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REGELS INZAKE HET MAKEN VAN OPNAMEN DOOR 

MEDIAVERTEGENWOORDIGERS IN DE GEBOUWEN 

VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 

BESLUIT VAN HET BUREAU 

 

VAN 7 SEPTEMBER 2015 

 

 

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- en of 

beeldopname binnen de gebouwen van het Europees Parlement, uitgevoerd door 

mediavertegenwoordigers. 

 

2. Voor de toepassing van deze regels wordt onder "mediavertegenwoordiger" verstaan elke 

persoon die in loondienst of als zelfstandige werkzaamheden op het gebied van de media uitoefent. 

 

 

Artikel 2 

Algemene beginselen 

 

1. Media-accreditatie wordt aan mediavertegenwoordigers uitsluitend toegekend met het oog op 

verslaggeving over en duiding van parlementaire en politieke activiteiten. 

 

2. Instructies van het directoraat Media van het Europees Parlement (hierna "directoraat Media") 

en/of van veiligheidsfunctionarissen dienen nauwlettend te worden opgevolgd. Het Europees 

Parlement behoudt zich het recht voor om de faciliteiten die de media binnen zijn gebouwen ter 

beschikking worden gesteld op elk gewenst moment te wijzigen of in te trekken. 

 

3. Opnamen door mediavertegenwoordigers 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. 

 

4. Het gebruik van verborgen camera's en/of verborgen audio-opnameapparatuur is verboden. 
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Artikel 3 

Vereisten 

 

1. Mediavertegenwoordigers dienen in het bezit te zijn van een geldige media-accreditatie, 

afgegeven door het Europees Parlement of door het interinstitutionele accreditatiecomité.  

 

2. Naast de in lid 1 genoemde accreditatie dienen mediavertegenwoordigers ook in het bezit te zijn 

van een door het directoraat Media afgegeven opnamevergunning voor hun activiteiten, die hen het 

recht geeft opnamen te maken in het Europees Parlement. 

 

 

Artikel 4 

Instemming met deze regels 

 

1. Mediavertegenwoordigers die bij het directoraat Media een opnamevergunning aanvragen, 

ontvangen een exemplaar van deze regels en moeten het formulier in bijlage I invullen, waarin zij 

toezeggen zich aan deze regels te zullen houden. 

 

2. Onverminderd lid 1 wordt van mediavertegenwoordigers die een media-accreditatie ontvangen 

verondersteld dat zij impliciet instemmen met de naleving van deze regels in de gebouwen van het 

Europees Parlement.  

 

 

Artikel 5 

Ruimten waar het maken van opnamen is toegestaan en geldende voorwaarden 

 

1. Tenzij bijzondere veiligheidsmaatregelen gelden, is het maken van opnamen toegestaan in de 

volgende ruimten en op de volgende voorwaarden: 

 

a) In de plenaire vergaderzaal 

 

Tijdens de vergaderperioden hebben camera- en geluidsmensen en fotografen toegang tot de 

perstribune die uitzicht geeft op de vergaderzaal. 

 

Extra lampen of flitslicht zijn op de tribune niet toegestaan. 

 

b) Andere ruimten  

 

- op alle persconferenties en persontmoetingen; 

- in vergaderzalen, met voorafgaande toestemming van de voorzitter van de vergadering; 

- in de publieke ruimten rond de vergaderzalen; 

- in de kantoren van de leden, met voorafgaande toestemming en in aanwezigheid van het 

betrokken parlementslid; 

- in de vestibules van de vergaderzalen (lobby's), de ruimte rond de plenaire vergaderzaal en de 

passages tussen de gebouwen; 

- in het Parlamentarium. 

 

2. Leden die mediavertegenwoordigers in hun kantoren uitnodigen kunnen het formulier in 

bijlage II invullen om een specifieke opnamevergunning voor het team aan te vragen. 
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3. Voor opnamen in ruimten die niet vermeld zijn onder lid 1 en die niet onder het strikte 

opnameverbod van artikel 6 vallen, kan een speciale vergunning worden aangevraagd bij het 

directoraat Media. 

 

 

Artikel 6 

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 veiligheidsapparatuur is opgesteld, met name bij de ingangen tot de 

gebouwen van het Parlement; 

- in alle ruimten en kantoren die gereserveerd zijn voor de 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. 

