
 

 

 

 

Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

I.a.a. de ambtelijk secretarissen 

 

 

 

 

Den Haag, 27 november 2021 

 

 

 

 

 

 

Geachte Leden, 

 

Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de 

zorg te voorkomen, heeft het kabinet op 26 november 2021 strengere maatregelen, 

waaronder een avondsluiting, afgekondigd. In aanvulling op de brieven van 4 en 13 

november 2021 die blijven gelden, informeer ik u met deze brief over de wijzigingen in 

de werkwijze van de Tweede Kamer als gevolg van de aangescherpte maatregelen. De 

maatregelen gaan op zondag 28 november 2021 in. 

 

Algemene maatregelen 

Het thuiswerkadvies is aangescherpt naar ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk 

altijd 1,5 meter afstand. Tegelijkertijd moet het parlementaire proces onverkort, maar op 

verantwoorde wijze, door kunnen gaan. Om het aantal contactmomenten sterk te 

verminderen en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken, werken mensen die niet 

direct betrokken zijn bij het primaire parlementaire proces zoveel als mogelijk (digitaal) 

vanuit huis. In het hele Kamergebouw is het houden van 1,5 meter afstand voor iedereen 

van 18 jaar en ouder verplicht. Daar waar het in de niet-publieke binnenruimtes niet 

mogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren, zoals in de liften en smallere gangen, is het 

dringende advies een mondkapje te dragen. In de publieke binnenruimtes geldt een 

mondkapjesplicht voor iedereen van 13 en ouder. In het gebouw zijn extra 

handdispensers geplaatst. In de restaurants wordt het assortiment aangepast om de 

doorstroming te bevorderen. Het Statenlokaal sluit om 17.00 uur. 

 

Commissievergaderingen en –activiteiten 

Commissiedebatten, wetgevings- en notaoverleggen en activiteiten van parlementaire 

onderzoekscommissies vinden fysiek plaats. Voor overige activiteiten (technische 

briefings, hoorzittingen, rondetafelgesprekken, gesprekken en procedurevergaderingen) 

is het advies deze digitaal te laten plaatsvinden. Het is voor genodigden niet langer 

mogelijk ondersteuning mee te nemen. De beschikbare plaatsen op de publieke tribune 

in de commissiezalen zijn gereserveerd voor journalisten. 

 

Petitieaanbiedingen en binnenlandse werkbezoeken 

Petitieaanbiedingen vinden tijdelijk alleen digitaal plaats en kunnen op ieder gewenst 

moment worden gepland. Om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te 

verminderen, is het verzoek zeer terughoudend te zijn met het afleggen van 

binnenlandse werkbezoeken. 

 



 

 

Bezoekers plenaire zaal en scholieren ProDemos 

In de plenaire zaal ontvangen we op de plenaire vergaderdagen (dinsdag, woensdag en 

donderdag) nog steeds een beperkt aantal bezoekers in tijdsblokken op de publieke 

tribune. Het laatste tijdsblok eindigt voorlopig om 17.00 uur in plaats van tot einde 

vergadering. Met ingang van 29 november 2021 wordt de ontvangst van scholieren 

tijdelijk stopgezet in goed overleg met ProDemos. Dit in verband met het verminderen 

van het aantal contactmomenten per dag en om reisbewegingen te beperken. 

 

Bezoekers Kamerbewoners 

Er wordt een beroep gedaan op Kamerbewoners om bezoek in de Kamer zoveel mogelijk 

te beperken en bij voorkeur digitale afspraken te maken. Kamerbewoners kunnen, indien 

noodzakelijk, nog steeds twee bezoekers tegelijkertijd ontvangen, maar nu met een 

maximumaantal van vier bezoekers per dag. 

 

Tot slot 

Vooralsnog gelden de maatregelen in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie 

wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld door het kabinet. Uiteraard 

blijven we de ontwikkelingen volgen en informeren we u indien nodig. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het Presidium, 

 

 
 

Vera Bergkamp 

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 


