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All men pretend the Licentiousness of the Press to be a publick 
Grievance, but it is much easier to say it is so, than to prove it, or 
prescribe a proper Remedy; nor is it the easiest Grievance to Cure … 
‘T would be endless to examine the Liberty taken by the Men of Wit in 
the World, the loose they give themselves in Print, at Religion, at 
Government, at Scandal; the prodigious, looseness of the Pen, in 
broaching new Opinions in Religion, as well as in Politicks, are real 
Scandals to the Nation, and well deserve a Regulation. 

(Daniel Defoe, Essay on the regulation of the press, 1704)1

 

If there is ever to be an amelioration of the condition of mankind, 
philosophers, theologians, legislators, politicians and moralists will 
find that the regulation of the press is the most difficult, dangerous and 
important problem they have to resolve. Mankind cannot now be 
governed without it, nor at present with it. 

(John Adams aan James Lloyd, 11 februari 1815)2

 
 
Situering 

Zoals bovenstaande citaten uit de achttiende en de negentiende eeuw suggereren, knoopt dit 
proefschrift aan bij een eeuwenoude vraag: die naar de optimale regulering en bewaking van de 
media en, daarmee samenhangend, het journalistieke beroep. De vraag naar de bepaling van en 
controle op de rechten en plichten van professionele informatieverstrekkers, vormt één van de 
basisuitdagingen voor elk politiek en maatschappelijk bestel. Zij verwijst naar een moeilijke 
evenwichtsoefening tussen macht en tegenmacht, vrijheid en verantwoordelijkheid, economie en 
cultuur, of “onwenselijk ‘interventionisme’ en onhoudbaar ‘abstentionisme’”.3 De Romeinse 
redenaar en satirisch dichter Juvenalis vatte dat probleem – zij het in een heel andere context – vele 
eeuwen geleden al kernachtig samen in de vraag: “Wie bewaakt de bewakers?”.4  

In de loop der tijden zijn verschillende pistes uitgetest en aangeprezen om de journalistieke 
beroepsuitoefening te reguleren. Zij laten zich in vier grote categorieën onderbrengen: het 
marktmechanisme, de overheid (hetzij rechtstreeks, hetzij door delegatie), de samenleving of de 
sector zelf. Dit onderzoek spitst zich toe op één van deze pistes. Anders dan de meeste juridische 
studies met betrekking tot de journalistiek en de media, neemt het niet de overheidsregulering als 
uitgangspunt, maar de zelfregulering in en door de journalistieke beroepsgroep. Het situeert zich 
met andere woorden op het mesoniveau tussen de individuele initiatieven van mediabedrijven of 
beroepsbeoefenaars en de van bovenuit opgelegde overheidsregulering.  

 
                                                 
 
1  D. DEFOE, “An essay on the regulation of the press” (Londen, 1704), in D.S. BERKOWITZ en S.E. THORNE (eds.), 

Classics of English legal history in the modern era, New York/Londen, Garland Publishing, 1978, 22 p.  
2  Geciteerd in COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, A Free and responsible Press. A General Report on Mass 

Communication: Newspapers, Radio, Motion Pictures, Magazines, and Books, Chicago, University of Chicago Press, 
1947, iii. 

3  D. VOORHOOF, “Naar een Raad voor de Journalistiek?”, Samenleving en Politiek 1998, afl. 4, 23. 
4  “Quis custodiet ipsos custodes?”, citaat toegeschreven aan Decimus Iunius Iuvenalis, een Romeins satirisch dichter uit 

de eerste eeuw voor Christus (Satires, VI, 347). Met het citaat wordt doorgaans gewezen op de wankele basis van 
controlesystemen (zoals de Trias Politica), maar eigenlijk maakte het deel uit van een satirisch gedicht over de vrouw 
en het huwelijk. De precieze betekenis zorgt onder classici nog steeds voor discussie. Het zou bijvoorbeeld betrekking 
kunnen hebben op de moeilijkheid om overspelige vrouwen in toom te houden, wanneer men ze laat bewaken door 
(eveneens mogelijk overspelige) bewakers (C.N.J. DE VEY MESTDAGH, “Quis custodiet ipsos custodes”, Terecht 
Gesteld 2002, Rijksuniversiteit Groningen, http://www.rint.rechten.rug.nl/onderzoek/publicaties.html).
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Vanuit juridisch oogpunt wordt zelfregulering naar voor geschoven als een mogelijke oplossing 
voor één van de basisdilemma’s van het mediarecht: hoe een evenwicht vinden tussen enerzijds de 
noodzaak of wenselijkheid van regulering van de media, en anderzijds de vrees dat 
overheidsingrijpen de communicatievrijheid meer dan nodig zal beperken.5

De aandacht voor zelfregulering door de beroepsgroep past daarnaast ook in een uitgebreide 
sociaal-wetenschappelijke onderzoekstraditie. De wisselwerking tussen overheidssturing en 
zelfregulering is één van de klassieke thema’s uit de rechtssociologie. Zij brengt ons in contact 
met een eerbiedwaardige stroom van sociaal-wetenschappelijke denkers, waaronder Max Weber, 
Emile Durkheim, Niklas Luhmann, Gunter Teubner of John Griffiths, die elk vanuit hun eigen 
visie aandacht hebben gehad voor de rol van organisaties en maatschappelijke systemen als 
mechanismen van sociale ordening.  

 
Eigenheid 

POTSDAMER PLATZ - Als proefschriften citytrips zouden zijn, dan zou dit proefschrift de lezer 
meenemen voor een (lange) trip naar een bijzondere plaats in Berlijn: de Potsdamer Platz. Wie 
ooit in Berlijn was, herinnert zich die plaats als een uitgestrekte zone, die na de tweede 
wereldoorlog een soort niemandsland vormde tussen de Amerikaanse, Britse en Russische sector 
en vanaf 1961 doormidden gekliefd werd door de Berlijnse Muur. Na de val van het communisme 
begon de Potsdamer Platz aan een opmerkelijke remonte. In de jaren negentig groeide zij uit tot de 
grootste bouwput van Europa. Vandaag is zij opnieuw een bloeiend handelsknooppunt, bezaaid 
met ultramoderne kantoorgebouwen. 

Vier eigenschappen maken het terrein dat dit proefschrift bestrijkt tot eenzelfde soort Potsdamer 
Platz: het situeert zich op het snijpunt van verschillende disciplines, was lang een soort 
niemandsland of braakliggend terrein, wordt wel eens bestempeld als een mijnenveld en is sinds 
de jaren negentig één grote bouwput. Elk van deze eigenheden heeft implicaties voor de 
invalshoek en methodologie die deze studie kenmerken.  

CONCEPTUEEL SNIJPUNT (1) - De vraag naar de journalistieke zelfregulering situeert zich vooreerst op 
het snijpunt van verschillende vakgebieden en disciplines, waaronder het recht, de 
communicatiewetenschappen, de sociologie en de ethiek. Dat maakt dat het klassieke 
bronnenmateriaal van de jurist niet volstaat om de studie ervan aan te vatten. In wat volgt, is 
daarom veelvuldig gebruik gemaakt van literatuur die het strikt juridische veld te buiten gaat. 
Voor de afbakening van het concept zelfregulering werd te rade gegaan bij bestuurskundige en 
rechtssociologische geschriften. De beschrijving van de journalistiek en haar ontwikkeling voerde 
ons langs communicatiewetenschappelijke en geschiedkundige bronnen. Het maakt dit 
proefschrift tot een eigenzinnig, veelkleurig, maar ook omvangrijk geheel.  

VAN BRAAKLIGGEND TERREIN (2) NAAR POSTMODERNE BOUWPUT (3) - Dit onderzoek brengt vervolgens 
twee onderwerpen samen – zelfregulering en journalistiek – die beide lange tijd onderbelicht zijn 
gebleven als studiedomein. Hoe dat komt, is een vraag die ons verderop zal bezighouden. 
Belangrijk voor nu is dat ook de zelfregulering in de journalistiek lange tijd een soort 
‘wetenschappelijk niemandsland’ is gebleven.  

 
                                                 
 
5  G.A.I. SCHUIJT, Werkers van het woord: media en arbeidsverhoudingen in de journalistiek, Deventer, Kluwer, 1987, 

26; D. VOORHOOF, Handboek Mediarecht, Brussel, Larcier, 2003, 20. 
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Sinds het midden van de jaren negentig is van die aanvankelijke koudwatervrees nog maar weinig 
te merken. Beide thema’s maken vandaag, afzonderlijk en in combinatie, het voorwerp uit van een 
levendig debat, niet alleen in de journalistiek zelf, maar ook in de wetenschappen en op het 
beleidsniveau. Toch is een systematische studie van de organisatie en ontwikkeling van de 
journalistieke zelfregulering in ons land totnogtoe uitgebleven.6 Dit proefschrift hoopt die leemte 
te vullen. Geconfronteerd met een braakliggend terrein van een dergelijke omvang kunnen daarbij 
twee wegen worden bewandeld: het uitspitten van een deelterrein of een globale 
terreinverkenning. In dit proefschrift is voor de tweede route gekozen. In zekere zin maakt het 
gebruik van een typisch journalistieke leidraad. Het gaat op zoek naar de vijf W’s en de ene H van 
de journalistieke zelfregulering. Wie? Wat? Waar? Hoe? Wanneer? En waarom? Dat zijn de 
kernvragen die er in aan bod komen.  

MIJNENVELD (4) - Een vierde eigenheid van het hier bestreken terrein, is dat het iets heeft van een 
mijnenveld.7 Mediahistoricus Huub Wijfjes heeft het over een domein dat vol zit met ‘voetangels 
en klemmen’.8 Niet alleen – zoals deze studie zal leren – voor wie er deel van uitmaakt, maar 
ongetwijfeld ook voor wie er over schrijft. Het is een debat waarin velen een stem opeisen, maar 
dat tegelijk gebukt gaat onder een gebrek aan historisch besef en deugdelijk empirisch onderzoek, 
het nauwelijks op elkaar betrekken van inzichten uit verschillende studiedomeinen en de vaagheid 
van een aantal kernconcepten. Daar waar een oproep voor zelfregulering bij de enen een totale 
afwijzing van elke vorm van inmenging van buitenaf betekent, blijkt diezelfde slogan bij anderen 
nog heel wat ruimte te laten voor overheidstussenkomst of de medewerking van niet-
beroepsgenoten. Kenmerkend voor de discussie is dan ook dat zij vaak in polariserende en 
stereotiepe bewoordingen wordt gevoerd, waarbij de overheid wordt opgevoerd als de boze vijand 
van de pers en de journalistiek als een eigenzinnige institutie die de kwaliteit slachtoffert ten 
voordele van het marktaandeel en wars is van elke vorm van controle. ‘Believers’ beklemtonen de 
autonomie en verantwoordelijkheidszin van de journalistieke beroepsgroep als een vruchtbare 
grond voor zelfregulering. ‘Non-believers’ waarschuwen dat de journalistiek weinig meer is dan 
een marionet in het grotere mediaspel, onmachtig om het hoofd te bieden aan de wetten die de 
commerciële logica haar oplegt.9  

Hoewel ook stereotiepen vaak een kern van waarheid bevatten, zijn zij weinig bevorderlijk voor 
een vruchtbaar debat. De volkswijsheid leert bovendien dat de waarheid meestal in het midden 
moet worden gezocht. In dit proefschrift is daarom gekozen voor een descriptief-analytische 
benadering. Het vertrekt niet vanuit een a priori ideaalbeeld, maar vanuit de feitelijke en juridische 
realiteit waarin de journalistieke zelfregulering tot ontwikkeling komt. Het streefdoel is noch een 
necrologie of offensief, noch een apologie van de journalistieke zelfregulering te schetsen, maar 
na te gaan wat de contouren zijn waarbinnen de zelfreguleringsstructuren en -mechanismen tot 
ontwikkeling kunnen komen. Vanuit de bekommernis om bij te dragen tot de ‘ontmijning’ van het 
terrein is veel aandacht besteed aan de analyse van de centrale ideeën, concepten en strekkingen. 
Het (journalistieke) beginsel van hoor- en wederhoor indachtig, worden zij bovendien zoveel 
mogelijk vanuit de verschillende invalshoeken en standpunten belicht. 

 
                                                 
 
6  Met uitzondering van enkele publicaties van de Gentse professor mediarecht Dirk VOORHOOF en de in 2002 

gepubliceerde licentiaatsthesis van Karin DE CLERCQ: Journalistieke zelfregulering: het belang van deontologische 
codes en zelfregulering in de journalistieke ethiek (Leuven, Acco, 2002, 156 p.). Voor het Franstalige landsgedeelte 
kan verwezen worden naar het werk van communicatiewetenschapper Benoît GREVISSE. 

7  J. WESSELIUS (ed.), Het mijnenveld. Over journalistiek en moraal, Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1994, 300 p. 
8   H. WIJFJES, Journalistiek in Nederland 1850-2000. Beroep, cultuur en organisatie, Amsterdam, Boom, 2004, 485. 
9  B. GREVISSE, “Introduction: Autorégulation ou déontologie? Les conditions d’un débat sur les pratiques 

journalistiques”, in B. GREVISSE (ed.), L’autorégulation des journalistes (Recherches en communication), Louvain-la-
Neuve, UCL, 1998, 9-10. 
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Niettemin gebiedt de intellectuele eerlijkheid te erkennen dat ook dit betoog, zoals elk onderzoek, 
niet geheel vrij en onbevangen is. In de keuze voor de journalistieke zelfregulering als 
onderzoeksthema, liggen al enkele vooronderstellingen besloten. Zij gaat er met name van uit dat 
de journalistiek een zekere autonomie toekomt en dat er binnen de beroepsgroep een zekere 
bereidheid en bekwaamheid bestaat om een vorm van regulering uit te bouwen.10

VERBODEN VOOR ‘ONBEVOEGDEN’? – Tot slot rijst de vraag of we ons niet op een terrein begeven dat 
verboden is voor ‘onbevoegden’. Journalisten zijn wel eens geneigd te benadrukken dat hun 
beroep alleen van binnenuit kan worden begrepen en – a fortiori – beoordeeld. Die houding blijft 
verbazing wekken voor een beroepsgroep die zelf zijn broodwinning maakt van het kritisch 
opvolgen en beschrijven van maatschappelijke instituties. Zij doet bovendien soms denken aan het 
flauwe grapje van de excentriekeling die van zijn fiets wilde stappen om te kijken of hij er goed op 
zat. Analyse en evaluatie vergen nu eenmaal een bepaalde distantie.  

 
Afbakening: collectieve journalistieke zelfregulering in een 
democratische context 

 Journalistiek  

JOURNALISTIEK - Centraal in dit onderzoek staan de structuren die van onderuit, vanuit de 
journalistieke beroepsgroep, zijn opgezet om de vormgeving en bewaking van de journalistieke 
rechten en plichten te verzekeren. Dit uitgangspunt is in beginsel mediumneutraal. We 
beschouwen met andere woorden alle vormen van journalistieke arbeid, ongeacht het medium 
waarbinnen de journalistieke activiteit wordt uitgeoefend. Eenieder die op professionele basis 
journalistiek werk verricht, wordt geacht zijn verhaal te controleren, de verschillende betrokkenen 
voor zover mogelijk aan het woord te laten of zich te onthouden van plagiaat, ongeacht of hij of 
zij nu voor Woef, Story, De Streekkrant, Sportmagazine of Knack schrijft, reportages maakt voor 
een regionale zender of politici interviewt in het kader van een of ander actualiteitsprogramma. 
Wel blijkt uit deze opsomming meteen dat onder de ruime journalistieke paraplu een bonte groep 
schuilgaat, zodat voorzichtig moet worden omgesprongen met veralgemeningen.  

NUANCE - Bovendien zal geregeld moeten worden afgeweken van de transversale, mediumneutrale 
invalshoek. Anders dan de journalistieke deontologie heeft het recht immers traditioneel zijn 
aanknopingspunt gezocht in het distributiekanaal waarlangs de journalistieke boodschap wordt 
verspreid. Hoewel Europese regelgeving en technologische ontwikkelingen stilaan bressen slaan 
in die klassieke aanpak, is de omgeving waarin journalisten van de printmedia en de audiovisuele 
media aan zelfregulering kunnen doen nog fundamenteel verschillend.  

BEPERKINGEN - De journalistieke focus brengt voorts een aantal beperkingen met zich mee, niet 
alleen op personeel vlak, maar ook wat de betrokken mediavormen en media-inhouden betreft.  

Personele beperking - Een eerste beperking situeert zich op personeel vlak. Aan de orde zijn de 
initiatieven in en vanuit de journalistieke beroepsgroep. Daarin ligt een dubbele restrictie: de 
klemtoon ligt met name op collectieve initiatieven vanuit een bijzondere categorie van media-
actoren: de journalisten. Die keuze is ingegeven door de bijzondere plaats die journalisten 
innemen in het maatschappelijke debat. Als belangrijke leveranciers van nieuws en opinies, 
leveren zij voedingsstoffen voor het maatschappelijk debat. Die democratische functie maakt dat 
 
                                                 
 
10  Ibid., 8. 
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de vraag naar regulering zich ten aanzien van de journalistiek in een bijzonder daglicht stelt. De 
voornaamste normdoelen van het mediabeleid - pluriformiteit en verscheidenheid, 
onafhankelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid11 - laten zich hier in hun volle omvang gelden. 
Het is vanuit het belang van informatie en vorming dat de persvrijheid klassiek wordt 
gelegitimeerd, de interventie van de staat wordt afgewezen en de professionele deontologie 
voorgesteld wordt als antidotum tegen mogelijke ontsporingen.12  

Tegelijk zal blijken dat ook deze beperking niet altijd consequent kan worden aangehouden. 
Informatie en vorming zijn te belangrijk om ze alleen aan de beroepsgroep zelf over te laten. 
Bovendien heeft die beroepsgroep lang niet alle touwtjes zelf in handen. De regulering van de 
journalistiek is daarom niet alleen een probleem van de beroepsgroep zelf, maar een fundamenteel 
maatschappelijk probleem dat moet bekeken worden in de ruimere context van de verhouding 
tussen de overheid, de markt en het maatschappelijk middenveld. Geregeld zal daarom de blik 
verruimd moeten worden naar de gedeelde verantwoordelijkheid van andere betrokkenen: andere 
mediawerkers, mediagebruikers, mediadirecties en de overheid. Het komt er op aan een 
evenwichtige taakverdeling tot stand te brengen tussen al deze betrokkenen, met als ultieme 
toetssteen het maatschappelijk belang bij een vrij, democratisch debat.  

Nieuwsmedia - De nadruk op het journalistieke aspect leidt ons, ten tweede, naar de mediaproducten 
die dragers zijn van algemeen nieuws. Aan de orde zijn de zogenaamde ‘nieuwsmedia’.13 We gaan 
daarmee voorbij aan de vele zelfreguleringsinitiatieven in de filmsector, door producenten van 
videogames of de ruimere internet- of telecommunicatie-industrie. De klemtoon op het 
journalistieke brengt voorts met zich mee dat de inhoudelijke regulering van de mediasector 
centraal staat.14 Technologische of economische regulering (wat betreft eigendom, monopolies en 
concentraties, mededinging of intellectuele eigendom) verdwijnen daardoor naar de achtergrond. 

Media-inhouden - Tot slot impliceert de journalistieke invalshoek een beperking wat betreft de 
onderzochte media-inhouden. De journalistiek is zoals gezegd verbonden met informatie en 
opiniëring. Andere media-inhouden, zoals louter op ontspanning gerichte mediaproducten of 
commerciële informatie, vallen zo buiten het bereik van dit proefschrift.  

 Zelfregulering  

ZELFREGULERING - Dit proefschrift beperkt zich tot het reguleringsvraagstuk, met dien verstande dat 
‘regulering’ in deze studie een ruime invulling krijgt. De klemtoon ligt op het reguleringsproces 
en de verantwoordingsstructuren binnen de journalistiek, niet op de inhoudelijke normen die 
daarvan de resultante zijn. Wie op zoek is naar een catalogus van de gedragsregels voor 

 
                                                 
 
11  Deze opsomming van de kerndoelstellingen is ontleend aan: M. APPELMAN, M. VAN DIJK, R. NAHUIS, B. VOLLAARD en 

D. WAAGMEESTER, “Een economisch vooronderzoek ten behoeve van het rapport van de wrr over de media”, in 
W.B.H.J. VAN DE DONK, D.W.J. BROEDERS en F.J.P.M. HOEFNAGEL (eds.), Trends in het medialandschap. Vier 
verkenningen, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2005, 11-12. 

12  B. LIBOIS, Ethique de l'information: essai sur la déontologie journalistique, Brussel, ULB, 1994, 4. 
13  Ter situering kan voor deze inleiding volstaan worden met de definitie die de Nederlandse hoogleraar Gerard SCHUIJT 

daaraan gaf in zijn proefschrift uit 1987. Nieuwsmedia zijn: “die massamedia, die zich beroepsmatig, met een zekere 
periodiciteit en, wat de inhoud betreft, min of meer aansluitend bij de actualiteit wenden tot een in beginsel onbepaald 
publiek” (G. SCHUIJT, Werkers van het woord: media en arbeidsverhoudingen in de journalistiek, Deventer, Kluwer, 
1987, 31). 

14  D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. VERHULST spreken in hun studies over de regulering van de nieuwe media van 
‘sociale regulering’, dit wil zeggen regulering die er op gericht is om het publiek of de samenleving te beschermen 
tegen schadelijke invloeden. Sociale regulering staat in die betekenis tegenover economische regulering, de evoluties 
in de markt. Sociale regulering delen zij verder op in inhoudregulering en gebruikersbescherming (waaronder 
bijvoorbeeld de privacybescherming) (D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. VERHULST (eds.), Regulating the Changing 
Media. A Comparative Study, Oxford, Clarendon Press, 1998, 61). 
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journalisten of naar nieuwe gedragsnormen zal in dit werk van een kale reis terugkeren. Daarmee 
is verder niet gezegd dat regelgeving het enige of het meest geschikte instrument is voor de sturing 
van de journalistiek. Regulering, en dus ook zelfregulering, is slechts één instrument waarmee de 
nodige structuren en voorwaarden voor een degelijke journalistiek gecreëerd kan worden.  

 Collectief  

Kenmerkend voor dit onderzoek is vervolgens de institutionele of organisationele invalshoek. De 
aandacht gaat in beginsel uit naar het collectieve niveau. Regulering aangenomen binnen 
individuele media, vrijwillig of gedwongen (bijvoorbeeld interne codes of reglementen, 
redactiehandleidingen of stijlboeken, redactiestatuten, vormingsinitiatieven, ombudsmannen of 
andere mechanismen om de communicatie met de lezer te organiseren) blijven, hoewel zij uiterst 
belangrijk zijn, grotendeels buiten beschouwing.  

 Democratische context 

Tot slot beperkt deze studie zich tot de journalistieke zelfregulering in een stabiele 
democratische rechtsstaat. De vraag hoe zelfregulering een bijdrage kan leveren aan de 
ontwikkeling van de democratie in regimes in transitie, valt, hoe interessant ook, buiten het bestek 
van deze studie. Net zoals de actuele vraag in hoeverre zelfopgelegde normen stand kunnen 
houden in oorlogs- en conflictsituaties.  

 
O p b o u w  

Dit onderzoek is opgebouwd in drie trappen. Nadat in deze inleiding gewoontegetrouw is 
uitgelegd waarover deze studie niet zal gaan, neemt het een lange, maar in onze ogen 
noodzakelijke aanloop.  

Deel één vertrekt vanuit de vaststelling dat zelfregulering in verschillende beleidsdomeinen en 
beleidsniveaus (internationaal, supranationaal, nationaal) wordt gepromoot als 
reguleringsinstrument. Deze veelheid aan toepassingen bracht echter een veelheid aan 
interpretaties met zich mee. Er bestaat geen uniform strikt afgebakend begrippenkader voor de 
totstandkoming en werking van zelfregulering, noch binnen de nationale context, noch in een 
rechtsvergelijkend perspectief. Dat maakt een deconstructie van het fenomeen noodzakelijk. 
Gezien de geringe theoretisering omtrent zelfregulering als concept in het mediarecht, moet 
daarvoor worden uitgeweken naar de overvloedige literatuur omtrent zelfregulering in andere 
beleidsdomeinen als het milieu, consumentenbescherming, internet, onderwijs, … Om het 
verschijnsel zelfregulering volledig te vatten moeten bovendien naast juridische, ook andere 
bronnen worden gemobiliseerd, bijvoorbeeld uit de bestuurskunde, de politieke en sociale 
wetenschappen of de managementliteratuur. Aangezien het onmogelijk lijkt zelfregulering ‘an 
sich’ te bestuderen, maar integendeel de volle betekenis en draagwijdte van het concept pas 
duidelijk worden wanneer deze reguleringsvorm geplaatst wordt tegenover andere vormen van 
regelvorming, -toepassing en/of handhaving, wordt in dit eerste deel ook de verhouding tussen 
zelfregulering en overheidsregulering geanalyseerd. Voor de theoretische onderbouwing wordt 
onder meer verwezen naar de theorieën van de Duitse rechtssocioloog Gunter Teubner. Ter 
afronding van deel één en bij wijze van brug naar de volgende delen, wordt ingegaan op de 
conjuncturele en structurele voorwaarden voor de levensvatbaarheid en de levenskwaliteit van 
zelfreguleringsinitiatieven. Deze parameters bieden meteen een aantal hypotheses die in de 
volgende delen kunnen worden getoetst aan de initiatieven van journalistieke zelfregulering. 
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In deel twee verengt de focus zich tot het eigenlijke thema van het onderzoek, de problematiek 
van de journalistieke zelfregulering. Het fungeert als schakelstuk tussen het theoretische en 
algemene eerste deel en de meer ‘praktijkgerichte’ en op de nationale context toegespitste 
benadering uit deel drie. Het stelt zich tot doel het algemene panorama te schetsen waarbinnen de 
journalistieke zelfregulering kan worden begrepen. Het vangt aan met enkele theoretische 
hoofdstukken waarin de ruimere maatschappelijke, politieke en juridische context en de 
grondslagen voor de regulering van het journalistieke beroep worden geschetst. Daarna slaat het 
een meer praktische weg in. Het rondt af met de beschrijving van twee concrete vormen van 
journalistieke zelfregulering: gedragscodes en persraden. Deze afrondende paragraaf fungeert als 
brug naar deel drie, waarin de Belgische/Vlaamse deontologische structuren tegen het licht 
worden gehouden. 

In deel drie is dan de journalistieke zelfregulering in België aan de orde. Na de verkennende 
analyse van het Belgisch wettelijk en grondwettelijk kader voor de journalistieke 
beroepsbeoefening, volgt in dit deel een uitgebreide historische schets die ons moet behoeden voor 
de twee klassieke valkuilen die de Franse socioloog Pierre Bourdieu zo mooi verwoordde als 
“l’illusion du jamais vu et l’illusion du toujours ainsi”.15 Twee sleutelmomenten uit de recente 
geschiedenis krijgen bijzondere aandacht: de totstandkoming en werking van de Belgische Raad 
en het College voor Deontologie (1995-2002) en de totstandkoming en werking van de huidige 
Vlaamse Raad voor de Journalistiek. Aan die laatste is meteen ook het laatste hoofdstuk gewijd 
dat een ‘status quaestionis’ schetst van de journalistieke zelfregulering in Vlaanderen anno 2006.  

 
L e e s w i j z e r  

Deze tekst werd afgesloten op 15 februari 2007. Met wijzigingen van na die datum (en tot 31 
augustus 2007) werd slechts incidenteel rekening gehouden.  

Omwille van de leesbaarheid gebruiken we de term ‘journalist’ en aanverwante termen zowel 
voor mannen als voor vrouwen. De derde persoon enkelvoud wordt om diezelfde reden steeds met 
‘hij’ aangeduid. De term ‘pers’ wordt – tenzij anders aangegeven – in ruime zin gebruikt, als 
synoniem voor de journalistiek of voor de media. Met ‘schrijvende pers’ of ‘printmedia’ wordt 
verwezen naar kranten en tijdschriften. ‘Omroepen’ wordt gehanteerd als verzamelterm voor radio 
en televisie. Wanneer we spreken over ‘media’ of ‘de media’ bedoelen we zoals aangekondigd de 
nieuwsmedia. Bij dat alles moet te allen tijde duidelijk zijn dat achter algemene noemers als ‘de 
media’, ‘de journalist’ en ‘de journalistiek’ een veelkleurige werkelijkheid schuilgaat.  

Om het notenapparaat binnen de perken te houden, hebben een aantal veelvuldig geciteerde 
boeken of rapporten een verkorte citeerwijze gekregen, bestaande uit de auteur en de (verkorte) 
titel. Bij de eerste vermelding in een hoofdstuk wordt telkens de volledige referentie gegeven, 
daarna alleen nog de verkorte. De volledige referentie en de gehanteerde verkorte citeerwijze zijn 
opgenomen in de bibliografie. 

Een laatste bedenking betreft de omvang van het voorliggende werk. De kritische lezer heeft zich 
bij de vergelijking met een citytrip ongetwijfeld de bedenking gemaakt dat citytrips doorgaans 
beperkt blijven tot een kort verblijf. We kunnen niet ontkennen dat dit proefschrift een behoorlijk 
omvangrijk reisverslag is geworden. Voor de gehaaste reiziger zijn daarom enkele wegwijzers 
 
                                                 
 
15  P. BOURDIEU, “L’emprise du journalisme”, in P. BOURDIEU, Sur la télévision. Suivi de L’emprise du journalisme, 

Parijs, Liber-Raision d’Agir, 1996, 80. 
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aangebracht die het lezen moeten vergemakkelijken. Elk deel vangt zo aan met een korte 
inleidende tekst die de bakens uitzet voor wat komt. Enkele stukken die weliswaar ‘interessant’ of 
‘een omweg waard’ zijn, maar niet essentieel, zijn in een kleiner lettertype weergegeven. 
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D E E L  I  

Z E L F R E G U L E R I N G  
B O U W S T E N E N  V O O R  E E N  C O N C E P T U E E L  K A D E R   

 
 

 

T e n  g e l e i d e  

POPULAIR THEMA - Zelfregulering en haar jongere zusje coregulering zijn populaire verschijningen. 
Niet alleen bij diegenen die het recht op zelfregulering claimen, maar ook bij beleidsmakers en 
regelgevers. Een blik op de actualiteit van de voorbije jaren doet de indruk ontstaan dat 
zelfregulering dé beleidsoptie bij uitstek is. Die politieke en maatschappelijke interesse wordt 
geflankeerd door een levendige academische reflectie onder juristen, bestuurskundigen, economen, 
sociologen en andere wetenschappers. In beide sectoren, de politieke en de wetenschappelijke, 
maakt het debat een belangrijk rijpingsproces door. De oorspronkelijke fragmentarische benadering, 
vaak toegespitst op concrete voorbeelden, groeit gaandeweg uit tot een meer volwassen debat 
waarin zelfregulering respectievelijk wordt gekaderd in een volwassen reguleringsbeleid of 
behandeld wordt als een zelfstandig studieobject.  

ACTUEEL DEBAT - Die evolutie is nog in volle ontwikkeling. Dat geldt des te meer voor de studie van 
zelfregulering in de journalistiek of in de communicatiesector als geheel. Hoewel zelfregulering als 
fenomeen een lange traditie kent in de journalistieke sector, is de wetenschappelijke en 
beleidsmatige belangstelling voor het fenomeen van recente datum. Het keerpunt kwam er, mede 
onder impuls van de Raad van Europa en de Europese Unie, aan het einde van de jaren negentig van 
de vorige eeuw.1  

DOELSTELLING - Dit proefschrift wil bouwstenen aanleveren voor een beter begrip van zelfregulering 
in de journalistiek. Het knoopt zo aan bij een jong en sterk evoluerend debat. Dat heeft als nadeel 
dat de concepten waarmee moet worden gewerkt, nog onvoldoende zijn uitgeklaard. Dit eerste deel 
tracht die leemte op te vangen door aandacht te besteden aan het concept zelfregulering en de 
diverse perspectieven en invalshoeken van waaruit zelfregulering ter sprake wordt gebracht. Het zet 
bewust een stap terug, door zelfregulering eerst in zijn algemeenheid te benaderen, los van de 
concrete toepassing ervan in de journalistieke sector. In het Frans bestaat daar een mooie 
uitdrukking voor: “reculer pour mieux sauter”. Daarbij wordt inspiratie gezocht in de algemene 
zelfreguleringsliteratuur – zelf ook van relatief recente datum en in volle opbouw – en in de 
toepassing van zelfregulering in andere beleidsdomeinen als het consumentenrecht en het 
 
                                                 
 
1  Voorbeelden komen uiteraard nog ruimschoots aan bod in het vervolg van deze studie. We kunnen hier bij wijze van 

voorsmaakje reeds citeren: J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law. An independent 
study of European Law prepared at the request of the Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the 
Media, Saarbrücken, Institute of European Media Law, februari 1999, onuitg., 121 p.; W. SCHULZ en T. HELD, Regulierte 
Selbstregulierung als Form modernen Regierens. Im Auftrag des Bundesbeauftragten für Angelegenheiten der Kultur und 
der Medien, Hamburg, Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts nr. 10, Verlag Hans-Bredow-Institut, mei 2002 
(eindrapport), z.p.; M. PUPPIS, M. KÜNZLER, E. SCHADE, P. DONGES, B. DÖRR, A. LEDERGERBER en M. VOGEL, 
Selbstregulierung und Selbstorganisation, Zürich, Institut für Publizistikwisschenschaft und Medienforschung & Zentrum 
für Informations- und Kommunikationsrecht, maart 2004, 329 p.; X., Self-Regulation of Digital Media Converging on the 
Internet: Industry Codes of Conduct in Sectoral Analysis, Oxford, Programme in Comparative Law and Policy (PCMLP), 
30 april 2004, 103 p., www.selfregulation.info; X., Interim Report. Study on Co-Regulatory Measures in the Media Sector, 
Study for the European Commission, Directorate Information Society, Hamburg, 19 mei 2005, 83 p., beschikbaar op: 
http://www.hans-bredow-institut.de/forschung/recht/co-reg en http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi_en.htm#17. 
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milieurecht. Om het geduld van de lezer niet nodeloos op de proef te stellen, worden hier en daar 
wel al voorbeelden geput uit de sector van de journalistieke zelfregulering.  

RELEVANTIE? - Belangrijk is dat de vraag naar een conceptueel kader waarbinnen zelfregulering kan 
worden begrepen méér is dan een louter theoretische kwestie ter vermaak van een kleine groep 
academici. Zeker in een ideologisch geladen beleidsdomein als dat van de media en de journalistiek, 
is het van belang duidelijkheid te scheppen over de voorliggende pistes. Wanneer wordt 
aangestuurd op zelfregulering in de journalistiek (door de overheid, een belangenorganisatie of de 
beroepsgroep zelf), moet duidelijk zijn waar die oproep voor staat. Zo niet dreigt het debat te 
verzanden in een patstelling tussen voor- en tegenstanders van zelfregulering, waarbij elke partij 
zijn eigen versie van dat concept voor ogen heeft. 

OPBOUW - We vatten deze studie van zelfregulering aan in drie etappes. Hoofdstuk één gaat op zoek 
naar een adequate begripsomschrijving van zelfregulering. Hoofdstuk twee bekijkt zelfregulering 
vervolgens in verhouding tot haar natuurlijke tegenpool, overheidsregulering. In een eerste punt 
worden beide alternatieven tegen elkaar afgewogen. Die denkoefening moet inzicht verschaffen in 
de mogelijke troeven en valkuilen van zelfregulering. Al snel zal blijken dat de verhouding tussen 
zelfregulering en overheidsregulering niet in termen van een ‘zero sum-game’ kan worden gedacht. 
De aanwezigheid van de ene, sluit de aanwezigheid van de andere geenszins uit. Daarom wordt het 
denken in termen van tegenstellingen in een tweede punt vervangen door een complementaire 
voorstelling. In een derde punt wordt tot slot nagegaan hoe de nationale en Europese wetgever 
alternatieve reguleringsvormen trachten in te passen in hun reguleringsbeleid. In een afrondend 
derde hoofdstuk worden de inzichten die de literatuurstudie aanbracht door elkaar geschud en 
heropgebouwd onder de vorm van een nieuw analyse-instrument, een zogeheten 
‘zelfreguleringsbarometer’, die toelaat de levenskansen van zelfregulering in een welbepaalde 
context in te schatten en te optimaliseren.  

