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Raad voor de Journalistiek
Stichting Raad voor de Journalistiek
De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie, waar men terecht kan met
klachten over journalistieke activiteiten. De Raad is een orgaan van zelfregulering voor de
media.
De Raad is voor de ene helft samengesteld uit journalisten en voor de andere helft uit
deskundigen - die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de journalistiek, zoals een
docent van een opleiding journalistiek of een directielid van een uitgeverij of omroep – en
publieke leden.
Een afspiegeling van die samenstelling is terug te vinden in de colleges van vijf personen,
waarin de Raad tijdens de zittingen klachten behandelt.
Zo een college staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en bestaat verder uit
twee journalisten en twee niet-journalisten. Zij worden bijgestaan door een eveneens
onafhankelijke secretaris.
De Raad voor de Journalistiek is ingesteld door de Stichting Raad voor de Journalistiek.
Deze stichting is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de
Vereniging Nederlandse Dagblad Pers (NDP/NUV), de Tijdschriftengroep van het
Nederlands Uitgeversverbond (GPT/NUV), de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en het
Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (NGvH).
In de Stichting participeren verder de Stichting Regionale Omroep Overleg en
Samenwerking (ROOS), de organisatie van lokale nieuwsmedia (NNP), RTL Nederland en
SBS Broadcasting.
Van september 2009 tot en met 2012 heeft de Raad tijdelijk subsidie ontvangen van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), ten einde vernieuwingen door te
voeren. Verder ontving de Raad in 2012 bijdragen van Stichting Democratie en Media en
Stichting Lira.
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Voorwoord
door mr. F.E. Jensma voorzitter a.i. Stichting Raad voor de Journalistiek
In 2012 besloten dagblad Het Parool en de regionale kranten van HDC Media hun lezers
niet langer toegang te bieden tot de klachtbehandeling bij de Raad voor de Journalistiek.
Beide media hadden daarvoor eigen overwegingen. Maar hun beider stap liet zien dat het
draagvlak voor het werk van de Raad in de journalistiek in dit verslagjaar aan verdere
afbrokkeling onderhevig was.
In het bijzonder de stap van Het Parool lokte een discussie in de journalistiek uit over de
vraag of de procedure, samenstelling en aanpak van de Raad nog voldeden. Dergelijke
discussies worden met grote regelmaat gevoerd, maar leken dit jaar te neigen in de richting
van consensus: de Raad zou niet meer bij de tijd zijn. Een enquête onder leden van NDP
Nieuwsmedia in de zomer bevestigde dit beeld. Verdere afbrokkeling van het draagvlak lag
in de lijn der verwachting: dagbladen en nieuwswebsites stemden in overwegende mate met
de kritiek in. Verdere afbraak leek slechts een kwestie van tijd.
In het voorjaar besloot het bestuur daarom een initiatief te nemen, gericht op versterking van
de Raad, herstel van het vertrouwen en verbetering van de functie van de Raad. Daartoe is
de kritiek die er bij de ‘verlaters’ van de Raad was geïnventariseerd en is, aanvankelijk in
goed overleg met de Raad, een vernieuwingsplan gepresenteerd.
Het bestuur wenst de procedure bij de Raad te ‘dejuridiseren’: een eenvoudiger maatstaf in
te voeren, minder nadruk op de – als keurslijf ervaren – Leidraad te leggen, meer
genuanceerde oordelen aan te gaan bieden, meer nadruk te leggen op de Raad als ‘tweede
kans instantie’ na behandeling van de klacht door het medium zelf, en vooral een beperking
van de toegang tot die media die de Raad erkennen.
Daarmee wordt feitelijk erkend dat ‘de journalistiek’ in Nederland te versplinterd is geraakt
om nog een collectieve vorm van geschilbeslechting te kunnen verwezenlijken. Dat gezag
alleen bestaat als het actief wordt toegekend, is bij de geheel op vrijwilligheid gebaseerde
Raad de laatste jaren pijnlijk duidelijk geworden. Het mandaat voor de Raad is in
toenemende mate vooral van papier. Het argument waarmee Het Parool de Raad vaarwel
zei – de Raadsprocedure zou neerkomen op een ‘inkijkoperatie voor criminelen’ – liet ook
zien hoe weinig begrip er nog is voor journalistiek ethische toetsing. En hoe sterk ook de
behoefte aan eigen profilering is.
Het bestuur meent de Raad nu te moeten verlossen van (te) eenzijdige procedures en
oordeelsvorming op basis van informatie van slechts een partij. Ook wordt de
verantwoordelijkheid voor klachten tegen media beter neergelegd waar deze thuis hoort – bij
het medium zelf.
De Raad kan zo ook uit het defensief komen en zich van zijn enigszins paternalistische
imago ontdoen – de ‘externe bemoeial’ die zich mengt in de interne zaken van media die
daar niet van zijn gediend. Het gezag en de aantrekkingskracht van de Raad zouden er door
kunnen groeien. Althans dat is de ambitie.
Deze beslissing van het bestuur leidde vervolgens tot opschudding binnen de Raad zelf.
Tenminste vier raadsleden stapten op. HDC Media trok zich uit protest acuut terug uit de
Raad, met als argument dat de Raad juist wel bevoegd moet blijven om over klachten tegen
ieder medium in Nederland te kunnen blijven beslissen. Op dit principiële punt kon tussen
bestuur en Raad geen overeenstemming worden bereikt. Wel was er eind 2012 bij de
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participanten, aan wie het bestuur verantwoording is verschuldigd, voldoende draagvlak om
een statutenwijziging in deze zin voor te bereiden, die in 2013 zijn beslag moet krijgen.
2012 bood nog andere uitdagingen: de subsidie van het ministerie van OCW liep, zoals
voorzien, af. Evenals de aanstellingstermijn van Raadsvoorzitter Victor Lebesque, aan wie
het bestuur dank is verschuldigd voor zijn inspanningen. Lebesque was de eerste en, naar
het zich laat aanzien, voorlopig de laatste voorzitter die op professionele basis aan de Raad
verbonden kon zijn. Het werd in de tweede helft van 2012 snel duidelijk dat de deelnemende
organisaties niet in staat of bereid zouden zijn om het dankzij de subsidie verhoogde
uitgaven- en prestatieniveau van de Raad in 2013 te handhaven.
Ook in financiële zin werd in 2012 dus duidelijk dat het draagvlak voor de Raad afbrokkelde.
Precies het tegenovergestelde resultaat dat met de subsidie overigens was beoogd. Deels
ligt daaraan de slechte economische conjunctuur ten grondslag. Maar ook bij sommige
participanten groeit de twijfel aan het nut van een Raad die aan zoveel kritiek onderhevig is.
Tegelijk zijn veel participanten principieel niet bereid om de media die zij zelf exploiteren tot
actieve deelname aan de Raad te verplichten. Solidariteit en totale vrijblijvendheid gaan hier
hand in hand, waarbij de financiële basis en het gezag van de Raad verder verzwakken.
Zowel intern als extern.
Toen bestuursvoorzitter Fons van Westerloo eind 2012 aankondigde terug te willen treden
om commissaris bij De Persgroep te kunnen worden, wenste het nieuwe dagelijks bestuur
mede daarom alleen ‘ad interim’ de verantwoordelijkheid voor de Raad over te nemen.
Naarmate 2012 vorderde werd immers duidelijk dat het voortbestaan van de Raad geen
vanzelfsprekendheid meer was. Van Westerloo verdedigde in zijn bestuursjaren overigens
met enthousiasme en overtuigingskracht de functie van de Raad. Hij steunde van harte de
vernieuwingsplannen. Het nieuwe bestuur is hem veel dank verschuldigd.
Tegelijk kan niet verheeld worden dat de Raad er minder goed voor staat dan gewenst is.
Het vernieuwingsproces bleek ook polariserend te werken. Bij een aantal dissidenten
verhardde de weerstand, hoewel de Raad op een aantal punten juist aan de kritiek
tegemoet kwam. Daardoor werden bestaande breuklijnen in de journalistiek eerder
scherper. Ook de abrupte exit van HDC Media maakte onwillekeurig duidelijk hoe ver de
desintegratie binnen de branche al is gevorderd.
Voor 2013 is het huidige interim-bestuur dan ook niet optimistisch. De branche zal zich
krachtig moeten hergroeperen om een functionerende Raad voor de Journalistiek in stand te
houden. Daarbij zullen een aantal niet per se aangename feiten onder ogen gezien moeten
worden. Wat hebben mediabedrijven nog met elkaar gemeen? Bestaat ‘de’ journalistiek nog,
in die zin dat er een gemeenschappelijke maatstaf voor behoorlijk handelen kan worden
aangelegd? Of is de journalistiek in beginsel een ‘onfatsoenlijk beroep’ zoals Elsevier
hoofdredacteur en toonaangevend Raadcriticus Joustra dit najaar in Trouw opperde, in een
reactie op de vernieuwingsplannen.
Het bestuur meent een goed plan te hebben om de Raad voor een meerderheid van
mediaconsumenten in Nederland te kunnen laten functioneren. Wij denken dat de branche
grote risico's loopt als het de toetsing van het eigen journalistieke handelen geheel uit
handen geeft. Of overlaat aan de civiele- of de strafrechter. Zoiets kan niet worden
beschouwd als ‘good governance’ en zal maatschappelijk of politiek niet onopgemerkt
blijven.
Maar dat deze opvatting niet meer universeel is, maakt het hier beschreven verslagjaar wel
duidelijk.
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Voorwoord
door mr. V.H.G. Lebesque oud-voorzitter Raad voor de Journalistiek
Dit voorwoord in het jaarverslag van de Raad voor de Journalistiek is korter dan dat in
voorgaande jaren. Met goed nieuws kun je uitpakken; slecht nieuws kun je beter zo kort
mogelijk houden.
Het eerste voorwoord dat ik mocht schrijven, in het verslag over 2010, was optimistisch
getoonzet. In het jaar daarvoor hadden Stichtingsbestuur en Raad samen het beleidsplan
‘Bouwstenen voor een tweede jeugd’ vastgesteld waarin een aantal vernieuwingen was
voorgesteld met het doel de Raad steviger te positioneren, niet alleen in kringen van de
journalistiek, maar breed in de samenleving. In het eerste jaar van mijn voorzitterschap
hebben we niet zonder succes gewerkt aan die wedergeboorte. Niettemin was er een jaar
later weinig reden tot juichen.
Terwijl bij de Raad stevig aan de weg werd getimmerd om de positie als dienstverlener aan
publiek en journalistiek te versterken, werd eind 2011 al voorspelbaar dat de Raad in
financieel opzicht in zwaar weer terecht zou komen. De subsidie van OC&W liep ten einde
en de participanten in de Stichting Raad voor de Journalistiek stonden niet te trappelen om
hun bijdragen te verhogen.
Inmiddels is - ten tijde van het schrijven van dit voorwoord – de situatie uiterst zorgelijk.
Tegen het einde van 2012 was al merkbaar dat een aantal genomen
bezuinigingsmaatregelen niet zonder gevolgen kon blijven. Al eerder in het jaar had het
Stichtingsbestuur besloten tot ingrijpende veranderingen om het imago van de Raad op te
krikken. Want gemopper over de Raad (naar mijn mening gebaseerd op deels terechte,
maar ook deels onterechte kritiek) temperde in sterke mate de bereidheid bij participanten
om dieper in de buidel te tasten.
Het is ondertussen een publiek geheim dat het voorgestelde pakket
vernieuwingsmaatregelen niet bij allen van de Raad even goed is gevallen en tot een
gespannen verstandhouding tussen Stichtingsbestuur en Raad heeft geleid. De met goede
bedoelingen en grote voortvarendheid bedachte vernieuwingsplannen kunnen niet allemaal
worden uitgevoerd en op dit moment is er nog onduidelijkheid over de status van een aantal
voorstellen.
Al met al verkeert de Raad voor de Journalistiek in onprettige onzekerheid over de
toekomst. Toch moeten we niet bij de pakken neerzitten. We hopen erop te mogen
vertrouwen dat de Nederlandse journalistiek het belang beseft van zelfregulering waarin de
Raad voor de Journalistiek klachtorgaan is voor de mediaconsument en tevens instigator
van het broodnodige debat over ethiek in de journalistiek.
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1.

De Raad van binnen en naar buiten

Leidraad
De Raad voor de Journalistiek beoordeelt naar aanleiding van een klacht over een
journalistieke uiting of gedraging of de grenzen zijn overschreden van hetgeen, gelet op de
eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.
De algemene uitgangspunten die de Raad hanteert bij de beoordeling van klachten zijn in
2007 samengevat en gegroepeerd in de Leidraad van de Raad.
De Leidraad beoogt aldus bij te dragen aan de transparantie en de overzichtelijkheid van de
oordeelsvorming door de Raad ten behoeve van de journalistiek en het publiek.
De Raad beziet regelmatig of er aanleiding is de Leidraad aan te passen. Journalistieke
normen liggen immers niet voor de eeuwigheid vast. De Leidraad is in april 2008 voor het
eerst aangepast. Naar aanleiding van diverse klachtzaken alsmede het op 25 mei 2010
gehouden debat over berichtgeving inzake de vliegramp in Tripoli en de daarop volgende
ambtshalve uitspraak van de Raad (RvdJ 2010/35) is de Leidraad vervolgens in 2010 op
diverse punten gewijzigd. In 2011 en in 2012 is de Leidraad niet aangepast. De Leidraad
kan worden opgevraagd bij het secretariaat of worden gedownload via de website van de
Raad.

Bijwonen bijeenkomsten
In 2012 hebben vertegenwoordigers van de Raad actief deelgenomen aan c.q. zijn
aanwezig geweest op diverse bijeenkomsten, zoals:
•

Debat UvA, introductie masterstudenten

•

Dag van de Persvrijheid

•

Uitreiking De Tegel

•

Opening expositie Caricaturca in Orontes en opening tentoonstelling Caricaturca in het

•

Actualiteitendebat Delex over Caroline van Hannover-arrest II

•

Symposium ‘Wie wint de strijd om de beeldvorming buiten de rechtszaal?’, Master

Persmuseum

Journalistiek, UvA
•

Uitreiking Journalist van het jaar 2011

•

KIM-debat ‘Dilemma’s van geprofileerde journalistiek’

Voorts heeft de secretaris de XIV Annual meeting Alliance of Independent Press Councils of
Europe te Antwerpen bijgewoond.

Publicaties en optreden in de media
Daarnaast hebben vertegenwoordigers van de Raad actief meegewerkt aan diverse
publicaties en uitzendingen:
•

Uitzending Radio5 ‘Dichtbij Nederland’ (NTR), item over berichtgeving inzake
zelfdoding

•

Bericht RvdJ - “Nieuwe maatstaf en meer journalisten in Raad voor de Journalistiek”

•

www.denieuwereporter.nl - reactie op “RvdJ hanteert geen strengere criteria dan de
rechter, maar is strenger in zijn beoordeling”

•

Uitzending PowNews over de uitspraken van rechter en Raad in de zaak van Gerrits en

•

NRC Handelsblad - “’De rechter is geen alternatief voor de Raad’”

•

Het Parool - “Raad voor de Journalistiek heeft wel gezag”

High Fashion Music (RvdJ 2012/38)
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•

www.villamedia.nl - reactie op artikel Joustra “‘Stop juridisering Raad v/d Journalistiek’”

•

de Volkskrant - “Scheidsrechter journalistiek in mineur”

•

www.denieuwereporter.nl - reactie op artikel Joustra “Raad voor de Journalistiek
begeeft zich op het glibberige pad van discriminatie”

•

10

Uitzending Waan van de Dag (VARA), item inzake Het Parool

•

www.mediareport.nl – reactie op het artikel “Volledige naamsvermelding verdachte”

•

Bericht RvdJ - “Camera’s welkom bij de Raad voor de Journalistiek”

•

Uitzending Shownieuws (SBS) - “RamBam wederom in opspraak”
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2.

Klachten in getallen

In het verslagjaar 2012 ontving de Raad 85 klachten die in behandeling zijn genomen.
Verder zijn nog 22 klachten binnengekomen die niet zijn doorgezet, bijvoorbeeld wegens het
ontbreken van een direct belang. Dit gaat vooral om klachten die via een online
klachtformulier zijn ingediend, een mogelijkheid die medio 2012 is opengesteld.
Verder heeft de Raad 8 herzieningsverzoeken ontvangen, waarvan 7 afkomstig van de
oorspronkelijke klager en 1 afkomstig van de oorspronkelijke verweerders.
De secretaris van de Raad heeft dit jaar 2 keer succesvol bemiddeld, voordat de zaak
formeel bij de Raad was ingediend. In een zaak hebben partijen in overleg
overeenstemming bereikt over een rectificatie. In de andere zaak heeft de klager na
ontvangst van de uitleg van verweerder over de gevolgde handelwijze de klacht niet
doorgezet.
Voorts heeft in 10 zaken bemiddeling plaatsgevonden, nadat deze formeel waren ingediend.
In 2 zaken was de bemiddeling succesvol. In een van deze zaken is een lezersbrief
geplaatst en in een andere zaak heeft de hoofdredactie aan betrokkenen een excuusbrief
gestuurd met een cadeaubon. In 5 zaken is de bemiddeling niet geslaagd. In 1 geval heeft
klager de klacht uiteindelijk niet verder doorgezet, in de overige 4 zaken is de klacht alsnog
ter beoordeling aan de Raad voorgelegd. De overige 3 bemiddelingen zijn nog niet
afgerond.
Overigens is in 3 andere zaken bemiddeling verzocht of voorgesteld, maar liet vervolgens
een van de betrokkenen weten daarop geen prijs te stellen of werd bemiddeling vanwege de
aard van de zaak niet opportuun geacht. In al deze gevallen is de klacht verder in
behandeling genomen.
Daarnaast hebben 9 klagers hun klachten ná indiening daarvan ingetrokken, onder meer
omdat de kwestie alsnog in overleg met het medium was opgelost.
De Raad heeft 65 uitspraken gedaan. Daarvan hebben 2 betrekking op klachten die in 2011
zijn behandeld, terwijl in 2012 de definitieve uitspraak is geformuleerd.
In 23 zaken werd de klacht (gedeeltelijk) gegrond bevonden en in 28 zaken ongegrond. In
de overige zaken achtte de Raad zichzelf onbevoegd, klager niet-ontvankelijk, onthield de
Raad zich van een oordeel, of betrof het een afgewezen verzoek tot herziening (zie de tabel
hieronder). Van de resterende 8 in 2012 behandelde klachten volgt de uitspraak in 2013.
De uitspraken die de Raad in 2012 heeft gedaan, hebben betrekking op 46 verschillende
media en verder op 3 individuele journalisten. Een overzicht van de uitspraken per medium
is hierna opgenomen onder punt 4.
In de 23 (deels) gegronde zaken werd in 3 zaken publicatie door de klager niet op prijs
gesteld. Verder zijn 8 uitspraken geheel dan wel in samenvatting gepubliceerd door de
betrokken media. Van de overige 12 niet-gepubliceerde uitspraken hadden er 7 zaken
betrekking op media die om hen moverende redenen niet hebben meegewerkt aan de
procedures bij de Raad.
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In 3 zaken hebben verweerders om hen moverende redenen niet gepubliceerd: in 1 zaak
kon publicatie niet plaatsvinden omdat het desbetreffende programma niet meer bestond, in
1 zaak kon verweerder zich niet vinden in de uitspraak en in 1 zaak loopt nog een
herzieningsprocedure. Ten slotte is in 2 zaken niet bekend of de uitspraak is gepubliceerd.
Volgens de vereenvoudigde procedure zijn bovendien 8 klachten in eerste instantie
afgedaan middels een beslissing van de voorzitter en secretaris van de Raad. In 3 gevallen
ging de klager tegen de beslissing in beroep: in 2 zaken werd het beroep ongegrond
verklaard. De derde uitspraak volgt in 2013. Deze uitspraken worden overigens alleen ter
kennisneming aan partijen gestuurd en niet gepubliceerd.

12
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Raad voor de Journalistiek in cijfers
2012

2011

Klachten
Ingediende klachten

85 waarvan
9 ingetrokken

Herzieningsverzoeken

8

Niet doorgezette klachten

78 waarvan
6 ingetrokken
13
6

22
Bemiddeling

12 waarvan

9 waarvan

4 geslaagd,

6 geslaagd en

5 niet geslaagd en

3 niet geslaagd

3 nog in behandeling
Zittingen
Aantal zittingen

15

21

Behandelde klachten

76

69

Aantal uitspraken

65

89

15

17

8

28

28

29

4

6

Onthouding oordeel

6

13

Onbevoegd

2

1

Toegewezen (herziening)

-

Uitspraken van de Raad
Gegrond
Deels gegrond
Ongegrond
Niet-ontvankelijk

4 Waarvan
2 met handhaving beslissing
2 met wijziging oordeel

Afgewezen (herziening)

8

8

Evident niet-ontvankelijk

4

7

Evident onbevoegd

2

2

Evident ongegrond

4

3

Ongegrond

2

1

Deels gegrond

-

1

Beslissingen voorzitter/secretaris

Beroep tegen beslissing
voorzitter/secretaris

Nb. Het aantal uitgesplitste oordelen komt niet overeen met het totaal aantal uitspraken per jaar, omdat in een aantal
zaken een ‘dubbel’ oordeel is uitgesproken (bv. deels niet-ontvankelijk en deels (on)gegrond).

Overige gegevens
telefonisch verstrekte informatie
telefonische doorverwijzing
schriftelijk verstrekte informatie

198

193

10

16

200

224

Nb. In dit verband verdient te worden opgemerkt dat in toenemende mate informatie wordt gedownload van de website
van de Raad.
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3.

Uitspraken naar inhoud

Hieronder volgt een rubricering van de uitspraken. De klachten die in meer dan één rubriek
ondergebracht zouden kunnen worden, zijn slechts vermeld bij de meest kenmerkende
rubriek, tenzij anders is aangegeven. De meest voorkomende klachten zijn weergegeven in
de volgende grafiek:

De samenvattingen geven alleen de hoofdpunten van de uitspraken weer. De volledige tekst
van alle uitspraken van de Raad staat op de website van de Raad: www.rvdj.nl. Met behulp
van het bij de uitspraak vermelde jaartal en volgnummer (bijvoorbeeld: 2012/1) kan de
volledige uitspraak worden opgezocht. Het is ook mogelijk een exemplaar van een uitspraak
aan te vragen bij het secretariaat van de Raad.

