aan De leden van de Tweede Kamer
I.a.a. ambtelijk secretarissen

datum 5 januari 2022

Geachte leden,
Op 18 december 2021 heeft het kabinet een strenge lockdown afgekondigd om
verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregel geldt
sinds zondag 19 december 2021 en is vooralsnog tot en met vrijdag 14 januari
2022 van kracht.
Gezien de aangescherpte maatregelen van het kabinet passen wij de
maatregelen in de Tweede Kamer ook aan. In aanvulling op de brieven van 4,
13 en 27 november 2021 die blijven gelden, is het verzoek om fysieke
(parlementaire) activiteiten tot een minimum te beperken. Met deze brief
informeer ik u over de werkwijze van de Tweede Kamer voor de eerste week
na het kerstreces.
Plenaire vergadering
Vooralsnog worden uitsluitend de noodzakelijke debatten gevoerd. 1
Commissievergaderingen en –activiteiten
Het verzoek aan de commissievoorzitters is om zoveel mogelijk digitaal te
werken waar dat in verband met openbaarheid is toegestaan
(technische briefings, hoorzittingen, rondetafelgesprekken, gesprekken en
procedurevergaderingen).
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In afwachting van het debat over de regeringsverklaring zijn er geen plenaire debatten voorzien

volgende week.
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Het dringende verzoek is om overige vergaderingen (commissiedebatten,
wetgevings- en notaoverleggen) en activiteiten alleen fysiek te plannen indien
deze gelet op actualiteit en urgentie strikt noodzakelijk zijn.
Voor parlementaire onderzoekscommissies wordt een uitzondering gemaakt;
de fysieke werkzaamheden van deze commissies gaan onverkort door.
Bezoekers plenaire zaal
De ontvangst van de bezoekers op de publieke tribune is tijdelijk stopgezet.
Bezoekers Kamerbewoners
Aan Kamerbewoners wordt verzocht om bezoek in de Kamer tot een minimum
te beperken en bij voorkeur digitale afspraken te maken. Kamerbewoners
kunnen, indien noodzakelijk, maximaal twee bezoekers per dag ontvangen.
Bedrijfsrestaurants
Het Ledenrestaurant en het Statenrestaurant zijn open. Het Statenlokaal in de
Statenpassage is vooralsnog gesloten.
Tot slot
De lockdown en de maatregelen gelden in ieder geval tot en met
vrijdag 14 januari 2022. Het kabinet beoordeelt de situatie dan opnieuw.
Uiteraard blijven we de ontwikkelingen volgen en informeren we u indien
nodig.

Met vriendelijke groet,
mede namens het Presidium,

Vera Bergkamp
Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
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