 



H1. Theoretische verkenning 

 

 3 

HOOFDSTUK 1 

THEORETISCHE VERKENNING VAN DE NOTIE ‘ZELFREGULERING’ 

VEELVORMIGHEID - Zelfregulering is een veelvormig fenomeen. Niet alleen in de mediaberichtgeving, 
maar ook in documenten van politieke of wetenschappelijke aard, treft men onder de 
gemeenschappelijke noemer ‘zelfregulering’ de meest uiteenlopende reguleringsvormen en                     
-instrumenten aan. De veelkleurigheid blijkt meteen uit de verschillende etiketten die het fenomeen 
krijgt opgekleefd. In de Nederlandstalige literatuur ontmoeten we ‘zelfcontrole’, ‘zelfsturing’, 
‘zelfdiscipline’, ‘autoreglementering’ en ‘private vormen van regulering’, nu eens als synoniem 
voor de – meest voorkomende – term ‘zelfregulering’, dan weer als een onderdeel ervan of als een 
ervan te onderscheiden fenomeen. In andere talen treffen we soortgelijke noties aan: 
‘Selbstregulierung’, ‘Selbststeuerung’, ‘Selbstdiziplin’, ‘Selbstorganisation’ of ‘Selbstkontrolle’ in 
het Duits; ‘autocontrol’ of ‘autoregulación’ in het Spaans; ‘autorégulation’, ‘autoréglementation’ of 
‘autodiscipline’ in het Frans en ‘Self-Regulation’, ‘Private Regulation’ of ‘Self-Discipline’ in de 
Angelsaksische literatuur.2 De verwarring wordt compleet, wanneer men een lijst aanlegt van de 
adjectieven waarmee ‘zelfregulering’ of aanverwante begrippen worden aangevuld. We noemen er 
enkele ter illustratie. In het Nederlands kan zelfregulering ‘vrijwillig’, ‘spontaan’, ‘zuiver’, ‘vrij’3, 
‘wettelijk ondersteund’, ‘gedwongen’4 of ‘instrumenteel’5 zijn. In andere talen treffen we onder 
meer aan: ‘autorégulation régulée’6, ‘concerted action’7, ‘regulated self-regulation’8, ‘mandated self-
regulation’9, ‘enforced self-regulation’, ‘instigated self-regulation’10, ‘audited self-regulation’, 
‘coerced self-regulation’11 of ‘regulierte Selbstregulierung’.12 Tot slot duikt in deze context geregeld 
– en in toenemende mate – het concept ‘co-regulering’ (corégulation, coregulation, Koregulierung, 
mederegulering) op, nu eens als een specifieke vorm van zelfregulering, dan weer als een 
compromis tussen zelfregulering en ‘overheidsregulering’.  

 
                                                 
 
2  Doorheen dit eerste deel en in de bibliografie liggen de illustraties voor het oprapen, zodat zij hier niet moeten worden 

opgesomd.  
3  B. BAARSMA, C. KOOPMANS, J. MULDER, M. DE NOOIJ en C. ZIJDERVELD, Goed(koop) geregeld: Een kosten-baten analyse 

van wetgeving en zelfregulering, Amsterdam, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, 
maart 2004, 8. 

4  J. STAMHUIS, “Zelfregulering in een bottom-up perspectief”, in H. WEYERS en J. STAMHUIS (eds.), Zelfregulering. 
Themanummer Recht der Werkelijkheid 2004, 9 (hierna verkort: H. WEYERS en J. STAMHUIS (eds.), Zelfregulering). 

5  M. VAN HEFFEN-OUDE VRIELINK en B. DORBECK-JUNG, “Zelfregulering en de wijze waarop artsen omgaan met medische 
dossiers”, in H. WEYERS en J. STAMHUIS (eds.), Zelfregulering, 147-175. 

6  V. VANNES, “La négociation collective: une autorégulation régulée”, in X. DIEUX, J.-L. FAGNART, D. FESLER e.a. (eds.), 
L’autorégulation. Colloque organisé à Bruxelles le 16 décembre 1992 par l’A.D.B.R. et le centre de droit privé et de droit 
économique de l’Université Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 1995, 107.  

7  J. HONDIUS, “Non-legislative Means of Consumer Protection: The Dutch Perspective”, J.C.P. 1984, 140; L. HUYSE en S. 
PARMENTIER, “Decoding codes: the dialogue between consumers and suppliers through codes of conduct in the European 
Community”, J.C.P. 1990, 253. 

8  W. SCHULZ en T. HELD, Regulated Self-Regulation as a Form of Modern Government. Study commissioned by the German 
Federal Commissioner for Cultural and Media Affairs. Interim Report, Hamburg, Hans Bredow Institute for Media 
Research, 2001, z.p. 

9  Zie bijvoorbeeld: J. REES, “Self Regulation: an effective alternative to direct regulation by OSHA?”, Policy Studies Journal 
1988, vol. 16, afl. 3, 602-614.  

10  J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law. An independent study of European Law 
prepared at the request of the Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the Media, Saarbrücken, 
Institute of European Media Law, 1999, 12. 

11  J. BLACK, “Constitutionalising Self-Regulation”, The Modern Law Review 1996, 27. 
12  W. HOFFMANN-RIEM, “Medienregulierung als regulierte Selbstregulierung”, Bertelsmann Briefe 1996, 52-55; W. SCHULZ 

en T. HELD, Regulierte Selbstregulierung als Form modernen Regierens. Im Auftrag des Bundesbeauftragten für 
Angelegenheiten der Kultur und der Medien. Endbericht, Hamburg, Verlag Hans-Bredow-Institut für Medienforschung, 
mei 2002, z.p. 
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GEEN CONCEPTUEEL KADER - De veelheid aan inkleuringen heeft ongetwijfeld veel oorzaken. Eén 
belangrijke verklaring is alvast dat zelfregulering bij uitstek een thema blijkt te zijn dat vanuit 
verschillende disciplines en perspectieven en met uiteenlopende doelstellingen wordt benaderd. De 
literatuur omtrent zelfregulering is niet alleen van juridische origine, maar steunt ook – en vooral – 
op economisch, sociaal-wetenschappelijk en bestuurskundig onderzoek. Tot op heden heeft er 
tussen deze onderscheiden invalshoeken weinig interactie plaatsgevonden. John Griffiths, één van 
de voormannen van de Nederlandse rechtssociologie, merkt terecht op dat de meeste publicaties 
over zelfregulering – of dat nu een enkel artikel of een verzameling betreft – zich beperken tot één 
reguleringsterrein (bijvoorbeeld problematisch handelen in het bedrijfsleven), één gezichtspunt 
(normatief/juridisch dan wel empirisch) en één benaderingswijze (top-down of bottom-up).13  

Verschillende wetenschappelijke disciplines - Het concept zelfregulering is, ten eerste, vanuit 
verschillende wetenschappelijke disciplines onderzocht. In de biologie geldt zelfregulering als één 
van de meest fundamentele eigenschappen van levende wezens14, gedragswetenschappelijke studies 
en therapieën in de psychologie richten zich op de zelfregulerende vermogens van de menselijke 
psyché15 en in de economie wordt de ‘onzichtbare hand’ van het prijsmechanisme soms als een 
zelfregulerend mechanisme beschreven. Binnen de rechtswetenschappen heeft de aandacht voor 
zelfregulering zich verspreid over een brede waaier aan rechtstakken, waaronder het 
consumentenrecht16, het reclamerecht17 en de ruimere sector van het economisch recht18, het 
milieurecht19, het onderwijsrecht20 en uiteraard het mediarecht.  

 
                                                 
 
13  J. GRIFFITHS, “Nabeschouwing: waarom is ‘zelfregulering’ interessant?”, in H. WEYERS en J. STAMHUIS (eds.), 

Zelfregulering, 215. 
14  Zelfregulering is daar synoniem van ‘homeostase’, het handhaven van de eigen structuren en activiteiten te midden van de 

zich wijzigende omgeving. Een levend wezen is in die zin een zelf-regulerend (ook wel: ‘autopoietisch’, ‘zichzelf 
makend’) systeem.  

15  In de psychologische literatuur verwijst zelfregulering in de meest letterlijke zin naar het vrijwillig, uit eigen wil handelen, 
in tegenstelling tot het re-ageren op externe impulsen. In een ruimer concept verwijst het naar het proces waarbij het 
individu als een soort thermostaat, bewust of spontaan, van moment tot moment, het eigen gedrag regelt volgens zijn eigen 
standaarden. Voor een overzicht van handelingstheorieën met betrekking tot zelfregulering of zelfsturing van het individu 
zie: G. DONKERS, Methodiek maatschappelijk werk: zelfregulering als agogisch reflectiekader, Proefschrift 
Rijksuniversiteit Groningen, 1999, http://irs.ub.rug.nl/ppn/183471091. 

16  Zie bijvoorbeeld: I.C.C., Law and self-regulation as means of ensuring consumer protection: a comparative study, Parijs, 
1988, 28 p. In Nederland wijdde Marina VAN DRIEL 1989 een proefschrift aan zelfregulering in het consumentenrecht: M. 
VAN DRIEL, Zelfregulering: hoog opspelen of thuisblijven, Deventer, Kluwer, 1989, 328 p. (hierna verkort: M. VAN DRIEL, 
Zelfregulering). 

17  Zie bijvoorbeeld: J.P. NEELANKAVIL en A.B. STRIDSBERG, Advertising self-regulation: a global perspective, New York, 
Hastings House, 1980, 211 p.; J. STUYCK, “Zelfdiscipline inzake reclame: kritische evaluatie van de Belgische praktijk”, 
S.E.W. 1981, 91-108; J. KABEL, “Zelfregulering en recht: basiscriteria voor zelfregulering van reclame in Nederland”, 
S.E.W. 1983, 151-165; P. THOMSON, “Self-regulation in Advertising. Some observations from the Advertising Standards 
Authority”, in G. WOODROFFE (ed.), Consumer Law in the EEC, Londen, Sweet and Maxwell, 1984, 53-68; J.J. 
BODDEWYN, Advertising self-regulation and outside participation: a multinational comparison, Westport, Quorum Books, 
Greenwood Press Inc., 1988, 368 p.; I.W. DRESSCHER, A.M. ELZINGA en E. KOLDENHOF, Evaluatie tabakswet en 
zelfregulering tabaksreclame, Leiden, 1991, 94 p.; M. CORONEL, Advertising and self-regulation: a major new analysis of 
self-regulatory systems and their codes of advertising practice throughout the EC, and in 5 EFTA countries, Brussel, 
European Advertising Tripartite, 1992, 76 p.; R. THOMAS, “A balanced approach to marketing regulation and self-
regulation”, International Journal of Advertising 1993, 387-394; P.H. VAN WESTENDORP, Op weg naar accountability, 
Amsterdam, Genootschap voor reclame, 1996, 108 p.; EASA (European Advertising Standards Alliance), Advertising self-
regulation in Europe, Brussel, EASA, 2005; CARAT, S.A. en KOAN LAW FIRM, Etude comparative de l’impact de la 
réglementation sur les marchés de la publicité télévisée – rapport final, GD EAC/44/03, Brussel, juli 2005, 168 p., 
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/docs/library/studies/2003/44-03-finalreport-fr.pdf.; INRA (Europe) en Bird & Bird, 
Study on the impact of television advertising and teleshopping on minors, 99/S/139-102855, maart 2001, samenvatting (9 
p.) en deelrapporten op http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/docs/ library/studies/finalised/studpdf/minsum_en.pdf. 

18  Zie bijvoorbeeld voor België, het verslagboek van een colloquium op 16 december 1992 aan de ULB: X. DIEUX, J.-L. 
FAGNART, D. FESLER e.a. (eds.), L’autorégulation. Colloque organisé à Bruxelles le 16 décembre 1992 par l’A.D.B.R. et le 
centre de droit privé et de droit économique de l’Université Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 1995, 274 p. (hierna 
verkort : X. DIEUX e.a. (eds.), L’autorégulation) ; EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE, The Current State of Co-
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Verschillende gezichtspunten: normatief/juridisch versus empirisch - In de academische discussie over 
zelfregulering kunnen, ten tweede, uiteenlopende perspectieven worden aangetroffen. Nu eens 
wordt het concept ingevuld aan de hand van empirische voorbeelden, dan weer maakt het het 
voorwerp uit van een meer algemene theorievorming omtrent de grenzen van de wet of de taak en 
verantwoordelijkheid van de overheid. In deze laatste invalshoek ontwaart Rob Baggot, professor 
aan de Britse Montfort University, minstens drie verschillende benaderingen.21 Een eerste stroming 
ziet zelfregulering als een strategie van de overheid om haar eigen verantwoordelijkheden af te 
wentelen op de private sector.22 Anderen plaatsen de idee van zelfregulering veeleer in het kader 
van het dereguleringsdebat. Zelfregulering wordt dan een middel om de overheid in een aantal 
domeinen te laten terugtreden.23 Een derde perspectief vertrekt van de vaststelling dat de centrale 
sturing door de overheid aan erosie onderhevig is.24 Het ziet zelfregulering als één van de 
mechanismen waarlangs de nieuwe politieke actoren die de politieke macht ten dele hebben 
overgenomen tot transparantie, verantwoording en verantwoordelijkheid kunnen worden 
gedwongen.  

Verschillende benaderingswijzen: bottom-up versus top-down - Elk van deze drie, door Baggott 
gesuggereerde, benaderingen, bekijkt zelfregulering vanuit het perspectief van de overheid. Recente 
sociaal-wetenschappelijke publicaties plaatsen daar een ander perspectief tegenover: dat van de 
zelfreguleerder.25 De aandacht voor zelfregulering heeft zich volgens deze auteurs ten onrechte 
verengd tot het gebruik dat de overheid maakt van zelfregulerende mechanismen om haar 
beleidsdoelstellingen te realiseren. Minstens moet dit perspectief worden aangevuld met een 
‘bottom-up’-benadering die aandacht heeft voor de vele zelfreguleringsvormen die los staan van of 
zelfs ingaan tegen overheidsregulering.  

Verschillende actoren - De invulling van zelfregulering varieert tot slot naargelang het thema wordt 
aangebracht vanuit de te reguleren groep of sector(en), vanuit het maatschappelijk middenveld, 
 
                                                 
 

Regulation and Self-Regulation in the Single Market, Brussel, 2005, 29 p., 
http://www.eesc.europa.eu/smo/publications/2018_Cahier_EN_SMO_def.pdf. 

19  Voor Vlaanderen zie onder meer: G. VAN HOORICK en J. DE CLERCK, Zelfregulering in het milieurecht, Gent, R.U.Gent, 
1995, 154 p. Daarbuiten zie onder meer: P.C. GILHUIS, “Zelfregulering en het milieu”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en 
zelfregulering. Alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot aktie?, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1993, 71-86 (hierna verkort: 
P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering); G.A.A.J. VAN DEN HEUVEL e.a., Milieurecht en zelfregulering, ’s-
Gravenhage, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van Justitie, 1994, 144 p.; N. 
GUNNINGHAM, “Environment, Self-Regulation and the Chemical Industry: Assessing Responsible Care”, Law & Policy 
1995, 57-109; M. AALDERS en T. WILTHAGEN, “Moving Beyond Command-and-Control: Reflexivity in the Regulation of 
Occupational Safety and Health and the Environment”, Law & Policy 1997, 415-443; R. VAN GESTEL, Zelfregulering, 
milieuzorg en bedrijven, Den Haag, Uitgeverij Boom, 2000, 428 p. (hierna verkort: R. VAN GESTEL, Zelfregulering, 
milieuzorg en bedrijven); W. SCHOLTZ, Milieuconvenanten, oftewel omgewinbestuur-samenwerkingsovereenkomsten, als 
zelfregulerende instrument van het milieurecht: een rechtsvergelijkend perspectief, Leiden, 2001, 263 p. 

20  H.R. KELLS, “University Self-regulation in Europe: the need for an integrated system of programme review”, European 
Journal of Education 1989, vol. 24, afl. 3, 299-308 ; S. O’BUACHALLA, “Self-regulation and the Emergence of the 
Evaluative State: trends in Irish higher education policy, 1987-1992”, European Journal of Education 1992, vol. 27, afl. 1-
2, 69-78; P.J.J. ZOONTJENS, “De queeste naar evenwicht”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 101-114. 

21  R. BAGGOTT, “Regulatory Reform in Britain: The Changing Face of Self-Regulation”, Public Administration 1989, vol. 67, 
435-436. 

22  Men treft deze visie vooral aan in de neo-corporatistische literatuur, waarvan STREECK en SCHMITTER als boegbeelden 
gelden (W. STREECK en P.C. SCHMITTER (eds.), Private interest government: beyond market and state, Londen, Sage, 1985, 
278 p.). 

23  Over de betekenis van deregulering en de plaats van zelfregulering in dat debat, zie I-2, afd. 4, §1. 
24  L. HUYSE, De politiek voorbij: een blik op de jaren negentig, Leuven, Kritak, 1994, 180 p.; M.A.P. BOVENS, The quest for 

responsibility. Accountability and Citizenship in Complex Organisations, Cambridge, University Press, 1998, 252 p.; 
M.A.P. BOVENS, C.J.M. SCHUYT en W.J. WITTEVEEN (eds.), Verantwoordelijkheid: retoriek en realiteit. Verantwoording in 
publiek recht, politiek en maatschappij, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1989, 196 p. 

25  J. STAMHUIS, “Zelfregulering in een bottom-up perspectief en de bedrijfscode van Shell”, in H. WEYERS en J. STAMHUIS 
(eds.), Zelfregulering, 8; T. HAVINGA en A. JETTINGHOFF, “Self-regulation in Business: Beyond Associational Self-
Regulation”, in F. VAN LOON en K. VAN AEKEN (eds.), 60 maal recht en 1 maal wijn. Rechtssociologie, Sociale Problemen 
en Justitieel beleid. Liber Amicorum prof. dr. Jean Van Houtte, Acco, Leuven, 1999, 609-610. 
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vanuit beleidsoogpunt of vanuit een wetenschappelijk-theoretische (hetzij juridisch, hetzij sociaal-
wetenschappelijk, hetzij economische) interesse. Zelfregulering wordt zo, al naargelang de 
pleitbezorger, afwisselend naar voor geschoven als een middel om de overheid op afstand te 
houden, als een instrument om de regulerings- en handhavingstekorten van de klassieke 
overheidsregulering op te vangen, of als een onderdeel van een ruimere trend om de burgers en 
maatschappelijke instituties verantwoordelijkheid te laten opnemen in de sturing van de 
samenleving. Al deze motieven delen één kenmerk: de verwachtingen tegenover zelfregulering zijn 
doorgaans hoog gespannen.26 

LEEMTES IN DE THEORIEVORMING - De uiteenlopende belangen, perspectieven en achtergronden van 
waaruit zelfregulering ter sprake wordt gebracht, omhullen het concept – zoals gezegd – met een 
dikke laag mist. Dat maakt het des te opmerkelijker dat een omschrijving ervan in veel studies en 
beleidsdocumenten achterwege blijft. Men lijkt er dan van uit te gaan dat zij een specifieke, wel 
omlijnde inhoud hebben die voor iedereen spontaan duidelijk is. Vaak wordt volstaan met enkele 
concrete voorbeelden, meestal van gedragscodes. Waar wel een definitie wordt gegeven, is die vaak 
gekenmerkt door een naar juridische maatstaven ongewone vaagheid.  

GROEIENDE INTERESSE - Pas vrij recent is er in wetenschappelijke en politieke kringen interesse 
gegroeid voor een meer systematische analyse van zelfregulering, zij het meestal uitsluitend vanuit 
een top-down perspectief. In wat volgt, zal onder meer worden ingegaan op de nationale en 
Europese inspanningen voor de uitwerking van een volwaardig reguleringsbeleid waarbinnen 
zelfregulering een plaats krijgt. Onze eerste opdracht bestaat er echter in de contouren van het 
concept zelfregulering beter af te lijnen. We doen dat in drie fasen. Afdeling één brengt het relaas 
van een verkennende tocht langs verschillende definities van zelfregulering die in de literatuur 
worden voorgesteld. In afdeling twee trachten we deze definities te deconstrueren, vanuit de twee 
evidente knelpunten in de omschrijving van ‘zelfregulering’: de betekenis van respectievelijk ‘zelf’ 
en ‘regulering’. In het derde en laatste punt van dit begripsverkennende hoofdstuk moeten dan 
knopen worden doorgehakt.     

AFDELING 1. DEFINITIES VAN ZELFREGULERING: EEN LITERATUURVERKENNING 

BEGRIPSANALYSE - ‘Zelfregulering’ lijkt op het eerste gezicht een heldere term. Het eerste woorddeel 
‘zelf’ verwijst uiteraard naar de actor. Zelfregulering is dan regulering door en voor de eigen 
persoon of groep, in tegenstelling tot regulering door ‘de ander’, of heteroregulering. Een analyse 
van enkele definities uit de literatuur toont aan dat daarmee nog tal van elementen voor interpretatie 
vatbaar blijven.  

MEDIA EN JOURNALISTIEK - Wanneer we ons blikveld beperken tot documenten die specifiek 
betrekking hebben op zelfregulering in de mediasector of de journalistiek, dan is het 
bronnenmateriaal veeleer beperkt.27 Het thema heeft pas sinds het einde van de jaren negentig een 
plaats verworven in de onderzoeksagenda. Het eindrapport van een seminarie over ‘zelfregulering 
in de media’ dat in 1998 plaatsvond onder de auspiciën van de Raad van Europa, poneert als 
werkdefinitie: “a set of rules and implementation bodies that were voluntarily established by 
(media) professionals themselves”.28 Een jaar later deed de Europese Unie onder Duits 
voorzitterschap de denkoefening nog eens over tijdens een conferentie over zelfregulering van de 

 
                                                 
 
26  M. PUPPIS, M. KÜNZLER, E. SCHADE, P. DONGES, B. DÖRR, A. LEDERGERBER en M. VOGEL, Selbstregulierung und 

Selbstorganisation, Zürich, Institut für Publizistikwisschenschaft und Medienforschung & Zentrum für Informations- und 
Kommunikationsrecht, maart 2004, 9. 

27  Al moet worden opgemerkt dat dat bronnenmateriaal tussen het aanvangen van deze studie en de definitieve afronding 
ervan aanzienlijk is uitgebreid.  

28  RAAD VAN EUROPA, “Proceedings of the information seminar on self-regulation by the media (Straatsburg, 7-8 oktober 
1998)”, DH-MM (99) 7, Straatsburg, Raad van Europa, 1999, z.p. 
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media in Saarbrücken.29 Eén van de voorbereidende studies omschreef ‘self-regulation’ als “a 
regulatory activity carried out by specific organisational units in order to avoid or eliminate 
incorrect behaviour within their internal structures, or within the structures from which they 
operate”.30 Deze definitie vertoonde grote gelijkenissen met deze van Olivier Suhr in zijn studie 
Europaïsche Presse-Selbstkontrolle: “Generell dient der Begriff der ‘Selbstkontrolle’ der 
Umschreibung einer Kontrolltätigkeit, die – regelmäβig komplexere – Einheiten ausüben, um ein 
Fehlverhalten in ihrem Binnenbereich zu unterbinden”.31 Niettegenstaande de uitdrukkelijke 
betrachting om tot een ruim gedragen definitie van zelfregulering te komen, moest in de slotteksten 
van de Europese bijeenkomst worden toegegeven dat geen consensus was bereikt over de 
afbakening van het concept.32 Ook in de daaropvolgende jaren werd, mede onder impuls van de 
Europese Unie,  verder onderzoek gevoerd naar de conceptualisering van zelfregulering en vooral 
coregulering in de mediasector.33 Die initiatieven komen later nog ter sprake. Vermeldenswaard is 
tot slot nog een Zwitserse studie uit 2004 die als ‘Selbstregulierung’ aanmerkt: “Jene Formen der 
Regulierung, in denen private Akteure bindende Regeln für die gesamte Branche aufstellen, 
durchsetzen und für die Sanktionierung von Regelverstössen sorgen”. Die studie stelt ook een 
definitie voor van ‘coregulering’: “Jene Formen der Regulierung, in denen private Akteure für den 
eigenen Sektor in Zusammenarbeit mit oder im Auftrag von staatlichen Akteuren bindende Regeln 
für die gesamte Branche aufstellen, durchsetzen und für die Sanktionierung von Regelverstössen 
sorgen”. Tegenover zelfregulering en coregulering plaatst deze studie tot slot nog een derde 
concept, dat velen spontaan onder een zelfreguleringsparaplu zouden thuisbrengen: 
“Selbstorganization bezeichnet jene Formen der Regelsetzung, in denen organisationsintern Regeln 
aufgestellt, durgesetzt und Regelverstösse sanktioniert werden”.34 

ANDERE RECHTSTAKKEN EN DISCIPLINES - Wanneer we het perspectief opentrekken naar andere rechtstakken 
en disciplines, valt meteen de hoger gesignaleerde verscheidenheid op. De Nederlandse onderzoekster Van 
Driel, die in 1989 haar proefschrift wijdde aan zelfregulering (met een casestudy van het consumentenrecht), 
omschrijft het fenomeen als: “Niet-statelijke regels die al dan niet in samenwerking met anderen worden 
vastgesteld door degenen voor wie de regels bestemd zijn respectievelijk hun vertegenwoordigers, en waarbij 
het toezicht op de naleving mede door deze groepen wordt uitgeoefend”.35 Het meest wezenlijke kenmerk ligt 
volgens Van Driel in het niet-statelijke karakter van de regels. Van Driels definitie wordt overgenomen door 
haar Nederlandse collega-onderzoeker Rob Van Gestel in zijn proefschrift over zelfregulering, milieuzorg en 
bedrijven36 en door een team van onderzoekers van het Amsterdamse Instituut voor Informatierecht in een 

 
                                                 
 
29  Die bijeenkomst werd gezien als de aanzet tot een Europees debat over de mogelijke bijdrage van zelfreguleringssystemen 

tot het verwezenlijken van doelstellingen van algemeen belang, in het bijzonder in het licht van de nieuwe mediadiensten: 
Raad EG, Council Conclusions of 27 September 1999 on the role of self-regulation in the light of the development of new 
media services, Pb. L. 6 oktober 1999, afl. 283, 3. 

30  J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law. An independent study of European Law 
prepared at the request of the Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the Media, Saarbrücken, 
Institute of European Media Law, 1999, 12. 

31  O. SUHR, Europäische Presse-Selbstkontrolle, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998, 21. 
32  Conclusies van het Expertenseminarie over media zelfregulering, Saarbrücken, 19-21 april 1999, nr. 2. 
33  Zie het rapport van een driejarig onderzoeksprogramma in opdracht van de Europese Commissie aan de universiteit van 

Oxford: X., Self-Regulation of Digital Media Converging on the Internet: Industry Codes of Conduct in Sectoral Analysis, 
Oxford, Programme in Comparative Law and Policy (PCMLP), 30 april 2004, 103 p., www.selfregulation.info. Zie ook S. 
NIKOLTCHEV (ed.), “Co-Regulation of the Media in Europe”, IRIS (themanummer) 2003, 140 p. Het Hans Bredow Institute 
for Media Research (Hamburg) en het Institute of European Media Law (Saarbrücken) voerden in opdracht van de 
Europese Commissie een eenjarig onderzoek uit over “Co-Regulation Measures in the Media Sector”. Het volledige 
rapport met de bijlagen is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm of 
http://www.hans-bredow-institut.de/forschung/recht/co-reg/.  

34  M. PUPPIS, M. KÜNZLER, E. SCHADE, P. DONGES, B. DÖRR, A. LEDERGERBER en M. VOGEL, Selbstregulierung und 
Selbstorganisation, Zürich, Institut für Publizistikwisschenschaft und Medienforschung & Zentrum für Informations- und 
Kommunikationsrecht, maart 2004, 283. 

35  M. VAN DRIEL, Zelfregulering, 2. 
36  R. VAN GESTEL, Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, Den Haag, Uitgeverij Boom, 2000, 22. 
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studie over (zelf)regulering van nummers en domeinnamen in Nederland.37 Zeer vergelijkbaar is de definitie 
die de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de Nederlandse Sociaal Economische Raad in 
1989 vooropstelde in een onderzoek naar de wettelijke ondersteuningsmogelijkheden voor 
zelfreguleringsafspraken: “het verschijnsel dat de opstelling van regels, de uitvoering, controle en de 
handhaving ervan (mede) geschiedt door (vertegenwoordigers van) degenen die de regels moeten naleven”.38 
Nog in de economische sfeer, maar van recentere datum, zijn twee rapporten van de Stichting Economisch 
Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Uitgaande van het doel van het onderzoek – respectievelijk 
het opstellen van een inventaris van de bestaande zelfreguleringsinstrumenten en het opstellen van een kosten-
/batenanalyse voor de keuze tussen overheidsregulering en zelfregulering – werd daar geopteerd voor een zeer 
ruime – bijna allesomvattende - definitie: “Zelfregulering houdt in dat maatschappelijke partijen in bepaalde 
mate zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen en/of uitvoeren en/of handhaven van regels”.39 

EIJLANDER - De Nederlandse bestuurskundige Philip Eijlander maakte in zijn proefschrift over 
wetgevingsvraagstukken uit 1993 een onderscheid tussen een beperkte invulling van zelfregulering als 
“algemene regelgeving door belangengroepen of maatschappelijke organisaties” en een ruimere invulling die 
aansluiting zoekt bij de diverse aspecten van de reguleringsketen: regelgeving, uitvoering, controle en 
handhaving. Van zelfregulering kan in die tweede benadering al gesproken worden “als belangengroepen c.q. 
maatschappelijke organisaties een bepaalde verantwoordelijkheid toekomt in het kader van één van de 
genoemde aspecten van regulering”.40 

DORBECK-JUNG - Met verwijzing naar Van Driel en Eijlander stelt de Nederlandse juriste Dorbeck-Jung: 
“Onder het begrip ‘zelfregulering’ vallen regulerende activiteiten die personen, organisaties en 
belangengroepen op eigen initiatief uitvoeren of in het kader van wettelijke condities (Van Driel, 1989, p. 2). 
Zelfregulering kan betrekking hebben op de totstandkoming van regelgeving als mede op de uitvoering, 
controle en handhaving daarvan (Eijlander, 1990, p. 37)”.41 

KABEL - Aandacht voor de verschillende aspecten van de reguleringsketen was er in 1983 ook al bij Jan 
Kabel, Nederlands hoogleraar (commercieel) informatierecht: “de vrijwillige onderwerping aan een geheel 
van (doorgaans zelf opgestelde) regels die uitsluitend betrekking hebben op reclame”.42 Even verderop breidt 
hij deze omschrijving uit door ook de toepassing en de eventuele handhaving van die regels onder te brengen 
in zijn definitie. Kenmerkend is voor hem dat “het opstellen van regels, de toepassing en de eventuele 
handhaving ervan door middel van sancties niet geschiedt op basis van een wettelijke instelling of 
bevoegdheidsverlening, maar op particuliere basis, doorgaans door middel van een overeenkomst en soms 
door een eenzijdige afkondiging.” 

HAVINGA - Beperkter is de definitie van de Nederlandse rechtssociologe Havinga. Zij reserveert de term 
zelfregulering voor “die situaties waarin een bedrijf of bedrijfstak uit eigen beweging zonder enige 
betrokkenheid van overheid of andere partijen overgaat tot regulering”. In alle andere gevallen waarin een 
bedrijf of bedrijfstak zelf regels tot stand brengt, verkiest zij de omschrijving ‘private vormen van 
regulering’.43 Haar omschrijving van zelfregulering komt overeen met wat Boddewyn, professor marketing en 

 
                                                 
 
37  N. SITOMPOEL, F. TONKENS, N. VAN EIJK en E. DOMMERING, (Zelf)regulering van nummers en domeinnamen, Den Haag, 

Sdu Uitgevers Den Haag, 2001, 12. 
38  COMMISSIE VOOR CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN, Rapport wettelijke ondersteuning zelfreguleringsafspraken, ’s-

Gravenhage, Sociaal-Economische Raad (Nederland), 1989, 7. 
39  B. BAARSMA, F. FELSÖ, S. VAN GEFFEN, J. MULDER en A. OOSTDIJK, Zelf doen? Inventarisatie van 

zelfreguleringsinstrumenten, Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Amsterdam, april 2003, 
13. 

40  P. EIJLANDER, De wet stellen. Beschouwingen over onderwerpen van wetgeving, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1993, 
181-182 (hierna verkort: P. EIJLANDER, De wet stellen). 

41  B.R. DORBECK-JUNG, “Rechtsstaat en zelfregulering”, in H.M. DE JONG en J.J.A. THOMASSEN (eds.), Tussen overheid en 
samenleving, Enschede, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs Universiteit Twente, 1992, 89 (hierna 
verkort: H. DE JONG en J. THOMASSEN (eds.), Tussen overheid en samenleving). 

42  De cursivering is van KABEL zelf: J. KABEL, “Zelfregulering en recht: basiscriteria voor zelfregulering van reclame in 
Nederland”, S.E.W. 1983, 151. 

43  T. HAVINGA, “Private regulering voedselveiligheid. De supermarkt als regelgever en handhaver”, in H. WEYERS en J. 
STAMHUIS (eds.), Zelfregulering, 194. 
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internationale handle van New York University, als ‘pure’ zelfregulering bestempelt: “the control of business 
conduct and performance by business itself rather than by government or by market forces”.44  

GEELHOED EN DONNER - In een bundel over overheid en zelfregulering, onder redactie van de hoger 
genoemde Eijlander, houdt jurist Geelhoed, momenteel eerste advocaat-generaal van het Hof van Justitie en 
hoogleraar, het op: “een vorm van bindende normstelling door een representatief kader uit de groep van 
belanghebbenden”.45 In diezelfde bundel spreekt Donner, ook jurist en momenteel minister van justitie in 
Nederland, van zelfregulering “wanneer de betrokken organisaties uitsluitend op eigen gezag en gebruik 
makend van algemene privaatrechtelijke rechten en middelen regulerend en ordenend optreden”.46  

GUPTA, LAD, GUNNINGHAM EN REES - In het Academy of Management Review van 1983 hadden Gupta en Lad 
het over “a regulatory process whereby an industry-level, as opposed to a governmental- or firm-level, 
organization (such as a trade association or a professional society), sets and enforces rules and standards 
relating to the conduct of firms in the industry”. Beide auteurs voegen er aan toe dat zelfregulering geenszins 
een volledige delegatie van de controle door de overheid aan het bedrijfsleven veronderstelt. Zelfregulering 
zal integendeel zeer vaak samengaan met een meta-toezicht door de overheid. Cruciaal is wel dat de primaire 
verantwoordelijkheid voor de normstelling en -handhaving niet bij een overheidsorgaan, maar bij de 
zelfregulerende institutie ligt.47 Nagenoeg identiek is de definitie die Gunningham en Rees geven aan 
industriële zelfregulering in hun inleidend artikel voor een themanummer rond zelfregulering in Law & Policy 
uit 1997.48  

GARVIN - Nog in de management-sfeer en eveneens in 1983, sprak Garvin over ‘self-regulation exists when 
industry members jointly pursue regulatory or standard-setting activities in the absence of explicit legal 
requirements. A variety of actions, including the disclosure of product information, the policing of deceptive 
practices, the establishement of minimum standards of safety and quality, the grading of products, and the 
creation of industry codes of conduct, falls under this heading.”49 

BETTER REGULATION TASKFORCE - Vijftien jaar later, heeft de Britse Better Regulation Taskforce meer oog 
voor de externe werking van zelfregulering: “The means by which members of a profession, trade or 
commercial activity are bound by a mutually agreed set of rules which govern their relationship with the 
citizen, client or consumer. Such rules may be accepted voluntarily or may be compulsory. They will 
normally include a procedure for resolving complaints and for the application of sanctions against those who 
infringe the rules.”50 

ASBY, CHUAH EN HOFFMANN - Asby, Chuah en Hoffmann, die de slaagkansen voor zelfregulering 
analyseerden aan de hand van de speltheorie geven het concept een veel striktere invulling, met de overheid 
als startpunt: “Industry self-regulation is one of many alternative forms of regulative (as opposed to incentive-
based) government initiative to correct market failure. Essentially, it involves government initiating and 
delegating the management of a regulatory process to the industry itself.”51 

EUROPESE UNIE - Inmiddels heeft ook de Europese Unie getracht enige duidelijkheid te scheppen in het zelf- 
en coreguleringsdiscours. Die interesse past in het ruimere voornemen van de Europese Unie om haar 
regelgevingsapparaat te moderniseren. In een interinstitutioneel akkoord ‘Beter wetgeven’ van 2003 wordt als 
‘zelfregulering’ genoemd: “de mogelijkheid dat economische subjecten, de sociale partners, de niet-

 
                                                 
 
44  J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-regulation: organization structure in Belgium, Canada, France and the United 

Kingdom”, in W. STREECK en P.C. SCHMITTER (eds.), Private interest government: beyond market and state, Londen, 
Sage, 1985, 30. 

