
 

RICHTLIJNEN VOOR HET MAKEN VAN OPNAMEN IN 
DE GEBOUWEN VAN DE TWEEDE KAMER 

 
 

1. ALGEMEEN 
 
1.1. De gebouwen van de Tweede Kamer mogen alleen worden gebruikt voor 

opnamen die zijn bestemd voor parlementaire en politieke verslaggeving of 
het verklaren en toelichten van parlementaire en politieke gebeurtenissen. 
 

1.2. Gefingeerde situaties mogen de werkelijkheid geen geweld aandoen. 
 
1.3. Alle aanwijzingen van ambtenaren van de Tweede Kamer dienen te worden 

opgevolgd. De Tweede Kamer behoudt zich het recht voor verstrekte 
faciliteiten te allen tijde te wijzigen of in te trekken. 

 
1.4. Alleen met (schriftelijke) toestemming van de stafdienst Communicatie kan 

van de richtlijnen worden afgeweken. 
 
1.5. Onder opnamen worden verstaan alle vormen van geluid- en/of 

beeldregistratie. 
 
 
2. HET IS NIET TOEGESTAAN OPNAMEN TE MAKEN IN: 
 
2.1. de Regeringsunit; 
 
2.2. het Ledenrestaurant; 
 
2.3. het Statenrestaurant; 
 
2.4. het Pleinrestaurant; 
 
2.5. de Publieke en/of Perstribune; 
 
2.6. De Wandelgang (de halfronde gang achter de plenaire vergaderzaal), 

uitzondering hierop wordt gemaakt voor uitsluitend foto-opnamen waarbij aan 
alle in de opname voorkomende personen toestemming dient te worden 
gevraagd voorafgaande aan publicatie. 
 

2.7. Het is evenmin toegestaan om vanuit de gangen of andere posities opnamen 
van aanwezigen in deze ruimten en/of ruimten waar besloten 
(commissie)vergaderingen worden gehouden te maken.  



 
3. OPNAMEN IN DE PLENAIRE VERGADERZAAL TIJDENS 

VERGADERINGEN 
 
3.1 Cameralieden en persfotografen kunnen via de zijingangen, zonder de 

vergadering te storen, de zaal betreden en verlaten.  
Het aantal vertegenwoordigers van visuele media aanwezig tijdens een 
vergadering kan worden beperkt. Deze beperking wordt opgelegd door het 
hoofd van de stafdienst Communicatie. 

 
3.2 Bij het werken in de zaal dient het permanent toegangsbewijs of de tijdelijke 

badge die is verstrekt door de stafdienst Communicatie zichtbaar te worden 
gedragen. 

 
3.3 Het gebruik van flitsapparatuur en/of extra lampen is niet toegestaan. 
 
3.4 Men dient uit de "spreek- en kijklijn" van ministers, staatssecretarissen, 

Kamerleden en Voorzitter te blijven. 
 
3.5 Men mag zich niet ophouden tussen de zetels van de leden, achter of tussen 

de regeringsbanken, achter de zetel van de Voorzitter en in het gedeelte waar 
de stenografen werken. 

 
3.6 Men mag niet vlak voor of vlak achter iemand staan. 
 
3.7 Het is verboden opnamen te maken van stukken en dergelijke die op de 

werkbladen van banken en leden en/of bewindslieden liggen. 
 
3.8 Men mag geen gesprekken voeren met Kamerleden en/of bewindslieden. 
 
3.9 Het gebruik van een statief is in de zaal niet toegestaan. 

Uitzondering is het gebruik van uitsluitend een zogenoemd één-poot-statief bij 
uitsluitend de doorgangen van de wandelgang richting de zaal.  

 
3.10 Gedurende het debat is het toegestaan om foto- en televisieopnames te 

maken, zodat bij elke nieuwe spreker een snijshot kan worden gemaakt.  
 
3.11 Het gebruik van microfoons/zendermicrofoons is niet toegestaan. 
 
3.12 Wanneer men niet werkt, dient men de zaal te verlaten dan wel zich terug te 

trekken naar de zijkanten van het gelijkvloerse deel van de zaal. 
 
3.13 Elk optreden dient zo onopvallend mogelijk te gebeuren. 
 
3.14 Opnamen vanaf de tribunes kunnen alleen worden gemaakt indien hiervoor 

door de stafdienst Communicatie toestemming is verleend. 
 



 
4. OPNAMEN IN DE PLENAIRE VERGADERZAAL BUITEN DE 

VERGADERING 
 
4.1 Alleen met toestemming van de stafdienst Communicatie. 
 
4.2 Alleen opnamen van Kamerleden en/of bewindslieden, waarbij niet mag 

worden plaatsgenomen in de Voorzitterszetel. 
 
 
5. OPNAMEN IN OVERIGE ZALEN TIJDENS OPENBARE VERGADERINGEN 
 
5.1 Beeldopnamen mogen slechts van een vaste, aangegeven positie worden 

gemaakt. 
 
5.2 Voor zover van toepassing gelden de regels als onder 3, tenzij de voorzitter 

van de vergadering anders bepaalt. 
 
 
6. OPNAMEN IN OVERIGE ZALEN BUITEN DE VERGADERING 
 
6.1 Alleen met toestemming van de stafdienst Communicatie. 
 
6.2 Alleen opnamen/interviews van Kamerleden en/of bewindslieden. 
 
 
7. OVERIGE OPNAMEN 
 
7.1 Het is niet toegestaan om Kamerleden en/of bewindslieden aan te spreken 

met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij zij hiervoor toestemming hebben 
verleend (uitzondering hierop is 7.2). Indien Kamerleden en/of bewindslieden 
na afloop van een vergadering de pers te woord staan, mogen hiervan in het 
kader van de vrije nieuwsgaring wel opnamen worden gemaakt.  
 

7.2 Tijdens het mondelinge vragenuur en aansluitend de stemmingen, op 
dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur, is het toegestaan om Kamerleden en/of 
bewindslieden bij de lobby aan te spreken met ingeschakelde 
opnameapparatuur. Indien Kamerleden en/of bewindslieden vooraf bezwaar 
maken tegen opname en/of uitzending, moet dit worden gerespecteerd en 
kunnen de beelden niet openbaar worden gemaakt.  
 

7.3 In de gangen kan men interviews en/of opnamen maken indien men daarbij de 
normale doorgang niet blokkeert. 
 

7.4 Ambtenaren en medewerkers van de fracties mogen nimmer door media met 
ingeschakelde opnameapparatuur worden aangesproken.  

 
7.5 Bij de diensten van de Kamer mag men slechts opnamen maken met 

toestemming van de stafdienst Communicatie. 



 
7.6 Toegang tot bij fracties in gebruik zijnde ruimten kan alleen door de fracties 

worden verleend. Het verblijven en/ of het maken van opnamen in de 
voorruimten bij de ingangen van de fractiekamers is zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de fractievoorlichters niet toegestaan. 

 
7.7 Het opnemen van interviews/opnamen met gasten/bezoekers die door 

Kamercommissies en/of leden zijn ontvangen, is slechts toegestaan in de 
Statenpassage (parterre), dan wel in daarvoor specifiek aangewezen ruimten. 

 
 
8. HERDENKINGEN 
 
8.1 Tijdens de stilte bij herdenkingen van overledenen is het niet toegestaan te 

lopen en/of werkzaamheden te verrichten die geluid veroorzaken. 
 
 
9. Uitvaardigende instantie:  

Het Presidium, daartoe bevoegd ingevolge artikel 152 van het Reglement van 
Orde.  
 

9.1 Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot sancties. 
 
 
 
 
  

 
Sept 2014/sk 

 


