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De criticus bekritiseerd: een waakhond voor de media?1  
 
L.R. van Harinxma thoe Slooten 
    
Inleiding 
Al geruime tijd liggen de media onder vuur. Ten tijde van de opkomst van 
Fortuyn zouden zij te weinig hebben bericht over de problemen van 
bepaalde groepen in de samenleving, terwijl Fortuyn - toen hij aandacht 
vroeg voor deze problemen - werd gedemoniseerd. De berichtgeving rond 
Srebrenica zou te eenzijdig zijn geweest, waardoor op onjuiste gronden 
consensus bestond over het feit dat moest worden ingegrepen.2 Ook zou de 
band tussen de media en de politiek te klef zijn, waardoor de berichtgeving 
over politieke zaken vaak te wensen overlaat, aldus de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling (hierna: ‘RMO’) en de Raad voor het 
openbaar bestuur (hierna: ‘ROB’).3 Daarnaast zijn wetenschappers 
regelmatig kritisch over het functioneren van de media.4  
 In het verlengde van de kritiek lijken de media te kampen met een 
imago-probleem. Uit een door Intomart eind 2002 gehouden enquête blijkt 
dat 40% van de stemgerechtigden vond dat de media geen betrouwbaar en 
evenwichtig beeld gaven van politieke ontwikkelingen.5  
 De kritiek is niet alleen gericht tegen de wijze waarop de media ons van 
informatie voorzien. Ook zijn er klachten van individuen over schending van 
hun reputatie en privacy.6 Overigens hangen deze klachten vaak samen met 
de kritiek op de informatievoorziening. Een onjuist bericht over het 
functioneren van een politicus zet niet alleen het publiek op het verkeerde 
been, maar schendt ook de reputatie van deze persoon.   
 Als gevolg van de kritiek is een discussie op gang gekomen over de 
vraag of de huidige checks and balances wel afdoende werken.7 In deze 

                                                
1

* Dit artikel is op 11 juni 2004 gepubliceerd op de website van het Nederlands Juristenblad. 
Een kortere versie werd op diezelfde datum in het blad zelf geplaatst.  

2
Nederlands Instituut Oorlogsdocumentatie, Srebrenica, een ‘veilig gebied’, Amsterdam 2002. 

3
RMO, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek (Advies nr. 26), Den 

Haag 2003; ROB, Politiek en media. Pleidooi voor een LAT-relatie, Den Haag 2003. Voor een 
kritische bespreking van het rapport van de RMO, zie G.A.I. Schuijt, ‘De paradox van medialogica’, 
Mediaforum 2003-11/12, p. 363 e.v., waarop een weerwoord van T. Schillemans, ‘Reactie op: de 
paradox van de medialogica’, Mediaforum 2004-2, p. 41, met een naschrift van Schuijt.  
4

Zie onder andere: J. Kleinnijenhuis e.a., De puinhopen in het nieuws. De rol van de media bij de 
Tweede kamerverkiezingen van 2002, Alpen aan de Rijn 2003; J.L.H. Bardoel, Macht zonder 
verantwoordelijkheid? Media, mediabeleid en de kwaliteit van de openbare informatievoorziening 
(oratie Nijmegen), 2003; H. Wijfjes, Journalistiek in Nederland 1850-2000, Amsterdam 2004 (zie 
ook zijn toespraak bij de presentatie van dit boek op 3 februari 2004, te vinden op 
www.villamedia.nl/n/nvj/nieuws/2004feb11wijfjes.shtm); P. Vasterman, Mediahype (diss. Amsterdam 
UvA), Amsterdam 2004. Zie verder de toespraak van Minister Donner bij de dag van de persvrijheid 
op 3 mei 2004, te vinden op www.villamedia.nl/n/nvj/nieuws/2004mei3_donner.shtm. 
5

Deze enquête werd verricht in opdracht van NRC Handelsblad. Zie NRC Handelsblad 21 december 
2002, p. 1.  
6

Aldus blijkt uit de regelmatige klachten tijdens het televisieprogramma ‘De leugen regeert’ (VARA), 
en procedures bij de burgerlijke rechter en de Raad voor de Journalistiek. 
7

Zie onder andere: RMO, a.w.; ROB, a.w.; Mediamacht en recht, Speciaal nummer NJB 2003, nr. 
38, met bijdragen van diverse auteurs. De RMO en de ROB hebben in 2003 een aantal 
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discussie zijn voorstellen gedaan de waarborgen te verbeteren, c.q. aan te 
scherpen. Bijvoorbeeld zouden de media zich middels visitaties, ‘public 
hearings’ en kwaliteitshandvesten aan het publiek moeten verantwoorden.8 
Ook zou een mediawatchinstituut moeten worden opgericht om de 
berichtgeving te onderzoeken. Daarnaast zou een jaarlijks media-politiek 
verantwoordingsdebat moeten worden gehouden, waarbij journalisten, politici 
en burgers elkaars rol aan de kaak stellen. De bescherming van de reputatie 
en privacy zou kunnen worden verbeterd door invoering van een ombudsman, 
een verzwaring van de rol van de Raad voor de Journalistiek of een 
geschillencommissie.9 Naar verwachting zal het kabinet zich één dezer dagen 
over deze voorstellen uitlaten. 
 Het belang van de discussie is groot. Met een aanscherping van de 
checks and balances wordt beoogd de kwaliteit van de berichtgeving te 
optimaliseren. Gezien de voorname maatschappelijke rol van berichtgeving is 
dit een belangrijk streven. Ander doel van de aanscherping is de reputatie en 
privacy beter te beschermen. Gegeven het grote (grondrechtelijke) belang van 
deze rechten, is ook dit een voornaam doel.10 Anderzijds dienen de media de 
handen vrij te hebben om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Te 
sterke controlemechanismen kunnen hen hierin belemmeren. Gezien de - 
eveneens grondrechtelijke - vrijheid van meningsuiting is ook dit punt van 
groot belang.11  
 Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over een 
eventuele aanscherping van de checks and balances . Hiertoe wordt eerst op 
een rij gezet wat we van de media verwachten (par. 1). Vervolgens wordt 
ingegaan op de vraag of er eigenlijk wel voldoende aanleiding bestaat het 
toezicht te verbeteren (par. 2). Naar mijn oordeel bestaat zo’n aanleiding, 
zodat de sterke en zwakke kanten van de huidige checks and balances moeten 
worden geanalyseerd (par. 3). Vervolgens werk ik een voorstel tot 
aanscherping van de waarborgen uit,  waarbij de huidige tekortkomingen 
zoveel mogelijk worden opgeheven (par. 4). Daarna wordt ingegaan op de 
vraag of dit voorstel de vrijheid van de media niet (te zeer) belemmert (par. 
5).  
 

                                                                                                               
discussiebijeenkomsten georganiseerd. Ook anderen organiseerden discussies, bijvoorbeeld op 22 
september 2003 (vooral over de kranten) en op 28 november 2003 (door de Vereniging voor Media- 
en Communicatierecht). Op 18 mei 2004 is tijdens een ‘Mediadag’ opnieuw over deze materie  
gesproken (organisatoren: het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en het vakblad De 
Journalist). Ook verschijnen regelmatig artikelen in de krant over de al dan niet wenselijkheid van 
aanscherping van de checks and balances. Zie bijvoorbeeld: J.L.H. Bardoel, ‘Wie zal de media mores 
leren?’, NRC Handelsblad 22 februari 2003;  F. Jensma, ‘Mediagedrag politici roept om debat’, NRC 
Handelsblad 13 november 2003; Jean-Pierre Geelen, ‘De media heeft het gedaan!’, De Volkskrant 3 
januari 2004; M. Sommer, ‘De journalistiek was zo aardig onderweg’, De Volkskrant 6 maart 2004. 
Zie over deze materie ook: F. Jensma en H. Laroes, Zelfkritiek en zelfreflectie in de media, Nijmegen 
2003.  
8

RMO, a.w., p. 7 e.v. en p. 42 e.v.   
9

RMO, a.w., p. 50/51; H. Wijfjes, ‘Onafhankelijke ombudsman media nodig’, NRC Handelsblad 1 
maart 2003; L.R. van Harinxma thoe Slooten, ‘Toegang tot het recht tegen de media (televisie, pers 
en radio)’, NJB 2003, p. 1991 e.v.   
10

Art. 8 EVRM en 10 Gw.   
11

Art. 10 EVRM en 7 Gw.  
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1. Verwachtingen 
 
In deze paragraaf wordt nagegaan wat het publiek op het terrein van de 
nieuwsvoorziening van de media verwacht (par. 1.1. tot en met 1.4.).12 Ook 
worden de verwachtingen van het individu ten aanzien van de omgang met 
zijn reputatie en privacy beschreven (par. 1.5.). 
 
1.1 Juiste, evenwichtige en objectieve informatie   
 
Eerste verwachting is dat de media bij het vergaren en verslaan van de feiten 
objectief te werk gaan, en dat de berichtgeving juist,13 evenwichtig14 en 
actueel is.15 De media vervullen immers een belangrijke rol als doorgeefluik 
van feitelijke informatie.  Zo wordt de burger op de hoogte gesteld van het 
reilen en zeilen van de overheid,16 terwijl de overheid op haar beurt via de 

                                                
12

Onder het publiek wordt verstaan een ieder die kennis neemt van het nieuws, zowel burgers als de 
overheid dus. Verwachtingen op andere terreinen dan de nieuwsvoorziening - denk aan reclame, 
permanente educatie, cultuur en amusement (bijvoorbeeld soaps, series, films, shows, spelletjes) - 
blijven buiten beschouwing. De verwachtingen zijn ontleend aan de functies van de media uit de 
communicatiewetenschappelijke literatuur. Bij het inkleuren van de verwachtingen is ook inspiratie 
geput uit een enkele andere bron over de kwaliteit van berichtgeving. De focus ligt op het 
democratische perspectief. Dat een deel van het publiek ook suggestieve berichtgeving en roddels 
verwacht blijft dus buiten beschouwing. Daarnaast gaat het enkel om hetgeen wordt verwacht van 
ieder afzonderlijk persorgaan, en niet van de media als geheel. Pluriformiteit - in de zin dat er zo veel 
mogelijk verschillende media dienen te bestaan - blijft dus onbehandeld. Overigens verwacht men 
tegenwoordig van ieder afzonderlijk persorgaan dat het een breed spectrum aan invalshoeken biedt 
(ook een soort pluriformiteit dus). Deze verwachting wordt hierna wèl behandeld (evenwichtige 
berichtgeving in par 1.1, en opiniering in par. 1.2). Een ieder die het niet eens is met de bevindingen 
staat het natuurlijk vrij andere verwachtingen tot uitgangspunt te nemen.  
13

Artikel 1 van de (journalistieke) Code van Bordeaux (1954) luidt: ‘Eerbied voor waarheid en voor 
het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist’. En artikel 3 van dezelfde 
code luidt: ‘De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. 
Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.’ Zie 
http://virtmed.fcj.hvu.nl/doc/bordeaux-nl.html. Journalistieke normen zijn natuurlijk iets anders dan 
de verwachtingen van het publiek, maar hier sluiten ze mooi op elkaar aan.  
14

Onevenwichtige berichtgeving kan immers een onjuist beeld van de werkelijkheid in de hand 
werken (door onvolledigheid onjuist). Daarbij kan dergelijke berichtgeving er toe leiden dat 
individuen of groepen zich hierin onvoldoende herkennen. De expressiefunctie van de media komt 
dan onvoldoende uit de verf. Zie J.J. van Cuilenburg, O. Scholten en G.W. Noomen, 
Communicatiewetenschap, Muiderberg 1992, p. 320; J.L.H. Bardoel en J.J. Van Cuilenburg, 
Communicatiebeleid en communicatiemarkt, Amsterdam 2003, p. 42; G.A.I. Schuijt, Werkers van het 
woord (diss. Leiden), Deventer 1987, p. 62. Voor de publieke omroep, zie ook art. 13 c lid 2 
Mediawet. 
15

Hagen stelde onlangs met een aantal studenten van de cursus Journalistiek voor Academici 10 
criteria op voor journalistieke kwaliteit. Zie P. Hagen e.a., ‘Het kan altijd beter’, De Journalist 30 
januari 2004, p. 36. De volgende 7 criteria passen bij de eerste verwachting: nauwkeurig: juiste 
weergave van feiten, citaten, enz.; controleerbaar: toeschrijving aan bronnen; genuanceerd: 
belichting van verschillende kanten, waar nodig hoor en wederhoor, fair tegenover genoemde 
personen en instanties; compleet: zoveel mogelijk beschikbare feiten, waar nodig context en 
toelichting; relevant voor het publiek, aandacht in verhouding tot belang van de zaak, ook 
omgekeerd: komen de werkelijke belangen aan bod?; onbevooroordeeld: onderzoek met open vizier, 
scheiding feiten en commentaar, streven naar objectiviteit; actueel: tijdig, snel (niet voorbarig), soms 
als eerste (primeurs).    
16

Dit betreft de informatiefunctie van de media. Zie J.J. van Cuilenburg, O. Scholten en G.W. 
Noomen, a.w., p. 319; J.L.H. Bardoel en J.J. Van Cuilenburg, a.w., p. 42; G.A.I. Schuijt, Werkers 
van het woord (diss. Leiden), Deventer 1987, p. 62.   
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media verneemt wat onder de bevolking leeft.17 Ook het bedrijfsleven en 
andere instellingen worden via de media op de hoogte gehouden. De door de 
media gecommuniceerde informatie vormt regelmatig mede de basis voor 
belangrijke beslissingen. Denk aan het uitbrengen van een stem op een 
politieke partij, het al dan niet continueren van een troepenmacht in Irak, de 
aan- of verkoop van aandelen en het gedwongen opstappen van een politicus 
of captain of industry.  
 Overigens wordt het belang van juiste berichtgeving wel eens 
gerelativeerd, omdat onjuistheden soms door latere berichtgeving worden 
rechtgezet. Deze relativering is echter niet terecht. Wordt een bericht al 
rechtgezet, dan blijft de aanvankelijke - onjuiste - bewering vaak hangen.18 
Denk aan het bericht over de twee Albert Heijn medewerkers die een stelende 
klant hadden achtervolgd, waarbij klappen waren gevallen. De later 
aangebrachte nuance dat de klappen werden uitgedeeld toen de politie er al 
bij was, is niet bij iedereen bekend geworden.19 Intussen werd naar aanleiding 
van dit voorval wel volop gediscussieerd over de ‘te milde opstelling’ van de 
rechterlijke macht, die tot dit soort ‘onterechte’ arrestaties zou leiden. Prins 
Bernard bood zelfs aan de eventuele boete te zullen betalen. 
   