45  L.A. GEELHOED, “Deregulering, herregulering en zelfregulering”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 49. 
46  J.P.H. DONNER, “De relativiteit van zelfregulering”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 159. 
47  A.K. GUPTA en L.J. LAD, “Industry Self-Regulation: An Economic, Organizational, and Political Analysis”, Academy of 

Management Review 1983, 8(3), 417-418. 
48  De auteurs bespreken industriële zelfregulering als een bijzondere submodaliteit van collectieve zelfregulering. (N 

GUNNINGHAM en J. REES , “Industry Self-Regulation: An Institutional Perspective”, Law & Policy 1997, 364)  
49  D.A. GARVIN, “Can Industry Self-Regulation Work?”, California Management Review 1983, afl. 4, 37. 
50  BETTER REGULATION TASK FORCE, Self-Regulation. Interim Report, oktober 1999, 3. www.brtf.gov.uk. 
51  S. ASHBY, S.H. CHUAH en R. HOFFMANN, “Industry Self-Regulation: A Game-Theoretic Typology of Strategic 

Voluntary Compliance”, 7 april 2003, z.p. 
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gouvernementele organisaties of de verenigingen, onderling en voor henzelf gemeenschappelijke richtsnoeren 
op Europees niveau vaststellen (met name gedragscodes of sectorale overeenkomsten).” Onder coregulering 
wordt verstaan: “het mechanisme waarbij een communautair wetsbesluit de verwezenlijking van de door de 
wetgevingsautoriteit omschreven doelstellingen overlaat aan de erkende betrokken partijen op dit gebied (met 
name economische subjecten, sociale partners, niet-gouvernementele organisaties en verenigingen). Dit 
mechanisme kan worden toegepast op basis van in het wetsbesluit omschreven criteria, teneinde de wetgeving 
aan de problemen en de betrokken sectoren aan te passen, het wetgevingswerk te verlichten door zich te 
concentreren op de essentiële aspecten, en te profiteren van de ervaring van de betrokken partijen”.52 

BELGIË - Aan Belgische zijde heeft specialist arbeidsrecht Vannes het in het verslagboek van een ULB-
colloquium over: “une technique par laquelle des personnes agissant à titre personnel ou à titre de 
représentant, adoptent un ensemble de règles régissant une structure, un ensemble ou un groupe déterminé 
dans lesquels elles sont directement ou indirectement impliquées.”53 Het is overigens opvallend dat in vier van 
de zes bijdragen aan het verslagboek een afbakening van het onderwerp ontbreekt. Dat de invulling ervan 
nochtans niet evident is, blijkt andermaal uit de uiteenlopende benaderingen die in het boek gehanteerd 
worden. Hoogleraar Van Ommeslaghe heeft in zijn afsluitende beschouwingen dan ook de grootste moeite om 
een samenvattende begripsomschrijving te distilleren: “une technique juridique selon laquelle des règles de 
droit ou de comportement sont destinées à s’appliquer, soit que ces personnes les élaborent elles-mêmes soit 
qu’elles soient représentées à cet effet.”54 Ook Wymeersch hanteert een typisch juridische invalshoek. Hij 
reserveert de term ‘autorégulation’ voor normen van zelfregulering die juridisch bindend zijn gemaakt door de 
tussenkomst van een rechtsbron die er juridische sancties aan verbindt. Regels die zijn uitgewerkt door de 
bestemmelingen ervan, maar waarbij de overtreding ervan geen aanleiding geeft tot juridische sanctionering, 
maar uitsluitend tot sancties van economische, professionele of sociale aard vat hij onder de term 
‘zelfdiscipline’. 

RECHTSSOCIOLOGIE - Anders dan deze juristen, die vooral de klemtoon leggen op het regelgevende aspect, 
hebben de (rechts-)sociologen De Vroom, Huyse en Parmentier aandacht voor de actoren die aan de basis 
liggen van de regelgeving. De Vroom spreekt over: “georganiseerde belangengroepen die door het 
(deelnemen aan het) opstellen en uitvoeren van regels zelf het eigen gedrag sturen in de richting van een door 
de groep gewenst doel”. Hij onderscheidt daarbij ‘associatieve zelfregulering’ van ‘zelfregulering’ door de 
markt of de gemeenschap. De bij de zelfregulering betrokken actoren worden ook in de definitie van Huyse en 
Parmentier uit 1990 toegelicht: “the normative orders of private governments (such as corporations, schools, 
hospitals), and the normative orders of professional communities and business networks”.55 

AFDELING 2. BESPREKING VAN DE DEFINITIES 

GEMENE DELER? - Bovenstaande verzameling definities is uiteraard niet exhaustief, maar wel 
bijzonder illustratief voor de vele onduidelijkheden die het concept zelfregulering omringen. 
Hooguit kan overeenstemming worden gevonden over het feit dat zelfregulering veronderstelt dat 
de uiteindelijke bestemmelingen of adressaten van een norm op één of andere wijze en in meer of 
mindere mate betrokken worden bij de totstandkoming, uitvoering en/of handhaving van regels die 
hun eigen gedragingen (of die van de leden) zullen beheersen. Essentieel is dat zij daarbij een 
zekere mate van autonomie en vrijwilligheid genieten. Die precisering is nodig om het onderscheid 
te maken tussen zelfregulering en coöptatie, vormen van deconcentratie of een loutere delegatie van 
bevoegdheden door de overheid.56  

 
                                                 
 
52  Parl., Raad en Comm. EG, Interinstitutioneel akkoord “Beter wetgeven”, 2003/C321/01, 16 december 2003, Pb. C. 31 

december 2003, 1-5, nrs. 18 en 22. 
53  V. VANNES, “La négociation collective: une autorégulation régulée”, in X. DIEUX e.a. (eds.), L’autorégulation , 107. 
54  P. VAN OMMESLAGHE, “L’autorégulation. Rapport de synthèse”, in X. DIEUX e.a. (eds.), L’autorégulation , 238. 
55  L. HUYSE en S. PARMENTIER, “Decoding codes: the dialogue between consumers and suppliers through codes of conduct in 

the European Community”, J.C.P. 1990, 259. 
56  B.R. DORBECK-JUNG, “Rechtsstaat en zelfregulering”, in H. DE JONG en J. THOMASSEN (eds.), Tussen overheid en 

samenleving, 89: Zij gebruikt de term ‘coöptatie’ voor het betrekken van maatschappelijke organisaties bij het 
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VERSCHILLEN - Voor het overige wijken de definities op nogal wat punten van elkaar af. Nu eens 
wordt zelfregulering benaderd als een proces of een techniek waarbij een bepaalde groep regels 
schept en handhaaft met betrekking tot het eigen gedrag57, dan weer als het product van dat proces 
of die techniek, met name als regels, uitvoerings- of toezichtsorganen58. De ene definitie betrekt 
expliciet de overheid in het perspectief; andere begripsomschrijvingen sluiten de betrokkenheid van 
de overheid uit of doen dit af als irrelevant. Voor sommigen ligt de nadruk op de regulering van het 
eigen gedrag van de normsteller; anderen hebben vooral oog voor regels die de relaties met derden 
beheersen.  

NIEUWE TERM? - Geconfronteerd met die rijke variatie aan vormen en voorbeelden kunnen een aantal 
pistes worden bewandeld. Een eerste oplossing bestaat er in tabula rasa te maken en uit te wijken 
naar alternatieve termen als ‘vrijwillige regulering’ of ‘private regulering’. Die tactiek brengt echter 
weinig zoden aan de dijk. Nieuwe noemers verschuiven de interpretatieproblemen slechts. De vraag 
blijft dan evenzeer hoe vrijwillig of privaat de regulering wel moet zijn en wat er precies onder 
regulering moet worden verstaan. In het vervolg van deze studie wordt er daarom voor geopteerd 
om de algemeen bekende term ‘zelfregulering’ te behouden.  

HOE VERDER? - Dan blijven er twee opties over. We zouden hierna onmiddellijk een eigen definitie 
kunnen voorstellen, al dan niet geïnspireerd op één van de geciteerde definities, daarbij beseffend 
dat elke definitie conventioneel en dus ook arbitrair is. Een tweede mogelijkheid bestaat er in om 
geen abstracte definitie voor te stellen, maar zelfregulering louter pragmatisch te benaderen vanuit 
concrete varianten en verschijningsvormen van het fenomeen.59 Omwille van de hoger vermelde 
conceptuele problemen die zelfregulering omringen, is ook dat maar een weinig bevredigende 
oplossing. 

MIDDENWEG - Wij kiezen daarom voor een middenweg. Om de kern van het zelfreguleringsconcept 
bloot te leggen, ontrafelen we eerst de basiscomponenten ervan, zoals deze naar voren komen uit de 
bovenstaande definities. Twee punten van onenigheid krijgen daarbij een verdere uitwerking. In dit 
onderdeel komen achtereenvolgens de invulling van het concept ‘regulering’ en de betekenis van 
‘zelf’ aan bod. Op een belangrijk aspect daarvan, de rol die de overheid te vervullen heeft, wordt 
later meer in detail teruggekomen. Wanneer we het zelfreguleringsconcept zo als een ui van haar 
rokken hebben ontdaan, ontdekken we zelfregulering in zijn meest pure vorm. Vanuit dat concept 
kunnen we vervolgens trachten parameters te identificeren aan de hand waarvan diverse vormen van 
regulering beoordeeld kunnen worden op hun min of meer zelfregulerend gehalte. Op die manier 
kunnen tot slot ook enkele veel voorkomende indelingen en gradaties van zelfregulering (als ruim 
concept) worden behandeld.  

§1. Discussiepunt 1: ‘regulering’ 

ACTUEEL - Wie er van uitgaat dat over ‘regulering’ nog weinig te zeggen valt, zal verstomd staan bij 
de stroom aan wetenschappelijke publicaties en beleidsdocumenten waarin het concept tijdens het 
voorbije decennium centraal is geplaatst.60 Het spreekt voor zich dat in dit inleidende hoofdstuk 

 
                                                 
 
57  Zie bijvoorbeeld de geciteerde definities van VANNES en GEELHOED: ‘normstelling’. 
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onmogelijk recht kan worden gedaan aan de vele juridische, sociaal-wetenschappelijke en 
economische bijdragen tot dit grenzeloze en wellicht oneindige debat. We beperken ons daarom tot 
enkele voor deze context relevante bedenkingen uit het wetenschappelijke onderzoeksveld. Aan het 
einde van dit deel bekijken we regulering nog even van zijn meer praktische kant: vanuit het 
perspectief van de beleidsmakers. 

MEERDERE BETEKENISLAGEN - Belangrijk is dat juristen ‘regulering’ veelal benaderen als 
‘regelgeving’. Onderzoekers uit andere disciplines hebben het concept uitgebreid tot andere vormen 
van interventies door de overheid of – in zijn ruimste vorm – tot andere vormen van sociale 
controle.61 Baldwin, Scott en Hood komen zo in hun Reader on Regulation tot drie 
hoofdbetekenissen van regulering. De meest eenvoudige betekenislaag verwijst naar regulering als 
de afkondiging van dwingende, gerichte regels en – daaraan gekoppeld – de oprichting van een 
mechanisme voor de opvolging en handhaving van deze regels. Regulering komt in deze eerste 
betekenis naar voor als een ‘red light concept’: het verwijst vooral naar het aan banden leggen van 
gedrag en het vermijden van bepaalde ongewenste activiteiten of effecten.62 In de Engelstalige 
literatuur is voor deze vorm van regulering de notie ‘command-and-control’-regulering bedacht: 
regulering die van bovenuit standaarden oplegt en daar sancties aan verbindt.63 Een tweede, bredere 
opvatting trekt de notie ‘regulering’ open naar alle pogingen van overheidsorganen of 
overheidsinstellingen om de samenleving te sturen, ook diegene die geen bevelen inhouden, maar 
stimulansen en ondersteuning bieden. De ruimste opvattting is deze die alle mechanismen van 
sociale controle, ook de onbedoelde en niet-statelijke processen, in het reguleringsconcept 
onderbrengt.64 

RUIME INVULLING - Belangrijk voor deze context is dat de notie regulering kan worden 
opengetrokken naar uiteenlopende vormen van sturing. De meeste auteurs spelen daar op in door in 
hun definities van zelfregulering te wijzen op verschillende aspecten van de reguleringsketen. Van 
Driel had het in haar proefschrift over het ‘vaststellen van’ en het ‘toezicht houden op’ regels. De 
Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de Nederlandse Sociaal Economische Raad 
noemde ‘de opstelling van regels, de uitvoering, controle en de handhaving ervan’. De Stichting 
Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam maakte een onderscheid tussen ‘het 
opstellen en/of uitvoeren en/of handhaven van regels’. Philip Eijlander, daarin gevolgd door 
Dorbeck-Jung, deelde het reguleringsproces op in regelgeving, uitvoering, controle en handhaving. 
Donner maakt onder de noemer ‘zelfregulering’ dan weer een onderscheid tussen ‘regulerend’ en 
‘ordenend’ optreden. De Vroom tot slot had het over het opstellen en uitvoeren van regels.65 
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en M. CAVE, Understanding regulation: theory, strategy, and practice, Oxford, Oxford University Press, 1999, 2. 
63  R. BALDWIN en M. CAVE, Understanding regulation: theory, strategy, and practice, Oxford, Oxford University Press, 

1999, 35. Elders zijn daarvoor ook de termen ‘prescriptieve regulering’ of ‘imperatieve regulering’ voorgesteld. Zie voor 
dat laatste concept bijvoorbeeld: W. SCHULZ en T. HELD, Regulierte Selbstregulierung als Form modernen Regierens. Im 
Auftrag des Bundesbeauftragten für Angelegenheiten der Kultur und der Medien, Hamburg, Arbeitspapiere des Hans-
Bredow-Instituts nr. 10, Verlag Hans-Bredow-Institut, mei 2002 (eindrapport), A-3. 

64  “Introduction”, in R. BALDWIN, C. SCOTT en C. HOOD (eds.), A Reader on Regulation, Oxford, Oxford University Press, 
1998, 3. 

65  Andere faseringen van het reguleringsproces zijn mogelijk. De Nederlandse studie Goed(koop) geregeld maakt een 
opdeling in drie fasen: de totstandkoming van regels (onder te verdelen in de ontwikkelingsfase, de implementatiefase en 
de uitvoeringsfase), de naleving in de praktijk via controle en dwang (de activiteiten die nodig zijn om een bepaalde mate 
van naleving te bewerkstelligen of af te dwingen) en de aanpassing van de regulering (in het geval van herregulering, 
bijkomende regulering of deregulering) (B. BAARSMA, C. KOOPMANS, J. MULDER, M. DE NOOIJ en C. ZIJDERVELD, 
Goed(koop) geregeld: Een kosten-baten analyse van wetgeving en zelfregulering, Stichting voor Economisch Onderzoek 
der Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, maart 2004, 9). DONNER geeft de volgende indeling: afweging van belangen 
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CONSEQUENTIES - De aan ‘regulering’ toegeschreven reikwijdte heeft uiteraard consequenties voor de 
omvang van het concept ‘zelfregulering’. Wanneer regulering beperkt wordt tot het stellen van 
regels, zijn regels zelfregulerend van aard zodra zij zijn opgesteld door de bestemmelingen ervan, 
zonder dat deze bestemmelingen noodzakelijkerwijze bij de uitvoering, controle en handhaving 
ervan betrokken hoeven te zijn.66 Voor anderen veronderstelt het concept zelfregulering dat de 
bestemmelingen van de norm of hun vertegenwoordigers tevens een rol krijgen in de uitvoering en 
handhaving van de regelgeving.67 Volgens Geelhoed onderscheidt zelfregulering zich precies van 
concepten als ‘zelfdiscipline’ en ‘zelfordening’ doordat zij voorziet in mechanismen om de naleving 
van de normen te controleren en te handhaven. Daarnaar verwijst de notie ‘bindend’ in zijn 
definitie.68  

REGULERING VERSUS SPONTANE ORDENING - Voor een goed begrip is het tot slot van belang aan te 
merken dat regulering verder gaat dan vormen van spontane ordening, bijvoorbeeld door de markt. 
Regulering veronderstelt dat expliciet bepaalde engagementen op het vlak van normstelling en 
controle worden opgenomen.69  

§2. Discussiepunt 2: ‘zelf’ 

ZELF - Het is duidelijk dat de betrokkenheid van een bedrijf, instelling, organisatie, branche, sector 
of beroepsgroep bij de totstandkoming, uitvoering en/of handhaving van de regels die op hem of 
haar van toepassing zullen zijn, cruciaal is om van zelf-regulering te kunnen spreken.70 Dat was de 
rode draad doorheen de aangehaalde definities. De zelfreguleerder moet daarbij over een zekere 
mate van autonomie en vrijwilligheid beschikken. Volgens de Nederlandse bestuurskundige In ’t 
Veld vereist het ‘zelf’ met name dat “een maatschappelijk duurzaam verband of individu zich niet 
door een ander in overwegende mate weet geleid, beïnvloed, gestuurd of gedwongen”.71 Zowat alle 
auteurs zijn het er verder over eens dat de regulering ook door vertegenwoordigers van de 
normbestemmelingen kan gebeuren.  

DRIE TWISTPUNTEN - Dan nog blijven er drie interpretatieproblemen.  

(1) Externen? - Ten eerste is niet duidelijk of er nog sprake kan zijn van ‘zelf’-regulering wanneer 
externen betrokken zijn bij de regulering, bijvoorbeeld vertegenwoordigers van 
belangenverenigingen, leden van het publiek, onafhankelijke experten of vertegenwoordigers van 
andere beroepsgroepen. Hier en daar zijn er voor dergelijke situaties nieuwe noemers voorgesteld 
als ‘concerted action’ of ‘oneigenlijke zelfregulering’.72 In de reclamesector was de participatie van 
 
                                                 
 

(opstellen regulering), uitvoering, toezicht en handhaving (J.P.H. DONNER, “De relativiteit van zelfregulering”, in P. 
EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 161). IN ‘T VELD hanteert een iets andere indeling: regelgeving, uitvoering, 
controle en handhaving (R.J. IN ‘T VELD, “Zelfregulering en overheidssturing”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en 
zelfregulering, 56).  

66  P. VAN OMMESLAGHE, “L’autorégulation. Rapport de synthèse”, in X. DIEUX e.a. (eds.), L’autorégulation , 239. 
67  Dat blijkt bijvoorbeeld uit de definitie van VAN DRIEL, maar ook WYMEERSCH en PAGE stellen een dergelijke voorwaarde 

(E. WYMEERSCH, “L’autorégulation dans le domain financier”, in X. DIEUX e.a. (eds.), L’autorégulation , 167-192 en A. 
PAGE, “L’autorégulation financière en Grande-Bretagne. Tendances et perspectives”, Revue internationale de droit 
économique 1989, 33). Volgens VAN OMMESLAGHE is dat meestal het geval, maar niet noodzakelijk.  

68  L.A. GEELHOED, “Deregulering, herregulering en zelfregulering”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 49.  
69  Contra SCHULZ en HELD die een onderscheid maken tussen ‘expliziter Selbstregulierung’ en ‘Spontane oder implizite 

Selbstregulierung’. Dat laatste doet zich voor “wenn der Entscheidungsprozess nicht auf der Reflexion der Beteiligten 
beruht, etwa bei Marktprozessen”. W. SCHULZ en T. HELD, Regulierte Selbstregulierung als Form modernen Regierens. Im 
Auftrag des Bundesbeauftragten für Angelegenheiten der Kultur und der Medien, Hamburg, Arbeitspapiere des Hans-
Bredow-Instituts nr. 10, Verlag Hans-Bredow-Institut, mei 2002 (eindrapport), A-3. 

70  De definitie van KABEL wekt de indruk dat men ook van zelfregulering kan spreken wanneer de regels niet zelf zijn 
opgesteld. Hij legt de nadruk niet zozeer op de normstellers, maar op de vrijwillige onderwerping aan de regels. 

71  R.J. IN ‘T VELD, “Zelfregulering en overheidssturing”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 55. 
72  J. STUYCK, “Zelfdiscipline inzake reclame: kritische evaluatie van de Belgische praktijk”, S.E.W. 1981, 91-108; J.J. 

HONDIUS, “Non-legislative Means of Consumer Protection: The Dutch Perspective”, J.C.P. 1984, 140. Voor STUYCK zijn 
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externen in zelfregulerende systemen begin jaren tachtig al het voorwerp van debat. Uit empirische 
studies bleek met name dat steeds meer zelfreguleringsmechanismen buitenstaanders een rol 
toebedeelden in hun werking.73 Een aantal auteurs verdedigde daarop de stelling dat de loutere 
betrokkenheid van externen volstaat om de regulering haar zelfregulerend karakter te ontnemen.74 
Anderen vonden dat het concept zelfregulering pas verlaten moet worden wanneer de betrokkenheid 
van de belangenorganisaties ook daadwerkelijk de uitkomst van het zelfreguleringsproces (mee) 
kleurt. De Nederlandse jurist Kabel vertaalde dat als een onderscheid tussen ‘eigenlijke 
zelfregulering’, waarbij het resultaat van de zelfregulering alleen het groepsbelang beschermt, en 
‘oneigenlijke zelfregulering’, waarbij ook rekening wordt gehouden met de belangen van derden.75 

Overheid - De meeste vragen over de betrokkenheid van derden bij de zelf-regulering hebben 
betrekking op een bijzondere derde: de overheid. Voor veel auteurs is de particuliere ontstaansbron 
van de regels een ‘conditio sine qua non’ om van zelfregulering te kunnen spreken. Anderen tonen 
zich milder. Voor hen mag de overheid best een rol spelen in de totstandkoming of werking van 
zelfregulering, zolang zij maar niet de overhand neemt.76 Een minderheid is zelfs bereid om van 
zelfregulering te spreken indien een organisatie belast wordt met het toezicht op de uitvoering of 
naleving van extern opgelegde normen. Anderen geven er dan weer de voorkeur aan om die laatste 
hypothese onder een nieuwe noemer (bijvoorbeeld ‘autoréglementation’ of ‘zelfreglementering’) te 
plaatsen, zodat de term zelfregulering voorbehouden kan blijven voor de situaties waarin eenzelfde 
private partij verantwoordelijk is voor de opstelling en de handhaving van de regels.77 

(2) Kwantitatieve dimensie - Een tweede bron van onduidelijkheid is of het aspect ‘zelf’ een 
kwantitatieve vereiste in zich draagt. Sommigen schrijven zelfregulering per definitie een collectief 
karakter toe78, al dan niet binnen een formele organisatie. Voor anderen gelden ook initiatieven 
binnen één individuele onderneming als zelfregulering.  

(3) Initiatief - Een laatste, niet onbelangrijk punt van discussie houdt verband met de initiators van de 
regulering. Duidelijk is dat de regulerende activiteit niet volledig gedomineerd of geaccapareerd 
mag worden door de overheid. Maar is ook regulering die de bestemmelingen op vraag van de 
overheid aannemen als zelfregulering te bestempelen? De meest radicale opvatting houdt voor dat 
elke vorm van overheidsinterventie de aard van een mechanisme wijzigt en het desgevallend 
ontdoet van haar oorspronkelijk zelfregulerend karakter.79 Balkenende trekt in zijn proefschrift over 
Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties de scheidslijn tussen zelfregulering en 

 
                                                 
 

gedragscodes zelfregulerend van aard wanneer zij zijn opgesteld door de partij wiens gedrag erdoor geregeld wordt zonder 
onderhandelingen met of deelname van de partij in wiens belang de regels gerespecteerd moeten worden (het normsubject) 
(J. STUYCK, “Consumer Soft Law in Belgium”, J.C.P. 1984, 125-126). 

73  Zie onder meer J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-Regulation: Private Government and Agent of Public policy”, Journal 
of Public Policy & Marketing 1985, vol. 4, afl. 1, 134. 

74  J.J. BODDEWYN, “Outside participation in Advertising Self-Regulation: The Case of the Advertising Standards Authority 
(U.K.)”, J.C.P. 1983, afl. 6, 90. 

75  J.J. KABEL, “Zelfregulering en recht: basiscriteria voor zelfregulering van reclame in Nederland”, S.E.W. 1983, afl. 34, 151-
165. Vandaag lijkt dat onderscheid ingehaald door de realiteit. Meer recente zelfreguleringsliteratuur presenteert een 
evenwichtige belangenafweging en een uitgebreide consultatie of betrokkenheid van alle belanghebbenden doorgaans als 
noodzakelijke voorwaarden voor geslaagde en kwaliteitsvolle zelfregulering. Zie bijvoorbeeld: C.T. MARSDEN, “Co- and 
self-regulation in European media and Internet sectors: The results of Oxford University’s study www.selfregulation.info”, 
Communications Law 2004, vol. 9, afl. 5, 191. Zie verder ook: I-3, A2. 

76  J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law. An independent study of European Law 
prepared at the request of the Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the Media, Saarbrücken, 
Institute of European Media Law, 1999, 13. 

77  C. PALZER, “La corégulation en Europe: Conditions générales de mise en œuvre de cadres corégulateurs en Europe”, IRIS 
plus. Observations juridiques de l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel 2002-6, 2. 

78  A.C. PAGE, “Self-Regulation: The Constitutional Dimension”, Modern Law Review 1986, afl. 49, 144. 
79  J.P.H. DONNER, “De relativiteit van zelfregulering”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 155-166. 
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overheidsregulering door na te gaan bij wie het reguleringsinitiatief berust.80 Van Driel en de 
Nederlandse Sociaal Economische Raad laten de deur open voor samenwerking tussen de overheid 
en de marktpartijen bij de vaststelling, controle en handhaving van zelfregulering, al merkt ook Van 
Driel op dat het niet-statelijke karakter van de regels het meest wezenlijke kenmerk van 
zelfregulering uitmaakt.81 Voor een vierde categorie van auteurs is het irrelevant of de 
zelfregulering plaats vindt op een louter vrijwillige basis (zonder enige prikkel van de overheid, of 
weliswaar vrijwillig, maar toch met de bedoeling om overheidsingrijpen te vermijden), dan wel op 
basis van een verplichtend wettelijk kader. Een orgaan dat is opgezet op grond van een 
overheidscontract blijft een zelfregulerend orgaan zolang de regulerende activiteiten ervan niet 
gedomineerd worden door de staat of door derden. Hooguit maken zij in dat verband een 
onderscheid tussen vrijwillige zelfregulering en uitgelokte zelfregulering.82  

AFDELING 3. ZELFREGULERING ALS GRADUEEL CONCEPT83 

§1. Werkdefinitie 

ZUIVERE ZELFREGULERING - Nu we de componenten van de discussie hebben ontleed, rijst de vraag 
naar de verdere afbakening van deze studie. Bij de aanvang van dit onderzoek gaat onze voorkeur 
uit naar een open, gradueel concept van zelfregulering. We vertrekken daarbij van zelfregulering in 
zijn meest zuivere vorm. Zelfregulering is dan: het proces waarbij alle aspecten van regulering (de 
formulering, uitvoering, controle, handhaving en verdere opvolging) exclusief, vrijwillig en volledig 
autonoom worden beheerst door diegene(-n) wiens gedrag of handelen door die regulering wordt 
geviseerd of hun vertegenwoordigers. Hier geldt met andere woorden dat: normsteller = 
normadressaat = toezichthouder.84  

Autonoom - ‘Autonoom’ betekent dat de regulering op eigen initiatief en op eigen gezag gebeurt.  

Exclusief - De term ‘exclusief’ benadrukt dat er in deze hypothese geen sprake kan zijn van enige 
vorm van formele samenwerking met andere partijen – in het bijzonder de overheid. Dit betekent 
evenwel niet dat informele consultaties van buitenstaanders uitgesloten zijn, maar wel dat aan deze 
externen geen enkele formele beslissingsrol mag toekomen.85  

Vrijwillig - De precisering ‘vrijwillig’, tot slot, geeft aan dat de zelfregulering spontaan moet 
ontspruiten aan de zelfreguleerder, zowel wat het initiële initiatief betreft, als wat betreft de 
concrete inhoudelijke invulling en de verdere werking.  

 
                                                 
 
80  J.P. BALKENENDE, Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties, 1992, 268. Ook GARVIN beperkt zelfregulering 

tot hypotheses waarin ondernemingen regulerende activiteiten ondernemen in afwezigheid van expliciete juridische 
verplichtingen daartoe (D.A. GARVIN, “Can Industry Self-Regulation Work?”, California Management Review 1983, vol. 
25, afl. 4, 37). 

81  M. VAN DRIEL, Zelfregulering, 2. 
82  J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law. An independent study of European Law 

prepared at the request of the Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the Media, Saarbrücken, 
Institute of European Media Law, 1999, 15. 

83  Zie bijvoorbeeld ook A.C. PAGE, “Self-Regulation: The Constitutional Dimension”, Modern Law Review 1986, afl. 49, 
144; A.I. OGUS, “Rethinking Self-Regulation”, Oxford Journal of Legal Studies 1995, 100. 

84  M. VAN DRIEL, Zelfregulering, 2. 
85  J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-regulation: organization structure in Belgium, Canada, France and the United 

Kingdom”, in W. STREECK en P.C. SCHMITTER (eds.), Private interest government: beyond market and state, Londen, 
Sage, 1985, 30. Anders: DE VROOM, volgens wie er toch sprake is van een ‘marginale zelfregulering’ wanneer 
belangengroepen worden geconsulteerd bij één of meerdere van de aspecten van regulering die door overheid wordt 
ondernomen. B. DE VROOM, Verenigde fabrikanten. Ondernemingsverenigingen van de voedings- en 
geneesmiddelenindustrie; tussen achterban en overheid, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1990, 9 (hierna verkort: B. DE 
VROOM, Verenigde fabrikanten). 
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CONTINUÜM - Tegenover dit uiterste van ‘zuivere zelfregulering’ staat ‘zuivere overheidsregulering’, 
waarbij de overheid (of haar organen) de ontwikkeling, toepassing en handhaving van de normen 
monopoliseert.86 Beide ideaaltypes - zelfregulering en overheidsregulering ‘pur sang’ - vormen de 
uiteinden van een reguleringscontinuüm waarop nu verschillende gradaties van zelfregulering 
kunnen worden gesitueerd. We zullen ‘zelfregulering’ dus hanteren als een generieke term voor 
zeer uiteenlopende situaties waarbij normadressaten met meer of minder intensiteit zichzelf 
verplichtingen opleggen en/of controleren, al dan niet op uitnodiging of aandringen van de 
overheid. Naargelang de plaats die zij innemen op het continuüm zullen concrete 
zelfreguleringsinitiatieven als meer of minder zelfregulerend gekwalificeerd kunnen worden.87 

VERANTWOORDING - Deze graduele benadering biedt een aantal voordelen. Niet onbelangrijk is dat zij 
beter beantwoordt aan de realiteit. Zelfregulering blijkt immers in de praktijk nagenoeg altijd 
gepaard te gaan met meer directe vormen van interventie door publieke overheden. Zelfregulering 
komt met andere woorden zelden in zijn meest zuivere vorm voor. Het regelgevend kader voor een 
specifiek beleidsdomein is veelal de resultante van een complex samenspel tussen vormen van 
zelfregulering en overheidsregulering. De graduele benadering laat ruimte om de rijkdom aan 
initiatieven van - vooral private – regulering en de vele mengvormen tussen private en publieke 
regulering in kaart te brengen.88 De continuüm-gedachte geeft, ten tweede, aan dat zelfregulering 
geen statisch concept is. Reguleringsvormen kunnen na verloop van tijd opschuiven van de 
zelfregulerende pool naar een verdere graad van overheidsinterventie of – zeldzamer – de overheid 
kan in een bepaald domein terugtreden zodat het zelfreguleringspotentieel toeneemt. De graduele 
invulling vervult tot slot een belangrijke functie naar het beleid toe. Wanneer arbitraire en absolute 
opdelingen worden verworpen, blijken reguleringsverschillen nog slechts een kwestie van verschil 
in nadruk te zijn en blijkt een ruim scala aan beleidsmogelijkheden open te liggen.  

IMPLICATIES VAN DE GEMAAKTE KEUZES - De gemaakte keuzes dragen onvermijdelijk een aantal 
implicaties in zich voor de verdere invulling van het onderzoeksveld. 

Zelfregulering als proces - In de eerste plaats benadert de voorgestelde definitie van zuivere 
zelfregulering, zelfregulering niet als een set regels, maar als een proces dat betrekking heeft op de 
verschillende schakels van de reguleringsketen. Wanneer in het vervolg van deze studie verwezen 
wordt naar het resultaat van het zelfreguleringsproces, zal gesproken worden van 
‘zelfreguleringsinstrumenten’, ‘zelfregulerende maatregelen’ of ‘mechanismen’. Deze termen 
kunnen dan zowel vormen van regelgeving (bijvoorbeeld gedragscodes), als instrumenten en 
mechanismen voor de uitvoering, het toezicht of de handhaving van die regelgeving aanduiden 
(bijvoorbeeld een ombudsman, een kwaliteitslabel, een deontologische raad, …).  

Geen uitspraak over juridische aard - De definitie stelt zich verder neutraal op ten aanzien van het 
juridisch karakter – al dan niet bindend, al dan niet statelijk – en de rechtsgeldigheid van de aldus 
tot stand gebrachte regelgeving.  

