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Geachte leden, 

Het kabinet heeft aangekondigd dat de coronamaatregelen vanaf zaterdag 26 juni 2021 verder 
versoepeld worden. Dat betekent dater vanaf 26 juni geen mondkapjes meer gedragen hoeven te 
worden in het Kamergebouw en dat medewerkers vaker op kantoor kunnen werken. Ook 
verwelkomt de Tweede Kamer in de laatste twee weken voor het zomerreces weer meer bezoekers. 

Bezoekers 'dagjesmensen' 
In het licht van de aankomende verhuizing van de Tweede Kamer naar B67, willen we zoveel mogelijk 
mensen de kans geven een laatste bezoek te brengen aan het Binnenhof. Op 28 mei jl. kondigde ik al 
aan dat de Tweede Kamer weer een dag in de week open is voor publiek. Dat breiden we nu uit. 
Vanaf 29 juni tot en met de laatste vergaderdag voor het zomerreces, 8 juli 2021, ontvangt de 
Tweede Kamer op alle plenaire vergaderdagen (dinsdagen, woensdagen en donderdagen) weer 
bezoekers op de tribune van de plenaire zaal. Helaas is het nog niet mogelijk voor publiek om 
vergaderingen in commissieverband bij te wonen. Dat heeft te maken met de beperkte capaciteit van 
de commissiezalen vanwege de geldende 1,5 meter maatregel. 

Op de publieke tribune van de plenaire zaal is plaats voor maximaal dertig bezoekers per tijdsblok. 
Bezoekers melden zich vooraf via de website aan en reserveren een tijdsblok. Er wordt uitgegaan van 
vijf tijdsblokken van twee uur, waarbij het eerste tijdsblok start om 10.00 uur en het laatste tijdsblok 
doorloopt tot het einde van de plenaire vergadering. Bezoekers kunnen maximaal een tijdsblok 
reserveren. Bezoekers kunnen een bezoek brengen aan de Statenpassage van de Tweede Kamer en 
hebben toegang tot de publieke tribune van de plenaire zaal binnen het door hen gereserveerde 
tijdvak. 

1,5 meter afstand en mondkapjes 
De 1,5 meter afstand maatregel blijft voor iedereen van kracht; ook voor mensen die gevaccineerd 
zijn of een negatieve coronatest kunnen overleggen. Binnen de gebouwen van de Tweede Kamer 
wordt de mondkapjesplicht afgeschaft op het moment dat deze versoepeling ook Iandelijk ingevoerd 
wordt (vooraisnog is dat vanaf 26 juni 2021). Daar waar het in het gebouw niet mogelijk is 1,5 meter 
afstand te bewaren, blijft het dringende advies van kracht om een mondkapje te dragen. 



Thuiswerken tot aan het zomerreces 
Vanaf 26 juni 2021 kunnen medewerkers die thuiswerken in overleg met hun leidinggevende, 
maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor zijn, mits dat dat binnen de 1,5 metermaatregel past. 
Medewerkers wordt gevraagd voor zover dat mogelijk is buiten de spits te reizen. Fracties zijn 
uiteraard zelf verantwoordelijk voor de afspraken die zij met hun medewerkers maken. 

Zelftesten 
Vanuit de (wettelijke) arbo-zorgplicht voorziet de Kamerorganisatie in zelftesten. De zelftesten 
kunnen gebruikt worden door medewerkers van de ambtelijke diensten en fracties die tijdens het 
werk niet (altijd) 1,5 meter afstand kunnen houden en een extra zekerheid willen hebben. Het 
gebruik van zelftesten draagt bij aan het opsporen van besmettingen met het virus bij mensen die 
geen klachten hebben. Het gebruik van een zelftest is geheel vrijwillig en de werkgever mag niet naar 
de uitkomst vragen. 

Tot slot 
Het parlementaire proces is tijdens de coronapandemie onverkort doorgegaan. 
De werkwijze ten aanzien van het parlementaire proces, commissievergaderingen en - activiteiten, 
werkbezoeken, buitenlandse reizen en de ontvangst van bezoekers door Kamerbewoners - zoals 
beschreven in mijn brief van 28 mei 2021- wordt ongewijzigd voortgezet tot aan het zomerreces. 

lk ben blij dat er verdere versoepelingen mogelijk zijn. Bij een open democratie hoort het dat publiek 
ons werk vanaf de tribune kan volgen. lk ben ook verheugd dat sommige collega's elkaar, na een jaar 
thuis werken, niet meer alleen via een videoscherm hoeven te zien en weer kunnen samenkomen. 

Mijn hoop en verwachting blijft dat de Tweede Kamer bij de start van het nieuwe parlementaire jaar 
in B67 haar deuren nog verder kan openen, natuurlijk binnen de dan geldende coronamaatregelen. 

Met vriendelijk groet, 
mede namens het Presidium, 

Vera 	amp 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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