3.1
3.1.1

Procedure
ONTVANKELIJKHEID

De Raad beoordeelt een klaagschrift alleen als dat is ingediend door een ‘rechtstreeks
belanghebbende’. Een klager kan als zodanig worden aangemerkt, indien zijn belang bij de
gewraakte publicatie rechtstreeks betrokken is en hij door die publicatie persoonlijk in zijn
belang is geraakt. Is een klager geen ‘rechtstreeks belanghebbende’, dan is hij in zijn klacht
niet-ontvankelijk.
Zie bijvoorbeeld de zaak X/Hilhorst en De Ombudsman (VARA) hierna onder 3.4.3
Beschuldigende berichtgeving.
Behalve dat een klager in zijn klacht niet-ontvankelijk kan worden verklaard bij gebrek aan
een ‘rechtstreeks belang’ kan de niet-ontvankelijkheid ook worden uitgesproken indien de
klager zijn klacht te laat heeft ingediend. ln artikel 2a van het Reglement voor de werkwijze
van de Raad voor de Journalistiek is bepaald dat een klacht moet worden ingediend binnen
zes maanden nadat de journalistieke gedraging, waartegen de klacht is gericht, heeft
plaatsgevonden. In beginsel is een klager in zijn klacht niet-ontvankelijk indien hij het
Raad voor de Journalistiek - Jaarverslag 2012
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klaagschrift niet tijdig heeft ingediend. Niet-ontvankelijkverklaring op deze grond blijft
achterwege, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de desbetreffende klager
in verzuim is geweest.
JVA Vastgoed Adviseurs/Vugts (Het Parool)
De klacht betreft het artikel “Aanslag op kantoorvilla, waarschijnlijk om slepende ruzie” van
14 juni 2010. Klagers hebben aangevoerd dat zij op verzoek van de recherche destijds niets
hebben ondernomen, dat zij bovendien niet konden uitsluiten dat de aanslag in het geheel
niet met hen te maken had en dat niet duidelijk was welke positie zij in het onderzoek
innamen. De Raad is van oordeel dat klagers nog in hun klacht kunnen worden ontvangen.
Daarbij is mede in aanmerking genomen dat klagers direct nadat hen in januari 2012
duidelijk was geworden dat als gevolg van het onderzoek drie verdachten waren
gearresteerd, actie hebben ondernomen en voor het indienen van de klacht eerst contact
hebben gezocht met verweerder om te proberen er samen uit te komen.
Kern van de klacht is dat het artikel onjuist en suggestief is, en dat verweerder onvoldoende
wederhoor heeft toegepast. Verweerder heeft niet op de klacht gereageerd.
Klagers hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat het artikel feitelijke onjuistheden bevat.
Het artikel is verder suggestief van aard. Verweerder heeft op zodanige wijze een verband
gelegd tussen de aanslag en klagers c.q. hun bedrijf, dat bij de gemiddelde lezer de indruk
wordt gewekt dat klagers vanwege een conflict rond vastgoedtransacties wel bij de
gebeurtenis betrokken moeten zijn. Niet is gebleken dat voor de diffamerende berichtgeving
destijds enige deugdelijke grondslag bestond. Verder hebben klagers voldoende
aannemelijk gemaakt dat zij onvoldoende in de gelegenheid zijn gesteld hun visie op de
gebeurtenissen te geven alvorens verweerder tot publicatie van het internetartikel zou
overgaan. Door zo te handelen en na te laten heeft verweerder journalistiek onzorgvuldig
tegenover klagers gehandeld.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: onjuiste, tendentieuze berichtgeving

•

Procedure: ontvankelijkheid

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/56 en in Villamedia magazine van 16-11-2012.
X/Veenstra
In januari 2010 is op de website www.emerce.nl een artikel verschenen over het
faillissement van een bedrijf waarvan klager op dat moment aandeelhouder was. In
september 2010 heeft verweerder reacties onder dit artikel geplaatst. De klacht is niet tijdig
bij de Raad binnengekomen. Er is onvoldoende grond voor het oordeel dat de
termijnoverschrijding klager redelijkerwijs niet kan worden tegengeworpen. Klager is in dit
onderdeel van zijn klacht niet-ontvankelijk.
Verder heeft klager aangevoerd dat verweerder oprichter is van de website
http://ihate[X].com en kan worden aangesproken op het publiceren van teksten op deze site.
Verweerder heeft dat gemotiveerd betwist. De Raad kan onvoldoende beoordelen welk
standpunt juist is. Niet kan worden vastgesteld of de website http://ihate[X].com c.q. de daar
op verschenen teksten door verweerder zijn gemaakt dan wel dat verweerder op enigerlei
wijze aan deze website is verbonden. De Raad onthoudt zich daarom op dit punt van een
oordeel.
Uitspraak: niet-ontvankelijk c.q. onthouding oordeel
Trefwoorden:
•

Procedure: ontvankelijkheid, onthouding oordeel

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/47 en in Villamedia magazine van 19-10-2012.
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3.1.2

BEVOEGDHEID

Een klacht moet betrekking hebben op een journalistieke gedraging, anders is de Raad niet
bevoegd over de klacht te oordelen. Het journalistieke normenstelsel is niet bedoeld voor de
beoordeling van een publicatie die voornamelijk elementen van niet-journalistieke aard
bevat, die een zodanige invloed hebben op de publicatie dat deze in zijn geheel als van nietjournalistieke aard moet worden aangemerkt.
Dela, Monuta en Yarden Uitvaartzorg/RamBam (VARA)
Klagers maken bezwaar tegen een uitzending van het televisieprogramma RamBam, waarin
aandacht is besteed aan de uitvaartbranche.
De Raad stelt vast dat de klacht betrekking heeft op gedragingen die zijn vooraf gegaan aan
de uitzending van het programma en niet op de uitzending zelf. Ook gedragingen die
voorafgaand aan een uitzending hebben plaatsgevonden, kunnen als journalistieke
gedragingen worden beoordeeld.
Echter, naar het oordeel van de Raad is duidelijk dat de programmamakers niet hebben
beoogd aan het gewraakte programma enige nieuwswaarde toe te voegen. De uitzending
bestaat voornamelijk uit elementen van niet-journalistieke aard, zoals het weergeven van de
mogelijkheid tot het uitvoeren van een ‘do-it-yourself begrafenis’ op een wijze die door de
gemiddelde kijker waarschijnlijk als komisch zal worden ervaren. Deze elementen hebben
een zodanige invloed op de uitzending dat deze in het geheel als van niet-journalistieke
aard moet worden aangemerkt. Het journalistieke normenstelsel is voor de beoordeling van
dergelijke uitzendingen, daarin begrepen de aan de uitzending voorafgaande gedragingen,
niet bedoeld. De Raad acht zich daarom onbevoegd over de klacht te oordelen.
Ten overvloede merkt de Raad op dat in een geval als het onderhavige – waar de klacht is
gericht tegen gedragingen voorafgaand aan een uitzending en het programma door een
buitenproducent wordt gemaakt – de buitenproducent op de gedragingen moet worden
aangesproken.
Uitspraak: onbevoegd
Trefwoorden:
•

Procedure: bevoegdheid

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/17 en in Villamedia magazine van 19-5-2012.
Zie ook de zaak Ruijtenbeek/Van Zoest hierna onder punt 3.7.1 Blogs.

3.1.3

ONTHOUDING OORDEEL

Als in een zaak de feiten door partijen worden betwist en geen materiaal voorhanden is op
grond waarvan de Raad kan vaststellen welke weergave juist is, onthoudt de Raad zich ter
zake van een oordeel.
Fonkert/Nijen Twilhaar en De Telegraaf
De klacht betreft het artikel “Docenten HvA openen diplomabeerput”. Kern van de klacht is
dat klager onjuist is geciteerd en dat gemaakte afspraken over het recht op inzage en
correctie door verweerders niet zijn nagekomen. Verweerders hebben ervoor gekozen geen
verweer te voeren en hebben de Raad dus geen informatie verschaft over de wijze waarop
de berichtgeving tot stand is gekomen. De Raad betreurt deze houding, omdat daarmee een
onafhankelijke journalistieke toetsing van de handelwijze van verweerders ernstig wordt
bemoeilijkt. In het bijzonder is in deze zaak voor een weloverwogen oordeel een bredere
kennis nodig ten aanzien van hetgeen klager in een telefoongesprek met Nijen Twilhaar
heeft besproken en ten aanzien van de inhoud van de gemaakte afspraken, dan waarover
de Raad beschikt. De Raad meent dat hij louter op basis van hetgeen klager heeft
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aangevoerd en de door klager overgelegde stukken onvoldoende kan beoordelen of de
standpunten van klager al dan niet juist zijn.
Uitspraak: onthouding oordeel
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: afspraken

•

Aard van de publicatie: citaat

•

Procedure: medewerking aan procedure

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/34 en in Villamedia magazine van 25-8-2012.
(Het door klager ingediende herzieningsverzoek is afgewezen, zie hierna onder 3.1.4
Herziening)
X/Janssen en De Twentsche Courant Tubantia
De klacht betreft het artikel “Kinderporno kijken om vrouw te sarren”, dat gaat over een
strafzaak tegen de echtgenoot van klaagster. Kern van de klacht is dat in het artikel aan
klaagster wordt toegeschreven dat zij heeft gezien dat haar echtgenoot ‘het laatst
pornofoto’s van peuters heeft bekeken en eerst denkt de gekiekte kinderen te herkennen’.
Klaagster heeft gesteld dat zij nooit foto’s van peuters heeft gezien en dat dus ook nooit
heeft verklaard. Verweerders hebben daar tegenover gesteld dat dit zo door de
rechtbankpresident op de rechtszitting naar voren is gebracht en dat de verslaggeving
derhalve correct is.
De Raad meent dat voor een weloverwogen oordeel een bredere kennis nodig is ten
aanzien van hetgeen op de rechtszitting is besproken, dan waarover hij beschikt. Op basis
van hetgeen partijen hebben aangevoerd en de stukken die zij hebben overgelegd kan
onvoldoende worden beoordeeld welk standpunt juist is. Het proces-verbaal, waaruit
klaagster heeft voorgelezen, behelst geen woordelijk verslag en kan derhalve geen
uitsluitsel bieden.
Uitspraak: onthouding oordeel
Trefwoorden:
•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving

•

Procedure: onthouding oordeel

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/40 en in Villamedia magazine van 22-9-2012.

3.1.4

HERZIENING

Sinds 1 maart 2010 is in het Reglement voor de werkwijze van de Raad de mogelijkheid van
herziening opgenomen. In artikel 10a lid 1 van het Reglement is bepaald dat een beslissing
van de Raad die is gegeven naar aanleiding van een klaagschrift, door de Raad geheel of
gedeeltelijk kan worden herzien op verzoek van de klager dan wel op verzoek van de
verweerder die daadwerkelijk verweer heeft gevoerd. Herziening is slechts mogelijk indien
degene die herziening verzoekt aannemelijk maakt dat de beslissing van de Raad berust op
ten onrechte als vaststaand of aannemelijk geoordeelde feiten.
X/Peter R. de Vries, misdaadverslaggever (Endemol Nederland BV en SBS6) herziening
Verzoeker heeft een klacht ingediend over uitzendingen van ‘Peter R. de Vries,
misdaadverslaggever’. De Raad heeft de klacht van verzoeker gegrond verklaard voor zover
deze betrekking had op de schending van de privacy van klager en ongegrond verklaard
voor zover de klacht betrekking had op onjuiste c.q. onvolledige berichtgeving (RvdJ
2011/76).
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Kern van het herzieningsverzoek is dat de Raad het begrip ‘voortvluchtig’ onjuist heeft
gehanteerd, dat ten onrechte is geoordeeld dat nog geen inhoudelijke behandeling van de
strafzaak tegen verzoeker heeft plaatsgevonden, nu al geruime tijd wordt gewerkt aan het
verzamelen van informatie en dat ten onrechte is overwogen dat verzoeker zich op illegale
wijze aan de rechtsgang heeft onttrokken.
Volgens de herzieningskamer doet de omstandigheid dat de autoriteiten werken aan het
verzamelen van informatie, zoals door verzoeker is gesteld, niet af aan de constatering van
de Raad dat ten tijde van de gewraakte uitzendingen nog geen inhoudelijke behandeling
van de desbetreffende strafzaak had plaatsgevonden. Evenmin brengt de omstandigheid
dat de verblijfplaats van verzoeker bekend is bij de Nederlandse justitie mee dat het
journalistiek ontoelaatbaar kan worden geacht om verzoeker aan te duiden als ‘voortvluchtig
crimineel’, nu hij door zijn handelen de tenuitvoerlegging van zijn (verstek) veroordeling in
Suriname onmogelijk heeft gemaakt. Verder is de herzieningskamer van oordeel dat in de
uitspraak van de Raad slechts wordt overwogen dat verzoeker waarschijnlijk in strijd met
geldend recht zijn straf in Suriname is ontlopen. In tegenstelling tot wat klager aanvoert,
komt in de gewraakte uitspraak niet aan de orde of onttrekking aan strafexecutie strafbaar
is. Verzoeker heeft aldus niet aannemelijk gemaakt dat de beslissing van de Raad berust op
ten onrechte als vaststaand of aannemelijk geoordeelde feiten.
Uitspraak: afgewezen
Trefwoorden:
•

Procedure: herziening

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/11 en in Villamedia magazine van 7-4-2012.
X/Van der Mee, Groenendijk en AD - herziening
Verzoeker heeft een klacht ingediend over de artikelen “Zaaddonor (30) zwijgt over ziekte”
en “Door mijn ziekte geef ik kinderen een hoger IQ”. De Raad heeft de klacht van verzoeker
ongegrond verklaard (RvdJ 2011/78).
Uit hetgeen verzoeker naar voren heeft gebracht blijkt dat hij zich niet kan vinden in de
beslissing van de Raad betreffende het oordeel over de handelwijze van verweerders in het
kader van onder meer de selectie van bronnen en de geuite beschuldigingen. Voorts wordt
volgens verzoeker ten onrechte overwogen dat sprake is van een (mogelijk zelfs deels
erfelijke) vorm van autisme.
Volgens de herzieningskamer is niet gebleken dat de uitspraak van de Raad is gebaseerd
op een onjuiste aanname over de gevolgen, achtergrond of kenmerken van het syndroom
van Asperger. De publicatie in het AD was erop gericht aan de kaak te stellen dat verzoeker
jegens vrouwen voor wie hij als zaaddonor wilde optreden, verzwijgt dat hij het syndroom
van Asperger heeft (en dat hij daarnaast over enkele andere persoonlijke feiten onjuiste
informatie geeft). Volgens de uitspraak van de Raad hebben verweerders niet ontoelaatbaar
gehandeld door over klager te publiceren op de wijze waarop zij dat hebben gedaan. Daarbij
heeft de Raad uitdrukkelijk overwogen dat dit oordeel ook geldt indien sprake is van feitelijke
onjuistheden omtrent de berichtgeving over het syndroom van Asperger. De uitspraak van
de Raad berust niet op een bepaalde (volgens verzoeker onjuiste) zienswijze over het
syndroom van Asperger, maar op het feit dat verzoeker dat syndroom in zijn contacten met
wensmoeders verzwijgt.
Voor het overige berust het herzieningsverzoek daarop dat verzoeker zich niet kan vinden in
de gewraakte berichtgeving, de journalistieke handelwijze en het oordeel van de Raad. Dat
is echter onvoldoende om een verzoek tot herziening gegrond te verklaren. Verzoeker heeft
niet aannemelijk gemaakt dat de beslissing van de Raad berust op ten onrechte als
vaststaand of aannemelijk geoordeelde feiten.
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Uitspraak: afgewezen
Trefwoorden:
•

Procedure: herziening

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/21 en in Villamedia magazine van 19-5-2012.
Post en Leeuwarder Courant/X - herziening
Post en de Leeuwarder Courant hebben herziening verzocht van de uitspraak van de Raad
betreffende de klacht van X over twee publicaties met de kop “Tandarts naar rechter om
eigen praktijk”. De Raad heeft de klacht gegrond verklaard voor zover deze betrekking had
op de onjuiste vermelding dat klager in het BIG-register opgenomen wenste te worden, de
onvolledige – en daarmee tendentieuze – berichtgeving over het verleden van klager, en de
vermelding van zijn volledige naam. Voor zover de klacht betrekking had op vermelding van
overige feitelijke onjuistheden, was de klacht ongegrond. (RvdJ 2011/87)
Kern van het herzieningsverzoek is dat de Raad zijn oordeel dat sprake is van onvolledige
berichtgeving ten onrechte heeft gebaseerd op de aanname dat wanneer wordt gesproken
over klachten van patiënten, dit automatisch klachten bij het Medisch Tuchtcollege zouden
moeten zijn. Verzoekers menen dat wanneer de herzieningskamer besluit tot herziening van
dit oordeel, ook de grond vervalt dat de naam van klager in de berichtgeving niet genoemd
had mogen worden.
Volgens de herzieningskamer is niet gebleken dat de uitspraak van de Raad is gebaseerd
op de aanname dat de term ‘klachten’ zou zijn voorbehouden aan klachten die bij het
Medisch Tuchtcollege zijn ingediend. Naar het oordeel van de herzieningskamer berust de
gewraakte uitspraak niet op een door de Raad onjuist aannemelijk geacht feit, namelijk dat
pas sprake kan zijn van een klacht als het een klacht is die bij het Medisch Tuchtcollege is
ingediend. Als gevolg daarvan komt de herzieningskamer niet toe aan inhoudelijke
herziening van het oordeel dat sprake is van tendentieuze berichtgeving en ten onrechte de
naam van klager is vermeld. Voor het overige berust het herzieningsverzoek erop dat
verzoekers zich niet kunnen vinden in het oordeel van de Raad. Dat is echter onvoldoende
om een verzoek tot herziening gegrond te verklaren.
Uitspraak: afgewezen
Trefwoorden:
•

Procedure: herziening

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/22 en in Villamedia magazine van 30-6-2012.
Beperfect Clinics (Perfectsmile)/De Telegraaf - herziening
Verzoekster heeft een klacht ingediend tegen diverse publicaties in De Telegraaf. De Raad
heeft de klachten van verzoekster ongegrond verklaard (RvdJ 2012/7, zie hierna onder 3.4.2
Tendentieuze berichtgeving).
Kern van het herzieningsverzoek is dat klaagster zich niet kan vinden in het oordeel van de
Raad over de toepassing van wederhoor en de juistheid van de kop van het artikel
“Tandenbleker doet veel zwart”. Verweerder heeft niet op het herzieningsverzoek
gereageerd.
Volgens de herzieningskamer volgt uit de uitspraak van de Raad dat verzoekster ter zitting
heeft meegedeeld dat zij ervoor heeft gekozen om na een op 28 november 2011 met
verweerder gevoerde telefoongesprek geen reactie meer te geven. Dit betwist klaagster niet
specifiek. De thans door klaagster ingenomen stelling dat verweerder na dat
telefoongesprek aan haar had meegedeeld geen behoefte aan een reactie te hebben, is niet
verifieerbaar. Het is niet aannemelijk geworden dat de beslissing van de Raad in dit opzicht
berust op ten onrechte als vaststaand of aannemelijk geoordeelde feiten.
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Daarnaast blijkt dat verzoekster zich niet kan vinden in het oordeel van de Raad met
betrekking tot de overwegingen over de kop van een artikel. Dit is echter onvoldoende om
een verzoek tot herziening toe te wijzen.
Uitspraak: afgewezen
Trefwoorden:
•

Procedure: herziening

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/28 en in Villamedia magazine van 30-6-2012.
X/TROS Radar - herziening
Verzoeker heeft een klacht ingediend over een uitzending van TROS Radar waarin
aandacht is besteed aan zogeheten ‘celstress’ en met name aan de Duitse fabrikant van
zogeheten Memon-apparatuur. De Raad heeft de klacht ongegrond verklaard (RvdJ 2012/4,
zie hierna onder 3.2.6 Open vizier/verborgen opname-apparatuur).
Volgens de herzieningskamer blijkt uit de overwegingen van de Raad geenszins dat de
Raad ten onrechte ervan is uitgegaan dat verzoeker in dienst zou zijn van Memon. Voorts
bestaat geen grond voor het oordeel dat de Raad voorbij is gegaan aan de klacht van
verzoeker en diens belangen. De Raad heeft in zijn overwegingen duidelijk vermeld waarom
de handelwijze van verweerder niet ontoelaatbaar is geweest, dat klager in de uitzending
niet algemeen herkenbaar is, dat ‘al het voorgaande in aanmerking genomen geen
toestemming van klager nodig was om de beelden uit te zenden’ en dat ‘mede in
aanmerking genomen hetgeen de Raad hiervoor heeft overwogen ten aanzien van de
privacy van klager, verweerder niet gehouden was tevens wederhoor bij klager toe te
passen.’
Naar het oordeel van de herzieningskamer heeft verzoeker niet aannemelijk gemaakt dat de
beslissing van de Raad berust op ten onrechte als vaststaand of aannemelijk geoordeelde
feiten. Dat verzoeker zich niet kan vinden in het oordeel van de Raad is onvoldoende om
een verzoek tot herziening gegrond te verklaren.
Hoewel verzoeker kan worden nagegeven dat de Raad in zijn uitspraak ten onrechte over
‘elektrische lading’ heeft gesproken – nu dit kennelijk ‘elektromagnetische straling’ moet zijn
– is zulks onvoldoende om het verzoek tot herziening te honoreren. Deze omissie betreft
geen feit waarop de beslissing van de Raad is gebaseerd.
Uitspraak: afgewezen
Trefwoorden:
•

Procedure: herziening

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/30 en in Villamedia magazine van 25-8-2012.
X/Stegeman en Undercover in Nederland (Noordkaap TV Producties en SBS6) herziening
Verzoeker heeft een klacht ingediend over een uitzending van ‘Undercover in Nederland’.
De Raad heeft zich onthouden van een oordeel voor zover verzoeker heeft betoogd dat de
uitzending feitelijke onjuistheden over het syndroom van Asperger bevat en voor het overige
de klacht ongegrond verklaard.(RvdJ 2012/33, zie hierna onder 3.2.3 Hoor en wederhoor)
In zijn verzoekschrift geeft verzoeker te kennen dat hij zich niet kan vinden in de gewraakte
uitzending, de journalistieke handelwijze en de uitspraak van de Raad. Het verzoekschrift
bevat voornamelijk stellingen die verzoeker al in zijn klacht heeft geformuleerd. De uitspraak
van de Raad berust niet op een bepaalde (volgens verzoeker onjuiste) zienswijze over het
syndroom van Asperger. De Raad heeft zich juist uitdrukkelijk onthouden van een oordeel
waar het gaat om de feitelijke (on)juistheden met betrekking tot het syndroom van Asperger.
Dat verzoeker zich niet kan vinden in de uitspraak van de Raad is onvoldoende om een
verzoek tot herziening gegrond te verklaren.
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De herzieningskamer benadrukt dat indien de Raad zich in een uitspraak over (een
onderdeel van) een klacht uitdrukkelijk heeft onthouden van een oordeel, niet middels een
herzieningsverzoek kan worden bewerkstelligd dat de Raad alsnog een oordeel uitspreekt.
Dit kan anders zijn indien het herzieningsverzoek berust op relevante nieuwe feiten en
omstandigheden die vóór de uitspraak hebben plaatsgevonden, maar bij de klager niet
bekend waren of bij hem redelijkerwijs niet bekend konden zijn. Daarvan is hier geen
sprake.
Uitspraak: afgewezen
Trefwoorden:
•