 
                                                 
 
86  In dezelfde zin: P. EIJLANDER, De wet stellen, 182. 
87  De idee van een glijdende schaal of een continuüm tussen wetgeving en zelfregulering heeft inmiddels bij meerdere auteurs 

ingang gevonden. Zie bijvoorbeeld: A.I. OGUS, “Rethinking Self-Regulation”, Oxford Journal of Legal Studies 1995, 97-
108; ook opgenomen in A.I. OGUS (ed.), Regulation, Economics and the Law, Cheltenham, Elgar, 2001, 345-356 en in R. 
BALDWIN, C. SCOTT en C. HOOD (eds.), A Reader on Regulation, Oxford, Oxford University Press, 1998, 374-388; J. REES, 
“Self-Regulation: An effective Alternative to Direct Regulation by OSHA?”, Policy Studies Journal 1988, vol. 16, afl. 3, 
604-605; N. GUNNINGHAM en J. REES, “Industry Self-Regulation: An Institutional Perspective”, Law & Policy 1997, 363-
414; D. SINCLAIR, “Self-Regulation Versus Command and Control? Beyond False Dichotomies”, Law & Policy 1997, 532; 
B.C. KOOPMANS, J. MULDER, M. DE NOOIJ en C. ZIJDERVELD, Goed(koop) geregeld: Een kosten-baten analyse van 
wetgeving en zelfregulering, Amsterdam, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, 
maart 2004, 8; TASKFORCE ON INDUSTRY SELF-REGULATION (Australië), Industry Self-Regulation in Consumer Markets, 
Commonwealth of Australia, augustus 2000, 1.  

88  Ook EIJLANDER benadrukt dit aspect. Zie P. EIJLANDER, De wet stellen, 182. 
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Open benadering - Eerder werd al even aangegeven dat voor sommige auteurs om het even welke 
vorm van overheidstussenkomst, zelfs in de vorm van een loutere aanmoediging, de kwalificatie 
‘zelfregulering’ ongedaan maakt. De open definitie die wij hanteren, maakt een meer 
gedifferentieerde aanpak mogelijk. De voorgestelde benadering impliceert dat ‘zelf’ niet betekent 
dat de normbestemmelingen alle aspecten van de reguleringsketen voor hun rekening moeten 
nemen om van zelfregulering te kunnen spreken. Evenmin is vereist dat de regels exclusief door de 
normbestemmelingen worden vastgesteld en gehandhaafd. Zelfregulerende normen kunnen ook 
ontstaan in samenspraak met andere belanghebbenden, waaronder de overheid. Misschien minder 
evident is dat het consequent doordenken van de continuüm-idee impliceert dat de normstelling niet 
noodzakelijk door de private partijen hoeft te gebeuren. In ‘marginale’ vormen van zelfregulering 
zal de betrokkenheid van de zelfreguleerders zich uitsluitend op het niveau van de handhaving 
kunnen situeren. We volgen dus niet de stroming in de literatuur die stelt dat het 
reguleringsinitiatief bij de niet-statelijke actoren moet liggen. Een dergelijk criterium zal voor ons 
alleen doorslaggevend zijn voor de afbakening van het concept ‘zuivere zelfregulering’.  

Individuele en collectieve zelfregulering - Er worden verder in beginsel geen kwantitatieve of 
kwalitatieve voorwaarden gesteld aan het zelf. De definitie laat zowel ruimte voor zelfregulering 
binnen één enkele onderneming als voor zelfregulering door een groep van ondernemingen of door 
een hele sector. Individuele vormen van zelfregulering uitsluiten, zou overigens een miskenning 
inhouden van talloze voor de praktijk niet onbelangrijke initiatieven. Het is bovendien zelden 
duidelijk wat de critici begrijpen onder ‘individuele zelfregulering’. Sommigen sluiten alleen 
kleinschalige, bedrijfsinterne initiatieven uit, anderen weren ook vormen van regulering binnen een 
organisatie. En wat te denken bijvoorbeeld over zelfregulering binnen een grote multinationale 
onderneming, met een complexe hiërarchische structuur?89 

EXTERNE GERICHTHEID - Elke definitie kent zijn valkuilen. Een gevaar van de hier gekozen open 
definitie is weliswaar dat zij louter interne regels, bijvoorbeeld de vaststelling van de openingsuren 
van de bedrijfskantine, tot het ultieme voorbeeld van zuivere zelfregulering dreigt uit te roepen.90 
Daarom moet gepreciseerd worden dat zelfregulering een externe component veronderstelt. 
Zelfregulering is meer dan het uitwerken van een interne organisatie en structuur. Zij veronderstelt 
een zekere openheid en engagement naar de buitenwereld toe, met name doordat zij regels of 
mechanismen instelt die de verhoudingen met de cliënt, consument of – in het kader van een 
ruimere maatschappelijke verantwoordelijkheid – burger, beïnvloeden.91 

Niettegenstaande de vaststelling dat ook individuele initiatieven zelfregulerend van aard kunnen 
zijn, beperken we ons in deze studie zoals aangekondigd tot een collectieve vorm van 
zelfregulering: zelfregulering binnen het journalistieke beroep.  

 
                                                 
 
89  J. STAMHUIS, “Zelfregulering in een bottom-up perspectief en de bedrijfscode van Shell”, in H. WEYERS en J. STAMHUIS, 

Zelfregulering, 5-43. 
90  M. VAN DRIEL, Zelfregulering, 12; A.C. PAGE (l.c., 144) erkent om die reden alleen vormen van collectieve zelfregulering, 

met uitsluiting van de louter interne bezorgdheid om de integriteit, eer en zelfdiscipline van een individuele onderneming of 
instelling. Ons inziens is niet zozeer van belang of de regulering een collectief, dan wel een individueel karakter heeft, maar 
veeleer of de regulering louter interne gevolgen, dan wel ook externe gevolgen ressorteert. Ook PAGE onderstreept het 
collectieve karakter van zelfregulering om verwarring met concepten als integriteit, eer en zelfdiscipline van individuele 
ondernemingen of instituties uit te sluiten. Ten tweede vult hij het reguleringskarakter zo in dat verenigingen die er louter 
op uit zijn om externe controle af te wenden of die alleen hun leden toegang geven tot geschillenbeslechtingsmechanismen 
buiten de definitie van zelfregulering vallen. Dergelijke mechanismen zijn volgens PAGE veeleer voorbeelden van non-
regulering. Zelfregulering daarentegen veronderstelt “a degree of control or attempted control, by an association of the 
conduct of its members” (A.C. PAGE, “Self-Regulation: The Constitutional Dimension”, Modern Law Review 1986, afl. 49, 
144-145). 

91  BETTER REGULATION TASK FORCE, Self-Regulation. Interim Report, oktober 1999, 3 (www.brtf.gov.uk). 
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TERMINOLOGIE: Zelfregulering versus zelfdiscipline - Sommigen plakken op de zo-even genoemde 
vormen van individuele regulering het etiket ‘zelfdiscipline’.92 Die keuze wordt hierna niet gevolgd 
omwille van de vele andere betekenissen die in de literatuur aan ‘zelfdiscipline’ worden gegeven. 
Zo komt zelfdiscipline ook voor als een synoniem voor zelfregulering93, als een vorm van spontane, 
niet-bindende interne normstelling vanuit het individuele geweten94, als een verwijzing naar 
tuchtrecht95 of als een overkoepelende term voor het geheel van technieken waarmee een 
beroepsgroep of sector de eigen activiteiten ordent.96 In de journalistieke context maakt Pol Deltour, 
secretaris van de Vlaamse Journalistenvereniging, een onderscheid tussen formeel-deontologische 
principes en journalistieke zelfdiscipline. Onder die laatste categorie noemt hij bijvoorbeeld het 
voornemen van de media om omzichtig om te springen met de berichtgeving over 
onveiligheidsthema’s of migrantenproblemen, om zo geen koren op de molen van extreem-rechtse 
partijen te brengen. Dergelijke engagementen laten zich moeilijk in ‘officieel deontologische principes’ 
gieten en berusten daarom op de journalistieke zelfdiscipline. Uit deze voorbeelden mag duidelijk zijn 
dat zelfdiscipline een al even confuus concept is als zelfregulering en weinig verhelderends toevoegt 
aan het debat. We geven er daarom de voorkeur aan het concept verder niet meer te gebruiken. 

TERMINOLOGIE: Zelfregulering versus zelfcontrole - Ook het concept ‘zelfcontrole’ wordt in deze studie 
niet gebruikt. Aangezien wij ‘regulering’ een ruime invulling gegeven hebben, wordt het 
onderscheid tussen zelfregulering en zelfcontrole zonder voorwerp.97 Zelfregulering kan in onze 
optiek zowel duiden op het zelf formuleren van gedragsregels als op het controle uitoefenen op de 
toepassing ervan. In het geval van associatieve zelfregulering komt die controle vaak tot uiting in de 
mogelijkheid om overtreders van de aldus opgestelde normen uit te sluiten uit het 
zelfreguleringsverband. In de meest verregaande hypotheses, met name de zelfregulering binnen 
vrije beroepen, kan de sanctie er in bestaan de betrokkene uit te sluiten uit de gereguleerde 
beroepsactiviteit.  

§2. Vormen en typologieën van zelfregulering en zelfreguleringsinstrumenten  

NOOD AAN PARAMETERS - De voorgestelde open en graduele benadering van zelfregulering maakt het 
noodzakelijk om parameters te definiëren aan de hand waarvan het zelfregulerend gehalte van een 
welbepaalde normenconstellatie of institutie in kaart kan worden gebracht.98 Cruciaal in onze 
 
                                                 
 
92  Zie bijvoorbeeld M. PUPPIS, M. KÜNZLER, E. SCHADE, P. DONGES, B. DÖRR, A. LEDERGERBER en M. VOGEL, 

Selbstregulierung und Selbstorganisation, Zürich, Institut für Publizistikwisschenschaft und Medienforschung & Zentrum 
für Informations- und Kommunikationsrecht, maart 2004, 10. 

93  J. STUYCK, “Zelfdiscipline inzake reclame: kritische evaluatie van de Belgische praktijk”, S.E.W. 1981, 91-108. 
94  L.A. GEELHOED, “Deregulering, herregulering en zelfregulering”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 49; W. 

STREECK en P.C. SCHMITTER, “Community, market, state – and associations? The prospective contribution of interest 
government to social order”, in W. STREECK en P.C. SCHMITTER (eds.), Private interest government: beyond market and 
state, Londen, Sage, 1985, 31; J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-Regulation: Private Government and Agent of Public 
policy”, Journal of Public Policy & Marketing 1985, vol. 4, afl. 1, 13; J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-regulation: 
organization structure in Belgium, Canada, France and the United Kingdom”, in W. STREECK en P.C. SCHMITTER (eds.), 
Private interest government: beyond market and state, Londen, Sage, 1985, 34. Volgens BODDEWYN steunt zelfdiscipline 
op individuele persoonlijke morele principes, met als enige sanctie het individuele geweten. Zelfregulering impliceert 
volgens hem de onderwerping aan het oordeel van gelijken, met als meest karakteristieke sanctie de uitsluiting van 
deelname aan de gereguleerde activiteit. Anders dan zelfdiscipine, omvat zelfregulering normen die zijn ontwikkeld, 
toegepast en opgelegd door een ondernemingstak. 

95  Volgens KABEL onderscheidt tuchtrecht zich van zelfregulering van reclame “in die zin dat tuchtrechtelijke sancties 
doorgaans mede inhouden het in meerdere of mindere mate onmogelijk maken van de beroepsuitoefening, een sanctie die 
bij de zelfregulering van reclame in Nederland ontbreekt” (J.J.C. KABEL, “Zelfregulering en recht: basiscriteria voor 
zelfregulering van reclame in Nederland”, S.E.W. 1983, 151). 

96  M. VAN DRIEL, Zelfregulering, 12; J.J. HONDIUS, “Non-legislative Means of Consumer Protection: The Dutch Perspective”, 
J.C.P. 1984, 139-140. 

97  D. VOORHOOF, “Het recht van antwoord in België: een inspirerend voorbeeld voor Nederland? (deel1), Mediaforum 2001-
4, 110.  

98  We gaan hier niet nader in op de theoretische discussies over de betekenis van het concept ‘institutie’. Het wordt hier in de 
meest ruime zin gebruikt, het kan zowel duiden op stelsels van normen en regels als op zelfreguleringsorganen.  
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werkdefinitie was dat de normadressaten betrokken zijn bij één of meerdere aspecten van regulering 
en dat zij daarbij over een zekere mate van vrijwilligheid en autonomie beschikken. Het 
zelfregulerend gehalte van een norm of institutie zal uiteraard groter zijn naarmate het zwaartepunt 
van de regulering meer bij de maatschappelijke organisaties of private partijen ligt.  

MOGELIJKE CRITERIA - Daarmee zijn reeds enkele belangrijke criteria aangegeven: de aspecten van de 
reguleringsketen die in handen zijn van de normadressaten en de mate van vrijwilligheid en 
autonomie waarmee de reguleerders (mee-) werken aan de regulering van de eigen gedragingen. In 
de literatuur is aan de hand van deze en andere - deels overlappende - parameters een veelvoud aan 
subvormen van zelfregulering beschreven, waarvan de voornaamste hierna worden toegelicht.  

1. Indeling volgens de bij de zelfregulering betrokken actoren  
MOGELIJKE BETROKKENEN - Wanneer we het ‘zelf’ in de notie ‘zelfregulering’ een ruime invulling 
geven, dan kan vooreerst een onderscheid worden gemaakt naargelang de groepen die uiteindelijk 
bij de totstandkoming en uitbouw van de regulering betrokken worden. Een eerste evidente 
betrokkene is uiteraard diegene voor wie de regulering is bedoeld. Maar daarnaast kunnen nog heel 
wat anderen een rol spelen in de zelfregulering. Vaak vergeten, maar cruciaal, is dat wanneer 
zelfregulering zich afspeelt binnen een organisatie of vereniging, er een onderscheid gemaakt moet 
worden tussen deze zelfregulerende organisatie of vereniging die de groep vertegenwoordigt en de 
eigenlijke gereguleerden. Andere mogelijke betrokkenen zijn: vertegenwoordigers van andere 
(private) partijen die een belang hebben bij de regulering, onafhankelijke derden of de overheid. De 
betrokkenheid van deze externen kan verschillende vormen aannemen, gaande van een raadgevende 
of informatieve taak als adviseur of expert tot het bekleden van een volwaardige positie in de 
organen of organisaties die belast zijn met de zelfregulering.  

INDIVIDUELE VERSUS COLLECTIEVE ZELFREGULERING - Diverse subvormen van zelfregulering kunnen zo 
worden onderscheiden. Een eerste opdeling is deze tussen individuele en collectieve zelfregulering. 
Individuele zelfregulering slaat dan op vormen van regulering binnen één bedrijf of – volgens 
sommigen – binnen één institutie of organisatie. Collectieve zelfregulering veronderstelt dat regels 
worden opgesteld en opgelegd binnen een groepsverband. Wanneer de zelfregulering plaatsvindt in 
een verenigingsverband wordt soms de term ‘associatief’ verkozen boven ‘collectief’.99 Niet alle 
auteurs sluiten zich aan bij het bestaan van individuele zelfregulering. Sommigen reserveren 
daarvoor nieuwe, van zelfregulering te onderscheiden concepten als zelfdiscipline of 
zelforganisatie.100 

VERPLICHTENDE VERSUS VRIJWILLIGE ZELFREGULERING - Zelfreguleringsconstructies kunnen 
daarenboven van toepassing zijn op alle dienstverleners in een relevante markt of alleen op een 
beperkte groep, die zich vrijwillig bij het zelfreguleringsinitiatief aansluit. Het bekendste voorbeeld 
van een zelfreguleringsregime met een algemene reikwijdte is dat van de vrije beroepen, waar de 
beroepsinstituten controle houden over de toegang tot het beroep. Wie het beroep van advocaat of 
geneesheer wenst uit te oefenen, is verplicht zich aan de regulerende bevoegdheid van deze 
beroepsinstituten te onderwerpen. In andere sectoren, bijvoorbeeld de journalistiek of de 
elektronische handel berust de zelfregulering op de vrijwillige medewerking van wie zich bij het 
initiatief wil aansluiten. De afwezigheid van een monopoliehoudende zelfreguleringsinstantie in die 

 
                                                 
 
99  B.R. DORBECK-JUNG, “Rechtsstaat en zelfregulering”, in H. DE JONG en J. THOMASSEN (eds.), Tussen overheid en 

samenleving, 89. Voor een voorbeeld van een studie naar individuele zelfregulering zie bijvoorbeeld de bijdrage van J. 
STAMHUIS in het themanummer van Recht der Werkelijkheid omtrent zelfregulering. STAMHUIS onderzoekt daarin de 
bedrijfscode van Shell. In datzelfde nummer bespreekt W. VAN DEN BERG het voorbeeld van zelfregulering door één 
studentenvereniging (J. STAMHUIS, “Zelfregulering in een bottom-up perspectief en de bedrijfscode van Shell”, in H. 
WEYERS en J. STAMHUIS, Zelfregulering, 5-43 en W. van den Berg, “Zelfregulering in een studentenvereniging”, ibid., 45-
54). 

100  Zie hoger: pagina 18.  
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sectoren maakt het mogelijk dat er binnen eenzelfde domein of sector verschillende 
zelfreguleringsinstanties bestaan, met overlappende en zelfs concurrerende doelstellingen.101  

PRIVATE VERSUS PUBLIEKE ZELFREGULERING - Een andere mogelijke indeling speelt in op de 
hoedanigheid van de zelfregulerende actoren. Aldus maken sommige auteurs een onderscheid 
tussen private zelfregulering en publieke zelfregulering, al naargelang de zelfregulering gebeurt 
door een bedrijf, een beroepsgroep of een andere private persoon of rechtspersoon aan de ene kant 
of door een overheidsorgaan aan de andere kant.102 

EENZIJDIGE VERSUS MEERZIJDIGE ZELFREGULERING - Belangrijker is het onderscheid tussen vormen van 
zelfregulering waarbij één belanghebbende partij betrokken is en vormen van zelfregulering waarbij 
ook andere belanghebbende partijen een stem hebben. Hier kan worden gesproken over 
respectievelijk eenzijdige en meerzijdige zelfregulering. Van eenzijdige zelfregulering is er sprake 
wanneer er slechts één partij bij de zelfregulering betrokken is. Het gaat dan bijvoorbeeld om één 
organisatie of onderneming die een gedragscode of geschillenregeling aanneemt. Ook het opstellen 
van een gedragscode van een beroepsgroep zonder inspraak van derden valt daaronder.103 
Eenzijdige zelfregulering kan met andere woorden zowel een individueel als een collectief karakter 
vertonen. 

MEERZIJDIGE ZELFREGULERING - Meerzijdige zelfregulering daarentegen is altijd collectief. Bij 
meerzijdige zelfregulering zijn naast de normbestemmelingen ook andere partijen betrokken. In de 
economische sfeer gaat het dan vaak om een samenwerking van drie partijen: de overheid, de 
industrie en vertegenwoordigers van de consumenten. Een voorbeeld van een dergelijke tripartite-
code is de Belgische gedragscode voor tatoeëerders en piercers die werd ontwikkeld in overleg 
tussen de vertegenwoordigers van de sector, de consumentenverenigingen en de autoriteiten.104 Een 
ander (betwist) voorbeeld vormen akkoorden tussen werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld met 
het oog op de bescherming van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.105 

EENZIJDIGE EN MEERVOUDIGE ZELFREGULERING - Opgemerkt moet worden dat een onderscheid tussen 
eenzijdige en meervoudige zelfregulering vanuit juridisch oogpunt ook een andere invulling kan 
krijgen. Eenzijdige zelfregulering zou met name kunnen verwijzen naar zelfregulering waarbij de 
betrokkenen zich binden door een eenzijdige wilsuiting. Meervoudige zelfregulering zou in die 
optiek in navolging van het verbintenissenrecht kunnen duiden op zelfreguleringsvormen waarbij de 
partijen verbintenissen tot stand brengen door het aangaan van een overeenkomst. Milieujuristen 
Van Hoorick en De Clerck spreken in dat verband over zelfregulering door overeenkomsten. Beide 
vormen kunnen zich zowel voordoen op het niveau van een bedrijfsfederatie als op het niveau van 
een groep van individuele bedrijven.106  

 
                                                 
 
101  Volgens OGUS biedt een constructie van ‘competitive self-regulation’ een interessante piste voor de kwaliteitsverbetering 

van de zelfreguleringsinitiatieven (A.I. OGUS, “Rethinking Self-Regulation”, Oxford Journal of Legal Studies 1995, 99). 
102  J. HONDIUS, “Non-legislative Means of Consumer Protection: The Dutch Perspective”, J.C.P. 1984, 139; B.R. DORBECK-

JUNG, “Rechtsstaat en zelfregulering”, in H. DE JONG en J. THOMASSEN (eds.), Tussen overheid en samenleving, 89. Na 
bovenstaande bespreking laat het zich raden dat deze opvatting op zijn minst omstreden is.  

103  B.R. DORBECK-JUNG, “Rechtsstaat en zelfregulering”, in H. DE JONG en J. THOMASSEN (eds.), Tussen overheid en 
samenleving, 88. 

104  Voor de code, ontwikkeld in oktober 2002, zie http://www.tattoo.be/label.html. Aan de code is ook een ‘kwaliteitslabel 
voor tatoeëerders, piercers en permanente make-up’ verbonden. 

105  OGUS bespreekt die variant van zelfregulering als ‘zelfregulering en onderlinge onderhandeling’ (A.I. OGUS, “Rethinking 
Self-Regulation”, Oxford Journal of Legal Studies 1995, 101).  

106  G. VAN HOORICK en J. DE CLERCQ, Zelfregulering in het milieurecht, Gent, R.U.Gent, 1995, 17. Onder de noemer 
‘zelfregulering door overeenkomst’ verwijzen de auteurs zelf naar milieubeleidsovereenkomsten of milieuconvenanten, 
overeenkomsten tussen de overheid en een privé-partner (bedrijfsfederaties of individuele bedrijven) waarbij het 
milieubeleid van de overheid in samenspraak wordt geformuleerd of ten uitvoer gelegd. 
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TWEEZIJDIGE ZELFREGULERING - Zelfregulering door overeenkomsten is een specifieke vorm van 
meerzijdige zelfregulering, namelijk tweezijdige of bilaterale zelfregulering.107 De afspraken tussen 
twee partijen hoeven evenwel niet altijd de vorm van een formele overeenkomst aan te nemen. Het 
kan ook om meer informele vormen van samenwerking gaan. Boddewyn onderscheidt, vanuit het 
perspectief van de zelfreguleerder, drie mogelijke hypotheses.108 Wanneer een bedrijfstak, uit vrije 
wil, niet-bedrijfsgenoten (bijvoorbeeld consumenten, overheidsvertegenwoordigers, onafhankelijke 
vertegenwoordigers van de samenleving, experts, …) betrekt bij de ontwikkeling, toepassing en 
handhaving van normen spreekt hij over gecoöpteerde zelfregulering (co-opted self-regulation). In 
die hypothese worden, op verzoek van de regulerende organisatie, buitenstaanders opgenomen in de 
interne structuur en werking van het zelfreguleringsproces. De verantwoordelijkheid voor de 
regulering blijft in deze constellatie echter stevig in handen van de zelfregulerende groep of 
organisatie.109 Dat is anders in het geval van onderhandelde zelfregulering (‘negotiated self-
regulation’), waar een bedrijfssector vrijwillig onderhandelingen aanknoopt met een extern orgaan 
(bijvoorbeeld een overheidsdepartement of een consumentenorganisatie) over de ontwikkeling, het 
gebruik en de handhaving van normen. Ook in deze hypothese blijft het reguleringsinitiatief in 
handen van de betrokken sector, maar de buitenstaanders die bij de zelfregulering betrokken 
worden, blijven nu extern. In het geval van gedelegeerde zelfregulering (mandated self-regulation) 
tot slot, berust de zelfregulering niet langer op een vrijwillig privaat initiatief, maar krijgt de 
zelfreguleringsorganisatie van overheidswege de opdracht of toelating om regulerend op te treden, 
alleen of in samenspraak met andere organen. Desgevallend kan de overheid daartoe het 
lidmaatschap van de zelfreguleringsorganisatie verplicht stellen, zoals in het geval van de ordes van 
advocaten en geneesheren. 

Als voorbeeld van tweezijdige zelfregulering tussen private partijen kan verwezen worden naar de 
afspraken tussen de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) en de federaties van 
bierbrouwers en de verdelers van sterke drank om advertenties voor alcoholische dranken door de 
JEP te laten toetsen aan een door de producenten opgestelde plichtenleer.110 Zoals het voorbeeld van 
convenanten of milieubeleidsovereenkomsten aantoont, hoeft tweezijdige zelfregulering zich niet 
altijd tussen private partijen af te spelen.111 Sommigen zullen bijvoorbeeld ook de 
beheersovereenkomst tussen de overheid en de openbare omroep als een vorm van zelfregulering 
zien.112 Het is in ieder geval duidelijk dat het zelfregulerend gehalte kleiner wordt, naarmate de 
overheid een meer prominente rol zal vervullen.  

 
                                                 
 
107  L. HUYSE en S. PARMENTIER, l.c. 256-257. 
108  Voor een soortgelijk onderscheid zie: B. DE VROOM, Verenigde Fabrikanten, 54. 
109  Zij kan evenwel ook andere doelen dienen, bijvoorbeeld het binnenbrengen van een specifieke expertise. 
110  De JEP is een zelfregulerend orgaan dat toeziet op de reclame. Het is samengesteld uit zestien vertegenwoordigers van de 

Unie der Belgische Adverteerders, de Belgian Association of Advertising Agencies, de Belgische Vereniging van 
Dagbladuitgevers, de Federatie van Belgische Magazines, de Belgische Vereniging voor Audiovisuele Media en de 
Associatie van Exploitanten van Aanplakborden. 

111  R. VAN GESTEL, “Milieuwetgeving van de toekomst”, Recht der Werkelijkheid (Ned.) 2001, afl. 2, 511. Overigens maakt 
het zelfregulerend gehalte van convenanten het voorwerp uit van principiële discussies. EIJLANDER en VOERMANS 
beschouwen convenantsafspraken niet als zelfregulering, GEELHOED daarentegen beschouwt hen als een speciale vorm van 
zelfregulering. Voor ROEF zijn ze het middel bij uitstek van de industrie om aan zelfregulering te doen en ook VAN GESTEL 
kwalificeert ze in zijn proefschrift als zelfregulering (R. VAN GESTEL, Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, 12). 

112  Zie de notie ‘zelfregulering door overeenkomsten’ van VAN HOORICK en DE CLERCQ. Een gelijkaardig onderscheid werd 
eerder al gesignaleerd bij STUYCK die in dat verband spreekt van eigenlijke versus oneigenlijke zelfregulering. Hij spreekt 
van oneigenlijke zelfregulering zodra er externen betrokken zijn bij de zelfregulering, ongeacht of zij ook een inhoudelijke 
invloed hebben uitgeoefend. Voor KABEL daarentegen is er slechts sprake van oneigenlijke zelfregulering wanneer de 
uitkomst van het zelfreguleringsproces rekening houdt met de belangen van derden (zie pagina 14). Aangezien in deze 
studie geopteerd is voor een glijdende invulling van zelfregulering, is het onderscheid tussen eigenlijke en oneigenlijke 
zelfregulering verder zonder voorwerp. 
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2. Indeling in functie van de inhoud van de zelfregulering en de 
zelfreguleringsinstrumenten 

VERRUIMENDE VERSUS BEPERKENDE ZELFREGULERING - Beschouwen we de dimensies van zelfregulering 
volgens een meer inhoudelijk criterium, dan zijn opnieuw verschillende indelingen mogelijk. Van 
Driel plaatst in haar proefschrift verruimende tegenover beperkende zelfregulering. Onder 
verruimende zelfregulering verstaat zij particuliere regels die concurrentievoordelen opleveren aan 
de betrokken ondernemers, bijvoorbeeld kartelafspraken. Beperkende zelfregulering bestaat dan uit 
zelf opgelegde restricties, veelal met als doel om erger, met name verdergaande beperkingen (door 
de overheid), te voorkomen.113 Een vergelijkbaar onderscheid is dat tussen economische 
zelfregulering en sociale zelfregulering. Daar waar de eerste gericht is op de controle over markten 
of andere facetten van het economische leven (en dus in de termen van Van Driel in hoofzaak 
verruimend van aard zal zijn), wil de tweede het publiek of de omgeving beschermen tegen 
schadelijke of schadende gevolgen van de industrialisering.114 Vormen van sociale zelfregulering 
richten zich op de bescherming van fundamentele waarden, goederen of kwetsbare groepen als 
consumenten, het milieu, minderjarigen of de volksgezondheid. Het onderscheid is vooral relevant 
voor de kans op slagen van zelfregulering. Beperkende zelfregulering zal vermoedelijk moeizamer 
tot stand te komen dan verruimende zelfregulering.  

ZELFREGULERINGSINSTRUMENTEN - Een Nederlandse inventarisatiestudie van zelfregulerings-
instrumenten in de economische sfeer onderscheidt tot slot 22 verschijningsvormen van 
zelfregulering die vanuit de optiek van de gebruikers worden ingedeeld in zes clusters: 
informerende instrumenten115, gedragsgerichte instrumenten116, techniekgerichte instrumenten117, 
contractuele instrumenten118; geschilbeslechtende instrumenten119 en publiekrechtelijke 
beroepsorganisaties.120 Dit laatste type van indeling kan dienstig zijn om de verscheidenheid aan 
zelfreguleringsmechanismen weer te geven, maar draagt verder niets bij tot de discussie over de 
parameters om het zelfregulerend gehalte af te meten. Eenzelfde soort maatregel kan in 
verschillende varianten voorkomen en dus verschillende plaatsen op het continuüm innemen 
naargelang de concrete invulling ervan. Informerende instrumenten als gedragscodes kunnen 
bijvoorbeeld zowel een zuiver publiekrechtelijke als een zuiver zelfregulerende basis hebben. Zo 
ook zal een ombudsman die op eigen initiatief aangesteld is door een beroepsgroep of door een 
onderneming zich meer aan de zijde van de zuivere zelfregulering bevinden dan een collega wiens 
mandaat op een wettelijke leest is geschoeid.121 

 
                                                 
 
113  M. VAN DRIEL, Zelfregulering, 124. 
114  N. GUNNINGHAM en J. REES, “Industry Self-Regulation: An Institutional Perspective”, Law & Policy 1997, 365. 
115  De studie vermeldt in dit verband onder meer: keurmerken, certificering, visitaties en erkenningsregelingen. 
116  Hier noemen de onderzoekers onder meer gedragscodes, protocols, convenanten en herenakkoorden. 
117  Genoemde voorbeelden van techniekgerichten instrumenten zijn normalisatie en regulering door techniek. 
118  Hier treffen we bijvoorbeeld het overleg over algemene voorwaarden en standaardregelingen. 
119  Als geschilbeslechtende instrumenten noemen de auteurs: arbitrage, bindend advies, mediation, private ombudsman, en 

tuchtrecht. 
120  B. BAARSMA, F. FELSÖ, S. VAN GEFFEN, J. MULDER en A. OOSTDIJK, Zelf doen? Inventarisatie van 

zelfreguleringsinstrumenten, Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Amsterdam, april 2003, 
4-5. 

121  Zie bijvoorbeeld ‘Hoofdstuk X. De ombudsdiensten’ van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven, B.S. 27 maart 1991; Wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale 
ombudsmannen, B.S. 7 april 1995; Decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst, B.S. 25 
augustus 1998; Decreet van 22 december 1994 tot instelling van een ombudsman van het Waalse Gewest, B.S. 19 januari 
1995; Decreet van 20 juni 2002 tot oprichting van de dienst van de Ombudsman van de Franse Gemeenschap, B.S. 19 juli 
2002. 
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3. Indeling volgens de juridische aard en rechtsgelding van zelfreguleringsvormen 
Een benadering die begrijpelijkerwijze in de rechtswetenschappelijke literatuur nogal eens de 
voorkeur krijgt, is deze waarin zelfreguleringsmechanismen worden opgedeeld in functie van hun 
juridische aard of bindende kracht.  

JURIDISCHE AARD - Bij de voorgesteld werkdefinitie werd er al op gewezen dat sommigen het 
privaatrechtelijk karakter van de zelfreguleringsinstituties van wezenlijk belang achten voor de 
kwalificatie als zelfregulering. Van Driel heeft het in haar proefschrift over ‘niet-statelijke’ normen, 
maar laat verder in het midden wat de precieze juridische aard van de normen is.122 Geelhoed stelde 
dat zelfregulering zich in zijn meest zuivere vorm van wetgeving of spontane gedragsordening 
onderscheidt doordat de normen privaatrechtelijk van aard zijn.123 Anderen erkennen ook vormen 
van publiekrechtelijke zelfregulering.124 Bij wijze van compromis suggereert Van Gestel dat 
zelfregulering misschien wel een tussenpositie inneemt tussen zuiver privaatrechtelijke en zuiver 
publiekrechtelijke ordeningsmechanismen. Zelfregulering zou zich dan onderscheiden van andere, 
zuiver op privaatrechtelijke gronden steunende ordeningsmechanismen zoals het 
verenigingstuchtrecht door een zekere private betrokkenheid bij het behartigen van publieke 
taken.125 

PRIVAATRECHTELIJK? - Naar ons aanvoelen kan het predikaat zelfregulering bezwaarlijk 
voorbehouden blijven voor zuiver privaatrechtelijke normen. Ook naar de vorm publiekrechtelijke 
regelgeving kan soms als zelfregulering worden bestempeld. We denken daarbij in de eerste plaats 
aan de zelfregulering binnen de wettelijk georganiseerde beroepsorden. Er zijn daarnaast tal van 
mengvormen, bijvoorbeeld algemeen verbindend verklaarde CAO’s of door de overheid 
geregistreerde gedragscodes. Met Cromheecke verwerpen we daarom de suggestie om het 
privaatrechtelijk karakter of de privaatrechtelijke oorsprong van normen, te hanteren als 
noodzakelijke voorwaarde om van zelfregulering te kunnen spreken.126  

BINDEND? - Evenmin lijkt het aangewezen zelfregulering tot bindende en afdwingbare normstelling 
te beperken.127 Gezien de rekbaarheid van het fenomeen zelfregulering valt over het juridisch statuut 
van zelfregulerende normen weinig in abstracto te zeggen. In de praktijk gaat onder de 
gezamenlijke paraplu van ‘zelfregulering’ vaak een complex en hybride geheel van formele en 
informele normen schuil. Zelfreguleringsvormen variëren van louter informele, vrijwillige en niet-
bindende constructies zonder onmiddellijke juridische relevantie tot normen met een volwaardige 
juridische bindende kracht die als dusdanig rechtstreeks afdwingbaar zijn voor de rechter. 
Daartussenin bevinden zich gevallen waarin de zelfregulering via een privaatrechtelijke weg kan 

 
                                                 
 
122   EIJLANDER en VOERMANS laten zich niet expliciet uit over de juridische status van verschillende vormen van 

zelfregulering. Ook DE JONG en DORBECK-JUNG definiëren zelfregulering zonder uitsluitsel te geven over de vraag naar het 
rechtskaraker van de regelgeving (opgemerkt door R. VAN GESTEL, “Milieuwetgeving van de toekomst”, Recht der 
Werkelijkheid 2001, afl. 2, 10-11). 

