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Geachte leden, 

Sinds het begin van de coronacrisis heeft de Tweede Kamer steeds gezocht naar ruimte om het 
primaire proces zoveel als mogelijk voort te zetten, met inachtneming van de maatregelen die voor 
de hele samenleving — en dus ook voor de Tweede Kamer — gelden. Op deze manier heeft de Kamer 
haar controlerende en medewetgevende rol steeds kunnen uitoefenen. Vanwege de geldende 
coronamaatregelen was het helaas de afgelopen periode niet mogelijk de Tweede Kamer te 
bezoeken. Hoewel Kamerdebatten online te volgen zijn, bleef de publieke tribune gesloten. De lege 
publieke tribunes en de stille Statenpassage: we missen de levendigheid iedere dag. 
Naar aanleiding van de versoepelingen die het kabinet tijdens de persconferentie op 28 mei 2021 
heeft afgekondigd ben ik — en het gehele Presidium - dan ook verheugd om te melden dat we in de 
periode tot aan het zomerreces weer gedeeltelijk open kunnen voor publiek. 

Bezoekers 'Dagjesmensen' 
Dat betekent dat vanaf 5 juni 2021 de Tweede Kamer op woensdagen weer bezoekers op de publieke 
tribune van de plenaire zaal ontvangt. Mensen die debatten willen volgen, en dagjesmensen zijn dan 
weer welkom in het huis van de democratie. In de Iaatste week voor het zomerreces ontvangt de 
Tweede Kamer bezoekers op donderdag 8 juli in plaats van woensdag. Dit is namelijk de Iaatste 
vergaderdag van de Tweede Kamer op het Binnenhof. 

Op de dagen dat publiek welkom is in de Tweede Kamer is er op de publieke tribune van de plenaire 
zaal plaats voor maximaal dertig bezoekers per tijdsblok (exciusief plekken die zijn gereserveerd voor 
de media). Bezoekers melden zich vooraf via de website 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 
Iaatste tijdsblok doorloopt tot het einde van de plenaire vergadering. Bezoekers kunnen maximaal 
een tijdsblok reserveren. Bezoekers kunnen zoals gebruikelijk vrij rondlopen in de Statenpassage van 
de Tweede Kamer en hebben toegang tot de publieke tribune van de plenaire zaal binnen het door 
hen gereserveerde tijdvak. 



Bezoekers individuele Kamerleden 
Kamerleden kunnen vanaf 5 juni 2021 maximaal twee bezoekers tegelijkertijd ontvangen. Tot op 
heden was dit 1 bezoeker. 

Commissievergaderingen en —activiteiten (technische briefings, hoorzittingen, rondetafelgesprekken) 
Vanaf 5 juni 2021 kunnen per bijeenkomst maximaal vier genodigde sprekers tegelijkertijd 
deelnemen aan het gesprek. Dit waren er tot op heden 2. Het is voor sprekers niet mogelijk om 
ondersteuning mee te nemen. 

Werkbezoeken 
In aansluiting op de versoepelingen kunnen Kamerleden ook weer binnenlandse werkbezoeken 
plannen. Uitgaande als inkomende buitenlandse werkbezoeken zijn ook weer mogelijk, maar wel zijn 
actuele reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken leidend. Voor uitgaande buitenlandse 
werkbezoeken geldt dat reizen naar landen met kleurcode groen en geel zijn toegestaan voor leden 
en meereizende ambtenaren. Bij het reizen dient, ook bij terugkeer in Nederland, rekening te 
worden gehouden met coronamaatregelen (zoals een quarantaine- of testplicht) waarbij de situatie 
per land kan verschillen. Reizen naar landen met kleurcode oranje of rood zijn niet toegestaan. Voor 
deze werkwijze in het kader van werkbezoeken sluiten de Eerste en Tweede Kamer zoveel mogelijk 
bij elkaar aan. 

Tot slot 
De werkwijze ten aanzien van het parlementair proces, commissievergaderingen en — activiteiten 
zetten we ongewijzigd voort tot aan het zomerreces. Waarbij we natuurlijk de hoop en verwachting 
hebben dat de Tweede Kamer bij de start van het nieuwe parlementaire jaar in B67 verder "open" 
kan gaan voor publiek binnen de dan geldende coronamaatregelen en richtlijnen. 

Met vriendelijk groet, 
mede namens het Presidium, 

Vera Ber amp 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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