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Breidel de pers: gewone aansprakelijkheid voor gewone 
bedrijven 
De pers is de enige bedrijfstak met een eigen grondrecht. Dat is één van de redenen 
waarom je beter niet kunt beginnen over regulering van de media. Regels voor de media 
hebben zelfs een aparte naam: persbreidel. Want wie ook maar een reguleringsvinger 
naar de pers wil uitsteken, krijgt een onverslaanbare coalitie tegenover zich van vrijheid 
van meningsuiting-verabsoluteerders, de pers zelf en degenen die de pers te vriend willen 
houden, dat wil zeggen iedereen die belangrijk is of wil worden, nog versterkt door 
degenen met een liberale, anarchistische of door de geschiedenis sceptisch geworden 
onderbuik, die eigenlijk tegen iedere overheidsregulering zijn. Toch, beste Ulli, probeer 
ik je nog één keer van zoiets te overtuigen, hoewel mijn debat met jou altijd doorging tot 
op de basiswaarden, die volgens jou nu eenmaal afweken en dat tot mijn verbazing. 
Mark, geen groot bewonderaar van de pers, zal dit verhaal misschien beter bevallen, al 
zal hij ook in deze redenering wel weer ten minste drie zwakke plekken kunnen vinden. 
Bij de pers werken mensen die gedreven worden door een mengsel van nieuwsgierigheid, 
altruïsme, zucht naar roem en winstbejag, zoals je dat ook in andere bedrijfstakken wel 
aantreft. De pers is maatschappelijk zeer nuttig, want zij verschaft plezier, verspreidt 
informatie, onthult en controleert. En zoals iedere bedrijfstak, kan zij ook schade aan 
anderen toebrengen, met name in de keiharde concurrentiestrijd om onthullingen. De 
mensen die bij de pers betrokken zijn, hebben nu eenmaal belang bij zo veel mogelijk 
onthullingen, en bij het zo lang mogelijk in de lucht houden van onthulde informatie. 
Slachtoffers daarvan zijn de mensen van wie de privacy wordt geschonden, of de 
reputatie ten onrechte wordt geknakt, en als de pers niet goed wordt gebreideld, wij 
allemaal, zoals nog zal blijken. 
Anders dan vaak wordt verondersteld, is het helemaal niet moeilijk om goede checks and 
balances voor de pers te ontwerpen. Drie soorten normen zijn essentieel, en zij kunnen 
eenvoudig worden gehandhaafd zonder dat de meningsvorming en de 
informatievoorziening worden belemmerd. 
In de westerse wereld wordt algemeen de norm toegepast dat geen onwaarheden over 
anderen mogen worden verkondigd, die deze anderen in een kwaad daglicht stellen. Een 
gulden regel, in Nederland helaas verstopt in nodeloos vage factoren-rechtspraak van de 
Hoge Raad.1 Wat waar is, zal een filosoof nooit te weten komen, maar in de context van 
persuitingen blijkt deze norm niet moeilijk toe te passen.2 Het werkelijke probleem zit 
hem in de mate van onderzoek die kan worden gevergd. Maar hoeveel onderzoek naar het 
mogelijk schadetoebrengend effect van een product moet worden verricht, is een gewone 
vraag van productenaansprakelijkheid, waarmee ieder bedrijf te maken heeft. Naarmate 
een bedrijfstak volwassener wordt, ontstaat er meer kennis over de mogelijkheid om 
schade te voorkomen en kan de aansprakelijkheid strenger worden en meer richting 
risicoaansprakelijkheid gaan. Er zou niet veel tegen zijn om de pers risicoaansprakelijk te 
laten zijn voor onjuiste reputatieschendende mededelingen. De pers kan kiezen: meer 
onderzoek doen om de bewering te staven, bijvoorbeeld door de betrokkene met de 
bewering en de onderliggende feiten te confronteren, of het risico van onjuistheid lopen. 
Naar mate een bewering schadelijker is, ontstaat een kans op hogere schadevergoeding, 
en zal de pers dus voorzichtiger moeten zijn. Dat is een goede vorm van evenredigheid. 
En als de afweging een keer verkeerd wordt gemaakt, moet de reputatieschade worden 



