
Aanvraagformulier persfaciliteiten

Ondergetekende

vraagt toegang tot de verschillende faciliteiten die de gerechten journalisten bieden.

Gevraagd wordt om

 □ een abonnement op de persrol;

 □ inzage in de inleidende processtukken;

 □ het maken van audiovisuele opnames in de rechtszaal.

A.u.b. aankruisen van welke faciliteit(en) u gebruik wilt maken

U dient een kopie van uw legitimatiebewijs met herkenbare foto bij te voegen.

Toelichting

-  De gerechten wijzen u erop dat zij een Persrichtlijn hebben vastgesteld. Deze Persrichtlijn biedt aan de me-
dewerkers van de gerechten – en daarmee aan de pers – inzicht in de belangen die bij de openbaarheid van 
rechtspraak spelen en hoe en door wie die belangen worden afge wogen. Naast het belang van de openbaar-
heid, dienen de gerechten er ook zorg voor te dragen dat de privacy van de betrokkenen die aanwezig zijn 
in de gerechtsgebouwen of wier namen zijn vermeld op processtukken, wordt gewaarborgd en niet onnodig 
wordt geschaad. De gerechten gaan ervan uit dat u van deze Persrichtlijn (te vinden op https://www.recht-
spraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie) kennis heeft genomen.

-  Ondergetekende garandeert dat een embargo op openbaarmaking van de informatie wordt nageleefd totdat 
de zaak op de openbare zitting aan de orde is gesteld.

-  Ondergetekende draagt er zorg voor dat bij het gebruik en de publicatie van de informatie de privacy van alle 
betrokkenen wordt gerespecteerd.

-  Het gerecht behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de regels in dit protocol ondergetekende uit te 
sluiten van het gebruik van de ter beschikking gestelde faciliteiten.

Stuur het ingevulde en getekende formulier naar het betreffende gerecht.  

Zie https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/contact/paginas/default.aspx 
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Adres
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Handtekening
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