Procedure: herziening

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/54 en in Villamedia magazine van 16-11-2012.
Fonkert/Nijen Twilhaar en De Telegraaf – herziening
Verzoeker heeft een klacht ingediend over het artikel “Weer diplomafraude” met de
bovenkop “Docenten HvA klappen uit de school”. De Raad heeft zich onthouden van een
oordeel (RvdJ 2012/5, zie hiervoor onder 3.1.3 Onthouding oordeel).
Zoals ook blijkt uit het herzieningsverzoek is de kern van de klacht dat in het gewraakte
artikel ten onrechte bepaalde uitspraken aan klager zijn toegeschreven. De Raad heeft zich
van een oordeel onthouden, waarbij van doorslaggevende betekenis is geweest dat hij niet
heeft kunnen vaststellen wat klager in zijn telefoongesprek met de Telegraaf-journalist heeft
besproken. In zijn verzoekschrift heeft verzoeker niet beargumenteerd dat en waarom de
Raad bij zijn overwegingen ter zake zou zijn uitgegaan van ten onrechte als vaststaand of
aannemelijk geoordeelde feiten. Het verzoekschrift bevat een nadere toelichting op feiten en
omstandigheden die bekend waren bij de Raad ten tijde van de beslissing en op
gebeurtenissen die na de behandeling ter zitting hebben plaatsgevonden. Hoewel verzoeker
kan worden nagegeven dat in de uitspraak van de Raad ten onrechte gelezen kan worden
dat verzoeker zich tijdens het bedoelde telefoongesprek in een rommelige ruimte bevond, is
dit onvoldoende om het verzoek tot herziening te honoreren. Deze omissie betreft geen feit
waarop de beslissing van de Raad is gebaseerd.
Uitspraak: afgewezen
Trefwoorden:
•

Procedure: herziening

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/55 en in Villamedia magazine van 16-11-2012.
Dat degene die om herziening verzoekt zich niet kan vinden in de oorspronkelijke beslissing
van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening gegrond te verklaren.
Van Waning/Godthelp en Amstelveens Nieuwsblad - herziening
Verzoeker heeft een klacht ingediend over het artikel “‘Dat is niet de stad die we willen’”. De
Raad heeft de klacht ongegrond verklaard (RvdJ 2012/46, zie hierna onder 3.4.2
Tendentieuze berichtgeving).
Uitspraak: afgewezen
Trefwoorden:
•

Procedure: herziening

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/63 en in Villamedia magazine van 18-1-2013.
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3.2
3.2.1

Journalistieke werkwijze
BRONNEN

Van Heusden/Winkels en AD
De klacht heeft betrekking op de publicatie “Botresten in Spanje zijn van vermiste Lisa (76)”.
De Raad overweegt dat bij het gebruik van negatieve kwalificaties over degene waarover
wordt bericht – zoals in dit geval de aanduiding ‘dakloos’ – bijzondere zorgvuldigheid is
geboden. In dit geval is de kwalificatie afkomstig van een voormalige partner met wie het
slachtoffer al zeer lang geen contact meer had gehad, en is de informatie niet nader
geverifieerd. Dit had wel moeten gebeuren, zoals verweerders ook erkennen.
Klaagster heeft gemotiveerd aangevoerd dat verweerders over deze kwalificatie niet
waarheidsgetrouw hebben bericht. Aan de hand van een politieverklaring heeft zij
aannemelijk gemaakt dat haar zus tot op de dag van haar verdwijning woonachtig was in
haar woning. Verder heeft klaagster onbetwist aangevoerd dat het artikel diverse andere
onjuistheden bevat, zoals de beweringen dat de zoon van haar zus failliet is gegaan.
Naar het oordeel van de Raad is aldus in het artikel op basis van onvoldoende onderzoek
een zodanig onjuist en negatief beeld van de zus van klaagster geschetst, dat verweerders
hiermee journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bronnen

•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/27, in AD van 30-5-2012 en in Villamedia magazine van
30-6-2012.
X/De Twentsche Courant Tubantia
Klager maakt bezwaar tegen het artikel “Oude wonden opengereten” met de bovenkop
“Zedenzaak – Reclassering benadert slachtoffer ‘in belang’ van dader” dat op de voorpagina
is aangekondigd in een bericht met de kop “Excuses Reclassering na ‘verkeerde’ brief”.
Kern van de klacht is dat onjuist en tendentieus over de strafzaak tegen klager is bericht,
zonder deugdelijk onderzoek en zonder toepassing van wederhoor.
Klager heeft gemotiveerd aangevoerd dat de beweringen over zijn strafzaak op een aantal
wezenlijke punten onjuist zijn. Weliswaar heeft de publicatie in eerste instantie betrekking op
een geschil tussen de ex-echtgenote van klager en de reclassering, dat neemt niet weg dat
het artikel een groot aantal beschuldigingen aan het adres van klager bevat. Anders dan
verweerder heeft aangevoerd is in dit geval geen sprake van berichtgeving van (louter)
feitelijke aard. De ex-echtgenote van klager kan in dit geval niet als objectieve, betrouwbare
bron worden beschouwd. Op verweerder rustte de plicht nader onderzoek te doen naar de
juistheid van de beweringen over klager. De verslaggever heeft telefonisch navraag gedaan
bij de persvoorlichting van de rechtbank Almelo, die hem kennelijk deels onjuiste informatie
heeft verstrekt en bovendien niet heeft gemeld dat de procedure bij het gerechtshof Arnhem
is vervolgd. Dit heeft er mede toe geleid dat het artikel een aantal feitelijke onjuistheden
bevat, waarvoor verweerder uiteindelijk verantwoordelijk is; degene die onjuiste informatie
publiceert, draagt het risico van het onjuist/onvolledig geïnformeerd te zijn geworden.
Verweerder had deze onjuistheden wellicht kunnen voorkomen door navraag te doen bij
klager of diens raadsman.
Doordat de publicatie een aantal feitelijke onjuistheden bevatte, heeft verweerder
journalistiek onzorgvuldig jegens klager gehandeld. Dat verweerder na de publicatie zijn
excuses heeft aangeboden en bereid was de onjuiste berichtgeving te rectificeren, kan
daaraan niet afdoen.
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Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bronnen, hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/39 en in Villamedia magazine van 22-9-2012.
Bij het publiceren van beschuldigingen onderzoekt de journalist of voor de beschuldigingen
een deugdelijke grondslag bestaat. Bijzondere zorgvuldigheid is geboden in het geval van
publicatie van beschuldigingen die afkomstig zijn van personen die ten tijde van de
verstrekking van de informatie in conflict zijn met de beschuldigde, of anderszins
belanghebbende zijn. (punt 2.2.5. van de Leidraad van de Raad)
Storms-Vleeschdraager/Nederlandse Vereniging van Journalisten
Op de website van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is een overzicht van
geweld tegen journalisten en een begeleidende publicatie verschenen onder de kop “Meer
geweldsincidenten tegen journalisten”. Klaagster staat in dit overzicht vermeld. De website
van verweerster is voor iedereen toegankelijk en bevat een eigen ‘Colofon’, waarin de
journaliste die verantwoordelijk is voor ‘redactie nieuws’ wordt vermeld.
De Raad overweegt dat in het gewraakte overzicht een eigen selectie en samenvatting van
nieuwsfeiten wordt gepresenteerd. In het begeleidende nieuwsbericht op de website wordt
geconcludeerd dat het aantal geweldsincidenten is toegenomen. Er is daarmee naar het
oordeel van de Raad sprake van een dusdanig aanbod van nieuws en beschouwing onder
redactionele leiding, dat sprake is van een journalistieke gedraging en de Raad bevoegd is
om daarover te oordelen.
Met betrekking tot de klacht overweegt de Raad dat de gewraakte publicatie een overzicht
betreft van ernstige geweldsincidenten tegen journalisten in Nederland. In het inleidende
nieuwsbericht wordt gesproken over incidenten die variëren van bekogeling, mishandeling,
bedreiging met de dood, het wissen van videomateriaal tot poederbrieven.
De Raad stelt voorop dat hij de exacte gang van zaken na afloop van de uitzending van ‘De
wereld draait door’ – waar het incident heeft plaatsgevonden – niet kan vaststellen. Uit het
artikel in De Telegraaf, waar het gewraakte overzicht op is gebaseerd, blijkt dat de
beschrijving gebaseerd was op een beschuldiging van een persoon die met klaagster in
conflict was. Daarom was bijzondere zorgvuldigheid geboden bij de publicatie van deze
beschuldiging. Nu klaagster bovendien door de berichtgeving in ernstige mate is
gediskwalificeerd, had het op de weg van verweerster gelegen wederhoor bij klaagster toe
te passen, hetgeen niet heeft plaatsgevonden.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Procedure: bevoegdheid

•

Journalistiek werkwijze: hoor en wederhoor, bronnen

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/18 en in Villamedia magazine van 19-5-2012.

3.2.2

CAMERA-OVERVALTECHNIEK

Het overvallen van personen met draaiende camera en openstaande microfoon is niet
toelaatbaar. Hiervan kan de journalist alleen afwijken als hem geen andere weg open staat
om een ernstige misstand aan het licht te brengen of een zaak van maatschappelijk belang
scherper te belichten, mits de werkwijze betrokkenen. Voordat een redactie besluit tot
publicatie of uitzending van de gesprekken en beelden die volgens deze werkwijze zijn
vergaard, dient zij het belang dat met de openbaarmaking wordt gediend, af te wegen tegen
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de inbreuk die de publicatie of uitzending maakt op rechten en rechtmatige belangen van
betrokkenen. (punt 2.1.6. van de Leidraad van de Raad)
Het op straat onvoorbereid met draaiende camera aan een betrokkene vragen om een
reactie, kan in beginsel – vanwege het intimiderende karakter ervan – niet worden
aangemerkt als een serieuze manier tot het bieden van een gelegenheid tot wederhoor. Een
dergelijke werkwijze kan de beschuldigde juist weerhouden van het beantwoorden van de
op dat moment gestelde vragen en moet terughoudend worden toegepast.
X/Van Asseldonk en Opgelicht?! (TROS)
Klager maakt bezwaar tegen een uitzending van Opgelicht?! waarin aandacht aan hem is
besteed. Verweerders hebben niet op de klacht gereageerd.
In de uitzending is aandacht besteed aan het feit dat klager diverse vrouwen zou hebben
bedrogen, waardoor zij in financiële problemen zouden zijn gekomen. Volgens de Raad valt
niet in te zien dat verweerders niet over klager hadden mogen berichten, zoals zij hebben
gedaan. Uit het beschikbare materiaal maakt de Raad op dat voor de aan het adres van
klager geuite beschuldigingen voldoende grondslag bestond.
De exacte gang van zaken voorafgaand aan de confrontatie tussen klager en Van
Asseldonk kan niet worden vastgesteld, mede doordat klager zichzelf heeft tegengesproken.
Uit de uitzending en uit hetgeen klager heeft aangevoerd blijkt echter dat klager tijdens het
gesprek met Van Asseldonk beschikte over een dossier met relevante informatie. Bovendien
blijkt uit de uitzending dat Van Asseldonk tijdens de confrontatie aan klager duidelijk heeft
meegedeeld waarop het commentaar betrekking moest hebben en dat zij klager de
mogelijkheid heeft gegeven op de beschuldigingen te reageren. Dit gesprek heeft kennelijk
ongeveer 40 minuten geduurd, waarbij klager is meegegaan in het gesprek. Daarnaast blijkt
uit de door klager overgelegde opname van het telefoongesprek dat hij met Van Asseldonk
heeft gevoerd, dat hem toen de mogelijkheid is geboden aanvullende stukken te overleggen.
Klager is derhalve ruimschoots in de gelegenheid gesteld op de aan zijn adres geuite
beschuldigingen te reageren en zijn visie kenbaar te maken. Uit de stukken die klager heeft
overgelegd, kan naar het oordeel van de Raad niet worden opgemaakt in hoeverre klager
van de mogelijkheid tot het overleggen van informatie gebruik heeft gemaakt en derhalve
ook niet dat de door klager (tot dan toe) gegeven reactie op journalistiek onzorgvuldige wijze
is weergegeven c.q. dat de door hem verstrekte informatie op onjuiste wijze in de uitzending
is verwerkt. Dat klager van de hem geboden gelegenheid tot wederhoor wellicht niet
adequaat gebruik heeft gemaakt, kan verweerders niet worden verweten.
Verder is niet gebleken dat de uitzending relevante feitelijke onjuistheden bevat of dat
verweerders anderszins journalistiek ontoelaatbaar hebben gehandeld.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bronnen, camera-overvaltechniek, hoor en wederhoor

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/23 en in Villamedia magazine van 30-6-2012.
Koekoek/Opgelicht?! (TROS)
De klacht betreft een uitzending van Opgelicht?! waarin aan de orde is gesteld dat klaagster
diverse levenspartners emotioneel en financieel zou hebben geschaad. Kern van de klacht
is dat verweerder klaagster niet op deugdelijke wijze gelegenheid tot wederhoor heeft
geboden, maar in plaats daarvan zich heeft bediend van overval-journalistiek. Verweerder
heeft niet op de klacht gereageerd.
De Raad overweegt dat in de uitzending verschillende personen aan het woord komen, die
ernstige beschuldigingen uiten aan het adres van klaagster. Zij krijgen daarbij ruim de
gelegenheid om hun grieven jegens klaagster naar voren te brengen. In de uitzending wordt
daarop voortgebouwd door de voice-over en in de studio door de presentatrice.
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Uit het beschikbare materiaal maakt de Raad op dat klaagster op straat onvoorbereid is
gevraagd te reageren op de vragen van de verslaggever. Aldus is sprake van overvaljournalistiek. Deze werkwijze kan – vanwege het intimiderende karakter ervan – slechts dan
geoorloofd zijn als die onontbeerlijk is om in het algemeen belang ernstige misstanden aan
het licht te brengen en daarvoor geen ander middel openstaat. Niet aannemelijk is
geworden dat, ook als sprake zou zijn van een of meer misstanden, dit alleen langs deze
weg bij klaagster aan de orde gesteld had kunnen worden.
Daarnaast kan deze werkwijze in beginsel niet worden aangemerkt als een serieuze manier
tot het bieden van een gelegenheid tot wederhoor.
Van belang is verder dat de cameraploeg klaagster is blijven achtervolgen, ook nadat
klaagster duidelijk te kennen had gegeven dat zij niet wenste dat opnamen werden
gemaakt. Uit de uitzending kan de Raad niet opmaken dat klaagster met de gang van zaken
heeft ingestemd, ondanks het feit dat zij op enkele vragen heeft gereageerd. Van een
behoorlijke toepassing van wederhoor is dan ook geen sprake.
Het voorgaande klemt te meer, nu het gezien de uitspraken die een van de betrokkenen in
een vooraf opgenomen gesprek heeft gedaan – te weten dat klaagster naar zijn mening ‘erg
ziek is in haar hoofd’ – (de medewerkers van) verweerder duidelijk had moeten zijn dat
klaagster mogelijk extra kwetsbaar was. Dit blijkt overigens ook uit de in beeld gebrachte
suggestie van de verslaggever ‘dat klaagster zich zou moeten laten helpen’.
Verder is nog relevant dat klaagster heeft aangevoerd dat haar raadsman in een
telefoongesprek ruim vóór de uitzending aan de redactie heeft meegedeeld dat klaagster
haar verhaal wilde doen.
Uit de uitzending is niet gebleken dat aan klaagster c.q. haar raadsman ook nog op een
andere, aanvaardbare wijze om een reactie is gevraagd. Verweerder heeft bovendien geen
verweer willen voeren en heeft derhalve niet aangetoond dat op andere wijze wederhoor bij
klaagster c.q. haar raadsman is toegepast dan wel aannemelijk gemaakt dat er geen andere
mogelijkheid was om met klaagster in contact te komen.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: camera-overvaltechniek, hoor en wederhoor

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/31 en in Villamedia magazine van 25-8-2012.

3.2.3

HOOR EN WEDERHOOR

De journalist past, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, wederhoor toe bij betrokkenen die
door een publicatie worden gediskwalificeerd, ook wanneer zij hierin slechts zijdelings een
rol spelen. De beschuldigde krijgt voldoende gelegenheid om, zonder onredelijke tijdsdruk,
bij voorkeur in dezelfde publicatie te reageren op de aantijgingen. (punt 2.3.1. van de
Leidraad van de Raad)
X/Bootsma en Omroep Brabant
De klacht betreft een publicatie op de website van Omroep Brabant waarin wordt vermeld
dat klager een huis kan krijgen van de stichting Stop Kinderporno & Abuse. In het artikel
wordt de woordvoerster van die stichting geciteerd. Naar het oordeel van de Raad bevat het
artikel diffamerende uitlatingen van de woordvoerster aan het adres van klager.
Verweerders hebben in het artikel noch in hun verweer blijk gegeven van onderzoek naar de
juistheid van de beschuldigingen. Dit klemt te meer nu de woordvoerster kennelijk in conflict
is met klager en niet onafhankelijk dan wel onpartijdig is in deze kwestie, terwijl haar
standpunten door de gemiddelde lezer waarschijnlijk voor ‘waar’ zullen worden gehouden.
Voorts had het op de weg van verweerders gelegen voorafgaand aan de publicatie
wederhoor bij klager toe te passen. Weliswaar heeft klager in een e-mail aan diverse media
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– waaronder Omroep Brabant – laten weten geen rechtstreeks contact meer met hen te
willen hebben, maar dit ontslaat verweerders niet van de verplichting om bij de publicatie
van uitlatingen als de onderhavige contact op te nemen met klager, bijvoorbeeld via diens
Facebook-pagina dan wel zijn advocaat. Klager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat
verweerders dat niet hebben gedaan, maar dat zij hem pas ná de publicatie in de
gelegenheid hebben gesteld op de uitlatingen te reageren. Ook uit het artikel blijkt niet dat
verweerders hebben geprobeerd voorafgaand aan de publicatie wederhoor bij klager toe te
passen. Verweerders hadden kunnen citeren uit de reactie van klager op het aanbod van de
woordvoerster, die hij op zijn Facebook-pagina heeft geplaatst, maar ook dat hebben zij
nagelaten.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bronnen, hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: tendentieuze berichtgeving

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/3, op de website www.omroepbrabant.nl op 10-2-2012 en
in Villamedia magazine van 25-2-2012.
Pruijm/Van Kolfschooten
Verweerder is als wetenschaps- c.q. onderzoeksjournalist bezig aan zijn nieuwe boek over
wetenschapsfraude. Kern van de klacht is dat verweerder op onjuiste wijze het beginsel van
wederhoor toepast, door in de onderzoeksfase zijn bevindingen over de handelwijze van
klager voor te leggen aan derden, zonder eerst de reactie van klager af te wachten. De aan
de orde gestelde handelwijze van verweerder moet als een journalistieke gedraging in de
zin van de Statuten van de Stichting Raad voor de Journalistiek worden beschouwd, zodat
de Raad bevoegd is daarover te oordelen. Dat (nog) geen sprake is van gepubliceerd werk,
staat daaraan niet in de weg.
De Raad overweegt verder dat er geen norm bestaat die meebrengt dat de journalist eerst
de reactie van een betrokkene behoort af te wachten, alvorens hij zich – in het kader van
zijn onderzoek – met zijn bevindingen tot derden wendt. Het staat de journalist vrij in de
onderzoeksfase zelf te bepalen in welke volgorde hij bronnen en betrokkenen benadert. In
de nu voorgelegde fase is geen sprake van schending van het beginsel van wederhoor.
Het verzoek van verweerder tot anonimisering van de uitspraak is door de Raad afgewezen.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/42 en in Villamedia magazine van 22-9-2012.
De Jong/Lokale Omroep Spakenburg (LOS)
De klacht heeft betrekking op twee uitzendingen van LOS politiek. Volgens klager is in
interviews over hem gesproken, waarbij hij ten onrechte niet de gelegenheid heeft gehad te
reageren.
De Raad stelt voorop dat er geen algemeen recht is op dan wel algemene verplichting is tot
het horen van degenen die betrokken zijn bij een publicatie. Dit is anders indien een
betrokkene door een publicatie wordt gediskwalificeerd. In de publicaties wordt in algemene
termen bericht over problematiek rondom klager, te weten de wijze waarop hij gebruik maakt
van zijn spreekrecht tijdens raadsvergaderingen. Volgens de Raad zijn in de uitzendingen
echter geen diskwalificerende opmerkingen gemaakt ten aanzien van klager. Dat klager
bekend is in de lokale gemeenschap, waardoor bij inwoners bekend zou kunnen zijn welke
problematiek en welke persoon het betreft, maakt dit oordeel niet anders. Verweerder
behoefde geen wederhoor toe te passen.
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Dat verweerder daarnaast in een van de uitzendingen ter ondersteuning van het interview
gebruik heeft gemaakt van een in een openbare ruimte – te weten de raadszaal van de
gemeente – gefilmd fragment, is evenmin ontoelaatbaar.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Privacy: televisie

