
de helft van 150 plus één. Dit heet het quorum. 

Bij grote politieke debatten, zoals debatten over 

actuele zaken en de behandeling van wetsvoorstel-

len en begrotingen, gaat het vrijwel altijd om een 

plenaire vergadering. Dan zit de zaal vaak vol. Bij 

vergaderingen over onderwerpen die eerst in een 

commissie zijn besproken, zijn meestal niet alle 

De vergadering waarbij alle 150 Tweede Kamer-

leden aanwezig kunnen zijn, heet de plenaire of 

voltallige vergadering. Plenaire vergaderingen 

zijn op dinsdag, woensdag en donderdag. Soms 

tot diep in de nacht. Als er ten minste 76 Kamer-

leden in het Kamergebouw aanwezig zijn, mag 

er plenair worden vergaderd. Het gaat hierbij om 

Het werk van Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen 

over politieke onderwerpen. Grote politieke vergaderingen zijn in de plenaire zaal, 

de zaal die herkenbaar is aan de blauwe stoelen met het logo van de Tweede  

Kamer. Daarnaast vergaderen Tweede Kamerleden in commissies, waar onderwer-

pen tot in detail kunnen worden besproken.

De Tweede Kamer vergadert



zetels bezet. Dan gaan alleen de Kamerleden van 

verschillende fracties die woordvoerder zijn op dat 

beleidsterrein met elkaar in debat.

Commissievergadering

Van maandag tot en met donderdag zijn er com-

missievergaderingen. Commissievergaderingen zijn 

vergaderingen van een vaste groep Kamerleden uit 

de verschillende fracties. Iedere commissie houdt 

zich bezig met vaste onderwerpen die in principe 

overeenkomen met de beleidsterreinen van de 

ministeries. Kamerleden die zitting hebben in een 

bepaalde commissie hebben het woordvoerder-

schap op dat terrein. Commissievergaderingen 

zijn voorbereidend van aard, waardoor details niet 

meer plenair besproken hoeven te worden. De com-

missievergaderingen zijn in kleinere vergaderzalen, 

vaak tegelijkertijd met de plenaire vergadering.

Algemeen overleg

De belangrijkste commissievergadering is het 

algemeen overleg (AO). Een algemeen overleg is 

een overleg tussen een commissie en een minister 

of staatssecretaris. In een AO stellen Kamerleden 

vragen aan de minister of staatssecretaris, die daar 

vervolgens op antwoordt.

De Voorzitter

De Voorzitter van de Tweede Kamer opent en sluit 

de plenaire vergadering. Kamerleden, ministers en 

staatssecretarissen spreken nooit rechtstreeks tot 

elkaar, maar altijd via de Voorzitter. De Voorzitter 

wordt bij afwezigheid vervangen door een van de 

ondervoorzitters van de Tweede Kamer.

Het debat

Een debat verloopt volgens een vast patroon. Eerst 

komen de Tweede Kamerleden aan het woord. De 

minister of staatssecretaris reageert hierop. Dit heet 

de eerste termijn. Meestal zijn nog niet alle vragen 

voldoende beantwoord. Dan volgt een tweede 

termijn, waarin verschillende Kamerleden opnieuw 

het woord voeren. De minister of staatssecretaris 

antwoordt weer. Als de vragen nog niet afdoende 

zijn beantwoord, kan nog een derde termijn volgen.

Spreektijd

Tijdens vergaderingen debatteren Kamerleden met 

de minister of staatssecretaris en ook met elkaar. 

Kamerleden hebben een van tevoren afgesproken 

spreektijd van een aantal minuten. Eventuele inter-

rupties en antwoorden daarop vallen buiten de 

spreektijd. Daardoor kan een debat lang duren. Het 

debat is op zijn levendigst wanneer sprekers elkaar 

onderbreken en in hun betoog scherpe vragen stel-

len. De zogenaamde interrupties.

Stemmingen

De Tweede Kamer neemt besluiten door na discus-

sie over een onderwerp te stemmen. Er kan op drie 

manieren worden gestemd. Door handopsteken, 

hoofdelijk en schriftelijk. Omdat elke stem telt, is 

het belangrijk dat zo veel mogelijk Kamerleden 

naar de vergaderzaal komen. Daarom laat de 

Voorzitter voor een stemming in het hele gebouw 

een bel gaan. De meeste stemmingen staan op de 

agenda en zijn van tevoren bekend.

Openbaarheid

De vergaderingen van de Tweede Kamer zijn 

vrijwel altijd openbaar. Van alle openbare verga-

deringen worden verslagen gemaakt die iedereen 

kan raadplegen op www.tweedekamer.nl. U kunt 

een openbare vergaderingen ook bijwonen of live 

volgen via www.tweedekamer.nl. 
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