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Geachte leden, 

Het nieuws over de uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) domineert de media en houdt de 
samenleving bezig. Als Kamerleden en Kamerorganisatie volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet. 

Met deze brief informeer ik u over de preventieve maatregelen die wij als Tweede Kamer hebben 
genomen en het handelingskader bij (een vermoeden van) corona in uw fractie. Daarbij geldt dat we 
de adviezen van het RIVM opvolgen. Mochten daar veranderingen in optreden, dan zullen wij ons 
beleid daarop aanpassen. 

Preventie 

Sinds vrijdag 28 februari jl. worden de plenaire zaal, commissiezalen, werkplekken en openbare 
ruimten iedere dag gereinigd met desinfecterende middelen. Ook zijn er op verschillende plaatsen in 
het gebouw, zoals bij de ingangen, dispensers geplaatst waar u uw handen kunt reinigen met een 
desinfecterend middel. Belangrijke maatregelen die u zelf kunt nemen, zijn om uw handen 
regelmatig en uitgebreid te wassen, te hoesten en niezen in de binnenkant van uw ellenboog en 
papieren zakdoekjes te gebruiken en die na gebruik direct weg te gooien. 

Hoe te handelen bij (een vermoeden van) corona? 

Om verspreiding te voorkomen, is het belangrijk om ziekteverschijnselen in een vroegtijdig stadium 
te signaleren en te melden. Vanuit de Kamerorganisatie is daarvoor een speciaal meldpunt ingericht, 
waar alle Kamerbewoners — Kamer- en fractiemedewerkers, Kamerleden, maar ook journalisten en 
fotografen in de mediatoren en medewerkers van het kinderdagverblijf — terecht kunnen bij het 
vermoeden van een coronabesmetting, en uiteraard ook met andere vragen. Uw contactpersonen 
zijn Jorine Wolff (hoofd stafdienst HR, via i.wolff@tweedekamer.nl  of 06-15335064) of Jan Punt 
(waarnemend hoofd stafdienst HR,i.punt@tweedekamer.nlof 06-18595728). 



Werkbezoeken Kamerleden 

Als Kamerleden onderhouden we intensief contact met heel veel (groepen) mensen in binnen- en 
buitenland; zo brengen we regelmatig werkbezoeken aan collega parlementariers of bezoeken we 
interparlementaire bijeenkomsten. Ook zijn er met regelmaat inkomende werkbezoeken. Uit een 
inventarisatie blijkt dat er de komende weken geen reizen plaatsvinden naar gebieden waar het 
coronavirus is. Desalniettemin is het belangrijk om bij al uw reizen of inkomende bezoeken rekening 
te houden met de risico's die er in verband met het coronavirus bestaan en de reisadviezen van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen. 

Kamerleden en fractiemedewerkers die onlangs in gebieden zijn geweest waar het coronavirus is en 
die klachten ervaren die horen bij het virus (koorts met lichte luchtwegklachten), worden verzocht 
om in lijn met het advies van de RIVM niet naar de Kamer te komen. U dient dan (telefonisch) 
contact op te nemen met uw eigen huisarts en dit te melden bij het genoemde meldpunt. 

lk doe een dringend beroep op de fracties om bovenstaande instructies op te volgen. Natuurlijk biedt 
dat geen garanties, maar het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om er — zoveel als mogelijk — 
voor te zorgen dat mensen die voor hun werk (of als bezoeker) in de Tweede Kamer zijn niet ziek 
worden. 

Informatie nieuwe ontwikkelingen 

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gaan hard de laatste dagen en uren. Wij 
volgen deze ontwikkelingen op de voet en passen ons beleid aan als daar aanleiding toe is. Op Plein2 
is een aparte pagina ingericht met alle relevante en actuele informatie over het coronavirus en de 
betekenis daarvan voor de Tweede Kamer. 

In de bijlage vindt u een stappenplan dat gedetailleerd beschrijft wat ambtelijk secretarissen kunnen 
doen bij het vermoeden van besmetting met het coronavirus. 

Met vriendelijke groet, 

Khadi Arib 

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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