
 

 

Geachte leden, 

Op 14 januari 2022 heeft het kabinet aangekondigd dat er weer meer mogelijk 

is. Naar aanleiding hiervan en in vervolg op mijn brieven van november en 

december 2021 en de brief van 5 januari 2022 die van toepassing blijven, 

informeer ik u - namens het Presidium – over de werkwijze van de Tweede 

Kamer. Samengevat zijn er geen wijzigingen in het thuiswerkbeleid en in de 

toegang voor publiek. Wel wordt het mondkapjesadvies aangescherpt. 

 

Parlementaire werkzaamheden 

Het parlementaire werk is, ondanks de lockdown die de afgelopen weken van 

kracht was, zo veel mogelijk doorgegaan. Nu er sprake is van een 

aantal versoepelingen vervalt de noodzaak om fysieke (parlementaire) 

activiteiten tot een minimum te beperken. Dit neemt niet weg dat het verzoek 

aan Kamercommissies blijft om zoveel mogelijk digitaal te werken waar dat in 

verband met openbaarheid is toegestaan. 

 

Mondkapjes 

Het dragen van een mondkapje blijft verplicht in de publieke binnenruimtes 

van de Tweede Kamer, ongeacht of er 1,5 meter afstand kan worden 

gehouden voor iedereen van 13 jaar en ouder. Dit geldt vanaf nu ook als u zit. 

De publieke binnenruimtes in B67 zijn: de entree Prinses Irenepad, de 

Statenpassage, het Statenlokaal en het publiek toegankelijke deel op de 2e 

verdieping en de publieke tribune. 

In niet-publieke binnenruimtes van de Tweede Kamer gold al het advies een 

mondkapje te dragen in werkruimtes en op plaatsen waar u geen 1,5 meter 

afstand kunt houden, zoals in liften en in de trappenhuizen.  
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Nieuw is dat dit ook geadviseerd wordt bij verplaatsing. Daarbij wordt het 

gebruik van een medisch mondkapje of wegwerpmondkapje vanaf nu 

geadviseerd. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden. 

 

Bezoekers Kamerbewoners 

Kamerbewoners kunnen, indien noodzakelijk, maximaal vier bezoekers per 

dag ontvangen. 

 

Tot slot 

Op dinsdag 25 januari 2022 besluit het kabinet of er wijzigingen van de 

maatregelen komen. 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  

 

 

 


