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Sinds het begin van de coronacrisis beoogt de Tweede Kamer een balans te vinden tussen het 
onverkort door laten gaan van het parlementaire proces, het bieden van een veilige werkplek voor 
Kamerleden, medewerkers en journalisten en het zo open en toegankelijk mogelijk zijn voor 
bezoekers. 
Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen, die het kabinet tijdens de 
persconferentie van 2 november 2021 heeft afgekondigd, is een nieuwe afweging gemaakt ten 
aanzien van de werkwijze van de Tweede Kamer. In deze brief informeer ik u over deze werkwijze. 
Samengevat zijn er geen wijzigingen in het huidige parlementaire proces en de toegang voor publiek 
tot de Kamer. Wel wordt de mondkapjesplicht vanaf 6 november 2021 weer ingevoerd in de voor het 
publiek toegankelijke ruimten van de Tweede Kamer en is het thuiswerkadvies aangescherpt. 

Mondkapjes en 1,5 meter 
Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes is vanaf 6 november 2021 weer verplicht. 
Dat betekent dat in alle ruimtes in het gebouw van de Kamer die voor het publiek toegankelijk zijn 
een mondkapjesplicht geldt. De publieke binnenruimtes in B67 zijn: de bezoekersentree Prinses 
Irenepad, de Statenpassage, het Statenlokaal en het publiek toegankelijke deel op de 2e verdieping 
en de publieke tribune. Het mondkapje mag of wanneer mensen zitten en bij het geven van 
interviews voor radio en tv. Ook hoeft er geen mondkapje gedragen te worden achter de balies met 
een spatscherm van de Beveiligings- en Bodedienst. 
In de andere delen van het gebouw (beveiligd gebied) is het dragen van een mondkapje niet 
verplicht. Bij de personeelsingang B67 kunt u naar binnen zonder mondkapje. 
Het bewaren van 1,5 meter afstand is een dringend advies in alle ruimtes van de Tweede Kamer. 
Mondkapjes en zelftesten zijn beschikbaar voor Kamerleden en medewerkers die daar behoefte aan 
hebben en zijn of te halen bij het centrale magazijn. 

Bedrijfsrestaurants 
In het Ledenrestaurant en het Statenrestaurant (niet publieke binnenruimtes) geldt ook het 
dringende advies om 1,5 meter afstand te houden. Om dit te faciliteren wordt een aantal stoelen 
voorzien van een sticker of badge om de afstand beter inzichtelijk te maken. 



Thuiswerken en binnenlands reisadvies 
Vanaf 3 november 2021 is het thuiswerkadvies aangescherpt. De nieuwe norm is 'werk de helft van 
de tijd thuis'. Aanwezigheid van de Kamerambtenaren wordt afgestemd met het diensthoofd. 
Fracties zijn zelf verantwoordelijk voor de afspraken die zij maken met hun medewerkers. 
Voor mensen die naar het werk moeten, geldt de oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel 
mogelijk buiten de spits. Fysieke werkbijeenkomsten dienen een duidelijke meerwaarde te hebben 
ten opzichte van digitale bijeenkomsten. 

Voor de volledigheid zetten we de huidige werkwijzen nogmaals op een rij. 

Coronatoegangsbewijs 
Er is voor dagjesmensen en andere bezoekers geen coronatoegangsbewijs nodig om een bezoek te 
brengen aan de Tweede Kamer en een plenaire vergadering bij te wonen. Om gebruik te maken van 
het Statenlokaal in de Tweede Kamer - een publiek toegankelijke horecaruimte - is het voor 
dagjesmensen wel nodig een coronatoegangsbewijs te tonen (vanaf 13 jaar), conform regelgeving 
van de overheid. Voor mensen die in het Kamergebouw werken, wordt deze ruimte beschouwd als 
bedrijfsruimte en is een coronatoegangsbewijs niet nodig. In het Statenlokaal geldt voor iedereen 
een mondkapjesplicht, tenzij men zit. Het betreft hier immers een publieke binnenruimte. 

Plenaire vergadering en stemmingen 
De werkwijze in de plenaire zaal blijft ongewijzigd. Stemmingen vinden fractiegewijs plaats. 
Hoofdelijke stemmingen vinden plaats in drie groepen van vijftig leden. De huidige richtlijnen voor de 
pers (beperkte toegang tot de plenaire zaal voor audiovisuele pers en opnamen van visuele pers 
vanaf de tribune) blijven ook van kracht. 

