
 

 

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL – HUISREGELS VOOR JOURNALISTEN  

 

1. Toegang tot het Eerste-Kamergebouw 

Journalisten hebben, indien zij voor de Eerste Kamer geaccrediteerd zijn, via Kazerne-

straat 52, Den Haag, toegang tot alle onder (2) genoemde ruimtes.  

Journalisten die niet geaccrediteerd zijn, kunnen een dagpas aanvragen bij persvoor-

lichting. Het advies is vooraf contact op te nemen met persvoorlichting. De dagpas 

biedt toegang tot de onder (2) genoemde ruimtes. 

Voor de uitsluitend voor audiovisuele media toegankelijke plenaire zaal gelden de onder 

(3) genoemde regels.   

 

2. Toegankelijkheid van ruimten 

De volgende ruimtes zijn, na binnenkomst, toegankelijk voor vertegenwoordigers van 

de media. Hier kunt u gebruik maken van de voor uw werk noodzakelijke apparatuur. 

Het gaat om de volgende ruimtes:  

 

• De ontvangsthal achter de draaideur bij de receptie op Kazernestraat 52. Hier kunt 

u tevens een WiFi-code krijgen bij de WiFi-zuil. Ook is hier gelegenheid om uw jas 

op te hangen.  

• Het trappenhuis links van de ontvangsthal. Dit trappenhuis, en de daar aanwezige 

lift, geeft achtereenvolgens toegang tot: 

• Commissiekamer 1  

• Commissiekamers 2 en 3  

• De Hall. In de Hall staat een lange en hoge tafel met stopcontacten. Deze is speci-

fiek mede bestemd voor journalisten. In de Hall kunt u via schermen de vergadering 

volgen en kosteloos koffie, thee of water nuttigen. Komend vanuit het trappenhuis 

betreedt u de Hall via een tussenhal – hier is een kast met ruimte om uw jas, tas 

en/of koffer op te bergen. Ook kunt u hier Kamerleden spreken.  

• De speciaal voor journalisten gereserveerde perstribune is op de bovenste etage. 

Nadat u komend vanaf het trappenhuis de publieke tribune betreedt, moet u als het 

ware oversteken naar de ‘overkant’ van de plenaire zaal. Daar is de perstribune – 

op de eerste rij daarvan bevinden zich stopcontacten.   

U kunt de ambtenarengangen of de overige ruimtes in het gebouw van de Eerste Ka-

mer (anders dan hierboven genoemd) betreden, indien u door een medewerker of Ka-

merlid bent aangemeld bij beveiliging en door hem of haar wordt begeleid.  

 

3. Richtlijnen voor het maken van opnames in de vergaderzaal  

Audiovisuele media kunnen opnames maken op de vloer van de plenaire vergaderzaal. 

Daarvoor gelden de volgende richtlijnen: 

• Het is toegestaan om gedurende de vergadering van achter de bankjes van de Ka-

merleden audiovisuele opnames te maken. U mag zich niet ophouden tussen de ze-

tels van de Kamerleden, achter de regeringstafel, achter de zetels van de Voorzitter 

en de griffiers en achter het spreekgestoelte.  

• Het is toegestaan om gedurende de vergadering – beperkt, kortstondig en in over-

leg met/  aanwezigheid van persvoorlichting – audiovisuele opnames te maken 

vanaf de tribune.  

• Het is toegestaan om bij aanvang van de vergadering, gedurende korte tijd, vrij 

foto- en tv-opnames te maken.  



 

 

 

• Het is niet toegestaan om opnames te maken van stukken, mobiele devices e.d. die 

op de werkbladen van Kamerleden liggen.    

• Het is gedurende de vergadering niet toegestaan om in de zaal gesprekken te voe-

ren met de Kamerleden en/of bewindslieden.  

• Elk optreden dient zo onopvallend mogelijk te gebeuren (bijv. geen flits).  

• Aanwijzingen van medewerkers van de Eerste Kamer dienen te allen tijde te worden 

opgevolgd.  

• Alleen met toestemming van persvoorlichting kan worden afgeweken van bepaalde 

richtlijnen.   

• Verstrekte faciliteiten kunnen door de Eerste Kamer in bijzondere gevallen worden 

ingetrokken of gewijzigd.  

• Zet uw telefoon uit of op stil. Dit geldt ook voor commissievergaderingen.   

4. Richtlijnen voor het maken van overige opnames 

De volgende richtlijnen gelden buiten de plenaire vergaderzaal: 

• Het is niet toegestaan Kamerleden en/of bewindslieden aan te spreken met inge-

schakelde audiovisuele apparatuur, tenzij dat met hen zo is afgesproken. 

• De vergaderingen van de commissies zijn in beginsel openbaar.  

• Interviews vinden in beginsel plaats buiten de vergaderzaal, bij voorkeur in de Hall 

(of in de entreehal op de begane grond van Kazernestraat 52).  

• Aanwijzingen van medewerkers van de Eerste Kamer dienen te allen tijde te worden 

opgevolgd.  

• Bij de ambtelijke diensten van de Kamer mogen alleen opnames worden gemaakt 

met toestemming van persvoorlichting. Werknemers van de Kamer worden alleen 

geciteerd of geportretteerd met hun uitdrukkelijke toestemming. Persvoorlichting 

kan hierin bemiddelen.  

• Fracties kunnen toegang verlenen tot hun fractiekamer. Afspraken over opnames in 

fractiekamers dienen met de fracties te worden gemaakt. Het verblijven of maken 

van opnames in de ruimtes rondom de fractiekamers is niet toegestaan.  

5. Algemene punten 

• Laat de spullen die u niet direct nodig heeft voor de uitoefening van uw werk (jas-

sen, tassen, koffers e.d.) achter in de daarvoor bestemde ruimtes. Deze - niet di-

rect voor uw werk noodzakelijke - spullen mogen niet op andere plekken in het 

pand (onbeheerd) achtergelaten worden.  

• Laat uw spullen niet onbeheerd achter in de publieke ruimtes van het gebouw. 

• Zorgt u ervoor dat u andere medegebruikers van het Eerste Kamergebouw niet hin-

dert.  

• Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de medewerkers van de Eerste Kamer.  

• Neem bij vragen of twijfels vooral contact op met Persvoorlichting (pers@eersteka-

mer.nl).     

• Bij niet-naleving van deze richtlijnen kan u (tijdelijk) de toegang tot het gebouw 

van de Eerste Kamer worden ontzegd.   

 

VOOR GEZIEN EN AKKOORD 

 

Naam:  …………………………………………… 

Functie:  …………………………………………… 

Medium:  …………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………… 

Datum:  ………………………………………….. 
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