Voorzitter

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

020 318 20 00

Den Haag, 22 februari 2022

E voorzitter@tweedekamer.nl
www.tweedekamernt

Geachte Leden,
Op 15 februari 2022 maakte het kabinet bekend dat de meeste coronamaatregelen
worden versoepeld. De Tweede Kamer heeft deze maatregelen altijd zoveel mogelijk een
plek gegeven in de werkwijze. Maar het coronavirus is niet weg, het aantal besmettingen
is nog hoog en veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Om de continuIteit van
het parlementaire proces te kunnen garanderen en het quorum niet in gevaar te
brengen, vindt het Presidium het van belang dat we elkaar de ruimte blijven geven en
het advies om 1,5 meter afstand te bewaren zo veel mogelijk opvolgen. Dit geldt ook
voor het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is. Via deze brief
informeer ik u over de stapsgewijze versoepelingen van de werkwijze van de Tweede
Kamer.
Thuiswerken
Per direct luidt het advies: werk maximaal de heift van de werktijd op kantoor. Hierbij
geldt wel dat op het werk de basismaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden,
gewaarborgd dienen te worden. Per 25 februari 2022 wijzigt het thuiswerkadvies niet,
maar vervalt op het werk de verplichte 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht.
Aanwezigheid van de Kamerambtenaren in B67 wordt afgestemd met het diensthoofd.
Fracties zijn zelf verantwoordelijk voor hun thuiswerkbeleid.
Coronatoegangsbewijs
Sinds 18 februari 2022 is in het Statenlokaal - een publiek toegankelijke
binnenruimte - een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van
1,5 meter afstand niet meer verplicht. Vanaf 25 februari 2022 is het Statenlokaal zonder
coronatoegangsbewijs toegankelijk voor publiek.
1,5 meter en mondkapjes
Vanaf 25 februari 2022 vervalt de verplichting om in het hele Kamergebouw 1,5 meter
afstand te houden. Vanaf dan geldt - in het hele Kamergebouw - het advies om 1,5
meter afstand te houden. Het dragen van een mondkapje - in de publiek toegankelijke
binnenruimtes - is dan ook niet meer verplicht. Het staat eenieder vrij om in het hele
Kamergebouw een mondkapje te dragen.

Parlementaire proces
1. Plenaire vergadering
De werkwijze in de plenaire zaal blijft vooralsnog ongewijzigd (incl. de wijze van
stemmen). Hierdoor wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat het parlementair proces
ongehinderd doorgang kan vinden. Kamerleden worden op deze manier gefaciliteerd om
1,5 meter afstand te kunnen houden, conform het advies vanaf 25 februari 2022. De
huidige richtlijnen voor de pers (beperkte toegang tot de plenaire zaal voor audiovisuele
pers en opnamen van visuele pers vanaf de tribune) blijven van kracht. De publieke
tribune is - net als in theaters en bioscopen - wel maximaal beschikbaar voor bezoekers
en pers.
2. Commissiedebatten en -activiteiten
De werkwijze in commissiezalen blijft vooralsnog ook ongewijzigd. De vergaderopstelling
in de commissiezalen blijft ingericht op 1,5 meter afstand. Voor publiek is het daarom
nog niet mogelijk commissievergaderingen fysiek bij te wonen. De ruimte is daarvoor te
beperkt. De Max van der Stoelzaal blijft in gebruik als commissiezaal en kan niet ingezet
worden voor evenementen, ontvangsten en bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat de
zalen na elke activiteit een half uur vrijgehouden worden voordat een volgende
vergadering plaats heeft. Dit in verband met het kunnen ventileren conform de RIVMrichtlijnen en voor het schoonmaken van tafels en microfoons. De beperkingen ten
aanzien van het aanbieden van petities in de Statenpassage vervallen na het
voorjaarsreces. Daar waar gewenst en mogelijk, kunnen deze ook in digitale vorm
plaatsvinden.
Evenementen
Evenementen en Kamerevenementen (zoals jubilea en recepties) kunnen na het
voorjaarsreces weer worden georganiseercil in het Kamergebouw, met uitzondering van
de Max van der Stoelzaal.
Daqjesmensen en bezoekers plenaire debatten
De Tweede Kamer is na het voorjaarsreces elke werkdag open voor bezoekers.
Bezoekers kunnen vrij rondlopen in de Statenpassage en hebben toegang tot de publieke
tribune van de plenaire zaal en tot het Statenlokaal. Er is geen maximale duur aan het
bezoek verbonden, de tijdsblokken vervallen. Bezoekers melden zich vooraf aan via de
website van de Tweede Kamer of ter plekke via een aanmeldzuil.
Rondleidingen ProDemos
Rondleidingen van scholieren - van maandag tot en met vrijdag - worden na het
voorjaarsreces in overleg met ProDemos verder uitgebreid. Dit geldt ook voor de overige
rondleidingen die ProDemos van maandag tot en met zaterdag in het Kamergebouw
organiseert.
Bezoekers Kamerbewoners
De afspraak om als Kamerbewoner maximaal vier bezoekers per dag te ontvangen
vervalt vanaf 25 februari 2022. Groepsrondleidingen (maximale groepsgrootte 20
personen) door fracties en diensten zijn ook weer mogelijk.

1 De verplichting om slechts mensen toe te laten als ze negatief getest zijn op het coronavirus (1G), gaat alleen
gelden voor plekken binnen met meer dan 500 personen.

Binnen- en buitenlandse werkbezoeken
Voor uitgaande en inkomende buitenlandse werkbezoeken blijven de actuele reisadviezen
van het ministerie van Buitenlandse Zaken leidend. Indien er zwaarwegende belangen
zijn om toch of te reizen naar landen/gebieden met kleurcode oranje of rood dan wordt
het reisverzoek eerst aan het Presidium voorgelegd.
Tot slot
Ik ben heel blij dat de Tweede Kamer weer verder open kan voor bezoekers en dat we
meer activiteiten kunnen organiseren. We houden de ontwikkelingen rond het Covid-19
virus nauwlettend in de gaten en hopen rond het meireces de werkwijze van de Tweede
Kamer verder te versoepelen. Mocht dat eerder mogelijk zijn dan wordt u uiteraard
geInformeerd. De meest actuele informatie over de werkwijze van de Tweede Kamer is
ook te vinden op ons Intranet Plein2.

Met vriendelijke groet,

Vera Bergkamp
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