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Geachte leden, 

Gisteren, 14 december 2020, heeft het kabinet vergaande maatregelen 
afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te 
gaan. Deze maatregelen raken ook het Kamerwerk. Van belang is en blijft dat 
wij als Tweede Kamer invulling biijven geven aan onze controlerende en 
medewetgevende taak - zowel voor, tijdens als na het kerstreces. 

Een van de dringende adviezen van het kabinet is om zoveel mogelijk thuis te 
werken. Daarnaast heeft het sluiten van de kinderdagverblijven en scholen 
gevolgen voor Kamer- en fractiemedewerkers met jonge kinderen. Door deze 
maatregelen kan de ondersteuning van het Kamerwerk niet voor de voile 
honderd procent worden geboden. Als parlement dienen we hier rekening mee 
te houden, ook met het oog op de voorbeeldfunctie die we hebben. Waar 
mogelijk willen we voorkomen dat er (te) veel Kamerleden, bewindspersonen, 
medewerkers, gasten en journalisten in het Kamergebouw aanwezig (moeten) 
zijn of dat er onnodige reisbewegingen worden gemaakt. 

Met deze brief informeer ik u namens het Presidium over de afspraken die in 
overleg met de fractievoorzitters en commissievoorzitters zijn gemaakt. 

Plenaire vergadering 

In deze laatste week voor het kerstreces worden enkel de noodzakelijke 
debatten gevoerd. Een debat over de coronamaatregelen die het kabinet 
gisteren heeft aangekondigd is aan het schema toegevoegd. 
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Alle VAO's en VSO's komen te vervallen. Op deze manier wordt het aantal 
bewegingen in de plenaire zaal - niet alleen van Kamerleden, maar ook van 
griffiers, versiagleggers en bodes die de Kamer tussentijds schoonmaken - 
teruggebracht. 

Concreet ziet het schema voor de komende week (15, 16 en 17 december) er 
als volgt uit: 

• Dinsdag 15 december 
- 13.30 uur: Regeling van Werkzaamheden 
- 	14.00 uur: Debat over de coronamaatregelen 

• Woensdag 16 december 
10.15 uur: Debat over de Najaarsnota 2020 
15.00 uur: Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter 
over het onderzoek naar geweld in de Jeugdzorg 

• Donderdag 17 december 
10.15 uur: Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 
13.30 uur: Artikel 100-brief inzake inzet in de strijd tegen ISIS 
Einde vergadering: Stemmingen 

Op dinsdag 12 januari 2021 is er een Regeling van Werkzaamheden, zodat de 
Kamer haar agenda kan bepalen. In de week van 12 januari vindt er ook een 
debat over de coronannaatregelen plaats, zoals gebruikelijk voorafgegaan door 
een technische briefing. 

Commissievergaderingen en -activiteiten 

In overleg met de commissievoorzitters is besloten om ook alle 
commissievergaderingen en -activiteiten die tot 19 januari 2021 zouden 
plaatsvinden kritisch tegen het licht te houden en alleen die vergaderingen en 
activiteiten in te plannen die, gezien de actualiteit en urgentie, strikt 
noodzakelijk zijn. Het is aan de commissies zelf om daar besluiten over te 
nennen. 
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Voor parlementaire onderzoekscommissies wordt een uitzondering gemaakt; 
de werkzaamheden van deze commissies kunnen onverkort worden 
voortgezet. 

Tot slot 

Met de feestdagen voor de deur valt deze Iockdown ons zwaar. Dat geldt voor 
ons en onze medewerkers, maar ook voor ons gezin, onze familie, onze 
vrienden en buren - voor de Nederlandse samenleving als geheel. We hebben 
geen gemakkelijk jaar achter de rug en ook de komende weken zullen voor 
veel mensen zorgen en onzekerheid met zich meebrengen. Als Tweede Kamer 
blijven we de ontwikkelingen intensief volgen en bespreken. 

Tegelijkertijd hoop ik dat wij - en dan bedoel ik nadrukkelijk ook onze 
medewerkers - in het kerstreces de tijd en ruimte vinden om bij te komen van 
het afgelopen jaar en te genieten van het gezelschap van onze dierbaren en 
de warmte die hoort bij de feestdagen. Het is zeer verdiend. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens het Presidium, 

Khadija Arib 
Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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