
KOM OP ZATERDAG 28 MEI  
EUROPA ONTDEKKEN!
“IN VERSCHEIDENHEID VERENIGD”   
OPENDEURDAG 2016
VAN DE EUROPESE INSTELLINGEN

Op zaterdag 28 mei 2016 zetten de Europese instellingen hun deuren open voor 
het grote publiek. Deze ludieke gezinsdag staat helemaal in het teken van de 
verscheidenheid van Europa!

“In verscheidenheid verenigd”, het motto van de Europese Unie, wordt namelijk het 
thema van deze editie 2016. Verschillende talen, culturen, godsdiensten, politieke 
meningen... Europa heeft vele gezichten en deze “meervoudige” identiteit wordt 
weerspiegeld in zijn fundamentele waarden en in de instellingen die het besturen.

ENKELE SLEUTELELEMENTEN:  
 
SCHUMANVERKLARING: HET BEGIN VAN EEN TIJDPERK VAN VREDE EN EENHEID IN EUROPA 
De Europese Unie werd opgericht onder impuls van verschillende visionaire leiders. Verzetsstrijders, 
advocaten, zakenlui, vooraanstaande politici: de «grondleggers» zoals ze meestal worden genoemd 
hebben de bakens uitgezet van een stabiel en economisch beloftevol Europa. Een van die symboolfiguren 
was Robert Schuman. 

Op 9 mei 1950 spreekt Robert Schuman een verklaring uit die het gezicht van Europa zal veranderen. Hij 
is dan Frans minister van Buitenlandse zaken en stelt voor dat Frankrijk en West-Duitsland, samen met 
andere Europese partners, de controle van hun kolen- en staalproductie voortaan samen organiseren.

Nu lijkt dit een bescheiden initiatief, maar het vormde wel de basis van een verenigd en vredig 
Europa. De zes lidstaten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zetten op die manier 
een historische stap die tot doel had te voorkomen dat er opnieuw vernietigende oorlogen zouden 
komen, de pijnlijke littekens die het Europa van de eerste helft van de twintigste eeuw tot twee keer 
toe hebben getekend.

“Ons vermogen om eenheid in 
verscheidenheid te bereiken zal zowel  
de schoonheid als de uitdaging voor  
onze beschaving zijn.” 

Mahatma Gandhi



Intussen zijn we meer dan 60 jaar verder. De kleine Gemeenschap is uitgegroeid tot de Europese Unie, 
een familie met 28 onafhankelijke en democratische landen, waarvan de zowat 508 miljoen burgers 
leven in een toestand van vrede en stabiliteit die uniek is in de geschiedenis van het continent.

9 mei 1950 was het begin van ons gemeenschappelijke avontuur. Een boeiend avontuur met tal van 
voordelen. Elk jaar vieren we op die datum de Dag van Europa, ons bewust van de weg die we samen 
hebben afgelegd.

OPENDEURDAG VAN DE EUROPESE INSTELLINGEN:  
NADRUK OP DE BURGER 

Op de Opendeurdag van de Europese instellingen besteden we niet alleen aandacht aan de geschiedenis, maar 
ook aan transparantie en nabijheid bij de burger. De Europese instellingen openen hun deuren en stellen alles in het 
werk om toe te lichten wat er van dag tot dag wordt verwezenlijkt. De achterkant van het decor kennen, het betreden 
van het halfrond waar de Europese verkozenen debatteren, het ontdekken van de onderhandelingszalen waar de 
regeringsleiders en commissarissen elkaar ontmoeten, … dankzij de opendeurdag worden deze «beslissingsplaatsen» 
ontheiligd en krijgt men er dus een heel andere blik op.

Meer dan ooit willen de instellingen die Europa de mogelijkheid bieden zich te ontplooien, haar waarden te behouden 
en te verdedigen, de vrede op haar grondgebied en haar internationale uitstraling te bewaren, nauwe banden met de 
burgers onderhouden. Dat is de missie van de Opendeurdag: informeren en bewust maken over het belang van een 
gemeenschappelijk werk: de Europese Unie. 

