
 

 

Voorbeeld van het online-aanvraagformulier voor 
beschermheerschap 

Dit voorbeeld van het online-aanvraagformulier voor beschermheerschap dient als leidraad bij de voorbereiding 
van uw verzoek. Alle velden op het onlineformulier worden in het voorbeeld weergegeven, zodat u een 
overzicht krijgt van de vereiste informatie. Indien u uw verzoek om beschermheerschap bij voorkeur per post 
verzendt, kunt u het formulier afdrukken, invullen en bij uw beschermheerschapdossier voegen, of in uw 
verzoek alle informatie vermelden waarnaar in het formulier wordt gevraagd. Hartelijk dank voor uw 
belangstelling! 

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE ORGANISATOR 

Aanspreektitel 

Naam  

Voornaam  

E-mail 

Organisatie (indien van toepassing)  

Adres 

Postcode 

Plaats 

Land 

Telefoonnummer 

Website van de organisator/organisatie (indien beschikbaar) 

INFORMATIE OVER HET EVENEMENT 

Naam 

Begindatum  

Einddatum  

 Ik begrijp dat als het evenement waarvoor ik beschermheerschap aanvraag minder dan twee maanden na de dag van 
indiening van het webformulier begint, het beschermheerschap kan worden geweigerd op grond van laattijdige indiening, zelfs 
als het verzoek aan alle andere regels inzake beschermheerschappen van het Europees Parlement voldoet.  
Uittreksel uit de regels, artikel 3, lid 1: “Ten minste twee maanden voordat het evenement van start gaat, dient de Voorzitter 
de aanvragen ontvangen te hebben.” 

Locatie(s) (stad/steden en land/landen) 

Eventuele website van het evenement: 

Evenement zonder winstoogmerk/niet-commercieel evenement: gelieve aan te geven of er sprake is van een commercieel karakter of 
commerciële doeleinden en of het evenement gericht is op het adverteren of promoten van merken en/of commerciële activiteiten, op 
het moment zelf of in de toekomst, rechtstreeks of onrechtstreeks, bijvoorbeeld door een buitensporige vergoeding voor deelname aan 
te rekenen of door prijzen of commerciële logo’s zichtbaar aan te brengen. 

 JA 

 NEE 

Bijkomende informatie, indien nodig, om te illustreren dat het gaat om een evenement zonder winstoogmerk of zonder commercieel 
karakter  

Karakter van het evenement 

 Internationaal 

 Europees 

 Nationaal 

 Regionaal 

 Lokaal 

 



 

 

Doelstellingen en beschrijving van het evenement: gelieve aan te geven wat de relevantie van het door u georganiseerde 
evenement is voor de doelstellingen, het beleid en de werkzaamheden van het Europees Parlement en/of de Europese 
Unie, en te motiveren op welke manier uw evenement bijzondere aandacht besteedt aan de rol, bijdrage of prioriteiten 
van het Europees Parlement of de Europese Unie op het betreffende gebied (maximaal 1 500 tekens) 

Programma: Gelieve een overzicht te geven van de belangrijkste onderwerpen en, indien van toepassing, de sprekerslijst;  

Deelnemers en doelgroep (Voorbeeld: onderzoekers/wetenschappers/academici, leraren/onderwijzers/trainers, 
studenten/jongeren, politici/besluitvormers/organisaties van het maatschappelijk middenveld/ngo's) 

ZICHTBAARHEID 

Gelieve aan te geven op welk communicatie-/promotiemateriaal het specifieke logo voor beschermheerschap van het 
Europees Parlement zou worden gebruikt (Voorbeeld: folders, uitnodigingen, gedrukte programma’s, banners, websites) 

Gelieve gedetailleerdere uitleg te geven over eventuele media-aandacht voor het door u georganiseerde evenement 

AANVULLENDE INFORMATIE 

Overige informatie (u kunt deze ruimte gebruiken om aanvullende informatie over uw evenement te verstrekken en/of als 
u een bericht wilt sturen aan de Voorzitter van het Europees Parlement waarin u de redenen uiteenzet waarom het 
evenement volgens u in aanmerking komt voor een beschermheerschap; indien uw evenement gesteund of bijgewoond 
wordt door een lid van het Europees Parlement, gelieve dit hier te vermelden) 

Is al eens eerder aan een door u georganiseerd evenement het beschermheerschap van het Europees Parlement 
toegekend? 

 JA 

 NEE 

Zo ja, gelieve aan te geven wanneer en voor welk evenement: 

Is bij andere personen en/of organisaties een verzoek om toekenning van het beschermheerschap voor dit evenement 
ingediend, c.q. hebben andere personen en/of organisaties het beschermheerschap van dit evenement op zich genomen? 

 JA 

 NEE 

Zo ja, gelieve de naam/namen van deze personen en/of organisaties te vermelden, alsook of het beschermheerschap al 
dan niet definitief is toegezegd: 

Is uw organisatie ingeschreven in het Transparantieregister? 

 JA 

 NEE 

 

VERKLARING DAT U INSTEMT MET DE TOEPASSELIJKE BEPALINGEN ZOALS VASTGESTELD IN DE REGELS 
INZAKE BESCHERMHEERSCHAPPEN (https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-
heard/patronage/nl-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf); wanneer niet voldaan wordt aan de 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een beschermheerschap, kan de Voorzitter het besluit tot 
vervulling van een beschermheerschap te allen tijde intrekken 

 JA 

 NEE 

DANK VOOR UW BELANGSTELLING 

 Ik ontvang graag informatie over de activiteiten van het Europees Parlement. 

Wanneer u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u dit te allen tijde meedelen aan het Liaisonbureau in het 
land waar u woonachtig bent. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/nl-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/nl-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