•

Aard van de publicatie: interview

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/49 en in Villamedia magazine van 19-10-2012.
Nb. Het door klager ingediende herzieningsverzoek is behandeld op de zitting van de Raad
van 25 januari 2013. De beslissing van de herzieningskamer was bij het vaststellen van dit
jaarverslag nog niet gereed.
Als een betrokkene geen adequaat gebruik maakt van de hem geboden gelegenheid tot
wederhoor, kan dat de journalist niet worden tegengeworpen.
X/Stegeman en Undercover in Nederland (Noordkaap TV Producties en SBS6)
In een uitzending van Undercover in Nederland is aan de orde gesteld dat klager zich
aanbiedt als spermadonor en daarbij niet meldt dat hij een erfelijke aandoening – te weten
het syndroom van Asperger – heeft. In de uitzending zijn beelden getoond van klager die
met een verborgen camera zijn gemaakt en beelden van een confrontatie tussen klager en
Stegeman.
De Raad kan niet vaststellen of het syndroom van Asperger al dan niet erfelijk is.
Genoegzaam blijkt dat daarover in de wetenschap (nog) geen consensus bestaat. Voor
zover klager heeft betoogd dat de uitzending feitelijke onjuistheden over het syndroom van
Asperger bevat, zal de Raad zich derhalve van een oordeel onthouden.
Voorts maakt de Raad uit het beschikbare materiaal op dat het syndroom van Asperger door
sommigen als een ziekte wordt beschouwd en dat dit syndroom (ook) negatieve aspecten
kent.
In dit licht bezien is het maatschappelijk en journalistiek relevant om de handelwijze van
klager aan de kaak te stellen en daarbij een kritische benadering te kiezen, op de wijze
zoals verweerders hebben gedaan. Het is voldoende aannemelijk dat de uitzending is
gebaseerd op eigen onderzoek van verweerders, dat zij naar aanleiding van diverse tips
hebben verricht. Dat de handelwijze van klager door het grote publiek waarschijnlijk als
moreel verwerpelijk zal worden opgevat, blijkt genoegzaam uit hetgeen de geïnterviewden
hebben verteld. Relevant is dat niet alleen direct betrokkenen (wensmoeders) aan het woord
zijn gelaten, maar ook personen die objectief bezien als deskundigen beschouwd mogen
worden. Dat klager zich in de zienswijze van deze deskundigen niet kan vinden, doet
daaraan niet af.
Verder is de Raad van oordeel dat de beelden van klager die met een verborgen camera
zijn gemaakt, concretiseringen en bijzonderheden ten aanzien van de handelwijze van
klager bevatten, die aan de uitzending authenticiteit en daarmee een relevante meerwaarde
gaven. Het is niet aannemelijk dat verweerders dit ook op andere wijze hadden kunnen
realiseren. Gezien de omstandigheden is de handelwijze van verweerders niet
ontoelaatbaar. Daarbij komt dat klagers naam niet is vermeld, dat zijn gezicht onherkenbaar
is gemaakt en dat zijn stem is vervormd. Van een ontoelaatbare schending van klagers
privacy is geen sprake. Dat klager wellicht in kleine kring is herkend, kan daaraan niet
afdoen.
Bovendien hebben verweerders wederhoor toegepast. Stegeman heeft klager op straat met
zijn bevindingen geconfronteerd. Het onvoorbereid met draaiende camera aan een
betrokkene vragen om een reactie kan in beginsel niet worden aangemerkt als een serieuze
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manier tot het bieden van een gelegenheid tot wederhoor. Nu blijkt dat verweerders klager
c.q. diens raadsman nadien nog herhaaldelijk hebben aangeboden op een andere,
aanvaardbare wijze op de beschuldigingen te reageren, moet worden geconcludeerd dat
klager voldoende gelegenheid tot wederhoor is geboden. Dat klager van die gelegenheid
geen adequaat gebruik heeft gemaakt, kan verweerders niet worden tegengeworpen.
De Raad kan verder niet vaststellen in hoeverre de antwoorden van klager zijn gemonteerd.
Van het plaatsen in een bewust misleidende context is geen sprake. Niet aannemelijk is
geworden dat een zodanig vertekend beeld van klager is geschetst, dat daarmee jegens
hem journalistiek onzorgvuldig is gehandeld. Evenmin is aannemelijk geworden dat
Stegeman klager zou hebben bedreigd en/of geïntimideerd.
Klager heeft nog gesteld dat gebruik is gemaakt van gestolen informatie, te weten informatie
die afkomstig is van zijn ex-partner en van een van de wensmoeders, die beiden wraak
wilden nemen. De Raad kan niet vaststellen of deze bronnen onoorbaar hebben gehandeld.
Wat daar van zij, klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat verweerders ontoelaatbaar
hebben gehandeld door van deze bronnen gebruik te maken.
Gelet op het voorgaande bestond voor verweerders geen aanleiding een rectificatie te
publiceren, zodat ook op dat punt de klacht ongegrond is.
Uitspraak: onthouding oordeel c.q. ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bronnen, camera-overvaltechniek, hoor en

wederhoor,

verborgen cameratechniek
•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving

•

Privacy: televisie

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/33 en in Villamedia magazine van 25-8-2012.
(Het door klager ingediende herzieningsverzoek is afgewezen, zie hiervoor onder 3.1.4
Herziening)
Soms wordt aan de orde gesteld of het verkregen wederhoor wel op de juiste wijze in de
berichtgeving is verwerkt.
Albayrak-Temur/Gelauff, Bink en De Vries (NOS)
De klacht betreft een uitzending van het NOS Journaal, waarin is bericht over klaagster als
bestuurder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (verder: COA).
Klaagster heeft allereerst gesteld dat de uitzending diverse ernstige beschuldigingen aan
haar adres bevat, gebaseerd op anonieme bronnen, terwijl voor die beschuldigingen
onvoldoende grondslag bestaat. Volgens de Raad hebben verweerders voldoende inzicht
verschaft in de wijze waarop de uitzending tot stand is gekomen en de manier waarop zij
gebruik hebben gemaakt van de door anonieme bronnen verkregen informatie. Verweerders
hebben gemotiveerd aangevoerd dat zij ten aanzien van de betrouwbaarheid van de
bronnen extra zorgvuldigheid hebben betracht, mede gelet op het feit dat die bronnen uit
(ex-) medewerkers bestonden. Hoewel de Raad de betrouwbaarheid van de verstrekte
informatie niet heeft kunnen verifiëren, hebben verweerders voldoende aannemelijk
gemaakt dat zij daarnaar voldoende deugdelijk onderzoek hebben verricht. Voorts is de
Raad van oordeel dat verweerders voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat op basis
van de voorhanden zijnde informatie en documentatie een deugdelijke grondslag bestond
voor hetgeen zij in de uitzending aan de orde hebben gesteld. De klacht is op dit punt
ongegrond.
Ten aanzien van de toepassing van wederhoor overweegt de Raad dat verweerders
voorafgaand aan de uitzending meerdere malen per e-mail aan klaagster concrete vragen
hebben gesteld, waarbij zij de strekking van de gedane beschuldigingen hebben kenbaar
gemaakt. Voorts is klaagster de gelegenheid geboden om voor de camera haar reactie te
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geven. Dat zij van die mogelijkheid geen gebruik heeft willen maken, kan verweerders niet
worden aangerekend. De Raad is dan ook van oordeel dat klaagster voldoende in de
gelegenheid is gesteld te reageren. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond.
Echter, aangezien door het COA – mede namens klaagster – schriftelijk is gereageerd op de
vragen van verweerders, hadden verweerders die reactie ook op een adequate manier
behoren te verwerken in de uitzending. Gelet op de ernst van de beschuldigingen hebben
verweerders dit onvoldoende gedaan door te volstaan met de vermelding dat ‘klaagster er
vooral moeite mee heeft dat wij niet kunnen zeggen wie onze bronnen zijn en dat we ook
onze stukken niet ter inzage kunnen geven’ en dat zij in een schriftelijke verklaring laat
weten ‘dat zij dat beeld van die angstcultuur hier bij het COA totaal niet herkent en dat dit
soort dingen nou eenmaal gebeuren bij een organisatie die zo in beweging is als het COA’.
Door deze minimale weergave van de reactie van klaagster is de berichtgeving niet in
balans. Dat verweerders hebben verwezen naar hun website voor de uitgebreide reactie van
het COA en achtergrondinformatie laat dit onverlet. De klacht is op dit punt dan ook
gegrond.
De Raad is verder van oordeel dat verweerders in de uitzending voldoende onderscheid
hebben gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen. Daar waar uitlatingen citaten
betreffen van de door verweerders gehanteerde bronnen, is dit voldoende duidelijk als
zodanig weergegeven. In zoverre is de klacht ongegrond.
Verder overweegt de Raad dat de inhoud en strekking van de uitzending als geheel
genomen ten aanzien van klaagster uitermate kritisch zijn. De kijker zal zich niet tot
nauwelijks aan de indruk kunnen onttrekken dat sprake is van ernstig mismanagement van
klaagster en dat dit falende beleid de belastingbetaler geld kost. Dit bij de kijkers ontstane
beeld over klaagster is het onvermijdelijke gevolg van de feiten die in de uitzending naar
voren zijn gebracht. De redenering dat verweerders hiermee opzettelijk de berichtgeving in
een voor klaagster negatieve richting hebben geleid waardoor de waarheid te kort werd
gedaan, gaat niet op. Dat door de summiere weergave in de uitzending van de door het
COA gegeven reacties sprake is van enige onevenwichtigheid in de berichtgeving, betekent
niet dat ook sprake is van tendentieuze berichtgeving. De klacht is dan ook gegrond voor
zover het betrekking heeft op eenzijdige berichtgeving, maar ongegrond voor zover is
geklaagd over tendentieuze berichtgeving.
Ten aanzien van de op de website van verweerders verschenen reacties overweegt de
Raad dat verweerders voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij direct na ontvangst
van de onderhavige klacht diverse reacties van hun website hebben verwijderd, die een
ernstige beschuldiging of een diffamerende uitlating jegens klaagster bevatten. Daarmee
hebben zij adequaat en conform de uitgangspunten als vervat in de Leidraad van de Raad
gehandeld. Verweerders hebben ter zitting nog kenbaar gemaakt dat zij bij het modereren
bepaalde reacties niet als een beschuldigende dan wel diffamerende uitlating hebben
aangemerkt. Daargelaten dat het verweerders uiteraard zou sieren als zij hun eigen
spelregels ter zake zorgvuldig naleven, is deze omissie niet in strijd met de Leidraad van de
Raad. Dit klachtonderdeel is ongegrond.
Ten slotte stelt de Raad vast dat klaagster in haar positie als bestuurder van het COA een
publieke en openbare functie bekleedt. Zij heeft bezwaar gemaakt tegen het (kort) in beeld
brengen van het kenteken van haar dienstauto. Naar het oordeel van de Raad is dat
kenteken niet tot klaagster herleidbaar. Bovendien betreft het een kenteken van een auto,
die in beginsel niet is bestemd voor persoonlijk gebruik. Aldus is geen sprake van een
onevenredige aantasting van het privéleven van klaagster. Op dit punt is de klacht evenzeer
ongegrond.
De beslissing van de Raad luidt derhalve dat de klacht gegrond is voor zover deze
betrekking heeft op de wijze waarop het wederhoor is verwerkt, waardoor eenzijdig over
klaagster is bericht. Voor het overige is de klacht ongegrond.
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Uitspraak: deels gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bronnen, hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: tendentieuze berichtgeving

•

Privacy: bekende persoonlijkheden, vermelding persoonlijke gegevens

•

Aard van de publicatie: ingezonden brieven/reacties op websites

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/16, op de website www.nos.nl op 20-4-2012 en in Villamedia
magazine van 19-5-2012.

3.2.4

INZAGE VOORAF

De journalist die een interview of een ander artikel vooraf ter inzage geeft aan degene over
wie het artikel gaat, is vrij te bepalen hoe hij eventuele op- en aanmerkingen in het artikel
verwerkt. Tenzij vooraf anders is afgesproken, biedt inzage vooraf de betrokkene de
mogelijkheid te verzoeken om feitelijke onjuistheden te corrigeren en onduidelijkheden weg
te nemen. (punt 2.8.1. van de Leidraad van de Raad)
Schillemans c.s./Besselink en Trouw
De klacht betreft het artikel “De zee op als noodkreet” met de onderkop “Hoogbegaafde,
dyslectische broers zeggen nergens goed les te kunnen krijgen.” Kern van de klacht is dat
verweerders bij de voorbereiding van het artikel in strijd met gemaakte afspraken hebben
gehandeld, wat ertoe heeft geleid dat een artikel is verschenen waaruit een beeld naar
voren komt waarin klagers zich volstrekt niet kunnen vinden.
De Raad kan niet vaststellen wat in de aanvankelijke gesprekken tussen Besselink en
Schillemans is besproken over het doel van het interview, zodat hij niet kan beoordelen of
verweerders in dit opzicht al dan niet journalistiek ethisch juist hebben gehandeld. De Raad
acht verder niet aannemelijk dat Besselink, zoals Schillemans stelt, met haar zou hebben
afgesproken dat het artikel alleen zou worden geplaatst als Schillemans het volledig eens
zou zijn met de inhoud van het artikel.
Partijen zijn het er echter over eens dat er in ieder geval een afspraak bestond die inhield
dat Schillemans het artikel voor publicatie mocht inzien en feitelijke onjuistheden en
verkeerd geciteerde uitspraken mocht corrigeren. Besselink heeft zich voor wat betreft het
eerste concept van het artikel aan deze afspraak gehouden. Daarbij merkt de Raad op dat
Besselink niet gehouden was alle door Schillemans voorgestelde wijzigingen over te nemen.
Uit de stukken blijkt echter dat het artikel daarna aanmerkelijk is gewijzigd zonder dat het
opnieuw aan Schillemans is voorgelegd. Dat dit niet is gebeurd vindt de Raad onzorgvuldig,
te meer omdat had kunnen worden voorkomen dat er onwaarheden en fouten in het artikel
stonden zoals door klagers wordt beweerd.
De klacht is gegrond voor zover deze betrekking heeft op het schenden van de afspraak om
het artikel vooraf ter inzage te verstrekken. Voor zover de klacht erop ziet dat verweerders
afspraken zouden hebben geschonden over de inhoud van het artikel en over de volgens
klagers gestelde voorwaarde dat Schillemans toestemming moest geven voor definitieve
publicatie, is deze ongegrond.
Uitspraak: deels gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: afspraken, inzage vooraf

•

Aard van de publicatie: interview

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/65, in Trouw van 20-12-2012 en in Villamedia magazine van
18-1-2013.
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3.2.5

SELECTIE VAN NIEUWS

De journalist en zijn redactie zijn vrij in de selectie van nieuws. De journalist behoeft geen
toestemming voor of instemming met een publicatie te hebben van degene over wie hij
publiceert. Wel dient hij het belang dat met de publicatie is gediend, af te wegen tegen de
belangen die eventueel door de publicatie worden geschaad. (punten 1.2. en 1.3. van de
Leidraad van de Raad)
X/Timmers en BN/DeStem
In BN/DeStem is een artikel verschenen onder de kop “Loods wekt woede”. De publicatie
heeft betrekking op een conflict dat omwonenden hebben met de gemeente over de bouw
van een loods van klager.
De Raad overweegt dat het verweerders vrijstond om te berichten over dit conflict en
aandacht te besteden aan de visie van buurtbewoners, nu deze partij zijn in dit conflict.
Hoewel klager formeel bezien geen partij is in dit conflict, kan het zijn dat diens belangen
zodanig worden geraakt dat wederhoor is geboden. Naar het oordeel van de Raad wordt
klager echter in de publicatie – objectief bezien – niet gediskwalificeerd. Evenmin wordt de
indruk gewekt dat de vergunning voor de bouw op onjuiste gronden is verstrekt. In de
berichtgeving wordt slechts uiteengezet wat de bezwaren van omwonenden tegen de bouw
zijn en wordt melding gemaakt dat deze bezwaren door de gemeente zijn afgewezen. Er
bestaat dan ook geen grond voor het oordeel dat verweerders na afweging van alle
belangen bij klager wederhoor hadden moeten toepassen.
Evenmin is sprake van schending van de privacy van klager. Hij is in het artikel niet met
name genoemd en de publicatie betreft een kwestie in verband met zijn bedrijfsuitoefening
terwijl hijzelf elders woont.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: selectie van nieuws, hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: tendentieuze berichtgeving

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/19 en in Villamedia magazine van 19-5-2012.

3.2.6

OPEN VIZIER/VERBORGEN OPNAME-APPARATUUR

Bij het vergaren van informatie maakt de journalist zich als zodanig bekend. (punt 2.1.1. van
de Leidraad van de Raad)
Het gebruik van verborgen opname-apparatuur is niet toelaatbaar. Hiervan kan de journalist
alleen afwijken als hem geen andere weg open staat om een ernstige misstand aan het licht
te brengen of een zaak van maatschappelijk belang scherper te belichten, mits de werkwijze
geen onevenredige inbreuk maakt op de privacy en de veiligheid van betrokkenen.
Voordat een redactie besluit tot publicatie of uitzending van de gesprekken en beelden die
volgens de voornoemde werkwijzen zijn vergaard, dient zij het belang dat met de
openbaarmaking wordt gediend, af te wegen tegen de inbreuk die de publicatie of uitzending
maakt op rechten en rechtmatige belangen van betrokkenen. (punt 2.1.6. van de Leidraad
van de Raad)
X/TROS Radar
De klacht betreft een uitzending van TROS Radar, waarin aandacht wordt besteed aan
Memon-apparaten die de schadelijke gevolgen van elektrische lading (celstress) kunnen
meten en wegnemen. In de uitzending worden door verweerder de werking van de
apparatuur en verkooppraktijken van de fabrikant aan de kaak gesteld. Er wordt
geconcludeerd dat de apparatuur niet werkt.
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De Raad overweegt dat het maatschappelijk relevant en journalistiek geboden kan zijn om
journalistiek onderzoek te verrichten naar de werking en verkooppraktijk van Memonapparaten, gezien de zorg die in de samenleving bestaat over de mogelijk schadelijke
gevolgen van elektrische lading. Het is immers een taak van de pers om misstanden aan de
kaak te stellen.
De uitzending bevat concretiseringen en bijzonderheden die de beschuldigingen ten aanzien
van de werking van het apparaat ondersteunen. Deze informatie is daardoor relevant voor
de onderbouwing van de kritiek. Klager heeft weliswaar gesteld dat hij had willen
meewerken aan een opname, maar hij heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat
verweerder in dat geval het doel van de uitzending had kunnen verwezenlijken. De Raad is
van oordeel dat onder deze omstandigheden de handelwijze van verweerder niet
ontoelaatbaar is geweest.
Verder is van belang dat klagers naam niet is vermeld en dat zijn gezicht onherkenbaar is
gemaakt. Klager heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij ondanks deze maatregelen
in de uitzending algemeen herkenbaar is. Van een ontoelaatbare schending van klagers
privacy is naar het oordeel van de Raad geen sprake. Hierdoor is de Raad van oordeel dat
geen toestemming van klager nodig was om de beelden uit te zenden.
Verder overweegt de Raad dat de belangen van de fabrikant door de opnamen rechtstreeks
worden geraakt. In de uitzending wordt de fabrikant met de conclusies geconfronteerd en
wordt hij in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Er heeft derhalve op juiste wijze
wederhoor plaatsgevonden. Mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van
privacy, was verweerder niet gehouden tevens wederhoor bij klager toe te passen.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor, verborgen cameratechniek, open
vizier/verzwijgen eigen identiteit

•

Privacy: televisie

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/4 en in Villamedia magazine van 10-3-2012.
(Het door klager ingediende herzieningsverzoek is afgewezen, zie hiervoor onder 3.1.4
Herziening)
Van den Berg/Meldpunt! (Omroep Max)
In een uitzending van Meldpunt! is aandacht besteed aan klachten over
hotelkortingskaarten, die door klager c.q. zijn bedrijf Sell-It CV zijn verstrekt. Verweerder
heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een deugdelijke grondslag bestond voor hetgeen
in de uitzending aan de orde is gesteld. Bovendien is voldoende onderscheid gemaakt
tussen feiten, beweringen en meningen. Verder heeft de redactie voorafgaand aan de
uitzending meerdere malen contact gehad met klager en diens raadsman, waarbij zij de
strekking van de gedane uitlatingen aan klagers adres heeft kenbaar gemaakt. Het is
aannemelijk dat aldus de kern van de uitzending voor klager voldoende duidelijk moet zijn
geweest. Klager heeft uiteindelijk in de studio op de uitlatingen gereageerd, waarbij hem
ruimschoots de gelegenheid is geboden zijn visie naar voren te brengen. Van eenzijdige,
tendentieuze berichtgeving is geen sprake. Dit klachtonderdeel is ongegrond.
Ten aanzien van het gebruik van een verborgen camera heeft verweerder aangevoerd dat
de redactie wederhoor wilde toepassen, maar twijfelde aan de bereidwilligheid van klager
om met haar te spreken en (vooral) daarom ervoor heeft gekozen om klager met een
verborgen camera te benaderen. Deze werkwijze kan echter niet worden aangemerkt als
een juiste manier tot het bieden van een gelegenheid tot wederhoor. Overigens heeft
verweerder onvoldoende aangetoond dat het doel op dat moment niet op een andere
manier kon worden bereikt en evenmin dat de beelden een maatschappelijk belang zouden
dienen. Reeds om deze reden is op dit punt journalistiek ontoelaatbaar gehandeld. Daarbij
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komt dat verweerder deze beelden vervolgens heeft gebruikt om klager ertoe te bewegen in
de uitzending aanwezig te zijn. Daarmee heeft verweerder zijn positie misbruikt. Dit
onderdeel van de klacht is gegrond.
Ten slotte overweegt de Raad dat verweerder voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij
op verzoek van de raadsman van klager enkele reacties van zijn website heeft verwijderd,
die een ernstige beschuldiging of een diffamerende uitlating jegens klager bevatten.
Daarmee heeft hij adequaat en conform de uitgangspunten van de Leidraad van de Raad
gehandeld. Verder is niet gebleken dat op het forum andere reacties zijn geplaatst met een
zodanige inhoud dat deze door verweerder verwijderd hadden moeten worden. Dit
klachtonderdeel is ongegrond.
Uitspraak: deels gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor, misbruik van positie, verborgen
camera

•

Feitenweergave: tendentieuze berichtgeving

•

Aard van de publicatie: reacties op websites

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/57 en in Villamedia magazine van 16-11-2012.
Weebers/Pommerel, Martin en Editie NL (RTL)
Klager maakt bezwaar tegen uitzending van de reportage “’Van huisarts veranderen: niet te
doen’”, waarin aandacht is besteed aan problemen rond het wisselen van huisarts. Kern van
de klacht is dat verweerders onder valse voorwendselen een gesprek met de assistente van
klager hebben opgenomen en ten onrechte zijn overgegaan tot publicatie daarvan.
Verweerders hebben niet op de klacht gereageerd.
Naar het oordeel van de Raad blijkt uit de uitzending dat voldoende aanleiding bestond om
aan het onderwerp aandacht te besteden. De situatie dat door onderlinge afspraken de
vestigingsvrijheid van huisartsen en keuzevrijheid van patiënten wordt ingeperkt is
maatschappelijk ongewenst. Dit blijkt ook uit de boete die door de Nederlandse
Mededingingsautoriteit aan de Landelijke Huisartsen Vereniging is opgelegd. Het
uitgezonden materiaal dat verweerders met de gevolgde werkwijze hebben vergaard bevat
een concreet voorbeeld van de door de Mededingingsautoriteit beboete handelwijze. De
opnamen zijn daardoor relevant voor de onderbouwing van de kritiek en geven aan de
uitzending een meerwaarde. Klager heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat
verweerders dit ook op een andere wijze hadden kunnen verwezenlijken. Daarbij komt dat
de naam van de huisartsenpraktijk van klager niet is vermeld en dat de opnamen voldoende
onherkenbaar zijn gemaakt. Bovendien hebben verweerders klager voorafgaand aan de
uitzending met de opname geconfronteerd en hem in de gelegenheid gesteld daarop te
reageren. Die reactie is in de uitzending verwerkt. Dat dat op onjuiste wijze is gebeurd, is
niet gebleken.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bandopnames, open vizier/verzwijgen eigen identiteit