1.2 Interpretatie en opinie   
 
In het verlengde van onze behoefte aan feitelijke informatie ligt de 
verwachting dat de media deze informatie interpreteren en doen vergezellen 
van opinies.20 De opinies kunnen overigens ook afkomstig zijn van het 
publiek, bijvoorbeeld via brievenrubrieken, forumpagina’s en 
straatinterviews.21 Kritiek op de tegenwoordige media is wel dat feitelijke 
informatie regelmatig enkel geïnterpreteerd wordt weergegeven 
(‘interpretatieve journalistiek’).22 Het nadeel hiervan is dat het publiek de 
mogelijkheid wordt ontnomen zich een eigen mening over de feiten te 
vormen.23  
  
1.3 De media als waakhond  

                                                
17

Hier is de expressiefunctie van de media aan de orde. Zie J.J. van Cuilenburg, O. Scholten en 
G.W. Noomen, a.w., p. 320; J.L.H. Bardoel en J.J. Van Cuilenburg, a.w., p. 42; G.A.I. Schuijt, 
Werkers van het woord (diss. Leiden), Deventer 1987, p. 62.    
18

J.G. Stappers, ‘Heeft rectificeren zin?, in: G.A.I. Schuijt (red.), Rectificatie. Beschouwingen over 
de rechtzetting in het recht en in de praktijk, Amsterdam 1989, p. 30 e.v.; L.R. van Harinxma thoe 
Slooten, a.w., p. 1993. 
19

Ik laat in het midden of het de pers kan worden verweten dat deze nuance pas later (in plaats van 
direct) is aangebracht.  
20

Dit betreft de opinieringsfunctie van de media. Zie J.J. van Cuilenburg, O. Scholten en G.W. 
Noomen, a.w., p. 319; G.A.I. Schuijt, Werkers van het woord (diss. Leiden), Deventer 1987, p. 62. 
Overigens vallen de feitelijke informatie enerzijds en de interpretatie en opiniering anderzijds, niet 
altijd even goed van elkaar te onderscheiden. 
21

Dit valt onder de expressiefunctie van de media. Zie J.J. van Cuilenburg, O. Scholten en G.W. 
Noomen, a.w., p. 320; ROB, a.w., p. 18.  
22

RMO, a.w., p. 35; ROB, a.w., p. 24.  
23

Ook Hagen en anderen plaatsen kanttekeningen bij de interpretatieve journalistiek. Eén van de 
kenmerken van het door hem ontwikkelde kwaliteitscriterium ‘onbevooroordeeld’ is immers dat 
feiten en commentaar goed kunnen worden gescheiden. Zie P. Hagen e.a., a.w., p. 36.  
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Het interpreteren en beoordelen van feitelijke informatie loopt over in de 
verwachting dat de media kritiek uitoefenen, vooral als zich misstanden 
voordoen.24 Hieronder valt dat de media zelf op zoek gaan naar misstanden, 
de zogeheten onderzoeksjournalistiek. Denk aan de door Peter R. de Vries 
onthulde informatie, waaruit bleek dat het door Mabel vertelde verhaal over 
haar relatie met Bruinsma niet volledig was. Of aan de reeks artikelen in het 
NRC Handelsblad, waarin de financiële misstanden bij Ahold uitvoerig uit de 
doeken werden gedaan.  
     
1.4 Pakkende wijze van berichtgeving  
 
Sluitpost van de hierboven behandelde drie verwachtingen van het publiek is 
dat het nieuws zo aantrekkelijk mogelijk wordt verpakt. De zappende kijker 
en de scannende lezer willen worden gegrepen door de berichtgeving. Zo trok 
De Telegraaf zijn lezers naar een bericht over het gedogen van de overtreding 
door Frankrijk en Duitsland van het Stabiliteitspact, door in de kop te wijzen 
op de mogelijke verhoging van de hypotheeklasten die hieruit voort zou 
kunnen vloeien. Wordt een deel van het publiek niet of onvoldoende gegrepen 
door de berichtgeving, dan blijft het van informatie verstoken. Hierdoor zal 
het zich minder betrokken voelen bij de samenleving, hetgeen tot 
vervreemding en desintegratie kan leiden. Dit brengt de stabiliteit van een 
democratie in gevaar.25  
 De media dienen bij het aantrekkelijk verpakken van hun berichten 
overigens wel grenzen in acht te nemen. Te sensationele berichtgeving kan op 
gespannen voet staan met de juistheid en objectiviteit van de informatie (par. 
1.1.), dan wel het respect voor de reputatie en privacy (hierna par. 1.5).   
 
1.5 Respect voor de reputatie en privacy  
 
Individuen die (potentieel) onderwerp van een openbaarmaking zijn, 
verwachten dat de media respect hebben voor hun reputatie en privacy.26 Een 
risico op schending van de reputatie bestaat vooral op het terrein van de 

                                                
24

Hier is de kritiekfunctie van de media aan de orde. J.J. van Cuilenburg, O. Scholten en G.W. 
Noomen, a.w., p. 320; J.L.H. Bardoel en J.J. Van Cuilenburg, a.w., p. 42; G.A.I. Schuijt, Werkers 
van het woord (diss. Leiden), Deventer 1987, p. 62.    
25

Dit betreft de integratiefunctie van de media. Zie J.J. van Cuilenburg en D. McQuail, Media en 
pluriformiteit, Den Haag 1982, p. 16/17. De verwachting dat berichtgeving pakkend wordt gebracht 
valt overigens minder direct terug te vinden in de geraadpleegde communicatiewetenschappelijke 
literatuur dan de eerste drie verwachtingen, maar lijkt wel te passen in deze tijd. Een dergelijke 
verwachting sluit ook aan bij actuele ontwikkelingen in de politiek. Denk aan het voorstel tot 
vernieuwing van ons kiesstelsel en de gekozen burgemeester, waardoor de burger meer wordt 
betrokken bij de samenleving. Het advies van de ROB dat de overheid meer aansluiting dient te 
zoeken bij de leefwereld van de burgers staat in hetzelfde kader. Zie ROB, a.w., p. 47.    
26

Als de media deze belangen van het individu onvoldoende respecteren, handelen zij mogelijk 
toerekenbaar onrechtmatig, en zijn ze verplicht tot schadevergoeding. De afweging of onrechtmatig 
is gehandeld geschiedt tegen de achtergrond van de vrijheid van meningsuiting en - vaak ook - de 
privacy. Alle omstandigheden van het geval spelen een rol. Overweegt de rechter een sanctie op te 
leggen, dan toetst hij de uitspraak aan art. 10 lid 2 EVRM. Zie onder andere: HR 24 juni 1983, NJ 
1984, 801(Gemeenteraadslid X.); HR 4 maart 1988, NJ 1989, 361 (Kinderen prinses Irene); HR 21 
januari 1994, NJ 1994, 473 (Ferdi E.); HR 6 januari 1995, NJ 1995, 422 (Van Gasteren/het Parool) 
en Schuijt (Onrechtmatige Daad VII).  
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onderzoeksjournalistiek. Denk aan de bewering door de BBC dat het 
aandikken van het rapport dat de basis vormde voor de 45-minutenclaim was 
geschiedt in opdracht van Campbell, de toenmalige perschef van 
Downingstreet 10. Deze bewering kon uiteindelijk onvoldoende hard worden 
gemaakt, maar intussen had Campbell het veld geruimd.27 Gevaar dat de 
privacy wordt geschonden bestaat met name bij openbaarmakingen door de 
roddelpers, bijvoorbeeld de naaktfoto’s van Karin Bloemen in Weekend.28  
 
2. Rechtvaardiging  
 
Nu in grote lijnen duidelijk is wat we van de media verwachten, wordt 
nagegaan of de media hieraan voldoende tegemoet komen, dan wel er 
anderszins aanleiding bestaat om de checks and balances aan te scherpen.  
 
2.1 Geen bewijs tekortschieten, maar veranderde verwachtingen? 
 
Het staat niet vast dat de media tegenwoordig minder goed functioneren dan 
vroeger. Men zou kunnen betogen dat er dus geen aanleiding bestaat om het 
toezicht aan te scherpen. Hoewel voor een dergelijke redenering wel iets valt 
te zeggen, moet anderzijds worden bedacht dat bewijs van eventueel 
tekortschieten ook niet valt te leveren. Hiertoe zou immers de kwaliteit van 
de huidige berichtgeving moeten worden vergeleken met die van bijvoorbeeld 
15 jaar geleden. Maar de kwaliteit van zulke oude berichtgeving kan zoveel 
later niet meer verantwoord worden gemeten. Gezien deze bewijsnood is het 
niet goed als dit argument een allesoverheersende betekenis speelt in de 
discussie over het eventueel aanscherpen van de checks and balances. Het 
tegendeel, namelijk dat de kwaliteit van de berichtgeving stabiel is gebleven, 
of is verbeterd, staat ook niet vast.  
 Bovendien ligt voor de hand dat het publiek vandaag de dag meer van de 
media verwacht dan 15 jaar geleden. In ieder geval hebben we hogere 
verwachtingen van andere producten en diensten, en zijn we kritischer 
geworden. Bijvoorbeeld verwachten we tegenwoordig meer van de 
dienstverlening door de arts dan vroeger. Mocht de pers tegenwoordig 
kwalitatief al net zo goed functioneren als 15 jaar geleden, dan is dus toch 
mogelijk dat het publiek dit ervaart als verminderde kwaliteit. En, zoals we 
van de overheid en bedrijven verwachten dat ze tegemoet komen aan onze 
veranderde verwachtingen, zo verwachten we dit ook van de pers.       
 
2.2 Aanhoudende kritiek 
 
Een andere rechtvaardiging voor eventuele aanscherping van het toezicht is 
de forse kritiek op het functioneren van de pers, die al geruime tijd bestaat en 

                                                
27

Voor een interessante uiteenzetting over de journalistieke en juridische aspecten van deze zaak, zie 
G.J. Kemper, ‘De zaak Kelly: een choc des opinions’, NJB 2003, p. 2003 e.v. De officiële reden voor 
het vertrek van Campbell was natuurlijk een andere. Overigens heeft Lord Hutton, die deze zaak in 
opdracht van Blair onderzocht, inmiddels (terecht?) geconcludeerd dat de berichtgeving door de BBC 
ook voor het overige niet deugde.   
28

Vzr. Rb. Amsterdam, 13 oktober 2003, Mediaforum 2004-1, nr. 2 (Bloemen/Audax).   
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niet vanzelf lijkt weg te gaan (zie de inleiding).29 Deze aanhoudende kritiek 
tast immers de geloofwaardigheid van de pers aan. Verminderd vertrouwen in 
de pers is slecht voor een democratie. Daarbij laat ik in het midden hoe groot 
de invloed van de pers, dan wel haar ‘macht’, precies is.30 We weten allemaal 
dat het gaat om stevige invloed, en dat sprake is van een serieus probleem, als 
de pers haar gezag verliest.  
 Een manier om geloofwaardigheid terug te krijgen is door verbetering 
van de checks and balances . Zo strekte de Code Tabaksblat er mede toe het 
vertrouwen van het publiek in het bedrijfsleven te herstellen. Iets dergelijks 
lijkt ook voor de hand te liggen bij de media. Dit geldt temeer daar de huidige 
kritiek mogelijk niet alleen voortkomt uit onvrede met de kwaliteit, maar 
mede uit een gebrek aan verantwoordingsmechanismen (hierna par. 2.4).   
 In ieder geval lijken de media zelf te vinden dat de kritiek tot 
aanscherping van de checks and balances moet leiden. Zo voerden een aantal 
van hen de laatste jaren waarborgen in, zoals forumpagina’s, ombudsmannen, 
telefonische spreekuren en discussiesites met hoofdredacties. Deze 
maatregelen hebben de kritiek echter niet doen verstommen. Mogelijk geven 
ze onvoldoende vertrouwen, zodat zwaardere maatregelen nodig lijken.     
 
