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Datum: 9 oktober 2020

Betreft: Demonstraties rondom Tweede Kamer

Geachte heer Van Zanen,

Op 29 september jl. hebben wij een overleg gehad waarin ik mijn zorgen heb geuit over het
toenemende aantal demonstraties dat in de laatste maanden rondom de Tweede Kamer heeft
plaatsgevonden en nog altijd plaatsvindt. In het verlengde van ons gesprek wil ik dit signaal — mede
naar aanleiding van de demonstraties eerder deze week — nogmaals onder uw aandacht brengen.
Het demonstratierecht is een groot goed en is stevig verankerd in onze Grondwet. Het Nederlandse
parlement staat midden in de samenleving en wij realiseren ons dat de Kamer de plek is waar de
standpunten van burgers voor het voetlicht (moeten) worden gebracht. In een representatieve
democratie als de onze gebeurt dat door Kamerleden, maar wij begrijpen heel goed dat mensen naar
het Binnenhof komen om Kamerleden te ontmoeten, hun mening te verkondigen en zo invloed uit te
oefenen op de besluitvorming. Kamerleden staan burgers doorgaans graag te woord. Dat is de
verantwoordelijkheid van een gekozen volksvertegenwoordiger en hoort bij een open parlementaire
democratie.
In de afgelopen periode hebben wij een grote toename van het aantal demonstraties gezien, met
name op het Plein. Soms is er sprake van georganiseerde demonstraties, maar het gebeurt ook
steeds vaker dat er onaangekondigd demonstraties plaatsvinden of dat demonstraties qua doorloop
worden verlengd.

Deze week bijvoorbeeld hebben dinsdag, woensdag en donderdag honderden mensen aanhoudend
gedemonstreerd op het Plein. Dat is door veel Kamerleden als zeer intimiderend ervaren. Hoewel
veel demonstraties vreedzaam zijn, lijkt dat wel een tendens: steeds meer demonstraties gaan
gepaard met geschreeuw richting Kamerleden en soms ook het fysiek aanklampen van Kamerleden.
Door de grote hoeveelheid en soms ook onverwachte demonstraties die voor de deuren van de
Tweede Kamer plaatsvinden, ontstaan er onveilige situaties met grote impact op Kamerleden en
bewindspersonen, maar ook op onze medewerkers en het publiek dat de Tweede Kamer bezoekt. Zij
kunnen de Tweede Kamer niet vrij betreden en verlaten. In de afgelopen weken hebben we steeds
moeten zoeken naar alternatieve uitgangen omdat de ingang aan de Pleinzijde moest worden
afgesloten en onveilig was. In sommige gevallen moesten Kamerleden en bewindspersonen naar
buiten worden begeleid.
In ons gesprek van 29 september jl. heeft u aangegeven dat u onze zorgen deelt. U heeft daar echter
geen concrete acties aan verbonden. Met het oog op een ongehinderde doorgang van het
parlementaire proces en de veiligheid van iedereen die in de Tweede Kamer werkt of ons bezoekt,
verzoek ik u opnieuw kritisch te kijken naar het aantal demonstraties dat in de directe omgeving van
de Tweede Kamer plaatsvindt. Er zijn ook andere plekken in Den Haag — het Malieveld of de Koekamp
bijvoorbeeld — die zich goed lenen voor dergelijke demonstraties. Door demonstraties te spreiden
over de stad blijft het recht op demonstratie onverkort van kracht, zonder dat het een (te) zware
wissel trekt op de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer.
Als burgemeester van Den Haag bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde
en de veiligheid van de mensen die in Den Haag wonen en werken. lk leg bovenstaand probleem dan
ook aan u voor, ervan uitgaande dat u — uiteraard in goede samenwerking met betrokkenen zoals de
Politie Eenheid Den Haag en de Beveiligingsambtenaren van de Tweede Kamer — tot een concrete
oplossing komt, zodat Kamerleden, bewindspersonen en medewerkers hun werk in veiligheid kunnen
doen.
lk zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Khadija Arib
Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