123  L.A. GEELHOED, “Deregulering, herregulering en zelfregulering”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 49-50. 
124  DORBECK-JUNG, bijvoorbeeld, maakt een onderscheid tussen publieke en private zelfregulering (B.R. DORBECK-JUNG, 

“Rechtsstaat en zelfregulering”, in H. DE JONG en J. THOMASSEN (eds.), Tussen overheid en samenleving, 88). 
125  R. VAN GESTEL, “De tegenstelling voorbij: over grondslagen en wettelijke kaders voor zelfregulering in het milieurecht”, 

T.M.R. 2001, afl. 1/2, 106-115. 
126  M. CROMHEECKE, “Zelfregulering versus overheidsregulering. Onderzoek naar het effectief bewerkstelligen van 

normconform gedrag”, in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Tuchtrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 17. 
127  CROMHEECKE benadrukt dat er slechts sprake is van zelfregulering wanneer een persoon of orgaan voor zichzelf en met een 

bepaalde graad van autonomie bindende normen stelt (M. CROMHEECKE, “Zelfregulering versus overheidsregulering. 
Onderzoek naar het effectief bewerkstelligen van normconform gedrag”, in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT 
(ed.), Tuchtrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 16). GEELHOED omschreef zelfregulering als een vorm van bindende 
normstelling. Bij ELFERINK klinkt het: “(zelfregulering is) een verzamelbegrip voor particuliere regelgeving en geldt voor 
de betrokken groep als vorm van recht” (M.H. ELFERINK, Verwijzingen in wetgeving. Over de publiekrechtelijke en 
auteursrechtelijke status van normalisatienormen, Deventer, Kluwer, 1998, 4). Het is overigens zeer de vraag wat dan 
onder bindend of afdwingbaar moet worden verstaan. 
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worden afgedwongen (al dan niet op contractuele basis) of waarin de handhaving samenhangt met 
een verplichtende (bijvoorbeeld verwijzingen naar zelfreguleringsnormen in de wetgeving of een 
algemeen verbindendverklaring), dan wel een stimulerende overheidsbemoeienis (keurmerken, 
subsidies ter waardering van zelfreguleringsinitiatieven).128 De vraag naar de bindende kracht van 
een zelfreguleringsmechanisme kan wel zijn diensten bewijzen als een mogelijke parameter 
waaraan zelfreguleringsvormen kunnen worden afgemeten. De mate van verbindendheid zal immers 
vaak een belangrijk criterium zijn bij de keuze van een geschikt reguleringsinstrument voor de 
ordening van een specifiek maatschappelijk domein of probleem.129  

RECHT? - Of en in hoeverre een welbepaald zelfreguleringsinstrument op een bepaald moment en in 
een bepaalde context beschouwd kan worden als ‘recht’ zal dus casuïstisch beoordeeld moeten 
worden. Deze beoordeling hangt overigens nauw samen met vragen naar de begripsomschrijving 
van ‘recht’ zelf. Het zou ons te ver leiden daar verder op in te gaan. We beperken ons tot de nog 
steeds actuele opmerking van Immanuel Kant: “Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem 
Begriffe von Recht”.130  

Of zelfregulering als recht zal worden gekwalificeerd zal zo onder meer afhangen van het belang 
dat men hecht aan afdwingbaarheid en de afwezigheid van sancties voor de afbakening van het 
rechtsbegrip. Zelf zouden we de stelling verdedigen dat rechtsregels en normen weliswaar 
doorgaans afdwingbaar zijn door de aanwezigheid van sancties en procedures om de overtreding 
ervan te sanctioneren, maar dat de afwezigheid van sancties niet ipso facto een bezwaar vormt tegen 
de kwalificatie van een regel als rechtsregel. Met Velaers zouden we in afwezigheid van sancties 
kunnen spreken van recht met een mindere of andere intensiteit.131 Een tweede belangrijk aspect met 
betrekking tot de kwalificatie van zelfregulerende normen als rechtsregels is dat de kwalificatie 
‘rechtsregel’ los staat van de vraag naar de oorsprong ervan. Om van een rechtsregel te kunnen 
spreken, is niet vereist dat een norm door de overheid is uitgevaardigd. Het gewoonterecht en 
algemene rechtsbeginselen bieden voorbeelden van niet door de overheid gecreëerde regels, die wel 
als rechtsregels worden erkend. Zelfs wanneer zelfregulering in oorsprong geen rechtsregels 
voortbrengt, kan zij dus wel binnentreden in de sfeer van het recht. De in oorsprong zelfregulerende 
normen zullen zo wel opschuiven in de richting van overheidsregulering.  

 
                                                 
 
128  E.J. DOMMERING e.a., Regulering van technologie, in het bijzonder de moderne biotechnologie in de voedings- en 

genotmiddelenindustrie, Den Haag, Ministerie van Economische Zaken, 1993, 40 (geciteerd bij N. SITOMPOEL e.a., o.c., 
14). 

129  In een leerzame bijdrage in het Law & Policy stelt de Australische specialist milieurecht, Darren SINCLAIR, vier mogelijke 
criteria voor aan de hand waarvan beleidsmakers en regelgevers kunnen kiezen uit het gamma van 
reguleringsinstrumenten: de aard en mate van regelgevende dwang die nodig is, de mogelijke ruimte voor flexibiliteit in de 
bestaande wet- en regelgeving, de mogelijkheden voor input vanuit de industrie in de diverse aspecten van regulering en de 
mate waarin de regulering streeft naar een win/win uitkomst voor alle belanghebbenden. (D. SINCLAIR, “Self-Regulation 
Versus Command and Control? Beyond False Dichotomies”, Law & Policy 1997, 543). 

130  Met betrekking tot het al dan niet juridisch karakter van zelfreguleringsnormen, kan aan Kants citaat worden toegevoegd 
dat niet alleen juristen van mening verschillen over het rechtsbegrip. Ook bijvoorbeeld vanuit een sociologisch perspectief 
kan worden nagedacht over de voorwaarden waaronder een bepaalde vorm van sociaal handelen ‘juridisch’ kan worden 
genoemd. Zie bijvoorbeeld L. VANDEKERCKHOVE, “Recht als omgang. Over de specifiteit van de rechtsnorm”, Tijdschrift 
voor sociologie 1993, vol. 14, afl. 2, 163-183. De auteur werpt op dat een definitie van rechtsnormen in termen van hun 
werkzaamheid vanuit een sociologisch perspectief vruchtbaarder is dan de klassieke (en even legitieme) definitie in termen 
van afdwingbaarheid. Alle sociale normen zijn volgens de auteur potentieel juridische normen; zeer veel - allicht de meeste 
- sociale normen zijn ook feitelijk juridische normen. Hun juridische aard neemt toe naarmate zij meer aanleiding geven tot 
rechtshandelen of juridisch handelen, d.w.z. een “negatie of betwisting van de verdeling der wederzijdse rechten en 
plichten ter beslechting voor een gezaghebbende en onpartijdige instantie brengen”. 

131  M. ADAMS, “De stok achter de deur!? Over sancties, preventieve rechtshandhaving en een responsieve rechtscultuur”, R.W. 
2001-2002, afl. 43, 1589; P. VAN ORSHOVEN, Inleiding tot de bronnen en beginselen van het recht, Leuven, Acco, 2001, 1-
2; 18. Het lijkt weinig realistisch om de afdwinging als een absolute voorwaarde te hanteren. Ook in het klassieke recht 
komt er van ‘afdwinging’ in de strikte betekenis van het woord vaak weinig in huis. 
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4. Indeling op grond van de mate van regulerende autonomie 
De bovenstaande paragrafen illustreren dat zelfregulering op verschillende schalen kan worden 
uitgetekend. De typologie die in de rechtswetenschappelijke literatuur onmiskenbaar de voorkeur 
geniet, is deze waarbij zelfregulering wordt ingedeeld in functie van de regulerende autonomie 
waarover de zichzelf regulerende entiteit beschikt. Die regulerende autonomie wordt dan meestal 
eenzijdig ingevuld als de autonomie van de zelfreguleerder ten opzichte van de overheid. Getuige 
daarvan de diverse indelingen volgens de mate van overheidsinmenging in de verschillende fasen 
van het zelfreguleringsproces.  

ZELFREGULEERDER VERSUS ANDERE BELANGHEBBENDEN - De regulerende autonomie zou evenwel ook 
kunnen worden afgemeten ten aanzien van andere private belanghebbenden bij de zelfregulering, 
bijvoorbeeld milieu- of consumentenorganisaties. Dat brengt ons terug bij wat in de vorige 
paragrafen is gezegd over de bij de zelfregulering betrokken actoren.  

ZELFREGULEERDER VERSUS EIGEN ACHTERBAN - In het geval van collectieve zelfregulering door middel 
van een vertegenwoordigende organisatie moet daar een aspect aan worden toegevoegd. Een 
interessante, en in de literatuur onderbelichte, vraag is immers hoe de autonomie van eventuele 
zelfreguleringsorganisaties of -instituties ten opzichte van hun eigen achterban moet worden gezien. 
Intermediaire organisaties zitten als het ware gevangen tussen ten minste twee verschillende 
omgevingen en logica’s: die van hun leden en die van de politieke omgeving waarbinnen zij moeten 
functioneren. Schmitter en Streeck spreken in dit verband respectievelijk over de ‘logic of 
membership’ en de ‘logic of influence, wat door De Vroom vertaald wordt als de ‘logica van de 
ledenbinding’ en de ‘logica van de beïnvloeding’. Schmitter en Streeck veronderstellen dat 
belangenverenigingen enerzijds ernaar zullen streven om hun interne structuur en hun activiteiten 
zodanig te richten dat ze voldoende bijval en bijdragen van hun achterban krijgen. Maar anderzijds 
hangt hun voortbestaan als intermediaire belangenorganisaties af van de invloed en steun die zij 
verwerven in de politieke omgeving. Dat stelt andere (soms tegenstrijdige) eisen aan hun 
activiteiten en de structuren. De mate waarin een zelfreguleringsorganisatie méér kan zijn dan de 
optelsom van haar leden en meer kan doen dan het behartigen van de belangen van haar leden, zal 
mede bepalend zijn voor het succes van de zelfregulering door deze organisatie. Zelfregulering op 
zich is dan het resultaat van de ‘balance between representation and regulation’.132 

ZELFREGULERING VERSUS OVERHEIDSREGULERING - Maar het meest overheersende perspectief in de 
literatuur is dus ongetwijfeld datgene waarin het zelfregulerend gehalte of vermogen wordt 
geëvalueerd in functie van de autonomie ten aanzien van de overheid, of omgekeerd, de mate van 
overheidstussenkomst.  

GEELHOED: 4 TYPES - In de Nederlandstalige literatuur is vooral de indeling van de Nederlandse 
rechtsgeleerde Geelhoed toonaangevend gebleken. Herhalen we even dat Geelhoed zelfregulering 
definieert als een vorm van bindende normstelling door een representatief kader uit de groep van 
belanghebbenden. Zelfregulerende normen zijn volgens deze auteur privaatrechtelijk (dit in 
tegenstelling tot wetgeving) en bindend van aard (waardoor de naleving ervan ook door andere 
belanghebbenden kan worden afgedwongen, dit in tegenstelling tot zelfdiscipline en zelfordening). 
Naast zuivere zelfregulering, onderscheidt Geelhoed vervangende zelfregulering, geconditioneerde 
zelfregulering en convenanten.133  

(1) Vervangende zelfregulering - Van vervangende zelfregulering is er sprake wanneer de overheid het 
initiatief tot regulering weliswaar aan de belanghebbenden overlaat, maar zich anderzijds het recht 
voorbehoudt wetgevend tussen te komen indien de door haar beschermingswaardig geachte 

 
                                                 
 
132  W. SCHMITTER en P.J. STREECK, 1981, 49-50, geciteerd door B. DE VROOM, Verenigde Fabrikanten, 10. 
133  L.A. GEELHOED, “Deregulering, herregulering en zelfregulering”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 49-50. 
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belangen niet of onvoldoende beschermd worden door de in eigen beheer vastgestelde normen. De 
overheid behoudt met andere woorden in deze hypothese een reservefunctie. Haar rol bestaat er 
voornamelijk in zelfregulering te stimuleren en het mogelijke overheidsingrijpen als stok achter de 
deur voldoende geloofwaardig te maken. Vormen van vervangende zelfregulering kunnen 
bijvoorbeeld in het consumentenrecht en het milieurecht worden aangetroffen.  

(2) Geconditioneerde zelfregulering - Wanneer we het continuüm verder aflopen in de richting van de 
overheidsregulering, treffen we vormen van zelfregulering aan die zich afspelen binnen door de 
overheid gestelde voorwaarden. Kenmerkend voor deze zelfreguleringsvorm is vooral dat er een 
kader aanwezig is waarbinnen private partijen de door de wetgever gelaten ruimte vrij kunnen 
opvullen met regelgeving, met dien verstande dat de overheid het resultaat van hun inspanningen 
zal toetsen aan de gestelde voorwaarden. In deze hypothese vullen zelfregulering en publieke 
normstelling elkaar dus aan. Anders dan bij vervangende zelfregulering, waar de overheid een 
reservefunctie vervult, zijn zelfregulering en publieke normstelling in deze hypothese 
complementair.134 Geelhoed spreekt in deze hypothese over geconditioneerde zelfregulering, maar 
men zou evengoed van opgelegde of uitgelokte zelfregulering kunnen spreken. Indien de 
zelfregulering plaatsvindt binnen een expliciet wettelijk kader kan gesproken worden van wettelijk 
geconditioneerde zelfregulering.135 

(3) Onderhandelde zelfregulering - Als meest verregaande samenwerking tussen de overheid en de 
private maatschappelijke actoren noemt Geelhoed de convenanten, die eigenlijk een vorm van 
onderhandelde zelfregulering genoemd zouden kunnen worden.136 De overheid en de private 
belanghebbende partij sluiten hier een overeenkomst waarin gedragsregels worden vastgelegd.137 
Anders dan bij de drie voorgaande vormen heeft de overheid hier een stem in de inhoud van de 
regulering. Huyse en Parmentier maken in dit verband het onderscheid tussen ‘subcontracting’, 
waarbij de overheid zich beperkt tot het stellen van formele voorwaarden met betrekking tot de 
organisatie en de procedure voor de private regulering, en ‘concerted action’, waarmee wordt 
bedoeld dat de overheid niet alleen vormelijke, maar ook inhoudelijke voorwaarden oplegt aan de 
door de betrokken partijen op te stellen regels.138 Een tweede belangrijk verschil is dat de overheid 
zich in een convenant samen met de private partijen kan verbinden tot de uitvoering van de 
overeengekomen afspraken.139 

EVALUATIE - De vierledige typologie van Geelhoed heeft in de Nederlandstalige literatuur heel wat 
navolging gekregen.140 Zij heeft als grote verdienste dat zij aandacht heeft voor de verwevenheid 
van zelfregulering en overheidsregulering. Toch is de manier waarop zij de rol van de overheid 
 
                                                 
 
134  Ibid., 49. 
135  P. EIJLANDER, 1990, 31 e.v. 
136  Beheersovereenkomsten zijn hier een variant van. 
137  L.A. GEELHOED, “Deregulering, herregulering en zelfregulering”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 50. Zie 

ook M. CROMHEECKE, l.c., 18. Het begrip werd eerder door BODDEWYN in een andere, mildere betekenis gebruikt. Zie 
hoger. 

138  HUYSE en PARMENTIER vatten de snel uitbreidende grijze zone van private normen die door de overheid worden 
ondersteund onder de term ‘sponsored regulation’ (ondersteunde regulering). Zij onderscheiden verder drie modellen van 
sponsored regulation, opnieuw in functie van de zeggenschap van de overheid in de totstandkoming van de paralegale 
normen: subcontracting, concerted action en incorporation (L. HUYSE en S. PARMENTIER, “Decoding codes: the dialogue 
between consumers and suppliers through codes of conduct in the European Community”, J.C.P. 1990, 253-272). 

139  Convenanten nemen een bijzondere en omstreden positie in in het zelfreguleringsdebat. VAN GESTEL merkt daarenboven 
terecht op dat het convenant op het eerste gezicht misschien meer een instrument is waarmee zelfregulering gestalte krijgt 
in plaats van een afzonderlijke vorm of modaliteit van zelfregulering (R. VAN GESTEL, “De tegenstelling voorbij: over 
grondslagen en wettelijk (sic) kaders voor zelfregulering in het milieurecht”, T.M.R. 2001, 107). Zie ook R. VAN GESTEL, 
“Zelfregulering en democratie: koningskoppel of gevecht om de troon?”, l.c., 505-506. 

140  Er zijn uiteraard ook tal van anderstalige indelingen terug te vinden. We verwijzen daarvoor naar de eerder geciteerde 
Engelse bijdrage van HUYSE en PARMENTIER in het Journal of Consumer Policy en het onderscheid dat REES in 1988 
maakte tussen ‘mandated full self-regulation’ en ‘mandated partial self-regulation’ (J. REES, “Self Regulation: an effective 
alternative to direct regulation by OSHA?”, Policy Studies Journal 1988, vol. 16, afl. 3, 602-614).  
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definieert –als een reserverol, een complementaire rol of vanuit een coalitiefunctie – niet geheel 
onproblematisch. Wanneer de overheid in het kader van vervangende zelfregulering een ‘reserverol’ 
wordt toegedicht, kan dat ten onrechte doen uitschijnen dat de overheid in andere gevallen geen 
reservefunctie vervult. Zelfregulering kan echter nooit definitief de plaats innemen van 
overheidsregulering, zodat de overheid hoedanook, zelfs in gevallen van zuivere zelfregulering, een 
reserverol speelt. Tegelijkertijd kan men zich afvragen of de coalitie-functie die Geelhoed typisch 
acht voor convenanten, eigenlijk niet kenmerkend is voor vrijwel alle vormen van zelfregulering. 
Ten tweede laat de indeling van Geelhoed naar ons aanvoelen te weinig ruimte voor de heel diverse 
manieren waarop de overheid zelfregulering kan sturen. De overheid vervult niet alleen in het geval 
van geconditioneerde zelfregulering een complementaire rol. Ook buiten de gevallen van 
geconditioneerde zelfregulering in de zin van Geelhoed kan de overheid een belangrijke rol spelen 
in het aanstichten tot of het ondersteunen van zelfregulering.  

BOTTOM-UP VERSUS TOP-DOWN - In de volgende paragraaf wordt de verhouding tussen 
overheidsregulering en zelfregulering meer in detail geanalyseerd. Daarbij weze herhaald dat niet 
iedereen even gelukkig is met een dergelijke invalshoek. Critici wijzen er op dat het systematisch 
betrekken van de overheid in de analyse van zelfregulering onrecht dreigt te doen aan de vele 
voorbeelden van regulering die onafhankelijk van overheidsregulering ontstaan en functioneren.141 
We wezen in dat verband al op het top down perspectief dat in een recent themanummer van het 
tijdschrift Recht der Werkelijkheid werd bepleit. Ons inziens suggereert het betrekken van de 
overheid in het perspectief echter geenszins dat zelfregulering per definitie slechts plaatsvindt 
binnen een juridisch kader, met name ter invulling van een bewust door de wetgever gecreëerde 
ruimte of ter opvulling van een spontane lacune in de wet. Zuivere zelfregulering wordt integendeel 
precies gekenmerkt door de afwezigheid van enige directe of indirecte tussenkomst van de 
overheid. Anderzijds is het een illusie te denken dat de overheid volledig buiten het perspectief van 
zelfregulering gehouden kan worden. Ook in het (zeldzame) geval van zuivere zelfregulering kan 
niet ontkend worden dat deze steeds binnen een welbepaalde juridische context plaatsvindt. De 
praktijk leert tot slot dat zelfregulering vrijwel altijd onder druk van de overheid tot stand komt, 
hetzij doordat deze daarvoor een wettelijk kader schept, hetzij via andere, meer indirecte vormen 
van beïnvloeding. We houden dus vast aan de mate van overheidstussenkomst als onderscheidend 
criterium. Anderzijds trachten we tegemoet te komen aan de bezorgdheid door de perspectieven van 
waaruit zelfregulering naar voor geschoven wordt niet alleen vanuit de overheid te beschouwen 
(top-down), maar ook aandacht te besteden aan de motieven en condities voor zelfregulering binnen 
het zichzelf regulerende sociaal veld (bottom-up). Die invalshoek maakt overigens één van de 
specifieke aspecten uit van dit proefschrift.  

 

 
                                                 
 
141  Zie hoger: J. STAMHUIS, “Zelfregulering in een bottom-up perspectief”, in H. WEYERS en J. STAMHUIS (eds.), Zelfregulering, 

8. 
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HOOFDSTUK 2 

DE VERHOUDING TUSSEN ZELFREGULERING EN 
OVERHEIDSREGULERING 

TRADITIONELE BENADERING - In de traditionele visie wordt (zuivere) zelfregulering geplaatst 
tegenover (zuivere) heteroregulering of overheidsregulering. In een eerste punt brengen we een 
overzicht van de belangrijkste argumenten die in die vergelijking à charge en à décharge worden 
aangehaald. We hebben daarvoor drie redenen. Ten eerste laat dit ons toe de eigenheid en de 
onderlinge relaties van de concepten nader te ontleden. Ten tweede is er de vaststelling dat de 
discussie omtrent de journalistieke zelfregulering, die ons in het volgende deel zal bezighouden, nog 
sterk gekleurd wordt door de vraag naar de respectieve voor- en nadelen van zelfregulering, zodat 
een verduidelijking op dit punt onontbeerlijk is. Tot slot kan de analyse van de zwaktes en sterkten 
van zelfregulering ten overstaan van publieke regulering belangrijke inzichten verschaffen in de 
motieven, belangen en waarden die een rol kunnen spelen bij de keuze voor en de toepassing van 
zelfregulering, zowel aan de zijde van de zelfreguleerders, als aan de zijde van de overheid of 
andere belanghebbenden.142  

VAN DICHOTOMIE NAAR SYMBIOSE - Vanuit de graduele invulling van zelfregulering die we hoger 
hebben bepleit, kan echter niet langer volstaan worden met de dichotome opsplitsing in overheids- 
en zelfregulering. Op verschillende punten wezen we al op het samengaan van overheidsregulering 
en zelfregulering, in al hun varianten. In een tweede punt schuiven we daarom de dichotome 
benadering terzijde en bekijken we de symbiose of osmose tussen zelfregulering en 
overheidsregulering.  

AFDELING 1. TRADITIONELE VOORSTELLING: OVERHEIDSREGULERING VERSUS 
ZELFREGULERING  

In de literatuur zijn talloze bijdragen terug te vinden waarin de voor- en nadelen van zelfregulering 
en overheidsregulering tegenover elkaar worden geplaatst.143 Vooral in het praktijkveld monden 

 
                                                 
 
142  B.R. DORBECK-JUNG, “Rechtsstaat en zelfregulering”, in H.M. DE JONG en J.J.A. THOMASSEN (eds.), Tussen overheid en 

samenleving, Enschede, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs Universiteit Twente, 1992, 87 (hierna 
verkort: H. DE JONG en J. THOMASSEN (eds.), Tussen overheid en samenleving). 

143  Zie bijvoorbeeld: M. VAN DRIEL, Zelfregulering: hoog opspelen of thuisblijven, Deventer, Kluwer, 1989, 328 p.; J.P. 
NEELANKAVIL en A.B. STRIDSBERG, Advertising self-regulation: a global perspective, New York, Hastings House, 1980, 
211 p.; M. KAPTEIN, H. KLAMER en A. WIERINGA, De Bedrijfscode. Aanleiding, inhoud, invoering en effectiviteit, Den 
Haag, Stichting NCW, Ethicon en Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie, 2003; B. BAARSMA, F. FELSÖ, S. VAN 
GEFFEN, J. MULDER en A. OOSTDIJK, Zelf doen? Inventarisatie van zelfreguleringsinstrumenten, Onderzoek in opdracht van 
het Ministerie van Economische Zaken, Amsterdam, SEO-rapport nr. 664, Stichting voor Economisch Onderzoek der 
Universiteit van Amsterdam, april 2003, 158 p. (hierna verkort: B. BAARSMA e.a., Zelf doen?); B. BAARSMA, C. KOOPMANS, 
J. MULDER, M. DE NOOIJ en C. ZIJDERVELD, Goed(koop) geregeld: Een kosten-baten analyse van wetgeving en 
zelfregulering, Amsterdam, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, maart 2004, 16 
(hierna verkort: B. BAARSMA e.a., Goed(koop) geregeld); D. SINCLAIR, “Self-Regulation Versus Command and Control? 
Beyond False Dichotomies”, Law & Policy 1997, 529-559; P. EIJLANDER, De wet stellen. Beschouwingen over 
onderwerpen van wetgeving, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1993, 163 e.v. (hierna verkort: P. EIJLANDER, De wet stellen); 
BETTER REGULATION TASK FORCE, Self-Regulation Interim Report, 1999, 4 e.v.; J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-
Regulation: Private Government and Agent of Public Policy”, Journal of Public Policy & Marketing 1985, vol. 4, afl. 1, 
130; B.R. DORBECK-JUNG, “Rechtsstaat en zelfregulering”, in H. DE JONG en J. THOMASSEN (eds.), Tussen overheid en 
samenleving, 87. 
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dergelijke vergelijkingen geregeld uit in weinig genuanceerde, soms zelfs sloganeske beweringen 
over de troeven van de ene, geprefereerde, reguleringsvorm en de nadelen van de andere. 

We distilleren hierna de belangrijkste argumenten uit dat debat. Uiteraard zullen niet alle 
argumenten relevant zijn voor elk individueel reguleringsinitiatief. De SWOT-analyse zal voorts 
variëren in functie van de eigen invalshoek van de evaluator. Dat maakt meteen duidelijk dat hierna 
geen eenduidig positieve lijst van voordelen en een eenduidig negatieve lijst van nadelen kan 
volgen. 

§ 1. Mogelijke motieven en voordelen bij zelfregulering 

1. Snelle en flexibele regelgeving en handhaving 
SNELHEID EN FLEXIBILITEIT - Zelfregulering wordt doorgaans geprezen omwille van de snelheid en 
flexibiliteit waarmee resultaten kunnen worden bereikt. Al in de klassieke rechtssociologische 
geschriften van Max Weber wordt gewag gemaakt van het potentieel van zelfregulering als 
mechanisme voor sociale regulering. In een artikelenreeks uit 1890 onderzocht Max Weber waarom 
de toezichthouders van de Amerikaanse en de Engelse beurzen succesvoller waren in het afremmen 
van gokken en wilde speculaties dan bijvoorbeeld de Duitse. Hij kwam tot de slotsom dat de 
verklaring gezocht moest worden in het feit dat de Amerikaanse en Engelse beurzen vrijer waren in 
de regelvorming en -handhaving dan hun strikt van bovenuit gereguleerde Duitse collega’s.144 In 
Canada kon op grote bouwwerven waar de bewaking van de veiligheid aan zelfregulering werd 
overgelaten een duidelijke daling van het aantal arbeidsongevallen worden vastgesteld in 
vergelijking met werven waar het veiligheidstoezicht via de klassieke overheidsinspecties gebeurde. 
Bepalend voor dat resultaat bleek, naast het feit dat het zelfreguleringssysteem steunde op een 
responsabilisering van de werknemers, dat de nieuwe toezichtscomités beter en flexibeler dan de 
traditionele overheidsinspecties konden inspelen op de zich steeds wijzigende veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s op het terrein.145  

NORMSTELLING - In tegenstelling tot het traditionele wetgevingsproces, vergt zelfregulering geen 
langdurige overlegprocedures. Het zelfreguleringsoverleg is niet aan vormvoorwaarden 
onderworpen en de partijen zijn per definitie goed op de hoogte van het te reguleren domein, wat 
tijdrovende informatierondes bespaart en tot praktijkgerichte standaarden leidt. De betrokkenheid 
van diegenen die de regulering op het terrein moeten naleven, zorgt er verder voor dat hiaten in de 
regulering snel(-ler) zichtbaar worden en dat sneller duidelijk is welke aanpassingen aangewezen 
zijn. Beter dan wie ook zijn zij op de hoogte van de noodzaak om bepaalde normen te herzien en 
van de richting die die wijziging moet uitgaan. Zelfregulering krijgt ook een voorsprong 
toegewezen omwille van de flexibiliteit waarmee het de gehanteerde middelen en instrumenten kan 
afstemmen op het nagestreefde doel. In het kader van de zelfregulering kan immers op een 
informele wijze gezocht worden naar oplossingen die maximaal aansluiten bij het nagestreefde doel. 
De flexibiliteit heeft daarnaast ook te maken met het feit dat zelfregulering toelaat met open normen 
te werken die ruimte laten voor een evolutieve interpretatie.  

TROEF - De combinatie van snelheid en flexibiliteit maakt zelfregulering in de ogen van de 
pleitbezorgers ervan bijzonder geschikt om snel evoluerende domeinen van het maatschappelijke en 
economische leven te reguleren. Het verklaart onder meer het succes van zelfregulering in het kader 
van het internet en de elektronische handel. Zo wordt zelfregulering - mede vanuit de Europese 
Unie - actief gepromoot als een geschikt instrument om snel in te spelen op technologische 
 
                                                 
 
144  Geciteerd door N. GUNNINGHAM en J. REES, “Industry Self-Regulation: An Institutional Perspective”, Law & Policy 1997, 

370-371. 
145  J. REES, “Self-Regulation: An effective Alternative to Direct Regulation by OSHA?”, Policy Studies Journal 1988, vol. 16, 

afl. 3, 605. Even belangrijk was wel dat de overheid weliswaar de routine-inspecties terugschroefde, maar tegelijk toch een 
toezichthoudende rol behield. 
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evoluties, zonder het creatieve en innovatieve elan van (bijvoorbeeld) de zich ontwikkelende e-
commerce-sector te ondermijnen.  

SNELLE EN FLEXIBELE HANDHAVING - Het voordeel van de snelheid en de flexibiliteit komt ook, en 
misschien vooral, tot uiting in de handhavingsmechanismen die in het kader van zelfregulering 
kunnen worden uitgebouwd. Het volstaat in dat verband te verwijzen naar de klassieke literatuur 
omtrent alternatieve vormen van geschillenbeslechting (ADR), waarin deze worden geprezen als 
tijd- en kostenbesparend, meer oplossing- en compromisgericht, laagdrempelig en meer flexibel 
doordat zij hun oordeel kunnen steunen op ruime en desgewenst subjectieve gronden.146 
Zelfregulering past volledig in dat plaatje.  

Toepassing in het consumentenrecht - De voordelen op het vlak van de handhaving wegen sterk door bij de keuze 
voor zelfregulering in domeinen als het consumentenrecht, waar geschillen vaak een geringe economische 
waarde vertegenwoordigen die niet opweegt tegen de kosten en de duur van de gerechtelijke beslechting 
ervan.147 Niet alleen de materiële nadelen in termen van tijd en kosten, maar ook de complexiteit en het 
formalisme waarmee gerechtelijke procedures omgeven zijn (zeker bij grensoverschrijdende conflicten) 
vormen een belangrijke psychologische drempel voor de consument wiens rechten zijn geschaad. Dat geldt 
nog sterker voor de reclamesector, waar vaak geen direct persoonlijk nadeel wordt geleden, en consumenten 
slechts uiterst zelden gebruik maken van de gerechtelijke procedures om vormen van oneerlijke of 
misleidende reclame aan te klagen.148 Buitengerechtelijke vormen van geschillenbeslechting kunnen dan – in 
de woorden van reclamespecialist Boddewyn – een “user-friendly and practitioner-based” regelgevende 
aanvulling bieden op de klassieke juridische mechanismen.149  

Toepassing in de communicatiesector - Dezelfde redenen liggen mee aan de basis van het succes van 
zelfregulering in de communicatiesector. Zij zijn veelvuldig beklemtoond voor de regulering van 
het internet. Het transnationaal karakter van het internet, het immaterieel karakter van de inbreuken, 
de snelheid waarmee boodschappen worden uitgewisseld, verspreid en weer verwijderd en het 
massaal karakter van de inbreuken, stellen de veerkracht van het recht en de klassieke 

 
                                                 
 
146  Opsomming uit M. DOYLE, K. RITTERS en S. BROOKER, Seeking Resolution. The availability and usage of consumer-to-

business alternative dispute resolution in the United Kingdom, Londen, National Consumer Council, 2004, 66. De behoefte 
om snel en efficiënt conflicten af te handelen, de partijen dichter bij de afhandeling van geschillen te betrekken en tegelijk 
een gespecialiseerde afhandeling van geschillen mogelijk te maken, zijn drie belangrijke factoren die de ontwikkeling van 
ADR-mechanismen in het algemeen schragen (S. PARMENTIER, Alternative Dispute Resolution, Brussel, Koning 
Boudewijnstichting, 1999, 3-4). 

147  Het succes is af te lezen uit het feit dat België inmiddels heel wat buitengerechtelijke organen telt, waaronder heel wat 
arbitrale geschillencommissies en ombudsmannen of bemiddelaars in de openbare sector en de privésector. Dat het niet om 
een uitsluitend Belgisch fenomeen gaat, blijkt uit de initiatieven van de Europese Commissie om enige stroomlijning aan te 
brengen in de grote diversiteit aan nationale buitengerechtelijke instrumenten in de consumentensector door de redactie van 
minimumvereisten en de creatie van een Europees buitengerechtelijk netwerk dat informatie en praktische steun moet 
verlenen aan consumenten die ervoor kiezen van dergelijke organen gebruik te maken. 

