
                                                                   

HERDENKING VAN DE TWEEHONDERDSTE VERJAARDAG VAN DE SLAG BIJ WATERLOO 

Donderdag 18 juni 2015 • Leeuw van Waterloo • België 
 

Accreditatie van de media 

A. Algemene informatie 

De federale protocollaire herdenkingsplechtigheid van de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij 

Waterloo vindt plaats op donderdag 18 juni 2015 aan de Leeuw van Waterloo, in aanwezigheid van 

het koningspaar en tal van belangrijke Europese persoonlijkheden.  

Dagprogramma: 

 10.30 u.: verwelkoming van de hoge vertegenwoordigers door de Koning en de Koningin 

 11 u.: federale protocollaire plechtigheid: toespraken, neerleggen van bloemen, minuut 

stilte, symbolische handdruk tussen de afstammelingen van de strijders, symbolisch 

herdenkingsmoment, muzikale afsluiter  

 11.45 u.: het koningspaar en de hoge vertegenwoordigers bezoeken het Mémorial 1815  

 

B. Accreditaties  

Media-accreditatie is noodzakelijk voor de toegang tot de verschillende perszones die op de plaats 

van de plechtigheid worden georganiseerd.  De accreditatie door de vzw Waterloo 1815-2015 geldt 

niet voor de protocollaire plechtigheid.   

Inschrijven voor meerdere perszones is niet mogelijk. Het aantal plaatsen is beperkt.  

▪ Fotografen: uit de volgende zones moet u één enkele perszone kiezen: 

 Zone 1: verwelkoming van de VVIP aan het Mémorial 1815, vertrek van de VVIP naar de  

tribune + bezoek aan het  Mémorial met de VVIP (11.45 u.) 

 Zone 2: passage van de VVIP naar de tribune en plaatsnemen van de VVIP in de tribune, 

zijaanzicht op de toespraken en de tribune, zicht op een deel van het creatieve spektakel 

 Zone 3: passage van de VVIP naar de tribune, zijaanzicht op toespraken  en op het creatieve 

spektakel 

▪ Cameramannen alleen (ENG) en stand up televisieploegen SNG (cameraman, geluidstechnicus, 

presentator…): slechts één perszone is mogelijk: 

 Zone 3: passage van de VVIP naar de tribune, zijaanzicht op toespraken en op het creatieve 

spektakel 

▪ Radiojournalisten, geschreven pers/web: slechts één perszone is mogelijk: 

 Zone 4: plaats op de staantribune, toespraken en frontzicht op het creatieve spektakel 

(nemen van foto’s niet toegestaan) 



                                                                   

 

Vul online het accreditatieformulier in op www.waterloo2015.belgium.be. U dient uw 

accreditatieaanvraag uiterlijk vóór 11 juni 2015 12u00 in te dienen. Laattijdige accreditaties 

worden niet aanvaard.  

Voor de accreditatie hebt u nodig: 

 uw paspoort- of identiteitskaartnummer 

 in voorkomend geval uw perskaartnummer 

 een digitale pasfoto 

 

Voor de duidelijkheid: als een derde persoon de aanvraag indient, moet die duidelijk het e-mailadres 

van de te accrediteren persoon vermelden.   

 

Belgische burgers of buitenlanders die in België wonen moeten bovendien een veiligheidsattest 

(achteraan het formulier) invullen, ondertekenen en scannen. Dit attest moet bij de 

accreditatieaanvraag worden gevoegd.  

 

Vanaf 12 juni 2015 ontvangt u een mail met de melding of uw accreditatieaanvraag is goedgekeurd 

of niet.  

C. Ophalen van de accreditatiebadges 

De accreditatiebadges moeten door de betrokken persoon worden afgehaald in het Internationaal 

Perscentrum – Résidence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel – 1e verdieping accreditatieruimte: 

 op dinsdag 16 juni tussen 9 u. en 17.30 u. 

 of op woensdag 17 juni, tussen 9 u. en 17.30 u. 

 

Bij het ophalen van uw accreditatiebadge moet u in het bezit zijn van een geldig paspoort (of voor de 

onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie een geldige nationale identiteitskaart).  

Geen enkele accreditatiebadge wordt uitgereikt zonder identiteitsbewijs.  

 

D. Gasten 

 

 de Koning en de Koningin der Belgen 

 de Koning en de Koningin der Nederlanden 

 de Groothertog en de Groothertogin van Luxemburg 

 een lid van de Britse koninklijke familie 

 de hoge vertegenwoordigers van Frankrijk en Duitsland 

 de afstammelingen van de strijders 

 de hoge vertegenwoordigers van het Parlement, de Raad en de Commissie van de Europese 

Unie 

 de Belgische overheden 

 de lokale overheden 

 

http://www.waterloo2015.belgium.be/


                                                                   

 

E. Praktische informatie 

 

 U ontvangt uitvoerige praktische informatie over het dagprogramma en de captatie van het 

rechtstreekse signaal (UER) tijdens de bevestiging van uw accreditatie voor het evenement.  

 Voor de pers wordt parkeergelegenheid voorzien in de nabijheid van de plechtigheid. Bij uw 

accreditatieaanvraag zal uw nummerplaat worden gevraagd. 

 Op de plaats van de plechtigheid is geen wifi-verbinding beschikbaar.  

 Foto’s die genomen worden door de host-fotograaf zullen op aanvraag ter beschikking 

worden gesteld.  

 

 

Meer informatie: 

 

Algemene directie Externe Communicatie 

Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister 

press.waterloo.2015@premier.fed.be  

mailto:press.waterloo.2015@premier.fed.be