2.3 Commercie en snelheid  
 
Daarnaast hebben de media meer dan in het verleden te maken hebben met de 
wetten van de commercie en concurrentie.31 Denk aan de toelating van de 
commerciële televisie op de Nederlandse markt (1989) en de opkomst van het 
Internet. Hierdoor bestaat vandaag de dag een groter (financieel) belang bij 
spectaculaire berichten en primeurs.32 De media - waaronder journalisten die 
carrière willen maken - worden dus vaker verleid een bericht van een kop of 
promo te voorzien die de lading niet dekt, onvoldoende diepgaand onderzoek 
naar de feiten te doen, de grenzen van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer op te rekken (hoe intiemer, hoe smeuïger), of onvoldoende 
genuanceerd te berichten. Door deze verleidingen bestaat een groter risico dat 

                                                
29

De kritiek is dermate gefundeerd, dat het te simpel is deze te bestrijden met het argument ‘de 
boodschapper van het slechte nieuws krijgt meestal de schuld’. Zie de jaarrede 2003 van P. Broertjes, 
voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, te vinden op www.villamedia.nl/genootschap. 
Overigens erkent Broertjes anderzijds dat een deel van de kritiek terecht is.  
30

Volgens de ROB lijken de media het publieke debat meer te beheersen dan politici en bestuurders 
doen. Zie ROB, a.w., p. 9 en 19/20. De RMO vindt dat de publieke agenda nog steeds voornamelijk 
door de politiek wordt bepaald. De media bouwen (enkel) het decor waarbinnen politici hun rol 
kunnen spelen. Daarmee oefenen de media echter wel een (belangrijke) invloed uit op de manier 
waarop het spel wordt gespeeld. Zie RMO, a.w., p. 7. Kleinnijenhuis is dezelfde mening toegedaan. 
Zie J. Kleinnijenhuis, ‘Het publiek volgt media die politiek volgen’, bijlage 4 bij RMO, a.w., p. 151 
e.v.  Schuijt trekt hieruit de conclusie dat wel sprake is van invloed van de media, maar geen macht. 
Zie G.A.I. Schuijt, ‘De paradox van medialogica’, Mediaforum 11-12, p. 363.  
31

RMO, a.w., p. 25/26; ROB, a.w., p. 15, 22, 23 en 41.   
32_In het rapport van de RMO worden een aantal kenmerken van de hedendaagse 
nieuwsvoorziening behandeld die er ook op wijzen dat de pers tegenwoordig meer op spektakel is 
gericht. Zo noemt het rapport het kenmerk ‘framing’, waardoor het nieuws in vaste 
interpretatiesschema’s wordt geplaatst, bijvoorbeeld een conflict tussen personen of een race naar de 
macht. Framing werkt in de hand dat vooral conflicten en tegenstellingen worden belicht. Ander 
kenmerk is de personalisering. Als gevolg hiervan staan emoties en persoonlijkheden meer centraal, 
bijvoorbeeld winst of verlies, dan wel schuldvragen (lag het nu aan Heinsbroek of aan Bomhoff?). 
Zie RMO, a.w., p. 34/35. 
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het publiek op het verkeerde been wordt gezet en/of minder zorgvuldig wordt 
omgegaan met individuele belangen. Dit risico wordt nog eens vergroot door 
de opkomst van infotainment, aangezien dit verschijnsel de serieuze media 
dwingt hun berichtgeving extra aantrekkelijk te maken.    
 De affaire Oudkerk biedt hiervan een aantal voorbeelden.33 Zo opende 
De Volkskrant zijn editie van 17 januari 2004 met de evident onjuiste kop 
‘AIVD vindt Oudkerk chantabel’.34 Wellicht speelde een rol dat het ging om 
de zaterdageditie, die het moet hebben van de losse verkoop.35 De Telegraaf 
leukte de berichtgeving op met een foto van de vrouw van Oudkerk op de 
voorpagina.36 Hiermee was geen enkel publiek belang gediend, zodat De 
Telegraaf dit enkel ter vergroting van het spektakel moet hebben gedaan. En 
de affaire begon natuurlijk met de dubieuze primeur van Heleen van Royen. 
Van Royen moet zich toch hebben afgevraagd of Oudkerk wel echt akkoord 
was met publicatie van het voor hem en zijn gezin zo schadelijke verhaal. Dat 
Van Royen niet de telefoon heeft gepakt om dit te verifieren, wekt het 
vermoeden dat ze gewoon te graag wilde scoren.37    

                                                
33

Overigens vallen in deze kwestie niet alleen de media verwijten te maken. Ook Oudkerk zelf is 
natuurlijk onverstandig geweest, en het ergst is eigenlijk dat via de overheid zoveel informatie is 
gelekt. Het is echter te simpel om één schuldige aan te wijzen. De pers, Oudkerk en de overheid 
hebben in deze kwestie ieder hun eigen verantwoordelijkheid.  
34

Niet de AIVD, maar (enkel) het politiekorps Haaglanden vond dat Oudkerk chantabel was, aldus  
het artikel dat onder de kop was afgedrukt. Zie De Volkskrant 17 januari 2004, p. 1. De rechter 
oordeelt regelmatig dat een onjuiste bewering in een aankondiging, kop of promo niet is toegestaan, 
ook al wordt deze bewering in het bericht genuanceerd. Een deel van het publiek neemt immers enkel 
kennis van de aankondiging, kop of promo. En van hen die het bericht wel lezen, zoekt een deel 
(onbewust) een bevestiging van de onjuiste bewering, zodat de nuance niet wordt opgepikt. Zie onder 
andere Rb. Amsterdam 8 oktober 1997, Mediaforum 11/12, p. 157/158 (FNV/De Vries); Vzr. Rb. 
Amsterdam 13 juni 1996, KG 1996, 214 (Beeftink/Party); Vzr. Rb. Amsterdam 12 december 1985, 
KG 1986, 26 (Willem Alexander/Privé). 
35

Nicolasen, (scheidend) chef Haagse redactie Volkskrant, schrijft over de druk om op zaterdag met 
een pakkende opening te komen: ‘Ik verhef een bericht over uitzending van Nederlandse troepen 
naar Macedonie tot een rellerige opening in de krant... Het is de enige kunstgreep die ik kan 
bedenken... Ik vraag me af of ik me op een hellend vlak begeef. De vraag lijkt overdreven, maar is 
het niet. Waar houdt de duiding op en begint de manipulatie? Wanneer ga je echt over de schreef?... 
Nu doe ik het omdat we een opening moeten hebben voor de krant van zaterdag... de krant die het 
moet hebben van de losse verkoop... Voorpagina’s die vanuit de kiosk roepen: koop mij, koop mij!’. 
Zie  L. Nicolasen, ‘Dagboek van een aardverschuiving’, De Volkskrant 26 oktober 2002 (tekstcitaat 
overgenomen uit RMO, a.w, p. 31).  
36

Als ik het goed heb, betrof het een foto van Oudkerk en zijn echtgenote tezamen. Zie ‘Alles nog 
eens op een rij inzake aftreden Rob Oudkerk’, op de website van de PvdA Amsterdam www.pvda-
amsterdam.nl. 
37

Overigens is zeer de vraag of Van Royen, die zich er (primair) op beroept dat Oudkerk 
toestemming had verleend, hier juridisch gezien inderdaad vanuit mocht gaan. Gezien de 
voorzienbaarheid van de schade was er immers alle reden om aan de toestemming te twijfelen (art. 
3:35 BW). Ook het feit dat Van Royen na het gesprek in de kroeg nog weken de gelegenheid heeft 
gehad te verifieren of Oudkerk dit echt wilde, pleit niet in haar voordeel. Zie in deze zin ook: E. 
Dommering, ‘Oudkerk en de media in tien vragen en antwoorden’, NRC Handelsblad 5 februari 
2004. Zie verder Schuijt (Onrechtmatige Daad VII), aant. 125, voor rechtspraak die hier als 
toetsingskader kan dienen. Mocht er geen (juridische) toestemming voor het verhaal zijn geweest, 
dan was de publicatie overigens mogelijk toegestaan omdat hierbij een publiek belang zou bestaan. 
Maar dan had het accent op andere journalistieke afwegingen moeten liggen. Bovendien is in dat 
geval de vraag of Van Royen geen ongeschreven journalistieke code heeft geschonden, door hetgeen 
zij in vertrouwen had gehoord openbaar te maken.  
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 Daarbij gaat informatie vandaag de dag aanzienlijk sneller rond door 
Internet en satellietverbindingen.38 Bovendien is het Internet, dat ook door de 
pers als informatiebron wordt gebruikt, niet altijd even betrouwbaar.39 
Hierdoor liggen eveneens fouten op de loer.  
 Een voorbeeld dat spoed verkeerd kan uitpakken, was de berichtgeving 
van het NOS-journaal over een apparaat, waarmee kon worden getest of een 
bestuurder onder invloed verkeert van drugs of medicijnen. Het gebruik van 
dit apparaat zou vele verkeersdoden per jaar schelen, en het was 
onbegrijpelijk dat de politie er niet mee werkte, aldus het NOS-journaal. Uit 
een reportage van de journalist Van Westerloo blijkt echter dat toen dit item 
werd uitgezonden bij het journaal bekend was dat Justitie waarschijnlijk niets 
te verwijten viel.40 Het testapparaat verkeerde nog in de ontwikkelingsfase, en 
was daarbij onpraktisch (past niet in een politieauto en doet 10 minuten over 
uitslag). Toen deze informatie boven tafel kwam, zat het NOS-journaal al te 
zeer op het spoor van uitzending van het item, en is hiervan niet meer 
afgeweken.  
 Scherper toezicht lijkt dus geen overbodige luxe, temeer daar normen 
verwateren als overtreding niet wordt aangepakt, aldus de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid.41 
 De mate waarin een belang bestaat bij spectaculaire berichtgeving en 
primeurs verschilt overigens per soort persorgaan. Zo is dit belang groot bij 
de entertainmentbladen en met elkaar vergelijkbare programma’s van de 
commerciële omroepen. De concurrentie is hier immers heftig. Daarentegen 
is het belang voor kranten mogelijk minder. Iedere krant lijkt een eigen - 
redelijk vast - publiek te hebben.42 Andere bijzonderheid is dat de 
commerciële omroepen en de pers een direct financieel belang hebben bij zo 
aantrekkelijk mogelijke berichtgeving, terwijl dit belang bij de publieke 
omroepen indirect is (en hierdoor waarschijnlijk minder groot).43 

                                                
38

RMO, a.w., p. 23, 24, 33, 34.  
39

E. Etty, ‘Virtuele burgeroorlog’, NRC Handelsblad 17 februari 2004.  
40

G. van Westerloo, ‘De droom van de hoofdredacteur’, Maandblad van het NRC Handelsblad 
december 2003.  
41

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Waarden, normen en de last van gedrag, 
Amsterdam 2003, p. 93 e.v.  
42

J.L.H. Bardoel en J.J. van Cuilenburg, Communicatiebeleid en communicatiemarkt. Over beleid, 
economie en management voor de communicatiesector, Amsterdam 2003, p. 163 e.v. (met name p. 
184/185). Volgens Jensma, hoofdredacteur van het NRC Handelsblad, komen en gaan er ieder jaar 
echter toch enkele tienduizenden abonnees. Zie F. Jensma, ‘Zelfkritiek in de journalistiek’, in: F. 
Jensma en H. Laroes, Zelfkritiek en zelfreflectie in de media, Nijmegen 2003, p. 17. De concurrentie 
op de dagbladenmarkt is dus mogelijk iets heftiger dan Bardoel en Van Cuilenburg veronderstellen. 
Iets anders is dat kranten in ieder geval wèl concurrentie ondervinden van anderen, zoals televisie, 
radio en Internet.   
43

Een direct financieel belang is niet of nauwelijks aanwezig, omdat de publieke omroepen voor een 
groot deel met publieke middelen worden gefinancierd. Op indirecte wijze hebben de publieke 
omroepen echter wel degelijk financieel belang bij zo aantrekkelijk mogelijke producten. Zo zijn de 
publieke omroepen gebaat bij behoud (of groei) van het huidige marktaandeel kijkers en luisteraars. 
Wordt het marktaandeel (structureel) kleiner, dan profiteert een geringer deel van de bevolking van 
deze voorziening, hetgeen de overheid er toe zou kunnen brengen minder middelen ter beschikking te 
stellen. Daarnaast heeft iedere omroepvereniging belang bij zo aantrekkelijk mogelijke 
berichtgeving, omdat voor erkenning (en dus financiering) een minimum aantal leden is vereist (voor 
definitieve erkenning 300.000 leden, zie art. 31 Mediawet). Voorts is het voor de publieke omroepen 
belangrijk zo veel mogelijk kijkers en luisteraars te trekken, omdat hierdoor meer inkomsten uit 
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 Overigens maken de boekhoudschandalen in het bedrijfsleven eveneens 
duidelijk dat commerciële verleidingen niet altijd het hoofd worden geboden. 
Denk aan Enron, Ahold en Parmalat. Accountants blijken regelmatig geknoei 
met cijfers door de vingers te hebben gezien, omdat van dezelfde bedrijven 
andere opdrachten lonkten. Helemaal verkeerd, maar wel menselijk. 
Journalisten zijn waarschijnlijk niet minder menselijk. De Europese 
Commissie heeft (mede) vanwege deze commerciële verleidingen een 
ontwerprichtlijn vastgesteld, waardoor het toezicht op de accountant wordt 
verscherpt.44 Het lijkt logisch ook bij de pers de vraag onder ogen te zien, of 
er wel voldoende tegenwicht is.   

