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Op 28 september jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van 
covid-19 tegen te gaan. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben we als Tweede Kamer 
gekeken naar onze huidige werkwijze. Uitgangspunt is en blijft dat het parlementaire proces zoveel 
als mogelijk doorgang vindt, zodat wij onze controlerende en medewetgevende taak ten voile 
kunnen blijven uitvoeren. 

Met deze brief informeer ik u mede namens het Presidium over de werkwijze die in ieder geval tot 
aan de start van het herfstreces, dus tot en met 15 oktober 2020, zal gelden. Daarbij baseren wij ons 
op de huidige maatregelen. Mochten er veranderingen optreden en maatregelen verder worden 
aangescherpt, dan zullen wij onze parlementaire werkwijze daar indien nodig op aanpassen. 

Parlementaire proces  

De werkwijze met betrekking tot het parlementaire proces is in de komende periode als volgt. 

1. Plenaire vergadering 

De plenaire zaal blijft beschikbaar voor debatten op dinsdag, woensdag en donderdag, maar tot 
uiterlijk 23.00 uur. De begrotingsbehandelingen gaan door zoals gepland, er is ruimte voor urgente 
wetgeving en er vindt tweewekelijks een debat over de crisis met covid-19 plaats. Er worden — met 
uitzondering van VAO's over de Europese raden — geen VAO's ingepland, om het aantal wisselingen 
en bewegingen in de zaal zo beperkt mogelijk te houden. 

De capaciteit van de plenaire zaal blijft gehandhaafd: er kunnen maximaal vijftig leden tegelijkertijd 
in de zaal. Dit betekent dat iedere fractie een aantal leden kan afvaardigen. 

Het mondelinge vragenuur wordt gecontinueerd. De inbrengtermijnen zijn conform artikel 136 van 
het Reglement van Orde. 

De regeling van werkzaamheden vindt een keer per week — op dinsdag — plaats. iedere fractie 
vaardigt een woordvoerder of die het verzoek of de verzoeken namens de fractie indient. 

Stemmingen gebeuren fractiegewijs, met handopsteken en zijn in principe een keer per week — op 
dinsdag — voorzien. 



Een hoofdeliike stemming aanvragen is een individueel recht van Kamerleden, dat is verankerd in de 
Grondwet (artikel 67, 4e  lid) en het Reglement van Orde (artikel 70). Hoewel ieder lid op ieder 
moment een hoofdelijke stemming kan aanvragen, wordt een beroep op Kamerleden gedaan om 
daar terughoudend mee om te gaan. 

De loges in de plenaire zaal kunnen worden gebruikt door fractiemedewerkers. ledere fractie heeft 
een stoel; afgesplitste leden delen een stoel. In de ambtenarenloge in de plenaire zaal is een stoel 
beschikbaar voor ambtelijke ondersteuning. 

2. Commissievergaderingen en -activiteiten 

Het Presidium verzoekt commissies zeer terughoudend te zijn met het inplannen en voeren van 
commissiedebatten. Hoewel er per 5 oktober 2020 vijf ruimtes beschikbaar zijn om 'coronaproof' te 
vergaderen, willen we voorkomen dat (te) veel medewerkers in de Tweede Kamer aanwezig moeten 
zijn om de commissievergaderingen te faciliteren. Dit betekent dat commissies kritisch moeten 
beoordelen wat urgent is en wat kan wachten. 

De faciliteiten voor digitale procedurevergaderingen blijven gehandhaafd. De Tilanuskamer en 
Vondelingkamer zijn hiervoor beschikbaar. Uitgangspunt is dat de commissievoorzitter en -griffier 
fysiek aanwezig zijn. Procedurevergaderingen kunnen eventueel ook fysiek doorgang vinden; het is 
aan de commissies om die keuze te maken. Zowel de digitale als de fysieke procedurevergaderingen 
kunnen worden gestreamd op de website van de Tweede Kamer. 

Petitieaanbiedingen kunnen zowel digitaal als fysiek plaatsvinden. Omdat het aantal fysieke 
petitieaanbiedingen beperkt is (op dinsdagen tussen 13.15 en 14.00 uur maximaal twee), blijft 
onderlinge afstemming tussen commissies van belang. In tegenstelling tot de periode hiervoor, 
kunnen er in de komende periode vanuit de aanbieders maximaal twee mensen aanwezig zijn (was 
zeven). Fysieke petitieaanbiedingen kunnen alleen in de Tweede Kamer plaatsvinden; het Presidium 
roept op om geen petitieaanbiedingen buiten het gebouw te organiseren. Digitale 
petitieaanbiedingen kunnen op ieder gewenst moment worden ingepland. Dat kan vanuit de 
Tilanuskamer of Vondelingkamer, in aanwezigheid van de commissievoorzitter en -griffier en 
maximaal drie andere commissieleden. Digitale petitieaanbiedingen kunnen worden gestreamd op 
de website van de Tweede Kamer. 

Commissies kunnen nog steeds  technische briefings, hoorzittingen of rondetafelgesprekken  
organiseren. Ook voor deze activiteiten geldt de oproep om zeer terughoudend te zijn. Per 
bijeenkomst kunnen er maximaal twee genodigde sprekers tegelijkertijd deelnemen aan het gesprek. 
Het is voor sprekers niet mogelijk om ondersteuning mee te nemen. 

De parlementaire onderzoekscommissies kunnen hun werkzaamheden zoveel als mogelijk 
voortzetten; zij kunnen de voorbereidingen treffen met daarbij de 'disclaimer' dat er steeds naar 
bevind van zaken wordt gehandeld. 

