
 

Geachte leden, 

Vanaf 25 september 2021 vervalt de verplichting om 1,5 meter afstand tot 

elkaar te houden. Het kabinet heeft dit omgezet in een dringend advies om 

afstand te houden. De Tweede Kamer, als huis van de democratie, wil open en 

toegankelijk zijn voor iedereen en tegelijkertijd een veilige werkplek bieden 

aan Kamerleden en medewerkers. De Kamer is voor iedereen zonder 

coronatoegangsbewijs te bezoeken.   

 

In het licht van het voorgaande informeer ik u over de werkwijze van de 

Tweede Kamer vanaf 25 september 2021. Deze werkwijze geldt vooralsnog tot 

begin november 2021. Het kabinet heeft aangegeven de coronamaatregelen 

dan opnieuw te beoordelen. Bovendien zijn we dan als Kamerbewoners 

gewend aan en ingewerkt in ons nieuwe onderkomen.  

 

Coronatoegangsbewijs 

Er is voor dagjesmensen en andere bezoekers geen coronatoegangsbewijs 

nodig om een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer en een plenaire 

vergadering bij te wonen. Om gebruik te maken van het Statenlokaal in de 

Tweede Kamer - een publiek toegankelijke horecaruimte - is het voor 

dagjesmensen wél nodig een coronatoegangsbewijs te tonen (vanaf 13 jaar), 

conform regelgeving van de overheid. Voor mensen die in het Kamergebouw 

werken, wordt deze ruimte beschouwd als bedrijfsruimte en is een 

coronatoegangsbewijs niet nodig. 

 

Plenaire vergadering  

De werkwijze in de plenaire zaal blijft ongewijzigd. Stemmingen vinden 

fractiegewijs plaats. Hoofdelijke stemmingen vinden plaats in drie groepen van 

vijftig leden.  
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De huidige richtlijnen voor de pers (beperkte toegang tot de plenaire zaal voor 

audiovisuele pers en opnamen van visuele pers vanaf de tribune) blijven ook 

van kracht.  

 

Commissiedebatten en –activiteiten (technische briefings, hoorzittingen, 

rondetafelgesprekken) 

De huidige vergaderopstelling wijzigt vooralsnog niet. Per bijeenkomst kunnen 

maximaal vier genodigde sprekers tegelijkertijd deelnemen aan het gesprek. 

Journalisten kunnen commissievergaderingen bijwonen. Voor publiek is dit nog 

niet mogelijk. Er worden wel extra plekken gecreëerd voor gasten van 

genodigden. In de Thorbeckezaal en de Troelstrazaal is plaats voor drie 

gasten. In de Groen van Prinstererzaal zijn er zes plaatsen beschikbaar. 

 

Dagjesmensen en bezoekers plenaire debatten 

Op de plenaire vergaderdagen (dinsdag, woensdag en donderdag) ontvangt de 

Tweede Kamer een beperkt aantal bezoekers in tijdsblokken. Er is op de 

publieke tribune voldoende ruimte om afstand tot elkaar te kunnen houden. 

Net als de afgelopen periode zijn er per tijdsblok acht zitplaatsen en zeven 

leunplaatsen beschikbaar voor dagjesmensen en bezoekers. Zij melden zich 

vooraf aan via de website van de Tweede Kamer en reserveren een tijdsblok 

van twee uur voor de publieke tribune.  

 

Scholierenbezoeken ProDemos 

Rondleidingen van scholieren door ProDemos vinden sinds 13 september 2021 

weer plaats in de speciale multimediaruimte en de filmzaal. Deze 

rondleidingen worden voortgezet en gefaseerd uitgebreid op basis van het 

openingsplan van ProDemos.  

 

Bezoekers individuele Kamerleden, fractiemedewerkers en diensten 

De afspraak om als Kamerleden en medewerkers maximaal twee bezoekers 

tegelijkertijd te ontvangen komt te vervallen. Er wordt geen maximum meer 

gehanteerd. Groepsrondleidingen door fracties en diensten zijn in deze fase 

nog niet mogelijk. 

 

Petitieaanbiedingen 

In de Statenpassage worden, zoals op dit moment gebruikelijk, op dinsdagen 

maximaal vier fysieke petitieaanbiedingen georganiseerd – tussen 13.15 en 

14.00 uur, twee per tijdslot van 20 minuten – in aanwezigheid van maximaal 

twee personen vanuit de aanbieders. Digitale petitieaanbiedingen kunnen op 

ieder gewenst moment worden gepland. 
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Algemene maatregelen 

De hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd; de microfoons worden tijdens 

debatten schoongemaakt en er staan in het gebouw handdispensers. 

Mondkapjes en zelftesten zijn beschikbaar voor Kamerleden en medewerkers 

die die daar behoefte aan hebben. 

 

Binnen- en buitenlandse werkbezoeken 

Binnenlandse werkbezoeken kunnen, net als nu het geval is, gepland worden. 

Voor uitgaande en inkomende buitenlandse werkbezoeken blijven de actuele 

reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken leidend. 

 

Thuiswerken 

De nieuwe norm is ‘thuiswerken als het kan, op de werkplek/kantoor wanneer 

het nodig is’. Aanwezigheid van de Kamerambtenaren wordt afgestemd met 

het diensthoofd. Fracties zijn zelf verantwoordelijk voor de afspraken die zij 

maken met hun medewerkers. 

 

Tot slot 

Iedereen kan zonder belemmering de Tweede Kamer bezoeken. Het Presidium 

vindt het van groot belang dat we elkaar de ruimte geven en het advies om 

gepaste afstand te houden respecteren.  

 

Uiteraard blijven we de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus intensief 

volgen. Begin november 2021 hopen we met elkaar verder open te kunnen 

voor publiek. Ik vertrouw erop dat we ons parlementaire werk de komende tijd 

op een goede en verantwoorde wijze kunnen uitvoeren. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens het Presidium, 

 

 

 

Vera Bergkamp 

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal  