  
2.4 Transparantie en accountability  
 
Tegenwoordig worden aan overheden, bedrijven en instellingen hoge eisen 
gesteld op het terrein van de ‘transparantie en accountability’.45 Denk aan de 
Wet Openbaarheid van bestuur, de verplichte publicatie van de inkomens van 
bestuurders, de visitaties bij universiteiten, en de vele 
consumentenonderzoeken, bijvoorbeeld door de Consumentenbond en 
televisieprogramma’s als Kassa en Radar. Waarom valt wel na te gaan welke 
boormachine het veiligst is, maar niet welke krant de meest betrouwbare 
koppen heeft? Ook wordt steeds vaker verantwoording afgelegd door 
(voorstellen tot) code’s, zoals die voor het bedrijfsleven (goed 
ondernemingsbestuur), de publieke omroep (voorkoming vriendjespolitiek), 
de wetenschap (behoud onafhankelijkheid bij derde geldstroomonderzoek) en 
de rechterlijke macht (onpartijdigheid). Een andere vorm van verantwoording 
die groeit, is de instelling van buitengerechtelijke klachtinstanties. Zo zijn er 
geschillencommissies Bankzaken, Advocatuur en Ziekenhuizen, en het Dutch 
Securities Institute voor de effectenbranche. Het kabinet en wetenschappers 
juichen dergelijke ontwikkelingen toe.46 
    
2.5 Het laatste woord; gebrekkige rechtzetting  
 
De geringe mate waarin de media thans verantwoording hoeven af te leggen, 
resulteert er in dat zij meestal het laatste woord hebben. Mogelijk is dit mede 
de oorzaak van de vaak krampachtige omgang met fouten en kritiek. Denk 
aan de het gedraai van De Volkskrant als reactie op de foute kop ‘AIVD vindt 

                                                                                                               
commercials worden gegenereerd. Door middel van deze inkomsten worden de publieke omroepen 
deels gefinancierd. Voor dit laatste, zie J.J.C. Kabel, ‘Omroep’, in: F.W. Grosheide, Hoofdstukken 
Communicatie- en Mediarecht. Beschouwingen over de juridische aspecten van openbare 
communicatie en massamedia, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000, p. 123, 133 en 139.  
44

Volgens deze richtlijn mogen de accountants maar een zekere tijd hetzelfde bedrijf controleren, en 
nog beperkt andere diensten verlenen aan dat bedrijf. Ook moet er publiek toezicht komen op 
accountants. Beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie moeten een onafhankelijk audit-
comité krijgen om toe te zien op accountantscontroles.  
45

Zie (mede over de wenselijkheid van meer transparantie en accountability bij de pers): RMO, a.w., 
p. 17, 18, 28, 29 
46

Het kabinet, ‘Reactie van het kabinet op het WRR-rapport ‘De toekomst van de nationale 
rechtsstaat’, p. 5/6, te vinden op www.wrr.nl; J.B.M. Vranken, ‘Niets in het recht is blijvend, behalve 
verandering’, WPNR 2004, p. 5 e.v.; W.D.H. Asser, H.A. Groen, J.B.M. Vranken (m.m.v. I.N. 
Tzankova), Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk 
procesrecht, Den Haag 2003, p. 120/121 en 264.  
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Oudkerk chantabel’.47 Of aan de moeizame rectificatie door het NRC 
Handelsblad van de onjuistheden over Albada Jelgersma.48 Missers in een 
kop op de voorpagina worden gecorrigeerd in een minuscuul berichtje elders.  
   Als een aanscherping van het toezicht er mede in zou resulteren dat de 
media regelmatig worden beoordeeld, hebben zij niet meer steeds het laatste 
woord (hierna par. 4.3.1.). Mogelijk gevolg hiervan is dat de media 
noodgedwongen leren soepeler om te gaan met fouten. Dit zou veel ellende 
voorkomen. Benadeelden lijken het gebrek aan erkenning van een fout soms 
erger te vinden dan de fout zelf.49 Daarnaast is ook het publiek er bij gebaat 
dat fouten ruimhartiger en explicieter worden rechtgezet.  
 
2.6 Conclusie 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat er voldoende aanleiding bestaat om de checks 
and balances te verbeteren. Aangezien de media worden beschermd door de 
persvrijheid, ligt dit natuurlijk moeilijk. Komt de aanscherping neer op een 
beperking van de vrijheid van meningsuiting, dan dient deze noodzakelijk en 
proportioneel te zijn.50 Hoewel zo’n noodzaak bestaat, dient dus bij voorkeur 
te worden gezocht naar middelen die de persvrijheid niet belemmeren, dan 
wel slechts in geringe mate. Het lijkt daarom logisch de verbetering van de 
waarborgen primair te zoeken in het - gradueel - aanscherpen van de huidige 
middelen, bijvoorbeeld door de tekortkomingen ervan (gedeeltelijk) op te 
heffen. Hiertoe zet ik in de volgende paragraaf de huidige waarborgen op een 
rij, en focus daarbij op hun sterke en de zwakke kanten.       
 
3. Huidige checks and balances    
 
3.1 Zelfkritiek  
 
Belangrijk controlemechanisme is de zelfkritiek. Denk aan het 
televisieprogramma ‘De leugen regeert’ (VARA), de dagelijkse column van 
Hans Beerekamp over televisie (NRC Handelsblad) en het Media katern van 
De Volkskrant. Een enkel persorgaan organiseert zelfs een - naar buiten toe 
kenbare - zelfevaluatie. Zo blikt Piet Hagen twee wekelijks op de 
opiniepagina van het NRC Handelsblad terug op de berichtgeving in die 

                                                
47

Rectificatie was niet nodig omdat het enkel ging om een onjuiste kop en deze werd rechtgezet in 
het artikel, aldus adjunct-hoofdredacteur A. Korteweg. Bovendien werd niet gerectificeerd omdat de 
Volkskrant door kritiek van Cohen in het defensief was gedrongen, en dus niet de indruk wilde 
wekken de aftocht te blazen, zo betoogde A. Elshout (eveneens adjunct). Zie hierover (in kritische 
zin):  J. Dohmen, ‘Hetze of journalistiek’, NRC Handelsblad 24 januari 2004; T. Meens, ‘De krant en 
de val van een wethouder’, de Volkskrant 24 januari 2004. De rechter vindt een kop die onjuist is, 
ook al wordt deze in het artikel genuanceerd, vaak onrechtmatig (zie noot 34).  
48

Hoewel het NRC Handelsblad er in twee artikelen over Albada Jelgersma op belangrijke punten 
naast zat (en de artikelen overigens tot stand waren gekomen zonder medewerking van Albada 
Jelgersma), was een kort geding nodig om de “vrijwillige” rectificatie af te dwingen. Zie NRC 
Handelsblad 6 oktober 2001, p. 15.  
49

Zo had de moeder in de wrongful birth-zaak de arts enkel aansprakelijk gesteld, omdat hij 
weigerde te erkennen dat hij een fout had gemaakt. Zie J.B.M. Vranken, ‘Argumenteren in het recht’, 
WPNR 2001, p. 21.   
50

Zie art. 10 lid 2 EVRM en de jurisprudentie hierover, bijvoorbeeld EHRM 7 december 1976, NJ 
1978, 236 (Handyside).  
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krant. En bij het NOS-journaal leidde zelfkritiek tot het beleidsplan ‘Ten 
aanval’.51 
 Zelfkritiek is een goed middel ter bevordering van betere prestaties. De 
wetenschap dat je in de gaten wordt gehouden, houdt je scherp. Helaas betreft 
de kritiek meestal de mindere kant van het functioneren. Er wordt dus 
regelmatig een veeg uit de pan gegeven, terwijl schouderklopjes ontbreken. 
Dit is jammer, omdat juist positieve prikkels goede prestaties in de hand 
lijken te werken.52 
 Ook is goed dat de kritiek afkomstig is van de media zelf. De media zijn 
als geen ander deskundig op dit eigen terrein. In de kracht van het middel zit 
echter ook de zwakte: het oordeel van het ene persorgaan over het andere is 
geen onafhankelijk oordeel.  
 Verder valt best wat af te dingen op de kwaliteit van de zelfkritiek. Zo is 
‘De leugen regeert’ een waardevol programma, maar wel nogal oppervlakkig. 
Met name wordt niet structureel gezocht naar oorzaken en oplossingen voor 
steeds terugkerende klachten. Het gedrag van de pers wordt beoordeeld door 
een zogeheten ‘mediaraad’, maar deze bestaat in de regel uit twee 
journalisten, die dus per definitie partijdig zijn. Ook wordt het programma 
maar gedurende een beperkte periode uitgezonden. De laatste uitzending van 
dit seizoen vond alweer plaats op 9 februari.  
 Zelfkritiek is lange tijd niet de sterkste kant van de media geweest.53 Dit 
is anders sinds de constante golf van kritiek op de media, die na de dood van 
Fortuyn is losgekomen. De media werden hierdoor gedwongen kritischer naar 
zichzelf te kijken. Gaat deze kritiek weer liggen, dan valt echter te 
verwachten dat ook de zelfkritiek weer zal inzakken.   
 
3.2 Raad voor de Journalistiek 
 
Een ieder die daarbij rechtstreeks belang heeft, kan bij de Raad voor de 
Journalistiek klagen over een journalistieke gedraging. De Raad zal dan 
beoordelen of beroepsnormen zijn overschreden.54 Het oordeel van de Raad 
wordt gepubliceerd in het vakblad De journalist, en in het merendeel van de 
gevallen ook in het desbetreffende persorgaan.55 De Raad doet ook uitspraken 
over gedragingen van media die niet bij hem zijn aangesloten.56 Hoewel het 
in de praktijk nauwelijks schijnt voor te komen, heeft de Raad eveneens tot 
taak om - als de zaak zich daarvoor leent - te bemiddelen.57   

                                                
51

Zie www.nos.nl/journaal/indiscussie/beleid/index.html. 
52

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, a.w., p. 92.  
53

Mediaprogramma’s op televisie zijn meestal geen lang leven beschoren. Zie Sociaal en Cultureel 
Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 2002. De kwaliteit van de quartaire sector, Den Haag 
2002, p. 576. In 2002 dreigde ‘De leugen regeert’ van de televisie te verdwijnen. Dit lokte een 
handtekeningenactie uit, hetgeen wellicht (mede) tot terugkeer van het programma heeft geleid.  
54

Art. 3 lid 1 van de Statuten, te vinden op de website www.rvdj.nl.  
55

Art. 10 lid 4 van het Reglement, en zie ook onder de buttons ‘Wat is de Raad voor de 
Journalistiek?’ en ‘Actuele zaken’.  
56

Schuijt (Onrechtmatige Daad VII), aant. 194.  
57

Art. 3 lid 4 van de Statuten.  
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 De Raad stimuleert de media zeker om goed te functioneren, en vooral 
om zorgvuldig om te gaan met de reputatie en privacy. Het is immers 
vervelend om door de Raad in het ongelijk te worden gesteld, met name voor 
de serieuze media en journalisten.58 Ook kost de procedure negatieve energie, 
hetgeen de media liever zullen voorkomen. Daarnaast verduidelijken de 
uitspraken van de Raad de beroepsnormen.59  
 Belangrijk nadeel van de Raad is echter dat hij geen sancties op kan 
leggen. Enig gewin voor de benadeelde is zijn eventuele gelijk, publicatie 
hiervan in De journalist, en - hoewel niet altijd - in het persorgaan dat over de 
schreef was gegaan. Het bereik van de uitspraak is dus niet groot.60 
Bovendien wordt zelfs in geval van een spoedprocedure op zijn vroegst vier 
weken na de zitting uitspraak gedaan.61 De zaak zal dan meestal weer uit de 
aandacht van het publiek zijn. Verder is de Raad vrij onbekend, waardoor 
benadeelden vaak niet eens weten dat een klacht kan worden ingediend.     
 Al met al levert de procedure de benadeelde niet veel op, terwijl hij 
relatief veel moeite moet doen om zijn gelijk te halen, en ook nog eens het 
risico loopt de procedure te verliezen. Door deze ongunstige kosten- en 
batenanalyse is het voor de benadeelde niet aantrekkelijk zich tot de Raad te 
wenden. Gemiddeld zijn er de laatste jaren dan ook slechts circa 65 klachten 
per jaar ingediend.62 De geringe ‘pakkans’ maakt verder dat van de Raad 
nauwelijks preventieve werking uitgaat.  
 De Raad heeft ook de bevoegdheid zich op eigen initiatief uit te laten 
over journalistieke gedragingen met een algemene strekking, die van 
principieel belang zijn.63 Zo heeft de Raad in 1996 een aanbeveling gedaan 
over het gebruik van verborgen camera en microfoon.64 Dit instrument is 
natuurlijk zeer nuttig. Via de aanbevelingen kan de Raad proberen de media 
bij te sturen en/of discussies aan te zwengelen. Helaas heeft de Raad slechts 
een enkele keer van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. 

                                                
58

De serieuze media zullen dit immers ervaren als een blamage. Bij journalisten werkt een negatief 
oordeel van de Raad mogelijk door in de arbeidsverhouding, dan wel - voor de zelfstandigen - in het 
gemak waarmee opdrachten worden verkregen. Uit een beperkt onderzoek naar de gevolgen van een 
tiental uitspraken van de Raad in de jaren 2003/2003 blijkt dat veroordelingen uiterst vervelend 
werden gevonden, tot discussies op de werkvloer leidden en tot aanpassing van de werkwijze. Zie M. 
Prenger en F. van Vree, Schuivende grenzen. De vrijheid van de journalist in een veranderd 
medialandschap, Amsterdam 2004, p. 30.    
59

Recent is de jurisprudentie van de Raad tussen 1987 en 2003 op een rij gezet. Zie S. ten Hoove, 
Grenzen in de journalistiek, Amsterdam 2003. Eerder geschiedde dit door J. Doomen, Opinies over 
journalistiek gedrag. De uitspraken van de Raad voor de Journalistiek 1960 - 1987, Arnhem 1987. 
Overigens bevat het boek van Ten Hoove een interessante beschrijving van de geschiedenis van de 
Raad, zie p. 13 e.v. 
60

Overigens is dit juist een voordeel, indien een benadeelde - om de schade niet te vergroten - wil 
dat aan de procedure weinig ruchtbaarheid wordt gegeven.  
61

Zie onder de button ‘Actuele zaken’.  
62

In de jaren 2000, 2001 en 2002 heeft de Raad in totaal 190 uitspraken gedaan. Zie onder de button 
‘Actuele zaken’. Dit ondanks het feit dat de benadeelde geen advocaat hoeft in te schakelen om een 
procedure te starten.  
63

Art. 11 van het Reglement.  
64

RvdJ 20 augustus 1996, Mediaforum 1996-9, p. 114 e.v.  
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 Laatste kanttekening is dat de Raad, hoewel op zijn website het 
tegendeel wordt beweerd,65 niet onafhankelijk is. Zo zijn het enkel media-
organisaties die de bestuursleden kiezen van de ‘Stichting Raad voor de 
Journalistiek’.66 Het doel van deze stichting is de Raad voor de Journalistiek 
in stand te houden. Deze Raad bestaat per zitting uit één jurist voorzitter, 
twee journalisten en twee niet-journalisten (bijgestaan door een 
onafhankelijke secretaris). De Raad lijkt dus onafhankelijk. Onder de 10 niet-
journalisten bevinden zich echter 5 personen, die wèl gelieerd zijn aan de 
pers, te weten de voorzitter van de Raad van Bestuur van PCM, de directeur 
van Tubantia/Twentse Courant, de voorzitter van de VARA, de 
directiesecretaris van Koninklijke Barneveldse Drukkerij/Uitgeverij en een 
uitgever nieuwe media/Internet bij de Noordelijke Dagblad Combinatie.67 
Hierdoor zal de Raad - hoe onafhankelijk deze zich ook mocht opstellen - 
altijd de schijn van partijdigheid hebben.  
 
