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Geachte leden, 

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet op 14 december 2020 
heeft afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) 
tegen te gaan, heb ik u op 15 december 2020 mede namens het Presidium 
een brief gestuurd met betrekking tot de aangepaste werkwijze van de 
Tweede Kamer. In deze brief heb ik aangegeven dat ik u na de persconferentie 
van 12 januari 2021 nader zou informeren over de werkwijze in de komende 
periode. 

Zoals wij tijdens die persconferentie allemaal hebben kunnen vernemen, 
blijven de in december afgekondigde maatregelen onverkort van kracht. Dit 
betekent dat thuiswerken ook in de Tweede Kamer de norm blijft. Op deze 
manier proberen wij het aantal reisbewegingen en fysieke contacten zoveel 
mogelijk te beperken. Ook blijven veel Kamerleden en medewerkers met 
jonge kinderen gevolgen ondervinden van de sluiting van scholen en 
kinderdagverblijven. Dit heeft consequenties voor onze ondersteuning en 
daarmee voor het Kamerwerk. 

Aangezien er geen wijzigingen zijn opgetreden in de maatregelen, wordt ook 
de werkwijze waar ik u op 15 december 2020 over heb geInformeerd 
gecontinueerd. In de kern betekent dit dat het parlementaire werk doorgaat, 
maar dat terughoudendheid geboden is. 
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Plenaire vergadering 

Voor de plenaire agenda geldt dat alleen urgente debatten worden gevoerd. 
VAO's en VSO's komen zoveel mogelijk te vervallen, om het aantal 
bewegingen in de plenaire zaal - niet alleen van Kamerleden, maar ook van 
griffiers, verslagleggers en bodes die de Kamer tussentijds schoonmaken - 
terug te brengen. Het mondelinge vragenuur, de Regeling van 
Werkzaamheden en de stemmingen gaan op de gebruikelijke manier door. 

Commissievergaderingen en -activiteiten 

Vandaag heb ik overleg gevoerd met een aantal commissievoorzitters. We 
hebben afgesproken om ook voor de komende periode kritisch te bezien welke 
commissievergaderingen en -activiteiten met het oog op actualiteit en urgentie 
noodzakelijk zijn en moeten plaatsvinden - in fysieke of digitale vorm -, en 
wat kan worden uitgesteld of geannuleerd. Het is aan de commissies zelf om 
daar besluiten over te nemen. Voor parlementaire onderzoekscommissies 
wordt een uitzondering gemaakt; de werkzaamheden van deze commissies 
kunnen onverkort worden voortgezet. 

Tot slot 

We hadden gehoopt dat we het nieuwe jaar anders zouden starten; dat een 
verruiming van het parlementaire werk mogelijk zou zijn en dat we onze 
medewerkers weer wat vaker zouden zien. Dat is helaas niet het geval. 
Niettemin is gebleken dat de huidige werkwijze ons de mogelijkheid biedt om 
adequaat inhoud te (blijven) geven aan onze controlerende en 
medewetgevende rol. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens het Presidium, 

Khadija Arib 
Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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