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De Kamer en de pers 
 
 
 
Accreditaties 
 
Ongeveer 60 journalisten, actief bij televisie, radio, geschreven pers en online media, 
hebben een accreditatie bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
 
Camera’s in het halfrond 
 
Sinds januari 2002 worden de plenaire vergaderingen van de Kamer opgenomen door 
middel van het Broadcast Qualitysysteem, dat met zes camera’s werkt die vanuit een 
regiekamer in een van de tribunes worden bediend. 
De beelden worden gemaakt door een privébedrijf. 
De vergaderingen van donderdagnamiddag worden doorgaans systematisch 
opgenomen, maar op vraag van de Kamervoorzitter kunnen ook andere vergaderingen 
worden opgenomen. 
De televisiezenders kunnen gratis toegang krijgen tot de beeldsignalen. 
Daartoe werd in de perstribune op de eerste verdieping een tweede technische cabine 
geïnstalleerd. 
Televisieomroepen die geen technische ploeg ter plaatse kunnen sturen (regionale 
zenders bijvoorbeeld), kunnen bovendien gebruik maken van kopieën van de opnames 
van de vergaderingen op Betacam SX-, SP- en DVC-PRO-cassettes of op dvd-formaat. 
 
Tijdens het parlementaire jaar 2010-2011 werden 36 plenaire vergaderingen opgenomen. 
Tijdens het parlementaire jaar 2011-2011 werden 44 plenaire vergaderingen opgenomen. 
 
Een overzicht van de opmerkelijkste vergaderingen die opgenomen werden: 
 
Dinsdag 12 oktober 2010 Opening van het parlementaire jaar 
Maandag 21 maart 2011  Resolutie over Libië 
Woensdag 6 april 2011 Seksueel misbruik 
Woensdag 18 mei 2011 Begroting 
Woensdag 15 juni 2011 Onder meer Salduz-wet  
Dinsdag 19 juli 2011 Einde van de werkzaamheden 
Dinsdag 11 oktober 2011 Opening van het parlementaire jaar 
Zaterdag 10 december 
2011  

Debat en vertrouwensstemming over de regeringsverklaring 
 

Woensdag 1 februari 2012 Begroting 
Woensdag 21 maart 2012 Programmawet 
Woensdag 28 maart 2012 Verslag bijzondere commissie Dexia 
Woensdag 20 juni 2012 Herziening Grondwet / Staatshervorming 
Woensdag 13 juli 2012 Debat en stemming BHV 
 
 
Van 12 oktober 2010 tot en met 20 juli 2011 vroegen de media en de politieke fracties samen 
63 kopies van opnames aan. 
Van 11 oktober 2011 tot en met 19 juli 2012 ontving de persdienst 114 aanvragen. 
 
De regionale zenders doen steeds vaker een beroep op deze dienstverlening. 
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Villa Politica ‘live’ 
 
Sinds oktober 2005 zendt het VRT-programma “Villa Politica” het vragenuurtje van de 
plenaire vergadering op donderdagnamiddag rechtstreeks uit. De uitzending duurt tot 
16 uur. 
De VRT nodigt altijd een gast uit, die vanuit de leeszaal commentaar geeft bij de 
gestelde vragen en zijn visie op de actualiteit toelicht. Een journaliste peilt naar de 
indrukken van de Kamerleden "heet van de naald". 
 
 
Actua TV 
  
Actua TV heeft ook tijdens de parlementaire jaren 2010-2011 en 2011-2012 de plenaire 
vergaderingen van donderdagnamiddag rechtstreeks en integraal uitgezonden. Actua TV 
gebruikt daarvoor de beelden van de regie van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
 
Camera’s in de Europazaal 
 
Af en toe worden ook commissievergaderingen in de Europazaal opgenomen.   
 
22/02/2011 Commissie Infrastructuur: gevolgen van het treinongeval in Buizingen 
25/08/2011 Commissie Buitenlandse betrekkingen en Landsverdediging  
18/10/2011 Commissie Financiën: hoorzittingen over Dexia 
21/11/2011 Bijzondere commissie Dexia : hoorzitting 
23/11/2011 Bijzondere commissie Dexia : hoorzittingen 
25/11/2011 Bijzondere commissie Dexia : hoorzittingen 
28/11/2011 Bijzondere commissie Dexia : hoorzittingen 
30/11/2011 Bijzondere commissie Dexia : hoorzittingen 
02/12/2011 Bijzondere commissie Dexia : hoorzittingen 
12/12/2011 Bijzondere commissie Dexia : hoorzittingen 
14/12/2011 Bijzondere commissie Dexia : hoorzitting 
16/12/2011 Bijzondere commissie Dexia : hoorzitting 
20/01/2012 Bijzondere commissie Dexia  
25/01/2012 Bijzondere commissie Dexia : hoorzitting 
 
    
  
 


