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aan  Aan de Leden van de Tweede Kamer  

der Staten-Generaal 

I.a.a. ambtelijk secretarissen 

 

 

 

 

 

Geachte Leden, 

Op 20 januari 2021 heeft het kabinet het voornemen bekend gemaakt een avondklok in 

te stellen, waarover de Tweede Kamer op 21 januari 2021 heeft gedebatteerd. De 

avondklok gaat in op zaterdag 23 januari 2021 en loopt van 21.00 uur ’s avonds tot 4.30 

uur ’s ochtends.   

Zoals ook voor de andere coronamaatregelen geldt, wordt er een uitzondering gemaakt 

voor democratische instituties zoals de Tweede Kamer. Formeel hoeft de Tweede Kamer 

dan ook geen rekening te houden met een avondklok. Dat neemt niet weg dat wij juíst 

als gekozen volksvertegenwoordigers een voorbeeldrol vervullen; we dienen de 

maatregelen die voor de hele samenleving gelden zo goed mogelijk na te leven.  

 

Avondklok 

In beginsel wordt er daarom niet vergaderd in de avonduren. Met ingang van maandag 

25 januari aanstaande duren commissiedebatten tot uiterlijk 19.00 uur. Het streven is 

om ook plenaire debatten voor 19.00 uur af te ronden.  
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Dit geeft ook Kamerleden en medewerkers die verder van de Tweede Kamer vandaan 

wonen de mogelijkheid om voor het ingaan van de avondklok om 21.00 uur thuis te zijn.  

Mocht de Kamer in urgente situaties besluiten om tóch in de avond te vergaderen, dan 

worden Kamermedewerkers die met oog op het primaire proces in de Tweede Kamer 

aanwezig moeten zijn voorzien van een werkgeversverklaring. Uiteraard krijgen ook 

medewerkers voor wie het sowieso onmogelijk is om voor 21.00 uur thuis te zijn een 

werkgeversverklaring; denk bijvoorbeeld aan medewerkers van de Beveiligingsdienst.   

Fracties kunnen hun medewerkers zelf van een werkgeversverklaring voorzien, indien zij 

dat wensen. De Rijksoverheid heeft een formulier beschikbaar gesteld dat daarvoor 

gebruikt kan worden. Dit formulier is te vinden via 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok. 

Als er fracties zijn die hulp nodig hebben bij het afgeven van werkgeversverklaringen, 

dan kunnen zij zich wenden tot de afdeling HR via Jorine Wolff, j.wolff@tweedekamer.nl 

of 070-3182200. Kamerleden kunnen gebruik maken van het formulier ‘Eigen verklaring 

avondklok’ dat de Rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld. Dit formulier is te vinden via 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok.   

 

Thuiswerken 

Veel Kamer- en fractiemedewerkers werken al vanaf maart 2020 thuis. Het Presidium 

onderstreept dat thuiswerken ook de komende periode de norm blijft. We zien dat het 

de afgelopen periode weer drukker is geworden in het Kamergebouw; het is nadrukkelijk 

de bedoeling dat alleen de medewerkers in het gebouw aanwezig zijn die nodig zijn voor 

de voortgang van het parlementaire proces.  
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Wij zijn ons bewust van de impact van structureel thuiswerken. Er is geen scheidslijn 

meer tussen werk en privé, veel medewerkers hebben naast hun werk ook de zorg voor 

(het thuisonderwijs van) jonge kinderen en mensen missen het gebouw en hun collega’s.  

Toch is het, in het licht van de aangescherpte maatregelen, van belang dat we deze lijn 

vasthouden.   

 

Met vriendelijke groet, mede namens het Presidium, 

 

 

Khadija Arib 

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 

 


