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A. Jorritsma-Lebbink 

Tweede Kamer 
DER STATEN-GENERAAL KABI NETSFORMATJE 2021 

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw K. Arib, is met mevrouw A. Jorritsma-Lebbink en 
mevrouw K.H. 011ongren op donderdag 18 maart 2021 het volgende overeengekomen. 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink en mevrouw 011ongren aanvaarden het verzoek om als 'verkenner' 
op te treden. De verkenners voeren gesprekken met de vertegenwoordigers van de fracties en 
onderzoeken welke coalitiemogelijkheden er op basis van de verkiezingsuitslag op draagvlak 
kunnen rekenen. 
De verkenners brengen op 30 maart 2021 versiag uit van hun bevindingen aan de Voorzitter van 
de Tweede Kamer. Dit versiag kan worden betrokken bij de voorbereiding van het Kamerdebat 
over de verkiezingsuitslag en de aanwijzing van (in)formateur(s) dat voorzien is op 31 maart 2021. 

Verslaqleqqinq  
Er zullen analytische verslagen worden opgesteld van de gesprekken die worden gevoerd. 
Deze zullen als bijlagen worden toegevoegd aan het openbaar te maken versiag. 
De adviezen die de fracties schriftelijk aanbieden aan de verkenner vormen ook onderdeel van het 
versiag. 

Uitvoerinq werkzaamheden en ondersteuninq  
De werkzaamheden worden verricht in het gebouw van de Tweede Kamer. 
Inhoudelijke ondersteuning wordt per direct geleverd door een vanuit het ministerie van 
Algemene Zaken bij de Kamer gedetacheerde staf. 
Kantoorruimtes zijn per direct beschikbaar en exclusief bestemd voor de verkenner en de 
staf. 
Facilitaire ondersteuning is ook direct, zowel vanuit de Kamerorganisatie als vanuit het 
ministerie van Algemene Zaken, beschikbaar. 

lnformatiepositie Kamer 
De Tweede Kamer wordt steeds als eerste geInformeerd over hetgeen naar buiten wordt 
gebracht. Dit betekent dat over alle openbare mededelingen e.d. eerst overlegd zal 
worden met de Voorzitter van de Tweede Kamer, die moet kunnen beoordelen hoe de 
Kamer geInformeerd moet worden. 
De aanbieding van het rapport van de verkenner wordt op 30 maart 2021 aangeboden 
aan de Voorzitter. Deze aanbieding wordt begeleid vanuit de Tweede Kamer. Het rapport 
wordt direct na de aanbieding naar alle Leden gezonden en openbaar gemaakt. 

K. Arib 
Voorzitter Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
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