Op zaterdag 28 mei bruist de Europese wijk, maar de activiteiten zijn niet beperkt tot Brussel. Overal in Europa en 
wereldwijd worden verschillende evenementen georganiseerd om Europa te vieren. De uitgebreide lijst is terug te 
vinden op de site  europeday.europa.eu

 
CENTRAAL IN DE EDITIE 2016 STAAT HET MOTTO VAN DE EUROPESE 
UNIE: IN VERSCHEIDENHEID VERENIGD!
Europa heeft vele gezichten. Die mengelmoes van talen, culturen, godsdiensten, tradities, politieke meningen… 
vormt de essentie van haar identiteit. 

- Europa telt zowat 508 miljoen inwoners  (waardoor het derde op de wereldranglijst staat, na China en India). 
Duitsland heeft met 81 miljoen inwoners het meeste aantal inwoners, Malta telt iets meer dan 400.000 inwoners 
en heeft dan ook het kleinste aantal inwoners. 

- Er worden 24 officiële talen gesproken in de EU. 

- Naast het gemeenschappelijke beleid behoudt elk land van de EU zijn eigenheid, met eigen strategieën op 
sleutelgebieden zoals onderwijs of gezondheid. 

- De economie van de Europese Unie, uitgedrukt in productie van goederen en diensten (bbp), is inmiddels 
groter dan die van de Verenigde Staten: bbp van de EU in 2014: 13 920,541 miljard EUR. Ook hier zijn er grote 
verschillen tussen de lidstaten: Luxemburg heeft het grootste bbp per inwoner van de Europese Unie (91.600 EUR 
per inwoner), Roemenië en Bulgarije staan achteraan in de lijst (respectievelijk 8100 en 6100 EUR per inwoner).

Een gemeenschappelijke economische dynamiek en een levenskwaliteit met respect voor de identiteiten: dat 
zijn de krijtlijnen van Europa. Een motto ondersteunt deze realiteit: “In verscheidenheid verenigd“. Niet te 
verwonderen dat dit motto centraal staat in deze editie 2016. 

“In verscheidenheid verenigd“, dat voor het eerst in 2000 werd gebruikt, is geïnspireerd op een Latijnse uitspraak 
van Ernesto Teodoro Moneta (winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1907): In Varietate Concordia/In 
Varietate Unitas. 
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Dit motto, dat een echt symbool is voor Europa en even krachtig is als de vlag met sterren, weerspiegelt het 
proces van vereniging van de Europeanen: 28 lidstaten verenigd in het respect voor elkaars verschillen en 
rijkdommen, maar op een gemeenschappelijke basis, die gunstig is om de vrede en de welvaart te behouden. 

De editie 2016 van de Opendeurdag zal alles in het werk stellen om dit motto te benadrukken en in de activiteiten 
aan bod te laten komen: de informatiestands, het tolkproces, de debatten… vormen een mooie illustratie van 
dit Europa met vele gezichten.

Enkele hoogtepunten van deze dag:  

EUROPEES PARLEMENT

Het dagprogramma: van 10.00u tot 18.00u: 

> 10.30u: Openingsceremonie - Halfrond - Altiero Spinelligebouw. Officiële opening van de Opendeurdag 
in aanwezigheid van Dominique Dufourny (burgemeester van Elsene) en Alain Hutchinson (commissaris van 
de Brusselse regering bij de Europese Instellingen). De moedigste bezoekers kunnen deelnemen aan het 
interactieve publieksconcert. Er worden 250 klokken in verschillende kleuren en met verschillende klanken aan 
het publiek uitgedeeld. Onder leiding van een dirigent zullen de muzikanten-voor-één-dag enkele melodieën 
spelen, waaronder de «Ode an die Freude», de Europese hymne.

> Van 11u tot 13u: Debat – Halfrond - Altiero Spinelligebouw. Er wordt een publieksdebat gehouden rond 
het citaat van Mahatma Gandhi: “Ons vermogen om eenheid in verscheidenheid te bereiken zal zowel de 
schoonheid als de uitdaging voor onze beschaving zijn”. Aan deze discussie nemen deel: Ali Ferzat, winnaar 
van de Sacharovprijs 2011, Ramón Luis Valcárcel Siso (ES, PPE), vicevoorzitter van het Europees Parlement, 
de Belgische parlementsleden Marie Arena (S&D), Philippe Lamberts (Groenen) en Gerolf Annemans (ENF), 
alsook andere afgevaardigden van het Europees Parlement. 