3.3 Zelfregulering     
 
Zelfregulering heeft naast de Raad voor de Journalistiek tot nog een aantal 
waarborgen geleid. Denk aan de Redactiestatuten, de Gedragscode van het 
Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren,68 de Gedragscode voor 
Redacteuren van het NRC Handelsblad69, de Stijlboeken, de ombudsmannen 
en lezersredacteuren, en de podium- en forumpagina’s of websites. 
    Deze waarborgen duiden op goede intenties. Zo beogen de 
Redactiestatuten de onafhankelijkheid te verzekeren van de redactie 
tegenover de uitgever/directie.70 De Codes en Stijlboeken structureren interne 
ethische discussies, en maken aan het publiek duidelijk wat men van zichzelf 
verwacht. De ombudsmannen verantwoorden journalistieke keuzes. De 
forumpagina’s geven het publiek toegang tot de media, regelmatig zelfs met 
kritiek op het desbetreffende persorgaan.  
 Helaas hebben slechts enkele media (al) deze waarborgen ingevoerd. 
Daarnaast lijken de waarborgen onvoldoende tegenwicht te bieden aan de 
commerciële druk om een oogje dicht te knijpen (par. 2.3).71 Verder worden 
de media niet structureel afgerekend op de Codes, terwijl het publiek niet 

                                                
65

Zie onder de button ‘Wat is de Raad voor de Journalistiek?’.  
66

Art. 10 lid 2 van de Statuten.  
67

Zie bij de kolom ‘niet journalisten’ onder de button ‘Samenstelling van de Raad’.  
68

Zie www.nieuwsbank.nl/mediaspectator/codehoof.htm. 
69

Zie www.nrc.nl.  
70

G.A.I. Schuijt, Werkers van het woord (diss. Leiden), Deventer 1987, p. 240 e.v.; P. Mochel, 
‘Pers’, in: F.W. Grosheide (red.), Communicatie- en mediarecht, Nijmegen 2000, p.  85 e.v.; J.L.H. 
Bardoel en J.J. van Cuilenburg, a.w., p. 340/341. Voor de publieke omroep bestaat overigens ook een 
(programma)statuut, dat - uiteraard - wettelijk is. Zie J.J.C. Kabel, ‘Commerciële uitingen’, in: F.W. 
Grosheide (red.), Communicatie- en mediarecht, Nijmegen 2000, p. 128; J.L.H. Bardoel en J.J. van 
Cuilenburg, a.w., p. 341.  
71

Overigens blijkt uit een verkennend onderzoek dat hoofdredacteuren zich de laatste jaren steeds 
meer met commerciële zaken bezig houden. De onafhankelijkheid van de redactie tegenover de 
uitgever/directie lijkt dus sowieso verminderd. Zie M. Prenger en F. van Vree, a.w., p. 101 e.v.  
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betrokken is geweest bij de opstelling ervan. Ook zijn de Codes niet altijd 
even duidelijk.72 
   
3.4 De markt 
 
Ook de markt vormt een waarborg voor kwalitatief goede berichtgeving. 
Maakt een kwaliteitskrant misser op misser, dan verliest zij haar reputatie en 
bestaat het risico dat abonnementen worden opgezegd. Bovendien stimuleert 
de markt dat de waakhondfunctie van de pers goed werkt. Stevige 
onthullingen doen het goed bij het publiek. Ditzelfde geldt voor het pakkend 
berichtgeven.  
 De markt kent echter zijn beperkingen als waarborg voor de kwaliteit. 
Soms verleidt de markt de pers zelfs om kwalitatief minder te presteren. Zo 
verhoogt het streven de afnemer te boeien het risico op primeurs die niet 
deugen en te spectaculaire berichtgeving (par. 2.3.). Een deel van het publiek 
lijkt zelfs op zoek naar suggestieve berichtgeving en/of bevestiging van de 
eigen vooroordelen. Sommige media spelen hier mogelijk op in. Dergelijke 
media worden in te geringe mate geprikkeld om juist en objectief te 
berichten, dan wel de reputatie en privacy te respecteren. Een ander deel van 
het publiek is in het geheel niet op zoek naar kwalitatief goede berichtgeving, 
maar enkel naar vermaak. Denk aan de lezers van roddelbladen. De media die 
hen bedienen worden niet of nauwelijks gestimuleerd tot kwaliteit. Eerder is 
het tegendeel het geval.  
  
3.5 De politiek 
 
Ander mechanisme ter controle van de pers is de politiek. Onvrede over het 
functioneren van een maatschappelijke instituut kan immers worden 
aangekaart bij een kamerlid of minister. Deze onderneemt mogelijk actie, 
bijvoorbeeld door beleidswijziging of wetgeving.   
 In het algemeen is dit een goed en effectief middel, maar bij de media 
ligt het anders. De afnemers van de media zijn niet georganiseerd, anders dan 
bijvoorbeeld de Consumentenbond en Greenpeace. Daarbij staan politici er 
niet om te springen de media aan te pakken, omdat ze van hen afhankelijk 
zijn. Een discussie over de werkwijze van de media kan bovendien leiden tot 
kritiek op het mediagedrag van politici. Ook ligt de kritiek van een politicus 
gevoelig, omdat de media met name tot taak hebben politici te controleren.    
 Overigens is het in de huidige golf van kritiek gemakkelijker voor 
politici om de media ter discussie te stellen. Balkenende durfde zelfs het 
(moeilijk verdedigbare) standpunt in te nemen, dat sommige satirische pers- 
en kunstuitingen ten aanzien van het Koningshuis te ver gaan. Als de huidige 
onvrede is verdwenen, zal dit echter weer moeilijker worden.  
 
3.6 Wetenschappers en adviesorganen  
 

                                                
72

N. Bos, ‘Stijlboek van de Volkskrant: ethiek blijft grijs gebied’, gepubliceerd onder de button 
‘kwaliteit’ van de website villa.intermax.nl/journalist/HOME/index.html. 
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De media worden ook in de gaten gehouden door wetenschappers en 
adviesorganen (zie de inleiding). Sommige onderzoeken worden - al dan niet 
gedeeltelijk - gefinancierd door het Bedrijfsfonds voor de Pers.73  
 De onderzoeken vormen een goede aanvulling op de - naar aard meer 
oppervlakkige - zelfkritiek. Daarnaast hebben wetenschappers en 
adviesorganen, anders dan politici, minder te vrezen van de media. In de 
kracht van het middel schuilt echter ook de zwakte: de onderzoeken gaan 
vooral over de media in het algemeen, en er verstrijkt meestal veel tijd tussen 
‘het kwaad’ en de publicatie daarvan. Een individueel persorgaan wordt door 
dit middel dus nauwelijks geprikkeld kwalitatief goed werk te leveren. Ander 
nadeel is dat de continuïteit van dergelijk onderzoek niet is gewaarborgd, 
omdat het volledig afhangt van de grillen van wetenschappers en 
adviesorganen. Daar komt bij dat de financiering van onderzoek door het 
Bedrijfsfonds voor de Pers niet vaak lijkt plaats te vinden.74 
    
3.7 De burgerlijke rechter 
 
Een persoon wiens reputatie of privacy is geschonden kan naar de burgerlijke 
rechter stappen. Uit onderzoek blijkt echter dat de benadeelde weinig heeft 
aan de sancties die de burgerlijke rechter op kan leggen.75 Zo levert de 
rectificatie meestal nauwelijks iets op (het kwaad is al geschied), terwijl de 
schade door de rectificatie-procedure mogelijk wordt vergroot (weer aandacht 
van de pers). Daarbij valt de inkomensschade vaak niet te bewijzen, en is de 
eventuele immateriële schadevergoeding in de regel laag. Bovendien is een 
gang naar de rechter relatief duur en - in een aantal gevallen - traag, terwijl 
ook nog eens rekening moet worden gehouden met verlies van de procedure. 
Gezien de ongunstige uitkomst van de kosten- en batenanalyse is het voor een 
benadeelde meestal niet verstandig naar de rechter te gaan. Hierdoor laten 
benadeelden hun zaak vaak zitten, zodat zij niet worden gecompenseerd. 
Ander mogelijk gevolg is dat het burgerlijke procesrecht op dit terrein te 
weinig preventief werkt, vanwege de geringe pakkans.  
 
3.8  De strafrechter 
 
Bij schending van de reputatie kan het Openbaar Ministerie worden gevraagd 
het persorgaan te vervolgen.76 Een dergelijke vervolging geschiedt echter niet 
vaak.77 Daarnaast komt een eventuele veroordeling in de regel pas lang na de 
                                                
73

Art. 123 lid 2 sub b Mediawet.  
74

Ik heb dit niet diepgaand onderzocht, maar enkel via de website van het Bedrijfsfonds 
geraadpleegd.  Op deze website bevinden zich onder de button persberichten (teruggaande tot begin 
2000) negen onderzoeken/symposia aan, die (gedeeltelijk) rechtstreeks relevant zijn voor de vijf 
verwachtingen (par. 1). Onderzoeken die vooral van belang zijn voor de pluriformiteit, het Internet 
(als nieuw communicatiemiddel), de marktwerking, de (noodlijdende) krantensector, concentratie en 
monopolie, enz. zijn dus niet meegeteld. Onder andere buttons werden - teruggaande tot 1990 - nog 
eens vijf van dergelijke onderzoeken aangetroffen. Zie www.bedrijfsfondspers.nl.       
75

L.R. van Harinxma thoe Slooten, a.w.   
76

Art. 261 - 271 Sr. Smaad, laster en (eenvoudige) belediging betreffen klachtdelicten (art. 269 Sr.).  
77

J.M. de Meij e.a., Uitingsvrijheid, Amsterdam 2000, p. 262/263; E. Dommering e.a., 
Informatierecht, Amsterdam 2000, p. 352. Waarschijnlijk komt dit doordat opzet voor belediging 
meestal moeilijk valt te bewijzen. Ook verkrijgt de benadeelde via een voorlopige voorzieningen-
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bestreden openbaarmaking. Hierdoor zal de benadeelde de veroordeling 
ervaren als mosterd na de maaltijd, terwijl het schande-effect voor het 
persorgaan gering is. Wèl lijkt voor de benadeelde interessant dat hij zich in 
de strafprocedure kan voegen, en om vergoeding van zijn schade kan vragen. 
Hier speelt echter hetzelfde probleem als bij de burgerlijke rechter: de 
vergoedingen zijn - zo al toegekend - meestal laag.78  
     
4. Voorstel tot verbetering  
 
4.1 Inleiding 
 
Hierboven werd al vastgesteld dat er aanleiding bestaat het toezicht op de 
media gradueel aan te scherpen, en dat het verstandig lijkt daarbij aansluiting 
te zoeken bij de bestaande checks and balances (par. 2.6). In het onderhavige 
voorstel wordt dan ook gebruik gemaakt van de sterke kanten van de 
middelen evaluatie, klachtbehandeling, ontwikkeling van criteria en 
onderzoek.79 Daarbij is geprobeerd de huidige tekortkomingen zoveel 
mogelijk op te heffen. Het voorstel bouwt gedeeltelijk voort op de 
aanbevelingen van de RMO in het rapport ‘Medialogica’, met name het 
voorstel tot instelling van een mediawatchinstituut en een verzwaring van de 
rol van de Raad voor de Journalistiek.80  
 Op de voorstellen zijn ongetwijfeld gaten te schieten, maar wellicht 
vormen ze een bijdrage aan de discussie. Daarbij dient te worden bedacht dat 
- zoals bij iedere branche - geen enkele vorm van toezicht perfect is.   
 De voorgestelde taken zouden door één of meerdere - bij voorkeur 
onafhankelijke - instanties kunnen worden uitgevoerd (hierna par. 4.5.).  
Gemakshalve wordt hierna meestal uitgegaan van één instantie, soms 
aangeduid als toezichthouder. Overigens klinkt dit woord zwaarder dan het is 

                                                                                                               
procedure bij de civiele rechter sneller en effectiever genoegdoening (rectificatie en/of 
schadevergoeding).  
78

Voor schending van de privacy middels een openbaarmaking geldt een enkel specifiek verbod. Zo 
is het niet toegestaan een afbeelding van een persoon openbaar te maken die heimelijk is vervaardigd 
in een woning, dan wel een niet voor het publiek toegankelijk lokaal (art. 139g Sr). Ook geldt een 
verbod voor het wederrechtelijk publiceren van een portret (Art. 35 Aw). Ik heb hiernaar geen 
onderzoek gedaan, maar kan mij niet voorstellen dat de media regelmatig voor deze delicten worden 
vervolgd.   
79

Hoewel ook bij de straf- en burgerlijke rechter het nodige te verbeteren lijkt, ontbreken deze in de 
opsomming. Ten aanzien van de sancties in het civiele recht zijn al enige (nader te onderzoeken) 
voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld het verhogen van de immateriële schadevergoeding, de 
mogelijkheid tot winstafdracht (art. 6:104 BW), een verplichting indringender te rectificeren, en de 
instelling van een (buitengerechtelijke) geschillencommissie via welke rectificatie en/of 
schadevergoeding kan worden verkregen. Zie L.R. van Harinxma thoe Slooten, a.w. De civiele 
procedure kan mogelijk worden verbeterd door alle perszaken te laten beslechten door een speciale 
kamer van één rechtbank. Deze perskamer zou zodanig professioneel moeten zijn uitgerust dat 
binnen enkele dagen een rectificatie kan worden verkregen. Voordeel van één kamer (met 
gespecialiseerde rechters) is verder, dat wellicht duidelijker normen worden ontwikkeld. Het 
rechtspreken aan de hand van de ‘omstandigheden van het geval’ geschiedt nu door 53 
kantongerechten en 19 rechtbanken. Dit leidt wel eens tot tegenstrijdige uitspraken en 
onduidelijkheid. Met name op het terrein van de privacy lijkt meer duidelijkheid gewenst. Het gaat 
het bestek van dit artikel helaas te buiten de mogelijke verbeteringen te verantwoorden en verder uit 
te werken. Ik hoop dit in een vervolgartikel te doen.  
80

RMO, a.w., p. 42 e.v. 
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bedoeld. Anders dan bij toezicht veelal het geval is, zullen geen sancties 
worden voorgesteld.       
      