Commissiedebatten en —activiteiten (technische briefings, hoorzittingen, rondetafelgesprekken) 
De huidige vergaderopstelling blijft ongewijzigd. Per bijeenkomst kunnen maximaal vier genodigde 
sprekers tegelijkertijd deelnemen aan het gesprek. Journalisten kunnen commissievergaderingen 
bijwonen. Voor publiek is dit nog niet mogelijk. Er is een beperkt aantal plekken voor gasten van 
genodigden. In de Thorbeckezaal en de Troelstrazaal is plaats voor drie gasten. In de Groen van 
Prinstererzaal zijn zes plaatsen beschikbaar. 

Petitieaanbiedingen 
In de Statenpassage worden, zoals op dit moment gebruikelijk, op dinsdagen maximaal vier fysieke 
petitieaanbiedingen georganiseerd — tussen 13.15 en 14.00 uur, twee per tijdslot van 20 minuten — in 
aanwezigheid van maximaal twee personen vanuit de aanbieders. Digitale petitieaanbiedingen 
kunnen op ieder gewenst moment worden gepland. Aanwezigen in de Statenpassage dragen een 
mondkapje. 

Dagjesmensen en bezoekers plenaire debatten 
Op de plenaire vergaderdagen (dinsdag, woensdag en donderdag) ontvangt de Tweede Kamer een 
beperkt aantal bezoekers in tijdsblokken. Er is op de publieke tribune voldoende ruimte om afstand 
tot elkaar te kunnen houden. Net  als de afgelopen periode zijn er per tijdsblok acht zitplaatsen en 
zeven leunplaatsen beschikbaar voor dagjesmensen en bezoekers. Zij melden zich vooraf aan via de 
website van de Tweede Kamer en reserveren een tijdsblok van twee uur voor de publieke tribune. 
Dagjesmensen en bezoekers dragen een mondkapje. 

Scholierenbezoeken ProDemos 
Rondleidingen van scholieren door ProDemos vinden sinds 13 september 2021 plaats in de speciale 
multimediaruimte en de filmzaal. Deze rondleidingen worden voortgezet met een maximum van 
twintig klassen per dag. Van verdere uitbreiding is in deze fase geen sprake. Scholieren vanaf 13 jaar 
en begeleiders dragen een mondkapje. 



Bezoekers individuele Kamerleden, fractiemedewerkers en diensten 
Kamerleden en medewerkers kunnen bezoekers ontvangen. Groepsrondleidingen door fracties en 
diensten zijn in deze fase niet mogelijk. Ook het organiseren van evenementen in de Kamer is 
vooralsnog niet mogelijk. 

Binnen- en buitenlandse werkbezoeken 
Binnenlandse werkbezoeken kunnen gepland worden. Voor uitgaande en inkomende buitenlandse 
werkbezoeken blijven de actuele reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken leidend. 

Basisregels 
Het is en blijft van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen. Blijf thuis bij klachten en 
Iaat u snel testen. Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand. Was regelmatig uw handen, schud geen 
handen en hoest en nies in de elleboog. Zorg voor voldoende frisse lucht. De ruimtes in de Tweede 
Kamer worden mechanisch geventileerd en moeten voldoen aan de richtlijnen en normen van het 
RIVM. Veel ruimtes zijn uitgerust met een nieuwe klimaatregelaar, die tevens voorzien is van een 
CO2-meter. Zodra de CO2-concentratie to hoog wordt, gaat de ventilatie harder. Voor ruimtes die 
hier niet over beschikken, kan een CO2-meter worden aangevraagd bij de Facilitaire Dienst. 

Tot slot 
Als Tweede Kamer willen we graag toegankelijk blijven voor iedereen en hebben we een 
verantwoordelijkheid ten aanzien van elkaar, onze medewerkers en bezoekers. Het is daarom 
belangrijk dat we ons aan de algemene maatregelen en deze werkwijze houden. Het parlementaire 
werk kan op deze manier verantwoord plaatsvinden. 
Mochten nieuwe maatregelen worden afgekondigd en deze gevolgen hebben voor de werkwijze van 
de Tweede Kamer, dan informeren we u daar vanzelfsprekend over. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens het Presidium, 

Vera Berg amp 
Voorzitter van de Tweede Kamer 
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