> Om 13u: Vertoning van “Welcome”, een film van de Franse regisseur Philippe Lioret, winnaar van de 
Luxprijs 2009. “Welcome” vertelt het verhaal van een zweminstructeur uit Calais, gespeeld door Vincent 
Lindon, die een jonge Koerdische vluchteling helpt die over het Engelse Kanaal wil zwemmen om bij zijn 
vriendinnetje te kunnen zijn.

> Van 14.30u tot 16u: Signeersessie met Ali Ferzat, op de 3e verdieping van het Altiero Spinelligebouw. Ali 
Ferzat signeert het boek van de winnaars van de Sacharovprijs dat hij heeft geïllustreerd.

> Uiteenzettingen in het halfrond: Om 14u (FR), 15u (EN), 16u (NL) en 17u (DE). In uiteenzettingen van 30 
minuten worden de rol en de taken van het Parlement aan het publiek uitgelegd.

> Stands van de verschillende politieke fracties en themastands over de werking van het Europees Parlement: 
tijdens het parcours in het Europees Parlement ontdekt de bezoeker de verschillende facetten: de rol van 
het Parlement ten opzichte van de andere Europese instellingen, de fasen van het wetgevende werk, de 
samenstelling van de politieke fracties, de complexiteit van het beheer van 24 werktalen en tot slot alle 
diensten die nodig zijn voor de dagelijkse werking. 

> 11.30u - 18.00u: miniconferenties over meertaligheid in het Europees Parlement. Tijdens een reeks 
miniconferenties lichten de vertaal- en tolkdiensten van het Europees Parlement een tipje van de sluier op 
over de vereisten en middelen die gepaard gaan met meertaligheid binnen het Parlement.  

> Artistieke activiteiten: Onder leiding van presentator Eric Baranyanka is er een artistiek programma uit allerlei 
disciplines binnen het thema “diversiteit”. Zangers, dansers, beatboxer, urban street show, DJ… ze zorgen 
voor animatie in de Bar van het Halfrond tijdens een welverdiende pauze. 

> Themadorp: Een twintigtal ngo’s die actief zijn op het gebied van diversiteit en de verdediging ervan stellen 
hun werk voor aan het publiek. 
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> De tijdelijke tentoonstelling “Europe by People” ter ere van het Nederlandse voorzitterschap van de Raad 
van de Europese Unie.

> Ook te ontdekken in het Parlamentarium: de fototentoonstelling «Ontheemd», met portretten van 
vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers - door fotografe Marie Dorigny.

Toegang tot het Parlement voor journalisten - accreditatie

Er is geen specifieke accreditatie vereist voor journalisten die in het bezit zijn van een perskaart of een EP of EU 
accreditatie. Journalisten kunnen het EP in langs de Wiertzstraat (kant Waversesteenweg). Een veiligheidsperimeter 
wordt opgetrokken rond het Europees Parlement. Veiligheidscontroles zijn voorzien aan de ingangen van deze 
perimeter en een tweede maal bij het betreden van het gebouw. Journalisten hebben toegang tot de perimeter 
van 10u tot 17u30 op vertoon van hun perskaart of EP of EU accreditatie. Parkeren kan op de gereserveerde 
plaatsen in de Wiertzstraat, Vautierstraat en Godecharlestraat.

 Contacteer ons:  
 Lieven COSIJN      Sophie DUPAVÉ
 Persattaché - Europees Parlement   Persadviseur voor het Europees Parlement
 +32-2-284 31 26 /  +32-473 86 41 41   +32-2-644 02 50 / +32-475 44 17 21
 lieven.cosijn@europarl.europa.eu   s.dupave@eoscommunication.be 

         Anne-Sophie VAN NESTE 
        Persadviseur voor het Europees Parlement
         +32-475 82 67 41
        as.vanneste@eoscommunication.be 

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE / EUROPESE RAAD

De Europese Raad en de Raad van de Europese Unie, de twee instellingen die de lidstaten van de EU 
verenigen, openen de deuren van hun zetel, het Justus Lipsiusgebouw (Wetstraat 175, Brussel), en bieden 
geleide bezoeken, activiteiten en informatiestands aan.