4.2 Doel    
 
Het doel van de voorstellen is de media te stimuleren zoveel mogelijk 
tegemoet te komen aan onze verwachtingen (par. 1), te weten: 
- juiste, evenwichtige en objectieve informatie; 
- interpretatie en opiniering;  
- de media als waakhond; 
- pakkende wijze van berichtgeving; 
- respect voor reputatie en privacy.  
 
4.3 Middelen 
 

4.3.1. Evaluatie    
 
De bedoelde instantie zou allereerst tot taak kunnen hebben feiten over de 
media te verzamelen, en hen aan de hand hiervan te beoordelen. In 1999 is al 
een plan opgevat tot oprichting van een instituut dat de berichtgeving zou 
onderzoeken.81 Een nieuwsmonitor zou onderzoeksmateriaal aanleveren voor 
debatten over de kwaliteit van de journalistiek (overigens - anders dan in dit 
voorstel - zonder daarbij zelf een oordeel te vellen). Het Persinstituut, de 
initiatiefnemer van dit plan, heeft vier jaar met het Bedrijfsfonds voor de Pers 
onderhandeld over een subsidie.82 Recent zou deze zijn verkregen.83 Buiten 
Nederland zijn al diverse mediawatchinstituten van de grond gekomen.84 
 De benodigde informatie zou kunnen worden verkregen door het volgen 
van zekere berichtgeving, en de uitspraken van de rechter en de Raad voor de 
Journalistiek. Daarnaast zou de beoogde toezichthouder aan gegevens kunnen 
komen door een klachtregeling in te stellen voor vermeende onjuistheden en 
schending van de reputatie of privacy (zie hierna par. 4.3.2.).     
 Het onderzoek en de beoordeling zou per ‘hype’, thema, 
steeksproefgewijs en/of periodiek kunnen plaatsvinden. Een affaire als die 
van Oudkerk zou bijvoorbeeld kunnen worden afgesloten met een 
beoordeling van de rol die de verschillende persorganen hebben gespeeld. 
Ook zou de berichtgeving van één of meerdere persorganen gedurende een 

                                                
81

RMO, a.w., p. 50; H. van Engelsdorp Gastelaars, ‘Geen geld voor kwaliteitsbewaking van de 
media: het uitblijven van een Nederlandse persmonitor’, gepubliceerd onder de button ‘Kwaliteit’ 
van de website villa.intermax.nl/journalist/HOME/index.html. 
82

Het Persinstituut is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Journalisten 
(NVJ), de Nederlandse Dagblad Pers (NDP), de beide universiteiten van Amsterdam en de 
universiteit van Nijmegen.  
83

Krant van de Raad voor het openbaar bestuur van april 2004, Politiek & Media, p. 8. Op de 
website van het Bedrijfsfonds voor de Pers stond de subsidie op 4 mei 2004 echter nog niet vermeld.  
84

I. Leeuwangh, ‘Center for Media en Public Affairs: een veelzijdige watchdog’, gepubliceerd onder 
de button ‘Kwaliteit’ van de website  villa.intermax.nl/journalist/HOME/index.html; F. Rongen, 
‘Media Tenor International: een wereldwijde monitor’, gepubliceerd onder dezelfde button. De 
webadressen van deze instituten zijn respectievelijk: www.cmpa.com; www.mediatenor.com. Zie ook 
www.mediachannel.org. 
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zekere periode - diepgaand - op juistheid kunnen worden onderzocht.85 Een 
periodieke en continue beoordeling van alle media is wel erg arbeidsintensief. 
Mocht dit al wenselijk zijn, dan dient de werklast in ieder geval te worden 
beperkt. Bijvoorbeeld door op sommige verwachtingen minder nadruk te 
leggen, dan wel deze buiten beschouwing te laten. Zo lijkt een evaluatie ten 
aanzien van de media als waakhond en de pakkende wijze van berichtgeving 
minder noodzakelijk.86 De markt prikkelt hier waarschijnlijk al voldoende tot 
kwaliteit.87 Ten aanzien van de opiniering geldt natuurlijk dat over smaak niet 
valt te twisten. Het lijkt dus logisch de evaluatie op dit punt te beperken tot 
een oordeel over de mate van diversiteit, en niet in te gaan op de inhoud.  
 Daarentegen lijkt het wèl zinvol de juistheid van berichtgeving en het 
respect voor reputatie en privacy te evalueren. De commercie verleidt de 
media hier regelmatig om steekjes te laten vallen (par. 2.3 en 3.4). Bovendien 
is bij een zorgvuldige omgang met de privacy een ander grondrecht in het 
geding. Ook ligt een oordeel over de mate van juistheid van informatie 
minder gevoelig, dan de beoordeling van opinies (vrijheid van 
meningsuiting).88  
 Openbaarmaking van de bevindingen kan mogelijk via televisie, radio, 
krant en/of Internet. De (feitelijke) onderzoeksresultaten dienen begrijpelijk 
en toegankelijk te worden weergegeven. De - hierop gebaseerde - beoordeling 
zou wellicht mede kunnen geschieden door het geven van rapportcijfers, 
keurmerken en awards. Hier gaan niet alleen negatieve, maar ook positieve 
prikkels vanuit. Bovendien ziet het publiek dan dat er ook veel goed gaat in 
de pers.  
 Overigens is de beoordeling natuurlijk niet heilig, maar eerder een mooi 
vertrekpunt voor een openbaar debat. Toegevoegde waarde in vergelijking 
met de zelfkritiek is dat deze beoordeling afkomstig is van een onafhankelijke 
derde, en de continuïteit niet afhankelijk is van de grillen van de media.  
   

4.3.2. Klachtbehandeling  
 
Het zou wellicht goed zijn als naast de algemene evaluatie ook individuele 
gevallen worden beoordeeld. Direct belanghebbenden zou de gelegenheid 
kunnen worden geboden een klacht in te dienen naar aanleiding van een 
vermeende onjuistheid of schending van de reputatie of privacy. Na een 
weerwoord zou een onafhankelijke klachtencommissie snel uitspraak doen 
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Vooralsnog enkel voorzover de juistheid zonder medewerking van dit persorgaan kan worden 
geverifieerd. Hoewel zich een parallel opdringt met de Wet openbaarheid bestuur, lijkt het mij te ver 
gaan dat persorganen aan een toezichthouder moeten verantwoorden op basis van welke feiten zij 
bepaalde beweringen hebben gedaan. Wel lijkt mij raadzaam dat de bevindingen op voorhand aan het 
desbetreffende persorgaan worden voorgelegd, en dat het commentaar wordt verwerkt (hoor en 
wederhoor).  
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Volgens de RMO, a.w., p. 37/38 zou de waakhondfunctie van de pers redelijk goed werken, met de 
kanttekening dat langdurige en doorwrochte onderzoeken naar structuren en instituties niet vaak 
plaatsvinden. 
87

Primeurs (waakhondfunctie) en pakkende berichtgeving verkopen.  
88

Opinies zijn immers niet vatbaar voor bewijs. Zie EHRM 8 juli 1986, NJ 1987, 901 (Lingens).  
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(binnen een week?), en deze indringend bekend maken, bijvoorbeeld via 
televisie en krant.89  
 Door een dergelijke klachtregeling zouden meerdere vliegen in één klap 
worden geslagen. Als de publicatie onwaar blijkt te zijn, wordt ook het 
publiek alsnog juist geïnformeerd. Daarnaast wordt informatie verkregen voor 
de algemene evaluatie van het persorgaan (par. 4.3.1.). En omdat de regeling 
aantrekkelijk is voor de klager, zullen benadeelden deze weg vaker 
bewandelen, waardoor hij mogelijk preventief zal werken.  
 Alvorens de klachtencommissie een zaak in behandeling neemt, is het 
wellicht goed als partijen worden gewezen op de mogelijkheid van 
bemiddeling, en de hieraan verbonden voordelen. Als partijen deze weg 
willen bewandelen, voorziet de klachtencommissie hier zelf in, dan wel 
verwijst hij naar een goed ander adres.  
 De voordelen van deze procedure ten opzichte van de gang naar de Raad 
voor de Journalistiek zijn het grotere bereik van de uitspraak, de snelheid, de 
onafhankelijkheid, de eventuele bemiddeling en de grotere bekendheid van de 
klachtregeling. Is een benadeelde uit op een rechtzetting, dan is een gang naar 
de klachtencommissie in vergelijking met een recficatie-procedure bij de 
rechter sneller en  goedkoper (geen advocaat vereist). Daarnaast is het bereik 
van de uitspraak van de commissie mogelijk groter. Uiteraard kan een 
benadeelde die vergoeding van zijn schade wil gewoon naar de rechter.90 
 Overigens kunnen de voorstellen natuurlijk ook door de Raad voor de 
Journalistiek worden ingevoerd. Het versneld afhandelen van zaken, en als 
gevolg hiervan waarschijnlijk ook het afdoen van meer zaken, is echter alleen 
mogelijk als de Raad organisatorische wijzigingen doorvoert. Zo zou 
gedeeltelijk moeten worden afgestapt van het uitgangspunt dat vrijwilligers 
de geschillen beslechten. De Raad zou dus professioneler dienen te worden, 
en gewoon meer vaste krachten moeten aanstellen. Hier is natuurlijk wel geld 
voor nodig.  
     

4.3.3.  Criteria  
 
Een eerlijke beoordeling vereist dat de media van tevoren weten langs welke 
maatlat zij worden gelegd. Het zou dus goed zijn als er - zo duidelijk 
mogelijke - criteria ten aanzien van de vijf verwachtingen worden opgesteld. 
Deze klus zou wellicht kunnen worden opgepakt door de media zelf. De 
media zouden hiertoe een commissie in het leven kunnen roepen, voor de 
helft bestaande uit journalisten, en voor de andere helft uit 
vertegenwoordigers van de overheid, consumenten, bedrijven, en bekende 
Nederlanders (slachtoffers roddelpers).  
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Een klager die heeft verloren, zal liever hebben dat de uitspraak minder indringend wordt 
bekendgemaakt. Heeft het feit dat de klacht werd ingesteld geen of weinig aandacht gekregen in de 
media, dan lijkt er niets op tegen deze wens te honoreren. Geeft de klager op voorhand aan een ‘stille 
procedure’ te willen voeren, dan lijkt het logisch sowieso af te zien van een indringende 
bekendmaking van de uitspraak.   
90