 

 

Artikel 7 

Eerbiediging van waardigheid, privacy en eigendom 

 

Mediavertegenwoordigers 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 8 

Individuele toestemming 

 

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

Mediavertegenwoordigers dienen dit besluit te respecteren. 

 

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

opname loopt. 

 

 

Artikel 9 

Inbreuken op deze regels 

 

1. Indien het directoraat Media constateert dat een mediavertegenwoordiger een inbreuk op deze 

regels heeft gepleegd, worden de door het directoraat Media verleende opnamevergunning en 

media-accreditatie van de betrokken persoon automatisch en met onmiddellijk effect ingetrokken. 

 

2. Latere aanvragen voor accreditatie en/of opnamevergunningen van de betrokken persoon of de 

mediaorganisatie die deze persoon vertegenwoordigt kunnen voor een periode tot één jaar worden 
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geweigerd, afhankelijk van de ernst van de inbreuk. De directeur Media neemt hiertoe onder het 

gezag van de bevoegde quaestor de nodige maatregelen. 

 

 

Artikel 10 

Intrekking van een interinstitutionele accreditatie 

 

Voorstellen om een interinstitutionele accreditatie in te trekken worden behandeld volgens de 

procedure van de regeling voor interinstitutionele accreditering die is overeengekomen door het 

Parlement, de Raad, de Commissie en de Internationale Persvereniging. 

 

 

Artikel 11 

Recht van beroep 

 

Mediavertegenwoordigers 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 12 

Intrekking 

 

Deze regels vervangen de regels voor fotografen en televisieploegen in de gebouwen van het 

Europees Parlement in Brussel en Straatsburg die op 7 september 2005 door het Bureau waren 

vastgesteld. 

 

 

Artikel 13 

Inwerkingtreding 

 

Dit besluit treedt in werking op 15 oktober 2015. 

 

 

 

Bijlagen: 

 

Bijlage I – Formulier voor mediavertegenwoordigers waarbij zij uitdrukkelijk toezeggen deze 

regels te zullen naleven 

Bijlage II – Formulier voor leden met het verzoek mediavertegenwoordigers toegang te geven tot 

hun kantoren 
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Afdeling Audiovisuele Media 

Directoraat-generaal Communicatie 

 

 

VERKLARING INZAKE DE NALEVING VAN 

DE REGELS INZAKE HET MAKEN VAN OPNAMEN  

DOOR MEDIAVERTEGENWOORDIGERS IN DE GEBOUWEN  

VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 

 

Ik ondergetekende: 

 

 

Naam: ........................................................................................... 

 

Voornaam: .................................................................................... 

 

Mediaorganisatie (indien meer dan één, gelieve alle organisaties op te 

geven): 

...................................................................................................... 

 

...................................................................................................... 

 

 

bevestig hierbij een afschrift van de Regels inzake het maken van 

opnamen door mediavertegenwoordigers in de gebouwen van het Europees 

Parlement te hebben ontvangen en verklaar mij hieraan te zullen houden 

gedurende de periode waarvoor ik een opnamevergunning heb gekregen. 

 

Plaats: ........................................................................................... 

 

Datum: ......................................................................................... 

 

 

Handtekening: .............................................................................. 
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Betreft: Toegang met een speciale opnamevergunning tot de kantoren 

van leden van het Europees Parlement door mediavertegenwoordigers 

 

 

De heer/mevrouw ..................................................................................... , 

lid van het Europees Parlement, nodigt 

 

a) de volgende radio-/televisieploeg van omroep: .................................  

Namen:  (1) .........................................................................................  

 (2) .........................................................................................  

 (3) .........................................................................................  

 (4) .........................................................................................  

 (5) .........................................................................................  

  .........................................................................................  

 

b) de volgende fotogra(a)f(en) van omroep/dagblad: .............................  

Namen: ...............................................................................................   

  ...............................................................................................  

 

uit om zich op ................................................ naar zijn/haar kantoor in het 

........................................-gebouw nr. ............ te begeven. 

  Verwachte aankomsttijd: ....................................  

 

 

Brussel/Straatsburg, ...................... 
  (datum) 
 

 ........................................ 
 (handtekening) 

 

 

 

Gelieve dit verzoek vooraf per mail te sturen naar: 

media-accreditation@ep.europa.eu 