148  J. STUYCK, “Consumer Soft Law in Belgium”, J.C.P. 1984, 130. 
149  J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-Regulation: True purpose and limits”, Journal of Advertising 1989, vol. 18, afl. 2, 20 en 

W. STREECK en P.C. SCHMITTER, “Community, market, state – and associations? The prospective contribution of interest 
government to social order”, in W. STREECK en P.C. SCHMITTER (eds.), Private interest government: beyond market and 
state, Londen, Sage, 1985, 24 (hierna verkort: W. STREECK en P.C. SCHMITTER, “Community, market, state”). Volgens de 
preambule van het recente Advertising Self-Regulation Charter van de Europese ‘Advertising Standards Alliance’ (EASA), 
een non-profit organisatie die de reclameindustrie in Europa vertegenwoordigt op het vlak van zelfregulering, is 
reclamezelfregulering erkend als “the prime example of business self-regulation and corporate social responsibility”. 
Daarmee is niet gezegd dat zelfregulering in de reclamesector altijd even succesvol is. Zij heeft integendeel de voorbije 
jaren terrein moeten afstaan aan (vaak Europese) wettelijke initiatieven, bijvoorbeeld inzake misleidende reclame. We 
noteren ook enkele recente wetsvoorstellen die, vanuit de vaststelling dat zelfregulering niet altijd tot de gewenste 
resultaten leidt, pleiten voor een meer dwingend op te treden ten aanzien van reclame. Zie bijvoorbeeld het Wetsvoorstel tot 
wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument, houdende invoering van een sperperiode voor het voeren van reclame voor de kinderfeesten, Parl. St. Kamer, 
BZ 2003, nr. 51-0189/001, Wetsontwerp betreffende de reclame voor motorvoertuigen van 23 juni 2000, Parl. St. Kamer 
2001-02. 
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handhavingsmiddelen danig op de proef.150 Maar ook ten aanzien van de klassieke media klinken 
soortgelijke argumenten in het voordeel van zelfregulering. Wie wil reageren tegen de verspreiding 
van foutieve of schadelijke inhouden, ongeacht via welk medium deze worden verspreid, heeft er 
alle belang bij dat dit zo snel mogelijk kan gebeuren. Een veroordeling die vaak pas lange tijd na de 
gewraakte publicatie of uitzending volgt, kan in deze context nog zelden als een adequate 
genoegdoening gelden. Volgens Lord Wakeham, jarenlang voorzitter van de Britse Press 
Complaints Commission (PCC), kan zelfregulering precies op dat punt een meerwaarde bieden.151 
Een informele en op verzoening gerichte aanpak biedt volgens hem de beste garanties om tot een 
snelle, constructieve en doeltreffende oplossing te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
verontschuldiging vanwege het medium, de publicatie van een correctie, de afspraak dat een 
lezersbrief van de klager zal verschijnen of de belofte dat een interview zal worden afgenomen 
waarin de geschade persoon de kans krijgt om zijn versie van de feiten te geven.152  

NUANCES: VANUIT DE OVERHEID - Het contrast dat vaak gemaakt wordt tussen logge en trage 
overheidsregulering en snelle en flexibele zelfregulering berust op extremen en behoeft daarom aan 
beide zijden nuancering. Wanneer overheidsregulering het verwijt krijgt traag en star te zijn, dan is 
die kritiek vooral gericht op klassieke, van bovenuit eenzijdig opgelegde regelgeving. Maar ook op 
bestuursniveau wordt – zoals verderop zal worden uitgewerkt – in toenemende mate gezocht naar 
nieuwe, meer flexibele en op overleg gestoelde besturingsconcepties, die toelaten om sneller in te 
spelen op de zich voortdurend wijzigende behoeften van het maatschappelijke leven.153 Vanuit het 
perspectief van het normobject is flexibiliteit trouwens niet altijd en overal een zaligmakend ideaal. 
Zo beschikken kleinere ondernemingen niet altijd over voldoende middelen en know how om de 
vrije beleidsruimte zelfstandig in te vullen. Zij verkiezen daarom soms prescriptieve regulering.154 
Duidelijke, algemeen bindende, centrale regulering is ook meer aangewezen in acute 
probleemsituaties of in confrontatie met ernstige risico’s zoals onomkeerbare milieuschade. Een 
snel en krachtdadig optreden van bovenuit, met een verplichte medewerking en strenge straffen 
moet dan logischerwijze de voorkeur krijgen op meer flexibele en overlegde vormen van 
regulering.155 

NUANCES: ZELFREGULERING EN NORMSTELLING - Ook de spreekwoordelijke flexibiliteit en snelheid van 
zelfregulering vraagt om nuancering. Ook in het kader van zelfregulering zijn voorbeelden terug te 
vinden van zeer gedetailleerde en daardoor erg starre gedragscodes of van 
zelfreguleringsmechanismen die pas na moeizame en tijdrovende onderhandelingen konden worden 
aangenomen. Vooronderstellingen in verband met de snelheid waarmee zelfregulering tot stand kan 
komen, gaan met name uit van de zelfreguleerder als monolitische eenheid waarbinnen gemakkelijk 
tot een vergelijk kan worden gekomen. Dit is een al te eenvoudige premisse. Meer en meer neemt 
zelfregulering de vorm aan van coregulering of meerzijdige zelfregulering, waarbij naast de 
normbestemmelingen ook andere belanghebbenden deelnemen aan het reguleringsproces. De casus 
die in dit proefschrift zal worden uitgewerkt, de zelfregulering binnen de journalistieke 
beroepsgroep, is daarvan bij uitstek getuige. Alvorens een Vlaamse Raad voor de Journalistiek 
boven de doopvont kon worden gehouden, moest een akkoord worden bereikt tussen de 

 
                                                 
 
150  We denken aan voorwaarden met betrekking tot de aanwezigheid van de partijen, de formaliteiten inzake kennisgeving, …  
151  LORD WAKEHAM, “The Case for Self-regulation of the Press”, Journalism Studies 2000, afl. 2, 324-325. 
152  W. STREECK en P.C. SCHMITTER, “Community, market, state”, 13-14; 23; J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-Regulation: 

True purpose and limits”, Journal of Advertising 1989, vol. 18, afl. 2, 20. 
153  P.H.A. FRISSEN, “Besturingsconcepties, recht en wetgeving”, in X., Recht doen door wetgeving. Opstellen over 

wetgevingsvraagstukken aangeboden aan mr. E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 18 e.v. 
154  In Nederland kreeg het systeem van ‘vergunningen op hoofdzaak’ (waarbij de inhoudelijke voorwaarden grotendeels door 

de vergunningsplichtige konden worden ingevuld) kritiek omdat de vele verslaggevingsverplichtingen die aan het systeem 
verbonden waren wel voor flexibiliteit zorgden, maar vooral voor een grote administratieve belasting, zeker voor bedrijven 
die een redelijk stabiel bestaan leidden (M. AALDERS, Drivers and Drawbacks: regulation and environmental risk 
management systems, Londen, CARR Discussion Paper nr. 10, 2002, 7).  

155  D. SINCLAIR, l.c., 543. 
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journalistenvertegenwoordigers en de mediadirecties van alle Vlaamse media. Dat nam uiteindelijk 
vele jaren in beslag. 

NUANCES: ZELFREGULERING EN HANDHAVING - Vertragingen kunnen zich evenzeer voordoen op het 
niveau van de handhaving. Veel zelfreguleringsorganen kennen geen beperkingen wat de 
mogelijkheid betreft om een zaak aanhangig te maken. Een dergelijke ongelimiteerde klacht- en 
procesbevoegdheid zet de deur wijd open voor beroepsklagers, stromannen of klagers die er vooral 
op uit zijn de concurrentie een hak te zetten.156 In het ergste geval resulteert dit in een stroom aan 
banale klachten die de werking van een zelfreguleringsorgaan kan lamleggen. Daarbij komt dat het 
zelfregulerende organen vaak aan menselijke en financiële middelen ontbreekt om een uitgebreide 
klachtenstroom te behandelen.157 Zelfreguleringsinstanties die zich toeleggen op 
klachtenbehandeling, zien zich daar vaak voor een belangrijk dilemma geplaatst. Aan de ene kant 
zijn zij het aan hun reputatie verplicht om een laagdrempelige, snel werkende en informele 
klachtenprocedure aan te bieden. Aan de andere kant zijn zij vaak onvoldoende uitgerust om deze 
beloften waar te maken. In België bezweek het oude zelfreguleringsorgaan van de journalistieke 
sector zo onder het – nochtans bescheiden – aantal klachten. De behandeling van een klacht nam bij 
deze louter op vrijwilligerswerk steunende Raad voor Deontologie soms bijna een jaar in beslag. 
Ook een orgaan als de Belgische Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) heeft reeds 
herhaaldelijk toegegeven dat haar ‘aanbeveling tot stopzetting’ van reclamespots geregeld de feiten 
achternaholt.158  

2. Grotere mogelijkheid en bereidheid tot naleving 
Zelfregulering wordt voorts verdedigd vanuit de premisse dat zelfregulerende normen een grotere 
nalevingsmogelijkheid en nalevingsbereidheid genereren.159 Hoewel er daarover nauwelijks 
empirische gegevens beschikbaar zijn, geldt daarbij de veronderstelling dat deze normen daardoor 
doeltreffender zijn dan meer traditionele, van bovenuit opgelegde vormen van regulering.  

NALEVINGSMOGELIJKHEID - De bewering dat zelfregulering de nalevingsmogelijkheid maximaliseert, 
vindt haar oorsprong in het feit dat zelfregulering per definitie (mede) ontwikkeld wordt door 
diegenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de gereguleerde sector of activiteit. Durkheim 
argumenteerde al aan het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw dat “occupational activity 
can be efficaciously regulated only by a group intimite enough with it to know its functions”.160 De 
praktijkgerichte inbreng van de betrokkenen leidt tot technisch realiseerbare normenstelsels, die 
aansluiten bij het handelingsperspectief van de betrokkenen en rekening houden met de aanwezige 
middelen of omstandigheden. Dat maakt de implementatie eenvoudiger en schept kansen voor een 
grotere doeltreffendheid.161 Zelfregulering biedt daarnaast gunstige perspectieven voor een 
blijvende opvolging en actualisering van de normen. De handhaving wordt opnieuw 
vergemakkelijkt door het feit dat in zelfregulerende systemen een spontane informatieuitwisseling 
kan plaatsvindt tussen de normbestemmelingen en de regulerende institutie. De nauwe band tussen 
diegenen die de normen formuleren en zij die de kosten dragen voor de uitvoering ervan, maakt dat 
normen die ondoeltreffend blijken in het geval van zelfregulering sneller zullen worden bijgestuurd 
 
                                                 
 
156  J.J. KABEL, “Zelfregulering en recht: basiscriteria voor zelfregulering van reclame in Nederland”, S.E.W. 1983, afl. 34, 156-

157. 
157  J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-Regulation: True purpose and limits”, Journal of Advertising 1989, vol. 18, afl. 2, 20; 

W. STREECK en P.C. SCHMITTER, “Community, market, state”, 23. 
158  Mede om die reden werd de JEP eind 2001 hervormd.  
159  A.I. OGUS, “Rethinking Self-Regulation”, Ox.J.L.S. 1995, 97-98; A.C. PAGE, “Self-Regulation and Codes of Practice”, 

Journal of Business Law 1980, 27. 
160  E. DURKHEIM, The Division of Labor in Society, (vertaald door G. SIMPSON), New York, Macmillan, 1933, 28, geciteerd 
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of afgevoerd.162 Zelfregulering draagt met andere woorden een grotere responsiviteit in zich dan 
andere vormen van regulering. Om die redenen worden aan zelfregulering lagere kosten voor de 
naleving, opvolging en handhaving toegeschreven.163 Zelfregulering laat voorts toe om 
gedifferentieerde regelgeving uit te werken, die is toegespitst op de noden van specifieke sectoren 
of specifieke groepsbelangen. Ook dat is een troef ten aanzien van de vaak rechtlijnige en 
ongedifferentieerde aanpak van overheidsregulering.164  

NALEVINGSBEREIDHEID - Het argument dat zelfregulering de nalevingsbereidheid ten goede komt, 
steunt verder op de vooronderstelling dat zelfgeformuleerde en zelfopgelegde regels een groter 
moreel gezag in zich dragen dan extern opgelegde regels. De geringe afstand tussen de instantie die 
de regels vaststelt en de normadressaten maakt het normbesef en het engagement om de normen na 
te leven of zich aan het gezag van de zelfreguleringsorganisatie te onderwerpen groter.165 Op een 
meer theoretisch niveau wordt deze nalevingsbereidheid in verband gebracht met het feit dat 
zelfregulering wortelt in een bestaande of nieuw gevormde ‘interpretatieve gemeenschap’, dit wil 
zeggen een gedeelde cultuur en opvatting met betrekking tot de in het geding zijnde begrippen, 
normen, doelstellingen en verwachtingen.166 

NUANCES - Anderzijds moet worden opgemerkt dat het positief verband tussen zelfregulering en 
zelfhandhaving vaak vooral op speculaties en vooronderstellingen berust.167 Het gaat daarenboven 
in tegen het intuïtieve aanvoelen dat oefeningen in zelfdiscipline meer succesvol plegen te zijn 
wanneer er een externe stok achter de deur bestaat. Hoger werd er ook reeds op gewezen dat 
zelfregulering geen monopolie heeft op de betrokkenheid van de normbestemmelingen in de 
totstandkoming van regelgeving. Ook in het overheidsbeleid gaat de trend in de richting van meer 
samenwerking en overleg met het maatschappelijk veld, zowel bij de totstandkoming van nieuwe 
regelgeving, als in de evaluatie van bestaande regelgeving.168 Bijgevolg rijst de vraag of op die 
manier niet dezelfde mate van nalevingsbereidheid gerealiseerd kan worden als wanneer de normen 
uitsluitend door het maatschappelijk veld worden uitgewerkt. Toegegeven, dit vereist een optimale 
samenwerking tussen de overheid en de private actoren, waarbij de overheid bereid is de regulering 
aan te passen aan de resultaten van de consultatie van de betrokkenen en de sector bereid is zich 
maximaal in te schakelen in het reguleringsproces, bijvoorbeeld door volledige informatie ter 
beschikking te stellen van de regulerende overheidsinstelling. Ook dat is geenszins evident.  

AFSTAND TUSSEN NORMSTELLER EN NORMBESTEMMELING - Een tweede belangrijke opmerking is dat de 
veronderstelde band tussen zelfregulering en de spontane naleving van de regels grenzen lijkt te 
stellen aan de omvang en de structuur van de bij de zelfregulering betrokken actoren. De hoge 
nalevingsgraad ligt vooral binnen bereik wanneer er een relatief kleine afstand bestaat tussen de 
normstellers en de normbestemmelingen. In die gevallen kan in beide richtingen een optimale 
informatiedoorstroming plaatsvinden die de regelstelling en de handhaving vergemakkelijkt. Het 

 
                                                 
 
162  Wetgeving daarentegen wordt soms om louter politieke of principiële redenen gehandhaafd, bijvoorbeeld om te vermijden 

dat de geloofwaardigheid van de overheid op de helling komt te staan of omdat in het heersende politieke klimaat geen 
overeenstemming kan worden gevonden. 

163  B. BAARSMA e.a., Goed(koop) geregeld, 89. 
164  J. BLACK, Rules and regulators, Oxford, Clarendon Press, 2003, 31-32. 
165  J.M. POLAK, “Aanwijzingen voor zelfregulering”, in J.G. STEENBEEK, M.C. BURKENS en J.B.J.M. TEN BERGE (eds.), 

Bestuur en norm, Deventer, Kluwer, 1986, 213 e.v. 
166  Een dergelijke interpretatieve gemeenschap kan ofwel reeds aanwezig zijn, ofwel gevormd of gestimuleerd worden, 

bijvoorbeeld door middel van opleiding en vorming (J. BLACK, Rules and Regulators, 30). 
167  H. WEYERS, “Van de redactie”, in H. WEYERS en J. STAMHUIS, Zelfregulering. Themanummer Recht der Werkelijkheid 

2004, 3. 
168  Zie OECD, Regulatory Impact Analysis. Best practices in OECD Countries, Parijs, OECD, 1997; P. VAN HUMBEECK, 

“Wetsevaluatie vanuit bestuurskundig perspectief. Analyse van de aanpak en ervaringen in andere landen met evaluatie van 
regelgeving en voorstel voor de uitbouw van een evaluatiesysteem in Vlaanderen”, in M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), 
Wie waakt over de kwaliteit van de wet? Het wetgevingsbeleid in België, Antwerpen, Intersentia, 2000, 191 (hierna verkort: 
M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet?). 
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succes van zelfregulering wordt dan geassocieerd met kleine, homogene groepen die een duidelijk 
collectief belang hebben bij de zelfregulering. Naarmate de groepsomvang toeneemt, zullen het 
veronderstelde collectieve voordeel en de identificatie met het groepsbelang naar alle 
waarschijnlijkheid afnemen.169  

INTERMEDIAIRE ORGANISATIES - Wanneer we deze vooronderstelling doordenken, werpt dat een 
belangrijk licht op de positie van intermediaire organisaties die met zelfregulering worden belast. In 
veel gevallen is zelfregulering toevertrouwd aan een organisatie die een bepaalde economische 
branche, sector of een beroepsgroep vertegenwoordigt. In de zelfreguleringsliteratuur wordt de 
positie van dergelijke intermediaire organisaties zelden geproblematiseerd.170 De vooronderstelling 
dat regels die door zelfregulering tot stand zijn gebracht een ruim draagvlak genieten, wordt 
probleemloos doorgetrokken naar de hypothese waarin de zelfregulering gebeurt door een 
intermediaire organisatie. Dat gaat echter voorbij aan het feit dat door de tussenkomst van die 
organisatie, normbestemmelingen de regels gaandeweg niet langer als interne groepsregels kunnen 
gaan zien, maar als extern opgelegde regels. Dat kan dergelijke organisaties in een vervelende 
positie plaatsen: “In order to move away from the state, branch associations may have to become 
more like it by setting up an extensive system of accountability mechanisms.”171 
Zelfreguleringsorganisaties ondervinden hier met andere woorden een spanningsveld door de 
dubbele logica die hen kenmerkt. Hun ‘logica van de beïnvloeding’ vereist dat zij op een 
geloofwaardige manier regels opleggen aan hun leden, daar waar de ‘logica van het lidmaatschap’ 
dicteert dat zij het belang van hun eigen leden, deelnemers of achterban vooropstellen.172 Eén van de 
belangrijkste uitdagingen waarmee zelfregulerende organen worden geconfronteerd, bestaat er in 
een werkbaar evenwicht te vinden en te handhaven tussen die beide claims. 

3. Lagere reguleringslasten en -kosten 
Uit het voorgaande wordt doorgaans een derde voordeel afgeleid. Bepleiters van zelfregulering, 
vooral in de economisch georiënteerde literatuur, voeren aan dat zelfregulering in vergelijking tot 
overheidsregulering een kostenbesparing realiseert, zowel voor de productie van normen, als voor 
de handhaving ervan.173 Een recente Nederlandse studie bevestigt dat. De onderzoekers berekenden 
dat de reguleringskosten - dat wil zeggen de kosten voor de totstandkoming, naleving (inclusief 
administratieve lasten) en aanpassing van de regulering - bij (in casu geconditioneerde) 
zelfregulering doorgaans lager zijn dan bij wetgeving.174 
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VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE OVERHEID - De kostenbesparing is het meest evident aan de zijde van 
de overheid. Succesvolle vormen van zelfregulering kunnen de overheid ervan overtuigen geen 
eigen normen voor te stellen, of zich te beperken tot de vaststelling van een globaal kader. In dat 
laatste geval, zorgt de betrokkenheid van de normbestemmelingen ervoor dat de informatiekosten 
beperkt kunnen blijven. Het voor de regulering vereiste inzicht in de praktische toepassingen, 
knelpunten en vernieuwingsmogelijkheden is immers aanwezig bij de betrokkenen of kan relatief 
eenvoudig worden verzameld.175 Op het vlak van de handhaving, maakt zelfregulering het mogelijk 
dat de overheid haar van nature beperkte controlemogelijkheden en -middelen selectief richt op die 
normovertreders die niet gevoelig bleken voor de druk en afkeuring van de eigen beroepsgroep.176 
Zelfregulering wordt zo een instrument om de reguleringslasten en -kosten van de overheid te 
matigen. 

VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE ZELFREGULEERDER - De keerzijde daarvan is uiteraard dat een deel van 
de reguleringskosten op de betrokken sector, beroepsgroep, onderneming of organisatie wordt 
afgewenteld.177 Toch kan ook voor zelfreguleerders de kosten-/batenanalyse van wetgeving en 
zelfregulering positief uitdraaien in het voordeel van zelfregulering. Belangrijk is vooral dat de 
normbestemmeling een rechtstreekse stem krijgt in de formulering en handhaving van de normen. 
Dat komt de reguleringsefficiëntie op verschillende manieren ten goede.178 Het opstellen en 
invoeren van zelfregulering kost vooreerst doorgaans minder tijd dan de vaak langdurige trajecten 
die wettelijke initatieven doorlopen. Het informeel en van de openbaarheid afgeschermd karakter 
van zelfregulering maakt dat sneller en efficiënter onderhandeld kan worden, in een geest van 
samenwerking en overleg.179 Dat alles bespaart de betrokkenen langdurige en kostelijke 
onderhandelingsrondes of lobbywerk, elimineert de kosten die anders moeten worden gemaakt om 
na te gaan welke aanpassingen vereist (zullen) zijn en vereenvoudigt de implementatie. 

NUANCES: BESPARING VOOR DE OVERHEID? - Het geciteerde Nederlandse onderzoek plaatst ook zelf 
meteen al enkele caveats bij de algemeen verwachte kostenreductie. De reguleringskosten voor de 
overheid zullen opnieuw toenemen naarmate zij van naderbij betrokken is bij de opvolging of 
uitwerking van de zelfregulering. Bovendien mag niet worden vergeten dat ook zuivere 
zelfregulering kosten met zich meebrengt voor de overheid. Met name wanneer publieke belangen 
in het geding zijn, wordt van de overheid verwacht dat zij de eindverantwoordelijke blijft. Dat 
betekent dat zij de nodige mechanismen van metatoezicht dient te voorzien die haar toelaten tussen 
beide te komen wanneer de zelfregulering door de sector in gebreke blijft of tot ongewenste effecten 
leidt.  

NUANCES: BESPARING VOOR DE ZELFREGULEERDER? - Ook bij de lagere regulerings- en 
handhavingskosten aan de zijde van de zelfreguleerder kunnen vraagtekens worden geplaatst. Zoals 
soms wetgeving ondanks een bewezen ondoeltreffendheid om niet-rationele redenen in stand 
gehouden wordt, bestaat ook bij zelfregulering het risico dat onnodige kosten worden gemaakt. Dat 
is met name het geval wanneer branche-organisaties er vooral op gericht zijn om hun eigen 
bestaansrecht te onderstrepen of de eigen positie te versterken.180 Ook wanneer de mogelijkheid 
bestaat om de kosten voor de zelfregulering door te rekenen aan de consumenten, leveranciers of 
onafhankelijke distributeurs, zijn er weinig prikkels om de kosten van zelfregulering te beheersen. 
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PRAKTIJK - Wanneer in veel studies gewezen wordt op het goedkoop en eenvoudig te implementeren 
karakter van zelfregulering, dan heeft men daarenboven veelal slechts één welbepaald 
zelfreguleringsinstrument voor ogen: gedragscodes. De praktijk leert evenwel dat de kosten voor de 
inrichting en instandhouding van de daarbij horende handhavingsmechanismen hoog kunnen 
oplopen. Indien bijvoorbeeld Internet Service Providers hun vrijwillig aangegane engagementen om 
de verspreiding van illegale boodschappen via hun netwerken tegen te gaan ernstig willen nemen, 
dienen zij daarvoor idealiter over een gespecialiseerde staf te beschikken die de meldingen van 
illegale boodschappen verwerkt, onderzoekt en opvolgt. Recent onderzoek toont aan dat dit 
allesbehalve evident is.181 Het gebrek aan middelen is dan ook een belangrijke factor in het 
mislukken van vele zelfreguleringsinitiatieven. Boddewyn toont aan dat het complexe en kostelijke 
karakter van zelfregulering één van de factoren was die de Zweedse reclamewereld in 1970 de 
algemeen succesvol geachte ‘Council on Business Practice’ deed ontmantelen ten voordele van een 
wettelijk omkaderd stelsel van consumentenbescherming. De idee dat de overheid de financiële en 
administratieve lasten zou dragen voor de uitwerking en handhaving van de regulering, terwijl de 
bedrijfswereld via allerlei formele en informele kanalen toch nog een aanzienlijke stem zou kunnen 
hebben in de inhoudelijke vormgeving van de regulering, maakten van het wettelijk initiatief een 
aantrekkelijke piste.182 

4. Zelfregulering als alternatief voor of aanvulling op overheidsregulering 
Door middel van zelfregulering tot stand gekomen normen worden vaak afgedaan als 
minimumregels. Wanneer regelgeving afhankelijk wordt gesteld van de instemming van de 
belanghebbenden, zullen deze zich beperken tot het minimum minimorum, of zal slechts 
overeenstemming kunnen worden bereikt over de grootste gemene deler, zo luidt de kritiek. Die 
analyse is slechts ten dele terecht.  

ALIBIFUNCTIE - Het valt niet te ontkennen dat zelfregulering soms niet meer is dan een strategie van 
de zelfreguleerders om imminente overheidsregulering af te wenden, zonder dat er een 
daadwerkelijke bereidheid bestaat om het eigen gedrag aan banden te leggen. Maar zelfregulering 
doet zich ook geregeld voor in situaties waarin geen overheidsregulering te verwachten valt of waar 
overheidsregulering inadequaat is gebleken. In die zin kan zelfregulering een aanvulling bieden op 
de bestaande publieke regulering en in sommige gevallen zelfs strengere normen vooropstellen dan 
het bestaande positiefrechtelijke kader. Een recente Nederlandse studie maakt zo een onderscheid 
tussen zelfregulering als aanvulling op bestaande wetgeving en juridische procedures (in situaties 
waarin overheidsregulering weliswaar mogelijk, maar weinig waarschijnlijk is) of als alternatief 
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voor wetgeving in situaties waarin overheidsregulering niet of moeizaam tot stand kan komen. In 
beide gevallen gaat zelfregulering verder dan het juridische kader.183 

AFWEZIGHEID VAN OVERHEIDSREGULERING - Zelfregulering kan, ten eerste, ontstaan op eigen initiatief 
van de zelfreguleerder, zonder dat overheidsregulering te verwachten is.184 Dat kan zich voordoen 
wanneer de regulering is ingegeven door andere motieven dan diegene die gewoonlijk 
overheidsregulering schragen, bijvoorbeeld wanneer er uitsluitend private belangen op het spel 
staan of wanneer de ernst van het probleem (nog) geen overheidsregulering rechtvaardigt. Vaak 
gaat het dan om gezamenlijke inspanningen van marktpartijen om de transactiekosten in het 
economisch verkeer te beperken, bijvoorbeeld door samen eenvormige algemene contractuele 
voorwaarden uit te werken.185 Mogelijk is voorts dat een sector via zelfregulering keurmerken of 
codes in het leven roept om consumenten de weg te wijzen, of in de hoop dat de rechter 
desgevallend de zelfreguleringsinspanningen zal valoriseren in zijn oordeelsvorming. Zelfs wanneer 
zelfregulering met dergelijke louter private bedoelingen wordt ondernomen, kan zij ook publieke 
belangen ten goede komen, bijvoorbeeld wanneer zij leidt tot maatregelen die het milieu sparen of 
die de markt transparanter maken voor consumenten.186  

UITBLIJVENDE OVERHEIDSREGULERING - Belangrijker zijn de hypotheses waarin zelfregulering ontstaat 
omdat overheidsregulering uitblijft, hetzij omdat de overheid het niet wenselijk of opportuun acht 
om zelf op te treden, hetzij omdat zij niet bij machte is om een adequate regulering tot stand te 
brengen.187 De overheid kan dan bewust of onbewust, spontaan of noodgedwongen, ruimte laten 
voor zelfregulering.  

Overheidsoptreden niet wenselijk - Zelfregulering kan ten eerste een aanvulling bieden op 
overheidsregulering in situaties waar de overheid regulering van bovenuit om principiële redenen 
niet wenselijk acht, maar er niettemin een nood aan (bijkomende) sturing bestaat. Zo bijvoorbeeld is 
de wetgever zelden geneigd om aspecten te regelen die verband houden met goed fatsoen of goede 
smaak. Evenmin heeft de wetgever het opportuun geacht subjectieve gedragsnormen op te leggen 
aan specifieke beroepsgroepen. In die domeinen is er ruimte om via zelfregulering de lat hoger te 
leggen dan mogelijk zou zijn door middel van directe overheidsregulering.188 Toch blijkt uit 
internationaal onderzoek dat zelfregulerende organen doorgaans evenmin geneigd zijn zich in te 
laten met kwesties van goede smaak of goed fatsoen, althans wat de handhaving betreft.189 Die 
vaststelling doet echter geen afbreuk aan het feit dat zelfregulering zich beter dan wetgeving leent 
tot het formuleren van standaarden die juridisch gezien nauwelijks afdwingbaar zijn.  

Overheidsoptreden niet mogelijk - Een tweede mogelijke hypothese is deze waarin de overheid niet bij 
machte is om regulerend op te treden, bijvoorbeeld omdat processen van globalisering nationale 
regelingen doorkruisen, omdat de kennis die nodig is voor de regulering ontbreekt of omdat de 
overheid niet in staat is om de regelgeving doeltreffend te controleren, op te volgen en waar nodig 
te handhaven. Dat laatste doet zich bijvoorbeeld voor in hoogtechnologische sectoren, waar de 
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184  Sommigen zullen in dit verband nogal ongelukkig over ‘spontane zelfregulering’ spreken.  
185  Transactiekosten zijn de inefficiënties die elke keer optreden wanneer een transactie wordt afgesloten, bijvoorbeeld het 

zoeken naar informatie over leveranciers en producten, het onderhandelen, het afsluiten van contracten, enzovoort.  
186  R. VAN GESTEL, “Zelfregulering en democratie: koningskoppel of gevecht om de troon?”, in M. ADAMS en P. POPELIER 

(eds), Recht en democratie. De democratische verbeelding in het recht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 513.  
187  Beide motieven kunnen uiteraard overlappen. 
188  N. GUNNINGHAM en J. REES, “Industry Self-Regulation: An institutional Perspective”, Law & Policy 1997, 366; A.C. PAGE, 

“Self-Regulation and Codes of Practice”, Journal of Business Law 1980, 27. 
189  In de reclamesector zie bijvoorbeeld: P.A. LABARBERA, “Analysing and advancing the state of the art of Advertising Self-

Regulation”, Journal of Advertising 1980, vol. 9, afl. 4, 29; J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-Regulation: True purpose 
and limits”, Journal of Advertising 1989, vol. 18, afl. 2, 25. Zoals we zullen zien, stellen ook de organen die zijn opgericht 
voor de beoordeling van de journalistieke deontologie zich op deze punten erg terughoudend op. 
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voortdurende innovaties maken dat kwaliteitsregulering een bijzonder ingewikkeld, technisch 
proces is geworden. Zelfregulering, al dan niet binnen een wettelijk kader, kan dan een oplossing 
bieden. De Nederlandse academicus Rob van Gestel prijst die piste aan in zijn proefschrift over 
zelfregulering in het milieurecht. Interne productzorgsystemen bieden volgens van Gestel het 
voordeel dat zij toelaten actie te ondernemen wanneer de materie te ingewikkeld is om door middel 
van wetgeving geregeld te worden, er op korte termijn geen politieke consensus te bereiken valt of 
de materie nog te zeer in beweging is om reeds in algemene regels te worden vastgelegd.190 In het 
milieurecht wordt zelfregulering dan ook meer en meer gezien als een noodzakelijke aanvulling op 
overheidsregulering. Overigens niet alleen omdat de overheid de maatschappelijke trends van 
nature achternaholt, maar ook vanuit de overtuiging dat de creatieve inbreng en de 
medeverantwoordelijkheid van de betrokkenen onontbeerlijk zijn voor een verbetering van de 
milieuprestaties.191 Dat het niet om een uitsluitend Nederlands fenomeen gaat, blijkt uit het feit dat 
de beleidsnota 2000-2004 van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw het ‘dialogeren 
met en responsabiliseren van de doelgroepen’ als één van de twaalf kritische succesfactoren van het 
milieubeleid poneert.192 Het voorbeeld van Van Gestel wijst overigens op nog een element waar 
overheidsregulering tekort schiet: creativiteit, vernieuwingsdrang en engagement kunnen niet van 
bovenuit worden opgelegd, maar lenen zich meer tot strategieën die op overtuiging, overleg en 
samenwerking zijn gestoeld.193 

Juridische grenzen - Soms stoot het overheidsinitiatief ook op juridische grenzen. Zeker in een 
federaal land als België kan de versplintering van de territoriale, materiële en personele 
bevoegdheden een daadkrachtige regulering in de weg staan. Zelfregulering laat dan toe de 
domeinconflicten tussen verschillende wetsfamilies en verschillende wetgevers te overstijgen en 
een integrale benadering na te streven. We ontlenen een voorbeeld aan de journalistiek, waar de 
Belgische bevoegdheidsverdelende regels inzake media de oprichting van een 
mediumoverkoepelende Raad voor de Journalistiek binnen een wettelijk kader bemoeilijkten. 
Minstens moest daarvoor een samenwerking tot stand worden gebracht tussen de federale overheid 
die grosso modo bevoegd is voor de geschreven pers en het Gemeenschapsniveau dat 
verantwoordelijk is voor de audiovisuele media.194 Door de Raad voor de Journalistiek op een louter 
zelfregulerende leest te schoeien, kon alvast dat obstakel worden overwonnen. Een tweede motief 
voor zelfregulering in die sector volgt uit artikel 10 EVRM dat immers grenzen stelt aan de mate 
waarin de wetgever kan optreden ten aanzien van de media en de journalistiek. Kort gezegd, kunnen 
beperkingen vanuit het oogpunt van de journalistieke ethiek gebeuren in functie van het wenselijke; 
beperkingen door het recht moeten daarentegen verantwoord kunnen worden vanuit een dwingende 
maatschappelijke noodzaak.195 

5. ‘Strategische’ motieven achter zelfregulering  
PERSPECTIEF VAN DE ZELFREGULEERDER - De keuze voor zelfregulering in een specifiek beleidsdomein 
wordt niet alleen ingegeven door de rationele afweging van de praktische voordelen van 

 
                                                 
 
190  R. VAN GESTEL, Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, 296. 
191  R. VAN GESTEL, Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, 4. 
192  Deze aanpak werd al veel vroeger voorbereid, bijvoorbeeld door de oprichting in 1991 van de Vlaamse Milieu- en 

Natuurraad waarin milieu- en natuurverenigingen, de groene sectorraden, representatieve sociale en economische 
organisaties en niet-stemgerechtigde deskundigen zetelen. De beleidsnota maakt verder ook gewag van ‘een beleid op 
maat’ en een ‘doelgroepenbeleid’. De achterliggende filosofie is dat de nadere betrokkenheid van doelgroepen en andere 
maatschappelijke actoren zal uitmonden in een maatschappelijk aanvaard, een kwalitatief hoogstaand en – als gevolg 
daarvan – een meer effectief milieubeleid. 

193  X., Interim Report. Study on Co-Regulatory Measures in the Media Sector, Study for the European Commission, 
Directorate Information Society, Hamburg, 19 mei 2005, 3. 

194  Dat is op zich niet onmogelijk, zie bijvoorbeeld het Intergemeenschappelijk samenwerkingsakkoord betreffende de 
oprichting, samenstelling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de filmkeuring (B.S. 20 maart 1990 en B.S. 
20 april 1991).  

195  G.A.I. SCHUIJT, “Journalistieke ethiek en recht”, o.c., 97. Dat alles komt uiteraard verderop uitgebreider ter sprake. 
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zelfregulering. Minstens even belangrijk zijn de meer ‘politieke’ of ‘strategische’ argumenten.196 
We belichten deze hier vanuit één zijde: die van de zelfreguleerder. In de volgende paragrafen 
wordt de keuze voor zelfregulering vanuit de overheid en andere belanghebbenden bij de regulering 
toegelicht. Centraal daarin staat de ontwikkeling van een nieuwe bestuursvisie rond concepten als 
gedeelde verantwoordelijkheid, dialoog en subsidiariteit.  

INTERNE EN EXTERNE MOTIEVEN - Vanuit het standpunt van de zelfreguleerder kan zelfregulering 
zowel interne als externe doeleinden dienen. Naar analogie met de psychologische wetenschappen 
zou men een onderscheid kunnen maken tussen de intrinsieke en de extrinsieke motivatie voor 
zelfregulering. Met intrinsieke motivatie wordt bedoeld dat zelfregulering kan voortkomen uit een 
voornemen om zichzelf te verbeteren, de overtuiging of het engagement een bepaalde 
verantwoordelijkheid op te (moeten) nemen of het streven naar een groepsidentiteit, los van de 
externe effecten die daar tegenover staan. Extrinsieke motivatie wijst op factoren buiten de 
zelfreguleerder. Zij wordt gemotiveerd door een van anderen afkomstige beloning en/of straf. 
Zelfregulering is dan niet langer een waarde op zich is, maar een instrument om een bepaald extern 
doel te bereiken, bijvoorbeeld het op afstand houden van de overheid of het verkrijgen van een 
bepaalde erkenning, status of een goed imago.197 

5.1. Interne motieven 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEIDSBESEF - Meer dan klassieke overheidssturing appelleert zelfregulering 
uitdrukkelijk aan het ethisch besef en het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van de gereguleerde.198 
Een casestudy met betrekking tot de gevolgen van de invoering van een wettelijk omkaderde 
Consumentenombudsdienst in Zweden maakte duidelijk dat de morele toewijding verzwakt 
naarmate de verplichtingen van het recht scherper worden aangevoeld. De tussenkomst van de 
overheid, hoe legitiem ook, brengt de bedrijfswereld ertoe het eigen moreel engagement te matigen 
en de verantwoordelijkheid opnieuw bij de overheid te leggen.199 Dat sluit aan bij de courante 
stelling dat overheidsregulering, omwille van de van bovenuit opgelegde aard en de vaak negatieve 
toon, sneller aanleiding geeft tot norm-omzeilend gedrag dan zelfregulering, waarin een meer 
positieve boodschap en uitnodiging besloten ligt. In een Nederlandse studie omtrent bedrijfscodes 
heet het dat van zelfregulering een ‘enthousiasmerende’ en ‘initiërende’ werking uitgaat.200 Die idee 
kan zowel aan de zijde van de overheid als aan de zijde van de zelfreguleerder een aspect zijn dat de 
keuze voor zelfregulering verantwoordt.  

