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REGELS INZAKE HET MAKEN VAN OPNAMEN IN DE GEBOUWEN VAN 

HET EUROPEES PARLEMENT DOOR PERSONEN DIE GEEN 

MEDIAVERTEGENWOORDIGER ZIJN 
 

BESLUIT VAN HET BUREAU 

 

VAN 9 MEI 2016 

 

 

HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,  

 

 

˗ gezien artikel 25, lid 2, van het Reglement van het Europees Parlement,  

 

 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

 

Artikel 1 

Definities 

 

1.  Voor de toepassing van deze regels wordt onder "opname" verstaan elke vorm van klank- 

of beeldopname binnen de gebouwen van het Europees Parlement, uitgevoerd door personen 

die geen mediavertegenwoordigers zijn. 

 

2.  Voor de toepassing van deze regels wordt onder "persoon die geen 

mediavertegenwoordiger is" verstaan elke persoon die binnen de gebouwen van het Europees 

Parlement audiovisuele communicatiewerkzaamheden wil verrichten die niet in opdracht van 

redactioneel onafhankelijke mediaorganisaties, zoals omschreven in de regels voor media-

accreditatie voor het EP, worden uitgevoerd.1 

 

 

Artikel 2 

Algemene beginselen en vereisten 

 

1.  Een persoon die geen mediavertegenwoordiger is dient een geldige toegangspas tot het 

Europees Parlement te hebben voordat hij een opnamevergunning voor personen die geen 

mediavertegenwoordiger zijn krijgt.  

 

2.  Om opnames te maken in het Europees Parlement dienen personen die geen 

mediavertegenwoordiger zijn in het bezit te zijn van een door het directoraat Media van het 

                                                           
1 Overeenkomstig de regels voor media-accreditatie voor het EP dient een mediaorganisatie redactioneel onafhankelijk te 

zijn en moet het gaan om een commerciële organisatie zonder distributiebeperkingen, ze dient open te zijn over de manier 

waarop en door wie ze gefinancierd wordt en ze moet informatie verstrekken over de activiteiten van het Europese 

instellingen. In de regels zijn ook bijkomende vereisten opgenomen voor onlinemedia en -tijdschriften: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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Europees Parlement (hierna "directoraat Media") verstrekte opnamevergunning voor personen 

die geen mediavertegenwoordiger zijn. 

 

3.  Instructies van het directoraat Media of van veiligheidsfunctionarissen dienen nauwlettend 

te worden opgevolgd.  

 

4.  Opnamen door personen die geen mediavertegenwoordiger zijn, zijn niet toegestaan 

tijdens de recesperioden van het Europees Parlement of wanneer geen parlementaire 

werkzaamheden plaatsvinden in de gebouwen in Brussel/Straatsburg, tenzij met speciale 

toestemming van het directoraat Media. 

 

5.  Het gebruik van verborgen camera's of verborgen audio-opnameapparatuur is verboden. 

 

 

Artikel 3 

Instemming met deze regels 

 

Personen die geen mediavertegenwoordiger zijn ontvangen een exemplaar van deze regels en 

moeten het bijgevoegde formulier invullen, waarin zij toezeggen zich aan deze regels te zullen 

houden. 

 

 

Artikel 4 

Ruimten waar het maken van opnamen toegestaan is 

 

Het maken van opnamen is enkel toegestaan voor het doel, en in de plaatsen, op de datum en 

gedurende de periode die zijn aangegeven op het bijgevoegde aanvraagformulier. 

 

 

Artikel 5 

Ruimten waar het maken van opnamen te allen tijde verboden is 

 

Het maken van opnamen is strikt verboden: 

 

-   in alle restaurants en bars;  

-    in ruimten waar veiligheidscontroleapparatuur is opgesteld, met name bij de ingangen tot 

de gebouwen van het Parlement; 

-    in alle ruimten en kantoren die gereserveerd zijn voor parlementaire diensten, met inbegrip 

van parkeergarages, kantoren en ruimten van de administratieve diensten en alle ruimten 

met beperkte toegang; 

-   in handelsruimten, met inbegrip van winkels en banken; 

-    in ruimten waar duidelijk is gesignaleerd dat het maken van opnamen verboden is. 
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Artikel 6 

Eerbiediging van waardigheid, privacy en eigendom 

 

Personen die geen mediavertegenwoordiger zijn tonen respect voor de waardigheid en privacy 

van alle personen die in de gebouwen van het Parlement aanwezig zijn, alsook voor de 

integriteit van eigendommen en installaties van het Parlement. 

