
 

 

 

 

Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

I.a.a. de ambtelijk secretarissen 

 

 

Den Haag, 13 november 2021 

 

 

 

 

 

 

Geachte Leden, 

 

Tijdens de persconferentie op 12 november 2021 heeft het kabinet de 

coronamaatregelen verder aangescherpt. Deze maatregelen volgen op de eerdere 

wijzigingen in het coronabeleid waarover ik u heb geïnformeerd per brief van 4 november 

2021 (zie bijlage). De maatregelen in de voornoemde brief - waarin ook alle 

basismaatregelen zijn opgesomd - blijven grotendeels van kracht op sommige 

onderdelen na die ik in deze brief toelicht.  

 

Onderstaande maatregelen gaan zaterdagavond 13 november 2021 om 18.00 uur in. Op 

dinsdag 16 november 2021 vindt een plenair debat plaats, waarna eventuele nieuwe 

wijzigingen gecommuniceerd worden. 

 

1,5 meter afstand 

Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is. 

Deze regel is van toepassing in het gehele Kamergebouw. Het gebouw zal met ingang 

van maandag 15 november 2021 zijn ingericht op deze maatregel. Het is belangrijk dat 

wij de gezamenlijke inspanning leveren om deze regel na te leven. Met name bij het 

gebruik van liften blijkt dit een punt van aandacht. Vanaf maandag a.s. zullen er bij de 

liften bordjes worden opgehangen waarop staat met hoeveel personen men gebruik kan 

maken  - uitgaande van 1,5 meter afstand – van de betreffende lift. De liften bevinden 

zich in de niet-publieke binnenruimte, waar geen mondkapjesplicht geldt. Het staat 

iedereen uiteraard vrij een mondkapje te dragen. Ook is het mogelijk om de trap te 

nemen.  

 



 

 

 

 

Thuiswerkbeleid 

Vanaf 13 november 2021 is het thuiswerkadvies aangescherpt. De nieuwe norm is dat 

medewerkers thuiswerken, tenzij dit echt niet anders kan. Aanwezigheid van 

Kamerambtenaren wordt afgestemd met het diensthoofd. Fracties zijn zelf 

verantwoordelijk voor de afspraken die zij maken met hun medewerkers. 

Voor medewerkers die naar het werk moeten geldt de oproep: mijd drukte onderweg en 

reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

 

Bezoekers individuele Kamerleden, fractiemedewerkers en diensten 

Kamerleden en medewerkers kunnen bezoekers ontvangen. Het maximumaantal 

bezoekers dat door Kamerbewoners kan worden uitgenodigd wordt weer teruggebracht 

naar twee personen tegelijkertijd per Kamerbewoner; dit om het aantal 

contactmomenten terug te brengen.  

 

Scholierenbezoeken van ProDemos en Kindervragenuur 

Het aantal scholierenbezoeken van ProDemos wordt per maandag 15 november 2021 

afgeschaald. Per dag krijgen vijf groepen van ProDemos een rondleiding in het 

Kamergebouw. Deze groepen komen zoveel als mogelijk van dezelfde school. De 

rondleidingen worden uitgevoerd door lokale begeleiders om het aantal reisbewegingen 

te beperken. Deze werkwijze is met ProDemos afgesproken en sluit aan op de gemaakte 

keuze dat scholen openblijven. 

Het Kindervragenuur wordt helaas geannuleerd in verband met de inzet van extra 

personeel van de Kamer dat hiervoor nodig is en om het aantal reisbewegingen verder 

terug te brengen. Dit evenement wordt op een later moment georganiseerd in overleg 

met de geselecteerde scholen. 

 

Bedrijfsrestaurants 

De reguliere horeca is de komende periode gesloten vanaf 20.00 uur in de avond. De 

restaurants van de Kamer zijn bedrijfsrestaurants en vallen daardoor niet onder deze 

regel. Zij blijven gewoon geopend. De 1,5 meter afstand wordt in alle restaurants 

doorgevoerd.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Digitaal werken 

Bij commissieactiviteiten die digitaal kunnen plaatsvinden (o.a. procedurevergaderingen, 

technische briefings, petitie aanbiedingen, gesprekken) wordt verzocht deze zoveel als 

mogelijk via pexip uit te voeren. Dit geldt ook voor andere werkoverleggen van 

Kamerbewoners. Dit beperkt het aantal reisbewegingen en het aantal personen aanwezig 

in het Kamergebouw. 

 

Binnen- en buitenlandse werkbezoeken 

Binnenlandse werkbezoeken kunnen gepland worden. Hier dient wel terughoudend en 

verstandig mee om gegaan te worden. Voor uitgaande en inkomende buitenlandse 

werkbezoeken blijven de actuele reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

leidend. 

 

Parlementaire onderzoekscommissies 

Voor parlementaire onderzoekscommissies wordt op dit moment een uitzondering 

gemaakt; de fysieke werkzaamheden van deze commissies kunnen onverkort worden 

voortgezet aangezien zij werken met vertrouwelijke documenten en vanwege wettelijke 

vereisten waardoor sommige gesprekken niet digitaal kunnen plaatsvinden.  

Als daar aanleiding toe is, kunnen naar bevind van zaken alsnog extra maatregelen 

worden ingevoerd. 

 

Tot slot 

Voor ons allemaal – Kamerleden, medewerkers, bezoekers, journalisten – vallen de 

beperkingen zwaar. Het is belangrijk dat Kamerbewoners zich aan de basisregels, 

aangescherpte maatregelen en de werkwijze houden, zodat het parlementaire werk zo 

verantwoord en volledig mogelijk kan plaatsvinden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens het Presidium, 

 

 

 

Vera Bergkamp 

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 


