib aan haar 
belangrijke baan begon, wij daar om een principiële reden 
tegen waren. Maar ik moet u eerlijk bekennen dat zij niet 
alleen een hele prettige collega, maar ook een bijzonder 
goede Voorzitter was. Ik vind het verschrikkelijk dat zij op 
deze manier heeft besloten om te moeten stoppen. Ik zal 
het niet te politiek maken, maar ik vind dat de reden daartoe, 
het besluit van u en het Presidium om dat onderzoek te 
doen, kant noch wal raakt. Ik hoop dat zij ook weet dat zij 
van links tot rechts en in het midden zeer gerespecteerd 
werd. Nogmaals, een geweldige collega en Voorzitter! Ik 
wil dat hier namens mijn fractie gezegd hebben en ik hoop 
ook dat we, of dat nou bij de Partij van de Arbeid is of 
elders, nog op een nette manier afscheid van haar kunnen 
nemen. 

De voorzitter: 
Dank u wel, meneer Wilders. Laat ik daarover zeggen dat 
ik zeker een poging ga doen om ervoor te zorgen dat zij dat 
afscheid krijgt, zoals mevrouw Leijten ook zei. Ik had zelf 
ook een speech voorbereid. Ik vind het ook belangrijk om 
haar in deze Kamer de egards te geven, kijkend naar haar 
Kamerlidmaatschap dat natuurlijk heel veel belangrijke 
momenten heeft omvat. Ik had dat dus heel graag gedaan, 
maar ik respecteer de wens van mevrouw Arib. We hebben 
vandaag ook contact met haar gehad om dat nog een keer 
te toetsen. Ik kan niet anders dan dat op een gegeven 
moment respecteren. 
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