 

 

Artikel 7 

Individuele toestemming 

 

1.  Leden kunnen te allen tijde een aanvraag voor een interview afwijzen of een interview 

afbreken.  Personen die geen mediavertegenwoordiger zijn dienen dit besluit te respecteren. 

 

2. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming personeelsleden aan te spreken 

terwijl een opname loopt. 

 

 

Artikel 8 

Inbreuken op deze regels 

 

1. Wanneer het directoraat Media constateert dat een persoon die geen 

mediavertegenwoordiger is een inbreuk op deze regels heeft gepleegd, wordt de 

opnamevergunning van de betrokken persoon automatisch en met onmiddellijk effect 

ingetrokken. 

 

2. Bovendien kunnen toekomstige door deze persoon of organisatie ingediende aanvragen 

voor een opnamevergunning voor personen die geen mediavertegenwoordiger zijn, worden 

geweigerd voor een periode van maximaal één jaar. 

 

 

Artikel 9 

Recht van beroep 

 

Personen die geen mediavertegenwoordiger zijn kunnen beroep aantekenen tegen de 

vaststelling van een inbreuk op deze regels door het directoraat Media. Hiertoe wenden zij 

zich binnen een maand na kennisgeving van de vaststelling van de inbreuk tot het Collega van 

Quaestoren van het Europees Parlement. 

 

 

Artikel 10 

Inwerkingtreding 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2016. 
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Bijlage – Formulier voor personen die geen mediavertegenwoordiger zijn waarin zij 

uitdrukkelijk verklaren deze regels te zullen naleven 
 



 

Bijlage 
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VERKLARING BETREFFENDE DE NALEVING VAN DE 

REGELS INZAKE HET MAKEN VAN OPNAMEN IN DE 

GEBOUWEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT DOOR 

PERSONEN DIE GEEN MEDIAVERTEGENWOORDIGER 

ZIJN  
 

Ik ondergetekende: 

 

Naam: Naam invullen Voornaam: Voornaam invullen 

Mobiele telefoon: Klik hier om uw telefoonnummer in te geven 

E-mail: Klik hier om uw e-mailadres in te geven 

Productiehuis (indien meer dan één, gelieve alle productiehuizen op te geven): 

Klik hier en vul in 

 
Autoriteit die om deze opnames verzoekt:  Klik hier om de autoriteit in te geven 
 

 

bevestig hierbij een afschrift van de Regels inzake het maken van opnamen in de gebouwen 

van het Europees Parlement door personen die geen mediavertegenwoordiger zijn, te hebben 

ontvangen en verklaar mij hieraan te zullen houden gedurende de periode waarvoor ik een 

opnamevergunning heb gekregen. 
 
 
Plaats: Maak een keuze 

Datum: Klik hier om een datum in te geven. 

 

Handtekening:  

 

 

Ik bevestig dat ik er kennis van heb genomen dat de beperkte toestemming 

voor het maken van opnamen binnen het Parlement enkel betrekking heeft op 

het volgende:  

 

 Onderwerp / evenement Klik hier en vul in 

 

 Lid van het EP Klik hier en vul in 

 

 Fractie Klik hier en vul in 

 

 Plaats Klik hier en vul in 

 

 Datum Klik hier om een datum in te geven 



 

Bijlage 
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 Duur van de opname Klik hier om een periode in te geven 

 

Opnamen van andere evenementen/onderwerpen, fracties en plaatsen dan de hierboven 

genoemde zijn niet toegestaan. 

 