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/12 en in Villamedia magazine van 7-4-2012.
Gerrits en High Fashion Music /Oost (PowNed)
Op 30 november 2011 is op de website van PowNed het bericht “Buma/Stemra bestuurder
corrupt” met de onderkop “Buma/Stemra bestuurder Jochem Gerrits maakt misbruik van zijn
functie” verschenen. Kort gezegd gaat het bericht over een conflict tussen Gerrits en
componist Melchior Rietveldt. In diverse uitzendingen van PowNews van diezelfde dag en
daarna, en in andere artikelen op de website is aan de kwestie aandacht besteed. In de
uitzending van 30 november 2011 zijn fragmenten getoond van R. Storm – adviseur van
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Rietveldt – die vanuit de studio van verweerder met Gerrits belt en daarbij aanwijzingen
krijgt van een medewerker van verweerder. In een bericht dat op 1 december 2011 op de
website van PowNed is geplaatst, is een link opgenomen naar de volledige opname van het
telefoongesprek.
De Raad overweegt dat Gerrits in de uitzending van 30 november 2011 wordt verweten zich
schuldig te maken aan corruptie. Dit is een zeer ernstige beschuldiging, die louter lijkt te zijn
gebaseerd op de beweringen van Rietveldt en Storm – waarmee Gerrits in conflict is – en de
getoonde fragmenten van een telefoongesprek dat Gerrits heeft gevoerd met Storm. In dat
verband is relevant dat klagers onbetwist hebben gesteld dat het telefoongesprek zonder
medeweten van Gerrits is opgenomen en uitgezonden c.q. gepubliceerd. Klagers hebben
voldoende aannemelijk gemaakt dat verweerder met het instrueren van Storm bij het voeren
van het telefoongesprek Gerrits uitspraken heeft ontlokt, terwijl bovendien door de wijze van
montage van het telefoongesprek – dat ongeveer een half uur heeft geduurd, terwijl slechts
enkele minuten zijn getoond – het gesprek een andere lading heeft gekregen en geen recht
doet aan de essentie daarvan. Uit de uitzending is niet gebleken dat voor de beschuldiging
van corruptie een nadere onderbouwing bestond. Bovendien is niet gebleken dat klagers
voorafgaand aan de uitzending van 30 november 2011 de mogelijkheid tot wederhoor is
geboden. Door op 30 november 2011 over klagers te berichten en daarop in latere
berichtgeving voort te borduren op de wijze zoals hij heeft gedaan, heeft verweerder
journalistiek onzorgvuldig jegens klagers gehandeld.
Dat verweerder later in een publicatie op zijn website een link heeft opgenomen naar het
volledige telefoongesprek tussen Gerrits en Storm laat het voorgaande onverlet: in de
uitzending van 30 november is niet kenbaar gemaakt dat het volledige telefoongesprek via
de website van verweerder te beluisteren was, nog daargelaten de vraag of in dit geval van
de gemiddelde kijker kan worden verwacht dat hij na een uitzending van slechts enkele
minuten vervolgens via internet een telefoongesprek van ongeveer 30 minuten zal
beluisteren om zich zo een beter beeld van de kwestie te kunnen vormen. Evenmin kan aan
het oordeel afdoen dat verweerder later geprobeerd heeft Gerrits te interviewen, te meer
omdat Gerrits – gelet op de eerdere opstelling van verweerder – dit niet behoefde te
beschouwen als een serieuze gelegenheid tot het bieden van een weerwoord.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bandopnames, bronnen, hoor en wederhoor, open
vizier/verzwijgen eigen identiteit

•

Feitenweergave: tendentieuze berichtgeving

•

Procedure: medewerking aan procedure

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/38 en in Villamedia magazine van 22-9-2012.

3.3

Privacy

De journalist zal de privacy van personen niet verder aantasten dan in het kader van zijn
berichtgeving redelijkerwijs noodzakelijk is. Een inbreuk op de privacy overschrijdt de
grenzen van zorgvuldige journalistiek wanneer deze niet in redelijke verhouding staat tot het
maatschappelijk belang van de publicatie. (punt 2.4.1. van de Leidraad van de Raad)

3.3.1

VERMELDING PERSOONLIJKE GEGEVENS

Burgers/Jansen en De Telegraaf
De klacht gaat over het artikel “Man overlijdt tijdens uitvaart vrouw” waarin aandacht is
besteed aan het overlijden van de ouders van klaagster. Verweerders hebben niet op de
klacht gereageerd.
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De Raad overweegt dat het verweerders vrijstond om over het voorval te berichten, ondanks
het verzoek daartoe om dat niet te doen. Echter, nu aan Jansen duidelijk te kennen was
gegeven dat klaagster en haar familie geen prijs stelden op publiciteit, had het op de weg
van verweerders gelegen de berichtgeving te anonimiseren. Daarbij is van belang dat
betrokkenen geen prominente figuren zijn en dat niet valt in te zien welk maatschappelijk
belang is gediend bij de vermelding van de namen van betrokkenen.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: selectie van nieuws

•

Privacy: vermelding van persoonlijke gegevens

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/36 en in Villamedia magazine van 25-9-2012.
X/Eindhovens Dagblad
De klacht gaat over het artikel “’Oppasoma kweekt toch geen wiet?’” waarin klaagster is
genoemd. De Raad stelt vast dat klaagster op eigen initiatief contact heeft opgenomen met
de redactie om aandacht te vragen voor hetgeen haar is overkomen, klaarblijkelijk om een
misstand publiekelijk aan de kaak te stellen. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat de
privacy van klaagster disproportioneel is aangetast. Verweerder heeft bovendien een
evenwichtig beeld geschetst van wat klaagster is overkomen. Verder is niet gebleken dat de
gewraakte berichtgeving feitelijke onjuistheden bevat of dat verweerder anderszins
journalistiek ontoelaatbaar heeft gehandeld.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Privacy: vermelding persoonlijke gegevens

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/60 en in Villamedia magazine van 14-12-2012.
X/Mat, NRC Handelsblad en NRC.Next
De klacht betreft een publicatie over Body Dysmorphic Disorder, waarin klaagster met haar
voornaam is aangeduid. De stoornis gaat over mensen die geobsedeerd zijn door hun
uiterlijk. Het is journalistiek relevant om de uiterlijke kenmerken van klaagster te beschrijven,
ook omdat uit het artikel blijkt dat een van die kenmerken de katalysator is geweest voor de
stoornis van klaagster. Dat klaagster door haar directe omgeving in de publicatie is herkend,
kan aan het oordeel niet afdoen. Van doorslaggevende betekenis is, dat klaagster haar
verhaal heeft gedaan tijdens een symposium. De passage over klaagster is niet meer dan
een herhaling van door haar zelf in het openbaar gegeven informatie. Niet kan worden
geconcludeerd dat klaagsters privacy disproportioneel is geschaad.
Klaagster behoefde niet in de gelegenheid te worden gesteld om te reageren. Overigens
heeft een journalist in het algemeen geen toestemming voor of instemming met een
publicatie nodig van degene over wie hij publiceert. Weliswaar hebben verweerders duidelijk
gemaakt dat zij de gang van zaken achteraf betreuren en dat het beter zou zijn geweest als
klaagster vooraf over de publicatie was geïnformeerd, maar dit betekent niet dat zij
journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld.
Voor zover klaagster heeft gesteld dat zij ten onrechte als ‘patiënt’ is aangeduid, overweegt
de Raad dat in de uitnodiging voor het symposium is vermeld dat een ‘interview met patiënt’
zou plaatsvinden. Daarnaast volgt uit het artikel dat psychiaters de mening zijn toegedaan
dat de stoornis chronisch is. Verder blijkt voldoende duidelijk dat klaagster meent dat zij over
haar stoornis is heengegroeid. Dat niet is vermeld dat klaagster op een symposium heeft
gesproken, is geen relevante omissie.
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Verweerders hebben met de publicatie niet ontoelaatbaar gehandeld. Dat neemt niet weg
dat het beter zou zijn geweest als zij sneller hadden gereageerd, nadat klaagster haar
bezwaren aan hen had kenbaar gemaakt, en eerder hun spijt over de gang van zaken
hadden betuigd. Daarmee zou wellicht de procedure bij de Raad zijn voorkomen.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Privacy: vermelding persoonlijke gegevens

•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/58 en in Villamedia magazine van 14-12-2012.
Nb. Het door klaagster ingediende herzieningsverzoek is behandeld op de zitting van de
Raad van 25 januari 2013. De beslissing van de herzieningskamer was bij het vaststellen
van dit jaarverslag nog niet gereed.

3.3.2

FOTO’S EN TELEVISIE

X en Y/Bijlstra, Noordhollands Dagblad en Geassocieerde Pers Diensten (GPD)
De klacht betreft het artikel “Slank & fit door vasten en sporten” dat in het Noordhollands
Dagblad is verschenen, waarbij een foto is geplaatst waarop klaagsters hardlopend door
een park zijn afgebeeld met het onderschrift “Sportvasten, tien dagen nauwelijks eten én
elke dag sporten. Je valt ervan af en wordt nog fitter ook.”
De Raad overweegt dat door plaatsing van de foto met het daarbij behorende onderschrift
een relatie gelegd lijkt te worden tussen het artikel en de sportende vrouwen op de foto. Van
een disproportionele aantasting van de privacy of belangen van klaagsters is echter geen
sprake. Het artikel en het illustratiemateriaal zijn algemeen van aard, terwijl de foto in de
openbare ruimte is gemaakt. Niet aannemelijk is dat het sportvasten naar algemene
opvatting zodanig negatief wordt beschouwd, dat plaatsing van de foto in de context van het
artikel journalistiek ontoelaatbaar moet worden geacht.
Hoewel het beter was geweest wanneer in het onderschrift was vermeld dat de afgebeelde
personen zelf geen link hebben met sportvasten, hebben verweerders niet journalistiek
onzorgvuldig gehandeld.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Privacy: foto’s

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/26 en in Villamedia magazine van 30-6-2012.
Azaaj/EénVandaag (TROS/AVRO)
De klacht richt zich tegen een aflevering van EénVandaag waarin aandacht is besteed aan
misstanden in de thuiszorg. In de uitzending komt naar voren dat door instanties zorg wordt
gedeclareerd die niet is gegeven en dat (onder meer niet-gekwalificeerde) medewerkers
worden onderbetaald. In dat verband overweegt de Raad dat het maatschappelijk relevant
en journalistiek geboden kan zijn om journalistiek onderzoek te verrichten naar de mogelijke
betrokkenheid van klager bij deze onoorbare praktijken.
Gelet op de aard en inhoud van de uitzending is het journalistiek relevant en niet
ontoelaatbaar te berichten dat klager ‘betrokken was bij de fraude van UenZo’. Niet ter
discussie staat dat het Openbaar Ministerie in 2008 in deze kwestie een fraudeonderzoek is
gestart waarbij klager door het Openbaar Ministerie als verdachte wordt beschouwd. Op dit
punt is de klacht derhalve ongegrond.
Het voorgaande neemt niet weg dat een journalist bij zijn onderzoek zorgvuldig te werk moet
gaan. Tussen partijen is niet in geschil, en de Raad sluit zich daarbij aan, dat het in dit geval
niet nodig was de persoonlijke gegevens van klager te vermelden en dat die gegevens

Raad voor de Journalistiek - Jaarverslag 2012

37

geanonimiseerd hadden kunnen worden zonder dat afbreuk zou zijn gedaan aan de aard en
inhoud van de uitzending. Door niettemin de gegevens van klager in beeld te brengen heeft
verweerder journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Het feit dat verweerder dit heeft erkend en
om die reden de uitzending van internet heeft verwijderd, doet daaraan niet af.
Nu de persoonlijke gegevens van klager in beeld zijn gebracht in het kader van
berichtgeving over bovenstaande praktijken, moet worden geconcludeerd dat klager
persoonlijk in de berichtgeving is gediskwalificeerd. Door na te laten wederhoor toe te
passen heeft verweerder grenzen overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van
journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is. Op dit punt is de
klacht dan ook gegrond.
Uitspraak: deels gegrond
Trefwoorden:
•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving

•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Privacy: televisie

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/5 en in Villamedia magazine van 10-3-2012.
X/Hermsen, Hertsenberg en Opgelicht?! (TROS)
Klager maakt bezwaar tegen een uitzending waarin aandacht is besteed aan de werkwijze
van budgetbeheerders. Kern van de klacht is dat zonder deugdelijke toepassing van
wederhoor beschuldigingen aan klagers adres zijn geuit en dat een onevenredige inbreuk is
gemaakt op de privacy van klager. Verweerders hebben niet op de klacht gereageerd.
In de uitzending is aandacht besteed aan de gang van zaken bij Stichting
Budgetbeheerdienst, waarvan klager van 2009-2010 voorzitter is geweest. Met de
berichtgeving over (vermeende) misstanden bij de Stichting is een maatschappelijk belang
gediend. De uitzending is zodanig toegespitst op de persoon van klager, dat de gemiddelde
kijker zich niet aan de indruk kan onttrekken dat geschetste problemen bij de Stichting
enkel, althans voor een belangrijk deel, aan klager te wijten zijn. Klager worden gedragingen
verweten die neerkomen op het in strijd met toezeggingen niet benutten van gelden van
cliënten voor de aflossing van hun schulden. Aldus is klagers functioneren ernstig in twijfel
getrokken en zijn integriteit in aanzienlijke mate aangetast.
Naar het oordeel van de Raad kan de omstandigheid dat klager van de gelegenheid tot
wederhoor niet adequaat gebruik heeft gemaakt, verweerders niet worden tegengeworpen.
Verweerders hebben de conclusie van de door klager in zijn e-mail verstrekte reactie
verwerkt in de uitzending. Niet is gebleken dat dat op journalistiek onzorgvuldige wijze is
geschied. In zoverre is de klacht dan ook ongegrond.
Verder overweegt de Raad dat klager herhaaldelijk is genoemd en door middel van
meerdere foto’s herkenbaar in beeld is gebracht. Niet is gebleken dat met het vermelden
van de volledige naam van klager een maatschappelijk belang is gediend, dat bovendien
zwaarder weegt dan het individuele belang van klager. Klager had ook met initialen kunnen
worden aangeduid en onherkenbaar in beeld kunnen worden gebracht, zonder dat afbreuk
was gedaan aan de aard en inhoud van de uitzending. Niet is gebleken dat door het
weglaten van zijn volledige naam een onaanvaardbare onduidelijkheid voor de kijker zou
zijn ontstaan. Verweerders hebben niet op verantwoorde wijze het belang van klager bij de
bescherming van diens privacy afgewogen tegen het maatschappelijk belang dat met de
publicatie is gediend. Daarbij neemt de Raad in aanmerking hetgeen hij heeft overwogen
ten aanzien van de ernst van de aan het adres van klager geuite aantijgingen en de
omstandigheid dat klager al enige tijd geen bestuursfunctie meer bekleedde bij de Stichting
Budgetbeheerdienst. Op dit punt is de klacht derhalve gegrond.
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Uitspraak: deels gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Privacy: foto’s, vermelding persoonlijke gegevens

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/13 en in Villamedia magazine van 19-5-2012.

3.3.3

BEKENDE PERSOONLIJKHEDEN

Voor mensen met publieke c.q. min of meer openbare functies en voor bekende
Nederlanders is een zekere mate van blootstelling aan ongewilde publiciteit onvermijdelijk.
Hun privégedrag en gedrag in besloten en privé-omgeving hebben recht op bescherming
tegen ongewilde inbreuken, tenzij dat gedrag aantoonbaar van invloed is op hun publiek
functioneren. (punt 2.4.2. van de Leidraad van de Raad)
X/Gybels en Dagblad De Limburger
De klacht betreft allereerst de artikelen “’Discussie over declaraties van raadsleden is
nodig’” en “Politieke partijen willen debat over declaratieregeling”.
Uit hetgeen klaagster heeft aangevoerd maakt de Raad op dat haar bezwaar tegen deze
berichtgeving met name erin is gelegen, dat die is gebaseerd op een tip van iemand met wie
klaagster in conflict was. Verweerders hebben ter zake gesteld dat de tipgever bewijzen
over de declaratie had meegestuurd. De Raad overweegt in dit verband dat het de journalist
vrij staat naar aanleiding van een tip eigen onderzoek te verrichten, ook indien die tip
afkomstig is van iemand waarmee de betrokkene in conflict is. Bij zijn onderzoek heeft de
journalist kennelijk de burgemeester, althans diens woordvoerder, en de raadsgriffier
gesproken. Vervolgens heeft hij contact gezocht met klaagster en haar reactie in de
berichtgeving verwerkt. Klaagster heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de artikelen
relevante onjuistheden bevatten. Er is verder geen aanleiding voor het oordeel dat de
berichtgeving eenzijdig en tendentieus is of geen nieuwswaarde had. In het eerste artikel is
bovendien een reactie van klaagster weergegeven. Het was niet nodig ook in het tweede
artikel een reactie van klaagster op te nemen, aangezien dat een vervolgbericht betreft
waarin de meningen van de fractievoorzitters over de kwestie zijn opgenomen. Dat
verweerders de ingezonden brief van klaagster niet hebben willen plaatsen, leidt niet tot de
conclusie dat zij daarmee jegens klaagster onzorgvuldig hebben gehandeld. Verder heeft
klaagster bezwaar gemaakt tegen het artikel “Een terriër zonder halsband”, dat een portret
van haar bevat. Gesteld noch gebleken is dat de vermelde feiten onjuist zijn. Deze geven
een deel weer van de politieke loopbaan van klaagster. Het is voor de gemiddelde lezer
voldoende duidelijk dat het artikel een schets betreft van de handelwijze van klaagster
gedurende haar politieke loopbaan. Daarbij heeft de journalist zich, behalve op de hiervoor
bedoelde feiten, gebaseerd op zijn eigen waarnemingen en niet op uitlatingen van derden.
Uit het woordgebruik blijkt ook voldoende dat de gedane beweringen en meningen over
klaagster alleen afkomstig zijn van de journalist. Hij hoefde daarbij niet neutraal te werk te
gaan. Gezien het feit dat het artikel enerzijds van feitelijke aard is en anderzijds duidelijk de
mening van de journalist behelst, acht de Raad het niet ontoelaatbaar dat ten aanzien van
dit artikel geen wederhoor is toegepast. Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bronnen, hoor en wederhoor

•

Privacy: bekende persoonlijkheden

•

Aard van de publicatie: portret/profiel

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/9 en in Villamedia magazine van 24-3-2012.
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3.3.4

VERDACHTEN EN VEROORDEELDEN

De journalist voorkomt dat hij gegevens in woord en beeld publiceert waardoor verdachten
en veroordeelden buiten de kring van personen bij wie ze al bekend zijn, eenvoudig kunnen
worden geïdentificeerd en getraceerd. Aan deze regel is de journalist niet gehouden
wanneer:
•
•

de naam een wezenlijk bestanddeel van de berichtgeving is;
het niet vermelden van de naam wegens de algemene bekendheid van de betrokkene
geen doel dient;

•

door het niet vermelden van de naam verwarring kan ontstaan met anderen die
hierdoor voorzienbaar kunnen worden geschaad;

•

het vermelden van de naam gebeurt in het kader van opsporingsberichtgeving;

•

de betrokkene zelf de openbaarheid zoekt.

(punt 2.4.6. van de Leidraad van de Raad)
X/AD Haagsche Courant
Klager maakt bezwaar tegen het artikel “Man (80) vrijgesproken van poging doodslag in
Benthuizen”. Hij meent dat zijn privacy onnodig is aangetast.
De Raad stelt voorop dat met berichtgeving over uitspraken in strafrechtelijke procedures
een maatschappelijk belang wordt gediend. De wijze waarop klager in het artikel is
aangeduid, is in het kader van berichtgeving over strafzaken journalistiek gebruikelijk en niet
ontoelaatbaar. In het algemeen kan daarmee worden voorkomen dat een betrokkene
eenvoudig kan worden geïdentificeerd. Uit hetgeen klager heeft aangevoerd maakt de Raad
op dat klager met name bezwaar heeft tegen de publicatie, omdat hierdoor in zijn naaste
omgeving bekend is geworden dat de feiten over zijn strafzaak niet stroken met hetgeen hij
daarover heeft meegedeeld. Voor zover klager heeft betoogd dat aldus een
ongerechtvaardigde inbreuk is gemaakt op zijn privacy, kan dit verweerder echter niet
worden aangerekend. De Raad acht het verder niet aannemelijk dat klager voor het grote
lezerspubliek, buiten de woonkern van klager, in het artikel identificeerbaar is. Verweerder
heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat het journalistiek relevant is om in lokale
edities de woonkern van een betrokkene c.q. de plaats waar de gebeurtenis heeft
plaatsgevonden te vermelden, ten einde een zo volledig mogelijk en controleerbaar beeld
van het nieuwsfeit te schetsen. Naar het oordeel van de Raad is geen sprake van een
ongerechtvaardigde aantasting van klagers privéleven.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Privacy: verdachten/veroordeelden

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/8 en in Villamedia magazine van 24-3-2012.
Onder omstandigheden kan het journalistiek relevant zijn de naam van het bedrijf van een
verdachte te vermelden.
X/Van Dongen, Nijland, Schenk, Verlinden en BN DeStem
Klager maakt bezwaar tegen berichtgeving over omstreden vastgoedtransacties bij
woningcorporatie Laurentius. Kern van de klacht is dat verweerders journalistiek
ontoelaatbaar hebben gehandeld door het vermelden van de namen van klager en diens
onderneming, (voormalige) functies van klager en zijn woon- en werklocaties.
De Raad is van oordeel dat de publicaties een maatschappelijk belang dienen. In de
artikelen wordt aandacht besteed aan een strafzaak, waarbij een woningcorporatie is
betrokken die mede met publieke gelden wordt gefinancierd. Het genoemde bedrijf van
klager speelt kennelijk een relevante rol in die strafzaak, nu het bedrijf ervan verdacht wordt
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betrokken te zijn bij de strafbare feiten. Het is maatschappelijk en journalistiek relevant
daarover te berichten op de wijze zoals verweerders hebben gedaan. Verder is voldoende
aannemelijk dat klager, gezien zijn (voormalige) functies, in de regio algemene bekendheid
geniet. Er is geen sprake van een journalistiek onzorgvuldige aantasting van klagers
privéleven.
Met betrekking tot de column overweegt de Raad dat columnisten een grote mate van
vrijheid toekomt om hun mening te geven over gebeurtenissen en personen. Daarbij zijn
stijlmiddelen als overdrijven en bewust eenzijdig belichten geoorloofd. De grenzen van het
toelaatbare worden overschreden wanneer (passages in) columns in redelijkheid geen
ruimte laten voor een andere karakterisering dan dat zij kwetsend en beledigend zijn voor
personen of bevolkingsgroepen. Gesteld noch gebleken is dat daarvan in het onderhavige
geval sprake is.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Privacy: bekende persoonlijkheden, verdachten/veroordeelden, vermelding
persoonlijke gegevens

•

Aard van de publicatie: column

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/59 en in Villamedia magazine van 14-12-2012.

