
Embargorichtlijn 
 
1. Het garen en verspreiden van informatie is vrij. 
 
2. Het embargo is een afspraak tussen een informatieverstrekker en 
 de journalist of de media om bepaalde informatie gedurende een 
 tijd niet openbaar te maken.  Een dergelijke afspraak dient door de 
 journalist of de media te worden nageleefd indien ze uitdrukkelijk is 
 onderschreven. 
 
3. Slechts in uitzonderlijke gevallen honoreert de pers een eenzijdige 
 aanvraag tot embargo, of tijdelijk uitstel van berichtgeving: 

3.1. Ofwel wanneer het nieuws nog moet ontstaan of indien het 
uitstel noodzakelijk is voor een goede verwerking van dat 
nieuws. Het embargo wordt enkel gehonoreerd indien het 
behoorlijk is aangevraagd, in de tijd beperkt is, inhoudelijk 
precies is omschreven en uitdrukkelijk is gemotiveerd, en geldt 
voor alle betrokken media. Het embargo wordt opgeheven zodra 
de informatie uit een andere bron bekend is; 

3.2. Ofwel wanneer het leven of de gezondheid van mensen op het 
spel staat, ofwel, zeer uitzonderlijk, om de opheldering van 
zware misdrijven niet in het gedrang te brengen. Het 
embargoverzoek zal enkel worden gehonoreerd indien het 
behoorlijk is aangevraagd, inhoudelijk precies is omschreven, 
overtuigend en uitdrukkelijk is gemotiveerd, geldt voor alle 
betrokken media en in de tijd beperkt is. 

 
Toelichting: 
 
Het gebeurt vaak dat embargo’s eenzijdig worden afgekondigd. Omdat er zich dikwijls 
moeilijkheden voordoen bij de naleving van embargo’s, is het nuttig om aan te geven in welke 
omstandigheden een embargoverzoek door journalisten kan worden gehonoreerd. 
De algemene regel is dat de informatie vrij is. Het embargo maakt daarop een uitzondering. Een 
dergelijke afspraak dient door de journalist of de media te worden nageleefd indien ze uitdrukkelijk 
is onderschreven. 
Wanneer de afspraak niet uitdrukkelijk door de journalist of de media kan worden onderschreven, 
kan er slechts in heel uitzonderlijke omstandigheden van worden uitgegaan dat zij hiervoor hun 
akkoord hebben gegeven. De richtlijn geeft aan welke omstandigheden dat zijn. 
De naleving van de richtlijn komt toe aan de journalist en aan de redactieverantwoordelijken. In 
geval van betwisting zal de raad voor de journalistiek zich baseren op de richtlijn om een uitspraak 
te doen. 
Het is niet altijd noodzakelijk om aan alle media te vragen een embargoverzoek te honoreren, 
omdat het soms volstaat enkel sommige media te vragen het nieuws een tijd in te houden. Maar in 
een dergelijk geval mag er zeker geen discriminatie worden gemaakt tussen de betrokken media. 
Als behoorlijke aanvraag kan bijvoorbeeld een tijdig verspreide oproep via het agentschap Belga 
gelden. 
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