> Geleide bezoeken in het gebouw: Onder leiding van personeelsleden kunnen de bezoekers in de voetsporen 
treden van de presidenten en eerste ministers van de 28 lidstaten door hun traject door het gebouw van 
de Raad te volgen, van bij hun aankomst bij de VIP-ingang tot in de vergaderzalen. Er worden bezoeken 
georganiseerd van 10.00u tot 17.00u in het Frans, Nederlands, Duits en Engels.

> Stand van de lidstaten: De 28 lidstaten worden samengebracht in een gemeenschappelijke stand. Zo krijgen 
de bezoekers een idee van de manier waarop elk land deelneemt aan het werk van de Unie. Ze kunnen ook 
de culturen en landschappen van elk land ontdekken en zelfs een aantal traditionele gerechten proeven. 

> Centraal Archief / Bureau Overeenkomsten: de bezoekers worden uitgenodigd om samen met de 
archivarissen van de Raad een reis in de tijd te maken, om te ontdekken hoe en waar de verdragen en andere 
grote overeenkomsten zijn ondertekend. Ze krijgen ook de gelegenheid om de originelen te zien van enkele 
van deze historische documenten. 

> In de ruimte voor kinderen en adolescenten leert het jonge publiek spelenderwijs over Europa en de 
Europese Unie. Ook tijdens de geleide bezoeken zijn er activiteiten voor de jonge bezoekers voorzien.

> De Raad Online: de bezoekers worden aangemoedigd interactieve spellen te spelen, verrassende feiten over 
Europa te ontdekken, foto’s te maken en hun indrukken over de Raad met hun vrienden te delen op de sociale 
media.
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> Tot slot ontvangt de Raad informatiestands van andere instellingen en organen van de EU zoals de Europese 
Centrale Bank (ECB), de Europese Investeringsbank (EIB) of zelfs FRONTEX. Ook de missie EUNAVFOR Med 
Opération Sophia, de militaire operatie van de Europese Unie die in het Middellandse-Zeegebied optreedt 
tegen netwerken van mensensmokkelaars en mensenhandelaars, zal aanwezig zijn.

 Contacteer ons:  
 Romain SADET 
 Persattaché - Raad van de Europese Unie/Raad van Europa  
 +32-2-281 89 14 / +32-473 86 54 37 
 romain.sadet@consilium.europa.eu

 
EUROPESE COMMISSIE

Op 28 mei 2016 zijn bezoekers welkom om kennis te komen maken met de concrete acties, de belangrijkste 
prioriteiten en de brede waaier van werkzaamheden en beleidsgebieden van de Europese Commissie. 
Naast de talrijke activiteiten en de animaties die worden aangeboden, zullen zij ook de gelegenheid krijgen 
om in dialoog te gaan met Europese Commissarissen en andere vooraanstaande figuren van de Commissie.

Berlaymont - van 10.00u tot 18.00u

> 10.00u – Openingsceremonie in aanwezigheid van Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese 
Commissie en bevoegd voor de Energie-unie.

> 10.00u - 17.30u – Rondleiding op de 13e verdieping van de Europese Commissie (vergaderzaal van het 
College van Commissarissen).

> De hele dag lang kunnen de bezoekers de 5 «dorpen» bezoeken, die toegespitst zijn op de belangrijkste 
prioriteiten van de Europese Commissie: werkgelegenheid, groei en investeringen; digitale interne markt; 
energie- en klimaatunie; migratie; burgerschap en meertaligheid. Zo leren zij spelenderwijs en op interactieve 
wijze bij over het werk van de Commissie.

 Een greep uit de activiteiten: de bezoekers kunnen een hele reeks interessante technologische toepassingen 
uittesten, maar ook in de huid kruipen van een onderzoeker van het Bureau voor Fraudebestrijding, voelen 
wat het is om tolk bij de Europese Commissie te zijn, ontdekken welk parcours de migranten volgen of hun 
kennis over de Europese Unie opfrissen aan de hand van talloze tentoonstellingen en spelletjes voor iedereen 
en een reuzegrote kaart van Europa.

