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Geachte Leden,
Op 15 maart 2022 heeft het kabinet besloten de coronamaatregelen verder te
versoepelen. De Tweede Kamer heeft de maatregelen van het kabinet altijd
zoveel mogelijk een plek gegeven in de werkwijze en dit betekent dat de
werkwijze van de Tweede Kamer weer verder versoepelt.
Deze versoepelingen vragen om een aanpassing van de vergaderopstelling in
de commissiezalen. Vanwege de verbouwing en de overlast die dit met zich
meebrengt en het tegelijkertijd op peil houden van de beschikbare
zaalcapaciteit, zijn de aanpassingen in alle commissiezalen na het meireces
gerealiseerd. Voor de plenaire zaal zijn geen bouwkundige aanpassingen
nodig.
Het Presidium heeft in de afgelopen periode wel geconstateerd dat breed
draagvlak bestaat voor de werkafspraken die zijn vastgelegd in de motie
Dijkhoff (Kamerstuk 25 295, nr. 594) c.s. over hoofdelijke stemmingen.
Dit heeft een positief effect op de voorspelbaarheid van de agenda.
In deze brief informeer ik u over de werkwijze voor de komende periode.
Parlementaire proces
Plenaire vergadering
Per direct vergadert de Tweede Kamer weer op de gebruikelijke wijze zoals
voor de coronacrisis. Concreet betekent dit dat alle Kamerleden weer in de
gelegenheid zijn om aan de stemmingen deel te nemen. Het is aan elk
Kamerlid zelf het grondwettelijk individueel mandaat om te stemmen zichtbaar
te maken.
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Blijkt bij het vaste stemmoment op dinsdag dat een hoofdelijke stemming
gewenst of noodzakelijk is omdat de uitslag fractiegewijs niet kan worden
vastgesteld, dan wordt er direct hoofdelijk gestemd (deze stemmingen vinden
dus niet langer in drie groepen plaats).
Voor hoofdelijke stemmingen op woensdag en donderdag blijft de motie
Dijkhoff van kracht: als een Kamerlid gebruik gemaakt van het individuele
recht een hoofdelijke stemming aan te vragen en hij/zij is van mening dat niet
gewacht kan worden tot het reguliere stemmoment op dinsdag, dan wordt niet
eerder dan drie uur na dat betreffende verzoek hoofdelijk gestemd.
Over moties van wantrouwen wordt in principe niet op dezelfde dag gestemd,
tenzij de Kamer anders besluit.
Het algemene uitgangspunt is en blijft dat (fractiegewijze) noodzakelijke
stemmingen op woensdag en donderdag van te voren moeten zijn
aangekondigd bij de regeling van werkzaamheden op dinsdag.
De hygienemaatregelen - het schoonmaken van de microfoons en het
spreekgestoelte tijdens de debatten - vervallen.
Commissiedebatten en -activiteiten (technische briefings, hoorzittingen,
rondetafelgesprekken)
Na het meireces is de 1,5 meter maatregel niet langer verwerkt in de
vergaderopstelling van de grote en kleine commissiezalen. Alle activiteiten in
fysieke vorm zijn dan weer mogelijk en de beperkingen vervallen. Daar waar
gewenst kunnen bepaalde commissieactiviteiten nog steeds in digitale vorm
plaatsvinden. Bezoekers kunnen plaatsnemen op de publieke tribunes. De Max
van der Stoelzaal wordt, zoals eerder is afgesproken, gebruikt voor
evenementen, ontvangsten en bijeenkomsten en is niet langer standaard in
gebruik als commissiezaal.
Parlementaire pers
Per direct geldt geen maximum aantal vertegenwoordigers van de pers in de
plenaire zaal. Visuele media mogen de zaal in om hun werkzaamheden uit te
voeren volgens de opnamerichtlijnen en vanaf de toegestane posities. Het
blijft mogelijk vanaf de publieke tribune visuele opnamen te maken.
Fractiekamers
Fracties maken na het meireces weer gebruik van de fractiekamers.'
1 De ambtelijk secretarissen ontvangen een overzicht van de fractiekamers
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Evenementen
De beperking van maximaal 500 bezoekers bij evenementen vervalt vanaf 23
maart 2022.
Tot slot
Ik ben blij dat we weer terug kunnen naar 'normaal' en alle vergaderingen en
andere Kameractiviteiten weer voor iedereen toegankelijk zijn. Ook publiek
kan, na het meireces, de commissiedebatten weer bijwonen. Maar het
coronavirus is niet weg; daarom vindt het Presidium het van groot belang dat
we rekening houden met elkaar en extra aandacht blijven hebben voor
mensen met een kwetsbare gezondheid. De basisadviezen - was regelmatig
uw handen, hoest en nies in uw elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een
(zelf)test, ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht - blijven
relevant.
De meest actuele informatie over de werkwijze van de Tweede Kamer is ook to
vinden op ons intranet Plein2. We houden de ontwikkelingen rondom het
coronavirus nauwlettend in de gaten.
Met vriendelijke groet,
mede namens het Presidium,

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
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