3.4

Feitenweergave

De journalist bericht waarheidsgetrouw. Op basis van zijn informatie moeten lezers, kijkers
en luisteraars zich een zo volledig mogelijk en controleerbaar beeld kunnen vormen van het
nieuwsfeit waarover wordt bericht. (punt 1.1. van de Leidraad van de Raad)

3.4.1

ONJUISTE BERICHTGEVING

Hofstede/Linssen en Brabants Dagblad
In het Brabants Dagblad is een artikel verschenen onder de kop “Aangifte smaad tegen
CDA’ers Maasdriel” en de bovenkop “Klacht – Politie toetst of er voldoende reden is voor
strafvervolging”. De klacht richt zich met name op het gebruik van de term ‘smaad’ en tegen
het vermelden van namen van personen tegen wie de aangifte van klager zou zijn gericht.
De Raad stelt vast dat in een door klager overgelegde brief aan de politie, waarin klager zijn
aangifte heeft beschreven, als vermoedelijke verdachten de in het artikel genoemde
personen met naam zijn vermeld. Er is in dit opzicht geen sprake van onjuiste berichtgeving.
Met betrekking tot het gebruik van de term ‘smaad’ overweegt de Raad verder dat in het
door klager overgelegde proces-verbaal van aangifte is vermeld dat klager aangifte heeft
gedaan van ‘belediging, smaad, smaadschrift en laster’. Verweerders hebben niet
ontoelaatbaar gehandeld door dit samen te vatten met het begrip ‘smaad’.
Verder is op de website van het Brabants Dagblad het artikel “Vragen over Pasnagelshof”
verschenen, waaronder reacties zijn geplaatst. De door klager beschreven reacties bevatten
geen zodanig ernstige beschuldiging of diffamerende uitlating jegens hem, dat deze door
verweerders verwijderd hadden moeten worden. Verweerders hebben ter zake niet
journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
Ten slotte heeft klager gesteld dat verweerders hebben geweigerd een door hem geplaatste
reactie te publiceren. Verweerders hebben daar tegenover gesteld dat zij met een dergelijke
weigering niet bekend zijn. De Raad kan op grond van de standpunten van partijen niet
vaststellen of het standpunt van klager juist is en onthoudt zich daarom van een oordeel op
dit punt.
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Uitspraak: onthouding oordeel c.q. ongegrond
Trefwoorden:
•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving

•

Rectificatie/weerwoord: ingezonden brieven

•

Aard van de publicaties: reacties op websites

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/45 en in Villamedia magazine van 19-10-2012.
Kriek/Het Orgel
In Het Orgel, tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, is het
artikel “Sexbierum, Sixtuskerk” verschenen. Daarin is een beschrijving gegeven van de
geschiedenis van en de (restauratie) werkzaamheden aan het orgel uit de Sixtuskerk te
Sexbierum. In dat verband is klager genoemd. Volgens klager is sprake van onjuiste
berichtgeving doordat ten onrechte niet de reden van beëindiging van de samenwerking
tussen hem en het stichtingsbestuur, dat de kerk beheerde, is vermeld en dat deze omissie
niet is hersteld.
Niet ter discussie staat dat de in de publicatie beschreven samenwerking tussen klager en
het stichtingsbestuur is beëindigd. Dit is ook in het artikel vermeld. Er is derhalve geen
sprake van een feitelijke onjuistheid. Dat de reden van de beëindiging onvermeld is gelaten,
is in dit geval geen zodanige omissie dat verweerder daarmee journalistiek onzorgvuldig
jegens klager heeft gehandeld. Hoewel het verweerder had gesierd als hij in zijn rectificatie
op dit punt de duidelijkheid had willen verschaffen waarom klager had verzocht, was hij
daartoe niet verplicht. Overigens is niet gebleken dat de gewraakte berichtgeving relevante
feitelijke onjuistheden bevat of verweerder anderszins journalistiek ontoelaatbaar heeft
gehandeld. Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving

•

Rectificatie/weerwoord: rectificatie

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/15 en in Villamedia magazine van 19-5-2012.
Kreemers/Dohmen en NRC Handelsblad
In NRC Handelsblad is het artikel “’Marijnen beïnvloedde in misbruikzaak RK Kerk’”
verschenen. Kern van de klacht is dat het artikel onjuistheden bevat, meer in het bijzonder
dat in de kop en het artikel mededelingen aan klager worden toegeschreven die hij niet heeft
gedaan.
De Raad overweegt dat er een discrepantie bestond tussen hetgeen klager in een e-mail
aan verweerders heeft medegedeeld en hetgeen is vermeld in het eindrapport van de
commissie-Deetman. Verweerders hebben naar aanleiding van die discrepantie onderzoek
gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat de door klager beschreven ‘daadwerkelijk
doorgezette poging’ van Marijnen tot beïnvloeding van de secretaris-generaal van het
ministerie van Justitie in relatie stond tot seksueel misbruik. Of deze conclusie feitelijk juist
is, kan de Raad niet beoordelen. De Raad is echter wel van mening dat verweerders,
gegeven de feiten en omstandigheden waarop het artikel is gebaseerd, voldoende
aannemelijk hebben gemaakt dat de door hen gemaakte conclusie voor de hand lag. Van
een journalistiek onzorgvuldige kop is geen sprake. Bij lezing van het artikel is voldoende
duidelijk dat het niet gaat om een letterlijk citaat van klager, maar om een beknopte
samenvatting van het artikel, dat is gebaseerd op zowel mededelingen van klager als op het
eindrapport van de commissie-Deetman.
Verweerders hebben met de publicatie van het artikel en de weigering tot rectificatie niet
ontoelaatbaar gehandeld. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat aan klager
voldoende gelegenheid tot wederhoor – en dus van preventieve correctie – is geboden.
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Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/53 en in Villamedia magazine van 16-11-2012.
Stichting Pink Ribbon/Pennarts, Tweebeeke, Kuyl en Gelauff (NTR en NOS)
Op 16 november 2011 is in een uitzending van Nieuwsuur aandacht besteed aan klaagster.
Die uitzending is aangekondigd in het NOS Journaal van diezelfde dag om 20:00 uur.
Verder is op 28 maart 2012 in een uitzending van Nieuwsuur opnieuw aandacht aan
klaagster besteed, waarbij de directeur van klaagster live in de studio is geïnterviewd. Kern
van de klacht is dat in de twee uitzendingen van 16 november 2011 onjuist en tendentieus
over klaagster is bericht, waarbij haar onvoldoende gelegenheid tot wederhoor is geboden,
en dat vervolgens met de uitzending van het interview op 28 maart 2012 niet is voldaan aan
de tussen partijen gemaakte afspraken.
Verweerders hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat op basis van de voorhanden
zijnde informatie en documentatie voldoende reden bestond om in de uitzendingen
indringende kritische vragen aan de orde te stellen over inkomsten en uitgaven voor
wetenschappelijk onderzoek door klaagster.
Voorts is klaagster door middel van een vooraf afgesproken interview uitgebreid aan het
woord gekomen. Voorafgaand aan het interview hebben partijen meerdere malen contact
gehad. Het interview met de toenmalig interim directeur van klaagster heeft ruim 1,5 uur
geduurd, waarbij ook nog een collega van haar aanwezig was. Het is aannemelijk dat
daarbij de strekking van de uitzending voor klaagster voldoende duidelijk moet zijn geweest
en dat haar interim directeur voldoende gelegenheid heeft gehad om desgewenst
opheldering te vragen. Aldus is klaagster voldoende in de gelegenheid gesteld om
voorafgaand aan de uitzendingen van 16 november 2011 te reageren. Zij heeft onvoldoende
aannemelijk gemaakt dat de reactie van haar interim directeur op journalistiek onzorgvuldige
wijze is verwerkt. Nu het NOS Journaal geen andere aantijgingen bevatte en daarin
fragmenten zijn getoond van het interview, behoefde klaagster niet nog apart voorafgaand
aan de aankondiging in het NOS Journaal in de gelegenheid te worden gesteld om te
reageren.
Gelet op het voorgaande is van eenzijdige berichtgeving geen sprake. Klaagster heeft
echter wel voldoende aannemelijk gemaakt dat op onderdelen onjuist over haar c.q. haar
bedrijfsvoering is bericht. Enerzijds kan met recht worden gesteld dat verweerders nog
nauwkeuriger onderzoek hadden kunnen verrichten en genuanceerder over de kwestie
hadden kunnen berichten, maar anderzijds kan niet worden ontkend dat de onjuiste
berichtgeving voor een niet onbelangrijk deel te wijten is aan de gebrekkige
informatievoorziening van klaagster zelf. De Raad is van oordeel dat in zoverre in de
uitzendingen van 16 november 2011 onjuist en daardoor tendentieus over klaagster is
bericht, dit verweerders niet zodanig kan worden toegerekend dat zij daarmee journalistiek
ontoelaatbaar hebben gehandeld.
Dat neemt niet weg dat het Nieuwsuur c.q. Tweebeeke zou hebben gesierd – mede gezien
het constructieve overleg dat partijen na 16 november 2011 hebben gevoerd – als in het
interview van 28 maart 2012 meer begrip zou zijn getoond voor de positie van klaagster en
de gevolgen die zij door de berichtgeving van 16 november heeft ondervonden. Naar het
oordeel van de Raad is echter niet gebleken dat verweerders met het interview in strijd met
gemaakte afspraken of anderszins journalistiek onzorgvuldig jegens klaagster hebben
gehandeld. Dat het interview mogelijk anders is verlopen dan klaagster had verwacht, kan
daaraan niet afdoen.
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Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bronnen, hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: onjuiste, tendentieuze berichtgeving

•

Aard van de publicatie: interview

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/43 en in Villamedia magazine van 22-9-2012.

3.4.2

TENDENTIEUZE BERICHTGEVING

De journalist vermijdt eenzijdige en tendentieuze berichtgeving (…).
(punt 1.5. van de Leidraad van de Raad)
Viel (Viel Plantencentrum)/de Stentor
Klager heeft bezwaar gemaakt tegen het artikel “Plantenkweker Oldebroek tegen woning
juwelier”, waarin verslag wordt gedaan van een openbare rechtszitting in een
bestuursrechtelijke procedure. Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat zijn belang om
zoveel mogelijk onherkenbaar te blijven zo zwaar weegt dat van het vermelden van zijn
naam en de naam van zijn bedrijf had moeten worden afgezien. Verder is niet aannemelijk
geworden dat het artikel klagers belang zodanig raakt dat wederhoor was geboden. Er is
dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat verweerder journalistiek onzorgvuldig heeft
gehandeld door de naam van klager en diens bedrijf te vermelden en wederhoor
achterwege te laten.
De klacht is echter wel gegrond voor zover deze betrekking heeft op de onvolledige wijze
waarop over de kwestie is bericht. Door de wijze waarop het geschil van klager met de
gemeente is beschreven – onder meer door de stellige kop – wordt de suggestie gewekt dat
klager iets heeft tegen de juwelier persoonlijk. Die indruk wordt bovendien versterkt doordat
de naam van de juwelier herhaaldelijk is vermeld. Klager heeft voldoende aannemelijk
gemaakt dat zijn beroep bij de Raad van State er niet op was gericht de juwelier in diens
belangen te schaden, maar dat het hem ging om een mogelijke precedentwerking van de
beslissing van de gemeente waardoor de komst van woningen op zodanig geringe afstand
van zijn bedrijf mogelijk zou worden dat zijn bedrijfsvoering daarvan schade zou kunnen
lijden.
Door aldus op een onvolledige en daardoor voor klager nadelige wijze over het geschil te
berichten heeft verweerder de grenzen overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van
journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.
Uitspraak: deels gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: onjuiste, tendentieuze berichtgeving

•

Privacy: vermelding persoonlijke gegevens

•

Aard van de publicatie: rechtbankverslag/verslaggeving rechtszaken

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/1, in de Stentor van 14-2-2012 en in Villamedia magazine
van 25-2-2012.
Tennisvereniging Warmenhuizen / Noordhollands Dagblad
In het Noordhollands Dagblad edities Alkmaar e.o. en Schagen e.o. is een reeks artikelen
over klaagster verschenen. Volgens de Raad heeft klaagster overtuigend gesteld dat er
meerdere feitelijke onjuistheden in de verschillende artikelen zijn beschreven. Verweerder
heeft zelf erkend dat in ieder geval een tweetal onjuistheden zijn vermeld. Verder heeft
verweerder ten aanzien van andere door klaagster opgemerkte onjuistheden niet
aannemelijk gemaakt dat de betreffende feiten wèl kloppen.
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Daarnaast heeft verweerder, met name in de artikelen met de koppen “Prestigeobject dijt uit
tot splijtzwam” en “’Tennisvereniging is gênant hebberig’”, een overwegend negatieve
toonzetting gehanteerd. Er is sprake van een onevenwichtig commentaar waar feiten en
persoonlijke meningen van verweerder en van geïnterviewden door elkaar lopen. Bij
artikelen met een dergelijke overwegend negatieve toonzetting had verweerder uitvoeriger
wederhoor behoren toe te passen.
Verweerder heeft aldus journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Dat hij later heeft aangeboden
een ‘abuis’ te publiceren en klaagster heeft gewezen op de mogelijkheid een ingezonden
brief te sturen, kan hieraan niet afdoen.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: onjuiste, tendentieuze berichtgeving

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/52, in de Schager Courant van 2-10-2012, in de
Alkmaarsche Courant van 9-10-2012 en in Villamedia magazine van 19-10-2012.
Moonen en Moonen Prymaplan/Liukku en AD
Klagers maken bezwaar tegen de artikelen “BOOR-verdachte ook privé dik met aannemer”
en “Meldpunt Lansingerland BOOR-fraude”.
Volgens de Raad hebben verweerders aannemelijk gemaakt dat er op basis van bronnen en
eigen onderzoek voldoende aanleiding bestond om te berichten over het vermoeden van
belangenverstrengeling bij klagers, als verdachte(n) in die zaak. De Raad kan – nu het
justitieel onderzoek nog loopt – niet beoordelen of de beschuldigingen aan het adres van
klagers juist zijn.
Ten aanzien van het tweede artikel hebben verweerders echter erkend dat daarin ten
onrechte is vermeld dat klagers betrokken zijn geweest bij het project het Hoekse Huis
Boterdorp, waarbij misstanden zijn geconstateerd bij de aanbesteding. Nu in het artikel
verder alleen een opsomming is gegeven van projecten waarbij klagers weliswaar betrokken
zijn geweest, maar waarbij geen misstanden zijn geconstateerd, komt daarmee de
grondslag van het artikel – de gemeente Lansingerland is ‘zwaar getroffen’ en klagers zijn
daar debet aan – in belangrijke mate te vervallen. In zoverre is de klacht gegrond.
Ten aanzien van het toepassen van wederhoor is de Raad van oordeel dat verweerders
klagers afdoende in de gelegenheid hebben gesteld om commentaar te geven. Dat klagers
thans menen van die mogelijkheid te weinig gebruik te hebben kunnen maken, kan
verweerders niet worden toegerekend. Dit onderdeel van de klacht is daarom ongegrond.
Verder meent de Raad dat verweerders bij het eerste artikel op verantwoorde wijze de
belangen van klagers bij de bescherming van hun privacy hebben afgewogen tegen het
maatschappelijke belang dat met de publicatie is gediend. Alle omstandigheden in
aanmerking genomen is de Raad van oordeel dat de privacy van klagers niet
disproportioneel is geschaad. Op dit punt is de klacht eveneens ongegrond.
Uitspraak: deels gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: onjuiste, tendentieuze berichtgeving

•

Privacy: foto’s, vermelding persoonlijke gegevens

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/62 en in Villamedia magazine van 18-1-2013.
Nb. Het door klagers ingediende herzieningsverzoek is behandeld op de zitting van de Raad
van 1 maart 2013. De beslissing van de herzieningskamer was bij het vaststellen van dit
jaarverslag nog niet gereed.
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X en Y / AD/Haagsche Courant, de Volkskrant, Elsevier, Trouw, De Telegraaf, Omroep
West, District8, Marokko.nl en PowNed
Klagers hebben bezwaar gemaakt tegen publicaties waarin wordt gesproken over eerwraak.
De Raad heeft begrip voor de impact die de berichtgeving in AD/Haagsche Courant op (de
familie van) klagers heeft gehad door de vermelding dat buurtbewoners denken aan een
geval van eerwraak. Uit de gekozen formuleringen blijkt echter dat het een onbevestigde en
door buurtbewoners geuite bewering betreft. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat
AD/Haagsche Courant na voldoende onderzoek is overgegaan tot de publicatie van de
bewering van buurtbewoners en dat daarvoor ten tijde van die publicatie voldoende feitelijke
grondslag bestond.
De overige media hebben in hun publicaties – onder verwijzing naar het artikel in AD –
duidelijk vermeld dat de oorzaak van het incident nog onduidelijk is en dat de bewering dat
sprake zou zijn van eerwraak afkomstig is van buurtbewoners. Ook Omroep West schrijft de
bewering – zonder naar het AD te verwijzen – toe aan buurtbewoners. Er bestaat geen
grond voor het oordeel dat deze verweerders journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld.
In het artikel op de website van District8.net wordt bovendien in het geheel niet gesproken
over eerwraak.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving, tendentieuze berichtgeving

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/25 en in Villamedia magazine van 30-6-2012.
In de berichtgeving maakt de journalist een duidelijk onderscheid tussen feiten, beweringen
en meningen. (punt 1.4. van de Leidraad van de Raad)
Van Waning/Godthelp en Amstelveens Nieuwsblad
In het Amstelveens Nieuwsblad zijn het voorpagina-artikel “Ruim 200 bonnen 2011” en het
vervolgartikel “’Dat is niet stad die we willen’” verschenen. Kern van de klacht is dat in het
vervolgartikel zonder toepassing van wederhoor onjuist en eenzijdig is bericht over een
geschil tussen klager en de gemeente over handhaving van een scooterverbod in het
voetgangersgebied, en dat klager negatief is neergezet. Verweerders hebben gemotiveerd
aangevoerd dat zij in diverse publicaties aandacht hebben besteed aan het geschil. Er is
geen journalistieke norm die meebrengt dat verweerders bij publicaties daarover aan de
visie van beide partijen altijd evenveel aandacht behoren te geven.
Verder hebben verweerders voldoende onderscheid gemaakt tussen feiten, beweringen en
meningen. Voor de lezer is duidelijk dat het artikel met name de visie van de wethouder op
de kwestie behelst.
Mede in aanmerking genomen dat verweerders in eerdere publicaties ook de visie van
klager hebben weergegeven stond het hen vrij om in het gewraakte artikel de veel
beschreven – en bij de lezers bekende – kwestie voornamelijk van één kant te belichten,
zonder klager om een reactie te vragen. Daarbij is van belang dat niet is gebleken dat
verweerders stelselmatig negatief over klager berichten. Dat klager het niet eens is met de
in het artikel beschreven mening van de wethouder, kan aan een en ander niet afdoen.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor, selectie van nieuws

•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/46 en in Villamedia magazine van 19-10-2012.
(Het door klager ingediende herzieningsverzoek is afgewezen, zie hiervoor onder 3.1.4
Herziening)
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Volgens het vaste oordeel van de Raad is het journalistiek gebruikelijk dat een artikel in de
kop scherp wordt aangezet. Daarmee worden alleen de grenzen van journalistieke
zorgvuldigheid overschreden als de kop geen enkele grond vindt in het artikel.
Beperfect Clinics (Perfectsmile)/De Telegraaf
De uitspraak heeft betrekking op twee gevoegde klachten over de artikelen “Tandenbleker
doet veel zwart”, “Perfect Smile kan boete verwachten”, “Beugelkliniek laat tanden knarsen”,
“Tandenbleker per direct dicht” en “Tandenbleker negeert bevel sluiting kliniek”. Verweerder
heeft niet op de klachten gereageerd.
Naar het oordeel van de Raad vinden de voornaamste conclusies in de berichtgeving
voldoende grond in de door klaagster overgelegde stukken, waaronder een rapport van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), (pers)berichten van zowel de IGZ als de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en correspondentie van deze instanties met klaagster. In
deze stukken worden harde beschuldigingen geuit ten aanzien van (vermeende) foutieve
declaraties, schending van de Kernenergiewet en gevaren voor personeel en patiënten van
klaagster. De berichtgeving is gebaseerd op diverse feitelijke, objectieve bronnen.
Verweerder mocht van de betrouwbaarheid van deze bronnen uitgaan. Niet is gebleken dat
verweerder een onzorgvuldige of eenzijdige selectie heeft gemaakt van de bronnen of de
feiten onvoldoende heeft onderzocht. De omstandigheid dat klaagster het niet eens is met
de besluiten van de NZa en IGZ en daartegen bezwaar heeft gemaakt, maakt dit niet
anders.
De koppen zijn, gezien de beschreven ernst van de misstanden, niet misplaatst. Het gebruik
van de term ‘inval’ is, als parafrase van het onaangekondigde bezoek van de inspectie, niet
journalistiek ontoelaatbaar. Bovendien worden de in de koppen weergegeven beweringen in
de bijbehorende artikelen voldoende genuanceerd en onderbouwd.
In de berichtgeving is voorts voldoende duidelijk het standpunt van klaagster weergegeven.
Dat zij er zelf voor heeft gekozen na het eerste korte telefoongesprek met de verslaggever
geen reactie meer te geven, kan verweerder niet worden tegengeworpen.
Ten slotte is niet betwist dat verslaggevers van verweerder een bezoek aan de
Amstelveense praktijk van klaagster hebben afgelegd, zonder zich als zodanig bekend te
maken en de vergaarde informatie hebben gebruikt in het laatste artikel. Uit de publicatie
maakt de Raad op dat verweerder kennelijk heeft beoogd zijn lezers te informeren over
misstanden bij klaagster. Deze misstanden zouden onder meer erin zijn gelegen dat
klaagster ondanks het door de IGZ opgelegde behandelingsverbod adviesgesprekken met
patiënten zou voeren. De Raad acht het aannemelijk dat verweerder zonder toepassing van
de gevolgde werkwijze niet aan het licht had kunnen brengen of bedoelde misstanden al
dan niet bestaan. Gezien de omvang en ernst van de misstanden en het doel van het
gesprek, is de Raad van oordeel dat verweerder ook op dit punt niet journalistiek
ontoelaatbaar heeft gehandeld.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bronnen, hoor en wederhoor, verzwijgen eigen identiteit