> 10.30u - 17.50u – Reeks minidialogen met burgers en ontmoetingen in aanwezigheid van vooraanstaande 
figuren van de Europese Commissie en meer bepaald van vicevoorzitter Maroš Šefčovič, bevoegd voor de 
Energie-unie (11.30u - 12.00u), en van vicevoorzitter Jyrki Katainen, bevoegd voor werkgelegenheid, groei, 
investeringen en concurrentievermogen (14.30u – 15.00u). De bezoekers kunnen ook in dialoog gaan met 
personeelsleden van de Commissie over de digitale interne markt (nadruk op concrete voorbeelden zoals 
online shopping, einde van roamingkosten enz.), klimaatverandering en tal van andere onderwerpen – Zaal 
Schuman.

 Op het podium: Kunstenaars, musici, workshops en spelletjes volgen elkaar op. De bezoekers kunnen 
kennismaken met verschillende groepen die de Europese muzikale diversiteit weerspiegelen (rock, electronic 
ambiance, piano/stem, jazz, flamenco, world music…).

Op het Schumanplein en in de Kleine Wetstraat van 10.00u - 20.00u

> 4e editie van het Broodfeest, een buurtfeest dat wordt georganiseerd door de vzw Schuman Square. Op het 
Schumanplein delen talloze professionals hun passie, hun kunst en hun kennis, de rijkdommen en de vereisten 
van hun beroep, via talloze activiteiten (culinaire workshops met befaamde chefs, degustaties van brood uit 
alle streken van Europa…).
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Langs het Kanaal van Brussel vanaf 10.00u

> 3 uur durende rondleiding per fiets! De bezoekers kunnen ontdekken hoe Europa concrete, lokale projecten 
in de Brusselse wijken ondersteunt. Informatie: provelo 02-502 73 55 www.provelo.org 

 
Contacteer ons:  

 Anne COMPERE 
 Persattaché – Vertegenwoordiging van de Europese Commissie 
 +32-484 50 80 16 / Anne.compere@ec.europa.eu

EUROPESE DIENST VOOR EXTERN OPTREDEN (EDEO)

Alle beleidssecties van de Europese Dienst voor Extern Optreden zullen vertegenwoordigd zijn, met in elke 
stand een aantal deskundigen die de vragen van het publiek beantwoorden.

De militaire en civiele missies van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) zullen ook 
meewerken aan de interactieve stands waar personeelsleden aanwezig zijn.

Een interactieve live-videoverbinding is beschikbaar zodat het publiek rechtstreeks kan praten met 
vertegenwoordigers van de Delegaties van de Europese Unie overal ter wereld.

De allerjongsten kunnen terecht in een voor hen ingerichte ruimte met ludieke activiteiten, diverse spelletjes en 
grime. 

 
 Contacteer ons:  
 Laura DI ROSA 
 Persattaché 
 +32-2-584 7367 / +32 460 84 7367

HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ (EESC)

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), dat de verschillende economische en sociale spelers van 
het georganiseerde maatschappelijke middenveld vertegenwoordigt, ontvangt het publiek op zaterdag 28 mei 
van 10.00u tot 18.00u in de Belliardstraat 99 in Brussel. 

Dit jaar legt het EESC de nadruk op de rol van de organisaties van het maatschappelijk middenveld op het 
gebied van de migratiecrisis in Europa. Onder het gemeenschappelijke thema over alle instellingen heen, 
«In verscheidenheid verenigd», stelt het Comité ook zijn werk voor op het gebied van economisch en sociaal 
beleid voor de Europese Unie en op het gebied van duurzame ontwikkeling, alsook zijn inspanningen om de 
participatiedemocratie in Europa en wereldwijd te bevorderen.

Naast de informatiestands over het voorzitterschap van het EESC en over de drie groepen (werkgevers, 
werknemers, diverse activiteiten) geeft het EESC meer uitleg over zijn rol en zijn acties rond grote thematische 
stands:

• de migratiecrisis in Europa, waar de bezoekers via een enquête hun mening kunnen geven;
• groei, werkgelegenheid en solidariteit;
• milieu, duurzame ontwikkeling en energie;
• de participatiedemocratie;
• internationale betrekkingen.
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Tijdens educatieve spelletjes leren de bezoekers meer over het EESC, de migratiecrisis in Europa en andere 
onderwerpen, zoals economie, werkgelegenheid, milieu, de participatiedemocratie en het besluitvormingsproces 
op Europees niveau.