ZELFREGULERING ALS ASPECT VAN PROFESSIONALISERING - Een tweede intern aspect is dat zelfregulering 
kan bijdragen tot groepsvorming en de ontwikkeling van een zelfstandige professionele identiteit. 
De beroepensociologie ziet zelfregulering als een onderdeel van een ruimer 
professionaliseringsproces binnen beroepsgroepen. Het opstellen van gedeelde gedragsregels draagt 
bij tot de vorming van een eigen identiteit en cultuur.201 Het laat de zelfreguleerders bovendien toe 

 
                                                 
 
196  R. BAGGOTT, “Regulatory Reform in Britain: The Changing Face of Self-Regulation”, Public Administration 1989, vol. 67, 

444. EIJLANDER maakt ter beantwoording van de vraag waar en in welke mate de regulering kan worden overgelaten aan 
anderen dan de overheid het onderscheid tussen “meer principiële en ideologische motieven enerzijds en de meer 
praktische motieven anderzijds” (P. EIJLANDER, De wet stellen, 230). 

197  Beide concepten zijn duidelijk aan elkaar gelinkt. De interne gedrevenheid kan negatief worden beïnvloed door impulsen 
van buitenaf, met als gevolg een lagere intrinsieke motivatie. 

198  Het ethisch besef en gevoel van eigen verantwoordelijkheid dat aan de basis ligt van zelfregulering is door VAN GESTEL de 
‘levensader van het fenomeen zelfregulering’ genoemd: R. VAN GESTEL, “Milieuwetgeving van de toekomst”, R.d.W. 2001, 
afl. 2, 12. 

199  J.J. BODDEWYN, “The Swedish Consumer Ombudsman System and Advertising Self-Regulation”, Journal of Consumer 
Affairs 1985, vol. 19, afl. 1, 159. 

200  M. KAPTEIN, H. KLAMER en A. WIERINGA, De Bedrijfscode. Aanleiding, inhoud, invoering en effectiviteit, Den Haag, 
Stichting NCW, Ethicon en Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie, 2003, 19. 

201  M. KAPTEIN, H. KLAMER en A. WIERINGA, De Bedrijfscode. Aanleiding, inhoud, invoering en effectiviteit, Den Haag, 
Stichting NCW, Ethicon en Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie, 2003, 8.  
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zich te distantiëren van andere groepen. Verderop zullen we zien dat deze motieven een belangrijke 
rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de journalistieke zelfregulering.  

5.2. Externe motieven 

TEN AANZIEN VAN DE OVERHEID - De wil om zich naar buiten toe als een bijzondere groep te profileren, 
brengt ons bij de extern ingegeven motieven. Het zich vrijwillig onderwerpen aan bepaalde regels, 
kan een strategie zijn om het imago van de eigen sector te verbeteren of te vermijden dat de eigen 
groep publiekelijk in opspraak wordt gebracht. Naar de overheid toe, kan dat van belang zijn om 
aan te tonen dat de betrokkenen bereid én in staat zijn paal en perk te stellen aan interne 
wantoestanden. De bereidheid om zelfregulering uit te werken, blijkt zo vooral aanwezig te zijn 
wanneer daardoor overheidsregulering kan worden voorkomen, uitgesteld of overbodig gemaakt. 
Zelfregulering krijgt in economische sectoren vaak de voorkeur boven overheidsregulering omdat 
de betrokkenen er een eigen stempel op kunnen drukken en zo een aantal onzekerheden worden 
weggenomen.202 Vermits zelfregulering traditioneel geassocieerd wordt met sectoren die een 
belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, kan zelfregulering verder ook gezien 
worden als een strategie om de publieke status te verhogen en ultiem om de sector in een betere 
positie te plaatsen om het beleid te beïnvloeden.203  

TEN AANZIEN VAN HET PUBLIEK - Naar het publiek toe, kan zelfregulering, bijvoorbeeld in de vorm van 
kwaliteitslabels, trachten de sector een geloofwaardig, verantwoordelijk en sociaal gezicht te geven. 
Zelfregulering heeft op die manier ook een legitimerende functie.204 Daar staat tegenover dat 
zelfregulering een bepaalde symboolwaarde mist die wel aan wetgeving toekomt.205  

VERTROUWENSBEROEPEN - De collectieve verantwoordings- en verantwoordelijkheidsgedachte die 
zelfregulering oproept, verklaart waarom zelfregulering bijzondere slaagkansen wordt 
toegeschreven voor zogenaamde ‘vertrouwens’-beroepen of -sectoren, zoals de auditing sector, het 
consumentenrecht, de reclamesector, de elektronische handel of de diamanthandel.206 Door de 
collectieve aard van overheidsregulering en de algemene druk van andere belanghebbenden, zien 
dergelijke ondernemingen of sectoren hun reputatie vaak verbonden aan de reputatie van de hele 

 
                                                 
 
202  B. BAARSMA e.a., Zelf doen?, 17-18. 
203  R. BAGGOTT, l.c., 444. 
204  Reeds in de eerste zinnen van het zopas geciteerde boek De Bedrijfscode. Aanleiding, inhoud, invoering en effectiviteit 

wordt dat aspect in de verf gezet: “Integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn sleutels in het ondernemen. 
(…) Juist ondermijning van het vertrouwen in bedrijven kan verstrekkende economische gevolgen hebben (…) De 
bedrijfscode kan een belangrijk instrument zijn om vertrouwen in uw eigen organisatie te wekken bij consumenten, 
beleggers, medewerkers en het publiek. Een goede bedrijfscode legt immers vast waar het nu eigenlijk om draait in uw 
organisatie, voor welke waarden u staat en welke principes u hanteert. De bedrijfscode is een spiegel die u zichzelf en 
anderen kunt voorhouden, maar waarop u ook zelf kunt worden aangesproken” (M. KAPTEIN, H. KLAMER en A. WIERINGA, 
De Bedrijfscode. Aanleiding, inhoud, invoering en effectiviteit, Den Haag, Stichting NCW, Ethicon en Stichting 
Beroepsmoraal en Misdaadpreventie, 2003, 7). 

205  Belangengroepen verkiezen soms wetgeving boven zelfregulering om veeleer ‘symbolische redenen’. VAN KLINK 
onderscheidt drie soorten symboolwetten: (1) ‘Statuswetgeving’ die officiële erkenning geeft aan de normen en waarden 
van een sociale groep; (2) ‘Illusiewetgeving’ die de daadkracht van de regering of staat moet bevestigen of tonen en (3) 
‘Compromiswetgeving’ die tracht tegenstrijdige groepen of belangen te verzoenen door de groep die verandering nastreeft 
de wet te geven en de andere groep die uit is op een status quo de praktijk te laten. B. VAN KLINK, De wet als symbool: over 
wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, Deventer, W.E.J. Tjeenk 
Willink, 1998, 66-76; zie ook: P. POPELIER, De wet juridisch bekeken, 75 en 291 e.v.; J.M. POLAK, “Aanwijzingen voor 
zelfregulering?”, in J.G. STEENBEEK, M.C. BURKENS en J.B.J.M. TEN BERGE (eds.), Bestuur en norm, Deventer, Kluwer, 
1986, 218-219. Een Canadese studie wees zeer recent nog uit dat ngo’s en burgers de overheid nog steeds zien en 
vertrouwen als de ultieme bewaker van fundamentele rechtsgoederen als gezondheid, veiligheid en het milieu. EXTERN 
ADVIESCOMITÉ OVER SMART REGULATION, Smart Regulation. A Regulatory Strategy for Canada, rapport ten behoove van 
de Canadese regering, Library and Archives Canada Cataloguing in Publication, september 2004, 44. Tot slot is het voor 
bewindslieden vaak aantrekkelijker om een wet op hun naam te krijgen dan om - minder zichtbare - mechanismen van 
zelfregulering te ondersteunen. 

206  D.A. GARVIN, l.c., 41. 
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bedrijfstak. Zware ongevallen of ernstige misbruiken kunnen zo niet alleen de verantwoordelijken 
schaden, maar de hele sector. Unilaterale inspanningen zijn daar niet tegen opgewassen. Dat 
verklaart waarom in dergelijke situaties de interne dynamiek om collectieve vormen van 
zelfregulering tot stand te brengen, zal toenemen.207 Verder zullen we zien dat ook de 
aandachtsgolven voor de journalistieke deontologie niet zelden samenvallen met nieuwe indicaties 
van een stijgend wantrouwen van het publiek ten aanzien van de kwaliteit van de journalistieke 
berichtgeving.  

§2. Potentiële schaduwzijden van zelfregulering 

Niettegenstaande de soms gepassioneerde pleidooien voor zelfregulering, geniet zelfregulering nog 
lang niet altijd het onvoorwaardelijke vertrouwen van consumenten, middenveldorganisaties en de 
overheid. Critici hameren integendeel, niet geheel ten onrechte, voortdurend op de kloof tussen de 
geëlaboreerde theorieën en adviezen over de heilzame krachten van zelfregulering en de moeizame 
implementatie ervan in de praktijk en in beleidsmiddens. We bespreken hierna drie belangrijke 
punten van kritiek.  

1. Zelfregulering komt vaak neer op zelfbediening van het eigen belang 
EIGENBELANG - Beroepsgroepen, organisaties of maatschappelijke sectoren nemen om zeer diverse 
redenen hun toevlucht tot regelgeving in eigen kring. Daarin is één constante te ontwaren: alle 
positieve geluiden over het spontaan en onbaatzuchtig karakter van zelfregulering ten spijt, is 
eigenbelang doorgaans de doorslaggevende factor om tot zelfregulering over te gaan.208 
Zelfregulering is er in praktijk bijna altijd op gericht om ongunstige overheidsregulering te 
voorkomen en/of het eigen imago op te krikken. Zelfregulering kan dan op drie manieren ontsporen. 

MYOPIE - Ten eerste kan het eigenbelang leiden tot een vorm van myopie, waardoor de 
zelfreguleerder te weinig oog heeft voor effecten op langere termijn. Meer algemene, abstracte 
overwegingen – die doorgaans het algemeen belang raken - dreigen het dan van nature te moeten 
afleggen tegen specifieke, actuele belangen op korte termijn.209 In de Engelstalige literatuur staat dat 
fenomeen bekend als de ‘business culture of short-termism’.210 Het korte termijn-denken hoeft niet 
noodzakelijk een teken van slechte wil te zijn, maar voor critici is het wel een teken aan de wand 
dat van zelfregulering geen wezenlijke bijdrage aan de bescherming van het algemeen belang kan of 
mag worden verwacht.211 

SYMBOLISCHE REGULERING - Critici wijzen er voorts op dat zelfregulering meestal slechts een poging 
is om het publiek tevreden te stellen en de overheid op afstand te houden.212 De vrees bestaat dan 
 
                                                 
 
207  M.J. LENOX en J. NASH, “Industry self-regulation and adverse selection: a comparison across four trade association 

programs”, Bus. Strat. Env. 2003, vol. 12, afl. 6, 343-344. 
208  M. CROMHEECKE, l.c., 20; M. VAN DRIEL, Zelfregulering, 9; B. BAARSMA e.a., Zelf doen?, 17. 
209  T. HAVINGA en A. JETTINGHOFF, “Self-Regulation in Business: Beyond Associational Self-Regulation”, in F. VAN LOON en 

K. VAN AEKEN (eds.), 60 maal recht en 1 maal wijn. Rechtssociologie, Sociale Problemen en Justitieel beleid. Liber 
Amicorum prof. dr. Jean Van Houtte, Acco, Leuven, 1999, 618. 

210  M.T. JACOBS, Short-Term America: The Causes and Cures of Our Business Myopia, Boston, Harvard Business School 
Press, 1992, 268 p. 

211  In de farmaceutische sector en de voedingssector bijvoorbeeld proclameren deontologische codes het engagement om winst 
op korte termijn niet te laten voorgaan op succesvolle ontwikkeling op langere termijn.  

212  N. GUNNINGHAM, “Environment, Self-regulation, and the Chemical Industry: Assessing Responsible Care”, Law & Policy 
1995, vol. 17, 57-109. In zijn boek Het Rookgordijn toont de Nederlandse journalist Joop BOUMA aan hoe de bereidheid tot 
zelfregulering in de tabakssector deel uitmaakte van een bewuste strategie om mogelijke overheidsregulering af te wenden. 
Onder impuls van de Amerikaanse tabaksgigant Philip Morris en dankzij de enorme budgetten die de tabaksfabrikanten ter 
beschikking hadden voor lobbywerk, werd de overheid overtuigd om de sector de touwtjes in eigen handen te laten houden. 
Door vrijwillig beperkingen te accepteren en zichzelf een gedragscode voor reclame op te leggen, lukte het de Nederlandse 
tabaksindustrie om jarenlang gevrijwaard te blijven van een wettelijk reclameverbod (J. BOUMA, Het rookgordijn. De 
macht van de Nederlandse tabaksindustrie, Antwerpen, Veen, 2001, 336 p.). 
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dat de regulering beperkt blijft tot ‘strategische schijnbewegingen’, waarbij overeenstemming 
gezocht wordt over enkele minimumvereisten, zonder dat er een daadwerkelijke bereidheid bestaat 
deze verder op te volgen en te handhaven.213 Gedragscodes kunnen zo een rookscherm opwerpen 
dat de observeerbare verschillen tussen ondernemingen kleiner doet lijken, maar verhult dat er 
onder de oppervlakte grote verschillen bestaan in de wijze waarop de standaarden worden 
geïmplementeerd.214  

CONCURRENTIEVERVALSING - Een derde mogelijke uitwas doet zich voor wanneer de zelfregulering 
niet symbolisch blijft, maar wordt omgebogen in het eigen voordeel van de zelfreguleerders, ten 
koste van derden, het algemeen belang of van kleinere spelers in de sector. Sterke marktspelers 
kunnen met name zelfregulering genegen zijn om hun positie verder te versterken ten nadele van 
kleinere concurrenten of zwakkere maatschappelijke groepen. Aan de hand van economische 
modellen kan worden aangetoond dat zelfregulerende beroepen aan wie een monopolie voor de 
regulering van het beroep is gegeven, er naar zullen streven om de verdere toegang tot het beroep te 
beperken zodra naar hun aanvoelen de optimale omvang van de beroepsgroep is bereikt. Dergelijk 
onderzoek suggereert dat alleen een perfect altruïstisch beroep dat slechts rekening houdt met het 
consumentenwelzijn en geen belang toekent aan het inkomen van de eigen leden, de sociaal 
optimale omvang zal aanhouden.215 Anticompetitief gedrag kan zich verder ook vertalen in (hoge) 
prijsafspraken, excessief hoge kwaliteitsstandaarden, subjectieve kwaliteitsnormen, een 
professionele ethiek die meer gericht is op het welzijn van de beroepsbeoefenaars dan op dat van 
hun cliënten of reclamebeperkingen waardoor nieuwkomers of kostenbesparende innovaties 
moeilijker bekendheid kunnen verwerven.216 Vertaald naar juridische termen kunnen 
zelfreguleringsinitiatieven aldus op gespannen voet staan met de nationale en supranationale 
bepalingen mededingingsregels.217 Op het Europese vlak kan zelfregulering bovendien ten koste 
gaan van harmoniseringsinspanningen.  

DE ONDERNEMING ALS PSYCHOPAAT - Fundamenteel raken deze kritieken een centrale vraag uit het 
hedendaagse debat omtrent sociale regulering en reguleringsstrategieën: “Als de greep van 
(overheids-) regulering losser wordt, zullen ondernemingen zich dan verantwoordelijk gedragen? 
Moet overheidsregulering stringent worden opgelegd om verantwoordelijk ondernemingsgedrag af 
te dwingen of kunnen coöperatieve reguleringsstrategieën even effectief zijn?”.218 In dat levendige 
corporate ‘social responsibility’-debat staan twee kampen lijnrecht tegenover elkaar.219 Volgens de 
sceptici zal zelfregulering nagenoeg altijd ontaarden in ‘zelfbediening’ of ‘zelfverdediging’ van de 
sterkste of de best georganiseerde spelers in een sector.220 Economische actoren zullen immers altijd 
hun eigen belang vooropstellen. Het is volgens critici onredelijk te veronderstellen dat 
ondernemingen en hun bedrijfsvoerders vrijwillig en spontaan de maatschappelijke impact van hun 
beslissingen mee in rekening zullen nemen of hun winstmaximaliseringsstreven ondergeschikt 
zullen maken aan sociale doelstellingen.221 De geschiedenis leert immers dat sociale hervormingen 
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zelden spontaan tot stand komen, maar nagenoeg altijd moeten worden afgedwongen.222 Economist 
Mancur Olson toonde in The logic of Collective Action uit 1965 al aan dat het niet in het belang van 
een groepslid is om bij te dragen aan de kosten voor publieke goederen. Aangezien de 
beschikbaarheid van publieke goederen als een schoon milieu of de vrije markt niet afhankelijk is 
van de vraag of men al dan niet zelf heeft bijgedragen tot de verwezenlijking ervan, bestaat er een 
rationele prikkel tot vrijbuitersgedrag. Olsons conclusie is bikkelhard: in een rationele 
bedrijfswereld zullen collectieve goederen niet geleverd worden, tenzij er enige dwang of externe 
aanmaning is.223 In een recent boek The Corporation: the Pathological Pursuit of Profit and Power 
gaat Joel Bakan, professor aan de rechtsfaculteit van Brits Colombia, nog een stap verder door te 
beweren dat ondernemingen ‘psychopaten’ zijn. Bakan komt tot dat besluit door de door winst 
gedreven, amorele en egocentrische aard en het onvermogen tot empathie of schuldbewustzijn van 
ondernemingen af te wegen aan de criteria die de Wereldgezondheidsorganisatie stelt aan 
psychopathologisch gedrag.224 Het spreekt voor zich dat binnen een dergelijk referentiekader nog 
weinig geloof gehecht wordt aan zelfregulering.  

NUANCES - Deze kritieken verwoorden een terechte bekommernis. Ondernemingen dienen in de 
eerste plaats economische belangen na te streven. Dat houdt in dat zij hun handelen zullen sturen na 
afweging van de kosten en baten die aan de verschillende handelingsopties verbonden zijn. De kans 
dat bedrijven een bijdrage zullen kunnen leveren aan doelstellingen van algemeen belang, zal dus 
aanzienlijk groter zijn, naarmate het algemeen belang samenvalt met hun eigen private 
(economische) belangen. Toch kan deze visie op een aantal punten genuanceerd worden. In het 
‘corporate social responsibility’-debat staat tegenover auteurs als Bakan en Elkington immers een 
tweede kamp dat hun pessimisme bestrijdt, bijvoorbeeld door te stellen dat de overlevingskansen 
van ondernemingen op langere termijn mede afhankelijk zijn van de mate waarin zij in hun 
beslissingen rekening houden met de ecologische en sociale gevolgen van hun handelen.225 We 
lichten uit de tegenwerpingen enkele relevante aspecten. 

EIGENBELANG SLUIT COLLECTIEF BELANG NIET UIT - Sommige critici gaan er ten eerste nogal 
gemakkelijk van uit dat egoïstische drijfveren per definitie negatieve effecten hebben op het 
uiteindelijke resultaat van de regulering.226 Er is evenwel geen noodzakelijk verband tussen 
zelfregulering ondernomen vanuit een preventief of defensief oogpunt en sociaal onaanvaardbare 
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resultaten.227 Evenmin kan er a priori een bezwaar zijn tegen het feit dat ondernemingen 
zelfregulering als marketinginstrument gebruiken.  

MEER DAN ALLEEN EGOÏSTISCHE MOTIEVEN - Waar het gaat om de bescherming van collectief gedeelde 
belangen en waarden kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen verder om uiteenlopende 
redenen bereid zijn om méér te doen dan het wettelijk opgelegde minimum of dan datgene wat het 
strikte eigenbelang ingeeft.228 Hoewel er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar de redenen van 
waaruit zelfregulering ontstaat, moet de verklaring verder gaan dan alleen puur rationele, 
egoïstische motieven. Zo onderscheidt Ullman-Margalit bijvoorbeeld drie normgenererende sociale 
basispatronen: een situatie van een gevangenendilemma, de behoefte aan coördinatie, maar ook een 
als onaanvaardbaar aangevoelde situatie van ongelijkheid.229 Daar waar de eerste twee eerder 
rationeel van aard zijn, geeft het derde aspect aan dat ook minder rationele overwegingen een rol 
kunnen spelen.  

GEEN RATIONEEL, MONOLITISCH BLOK - Een derde, daar mee samenhangende, nuance is dat de kritieken 
de onderneming of sector kennelijk zien als een monolitische, rationele actor, die bewust reageert 
op externe stimuli. Zij gaan met andere woorden voorbij aan de interne complexiteit van de 
zelfreguleerder. Die idee vinden we onder meer terug bij Ayres en Braithwaite: “Regulatory actors 
also have multiple selves: they can be nice guys or tough guys, self-interested or public-spirited, 
professional or unprofessional, diligent or lazy, intelligent or confused...”.230 In de afwegingen die 
de zelfreguleerder maakt, zullen nu eens de economische, dan weer de meer sociale doelstellingen 
de overhand halen.231 Noch de ene, noch de andere component kan worden veronachtzaamd.232 Daar 
kan aan worden toegevoegd dat de kritische bedenkingen en bekommernissen zich vooral richten op 
individuele vormen van zelfregulering. In het geval van meerzijdige zelfregulering of zelfregulering 
binnen een organisatie zijn in het zelfreguleringssysteem al meerdere stemmen en belangen 
vertegenwoordigd, waardoor een tegengewicht kan worden geboden aan de mogelijke ontaarding 
van zelfregulering in zelfbediening.233  

2. De beperkte democratische legitimiteit van zelfregulering 
Een tweede reeks mogelijke bezwaren houdt verband met de beperkte democratische legitimiteit 
van zelfregulering.234 Die kritiek wordt vooral vanuit juridisch oogpunt centraal gesteld. De 
Nederlandse hoogleraar staatsleer Dorbeck-Jung merkt op dat pleidooien voor zelfregulering in de 
relevante literatuur meestal vanuit een instrumentele benadering van regulering vertrekken. 
Juridische argumenten als het streven naar een verbetering van de rechtswaarborgen door middel 
van zelfregulering, zijn zelden te horen.235 
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DEMOCRATISCHE PRINCIPES - Het rechtsstaatbeginsel wordt meestal in verband wordt gebracht met 
principes als het legaliteitsbeginsel, de bescherming van de grondrechten, het principe van controle 
op overheidsoptreden, de trias politica en de democratische besluitvorming.236 In een rechtsstaat zijn 
de normstelling en -handhaving omringd met de nodige waarborgen voor een evenwichtige 
belangenafweging en een transparante, onafhankelijke en onpartijdige besluitvorming.237  

LEGITIMITEIT? - Zelfreguleringsinitiatieven kunnen op verschillende manieren dat klassieke 
toetsingskader doorkruisen. Het is ten eerste niet altijd duidelijk wie toezicht houdt op de 
zelfreguleerders, wie zij vertegenwoordigen en welke legitimiteit zij kunnen voorleggen. 
Zelfregulering biedt doorgaans weinig garanties voor een evenwichtige inbreng van alle 
belanghebbende partijen bij de normstelling. Dat wordt des te meer problematisch op terreinen waar 
de overheid private vormen van regulering actief inschakelt in haar beleid en zelfregulering zo 
gevolgen krijgt voor derden.238 Zelfregulering sleept wat dat betreft een kwalijke, historisch 
gegroeide, reputatie met zich mee. Het concept roept voor sommigen associaties op met de oude 
gildenstructuren die hun normstellend monopolie geregeld misbruikten om de markt voor anderen 
af te schermen. In een moderne versie heet het dat zelfregulering door beroepsorganisaties een vorm 
van modern ‘corporatisme’ dreigt te zijn, waarbij macht wordt toegekend aan groepen die niet 
verantwoordelijk zijn via de conventionele grondwettelijke kanalen en mechanismen.239  

TEGENMACHT? - Naarmate private organen meer belast worden met de uitvoering van taken die 
aanvankelijk tot de verantwoordelijkheid van de overheid behoorden, rijst meer in het bijzonder de 
vraag naar de wijze waarop deze private organen rekenschap verschuldigd zijn over de manier 
waarop zij die taken uitoefenen. Dat brengt vragen naar voren over het toezicht op de 
zelfreguleerders vanuit de overheid of de rechtspraak.240 Dat punt stond onder meer centraal in de 
kritieken van het Europees Parlement op het Witboek Europees Bestuur van de Europese 
Commissie. Het Europees Parlement toonde zich met name verontrust over de uitholling van de 
parlementaire rol en het gebrek aan democratische controle bij de inschakeling van alternatieve 
vormen van regulering in het beleid.241 

KENBAARHEID EN TRANSPARANTIE - Er stellen zich verder belangrijke problemen op het vlak van de 
kenbaarheid en transparantie van zelfreguleringssystemen. De praktijk wijst uit dat consumenten of 
het publiek in het algemeen zeer vaak onwetend zijn over het bestaan van zelfreguleringsnormen en 
de werking van zelfreguleringsorganen. De verklaringen daarvoor zijn velerlei. 
Zelfreguleringsnormen nemen bijvoorbeeld vaak de vorm aan van open normen en beslissingen van 
zelfreguleringsorganen worden vaak slechts beperkt openbaar gemaakt, zodat het voor 
buitenstaanders moeilijk is de precieze betekenis van de normen in te schatten. De 
rechtsonzekerheid wordt verder versterkt door de onduidelijkheid over het juridisch statuut en 
rechtsgevolgen van door brancheorganisaties of bedrijven opgestelde normen. Die euvels wordt 
opnieuw ernstiger bij vormen van wettelijk geconditioneerde zelfregulering, waarbij de wetgever 
zich bewust beperkt tot het stellen van een vaag kader dat moet worden ingevuld door middel van 
zelfregulering.  
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NIET ONOVERKOMELIJK - De zonet genoemde bezwaren zijn natuurlijk niet onoverkomelijk. Zij zijn 
geen van alle redenen waarom zelfregulering niet even doeltreffend of even ondoeltreffend kan zijn 
als overheidsregulering. Het komt er op aan om in de zelfreguleringsorganisatie tegengewichten in 
te bouwen, bijvoorbeeld met de steun van de overheid, om anticompetitief gedrag of een ongelijke 
en dus onrechtvaardige verdeling van de lasten en de risico’s te voorkomen.242 Een aantal van de 
genoemde tekorten heeft bovendien de neiging zichzelf op te lossen naarmate 
zelfreguleringssystemen een hogere graad van maturiteit bereiken. Onder invloed van externe druk 
(vaak zelf uitgelokt door schandalen of misbruiken van de zelfregulering), Europese verplichtingen 
en de interne nood aan en vraag om hervorming, evolueren de meeste zelfreguleringssystemen na 
verloop van tijd naar meer formalisering. Zelfreguleringssystemen blijken zo na verloop van tijd 
ook zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat, veelal bereid om externen te laten 
participeren in hun werking.243 Empirische studies van zelfregulering binnen beroepsgroepen 
leveren daar voorbeelden van.244  

GRENZEN VAN OVERHEIDSVERANTWOORDELIJKHEID - Fundamenteler is de kritiek dat het discours over 
nieuwe creatieve reguleringswijzen onvoldoende geworteld is in een diepere bezinning over de 
wijze waarop maatschappelijke doelstellingen worden gedefinieerd en door wie.245 Zeker wanneer 
de overheid zelfregulering inschakelt als remedie voor haar beperkte sturings- en 
ordeningsvermogen, kunnen meer fundamentele beslissingen over de kerntaken en afbakening van 
overheidsverantwoordelijkheden op de achtergrond geraken. Die kritiek vormt de kern van twee 
tegengestelde bezwaren.  

Gemaskeerde terugtred van de overheid - Zelfregulering kan ten eerste een terugtred van de overheid 
maskeren in domeinen waar een overheidsoptreden wenselijk is. Zelfregulering kan met andere 
woorden neerkomen op een politiek excuus om kwetsbare belangen in de samenleving niet langer 
van overheidswege te beschermen of om overheidstaken af te schuiven op de zelfregulerende 
vermogens van de private sector, zonder dat daarbij voldoende waarborgen zijn ingebouwd.246 Dat 
is wat Stout en Huls de ‘alibi-’ of ‘versluieringsfunctie’ van zelfregulering hebben genoemd. Op 
korte termijn kan dat een aantasting van het primaat van de wetgever of het legaliteitsbeginsel 
betekenen.247 Op langere termijn kan het veelvuldig overlaten van beleidsdomeinen aan de 
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zelfregulerende vermogens van de betrokkenen leiden tot een relativering en uitholling van het 
overheidsgezag en een toename van de fragmentering van het recht en de samenleving.248 

Sluipende toename van de overheidsinmenging - Omgekeerd bestaat de vrees dat zelfregulering de 
achterpoort vormt waarlangs de overheid haar greep op de samenleving kan vergroten. Dat is een 
trend die ook in andere contexten al is gesignaleerd. Abel schreef al in 1982 dat ‘informal justice’ 
paradoxaal genoeg de reikwijdte van de overheidscontrole zou kunnen uitbreiden.249 Dat gevaar is 
vooral reëel wanneer zelfregulering wordt binnengebracht in de sfeer van het recht. Zo kan een 
weinig transparante en ongecontroleerde toename plaatsvinden van de overheidsinmenging in 
maatschappelijke sectoren die aanvankelijk buiten het bereik van de overheid lagen.250 Het 
fenomeen staat ook bekend als het ‘netwidening’ effect, een term die onder meer in de kritische 
criminologie wordt gebruikt, om situaties aan te duiden waarin de overheidsinterventie schijnbaar 
wordt teruggedrongen, maar in werkelijkheid de ‘greep’ van de overheid op de burger dreigt te 
vergroten.  

3. Het tandenloze karakter van zelfregulering 
 

“For covenants without the sword are but words  
and of no strength to secure a man at all”.  

(Thomas Hobbes, Leviathan, 1651) 

In pleidooien voor zelfregulering wordt steevast gewezen op de bijzondere effectiviteit van deze 
reguleringsvorm. Voorstanders wijzen dan onder meer op de bijzondere nalevingsbereidheid 
waarop zelfreguleringsmechanismen kunnen rekenen. Dat optimisme staat echter in schril contrast 
met een veelgehoorde kritiek op zelfregulering. Critici werpen met name tegen dat 
zelfreguleringsorganen er in de praktijk zelden in slagen de in gebreke blijvende leden tot de orde te 
roepen.251 Hun betoog steunt op twee punten van kritiek: 1. de vrijwillige basis van zelfregulering is 
te zwak om een daadkrachtige vorm van regulering op te bouwen en 2. zelfreguleringssystemen 
staan machteloos bij gebrek aan effectieve sanctioneringsmogelijkheden. 

1. VRIJWILLIGE MEDEWERKING - Wettelijke normen kennen een algemene toepassing en worden geacht 
door iedereen gekend te zijn. Hun gezag wordt onderstreept door een uitgebreid gamma aan 
sanctiemogelijkheden en dwangmiddelen (waaronder vrijheidsstraffen en de dwangsom) om 
veroordelingen kracht bij te zetten. Zelfregulering wijkt daar op twee punten van af. 
Zelfreguleringsorganisaties zijn – tenzij de wetgever daar anders over beslist – afhankelijk van de 
vrijwillige toetreding tot het zelfreguleringssysteem. Wie weigert tot het systeem toe te treden, kan 
daar niet toe gedwongen worden. Wie niet akkoord is met de wijze waarop de zelfregulering wordt 
uitgeoefend, kan zich bovendien op elk ogenblik onttrekken aan de zelfopgelegde controle.252 
Zelfregulering overtuigt zo maar al te vaak diegenen die niet meer overtuigd hoefden te worden. Zij 
steunt op een beperkte groep van bereidwilligen die daarvoor de nodige tijd en middelen willen of 
kunnen vrijmaken. Robert Baldwin, hoogleraar-jurist aan de London School of Economics and 
Political Science, spreekt in dit verband over een ‘consensual paradox’: “‘consensual regulation’ is 
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aimed at the well-informed, well-intentioned and well-organized employer who would present few 
problems if left wholly to self-regulate. But many hazards relate to the ill-informed, ill-intentioned 
and ill-organized employer ….”.253 Dit probleem is des te nijpender wanneer het niet-naleven van de 
zelfregulerende normen een competitief voordeel kan opleveren. In dat geval krijgt zelfregulering te 
maken met berekende overtreders, zogenaamde ‘lifters’ of ‘vrijbuiters’ (vaak benoemd met de 
Engelse term ‘free-riders’).254  

Repliek - Pleitbezorgers van zelfregulering zullen antwoorden dat publieke verwachtingen en 
groepsdruk de reikwijdte van zelfregulering kunnen vergroten. Zodra een kritische massa over de 
streep getrokken is, kunnen deze mechanismen er voor zorgen dat deelname aan het 
zelfreguleringssysteem een ‘morele’ verplichting wordt.255 Zolang er geen fundamentele publieke 
waarden in het geding zijn, is het overigens ook niet altijd nodig dat - in de woorden van het 
Nederlandse rapport Wettelijke ondersteuning zelfreguleringsafspraken - “ook het laatste schaap per 
se in het hok moet”. Bovendien, zo luidt het tegenargument, veroorzaakt elke vorm van regulering 
onvermijdelijk strategisch calculerend gedrag. Het feit dat zelfregulering een free-riderprobleem 
kan creëren, is dan ook geen reden om de hele zelfreguleringsidee af te blazen.  

2. GEEN SANCTIONERING – Zelfregulering ontbeert, ten tweede, daadkrachtige sancties en het daarmee 
gepaard gaande ontradingseffect om normovertreders tot de orde te roepen. Volgens Kabel vormt 
dit – naast de moeizame financiering – ‘de achillleshiel’ van zelfregulering.256 Een belangrijke 
groep auteurs acht sancties onmisbaar om van een daadwerkelijke zelfregulering te kunnen 
spreken.257 Voor sommigen leidt het ontbreken van adequate mechanismen voor toezicht en 
handhaving tot het failliet van collectieve of associatieve zelfregulering.258 Talloze empirische 
studies zijn verricht om deze hypothesen te toetsen, met wisselende resultaten.259  

Repliek 1: wel adequate sancties - De tegengestelde visie is deze waarin de afdwingbaarheid en 
doelmatigheid van zelfregulering wordt beklemtoond. Hierin zijn twee argumentatielijnen te 
onderkennen. Het eerste argument luidt dat zelfregulering wel degelijk over zeer doeltreffende 
sancties kan beschikken, gaande van ‘schandpaal’-strategieën tot het uitsluiten van de leden uit de 
werking van de zelfregulerende instanties. Deze opvatting steunt op de overtuiging dat de 
combinatie van informele vormen van dwang en sociale controle enerzijds en overleg, informatie en 
communicatie anderzijds, volstaan om tot een doelmatige controle of ‘sanctionering’ (in de ruime 
zin) te komen.260 Of en hoe normen worden opgevolgd is dan ook méér dan een loutere kwestie van 
kansberekening op basis van ‘de prijs van het kwaad’.261 De bereidheid tot naleven zal bijvoorbeeld 
ook afhankelijk zijn van de overtuigingskracht van de norm.262 Dat zelfregulering in die optiek 
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255  M.E. PRICE en S.G. VERHULST, l.c., 61. 
256  J.J.C. KABEL, “Zelfregulering en recht: basiscriteria voor zelfregulering van reclame in Nederland”, S.E.W. 1983, 159. 
257  J.T. SCHOLTZ, “Cooperation, deterrence, and the ecology of regulation enforcement”, Law and Society Review 1984, vol. 