•

Feitenweergave: onjuiste, tendentieuze berichtgeving

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/7 en in Villamedia magazine van 24-3-2012.
(Het door klager ingediende herzieningsverzoek is afgewezen, zie hiervoor onder 3.1.4
Herziening)
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3.4.3

BESCHULDIGENDE BERICHTGEVING

Bij het publiceren van beschuldigingen onderzoekt de journalist of voor de beschuldigingen
een deugdelijke grondslag bestaat. Bijzondere zorgvuldigheid is geboden in het geval van
publicatie van beschuldigingen die afkomstig zijn van personen die ten tijde van de
verstrekking van de informatie in conflict zijn met de beschuldigde, of anderszins
belanghebbende zijn.
De journalist past, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, wederhoor toe bij betrokkenen die
door een publicatie worden gediskwalificeerd, ook wanneer zij hierin slechts zijdelings een
rol spelen. De beschuldigde krijgt voldoende gelegenheid om, zonder onredelijke tijdsdruk,
bij voorkeur in dezelfde publicatie te reageren op de aantijgingen. (punten 2.2.5. en 2.3.1.
van de Leidraad van de Raad)
De Waal/Hart van Nederland (SBS6)
In Hart van Nederland is aandacht besteed aan een campagne van de Kinderombudsman,
waarin onder meer de kindercurator aan de orde wordt gesteld. In de uitzending zijn een
geanonimiseerde jongen ‘Sander’ en zijn vader aan het woord, waarbij zij via een spiegel op
de achtergrond in beeld zijn gebracht. De Kinderombudsman vertelt dat ‘Sander’ erbij
gebaat zou zijn geweest als hij bij de echtscheidingsprocedure tussen zijn ouders was
bijgestaan door een kindercurator. Verder zegt hij onder meer dat ‘Sander’ door zijn moeder
is geterroriseerd, uitgebuit en zowel geestelijk als fysiek is mishandeld. Klaagster is de
moeder van ‘Sander’.
Naar het oordeel van de Raad zijn ‘Sander’ en diens vader – door de wijze waarop zij in
beeld zijn gebracht – duidelijk herkenbaar en is niet aannemelijk geworden dat dit slechts
binnen zeer beperkte kring het geval is. Voor de gemiddelde kijker is voldoende duidelijk dat
de aantijgingen van ‘Sander’ en diens vader persoonlijke meningen behelzen, die voor hun
rekening zijn gelaten. Echter, de Kinderombudsman heeft ernstige beschuldigingen geuit
aan het adres van klaagster, als de moeder van ‘Sander’, die – gezien diens functie – door
de kijker voor waar zullen worden gehouden. Het had daarom op de weg van verweerder
gelegen ten aanzien van de door de Kinderombudsman geuite aantijgingen wederhoor bij
klaagster toe te passen. Hij heeft dit ten onrechte nagelaten.
Klaagster is – gezien de herkenbaarheid van ‘Sander’ en diens vader – in de uitzending in
een zeer negatief daglicht gesteld, waarvan verweerder zich bewust moet zijn geweest. De
Raad acht het niet onaannemelijk dat zij op de uitzending is aangesproken. Dit brengt
tevens mee dat klaagsters privacy door de uitzending disproportioneel is geschaad.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bronnen, hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: tendentieuze berichtgeving

•

Privacy: televisie

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/2, op de website www.hartvannederland.nl op 17-2-2012 en
in Villamedia magazine van 25-2-2012.
X/Hilhorst en De Ombudsman (VARA)
De klacht betreft een uitzending van De Ombudsman die is gewijd aan ‘de macht van de
gezinsvoogd’ en een vervolguitzending waarin reacties uit de politiek zijn weergegeven.
Klager heeft gesteld dat hij bewust, tegen de geldende omgangsregeling in, zijn kind niet op
het daarvoor afgesproken tijdstip bij zijn ex-echtgenote heeft teruggebracht en zich
vervolgens met zijn kind op een voor haar onbekende plaats heeft opgehouden.
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Verweerders hebben niet ontoelaatbaar gehandeld door deze handelwijze van klager aan te
duiden als ‘ontvoering’. Overigens is in de uitzending geen oorzakelijk verband gelegd
tussen de ‘ontvoering’ en ondertoezichtstelling van klagers zoon.
Verder hebben verweerders aannemelijk gemaakt dat zij ter zake van het verblijf van de exechtgenote van klager in een blijf-van-mijn-lijfhuis deugdelijk onderzoek hebben verricht.
Niet ter discussie staat dat klagers ex-echtgenote daar heeft verbleven. Voor de kijker is
duidelijk dat niet verweerders maar de ex-echtgenote van klager van mening is dat zij naar
een blijf-van-mijn-lijfhuis ‘moest’.
Van het uiten van (ongefundeerde) beschuldigingen aan klagers adres is geen sprake. De
berichtgeving is enerzijds van feitelijke aard en behelst anderzijds duidelijk de mening van
klagers ex-echtgenote. Het is dan ook journalistiek toelaatbaar dat geen wederhoor bij
klager is toegepast. Daarbij komt dat noch de naam van klager noch die van zijn zoon in de
uitzending is vermeld en dat klager verder niet voor het grote publiek identificeerbaar is.
Daarom kan niet worden geconcludeerd dat klager objectief bezien door de uitzending wordt
gediskwalificeerd. Dat het verhaal wellicht binnen de (professionele) kring van klager
bekend is en hij daardoor op de uitzending wordt aangesproken, kan daaraan niet afdoen.
Verweerders hebben niet journalistiek ontoelaatbaar gehandeld door in de eerste uitzending
over klager te berichten op de wijze zoals zij hebben gedaan. Nu de tweede uitzending geen
nieuwe informatie over klager bevat, hebben verweerders daarmee evenmin onzorgvuldig
jegens klager gehandeld.
Voor zover de klacht betrekking heeft op schending van de belangen van anderen dan
klager, is klager in zijn klacht niet-ontvankelijk.
Uitspraak: niet-ontvankelijk c.q. ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: onjuiste, tendentieuze berichtgeving

•

Privacy: televisie, vermelding persoonlijke gegevens

•

Procedure: ontvankelijkheid

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/44 en in Villamedia magazine van 22-9-2012.
(Het door klager ingediende herzieningsverzoek is afgewezen, zie hiervoor onder 3.1.4
Herziening)

3.4.4

GRIEVENDE BERICHTGEVING

Hoewel het voorstelbaar kan zijn dat een klager een publicatie als grievend heeft ervaren, is
dat onvoldoende voor de conclusie dat jegens hem journalistiek onzorgvuldig is gehandeld.
De Raad beoordeelt of klager objectief bezien door de publicatie is gediskwalificeerd.
Offringa/Lokale Omroep Spakenburg (LOS)
Klager maakt bezwaar tegen een uitzending van LOS Sportcafé. Kern van de klacht is dat
verweerder zich in die uitzending beledigend over klager heeft uitgelaten. Volgens klager is
het in de maling nemen van zijn persoon voortgezet door hem in beeld te brengen in een
uitzending van Spakenburg NU, waarin verslag is gedaan van de ‘Spakenburgse dagen’.
Volgens de Raad is duidelijk dat in de eerste uitzending op een ludieke manier is getracht
de klacht van klager – over de hoeveelheid reclame en drank die in beeld wordt gebracht –
aan de orde te stellen. De wijze van uitvoering is wellicht weinig respectvol tegenover
klager, mede gelet op het feit dat verweerder al zelf had geconcludeerd dat de klacht terecht
was. Er is echter geen sprake van uitlatingen die klager diskwalificeren of zo tendentieus
zijn dat daarmee journalistiek ontoelaatbaar is gehandeld. Overigens siert het verweerder
dat hij ter zitting excuses heeft aangeboden voor de wijze waarop over klager is bericht. Het
had wel in de rede gelegen dat verweerder dit al op een eerder tijdstip had gedaan.
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De close-up van klager, die is gebruikt in de tweede uitzending, is gemaakt in de openbare
ruimte tijdens een algemeen toegankelijk evenement. Ter zitting heeft verweerder
aangevoerd dat het shot van klager zelfs met diens toestemming is gemaakt, hetgeen klager
heeft erkend. Met de publicatie van die close-up is dan ook niet journalistiek onzorgvuldig
tegenover klager gehandeld.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Feitenweergave: grievende berichtgeving

•

Privacy: televisie

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/50 en in Villamedia magazine van 19-10-2012.

3.4.5

DISCRIMINERENDE BERICHTGEVING

COC Amsterdam en Stichting Pride Photo Award / Spitsnieuws.nl
Bij het artikel “Haags homostel weggepest” is een foto geplaatst van twee mannen in
glitterbroeken met gedeeltelijk blote billen. De ene man heeft zijn arm om het middel van de
andere man geslagen waarbij de hand rust op diens rechterbil. Onder het artikel is een
naschrift van de redactie geplaatst. Klagers stellen dat bij het artikel een foto is geplaatst die
inhoudelijk niets te maken heeft met het artikel en dat het naschrift onzorgvuldig is.
Verweerder heeft niet op de klacht gereageerd.
Volgens de Raad hebben klagers voldoende aannemelijk gemaakt dat de foto waarschijnlijk
is gemaakt tijdens een feestelijke gebeurtenis, mogelijk de Gay Pride, en door verweerder is
gebruikt in een andere context.
Met klagers is de Raad voorts van oordeel dat door het gebruik van de foto ten onrechte is
gesuggereerd dat er een verband bestaat tussen de afgebeelde kleedstijl van sommige
homoseksuele mannen en homofoob geweld. De Raad acht het niet onaannemelijk dat bij
de gemiddelde lezer de indruk is gewekt dat het stel het wegpesten aan zichzelf te wijten
heeft. Daarmee is een stereotiep beeld over homoseksuele mannen bevestigd, terwijl
hiervoor geen grondslag bestond. Het gebruik van de foto is onder deze omstandigheden
stigmatiserend en discriminatie bevorderend, en journalistiek ontoelaatbaar.
Verder kan uit het naschrift worden opgemaakt dat verweerder ervan overtuigd is dat het
hiervoor bedoelde verband bestaat en bewust voor de plaatsing van deze foto heeft
gekozen. Ook met dit naschrift heeft verweerder derhalve de grenzen overschreden van
hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk
aanvaardbaar is.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Feitenweergave: discriminerende berichtgeving

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/10 en in Villamedia magazine van 24-3-2012.

3.5

Rectificatie/weerwoord

De journalist van wie blijkt dat hij onjuist dan wel op een wezenlijk punt onvolledig heeft
bericht, gaat – zo mogelijk op eigen initiatief – op zo kort mogelijke termijn over tot een
passende en ruimhartige rechtzetting, die ondubbelzinnig duidelijk maakt dat de
berichtgeving in de te rectificeren publicatie of uitzending niet juist was. Indien een
betrokkene die zich door de berichtgeving in redelijkheid tekortgedaan voelt, zelf reageert,
neemt de redactie de vereiste zorgvuldigheid in acht bij de beslissing of – en zo ja, op welke
wijze – de reactie van de betrokkene wordt gepubliceerd. (punt 6.1. van de Leidraad van de
Raad)
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Murre/Van den Hurk, Ramakers en PZC
In de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) editie Walcheren is het artikel “Prontste wuuf en
kerel in Veere” verschenen, waarin de Zeeuwse Streekdrachtendag is aangekondigd. Van
die dag is een paar dagen later verslag gedaan in het artikel “Spiegeltjes zwiepen alle
richtingen op”. Diezelfde dag is in het artikel “De druk in het dorp werd steeds groter”
aandacht besteed aan de winnaars van de juryprijs van de verkiezing ‘prontste wuuf en
kerel’. De winnaars van de publieksprijs – onder wie klager – zijn in deze berichtgeving niet
genoemd. Naar aanleiding hiervan heeft klager nog diezelfde dag een ingezonden brief aan
verweerders gestuurd, die niet is geplaatst.
Volgens de Raad stond het de redactie vrij zich bij de berichtgeving te beperken tot het
vermelden van de winnaars van de juryprijs. Zoals de adjunct-hoofdredacteur in zijn e-mail
aan klager heeft erkend, was het ten behoeve van de volledigheid beter geweest als ook de
winnaars van de publieksprijs waren genoemd. Dat verweerders dat hebben nagelaten is
echter geen zodanige omissie dat zij daarmee journalistiek ontoelaatbaar hebben
gehandeld.
Verder staat het de redactie vrij ingezonden brieven niet te plaatsen, tenzij plaatsing
geboden is vanwege bijzondere omstandigheden. Het staat verweerders ook vrij om het
beleid te voeren dat plaatsing van brieven wordt beperkt tot reacties van lezers op nieuws in
de krant. De Raad heeft begrip voor het standpunt van klager dat zijn ingezonden brief een
reactie op het nieuws betrof, waarbij hij bovendien belanghebbende was. Het zou
verweerders dan ook hebben gesierd als zij in hun reacties aan klager meer begrip zouden
hebben getoond voor de positie van klager als één van de winnaars van de publieksprijs. Nu
verweerders zelf hebben erkend dat de berichtgeving onvolledig is geweest, hadden zij
ruimhartiger op de klacht van klager kunnen reageren, bijvoorbeeld door de brief van klager
wel te plaatsen dan wel aan de kwestie aandacht te besteden in de rubriek van de
lezersredacteur. Gelet op hetgeen de Raad eerder heeft overwogen, bestaat echter
onvoldoende grond voor het oordeel dat verweerders journalistiek onzorgvuldig hebben
gehandeld door klagers ingezonden brief niet te plaatsen.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving

•

Rectificatie/weerwoord: ingezonden brieven

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/64 en in Villamedia magazine van 18-1-2013.
Zie in dit verband ook de zaak X/Verhoeven, Bolder, deBuzz.nl en de Gelderlander die
hierna onder 3.6.2 Interview is weergegeven.

3.6
3.6.1

Aard van de publicatie
INGEZONDEN BRIEVEN EN REACTIES OP WEBSITES

De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden brieven en van reacties die
worden geplaatst op de website van het betrokken medium.
De redactie heeft een verantwoordelijkheid voor de reacties van derden die onder artikelen
op haar website verschijnen, maar gelet op de aard van het internet kan van de redactie niet
verwacht worden dat zij al deze reacties vooraf controleert. Wel kan de redactie besluiten
eenmaal geplaatste reacties te verwijderen.
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Als een reactie op een artikel op de website een ernstige beschuldiging of een diffamerende
uitlating jegens een of meer herkenbare personen bevat, dient de redactie op verzoek van
de betrokkene(n) te onderzoeken of voor de beschuldiging of de aantijging een feitelijke
grond bestaat, en indien dit niet het geval is, de reactie te verwijderen. (punten 5.1., 5.4. en
5.5. van de Leidraad van de Raad)
X/Vroom en Emerce.nl
Voor zover klager heeft bedoeld zijn klacht te richten tegen een artikel dat in januari 2010 op
de website www.emerce.nl is verschenen, is de klacht niet tijdig door de Raad ontvangen.
De door klager aangevoerde omstandigheden kunnen niet worden aangemerkt als
bijzondere omstandigheden die de termijnoverschrijding verschoonbaar doen zijn. Klager is
op dit punt in zijn klacht niet-ontvankelijk.
Daarnaast is de klacht gericht tegen reacties die in januari en mei 2012 onder het artikel zijn
geplaatst. De reactie van januari bevat in het geheel geen beschuldiging aan het adres van
klager. Verder bevat de reactie van mei 2012 – met de verwijzing naar de website
www.ihate[X].com – geen zodanige ernstige beschuldiging of een diffamerende uitlating
jegens klager, dat deze door verweerders verwijderd had moeten worden. De redactie heeft
ten aanzien van hyperlinks in reacties van derden een minder vergaande
verantwoordelijkheid dan bij plaatsing van een hyperlink in een redactioneel stuk, waarbij op
grond van punt 2.2.7. van de Leidraad een belangenafweging moet plaatsvinden.
Verweerders hebben ter zake niet ontoelaatbaar gehandeld.
Uitspraak: niet-ontvankelijk c.q. ongegrond
Trefwoorden:
•

Procedure: ontvankelijkheid

•

Aard van de publicatie: reacties op websites

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/48 en in Villamedia magazine van 19-10-2012.

3.6.2

INTERVIEW

De journalist die iemand wil interviewen, laat diegene weten met welk doel hij informatie
vergaart. De te interviewen persoon moet voldoende geïnformeerd kunnen beslissen of hij
aan een publicatie of uitzending wil meewerken.
Van onzorgvuldige journalistiek is sprake wanneer een citaat van de geïnterviewde wordt
gebruikt in een andere context dan hij mocht verwachten op grond van hetgeen hem door
de interviewer is meegedeeld. De geïnterviewde moet opnieuw worden gevraagd of hij
ermee instemt dat zijn uitlatingen worden gepubliceerd indien de aard of inhoud van een
publicatie in de loop van het redactionele proces zozeer wordt gewijzigd dat niet meer wordt
voldaan aan wat hij redelijkerwijs mocht verwachten. (punten 2.7.1. en 2.7.2. van de
Leidraad van de Raad)
Khaoiri/Arents, Radstake, York en FullColor Rotterdam (MTNL)
In een uitzending van FullColor Rotterdam is in de rubriek ‘Belicht’ aandacht besteed aan
overlast door jonge criminelen, waarbij delen van een interview met klager zijn getoond.
Kern van de klacht is dat verweerders het interview met klager op journalistiek
onzorgvuldige wijze in een andere context hebben gebruikt.
Klager heeft gemotiveerd en onbetwist aangevoerd dat hij door verweerders is benaderd
voor een interview naar aanleiding van zijn opiniestuk. Ter ondersteuning van zijn standpunt
heeft klager een print overgelegd van het Twitter-bericht dat hij heeft ontvangen en dat luidt:
“@KarimKhaoiri wij zijn bezig met mogelijk een item over http://tinyurl.com/7lftzyh kunnen
we daar even over bellen? (…)”
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De link in het Twitter-bericht leidt naar klagers opiniestuk “Drugsrunners, een Rotterdams
product”. Klager mocht er dan ook van uit gaan dat de opnamen van het interview zouden
worden gebruikt in de context van hetgeen klager in zijn opiniestuk aan de orde heeft
gesteld. Uit de uitzending blijkt echter dat verweerders het interview en de woorden van
klager hebben verwerkt in een item over criminaliteit naar aanleiding van een overval op een
juwelier en daarmee in een andere context dan klager mocht verwachten. Niet is gebleken
dat verweerders voorafgaand aan de uitzending aan klager opnieuw hebben gevraagd of hij
ermee instemde dat zijn uitlatingen zouden worden gepubliceerd.
Door zo te handelen en na te laten alsmede klager bovendien ten onrechte aan te duiden
als ‘ex-drugsrunner’ – waarvoor overigens excuses zijn aangeboden – hebben verweerders
journalistiek ontoelaatbaar gehandeld.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Aard van de publicatie: interview

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/24 en in Villamedia magazine van 30-6-2012.
X/Verhoeven, Bolder, deBuzz.nl en de Gelderlander
In de rubriek ‘deBuzz.nl’ van de Gelderlander is een artikel verschenen onder de kop “Veel
lol, maar wel een halve ton studieschuld”. Vergelijkbare berichtgeving is verschenen op de
websites van de Gelderlander en deBuzz.nl. Daarna is in de rubriek ‘Goed fout’ in de
Gelderlander een aanvulling op het artikel geplaatst. Kern van de klacht is dat verweerders
onjuist en suggestief hebben bericht over de achtergrond van de studieschuld van klager en
deze berichtgeving onvoldoende hebben gerectificeerd.
De Raad overweegt dat in de inleiding en kop van de gewraakte berichtgeving het beeld
wordt geschetst van een kwistige student die in korte tijd zijn studieschuld heeft doen
oplopen. Daarbij wordt de indruk gewekt dat klager zijn studiebeurs heeft besteed aan
vermaak en kleding.
Aan de hand van de overgelegde aantekeningen van verweerders staat voldoende vast dat
in het interview ter sprake is gekomen dat klager ADHD heeft, daardoor een paar keer van
opleiding is veranderd en een stuk langer over zijn studie doet; ook is in het interview ter
sprake gekomen dat klager door middel van een bijbaan bijverdient. Niet in geding is dat
klager op een vraag van verweerders over de besteding van zijn beurs aan vermaak en
kleding bevestigend noch ontkennend heeft gereageerd.
Gelet op de mogelijke impact van het onderwerp had van verweerders meer zorgvuldigheid
en genuanceerdheid ter zake van de inhoud van het artikel mogen worden verwacht. De
omstandigheid dat klager één vraag over de besteding van de studiebeurs aan ‘leuke
dingen’ niet ontkennend of bevestigend heeft beantwoord, is onvoldoende grond om te
spreken over ‘veel lol’, ‘een paar keer per week naar de kroeg’ en ‘mooie kleren en een
vakantie’. Het standpunt van verweerders dat klager verantwoordelijk is voor deze onjuiste
context kan niet worden gevolgd. De publicatie is op dit punt extra pijnlijk voor klager nu
kennelijk sprake is geweest van depressieve klachten en in het interview duidelijk is
gemaakt dat de hoge studieschuld voor een belangrijk deel te wijten is aan zijn medische
omstandigheden. In het artikel is daarvan echter geen melding gemaakt. Evenmin is gemeld
dat klager steeds een bijbaan had om bij te verdienen.
Gelet op het voorgaande had het op de weg van verweerders gelegen over te gaan tot een
passende en ruimhartige rechtzetting. De aanvulling die verweerders in een rectificatiekader
hebben geplaatst voldoet slechts ten dele aan de rechtzetting die klager mocht verwachten.
Die aanvulling heeft met name het in het artikel geschapen onjuiste beeld van klager als een
kwistige student die zijn studiebeurs heeft besteed aan vermaak en kleding, niet
weggenomen.
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Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Feitenweergave: onjuiste, tendentieuze berichtgeving

•

Aard van de publicatie: interview

•

Rectificatie/weerwoord: rectificatie

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/29 en in Villamedia magazine van 30-6-2012.

