Voorzitter

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
I.a.a. de ambtelijk secretarissen

Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Den Haag, 2 september 2021

T 070 318 20 00
E voo rzitte r@tweede ka mem
www.tweedekamer.nt

Geachte Leden,
Voor het zomerreces hebben we afscheid genomen van het Binnenhof. Inmiddels hebben we de
verhuizing naar B67 achter de rug en is dinsdag 7 september 2021 de eerste plenaire vergadering van
de Tweede Kamer in het tijdelijke parlementsgebouw.
Tijdens de coronacrisis is steeds gezocht naar ruimte om het parlementaire werk zoveel als mogelijk
voort te zetten en tegelijkertijd bezoekers in de Tweede Kamer te ontvangen. Als Tweede Kamer
hebben we de voorgestelde maatregelen van het kabinet en het RIVM gevolgd. Dat doen we nu ook
op onze nieuwe locatie. Via deze brief informeer ik u over de coronamaatregelen die in het gebouw
van kracht zijn.

1,5 meter afstand en mondkapjes
De 1,5 meter afstand maatregel blijft van kracht; ook voor mensen die gevaccineerd zijn of een
negatieve coronatest kunnen overleggen. Daar waar het in het gebouw niet mogelijk is 1,5 meter
afstand te bewaren, blijft het advies een mondkapje te dragen.

Bezoekers 'Dagjesmensen' en Parlementaire pers
Vanaf 7 september 2021 ontvangt de Tweede Kamer op de plenaire vergaderdagen (dinsdag,
woensdag en donderdag) een beperkt aantal bezoekers bij de plenaire vergaderingen. Het is
vooralsnog niet mogelijk bezoekers toe te laten tot de publieke tribunes van commissiezalen. Dat
heeft te maken met de capaciteit van de commissiezalen vanwege de 1,5 meter maatregel.
Journalisten kunnen de commissievergaderingen wel bijwonen.
Op de publieke tribune van de plenaire zaal is, in verband met de 1,5 meter maatregel, plaats voor
maximaal vijftien bezoekers, en er zijn plaatsen voor journalisten gereserveerd. Bezoekers voor de
publieke tribune melden zich vooraf via de website van de Tweede Kamer 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. Binnen het door hen gereserveerde tijdsblok hebben
bezoekers toegang tot de publieke tribune van de plenaire zaal. Daarnaast kunnen ze een bezoek
brengen aan de Statenpassage.

Slechthorenden kunnen het debat op de publieke tribune volgen met behulp van infraroodpanelen.
Ze kunnen bij de bode een ontvanger ophalen om het spreeksignaal via een koptelefoon to
ontvangen.
Scholierenbezoeken ProDemos
Vanaf maandag 13 september 2021 ontvangt de Tweede Kamer van maandag tot en met vrijdag
weer scholieren, zij het in beperkte aantallen. De scholieren worden rondgeleid door Prodemos.
Voor schoolklassen is er een speciale multimediaruimte ingericht naast de publieke tribune van de
plenaire zaal. Ook is er een nieuwe filmzaal beschikbaar.
Petitieaanbiedingen
In de nieuwe Statenpassage worden maximaal vier fysieke petitieaanbiedingen georganiseerd (op
dinsdag tussen 13.15 en 14.00 uur, 2 per tijdslot van 20 minuten: van 13.15 — 13.35 uur en van
13.40 —14.00 uur) door maximaal twee aanbieders. Digitale petitieaanbiedingen kunnen op ieder
gewenst moment worden ingepland.
Thuiswerken
Thuiswerken blijft de norm. Medewerkers die het parlementaire proces ondersteunen mogen in de
Tweede Kamer werken. Aanwezigheid van ambtenaren wordt afgestemd met het diensthoofd. Alle
andere medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Fracties zijn zelf verantwoordelijk voor de
afspraken die zij met hun medewerkers maken.
Bezoekers individuele Kamerleden, fractiemedewerkers en Kamerambtenaren
Alle Kamerbewoners kunnen nog steeds maximaal twee bezoekers tegelijkertijd ontvangen.
Tot slot
De werkwijze ten aanzien van het parlementaire proces en procedures bij hoofdelijke stemmingen,
werkbezoeken en buitenlandse reizen blijven vooralsnog ongewijzigd.
lk ben blij dat we vanaf dinsdag 7 september 2021 van start gaan in het tijdelijke gebouw en de
deuren ook voor scholieren en bezoekers kunnen openen in B67.
Het kabinet geeft op vrijdag 17 september 2021 een stand van zaken over de coronamaatregelen.
Naar aanleiding hiervan wordt - indien nodig - een nieuwe afweging gemaakt ten aanzien van de
werkwijzen in de Tweede Kamer. lk zal u daar waar nodig nader over informeren.
lk wens u alien een goed parlementair jaar toe in ons nieuwe tijdelijke parlementsgebouwl
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