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accreditatiebeleid journalisten

Inleiding

Journalisten, waaronder ook fotografen, cameramensen en andere vertegenwoordigers van de 
media die voor hun werk in de gebouwen van de Tweede Kamer willen zijn, hebben accreditatie 
nodig. Dat houdt in dat zij officieel toestemming krijgen om in (het beveiligde deel van) het 
Tweede Kamergebouw verslag te doen van de parlementaire en politieke activiteiten. Het 
Presidium neemt bij het verlenen van accreditaties het volgende kader tot uitgangspunt.

Begripsbepalingen

De Tweede Kamer hanteert voor de definitie van journalist en (erkend) massamedium als richt-
snoer definities die gebruikt worden door de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) op 
hun website. Dat betekent voor een journalist die accreditatie wil aanvragen voor de Tweede  
Kamer, dat hij of zij journalist als hoofdberoep heeft en journalistieke werkzaamheden verricht 
die aangetoond moeten worden door een verklaring van de werkgever en/of opdrachtgever(s). 
Een journalist verricht zijn of haar werk in redactionele onafhankelijkheid en vermijdt (de schijn 
van) belangenverstrengeling. Verder geldt als uitgangspunt dat de journalistieke werkzaamhe-
den worden gedaan bij een (erkend) massamedium. Onder een erkend massamedium wordt 
verstaan elk medium dat zich richt op een groot deel van het publiek en voor iedereen beschik-
baar is. Het medium bevat in belangrijke mate nieuws, analyse,  commentaar en/of achtergrond-
informatie over een gevarieerd deel van de (parlementaire) actualiteit. 

Voorwaarden voor accreditatie

Vaste accreditatie
Een journalist kan in aanmerking komen voor vaste accreditatie als hij of zij:
• in de regel meerdere dagen per week in de Kamer aanwezig is om te berichten over de 

parlementaire en politieke activiteiten in de Tweede Kamer;
• werkt voor een parlementaire/politieke redactie. Een parlementaire/politieke redactie is een 

aparte redactie van een erkend massamedium, dat bericht over parlementaire en/of politieke 
activiteiten;

• werkt voor een medium dat redactioneel onafhankelijk is. Een accreditatie wordt niet verleend 
aan niet-journalisten, lobbyisten, consultants, of aan anderen met een neven activiteit die naar 
het oordeel van het Presidium onverenigbaar is met een vaste accreditatie als journalist. Een 
aanvrager mag bijvoorbeeld niet (mede) werkzaam zijn bij, of in opdracht of aansturing 
werken van een fractie, politieke partij of beweging;

• verklaart zich te houden aan de richtlijnen voor het maken van opnamen in de gebouwen van 
de Tweede Kamer (de “opnamerichtlijnen voor journalisten”, die gepubliceerd zijn  
op de website van de Tweede Kamer);

• een ingevuld aanvraagformulier inlevert met daarbij een officiële verklaring van de hoofd-
redactie of de chef van de parlementaire of politieke redactie en een geldig  identiteitsbewijs 
toont.
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Bij de beslissing tot het verlenen van een vaste accreditatie wordt tevens rekening gehouden 
met de capaciteit van en de orde in het gebouw van de Tweede Kamer en het goed functio-
neren van het  parlement. 

Een verstrekte vaste accreditatie is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan 
anderen. Het is een vast geaccrediteerde journalist niet toegestaan gasten journalistiek 
werk te laten verrichten. 

Indien journalisten wisselen van werkgever moet de vaste accreditatie voor toegang tot de 
gebouwen van de Tweede Kamer opnieuw worden aangevraagd. 

Dagaccreditatie
De Tweede Kamer faciliteert ook journalisten die incidenteel verslag willen doen van 
(actuele) plenaire debatten en commissie-activiteiten in de Tweede Kamer of verslag willen 
doen van evenementen of activiteiten die door de Tweede Kamer zijn georganiseerd. 
De actuele Kameragenda is een leidraad voor het toekennen van een dagaccreditatie. 
De dagaccreditatie is alleen geldig op de dag van uitgifte.

Een journalist kan in aanmerking komen voor een dagaccreditatie als hij of zij:
• werkt voor een medium dat redactioneel onafhankelijk is. Een dagaccreditatie wordt niet 

verleend aan niet-journalisten, lobbyisten, consultants, of aan anderen met een neven-
activiteit die naar het oordeel van het Presidium onverenigbaar is met een dagaccreditatie 
als journalist. Een aanvrager mag bijvoorbeeld niet (mede) werkzaam zijn bij, of in 
opdracht of aansturing werken van een fractie, politieke partij of beweging;

• een opdrachtbrief aanlevert van de opdrachtgever, bijvoorbeeld de hoofdredactie of chef 
van de parlementaire redactie, en een geldig identiteitsbewijs toont;

• verklaart zich te houden aan de richtlijnen voor het maken van opnamen in de gebouwen 
van de Tweede Kamer (de “opnamerichtlijnen voor journalisten”, die gepubliceerd zijn op 
de website van de Tweede Kamer). 

• de dagaccreditatie ten minste 24 uur van tevoren aanvraagt door indiening van een 
ingevuld  aanvraagformulier, tenzij dat, gelet op de actualiteit of andere bijzondere 
omstandigheden, niet van de aanvrager kan worden gevergd. Aanvragen die buiten deze 
termijn zijn ingediend, kunnen om die reden worden afgewezen.

 
In aanvulling op bovenstaande wordt voor een (bureau)redacteur die incidenteel in de 
Kamer moet zijn voor indirecte journalistiek (bijvoorbeeld voor het doen van research) 
onder de volgende voorwaarden op vergaderdagen (maandag tot en met donderdag) een 
dagaccreditatie verleend:
• de journalist is verbonden aan de redactie van een (online) dagblad, vakblad of weekblad 

en schrijft achtergrondartikelen of werkt voor een redactie van een bestaand radio- of 
televisieprogramma. 

• deze (bureau)redacteur doet research naar een bepaald onderwerp of thema dat actueel 
is. Over dit onderwerp/thema wordt gesproken in vergaderingen van de Tweede Kamer. 

• bij een toegekende dagaccreditatie voor een (bureau)redacteur mag geen (audio)visuele 
opnameapparatuur gebruikt worden. 
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In bijzondere omstandigheden kan besloten worden om aan een niet-journalist een  
dagaccreditatie te verlenen. 

Bij de beslissing tot het verlenen van een dagaccreditatie wordt tevens rekening gehouden 
met de capaciteit van en de orde in het gebouw van de Tweede Kamer en het goed functio-
neren van het parlement.

Een verstrekte dagaccreditatie is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan 
anderen. Het is een daggeaccrediteerde journalist niet toegestaan (niet-geaccrediteerde) 
gasten mee te nemen.
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