3.6.3

OPINIE EN KRITIEK

Het beginsel van wederhoor geldt niet voor publicaties die kennelijk een persoonlijke mening
bevatten (bijvoorbeeld columns, recensies en opiniërende bijdragen) en berichtgeving van
feitelijke aard, zoals verslagen van openbare bijeenkomsten. Desalniettemin kan een
dergelijke publicatie iemands belang zodanig raken dat wederhoor geboden is. (punt 2.3.4.
van de Leidraad van de Raad)
Brinkman/Van Schoonhoven en Elsevier
Op de website van Elsevier is een commentaar verschenen onder de kop “Rol Hero
Brinkman bij Arondeuslezing kwalijk”. In weekblad Elsevier is onder de kop “Over de grens”
een uitgebreidere versie van het commentaar gepubliceerd. Kern van de klacht is dat in het
commentaar ten onrechte wordt gesuggereerd dat klager zijn politieke doelen bereikt via
dreigementen en het artikel een beeld oproept van geweld.
De Raad overweegt dat in het gewraakte commentaar een beeld van klager wordt
gecreëerd dat hij de bedreigende telefoongesprekken naar Rene Boender niet erg lijkt te
vinden, dat hij een ‘twitterknokploegje’ wel handig vindt en dat hij via dreigementen zijn
politieke doelen nastreeft.
Deze beeldvorming vindt geen steun in de feiten waarop de publicatie is gebaseerd en is
daarom journalistiek onzorgvuldig. Hoewel de publicatie een hoofdcommentaar van de
redactie bevat en een journalist in een dergelijke publicatie een grote mate van vrijheid heeft
zijn mening over gebeurtenissen en personen te geven – ook met stijlmiddelen als
overdrijving en bewust eenzijdig belichten – worden de grenzen van het journalistiek
toelaatbare overschreden wanneer het commentaar, zoals hier het geval is, een ernstige en
onheuse diskwalificatie van een persoon inhoudt waarvoor de feiten geen grondslag bieden.
Voorts is sprake van een zodanige diskwalificatie van klager dat verweerders deze
uitlatingen niet zonder toepassing van wederhoor hadden mogen publiceren, hetgeen zij
hebben nagelaten.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: tendentieuze berichtgeving

•

Aard van de publicatie: opinie/kritiek

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/20, op de website www.elsevier.nl op 1-5-2012 en in
Villamaedia magazine van 19-5-2012.

3.6.4

PORTRET/PROFIEL

Bij het schrijven van een profiel mag een journalist een eigen invalshoek mag hanteren en
de geportretteerde desnoods scherp mag karakteriseren. Hij heeft daarbij wel een eigen
verantwoordelijkheid de door hem verkregen gegevens te wegen en te toetsen, teneinde
ervoor zorg te dragen dat het geschetste beeld geen onrecht doet aan de geportretteerde.
Naarmate dat beeld negatiever is, bestaat meer aanleiding voor bijzondere zorgvuldigheid
ten aanzien van de juistheid en evenwichtigheid van de vermelde feiten.
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Blaak/Pen en Het Parool
Klaagster maakt bezwaar tegen de publicatie “Het blije gezicht van de Wallen” waarin een
profiel van haar is geschetst. Verweerders hebben niet op de klacht gereageerd. Klaagster
kan onder meer vanwege haar positie als woordvoerder van De Rode Draad, als publiek
figuur worden aangemerkt. Zij dient zich daarom een zekere mate van aantasting van haar
persoonlijke levenssfeer te laten welgevallen. Voor de gemiddelde lezer is voldoende
duidelijk dat het artikel een schets betreft van klaagster en dat uitlatingen aan klaagsters
adres met name de perceptie van de bronnen betreffen. Het stond verweerders vrij de
meningen van de bronnen weer te geven op de wijze zoals zij hebben gedaan. Het artikel
bevat zowel negatieve als positieve uitlatingen over klaagster. Er is geen zodanig negatief
beeld over klaagster geschetst dat aanleiding bestaat voor het oordeel dat verweerders
onvoldoende zorgvuldigheid hebben betracht ten aanzien van de juistheid en
evenwichtigheid van de vermelde feiten. Niet is gebleken dat verweerders een
onzorgvuldige of eenzijdige selectie hebben gemaakt van bronnen of de feiten onvoldoende
hebben onderzocht. Hoewel klaagster aannemelijk heeft gemaakt dat het artikel een aantal
feitelijke onjuistheden bevat, zijn die niet van zodanige aard dat verweerders daarmee
journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld. Onder deze omstandigheden behoefden
verweerders bovendien geen wederhoor toe te passen.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: bronnen, hoor en wederhoor

•

Privacy: bekende persoonlijkheden

•

Aard van de publicatie: portret/profiel

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/61 en in Villamedia magazine van 14-12-2012.

3.6.5

RECENSIE/PRODUCTBEOORDELING

Aan columnisten, cartoonisten en recensenten komt een grote mate van vrijheid toe om hun
mening te geven over gebeurtenissen en personen. Daarbij zijn stijlmiddelen als overdrijven
en bewust eenzijdig belichten geoorloofd. De grenzen van het toelaatbare worden
overschreden wanneer cartoons en (passages in) columns en recensies in redelijkheid geen
ruimte laten voor een andere karakterisering dan dat zij kwetsend en beledigend zijn voor
personen of bevolkingsgroepen. Voor recensies geldt bovendien dat zij geen wezenlijke
onjuistheden mogen bevatten. (punt 3.1. van de Leidraad van de Raad)
Pretium Telecom/Gualthérie van Weezel en de Volkskrant
In de rubriek ‘op=op’ is het artikel “‘Goedkoop bellen’ zonder telefoon...” verschenen. De
Raad overweegt allereerst dat hij niet de rechtmatigheid van een journalistieke gedraging
beoordeelt en dat hij zich onthoudt van een oordeel over de klacht dat inbreuk is gemaakt
op het merkrecht van klaagster. Verder is de kern van de klacht dat onjuist en tendentieus
over klaagster is bericht, zonder deugdelijke toepassing van wederhoor.
Verweerders hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat het artikel deel uitmaakt van een
rubriek met een columnistisch karakter, waarin aandacht wordt besteed aan frustraties van
consumenten. De publicaties in de rubriek ‘op=op’ behelzen voor een groot deel de
persoonlijke visies van de auteurs, die het opnemen voor de consument en de kwestie
vervolgens breder trekken, waarbij overdrijving als stijlmiddel niet wordt geschuwd. In dit
licht bezien is de gebezigde schrijfstijl niet onaanvaardbaar. In het artikel komt geen
kwalificatie of vergelijking voor die journalistiek ontoelaatbaar is.
Bovendien hebben verweerders wederhoor bij klaagster toegepast. Dat klaagster voor het
geven van een adequate reactie onvoldoende tijd zou hebben gehad, is niet aannemelijk
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gemaakt. De kern van de reactie – te weten dat klaagster de besproken klacht heeft
opgelost – is aan het slot van de publicatie weergegeven.
Uitspraak: onthouding oordeel c.q. ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: onjuiste, tendentieuze berichtgeving

•

Aard van de publicatie: columns, opinie/kritiek

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/37 en in Villamedia magazine van 25-8-2012.

3.6.6

VERSLAGGEVING OVER RECHTSZAKEN

In het kader van rechtbankverslaggeving is niet ontoelaatbaar dat standpunten van
betrokken partijen enigszins worden aangezet en een niet geheel neutrale toon wordt
gebruikt.
X/Ruitenbeek, Kogge Express en Polder Express
De klacht betreft berichtgeving over de strafzaak van klager. De Raad overweegt dat hij – nu
geen van de partijen het volledige vonnis heeft overgelegd, ook niet na navraag bij klager –
ten aanzien van een aantal door klager gestelde feitelijke onjuistheden niet kan vaststellen
of het standpunt van klager juist is. Echter, uit de door beide partijen overgelegde
‘mededeling voorwaardelijke veroordeling’ blijkt duidelijk dat klager (slechts) is veroordeeld
voor handelingen in strijd met de artikelen van de Wet wapens en munitie en voor het
overige is vrijgesproken. Dit is niet in de berichtgeving vermeld. Verweerders hebben
daarentegen de berichtgeving volledig toegespitst op een vergelijking met de gebeurtenis in
Alphen aan de Rijn, waarbij zij hebben vermeld dat klager voornemens was ‘een paar
mensen te vermoorden’ en hem hebben afgeschilderd als ‘Tristan II’. Ook als juist is dat die
vergelijking door de officier van Justitie in zijn requisitoir is gemaakt – hetgeen niet in de
berichtgeving is vermeld en de Raad overigens niet kan vaststellen – dan nog stond het
verweerders niet vrij zo onvolledig en tendentieus over de strafzaak tegen klager te
berichten.
Uitspraak: gegrond
Trefwoorden:
•

Feitenweergave: onjuiste, tendentieuze berichtgeving

•

Aard van de publicatie: rechtbankverslag

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/32 en in Villamedia magazine van 25-8-2012.
X/De Twentsche Courant Tubantia
De klacht richt zich tegen een artikel in De Twentsche Courant Tubantia onder de kop “In
beroep na vonnis”. De Raad overweegt dat de strekking van de gewraakte publicatie is dat
klaagster en haar partner hoger beroep hebben ingesteld tegen het vonnis van de
rechtbank. Niet valt in te zien dat verweerder niet over de kwestie had mogen berichten,
zoals hij heeft gedaan. Daarbij neemt de Raad in aanmerking dat verweerder onbetwist
heeft gesteld dat klaagster door de rechtbank schuldig is bevonden aan het ‘medeplegen
van oplichting, meermalen gepleegd’. Dat in klaagsters geval wellicht geen sprake is
geweest van ‘tientallen’ – zoals zij heeft gesteld – is onvoldoende voor het oordeel dat
verweerder jegens klaagster journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld door de strafzaak te
parafraseren met de zinsnede ‘het trio lichtte tientallen mensen op’.
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Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving, tendentieuze berichtgeving

•

Aard van de publicatie: rechtbankverslag/verslaggeving rechtszaken

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/6 en in Villamedia magazine van 10-3-2012.
X/Visser en Dagblad De Limburger
De klacht betreft de artikelen “Vriendin geslagen en beplast” en “Mishandeling: vier
maanden cel”, die gaan over een strafzaak tegen klager. In de artikelen zijn de voornaam en
de initiaal van de achternaam van klager vermeld alsmede zijn leeftijd en de plaats waartoe
de woonkern van klager behoort. In het eerste artikel zijn bovendien de voornamen van
klagers echtgenote en vriendin vermeld.
Klager heeft gesteld dat hetgeen in het eerste artikel is vermeld, naar de letter gezien
allemaal ter sprake is gekomen tijdens de rechtszitting. Weliswaar is in het tweede artikel
ten onrechte vermeld dat klager op vrije voeten is gesteld en dat hij een locatie- en
contactverbod heeft gekregen, maar die omissies zijn niet van zodanige aard dat
verweerders daarmee journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld. Op dit punt is de
berichtgeving niet journalistiek ontoelaatbaar.
De wijze waarop klager in het artikel is aangeduid is in het kader van berichtgeving over
strafzaken journalistiek gebruikelijk en niet ontoelaatbaar. In het algemeen kan daarmee
worden voorkomen dat een betrokkene eenvoudig kan worden geïdentificeerd. Het is niet
aannemelijk dat klager door het grote publiek in de berichtgeving zal worden herkend. Er is
geen sprake van een disproportionele aantasting van klagers privacy. Dat klager wellicht in
zijn directe omgeving op de publicatie is aangesproken, kan daaraan niet afdoen. Ook op dit
punt is de klacht ongegrond.
Voor zover de klacht betrekking heeft op de privacy van anderen dan klager, is klager in zijn
klacht niet-ontvankelijk.
Uitspraak: niet-ontvankelijk c.q. ongegrond
Trefwoorden:
•

Privacy: vermelding persoonlijke gegeven, verdachten/veroordeelden

•

Feitenweergave: onjuiste berichtgeving

•

Procedure: ontvankelijkheid

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/41 en in Villamedia magazine van 22-9-2012.
Bij verslaggeving betreffende terechtzittingen is de regel van hoor en wederhoor, behoudens
bijzondere omstandigheden, niet aan de orde. (punt 2.3.4. van de Leidraad van de Raad)
Verder bestaat in het algemeen geen bezwaar tegen vermelding van de namen van de
betrokken partijen in verslagen van een openbare terechtzitting in een civielrechtelijke of
bestuursrechtelijke procedure. Toch kan het belang van een partij om zoveel mogelijk
onherkenbaar te blijven zo zwaar wegen dat van het vermelden van de (volledige) naam
moet worden afgezien. Dit laatste kan onder meer het geval zijn wanneer een burger
gedaagde is in een bestuursrechtelijke procedure. (punt 2.4.10. van de Leidraad van de
Raad)
X/Hakkenberg en AD
Klager maakt bezwaar tegen het artikel “Camera nu wapen tegen burenterreur” met de
bovenkop “Rechtbank: bij aanhoudende overlast mag je de dader filmen”.
De Raad overweegt dat de publicatie in hoofdzaak gaat over het feit dat camerabeelden als
bewijs kunnen dienen in een juridische procedure bij burenruzies en dat in dat kader het
geschil tussen klager en diens buren is geschetst. Er bestaat geen journalistieke norm die
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meebrengt dat verweerders in een dergelijke publicatie aan de visie van beide partijen
evenveel aandacht behoren te geven.
Het artikel behelst een min of meer feitelijke beschrijving van de rechtszaak. Het beginsel
van wederhoor geldt niet voor berichtgeving van feitelijke aard. Overigens is klager in de
gelegenheid gesteld te reageren en is de kern van zijn reactie weergegeven.
Verder is van belang dat de naam van klager niet is vermeld. Het is niet aannemelijk dat
klager voor het grote publiek identificeerbaar is. Bovendien bestaat in een dergelijk geval in
het algemeen geen bezwaar tegen vermelding van de namen van de betrokken partijen.
Van een disproportionele aantasting van klagers privacy is geen sprake. Dat klager wellicht
in kleine kring in het artikel is herkend, kan daaraan niet afdoen.
Verder is niet gebleken dat het artikel relevante feitelijke onjuistheden bevat. Het is
journalistiek gebruikelijk dat een artikel in de kop scherp wordt aangezet. Daarmee worden
alleen de grenzen van journalistieke zorgvuldigheid overschreden als de kop geen enkele
grond vindt in het artikel. Daarvan is hier geen sprake. Dat de rechter de term ‘burenterreur’
niet heeft gebezigd maakt niet dat verweerders die term niet mochten hanteren. Verder blijkt
uit het citaat van de advocate van klager niet, dat zij heeft bevestigd dat klager overlast
heeft veroorzaakt.
Uitspraak: ongegrond
Trefwoorden:
•

Journalistieke werkwijze: hoor en wederhoor

•

Feitenweergave: onjuiste, tendentieuze berichtgeving

•

Privacy: vermelding persoonlijke gegevens

•

Aard van de publicatie: rechtbankverslag/verslaggeving rechtszaken

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/35 en in Villamedia magazine van 25-8-2012.

3.7
3.7.1

Aard van het medium
BLOGS

Ruijtenbeek/Van Zoest
De klacht betreft twee publicaties op de site http://roomsmeisje.blogspot.com onder de
koppen “Grievend geraaskal van Anthony Ruijtenbeek” en “Duistere praktijken van Anthony
Ruitenbeek”. Klager stelt onder meer dat geen wederhoor is toegepast en dat verweerder
meerdere onjuistheden en stellingen aanvoert zonder deze met feiten te onderbouwen of
een inhoudelijke argumentatie daaraan ten grondslag te leggen.
De Raad overweegt dat de publicaties het karakter hebben van aantijgingen die worden
geuit in een conflict tussen twee personen onderling. De publicaties hebben een
overwegend persoonlijk karakter, waardoor zij in het geheel als van niet-journalistieke aard
moeten worden aangemerkt. Het journalistieke normenstelsel is voor de beoordeling van
dergelijke berichten niet bedoeld. De Raad acht zich daarom niet bevoegd over de
publicaties te oordelen.
Uitspraak: onbevoegd
Trefwoorden:
•

Procedure: bevoegdheid

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/51 en in Villamedia magazine van 19-10-2012.
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3.7.2

TICKERBALK

De Mol en Talpa Content/RTL Z
De klacht betreft de teksten “Endemol bezwijkt onder schuldenlast” en ““Idee Voice of
Holland is gestolen”” die zijn verschenen in de tickerbalk tijdens uitzendingen van RTL Z.
De Raad stelt voorop dat in het kader van een zorgvuldige beoordeling van de klacht zo veel
mogelijk de standpunten van beide partijen in de oordeelsvorming dienen te worden
betrokken. In dat verband is niet van doorslaggevende betekenis dat verweerder heeft
gesteld dat hij geen formeel verweer wenst te voeren. Verweerder heeft zijn inhoudelijke
reactie aan klagers op de bij de Raad ingediende klachten ter kennisneming aan de Raad
gestuurd. De Raad heeft die reactie bij de beoordeling van de klacht betrokken.
Voor zover de klacht betrekking heeft op de berichtgeving over het televisieformat van ‘The
Voice’ is volgens de Raad geen sprake van journalistiek onzorgvuldig handelen. Doordat de
beschuldiging over de vermeende diefstal c.q. het plagiaat van het televisieformat tussen
aanhalingstekens is geplaatst, is voldoende duidelijk dat het hier niet gaat om een
vaststaand feit, maar dat sprake is van een onbevestigd gerucht c.q. beschuldiging.
Bovendien is voor het gemiddelde publiek van RTL Z duidelijk dat de volledige berichtgeving
is te vinden op de website en de teletekstpagina van verweerder, zodat het de tekst in de
juiste context kan plaatsen. Daarbij neemt de Raad mede in aanmerking dat een tickerbalk,
met daarin een overzicht van de nieuwsberichten op teletekst en internet, zich in beginsel
niet leent voor het geven van een uitgebreide context of nuanceringen.
Ten aanzien van de publicatie over Endemol heeft verweerder erkend dat het eerste bericht
te zwaar is aangezet. In hetgeen is aangevoerd noch anderszins ziet de Raad aanleiding
voor een ander oordeel. Door dit bericht niettemin te publiceren, heeft verweerder derhalve
journalistiek onzorgvuldig jegens klager De Mol gehandeld. Dat verweerder de tekst kort na
plaatsing heeft gewijzigd, is te prijzen maar kan aan de hiervoor bedoelde onzorgvuldigheid
niet afdoen.
Uitspraak: deels gegrond
Trefwoorden:
•

Feitenweergave: onjuiste, tendentieuze berichtgeving

•

Procedure: medewerking aan procedure, ontvankelijkheid

Publicatie op www.rvdj.nl/2012/14 en in Villamedia magazine van 19-5-2012.

Raad voor de Journalistiek - Jaarverslag 2012

59

4. Uitspraken per medium
LANDELIJKE DAGBLADEN (14)
AD

3

(1 gegrond; 1 deels gegrond; 1 ongegrond)

NRC Handelsblad

2

(ongegrond)

NRC.Next

1

(ongegrond)

Telegraaf, De

4

(1 gegrond; 2 ongegrond; 1 onthouding oordeel)

Trouw

2

(1 deels gegrond; 1 ongegrond)

Volkskrant, de

2

(1 ongegrond; 1 ongegrond, onthouding oordeel)

AD Haagsche Courant

2

(ongegrond)

BN DeStem

2

(ongegrond)

Brabants Dagblad

1

(1 onthouding oordeel, ongegrond)

Dagblad De Limburger

2

(1 ongegrond; 1 niet-ontvankelijk, ongegrond)

Eindhovens Dagblad

1

(ongegrond)

Gelderlander, De

1

(gegrond)

Noordhollands Dagblad

2

(1 gegrond; 1 ongegrond)

Parool, Het

2

(1 gegrond; 1 ongegrond)

Provinciale Zeeuwse Courant (PZC)

1

Ongegrond

Stentor, de

1

(deels gegrond)

Twentsche Courant Tubantia, De

3

(1 gegrond; 1 ongegrond; 1 onthouding oordeel)

2

(1 gegrond; 1 ongegrond)

1

(ongegrond)

Amstelveens Nieuwsblad

1

(ongegrond)

Kogge Express

1

(gegrond)

Polder Express

1

(gegrond)

1

(ongegrond)

AVRO/TROS – EenVandaag

1

(deels gegrond)

NOS – NOS Journaal

2

(1 deels gegrond; 1ongegrond)

NTR – Nieuwsuur

1

(ongegrond)

Omroep Max – Meldpunt!

1

(deels gegrond)

PowNed

2

(1 gegrond; 1 ongegrond)

TROS – Opgelicht?!

3

(1 gegrond; 1 deels gegrond; 1 ongegrond)

TROS – Radar

1

(ongegrond)

REGIONALE DAGBLADEN (18)

PUBLIEKS- EN OPINIETIJDSCHRIFTEN (2)
Elsevier

VAK- EN BEDRIJFSBLADEN (1)
Orgel, Het

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS BLADEN (3)

PERSDIENSTEN (1)
Geassocieerde Pers Diensten (GPD)

LANDELIJKE PUBLIEKE OMROEPEN (13)
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VARA – De Ombudsman

1

(niet-ontvankelijk, ongegrond)

VARA – RamBam

1

(onbevoegd)

COMMERCIËLE OMROEPEN/TV-PRODUCENTEN (4)
RTL – Editie NL

1

(ongegrond)

RTL – RTL Z

1

(deels gegrond)

SBS - Hart van Nederland

1

(gegrond)

SBS - Undercover in Nederland

1

(onthouding oordeel, ongegrond)

2

(ongegrond)

(Noordkaap TV Producties)

LOKALE EN REGIONALE OMROEPEN (5)
Lokale Omroep Spakenburg (LOS)
MTNL – FullColor Rotterdam

1

(gegrond)

Omroep Brabant

1

(gegrond)

Omroep West

1

(ongegrond)

deBuzz.nl

1

(gegrond)

District8.net

1

(ongegrond)

Emerce.nl

1

(niet-ontvankelijk, ongegrond)

Marokko.nl

1

(ongegrond)

NVJ.nl

1

(gegrond)

Spitsnieuws.nl

1

(gegrond)

Kolfschooten, van

1

(ongegrond)

Veenstra

1

(niet-ontvankelijk, onthouding oordeel)

Zoest, van

1

(onbevoegd)

TOTAAL (EXCL. HERZIENINGEN)

70

INTERNET (6)

INDIVIDUELE JOURNALISTEN (3)

waarvan: 1

tegen AD Haagsche Courant, de Volkskrant, Elsevier, Trouw, De Telegraaf, Omroep West, District8.net,
Marokko.nl en PowNed gezamenlijk (2012/25)

1

tegen Noordhollands Dagblad en GPD gezamenlijk (2012/26)

1

tegen deBuzz.nl en De Gelderlander gezamenlijk (2012/29)

1

tegen Kogge Express en Polder Express gezamenlijk (2012/32)

1

tegen NOS en NTR gezamenlijk (2012/43)

1

tegen NRC Handelsblad en NRC.Next gezamenlijk (2012/58)
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