
 

 

Geachte leden,  

Op 25 januari 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt dat, ondanks risico’s en 

onzekerheden, de meeste sectoren onder voorwaarden weer opengaan.  

Het verheugt mij dat ook wij de deuren van B67 weer gedeeltelijk kunnen 

openen voor publiek vanaf de komende parlementaire week.  

Om ervoor te zorgen dat de Tweede Kamer een veilige (werk)plek is voor 

iedereen, benadruk ik dat de basismaatregelen en het thuiswerkbeleid blijven 

gelden. Het is van groot belang deze regels te blijven respecteren.  

Daarnaast heeft het stijgend aantal besmettingen en de vele mensen in 

isolatie of quarantaine mogelijk consequenties voor de ondersteuning van het 

politieke proces. 

 

In aansluiting op mijn brief van 15 januari 2022 informeer ik u in deze brief 

over de wijzigingen in de werkwijze van de Tweede Kamer. De werkwijze geldt 

met ingang van 31 januari 2022 en vooralsnog tot 8 maart 2022. 

 

Dagjesmensen en bezoekers plenaire debatten 

Op de plenaire vergaderdagen (dinsdag, woensdag en donderdag) ontvangt de 

Tweede Kamer tot 22.00 uur een beperkt aantal bezoekers in tijdsblokken. 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. Zij melden zich vooraf aan via de website van de Tweede Kamer 

en reserveren een tijdsblok van twee uur. Bezoekers hebben binnen het 

gereserveerd tijdsblok toegang tot de Statenpassage en de publieke tribune 

van de plenaire zaal. Er is op de publieke tribune van de plenaire zaal plaats 

voor 15 bezoekers als 1,5 meter afstand wordt gehouden.  
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Per tijdsblok zijn acht zitplaatsen en zeven leunplaatsen beschikbaar voor 

bezoekers. Het dragen van een mondkapje op de publieke tribune is verplicht, 

ook als mensen zitten. 

 

Statenlokaal en coronatoegangsbewijs 

Het Statenlokaal is weer geopend. Om gebruik te maken van het Statenlokaal 

- een publiek toegankelijke horecaruimte - is het voor dagjesmensen en 

andere bezoekers 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. 

 

Commissiedebatten en –activiteiten 

Het is de bedoeling dat de zalen na elke activiteit een half uur vrijgehouden 

worden voordat een volgende vergadering plaats heeft. Dit in verband met het 

kunnen ventileren conform de RIVM-richtlijnen en voor het uitvoeren van de 

extra hygiënemaatregelen. Voor publiek is het nog niet mogelijk 

commissievergaderingen bij te wonen in verband met de beperkte capaciteit. 

 

Petitieaanbiedingen 

In de Statenpassage kunnen op dinsdagen weer maximaal vier fysieke 

petitieaanbiedingen worden georganiseerd – tussen 13.15 en 14.00 uur, twee 

per tijdslot van 20 minuten – in aanwezigheid van maximaal vier personen 

vanuit de aanbieders. Digitale petitieaanbiedingen kunnen op ieder gewenst 

moment worden gepland. 

 

Binnen- en buitenlandse werkbezoeken 

Bij delegatieontvangsten (binnen- en buitenlandse) worden dezelfde regels 

gehanteerd als voor commissieactiviteiten: de ontvangsten vinden plaats in 

coronaproof vergaderzalen, het aantal aanwezige delegatieleden (en 

commissieleden) is zoveel mogelijk beperkt, en de algemene maatregelen die 

gelden in het gebouw worden in acht genomen. 

 

Rondleidingen ProDemos 

Rondleidingen van scholieren door ProDemos worden vanaf 31 januari 2022 

weer opgestart. Tot en met 13 februari 2022 worden van maandag tot en met 

vrijdag maximaal vijf groepen per dag rondgeleid. Afhankelijk van de 

ontwikkelingen worden in overleg met ProDemos de rondleidingen gefaseerd 

verruimd. 
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Evenementen 

Op dit moment zijn alle interne evenementen geannuleerd. Het is vanaf nu wel 

weer mogelijk Kamerevenementen (zoals jubilea en recepties) op externe 

horecalocaties te organiseren. Bij het volgende weegmoment wordt een 

afweging gemaakt over interne Kamerevenementen. 

 

Tot slot 

Uiteraard blijven we de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus intensief 

volgen. Nu de coronaregels verder versoepeld zijn, worden wijzigingen met 

betrekking tot bijvoorbeeld de ontvangst van bezoekers, scholen en de 

bedrijfsrestaurants vanaf nu alleen gecommuniceerd via Plein2. Hier treft u 

ook een overzicht aan van alle geldende coronamaatregelen. Als 

veranderingen optreden die het constitutionele proces raken, informeer ik u 

uiteraard rechtstreeks. 

Bezoekers worden - zoals gebruikelijk - via de website op de hoogte gehouden 

van actuele informatie over de Tweede Kamer. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens het Presidium, 

 

 

Vera Bergkamp 

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal  

 

 

 