hersteld - iets waartoe de pers veel mogelijk heden heeft - of worden vergoed. Dat lijkt 
een dragelijk, en eventueel verzekerbaar bedrijfsrisico, zelfs voor individuele en 
onafhankelijk opererende journalisten, die immers hun grote 'scoops' toch altijd naar 
grotere media zullen brengen, en daarmee afspraken over risicoverdeling kunnen maken. 
Alleen degenen die constant verkeerde voorlichting geven, zullen van de persmarkt 
verdwijnen, en daar gaat weinig aan verloren. 
Een norm die even algemeen geldt, maar nog niet goed op de pers wordt toegepast, is dat 
reclame voor het eigen product niet misleidend mag zijn. Behalve onjuiste beweringen, 
mogen bedrijven die hun producten aanprijzen ook geen verkeerde suggesties wekken, of 
een onvolledig beeld scheppen. Waarom kan die norm niet gewoon worden toegepast op 
de reclame die de pers voor zijn eigen spullen maakt: op krantenkoppen, 
tijdschriftomslagen en aankondigingen van actualiteitenrubrieken op televisie? 'Heeft 
Flavia een miskraam gehad?', 'Een onthullend gesprek met de partijleider' en 'Ruzie in de 
PvdA over WAO'. Wie zo zijn informatie aanprijst, zou echt moeten waarmaken dat er 
flinke aanwijzingen zijn voor een miskraam, dat de partijleider werkelijk iets bijzonders 
gaat vertellen, of dat er echt met deuren is geslagen in plaats van gewoon een stevige 
politieke discussie gevoerd. Goed handhaven van de misleidende reclamenorm ten 
aanzien van koppen, trailers en promo's bevordert eerlijke concurrentie tussen 
persorganen, voorkomt dat de zappende meerderheid onjuiste suggesties meekrijgt en dus 
dat mensen, instellingen en bedrijven rook om zich heen krijgen terwijl er geen vuur is. 
De derde soort normen, Mark, is die van het mededingingsrecht. Waarom moet 
perspluriformiteit anders worden bekeken dan de mededinging tussen gewone bedrijven? 
Luxemburg-routes voor commerciële televisie, bescherming van programmagegevens en 
recent de verdeling van radio-frequenties hebben tot geldverslindende juridische kluchten 
geleid, waarbij het steevast specifieke regels voor de media waren, die uiteindelijk niet 
bestand bleken tegen de belangen van de marktdeelnemers en de werkelijke behoeften 
van de consument. 
Waarom worden deze drie typen gewone bedrijfsnormen niet algemeen aanvaard, of niet 
goed gehandhaafd? Dat lijkt niet zozeer te komen doordat de normen op zichzelf 
controversieel zijn. Degenen die de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel 
hebben, lijken vooral bang te zijn dat deze normen worden misbruikt om de pers het 
leven onmogelijk te maken. En terecht, want de jurisprudentie van het EHRM op artikel 
10 kent talloze voorbeelden van draconische sancties en machtsmisbruik, met als laatste 
stuitend voorbeeld iemand die acht maanden cel kreeg van een rechter, wegens 
belediging van een andere rechter.3 Grote bedrijven kunnen individuele journalisten en 
kleinere persorganen gek maken met procedures. De dreiging van aansprakelijkheid kan 
een 'chilling effect' hebben op de pers.4 
Maar het is een verkeerde reflex om de pers dan maar meer op afstand de controleren, 
met vage normen, een individuele EHRM-achtige beoordeling en onduidelijke sancties. 
Zoals Dolf van Harinxma in zijn artikel in dit nummer overtuigend aantoont, is daarvan 
het gevolg dat de bescherming van individuen tegen de pers schrijnend tekort schiet. Nog 
ernstiger is dat de dreiging die uitgaat van een pers, die het voordeel van de twijfel krijgt, 
ook een 'chilling effect' heeft. Politici, bestuurders en ondernemers moeten daardoor 
onevenredige aandacht besteden aan het voorkomen van negatieve publiciteit, met als 
triest dieptepunt de obsessie van de regering Blair met het managen van de onvoldoende 
gereguleerde Engelse pers. Maar ook Nederlandse politici kunnen niet vrijuit denken, 



spreken en debatteren, omdat de pers ongestraft iedere uitlating uit zijn context mag halen 
en iedere onderlinge discussie mag vertalen in een crisis. Gek, dat het echte debat in 
achterkamertjes plaatsvindt. 
Het is veel beter om de normen waar de pers aan moet voldoen verder te expliciteren, en 
die normen te handhaven in effectieve en snelle procedures met proportionele sancties, 
die noch de pers noch haar tegenpartijen de mogelijkheid bieden om de ander uit te 
roken. De lastigste vraag is wie zich met dat versterkte toezicht op de pers moet gaan 
bezighouden. Als we het aan de wetgever overlaten, zal er waarschijnlijk te weinig of 
juist te veel gebeuren, want politici zijn te veel partij bij de regulering van de pers. De 
rechterlijke macht heeft geen sterk track record. De zelfreguleringspogingen van de pers 
zijn goed bedoeld, maar net als in andere bedrijfstakken zijn ook deze zelfreguleerders 
niet streng genoeg. Het zal moeilijk zijn om mensen te vinden die de legitimiteit hebben 
om toezicht op de pers te houden. Maar met het weerlegbare vermoeden dat de pers een 
gewone bedrijfstak is, moet het mogelijk zijn een goede mate van persbreidel te bereiken. 

Maurits Barendrecht 
 
NOTEN 
1. Zie de lijn van jurisprudentie ingezet met HR 24 juni 1983, NJ 1984, 801 
(Gemeenteraadslid). 
2. Zie de Nederlandse rechtspraak bijeengebracht in Onrechtmatige Daad VII, nr 23 e.v. 
(Schuijt). 
3. EHRM 27 mei 2003, NJB 2003, p. 1447 (Skalka/Polen). 
4. Zie bijvoorbeeld D. Griffiths, 'Beslissen zonder belangenafweging', NJB 2002, p. 838. 

 


