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Geachte leden, 

Dit jaar zal Prinsjesdag er anders uitzien als gebruikelijk. Dat geldt met name voor de Verenigde 
Vergadering die dit jaar plaats vindt in de Grote Kerk en waarbij — met het oog op de beschikbare 
ruimte — helaas geen gasten aanwezig kunnen zijn. Als de maatregelen in verband met covid-19 in de 
komende weken worden aangescherpt, bestaat de mogelijkheid dat het programma verder wordt 
afgeschaald. Met deze brief informeer ik u over de invulling van Prinsjesdag zoals deze op dit 
moment is voorzien. 

Vereniqde Vergadering  
Het vertrek naar de Grote Kerk en terug naar het Binnenhof zullen strak geregisseerd moeten 
worden om steeds 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen houden. Op verzoek van de burgemeester 
van Den Haag en politie is busvervoer geregeld van en naar het Binnenhof voor de Kamerleden die 
daar prijs op stellen; op deze manier moet worden voorkomen dat er te veel publiek langs de route 
naar de Grote Kerk zal staan. 

Niet alle leden kunnen gelijktijdig vertrekken. Er is daarom een indeling gemaakt voor het 
busvervoer, die het mogelijk maakt dat u gespreid — maar allemaal binnen 35 minuten — aankomt bij 
de Grote Kerk. De bussen (waarin maximaal zeventien Kamerleden kunnen plaatsnemen) vertrekken 
vanaf het Binnenhof en rijden onder politiebegeleiding naar de Grote Kerk. Hoe laat u wordt 
verwacht en welke ingang u bij de Grote Kerk moet nemen krijgt u begin september te horen. 
Houdt u er rekening mee dat een mondkapje verplicht is in de bussen. 

U kunt uiteraard ook besluiten om op eigen gelegenheid naar de Grote Kerk te gaan. U dient dan wel 
op het aangegeven tijdstip — dat u ook begin september ontvangt — bij de Grote Kerk aanwezig te 
zijn. Er is geen politiebegeleiding voorzien voor Kamerleden die te voet naar de Grote Kerk (en terug) 
wensen te gaan. Het is niet de bedoeling om in groepen naar de Grote Kerk te !open, omdat dat het 
risico met zich meebrengt dat er (te) veel publiek langs de route gaat staan en het moeilijk is de 1,5 
meter afstand te handhaven. 

Om dit allemaal in goede banen te leiden zou ik u willen vragen om vooraf aan te geven of u gebruik 
maakt van busvervoer of op eigen gelegenheid naar de Grote Kerk komt. Dat kan tot uiterlijk 
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Om dit allemaal in goede banen te leiden zou ik u willen vragen om vooraf aan te geven of u gebruik 
maakt van busvervoer of op eigen gelegenheid naar de Grote Kerk komt. Dat kan tot uiterlijk 
woensdag 2 september 2020 bij de stafadviseur protocol, Maxim Pos, 
via prinsiesdag@tweedekamer.nl. 

Aanbieding Miljoenennota 
Om 15.00 uur vindt in de plenaire zaal van de Tweede Kamer de aanbieding van de Miljoenennota 
plaats. Het is helaas niet mogelijk dat alle 150 Kamerleden in de zaal aanwezig zijn. Meer informatie 
over een fractiegewijze toedeling van zetels volgt. 

Media 
Met de parlementaire pers is de afspraak gemaakt dat zij het vertrek vanaf het Binnenhof en de 
aankomst bij de Grote Kerk kunnen vastleggen. Concreet betekent dit dat er een persvak komt op 
het Binnenhof en bij de hoofdingang van de Grote Kerk. In de Grote Kerk zijn de NOS en vijf 
fotografen aanwezig om de Verenigde Vergadering live uit te zenden en te registreren. 

Omdat er bij de Grote Kerk te weinig ruimte is voor verslaglegging na afloop van de Verenigde 
Vergadering, is met de parlementaire pers afgesproken dat het Binnenhof wordt gebruikt om 
Kamerleden te interviewen. De fractievoorzitters zullen na de Verenigde Vergadering worden 
verzocht om als eerste — met bus of te voet — naar het Binnenhof te vertrekken. 

Na afloop van de aanbieding van de Miljoenennota in de plenaire zaal van de Tweede Kamer 
kunnen er in de Statenpassage interviews worden gegeven. Onder meer de NOS en RTL zullen vanuit 
de Statenpassage uitzenden. Anders dan in voorgaande jaren gaat het enkel om verslaglegging; er is 
geen receptie. 

Tot slot 
Het is jammer dat Prinsjesdag dit jaar noodgedwongen een wat soberder karakter krijgt. lk hoop op 
uw begrip daarvoor en vraag om uw medewerking. AIs wij dit grote evenementgoed conform alle 
richtlijnen kunnen organiseren, wordt het — ook in deze ongekende tijd — een bijzondere en 
feesteiijke dag. 

Met vriendelijke groet, 

Khadija rib 
Voorzitter Tweede Kamer 
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