In dit artikel wordt in het midden gelaten of het wenselijk zou zijn dat een klachtencommissie 
sancties oplegt als rectificatie of schadevergoeding. Ik hoop hier in een vervolgartikel op terug te 
komen.  
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 Overigens heeft ook het Comité van Ministers van de Raad voor Europa 
de pers onlangs opgeroepen om beroepsnormen te ontwikkelen op het terrein 
van de gerechtsverslaggeving.91 
 Deze commissie zou kunnen beginnen met een inventarisatie van de 
bestaande criteria. Speuren dus in de literatuur, journalistieke Codes en 
Stijlboeken, rechtspraak, en de uitspraken van de Raad voor de 
Journalistiek.92 De insteek van de commissie zou wellicht kunnen zijn dat 
vooral wordt voortgebouwd op de door de Raad voor de Journalistiek 
ontwikkelde normen. Bij tegenstrijdige criteria maakt de commissie keuzes. 
Vage criteria worden zoveel mogelijk verduidelijkt. De commissie zou zijn 
bevindingen op het Internet kunnen zetten, en een ieder uitnodigen om 
commentaar te geven.93 Vervolgens stelt de commissie de definitieve criteria 
vast. Zo nodig zouden deze eens in de zoveel tijd kunnen worden 
geactualiseerd. 
 Het lijkt raadzaam bij het opstellen van de criteria rekening te houden 
met de diversiteit van de media. Zo heb je de kwaliteitsmedia, de roddelpers 
en de media die zich richten op infotainment. En de televisie verschilt weer 
van de krant, waardoor deze laatste zich bijvoorbeeld beter leent voor nuance 
en achtergrondinformatie. De commissie zou na kunnen gaan of, en zo ja in 
hoeverre, voor de verschillende media ook verschillende normen moeten 
gelden. Overigens lijkt het sowieso niet zinvol de roddelpers te beoordelen 
ten aanzien van de opiniering, de waakhondfunctie en de pakkendheid van de 
berichtgeving. Ook is de vraag of er wel energie moet worden gestoken in het 
evalueren van de roddelpers op het waarheidsgehalte van de berichtgeving. 
 Mocht men het onwenselijk vinden dat algemene criteria voor de media 
worden ontwikkeld, dan zou ook aan ieder afzonderlijk persorgaan kunnen 
worden gevraagd zèlf criteria te ontwikkelen. Vervolgens zou een ieder 
worden beoordeeld aan de hand van de eigen criteria. De media worden op 
deze manier enerzijds zo vrij mogelijk gehouden, terwijl ze anderzijds wel 
worden gedwongen de verwachtingen ten aanzien van zichzelf te expliciteren. 
De keerzijde is echter dat de beoordelingen van de verschillende persorganen 
niet goed vergelijkbaar zijn. 
 Een andere mogelijkheid is dat de commissie algemene criteria opstelt 
ten aanzien van de juistheid en het respect voor reputatie en privacy (minder 
persvrijheid), terwijl de individuele persorganen zelf criteria ontwikkelen 
voor de andere drie verwachtingen. 
 Overigens zouden de door de commissie ontwikkelde normen enkel 
dienen als toetsingskader voor de evaluatie en klachtbehandeling (par. 4.3.1. 
en 4.3.2.). De rechter en de Raad voor de Journalistiek zijn er formeel niet 
aan gebonden, al is voorstelbaar dat zij - indien en voorzover de criteria goed 
zijn en breed worden gedragen - deze mede als toetsingskader gebruiken. 
Vergelijk dit met de vrijheid van de Raad voor de Journalistiek enerzijds en 
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En om de naleving er van te stimuleren. Zie D. Voorhoof, ‘Mediaberichtgeving in strafzaken: 
Raad voor Europa wil soberder gerechtsjournalistiek’, Mediaforum 2003-11/12, p. 358 e.v.  
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Daarbij dient goed in de gaten te worden gehouden dat de beroepsnormen die door de Raad voor 
de Journalistiek worden ontwikkeld, verschillen van de juridische normen van de rechter. Zie Schuijt 
(Onrechtmatige Daad VII), aant. 196.  
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Vergelijk de werkwijze van de Commissie Tabaksblat. Ook de overheid betrekt steeds vaker 
burgers bij de totstandkoming van beleid en wetgeving.  
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de rechter anderzijds, ten aanzien van de door de ander ontwikkelde 
normen.94 Daarbij dient ieder persorgaan vrij te zijn zich - geheel of 
gedeeltelijk - van de criteria te distantiëren, mits wordt uitgelegd waarom 
(vgl. code Tabaksblat).95 Een dergelijk persorgaan zou echter, onder de 
vermelding dat het afstand heeft genomen van de criteria, wèl worden 
beoordeeld.96 
  

4.3.4. Onderzoek en aanbevelingen   
 
Verder zou een eventuele instantie onderzoek kunnen doen en met 
aanbevelingen kunnen komen. Het belang van dergelijke middelen wordt 
breed erkend. Denk aan de wetenschappelijke afdelingen van politieke 
partijen, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de 
innovatie-afdelingen bij bedrijven. De thema’s worden gevonden door te 
volgen wat onder het publiek, de politiek, de wetenschap en - natuurlijk - de 
media zelf leeft. Het onderzoek zou bij voorkeur dienen te worden uitbesteed 
aan professionele onderzoekers, met name wetenschappers.97  
 Op het terrein van de omgang met de reputatie en privacy lijken er een 
aantal zaken die onderzoek behoeven, en ten aanzien waarvan het wenselijk is 
dat een eventuele toezichthouder een standpunt inneemt. Zo ligt bijvoorbeeld 
voor de hand te onderzoeken hoe publicaties die een serieus publiek belang 
dienen (vooral: de kwaliteitsmedia), kunnen worden onderscheiden van 
publicaties die enkel een amusementsbelang dienen (vooral: de roddelpers). 
Vervolgens is de vraag of deze typen openbaarmakingen niet, explicieter dan 
nu, verschillend moeten worden beoordeeld. Zo lijkt er niet veel op tegen om 
scherpe normen te stellen wanneer enkel sprake is van een 
amusementsbelang, terwijl dit bij een serieus publiek belang anders ligt. 
Bijvoorbeeld zou als uitgangspunt kunnen gelden dat niet meer - bij wijze van 
amusement - over ziekte’s van bekende Nederlanders mag worden bericht. 
Hadden wij recht op de informatie dat de voormalig soapster Guusje 
Nederhorst ernstig ziek was? Of prevaleerde het belang van Guusje om 
tijdens de laatste weken van haar leven met rust te worden gelaten? 
 Ook zou kunnen worden onderzocht in welke gevallen het publiek 
belang evengoed kan worden gediend zonder de privacy te schenden 
(subsidiariteit). Deze gedachte komt vooral op bij de hedendaagse 
berichtgeving over strafbare feiten. Zo toonde het NOS-journaal beelden van 
de 16-jarige Murat D. van het Terra College, die zich aangaf bij de politie.98 
Het NRC Handelsblad publiceerde met betrekking tot de vrouw die Van 
Aartsen aanreed, haar leeftijd, woonplaats, beroep, werkgever (en plaats), 
vorige werkgever (en plaats), voornaam en initialen, en bijdragen op het 
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Schuijt (Onrechtmatige Daad VII), aant. 196. 
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Volgens Schuijt brengt de vrijheid van meningsuiting met zich dat de media er voor kunnen kiezen 
om niet maatschappelijk verantwoordelijk te willen zijn. Zie G.A.I. Schuijt, ‘De paradox van de 
medialogica’, Mediaforum 2003-11/12, p. 365.  
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Volgens mij impliceert de vrijheid van meningsuiting ook dat een ieder vrij is zijn mening te 
geven over een ander (ook al neemt die ander afstand van het beoordelingskader). Zie hierna par. 5.1.  
97

Overigens zou het doen van onderzoek ook kunnen worden gestimuleerd door het Bedrijfsfonds 
voor de Pers meer middelen ter beschikking te laten stellen.  
98

Overigens heeft het NOS-journaal deze beelden daarna regelmatig herhaald. 
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Internet.99 Via deze laatste verwijzing was de naam van de vrouw eenvoudig 
te achterhalen.100 De Telegraaf plaatste in haar Pinkstereditie onder de 
opening ‘Gezinsdrama’ een grote foto van drie jongens die dat weekend door 
hun moeder waren doodgestoken.101 Het NOS-journaal toonde beelden van de 
thuiskomst van een 13-jarig meisje dat was ontvoerd en seksueel misbruikt.102 
 Een andere kwestie die onderzoek lijkt te behoeven, betreft de 
consequentie die de burgerlijke rechter verbindt aan het niet protesteren tegen 
een onjuiste bewering. Deze consequentie komt er op neer dat journalisten 
vervolgens regelmatig uit mogen gaan van de juistheid van deze bewering.103 
Deze regel is voor een benadeelde natuurlijk heel ongunstig, en niet echt 
redelijk. Een kosten- en batenanalyse pakt immers vaak negatief uit, zodat de 
benadeelde er het verstandigst aan doet de zaak niet aan de rechter voor te 
leggen (par. 3.7).  Daarbij vestigt een publiek protest extra aandacht op de 
bewering, zodat zwijgen vaak het beste is. Anderzijds dienen journalisten op 
bepaalde informatie te kunnen varen. Wellicht zou dit probleem kunnen 
worden verholpen doordat een instantie de (al dan niet gemotiveerde) 
protesten van benadeelden inneemt, en deze - geordend per persoon - opslaat 
in een databank. De media die zich bij hun berichtgeving baseren op eerdere 
publicaties, zouden deze databank kunnen raadplegen. Ligt er een protest, dan 
zou de persoon in beginsel moeten worden gehoord, tenzij op andere gronden 
van de juistheid van de bewering kan worden uitgegaan.  
  
4.4 Mediagedrag politiek en overheid   
 
Publicaties gaan voor een groot deel over de Nederlandse politiek en 
overheid. Uit de onderzoeken door de RMO en ROB blijkt dat de wijze 
waarop de politiek en de overheid met de media communiceren, soms een 
nadelig effect heeft op de kwaliteit van de berichtgeving.104 Het is dus 
misschien goed als een eventuele  toezichthouder ook de politiek en overheid 
op hun media-gedrag evalueert, criteria ontwikkelt en onderzoek doet. 
Ditzelfde ligt voor de hand, indien mocht blijken dat ook anderen op 
gebrekkige wijze met de media communiceren, bijvoorbeeld bedrijven.   
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NRC Handelsblad 3 april 2004, p. 3.  
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Overigens is mij ook niet duidelijk hoe een dergelijke wijze van berichtgeving zich verhoudt tot 
de eigen gedragscode van het NRC Handelsblad. Zie de Gedragscode voor Redacteuren van het NRC 
Handelsblad: ‘De identiteit van justitiele verdachten en veroordeelden wordt alleen aangegeven met 
initialen... Met naam in de krant is een sanctie op zichzelf en kan daaraan afbreuk doen. Sekse, 
woonplaats, beroep en afkomst alleen vermelden als deze relevant zijn.’, te vinden op www.nrc.nl. 
101

De Telegraaf 31 mei 2004, p. 1. De moeder heeft zich vervolgens voor de trein geworpen en is 
overleden. De vader verkeerde volgens het artikel in shock, en was ondergedoken bij familie. Alle 
gezinsleden werden in het artikel met voornaam en achternaam aangeduid.   
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Zie hierover in afkeurende zin de column van Hans Beerekamp, NRC Handelsblad 3 juni 2004, p. 
27. Uit de beelden bleek overigens dat het meisje thuis werd opgewacht door een schare aan 
fotograven, waarschijnlijk journalisten.    
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Zie onder andere: Vzr. Rb. Amsterdam 19 februari 2004, LJN AO4144; Vzr. Rb. Amsterdam 11 
september 2003, LJN AJ9995; Vzr. Rb. Amsterdam 11 september 2000, LJN AA7058; Rb. 
Amsterdam 29 april 1998, Mediaforum 1998-6, nr. 32.  
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RMO, a.w.; ROB, a.w. Over de invloed van voorlichters op het nieuws, zie ook M. Prenger en F. 
van Vree, a.w., p. 34 e.v. 
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4.5 Vorm  
 
Een eventuele toezichthouder zou bij voorkeur zo onafhankelijk mogelijk ten 
opzichte van de media en de overheid staan. De media hebben immers zelf 
belang bij de wijze waarop zij worden beoordeeld, terwijl de overheid niet te 
veel de hand mag hebben in het toezicht op zijn eigen controleur (de media). 
Anderzijds is het - juist vanwege hun belang bij goed functioneren van het 
toezicht  - redelijk als de media en de overheid enige zeggenschap wordt 
gegeven. De instantie zou dus wellicht kunnen bestaan uit een stichting met 
een op evenwichtige wijze samengesteld bestuur, bijvoorbeeld met 
vertegenwoordigers van de media, overheid, consumenten, bedrijven en 
bekende Nederlanders. Het gezag van een toezichthouder is in hoge mate 
afhankelijk van de status van de bestuursleden. Die moet dus goed zijn.     
 Andere bedrijven en instanties hebben al sinds jaar en dag met 
geinstitutionaliseerde tegenkrachten te maken. Denk aan Greenpeace, de 
vakbonden, de Consumentenbond en de diverse toezichthouders. Mede 
daarom lijkt het goed ook het tegenwicht aan de media in een vorm te 
gieten.105 
 Bezwaar tegen de hierboven voorgestelde vorm zou kunnen zijn dat de 
overheid toch in enige mate bij het toezicht is betrokken. Dit ligt 
grondrechtelijk gecompliceerd (hierna par. 5). Daarnaast is een opgedrongen 
toezichthouder mogelijk minder effectief. Dit bezwaar wordt weggenomen als 
de media zelf tot invoering van de voorstellen overgaan. Daar komt bij dat 
ook andere verantwoordingsmechanismen, zoals codes en 
geschillencommissies, vaak voortkomen uit de branche zelf. Anderzijds is 
toezicht middels zelfregulering niet onafhankelijk. De bevindingen van de 
eventuele toezichthouder zullen hierdoor mogelijk met wantrouwen worden 
bekeken. Dit nadeel zouden de media echter kunnen ondervangen door derden 
- zoals consumenten, bedrijven, bekende Nederlanders en (toch ook) de 
overheid - bij het toezicht te betrekken. Op deze wijze wordt ook voorkomen 
dat belanghebbenden zich buitengesloten voelen. Denk aan de regelmatig 
terugkerende discussie over het gebrek aan betrokkenheid van ouders bij de 
classificatie van films door het NICAM.106  
 Een ander bezwaar van zelfregulering is dat de neiging bestaat de eigen 
branche in bescherming te nemen. Daarom is het resultaat soms gedeeltelijk 
onbevredigend. Zo heeft de Commissie Tabaksblat natuurlijk goed werk 
geleverd, maar intussen kunnen falende bestuurders nog steeds een fors 
bedrag meekrijgen bij vertrek. Ook zijn de extravagante salarisverhogingen 
niet van de baan, getuige recent de ING, Philips, Getronics en Akzo Nobel.107 
Iets vergelijkbaars lijkt zich voor te doen bij de media. Inmiddels zijn er 
plannen het draagvlak voor de Raad voor de Journalistiek te vergroten, een 
debattenbureau op te richten en een nieuwsmonitor te starten (par. 4.3.1).108 
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Over het belang van het zogeheten ‘empowerment’ voor burgers, zie RMO, a.w., p. 51 e.v. 
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Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) is tot 
standgekomen door zelfregulering. Zie www.kijkwijzer.nl. 
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Dit wringt met name omdat - mede op aandringen van diezelfde bestuurders - de rest van het land 
gedurende twee jaar afziet van loonsverhoging.  
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Krant van de Raad voor het openbaar bestuur van april 2004, Politiek & Media, p. 8; 
‘Journalistieke beroepscode? Liever zelfregulering’, De Journalist, 26 maart 2004, p. 43.  
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Op zich natuurlijk mooi, maar er blijft nogal wat te wensen over. Aan de 
Raad voor de Journalistiek valt immers veel meer te verbeteren (par. 4.3.2). 
Daarbij zou het debattenbureau slechts tijdelijk zijn, waardoor het gevaar 
bestaat dat - zodra de kritiek op de media is geluwd - het weer wordt 
opgedoekt. En de bedoeling van de nieuwmonitor lijkt te zijn dat enkel 
feitelijke onderzoeksresultaten worden gepubliceerd. Doordat beoordelingen 
achterwege blijven is de prikkelende werking die van de nieuwsmonitor 
uitgaat niet groot.109  De vraag is dan ook of deze maatregelen voldoen.  
 De middelen zouden ook kunnen worden toegepast door meerdere 
instanties. Bijvoorbeeld per middel een aparte instantie, zoals hierboven al 
voorgesteld bij de criteria en de klachtregeling. Ook zouden meerdere 
instanties zich op hetzelfde kunnen richten, bijvoorbeeld evaluatie. Hierdoor 
komen verschillende visies in omloop, en wordt voorkomen dat sprake is van 
één dominante toezichthouder. De instanties zouden daarnaast ieder het 
accent op een andere verwachting kunnen leggen. Nadeel van meerdere 
instanties is de hogere kosten. De kwaliteit van de verschillende 
toezichthouders moet immers wel worden gewaarborgd, anders heeft het geen 
zin.  
 Andere mogelijke variant is dat de toezichthoudende instantie enkel 
functioneert als subsidieverstrekker. De taken zouden dan worden uitbesteed 
aan derden, bijvoorbeeld aan de Raad voor de Journalistiek, de media zelf, de 
wetenschap, de Consumentenbond, of een eventueel op te richten speciale 
consumentenbond voor de media. De keerzijde van deze constructie is dat de 
toezichthouder afhankelijk wordt van de wijze waarop derden zich van hun 
taak kwijten.    
 Tot slot is natuurlijk mogelijk de voorstellen bij wijze van proef in te 
voeren, en vervolgens te evalueren hoe ze werken. Bij deze evaluatie moet 
dan worden meegenomen of, en in hoeverre, de pers zich beknot heeft 
gevoeld.    
 
