
 

Embargovoorwaarden eindrapport Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties Tweede Kamer 
 
 
Ondergetekende, 
 

 
Naam: 
 

 
Hoofdredacteur van/chef parlementaire redactie van, 
 

 
Medium: 
 

 
Verzoekt uitsluitend met het oog op zijn activiteiten als journalist of publicist om in de gelegenheid 
te worden gesteld onder embargo van het eindrapport van de Tijdelijke commissie 
Uitvoeringsorganisaties kennis te kunnen nemen 
 
Verklaart in ruil voor het eerder ontvangen van een hard copy van het eindrapport van de 
Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties de hierna volgende embargovoorwaarden strikt in 
acht te zullen nemen: 
 
1. Op het rapport (inclusief omslag, titel en de bijlagen) dat wordt uitgereikt rust een embargo. 

Doel van het onder embargo verstrekken van het rapport is om journalisten en publicisten de 
gelegenheid te geven na presentatie van het eindrapport van de Tijdelijke commissie 

Uitvoeringsorganisaties zo snel mogelijk over het rapport te kunnen berichten. Dit embargo 
loopt af op donderdag 25 februari 2021 om 10:00. Bij ontvangst van het rapport op de dag van 
de presentatie moet daarvoor nogmaals getekend worden.  

2. De ondergetekende zal uit of over de inhoud van het rapport (inclusief omslag, titel en de 
bijlagen) vóór het verstrijken van het embargotijdstip niets schriftelijk of langs digitale weg 
publiceren of van de inhoud gebruik maken voor audio en/of visuele uitingen, waaronder 
uitingen op radio, televisie, internet en sociale media. Ondergetekende zal over de inhoud van 
het rapport niet met anderen spreken, betrokkenen en/of derden niet voor commentaar of een 
mening benaderen en het rapport op geen enkele wijze aan anderen verstrekken (met 
uitzondering van degenen die hij daarbij binnen de eigen organisatie met het oog op 
journalistieke activiteiten noodzakelijk moet betrekken).  

3. De ondergetekende draagt er zorg voor dat iedereen binnen de eigen organisatie die hij 
overeenkomstig het onder 2 gestelde van dit stuk moet laten kennisnemen, op de hoogte is van 
de voorwaarden waaronder het rapport (inclusief omslag, titel en de bijlagen) beschikbaar is 
gesteld en hier in overeenstemming mee zal handelen. 

4. Tenzij dit uitdrukkelijk anders met de stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer is 
afgesproken, zal niets over of naar aanleiding van het rapport (inclusief omslag, titel en de 
bijlagen) vóór het hierboven aangegeven tijdstip door de ontvanger op enigerlei wijze door zijn 
bemiddeling verder onder embargo worden verspreid. 

5. Het onder 4 gestelde is ook van toepassing op het doorgegeven van berichten en dergelijke aan 
buitenlandse bladen en/of persbureaus. 

6. Ondergetekende verklaart bovendien, gelet op het belang om onder embargo over het rapport 
 te kunnen beschikken, afstand te doen van het recht op vrije nieuwsgaring voor de periode 
tussen het tijdstip van de uitreiking van het rapport (inclusief omslag, titel en de bijlagen) en het 
einde van het embargo. Indien door het betrokken medium van het voornemen tot publicatie 
over/uit het rapport vóór het tijdstip van de verstrekking van het rapport is kennis gegeven, staat 



 

het de stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer vrij het rapport niet onder embargo uit te 
reiken. 

 
Het rapport is voor de pers onder embargo beschikbaar op donderdag 25 februari 2021 om 08:00 
uur. Voor uw redactie kunt u een exemplaar via dit formulier aanvragen bij de stafdienst 
Communicatie. Embargo-exemplaren worden niet digitaal verzonden. 
 
 
 
 
 
 
____________________   (plaats),    ______________________    2021 (datum) 
 
 
 
______________________(handtekening hoofdredacteur/chef parlementaire redactie) 
 
 
 

Uiterlijk …..(datum en tijd) inleveren bij Stafdienst Communicatie Gebouw Hotel: kamer H234 of 
per mail: persvoorlichting@tweedekamer.nl 

 

mailto:persvoorlichting@tweedekamer.nl