3. Werkbezoeken 

Er zijn in de komende periode geen werkbezoeken naar het buitenland toegestaan. Het is ook niet 
mogelijk om delegaties uit het buitenland te ontvangen. 



Bezoekers 

Als Tweede Kamer onderscheiden we drie groepen bezoekers. Per groep zijn de maatregelen als 
volgt. 

1. Scholieren ProDemos 

De groepsbezoeken vanuit ProDemos komen in de komende periode te vervallen. 

2. 'Dagjesmensen' en bezoekers debatten 

Sinds 1 september jl. is de Tweede Kamer weer open voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de 
Tweede Kamer en het Kamerwerk en bezoekers die komen voor specifieke debatten. De ervaring is 
dat de maximumcapaciteit van de publieke tribune niet wordt bereikt en dat de aanwezige bezoekers 
zich goed aan de richtlijnen houden. Tegen deze achtergrond — en met het oog op het belang van een 
open parlement — is besloten om toegang voor 'dagjesmensen' en bezoekers van debatten te 
handhaven. Dit betekent dat de publieke tribune en de meekijkzalen voor commissiedebatten open 
blijven. Daarbij wordt nog altijd uitgegaan van vijf tijdsblokken van twee uur. 

3. Bezoekers individuele Kamerleden, fractiemedewerkers en Kamerambtenaren 

Alle Kamerbewoners kunnen maximaal een bezoeker tegelijkertijd ontvangen. Groepsbezoeken zijn, 
in tegenstelling tot de werkwijze vanaf 1 september jl., in de komende periode niet mogelijk. Dat 
geldt ook (onder meer) fractierondleidingen en ledendagen. 

Evenementen 

Alle evenementen die tot aan het herfstreces zouden plaatsvinden zijn geannuleerd of uitgesteld. 

Parlementaire pers 

De parlementaire pers wordt verzocht om in de komende periode zeer terughoudend te zijn in de 
afvaardiging van journalisten, fotografen en cameramensen. De ervaring is dat het erg druk is 
rondom de plenaire zaal. Er zal strenger worden toegezien op de naleving van maatregelen; indien 
nodig worden er aanvullende maatregelen getroffen. De opstelling bij het bodestation blijft 
ge ha nd haafd. 

In tegenstelling tot de huidige situatie is er in de komende periode bij plenaire debatten — op de vloer 
van de plenaire zaal — ruimte voor vijf fotografen en/of cameramensen. Deze fotografen en/of 
cameramensen kunnen opnamen maken bij aanvang van de vergadering. Als de vergadering wordt 
geopend dienen zij de zaal te verlaten. In verband met de beperkte ruimte is het niet langer mogelijk 
om opnamen te maken vanuit de (nissen in de) wandelgangen. 

De publieke tribune van de plenaire zaal blijft vrij toegankelijk voor journalisten. Er zijn vaste plekken 
op de eerste rij (waar niet twee, maar slechts een persoon per redactie mag plaatsnemen) en 
journalisten kunnen plaatsnemen op andere beschikbare plekken. Fotografen en cameramensen 
kunnen vrij opnamen maken vanaf de publieke tribune. 



Thuiswerken 

Thuiswerken is in de komende periode de norm. Aileen de medewerkers die nodig zijn voor 
continuering van het parlementaire proces mogen naar de Tweede Kamer komen. Daarbij hanteren 
we een minimumbezetting. Enkel medewerkers van de Griffies, Dienst Verslag en Redactie, 
Beveiliging, de bodedienst, de Facilitaire Dienst, het Restaurantbedrijf en Communicatie zijn in het 
Kamergebouw aanwezig, als het werk daarom vraagt. Aan- en afwezigheid wordt altijd afgestemd 
met het diensthoofd. Alle andere medewerkers werken thuis, óók op maandag en vrijdag, in 
tegenstelling tot de situatie zoals die vanaf 1 september jl. gold. Teamactiviteiten, ook als die in de 
buitenlucht zouden plaatsvinden, worden tot nader order uitgesteld. Medewerkers die aanwezig 
moeten zijn worden verzocht zoveel als mogelijk buiten de spits te reizen. 

Fracties zijn uiteraard zeif verantwoordelijk voor de afspraken die zij met hun medewerkers maken, 
maar wij doen een dringend beroep op iedereen om de maatregelen met betrekking tot thuiswerken 
streng na te leven. 

Tot slot 

Het stijgende aantal besmettingen met covid-19 leidt bij veel mensen — ook in de Tweede Kamer —
tot onzekerheid en zorgen. Het is dan ook heel begrijpelijk als Kamerleden en medewerkers ervoor 
kiezen een mondkapje te dragen. Het Presidium wil benadrukken dat iedereen zich vrij moet voelen 
om dat te doen, ook in de vergaderzalen. 

Met bovenstaande maatregelen hopen wij dat we het parlementaire proces zo goed en volledig 
mogelijk kunnen voorzetten. Daarbij is het belangrijk dat we ons aan deze en de algemene 
maatregelen — 1,5 meter afstand, geen handen schudden e.d. — houden. Als Tweede Kamer hebben 
we niet alleen een voorbeeldfunctie, we hebben ook een verantwoordelijkheid jegens elkaar. Dat 
geldt niet alleen voor fracties onderling, maar in het bijzonder ook ten aanzien van onze 
medewerkers en bezoekers. Het is belangrijk dat iedereen die verantwoordelijkheid ook neemt. 

Mocht het nodig zijn om de werkwijze die wij in deze brief beschrijven ook na het herfstreces te 
continueren, dan brengen wij u daarvan op de hoogte. 

Mede namens het Presidium, 

Khadija Arib 

Voorzitter Tweede Kamer 
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