4.6 Financiering  
 
Met de informatievoorziening door de media zijn grote publieke belangen 
gemoeid. Financiering van toezicht op een activiteit waarmee een groot 
publiek belang is gemoeid geschiedt vaak mede door de overheid. Zo draagt 
de overheid bij aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMA) en de Nederlandse Bank. Het lijkt logisch hier 
hetzelfde uitgangspunt te hanteren. Daar komt bij dat de overheid veel raden 
en fondsen ondersteunt, bijvoorbeeld de Raad voor Cultuur, de Stichting 
fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, de Stichting fonds 
voor Scheppende Toonkunst, enz. Bovendien zou het gek zijn als de overheid 
enerzijds wèl veel geld stopt in de publieke omroep (in 2003: 658 miljoen 
euro),110 terwijl anderzijds nauwelijks middelen beschikbaar zou zijn om de 
kwaliteit van de nieuwsvoorziening te stimuleren. Dit geldt temeer daar 
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De media beperken hun eigen berichtgeving ook niet tot het in omloop brengen van feiten 
(zonder opinies). Waarom zouden de media zelf dan wel met zijden handschoentjes moeten worden 
aangepakt?  
110

NRC Handelsblad 5 maart 2003, p. 1. Daar komt nog eens 213 miljoen euro aan STER-gelden 
(radio en televisiereclame) bij, maar dat zijn natuurlijk eigen verdiensten.  
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middelen hiervoor echt nodig lijken te zijn. Zo is de nieuwsmonitor lange tijd 
niet van de grond gekomen, omdat subsidiering uitbleef (par. 4.3.1.). Ook is 
de Raad voor de Journalistiek waarschijnlijk mede vanwege geldgebrek 
onvoldoende uit de verf gekomen (par. 4.3.2.).  
 Neemt niet de overheid, maar de pers het initiatief tot instelling van het 
toezicht, dan lijkt eveneens voor de hand te liggen dat de overheid dit 
financieel ondersteunt. Als het toezicht naar behoren zou functioneren, gaat 
immers dezelfde redenering op als hiervoor. De facto zou dan sprake zijn van 
gesubsidieerde zelfkritiek. Het financieren van zelfkritiek bij de media - en 
niet bij andere branches - wordt gerechtvaardigd door het gegeven dat 
controle op de media gevoelig ligt vanwege de vrijheid van meningsuiting, en 
dat dit een manier is om zulks verantwoord te regelen.    
 
5. Vrijheid van meningsuiting     
 
In deze paragraaf worden, bezien vanuit de vrijheid van meningsuiting, de 
argumenten vóór en tegen de voorstellen op een rij gezet.   
  
5.1.  Argumenten voor    
 
Belangrijke gedachte achter de vrijheid van meningsuiting is dat zoveel 
mogelijk feiten en meningen in de openbaarheid komen.111 Hierdoor ontstaan 
discussies, en komen misstanden aan het licht, die onze democratie verder 
helpen. De pers vervult in deze een belangrijke rol, nu hij als onafhankelijke 
derde regelmatig publiceert over het reilen en zeilen van overheid, bedrijven, 
instanties en gezagsdragers. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
beschouwt de pers daarom als de ‘waakhond van de maatschappij’, dan wel 
‘hoeksteen van de democratie’.112  
 De eventuele toezichthouder beoogt in feite niets anders dan ook deze 
onafhankelijke functie te vervullen, maar dan ten opzichte van de pers zelf. 
Doordat de toezichthouder feiten, meningen en misstanden over de pers 
openbaar maakt, ondersteunt hij de vrijheid van meningsuiting dus eerder dan 
dat hij deze belemmert. Sterker nog: het op voorhand verbieden van een 
dergelijke vorm van toezicht zou in strijd zijn met de vrijheid van 
meningsuiting, omdat het publiek informatie wordt onthouden (censuur).113 
 Daar komt bij dat de voorgestelde middelen ook nu  al worden gebruikt 
(par. 3 en 4). Deze instrumenten zijn kennelijk toegestaan. Dat de middelen 
thans vooral door de pers zelf worden gebruikt, maakt dit niet anders, als de 
zeggenschap binnen de toezichthouder(s) maar niet hoofdzakelijk ligt bij een 
instantie waarop de pers toeziet, bijvoorbeeld de overheid. Overigens heeft de 
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Raad voor de Journalistiek zich over het middel onderzoek al vrij positief 
uitgelaten.114   
 Verder benadrukt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat de 
vrijheid van meningsuiting niet alleen de persvrijheid omvat (zendzijde), 
maar ook het recht van het publiek om ‘properly’ te worden geïnformeerd 
(ontvangstzijde).115 Dit is logisch, omdat de informatie wordt gebruikt bij 
belangrijke beslissingen. In het Sunday Times-arrest benadrukte het Hof 
bijvoorbeeld dat het voor de slachtoffers van het ondeugdelijke slaap- en 
kalmeringsmiddel thalidomide zeer belangrijk was dat alle relevante feiten en 
de verschillende juridische oplossingen werden gepubliceerd. Aangezien de 
bedoeling van de voorstellen is dat de kwaliteit van berichtgeving verbetert 
(‘proper information’), beogen zij dus een optimale werking van de vrijheid 
van meningsuiting.  
 Daarnaast komt het nu wel eens voor dat iemand die naar buiten treedt 
met een boodschap nogal hard wordt aangepakt,116 dan wel dat zijn 
boodschap uit de context wordt gehaald. Hierdoor durven sommigen hun 
verhaal wellicht niet wereldkundig te maken. Als verbeterd toezicht er toe 
leidt dat de reputatie beter wordt beschermd en de waarheid meer voorop 
staat, ontstaat wellicht een klimaat waarin men eerder zijn zegje durft te doen. 
Gevolg hiervan is dat er meer feiten en meningen in omloop komen. 

     
5.2.  Argumenten tegen  
   
Eerste tegenargument is dat de voorstellen weliswaar geen sancties behelzen, 
maar de kritiek de facto wel degelijk verkillend kan werken.117 Dit standpunt 
wordt ondersteund door een recente uitspraak van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens, over de expressievrijheid van een advocaat. De enkele 
vaststelling dat de advocaat bij het verdedigen van zijn cliënt verkeerd had 
gehandeld, werd gezien als een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting 
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(hoewel dus geen sanctie werd opgelegd).118 De advocaat zou zich in 
toekomstige gevallen immers beperkt kunnen voelen in de keuze van zijn 
argumenten, aldus het Hof. 
 Dit argument zit zeker wat in. Maar anderzijds is het niet onredelijk om 
van journalisten te verwachten dat ze maar tegen kritiek moeten kunnen, net 
als andere professionals.119 Politici zeggen ook niet dat de persvrijheid moet 
worden ingeperkt, omdat de media hen te veel op de nek zitten, ook al zal dit 
soms een verkillend effect hebben op hun functioneren, waaronder hun 
expressievrijheid. Daarbij kunnen de media zich middels eigen publicaties als 
geen ander tegen de kritiek verweren. Ook hebben de media de vrijheid om 
aan te geven dat zij zich niet gebonden achten aan de opgestelde criteria (par. 
4.3.3.).  
 Overigens moet bij de voornoemde uitspraak van het Europese Hof 
worden opgemerkt dat het niet alleen ging om de expressievrijheid van de 
advocaat, maar ook - naar mijn idee eigenlijk meer - om het recht op een fair 
trial van de cliënt (art. 6 EVRM). Als de advocaat zich tijdens een procedure 
te zeer in moet houden, kan hij de belangen van zijn cliënt niet optimaal 
behartigen. Engelse advocaten kunnen om die reden zelfs überhaupt niet 
worden aangesproken wanneer zij in de rechtszaal iemands reputatie 
schenden.120  
 Verder heeft bij de uitspraak mogelijk een rol gespeeld dat de 
tuchtrechter zich deze maal (toevallig) tot een oordeel had beperkt, maar een 
volgende keer net zo goed een sanctie zou kunnen opleggen. Hierdoor heeft 
het oordeel over de uitlatingen van de advocaat een groter ‘chilling effect’. 
Dit ligt anders in het geval de beoordeling plaatsvindt door een instantie die 
nooit sancties oplegt, zoals de beoogde toezichthouder.  
 Tegenovergesteld aan het argument dat kritiek pijn doet, is het betoog 
dat de pers zich niets van beoordelingen door een eventuele toezichthouder 
zal aantrekken. Het instellen van dergelijk toezicht zou dus niets uithalen, en 
daarom achterwege moeten blijven. Veel journalisten die ik mijn ideeën 
voorlegde, reageerden in deze zin. Op zich vreemd, want de beoogde 
toezichthouder doet hetzelfde werk als de media zelf. Waarom zou het 
openbaarmaken van feiten en meningen bij overheid, bedrijfsleven en 
gezagsdragers wel goed werken (en zelfs onmisbaar zijn binnen een 
democratie), maar niet bij de pers? Het lijkt mij dat een dergelijk middel in 
ieder geval nuttig zal zijn bij serieuze journalisten. Maar zelfs journalisten die 
werken bij een persorgaan dat vooral voor de commercie gaat, zijn vast 
gevoelig voor kritiek. Ook zij willen als vakman/vrouw serieus worden 
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genomen, en niet alleen vanwege de hoge oplage of kijkcijfers worden 
gewaardeerd. 
 Ander tegenargument is dat aanscherping van het toezicht niet nodig zou 
zijn, omdat bij een onverhoopte misser de rechter altijd nog reddend werk kan 
verrichten. Eerder is echter al gebleken dat een gang naar de rechter de jure 
wel bestaat, maar de facto weinig uitkomst biedt (par. 3.7 en 3.8). Zolang dat 
niet is verbeterd, mag dit argument dus niet zwaar wegen. Overigens is de 
pers mogelijk beter uit met de voorstellen dan met een verbeterde gang naar 
de rechter. De pers zou in dat laatste geval immers vaker voor de rechter 
moeten verschijnen en/of hogere vergoedingen dienen te betalen.    
 Tot slot jagen de verbeteringen in het toezicht de media op kosten, onder 
andere doordat mogelijk meer klachten moeten worden afgehandeld. Deze 
consequentie schendt indirect de vrijheid van meningsuiting, omdat een 
persorgaan hierdoor in het uiterste geval in bedrijfseconomische nood kan 
geraken. Hiertegen zij allereerst aangevoerd dat de media aan de 
nieuwsvoorziening verdienen, zodat het redelijk is dat ze ook de kosten 
dragen die voortvloeien uit het bewaken van de kwaliteit hiervan. Verder doet 
het desbetreffende persorgaan op financieel terrein kennelijk iets structureel 
verkeerd, in het geval de relatief geringe kosten bedrijfseconomische nood 
veroorzaken.   
 
5.3. Conclusie 
 
Uit het bovenstaande volgt dat de voorstellen de  vrijheid van meningsuiting 
eerder ondersteunen dan belemmeren. Omdat per saldo geen inbreuk wordt 
gemaakt op de persvrijheid, bestaat dus geen bezwaar tegen invoering er van. 
Mocht men menen dat de vrijheid van meningsuiting wèl wordt belemmerd, 
dan dient een noodzaak voor het verbeteren van het toezicht te bestaan, en 
moeten de middelen proportioneel zijn. Uit paragraaf 2 blijkt dat zo’n 
noodzaak bestaat. Bovendien volgt uit de onderhavige paragraaf dat, mocht 
de vrijheid van meningsuiting per saldo al worden beperkt, in ieder geval 
geen sprake is van een ernstige mate van belemmering. De middelen zijn dus 
al snel proportioneel. Dit geldt temeer daar de voorstellen beogen belangrijke 
democratische doelen te dienen, namelijk kwaliteit van berichtgeving en 
respect voor reputatie en privacy.121  
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