Een ruimte voor de kinderen en muzikale omlijsting maken deze dag in het EESC compleet. 

 Contacteer ons:  
 Caroline ALIBERT-DEPREZ 
 Persattaché - Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
 +32-2-546 94 06  / +32-475 75 32 02 
 caroline.alibertdeprez@eesc.europa.eu 

 
EUROPEES COMITÉ VAN DE REGIO’S 

Op het programma van het Europees Comité van de Regio’s staan de culturele en territoriale verscheidenheid 
van de regio’s en steden van Europa centraal. Bezoekers kunnen een kijkje nemen achter de schermen van de 
EU-Assemblee van lokale en regionale vertegenwoordigers, zich laten verrassen door onze medewerkers, en de 
interactieve stands van 37 partnersteden en -regio’s uit 15 EU-lidstaten bezoeken.

> Interactieve stands van partnerregio’s en –steden, proeven van lokale producten

> Stands van de 5 politieke partijen van het Europees Comité van de Regio’s

> Presentatie van de activiteiten van het Europees Comité van de Regio’s

> Entertainment

 Contacteer ons:  
 Carmen SCHMIDLE 
 Persattaché - Comité van de Regio’s 
 +32-2-282 23 66  / +32-494 73 57 87 
 Carmen.schmidle@cor.europa.eu

INFORMATIE OVER BEVEILIGING EN BEREIKBAARHEID VOOR BEZOEKERS 

BEVEILIGING

Op de Opendeurdag van de Europese instellingen in Brussel zijn enkele bijkomende beveiligingsmaatregelen 
van kracht om ieders veiligheid te garanderen. Gelieve hiermee rekening te houden bij de voorbereiding van je 
bezoek.
Zowel bij het binnenkomen van de perimeter rond de gebouwen als bij het binnengaan van de gebouwen zijn 
er veiligheidscontroles.
Wij raden aan geen onnodige tassen mee te brengen zodat de controles vlotter verlopen. Breng geen gevaarlijke 
of verboden voorwerpen mee.
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BEREIKBAARHEID

Voor een vlotte bereikbaarheid raden we aan om het openbaar vervoer of Villo te gebruiken.
Plan uw bezoek tussen 12u en 15u, dan is het gewoonlijk minder druk.

Europees Parlement

- Metrolijnen 2 & 6, halte Troon
- Metrolijnen 1 & 5, halte Maalbeek
- Bus 21, 27, 34, 38, 64, 80, 95, halte Luxemburg
- Trein tot Station Brussel-Luxemburg

Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio’s

- Metrolijnen 2 & 6, halte Troon
- Metrolijnen 1 & 5, halte Maalbeek
- Bus 21, 27, 59, 60, 80, halte Leopoldpark
- Trein tot Station Brussel-Luxemburg

Europese Raad, Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Europese Dienst voor extern optreden 
en “Fête du Pain”:

- Metrolijnen 2 & 6, in Kunst-Wet overstappen op metrolijnen 1 & 5
- Metrolijnen 1 & 5, halte Schuman
- Bus 21, 36, 60, 79, halte Schuman
- Trein tot Station Brussel-Schuman

Gebruik de MIVB-routeplanner: http://www.stib-mivb.be/tripplanner/?l=nl-BE

Gedurende de hele dag rijdt een pendeltreintje tussen de verschillende Europese instellingen in de 
Europese wijk, met haltes bij

- Trierstraat (vlak voor het Parlamentarium) voor het Europees Parlement
- Belliardstraat (ingang Leopoldpark tegenover het Jean Reyplein) voor het Europees Economisch en Sociaal  
 Comité en het Comité van de Regio’s
- Schumanplein (tussen de Froissartstraat en de Oudergemlaan) – voor de Europese Raad, de Raad van de  
 Europese Unie, de Europese Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden en “Fête du Pain”
- Steenweg op Etterbeek (kruispunt met de Jacques de Lalaingstraat)
- Terug naar Trierstraat
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