18, afl. 2, 179-224. 
258  J. BRAITHWAITE en B. FISSE, “Self-regulation and the control of corporate crime”, in C.D. SHEARING en P.C. STENNING 

(eds.), Private Policing, Newbury Park etc., Sage, 1987, 242-244. 
259  A. KING en M.J. LENOX, “Industry self-regulation without sanctions: the chemical industry’s responsible care program”, 

Academy of Management Journal 2000, afl. 4, 713 met verwijzingen en bespreking aldaar. We gaan hier niet in op 
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260  J. REES, “The development of industry self-regulation in the chemical industry”, Law and Policy 1997, 19(4).  
261  E.M.H. HIRSCH BALLIN, “De waarde van wetgeving”, in M.S. GROENHUIJSEN en J.A.F. PETERS, Rechtsontwikkeling door 
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geacht wordt een grotere intrinsieke overtuigingskracht te bezitten omdat zij beter aansluit bij de 
interpretatieve gemeenschap waarin de norm uiteindelijk moet functioneren, kwam eerder al aan 
bod.263 Daar kan aan worden toegevoegd dat een aantal zelfreguleringssystemen in de praktijk over 
zeer doeltreffende sancties beschikt. Zo is de onmiddellijke verwijdering van een website van de 
servers van een Internet Service Provider op grond van een melding bij een hotline precies een heel 
adequate – vanuit het oogpunt van de vrije meningsuiting mogelijkerwijze zelfs te radicale - sanctie. 
Door de samenwerking met de media, kan zelfregulering in de reclamector uitmonden in een bevel 
tot stopzetting van de verspreiding van de reclameboodschap. Wat gegevensbescherming betreft, 
stellen bepaalde studies zelfs dat websites van ondernemingen in landen met zelfregulering meer 
garanties bieden inzake gegevensbescherming (in casu de V.S.) dan websites in landen met strikte 
regelgeving terzake (in casu de EU). In deze argumentatielijn wordt tot slot ook gewezen op de 
juridische inbedding van veel zelfregulerende normen. Zo hebben gedragscodes in verschillende 
sectoren een contractuele neerslag gekregen, zodat de overtreding van de in oorsprong 
zelfregulerende normen via de gewone beginselen van de contractuele aansprakelijkheid kan 
worden gesanctioneerd. 

Repliek 2: belang van sancties relativeren - Een tweede argumentatielijn relativeert het belang van 
sancties (in de strikte zin van het woord) in het bewerkstelligen van normconform gedrag.264 De 
praktijk leert vooreerst dat het voorhanden zijn van sancties geenszins volstaat om calculerend 
gedrag te ontraden. Het ‘geloof’ in sancties als schadevergoedingen en boetes gaat, ten tweede, 
voorbij aan het feit dat afschrikking veronderstelt dat (1) alle betrokkenen rationeel calculerende 
actoren zijn en (2) dat reguleerders en gereguleerden binnen een reguleringsomgeving opereren 
waarbinnen zij eenzelfde begrippenkader hanteren en dezelfde finale doelstellingen nastreven.265 
Dat argument loopt vast op beide punten. Ondernemingen, of ruimer complexe organisaties, 
bevatten imperfecties waardoor de dreiging met sancties, zelfs na een rationele 
kosten/batenafweging, geenszins automatisch tot conformiteit aan de norm zal leiden.266 De 
Utrechtse hoogleraar bestuurskunde Mark Bovens ziet daarvoor verschillende verklaringen. Ook al 
geven organisaties naar buiten toe de indruk een zekere continuïteit en uniformiteit te bezitten, 
intern kennen zij vaak een turbulente evolutie, bijvoorbeeld door het komen en gaan van 
medewerkers.267 De doelmatigheid van het effect van sancties wordt verder ondermijnd door het 
complexe karakter van de organisaties zelf. Organisaties bestaan uit afdelingen, secties en andere 
subniveaus waartussen niet altijd een optimale communicatie plaatsvindt.268 De doelstellingen van 
elk van deze sub-units vallen niet noodzakelijk samen met die van het hoogste niveau. Vaak wordt 
alleen aan de top van de organisatie rekening gehouden met eventuele juridische consequenties van 
bepaalde handelingen. Veel hangt dan af van de houding die daar leeft tegenover sancties. Soms 
worden deze veeleer gezien als in te calculeren ondernemingsrisico’s dan als een mogelijke smet op 
het blazoen van de organisatie.269 De conclusie kan zijn dat ook overheidsregulering daarom meer 
op vrijwilligheid steunt dan sommigen willen toegeven.  

Het vertrouwen in de ontradende werking van sancties loopt ook vast op een tweede punt. Anders 
dan wordt aangenomen, is er geen rechtlijnige communicatie tussen de gereguleerden en de 
sanctionerende wetgever. Uit het werk van bijvoorbeeld Günter Teubner en Julia Black volgt dat er 
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heel wat ruis zit op de communicatie tussen reguleerders en gereguleerden, zodat regulering nooit 
rechtstreeks tot de gewenste beïnvloeding kan leiden. Gereguleerden zullen doorgaans heel wat 
andere motieven dan alleen de door de reguleerder uitgezonden prikkels laten meespelen in de 
bepaling van hun eigen gedrag. Strategische, nalevingsgerichte handhavingsstrategieën bieden 
daarom geen garanties dat de gereguleerde zijn gedrag in de gewenste zin zal bijsturen. 

ANDERE FINALITEIT - Een laatste relativerende opmerking is dat de afdwingbaarheid van normen door 
middel van sancties niet altijd het na te streven ideaal is, noch noodzakelijkerwijze de eerste 
finaliteit van zelfregulering uitmaakt. De vraag naar de doelmatigheid van zelfregulering wordt 
veelal beantwoord vanuit de externe component van zelfregulering, met name vanuit zelfregulering 
als mechanisme voor het behandelen van klachten, het beslechten van geschillen en het 
sanctioneren van ongeoorloofd gedrag. Het aantal behandelde klachten, de gevolgde procedure en 
de snelheid en flexibiliteit waarmee een oplossing kan worden bereikt, zijn dan belangrijke 
beoordelingscriteria. Maar zelfregulering dient – zoals gezegd – ook een intern doel, met name het 
ontwikkelen van een eigen identiteit en groepscultuur. Auteurs als Boddewyn en Kabel hebben er in 
het kader van de zelfregulering in de reclamesector op gewezen dat hierin de ware doelstelling van 
zelfregulering gelegen is: door processen van interiorisering en socialisering wordt getracht de 
praktijkbeoefening op een duurzame wijze te verbeteren.270 Uiteraard spelen de mate waarin leden 
zich gebonden achten door de afspraken, de snelheid en de gevolgde procedures dan ook een rol, 
maar door de gerichtheid op het toekomstig gedrag eerder dan op het rechtzetten van fouten uit het 
verleden, staan deze dimensies minder centraal dan in de eerste optiek.271 

BREDER PERSPECTIEF - Vooruitlopend op het vervolg kan hier tot slot al worden aangehaald dat de 
eventueel zwakkere sanctionering van zelfregulering minder belangrijk wordt wanneer 
zelfregulering wordt gezien in een context van gelede regulering, zoals deze bijvoorbeeld naar 
voren komt uit de handhavingspiramide van Ayres en Braithwaite. De sleutel tot succesvolle 
regulering bestaat er volgens deze auteurs in om een synergie tot stand te brengen tussen bestraffing 
en overreding: “To reject punitive regulation is naive; to be totally committed to it is to lead a 
charge of the Light Brigade. The trick of successful regulation is to establish a synergie between 
punishment and persuasion. Strategic punishment underwrites regulatory persuasion as something 
that ought to be attended to. Persuasion legitimates punishment as reasonable, fair, and even 
something that might elicit remorse or repentance”.272 De Nederlandse rechtssocioloog Cees Schuyt 
verwoordt een soortgelijke gedachte: “Uit rechtssociologisch onderzoek is bekend geworden dat de 
twee uiterste polen in het gehoorzaamheidsbevorderende gedrag, namelijk bedreiging met straffen 
en morele overreding, allebei juist de laagste effectiviteit scoren. Angst voor straf en overtuiging 
werken het minst als de bevolking niet ‘mee’ wil in enigerlei dwang tot deugdzaamheid. Bovendien 
schept het uitsluitend werken met strafdwang een nieuwe ‘free-riders’-situatie: degenen die 
ongestraft wettelijke bepalingen weten te ontduiken, of te ontwijken, scheppen voor zichzelf een 
financieel voordeel boven degenen die zich stipt en netjes aan de wet houden. (...) Dwang alleen 
helpt niet. Overreding alléén ook niet. Maar een zachte aandrang, ondersteund door enerzijds 
strategisch gekozen civielrechtelijke sancties en anderzijds een sociale beweging van onderop, 
uitmondend in een brede verandering van mentaliteit bij zo’n groot mogelijk deel van de bevolking 
helpt veel meer. Juist de combinatie van juridische én niet-juridische beïnvloedingen, van 
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vrijwillige aanvaarde én opgelegde verplichtingen, biedt tezamen de beste garantie voor collectieve 
deugdzaamheid”.273 

AFDELING 2. HET DUALISME VOORBIJ: DE ONDERLINGE VERWEVENHEID VAN 
ZELFREGULERING EN OVERHEIDSREGULERING 

AFSCHEID VAN DE DICHOTOMIE - Uit wat voorafging, is gebleken dat zelfregulering geen scherp 
afgebakend fenomeen is, maar een containerbegrip dat verschillende uitingsvormen kent en diverse 
ladingen dekt. Met betrekking tot de verhouding tot overheidsregulering zijn we tot de vaststelling 
gekomen dat de voor- en nadelen van beide vormen van regulering niet zo duidelijk te 
onderscheiden zijn als wel eens wordt aangenomen. Het tegenover elkaar plaatsen van de voor- en 
nadelen van zelfregulering en overheidsregulering kan helpen om de begrippen te kaderen. Tegelijk 
echter kent een dergelijke polariserende visie belangrijke tekortkomingen. 

(1) VERGELIJKBAARHEID? - Een eerste knelpunt is dat zij uitgaat van de premisse dat zelfregulering en 
overheidsregulering te vergelijken zijn en dat hun succes kan worden afgemeten aan de hand van 
dezelfde parameters.274 Dat deze premisse problematisch kan zijn, kwam reeds naar voor bij de 
kritieken op het gebrek aan effectieve sanctioneringsmogelijkheden in het kader van zelfregulering. 
Zelfregulering en overheidsregulering hebben elk een specifieke aard, functie en finaliteit en 
kunnen daardoor niet zonder meer aan elkaar worden afgewogen.  

(2) REDUCTIE - De dichotome visie berust ten tweede op een onterechte reductie. De vergelijking van 
de voor- en nadelen vertrekt doorgaans van de twee archetypes aan beide zijden van het continuüm: 
zuivere overheidsregulering en zuivere zelfregulering. Overheidsregulering wordt dan veelal 
gereduceerd tot formele wetgeving die van bovenuit wordt opgelegd en gesanctioneerd.275 In de 
Engelstalige literatuur wordt die vorm van regelgeving meestal samengevat als ‘command-and-
control’-regulering. Pleidooien voor zelfregulering gaan er dan van uit dat zelfregulering een aantal 
kwaliteiten bezit die ‘command-and-control’-regulering ontbeert of dat met zelfregulering 
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd die buiten het bereik van de traditionele 
overheidsregulering vallen. Omgekeerd maakt de toetsing van zelfregulering aan een ideaaltypisch 
model van overheidsregulering dat zelfregulering soms te snel wordt afgeschreven of dat 
onrealistische verwachtingen worden gesteld die zelfregulering onmogelijk kan inlossen. Gilhuis 
noemt dat het ‘sollicitatie-procedure-effect’. Daarmee refereert hij aan het verschijnsel dat bij de 
aanwerving van nieuw personeel nogal eens eisen worden gesteld waaraan de reeds in dienst zijnde 
(en goed presterende) medewerkers geenszins voldoen. Vertaald naar deze context leidt dit er toe 
dat de pro’s en contra’s van zelfregulering vaak worden afgewogen aan de theoretische voordelen 
van wetgeving en vice versa. Dat resulteert in een karikaturaal beeld van de werkelijkheid.276 De 
talloze nuances en randbemerkingen die bij de bespreking van de voor- en nadelen dienden te 
worden aangebracht, onderstreepten dat.  
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(3) VOORBIJGESTREEFD - Meer in het algemeen kan worden vastgesteld dat het klassieke beeld 
voorbijgaat aan de verschuivingen in de rol en de plaats die de overheid inneemt in de sturing van 
het maatschappelijke leven. Het beeld van de van bovenuit sturende overheid, waarop de 
dichotomie steunt, is reeds lang verlaten voor meer horizontale modellen van sturing. Daarbij kan 
worden vastgesteld dat een toenemend aantal beleidsinstrumenten de klassieke dichotomie 
overstijgt.277 De overheid bedient zich in toenemende mate van privaatrechtelijke procédés zoals het 
sluiten van overeenkomsten en van diverse andere vormen van gestructureerde samenwerking met 
specifieke maatschappelijke sectoren om haar beleidsdoelstellingen te realiseren.278 Tussen beide 
extremen van private en publieke regulering is daardoor een grijze zone ontstaan waarin private 
regulering gepaard gaat met diverse gradaties van wettelijke verplichtingen, de participatie van 
externen en uiteenlopende vormen van externe controle.279  

RELEVANTIE - Het klassieke beeld behoeft dus bijsturing. De inzet daarvan is niet onbelangrijk. Een 
te beperkte visie op regulering riskeert het reguleringsdebat te herleiden tot de vraag naar meer of 
minder wetgeving. Dat impliceert een nodeloze beperking van de reguleringsopties voor 
beleidsmakers, terwijl de diversifiëring, de fragmentering en het complexer worden van de 
samenleving net vraagt om een brede waaier van regelgevingsopties, of ruimer, 
beleidsinstrumenten.280 Ook vanuit het oogpunt van de te reguleren velden hebben we er alle belang 
bij het perspectief open te trekken en polarisering te vermijden. Het was precies vanuit deze 
bekommernis dat we in dit deel zelfregulering trachten te deconstrueren. 

PLAN - In deze afdeling gaan we nader in op de ruimere samenhang tussen zelfregulering en 
overheidsregulering. We beperken ons nu met andere woorden tot één mogelijke schaal waarop 
vormen van zelfregulering kunnen worden gesitueerd: deze die zelfregulering positioneert ten 
aanzien van de overheid.281 Aan de orde is de wijze waarop de overheid in haar beleid aanknoping 
zoekt bij verschillende vormen van private regulering om beleidsdoelstellingen te realiseren. 
Daarbij vallen meteen twee dingen op.  

(1) Cyclische aandacht - De aandachtsgolven voor zelfregulering kennen ten eerste een cyclisch 
verloop.282 Periodes waarin de overheid zelfregulering actief promoot ter verfijning, uitvoering, 
aanvulling of vervanging van formele regulering, worden afgewisseld met periodes waarin de 
voorkeur wordt gegeven aan een meer gedetailleerde, centrale sturing.283  

(2) Van zelfstandig instrument naar reguleringsmix - Een tweede opvallende vaststelling is dat 
zelfregulering in het laatste decennium kennelijk een nieuwe plaats is gaan innemen in het 
reguleringsdebat. Zelfregulering wordt niet langer uitsluitend belicht als een zelfstandig alternatief 
voor overheidsregulering, maar als een mogelijk onderdeel van een ruimere strategie die tracht te 
 
                                                 
 
277  De vervlechting van staat en belangengroepen en de daaruit voortvloeiende grote diversiteit aan regels die tussenvormen en 

combinaties uitmaken van publieke en private regelgeving is anderzijds geen geheel nieuw fenomeen. Zie bijvoorbeeld F. 
VAN WAARDEN, “Vervlechting van staat en belangengroepen II - Wetgeving en zelfregulering”, Beleid en Maatschappij 
1988, afl. 2, 115. 

278  M. VAN DAMME, “De toenemende instrumentalisering van de wetsidee en de gevolgen ervan”, Lezing in het kader van de 
Binnenlandse Francqui-leerstoel aan de K.U.Brussel, 24 maart 2003, 6, 
http://www.wetsmatiging.be/MFiles/francqui24_03.pdf; B. DE VROOM, Verenigde Fabrikanten, 53. 

279  A.I. OGUS, “Rethinking Self-Regulation”, Ox.J.L.S. 1995, 99. 
280  Dat was bijvoorbeeld één van de aanbevelingen van de Commissie Burger, Recht en Samenleving, zoals die zijn 

weergegeven door S. PARMENTIER, o.c., 139. Zie ook D. SINCLAIR, l.c., 533 en M.E. PRICE en S.G. VERHULST, l.c., 69. 
281  De focus op de verhouding tussen overheidsregulering en zelfregulering die hier wordt uitgewerkt, impliceert geenszins dat 

we het bestaan van vormen van zelfregulering los van de overheid ontkennen (zie trouwens het concept ‘zuivere 
zelfregulering’) of dat we de mate van overheidstussenkomst als de enige mogelijke parameter beschouwen waaraan 
zelfreguleringsinitiatieven kunnen worden afgelezen.  

282  Zie bijvoorbeeld R. TORENVLIED en J. HAKFOORT, “Nieuwe patronen van institutionele sturing”, in R. TORENVLIED en J. 
HAKFOORT (eds.), De staat buitenspel. Overheidssturing en nieuwe instituties, Amsterdam, Beleid en Maatschappij 
Jaarboek, 2001, 11-12.  

283  A.C. PAGE, “Self-Regulation and Codes of Practice”, Journal of Business Law 1980, 24. 
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komen tot een vruchtbare mix van reguleringsinstrumenten. Beide sporen sluiten elkaar niet uit, 
maar blijven naast elkaar bestaan. We beschrijven hierna eerst de context waarin zelfregulering naar 
voren komt als een mogelijk antwoord op de grenzen van het overheidsrecht. Daarna gaan we in op 
de wijze waarop zelfregulering wordt ingeschakeld in het reguleringsbeleid en de nieuwe 
mengvormen tussen overheidsregulering en zelfregulering die daaruit ontstaan.   

 

§1. Zelfregulering en de grenzen van overheidssturing 

De wetten, zeker, zyn niet kwaad; 
‘k Moet zelfs ze nut en heilzaam heten; 

Maar ‘t gaat er mede als met een 
keten, 

Gespannen in een drokke straat; 
Zy stuit den doorgang, zou men 

menen; 
Wie dit gelooft dwaalt buiten ‘t spoor; 

De kleine kruipt er onder door; 
De groote stapt er over heenen.284 

 

De opgang van het fenomeen zelfregulering kan niet los gezien worden van een ruimere crisis in de 
klassieke regulerings- en sturingsvormen. Het zou ons te ver leiden hier het gehele 
maatschappelijke, politieke en economische decor te schetsen waartegen het reguleringsdebat zich 
in de voorbije eeuw heeft afgespeeld. We stippen slechts enkele algemene ontwikkelingen aan die 
mede bepalend zijn voor de wijze waarop zelfregulering vanuit het perspectief van de overheid 
wordt benaderd. 

VAN NACHTWAKERS- NAAR VERZORGINGSSTAAT - In de loop van de vorige eeuw zijn de opvattingen 
over de taak van de overheid en de plaats van het recht in de realisering van die overheidstaken 
ingrijpend gewijzigd. Vanaf de jaren dertig verwierven steeds meer sociaal-economische 
verschijnselen het statuut van politiek-relevante beleidskwestie.285 In de literatuur wordt die evolutie 
wel eens aangeduid als de overgang van een ‘nachtwakersstaat’ naar de ‘verzorgingsstaat’. Van de 
overheid werd met andere woorden op steeds meer terreinen een actieve inbreng in de ordening en 
sturing van de samenleving verwacht.286  

INSTRUMENTALISME - Voor het recht betekende die transformatie een verschuiving van 
‘codificerende’ of ‘ordenende’ regelgeving naar ‘modificerende’ of ‘sturende’ regelgeving.287 Dat 
 
                                                 
 
284  Dit puntdicht van P.G. WITSEN GEYSBEEK uit 1809 (geciteerd door N.Q.M. OOSSCHOT, “Alternatieven voor wetgeving”, 

Openbaar bestuur 1992, afl. 4) geeft aan dat de twijfel over de mogelijkheden van de wet van alle tijden is. 
285  M. VAN DAMME, “Macht en onmacht van de wetgever. Beschouwingen omtrent het moderne wetgevingsbedrijf”, 

Openingslezing Binnenlandse Francqui-leerstoel aan de K.U.B., 24 februari 2003, 3. 
286  S. PARMENTIER, o.c., 30 . 
287  Deze inmiddels ruim aanvaarde terminologie wordt toegeschreven aan T. KOOPMANS, “De rol van de wetgever”, in X., 

Honderd jaar rechtsleven, Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, 223. Een codificerende overheid richt zich in hoofdzaak op het 
vastleggen en handhaven van in de samenleving levende rechtsopvattingen en gedragspatronen en het bewaren van de orde. 
Een modificerende overheid probeert via het recht de rechtsopvattingen en gedragingen in een bepaalde richting te 
veranderen en te sturen. Daarmee samenhangend verschuift dan de klemtoon van de ordenende of waarborgende functie 
van wetgeving naar de instrumenteel-beleidsmatige functie ervan. Zie onder meer H. COREMANS en M. VAN DAMME, 
Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, Die Keure, 2001, 6-7; L.J. WINTGENS, “Inleidende 
tekst. De wet. Contouren van een begrip in evolutie”, in L.J. WINTGENS (ed.), Het wetsbegrip, Acta van het Centrum voor 
wetgeving, regulering en legisprudentie, Brugge, Die Keure, 2003, xx; L.J. WINTGENS, “Het wetsbegrip anders bekeken. 
Alternatieven voor en in wettelijke regulering. Tevens een inleiding tot de legisprudentie, een nieuwe wetgevingstheorie”, 
in L.J. WINTGENS (ed.), Het wetsbegrip, Acta van het Centrum voor wetgeving, regulering en legisprudentie, Brugge, Die 
Keure, 2003, 65-71. 
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had uiteraard nadelige gevolgen voor de ruimte die aan zelfregulering werd gelaten. Domeinen die 
traditioneel aan zelfregulering waren overgelaten, raakten nu ook doordrongen van overheidsrecht. 
Private, informele normen werden in dat kader omgevormd tot algemeen bindende rechtsnormen.288 
Dat alles paste in het paradigma van het wetsinstrumentalisme, waarbij de wet gold als het 
belangrijkste instrument om op een doeltreffende wijze de gewenste sociale, economische en 
culturele hervormingen te bewerkstelligen. De wet als middel tot ‘social engineering’ dus289, of, in 
de woorden van Griffiths: “instrumentalisme is een bepaald perspectief op de maatschappelijke 
betekenis van wetgeving, namelijk het aan wetten toegeschreven vermogen om bewust nagestreefde 
maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen”.290  

NEVENEFFECTEN - Het wetsinstrumentalisme bleef gedurende vele decennia het heersende paradigma 
van de wetten- en beleidsmakers.291 Het resultaat was het ontstaan van een indrukwekkend arsenaal 
aan prescriptieve overheidsregulering; centrale, gedetailleerde bevelen die van bovenuit aan de 
rechtsonderhorigen worden opgelegd in de hoop tot de gewenste gedragswijziging te komen.292 In 
veel gevallen bleek die interventie van de staat, via de creatie van overheidsdiensten of langs 
juridische weg een succesformule, maar zij ontspoorde in overmoed en de overbelasting van het 
overheidsapparaat.293 Dat bleef niet zonder neveneffecten.294 Vanaf het einde van de jaren zeventig 
werd zo de aandacht gevestigd op het slinkende prestatievermogen van de politiek. Twee diagnoses 
lopen in die debatten door elkaar: de ene houdt verband met de overbelasting of overvraging van de 
overheid, de andere richt zich meer op de ongeschiktheid van de overheidsapparatuur om een 
krachtig en efficiënt beleid te ontwikkelen.295 Beide perspectieven vestigen elk op hun manier de 
aandacht op zelfregulering. In het eerste spoor wordt zelfregulering geprezen als middel om de 
overheidstaken te verlichten en het aantal overheidsregels terug te schroeven.296 In het tweede spoor 
wordt zelfregulering aangevoerd als een middel om de overheidsregulering te versterken. 

AFBROKKELING VAN HET CENTRALE GEZAG - Sinds het ontstaan van het debat in de jaren zeventig zijn 
de uitdagingen voor de productie en handhaving van overheidsregulering er niet minder op 
 
                                                 
 
288  F. VAN WAARDEN, “Vervlechting van staat en belangengroepen II - Wetgeving en zelfregulering”, Beleid en Maatschappij 

1988, afl. 2, 115-118. 
289  R. POUND, Social control through law [1942], Londen, Transaction Publ., 1997, 64 e.v. 
290  J. GRIFFITHS, “De sociale werking van rechtsregels en het emancipatorische potentieel van wetgeving”, R.d.W. 1990, 29. 
291  Het beantwoordt doorgaans ook aan de rechtsopvatting van ‘de modale burger’. L.J. WINTGENS, “Het wetsbegrip anders 

bekeken. Alternatieven voor en in wettelijke regulering. Tevens een inleiding tot de legisprudentie, een nieuwe 
wetgevingstheorie”, in L.J. WINTGENS (ed.), Het wetsbegrip, Acta van het Centrum voor wetgeving, regulering en 
legisprudentie, Brugge, Die Keure, 2003, 81. Zowel de theoretische onderbouwing als de praktische toepassingen en 
ervaringen van het rechtsinstrumentalisme maken het voorwerp uit van scherpe kritiek. De Groningse rechtssocioloog 
Griffiths poneert drie stellingen die ingaan tegen de vooronderstellingen van het instrumentalisme. In de eerste plaats is het 
besef gegroeid dat de wetgever niet boven of buiten samenleving staat, maar er deel van uitmaakt en bijgevolg verwikkeld 
is in dezelfde krachtenvelden die gelden voor de samenleving als geheel. Vervolgens zijn zowel de burgers die de 
samenleving uitmaken als hun handelen: wetgeving maakt deel uit van processen van behoud en verandering in de sociale 
‘door en door sociaal’. Zowel hun handelen als het regelen van handelen zijn afhankelijk van de sociale organisatie. Tot 
slot is er geen rechtstreekse bevelsstructuur tussen de wetgever en de burger. De communicatiekanalen tussen zender en 
ontvanger zijn door sterke ruis aangetast. Niettemin blijft een op het rechtsinstrumentalisme gestoelde rechtspraktijk tot op 
de dag van vandaag overheersen. Het Canadese adviescomité met betrekking tot smart regulation wijdt dat niet zozeer aan 
kwade wil vanwege de reguleerders, maar aan een gebrek aan kennis en ervaring en omkadering met betrekking tot de 
ruimere variëteit aan alternatieve instrumenten (EXTERNAL ADVISORY COMMITTEE ON SMART REGULATION, Smart 
Regulation. A Regulatory Strategy for Canada, Rapport ten behoeve van de Canadese Regering, Library and Archives 
Canada Cataloguing in Publication, september 2004, 43). 

292  P. DE GOEDE, “Over het spanningsveld tussen recht en bestuur”, in N. NELISSEN, H. GOVERDE en N. VAN GESTEL (eds.), 
Bestuurlijk vermogen: analyse en beoordeling van nieuwe vormen van besturen, Bussum, Coutinho, 2000, 389. 

293  L. HUYSE, De politiek voorbij, 244. 
294  Zie de al eerder geciteerde analyses van de Commissie Burger, Recht en Samenleving van de Koning Boudewijnstichting 

zoals die zijn weergegeven door S. PARMENTIER, Het recht van de mensen. Naar een kwaliteitsvolle verhouding tussen 
burger, recht en samenleving. Rapport van de Commissie Burger, Recht en Samenleving, Brussel, Koning 
Boudewijnstichting, 2001, 176 p. 

295  L. HUYSE, De politiek voorbij, 244. 
296  Over de mogelijke bijdrage van zelfregulering tot deregulering, zie I-2, A3, punt 2. 
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geworden. Torenvlied en Hakfoort noemen drie ontwikkelingen die de centrale positie van de 
overheid hebben aangeknaagd. Er zijn ten eerste belangrijke ontwikkelingen ‘van bovenaf’: door de 
nauwere internationale samenwerking en de geïntensiveerde supranationale sturing is de locus van 
de regulerende overheid diffuus geworden. Vervolgens is er een zijwaartse ontwikkeling waarbij de 
overheid de verantwoordelijkheid en instrumenten voor maatschappelijke sturing uit handen geeft 
aan andere instituties en organisaties, zoals zelfstandige bestuursorganen, overlegkoepels en 
marktpartijen. Tot slot zijn er een aantal ontwikkelingen ‘van beneden af’: initiatieven van burgers 
en maatschappelijke organisaties om zelf eigen gedragsregels op te stellen en de professionalisering 
op lokaal en regionaal niveau.297 Politieke activiteiten verhuizen bovendien naar sectoren die in 
theorie tot de wereld van de non-politiek behoren: het bedrijfsleven en de onderzoekslabo’s, de 
media en de rechtbanken.298 Het piramidale beeld van de politiek moet daarom plaats maken ten 
voordele van een politieke ruimte als een archipel van allerlei eilandjes, van subsystemen, sectoren 
die al dan niet toevallig verbindingen met elkaar aangaan.299 Luc Huyse gebruikt het beeld van de 
nationale politiek als moderne Gulliver, een reus die schijnbaar alles aankan, maar op duizend en 
één punten is ingesnoerd door wat rondom hem gebeurt.300 

HORIZONTALISERING - Een voor deze context belangrijk aspect daarvan is dat maatschappelijke 
ontwikkelingen, als de ontzuiling en individualisering, en technologische ontwikkelingen, de 
verticale gezagsverhoudingen tussen de staat en haar onderdanen hebben aangetast.301 Het resultaat 
is een ‘horizontalisering van het bestuur’ en een vervlechting tussen overheid en maatschappelijke 
organisaties. De toegenomen complexiteit van beslissituaties plaatst de staat en haar onderdanen in 
een relatie van wederzijdse afhankelijkheid. Het model waarbij de overheid eenzijdig van boven uit 
regels oplegt, raakt daardoor voorbijgestreefd, zodat nieuwe besturingsconcepties moeten worden 
gezocht. ‘Command and control’-technieken maken plaats voor raadpleging, overleg, 
informatieverstrekking, (mede)- financiering en openheid. De overheid kan niet langer van bovenuit 
de samenleving sturen, maar moet in gesprek treden met de diverse sectoren van de samenleving 
om samen het beleid te maken. In een rapport van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid over de toekomst van de rechtsstaat klinkt dat zo: “In plaats van een positie boven 
de maatschappij uit de traditie van social engineering, krijgt de overheid een plaats binnen het 
geheel van wederkerige maatschappelijke verhoudingen. In plaats van een langetermijnoriëntatie 
van planning, treedt een kortetermijnoriëntatie voor het oplossen van problemen op de voorgrond. 
In plaats van een presterende functie kiest de overheid vaker voor ordenende functies op 
voorzieningengebieden. In plaats van verticale modellen van besluitvorming valt het accent 
hoofdzakelijk op horizontale besluitvormingsprocessen”.302 De Swaan spreekt in dat verband van 
 
                                                 
 
297  R. TORENVLIED en J. HAKFOORT, “Nieuwe patronen van institutionele sturing”, in R. TORENVLIED en J. HAKFOORT (eds.), 

De staat buitenspel. Overheidssturing en nieuwe instituties, Amsterdam, Beleid en Maatschappij Jaarboek, 2001, 11-13. 
298  L. HUYSE, De politiek voorbij. 
299  FRISSEN, De lege plek van de macht, 1993 geciteerd door L. HUYSE, 32-33. 
300  L. HUYSE, Gullivers probleem, 31. 
301  De toegenomen verwevenheid en horizontalisering zijn aangewakkerd door tal van factoren aan de zijde van de overheid, 

aan de zijde van de maatschappelijke instellingen en factoren van meer algemene aard. Het WRR-rapport noemt onder 
meer als factoren aan de zijde van de overheid: (1) de verkleining van de afstand tussen overheid en maatschappij (2) de 
uitbreiding van overheidssubsidiëring; (3) de uitbreiding van de wet- en regelgeving en het staatstoezicht op voorheen 
autonome maatschappelijke actoren (4) de opheffing van koepelinstellingen en ontzuiling; (5) de planning en 
verzelfstandiging ten aanzien van de gesubsidieerde sector; (6) de verzwakking van het legaliteitsbeginsel en de 
toenemende beleidsvrijheid van departementale diensten en (7) het feit dat maatschappelijke instellingen voor hun 
inkomsten minder eenzijdig afhankelijk zijn geworden van de centrale overheid (langs drie lijnen: een deel van de civil 
society is gecommercialiseerd, een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de civil society is overgedragen aan de 
gemeenten en tot slot is de invloed van de EU voelbaar geworden in de civil society). Relevante algemeen 
maatschappelijke ontwikkelingen zijn onder meer de opkomst van de diensteneconomie en de verhoging van het 
onderwijspeil en de kennisintensivering. (WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID (Ned.), De toekomst van 
de nationale Rechtsstaat, Rapporten aan de regering nr. 63, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, 117-129). 

302  WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID (Ned.), De toekomst van de nationale Rechtsstaat, Rapporten aan 
de regering nr. 63, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, 115. De Raad voegt er wel aan toe dat de horizontalisering niet over de 
hele lijn geldt. 
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een verschuiving van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding, anderen van de 
overgang van ‘droit imposé’ naar ‘droit négocié’. Opvallend is dat deze verschuiving niet geïsoleerd 
optreedt, maar zich in verschillende Westerse landen aftekent.303 

OP ZOEK NAAR NIEUWE STURINGSVORMEN - Deze verbrokkeling en transformatie van het politieke 
domein leidt tot een verdere ondermijning van de doeltreffendheid van de klassieke 
sturingsmechanismen. Van het recht wordt gezegd dat de klassieke centrale hiërarchische sturing 
niet of onvoldoende aansluit bij de omstandigheden van het te regelen maatschappelijke veld. Op 
beleidsniveau is daarom in toenemende mate gezocht naar nieuwe sturingsvormen, die kunnen 
toelaten de genoemde problemen te overstijgen. De moderne vormen van sturing worden gekaderd 
in een ‘nieuwe regulerende staat’ die gedragingen van op een zekere afstand probeert te sturen aan 
de hand van een veelheid aan strategieën, waaronder alternatieve vormen van regulering of 
economische stimulansen.304 Braithwaite verwoordt die evolutie als volgt: “The nightwatchman 
state which preceded the Keynesian state will be conceived as one where most of the steering and 
rowing (Osborn and Gaebler 1992) was done in civil society. The Keynesian state that succeeds it 
has the state do a lot of rowing, but was weak on steering civil society. The new regulatory state that 
is most recent in this chronology holds up state steering and civil society rowing as the ideal”.305 

THEORETISCHE ONDERBOUW - De zoektocht naar nieuwe sturingsvormen wordt geflankeerd door een 
gelijktijdige bezinning in de sociale wetenschappen over de oorzaken van (en remedies tegen) de 
communicatiestoornis tussen het recht en de samenleving.306 Eén van de meest geciteerde auteurs in 
dat verband is de Duitse rechtssocioloog Gunther Teubner.307 Centraal in Teubners oeuvre staat de 
vraag in hoeverre overheidsinterventie met behulp van het recht nog mogelijk is wanneer het recht 
en de maatschappelijke subsystemen die het recht tracht te beïnvloeden, autopoietische trekken 
vertonen.308 Bij het uitdenken van een antwoord, gaat Teubner uitdrukkelijk in op de mogelijkheden 

 
                                                 
 
303  N.J.H. HULS, H.D. STOUT en B. DE VROOM, “Welk effect mogen we van een wet verwachten?”, Openbaar bestuur 1992, 

afl. 6-7, 6. 
304  C. PARKER, “Reinventing Regulation within the Corporation. Compliance-Oriented Regulatory Innovation”, 

Administration and Society 2000, afl. 5, 530, in C. SCOTT (ed.), Regulation, Burlington (USA), Ashgate Publishing 
Company, 2003, 390. 

305  J. BRAITHWAITE, “The New Regulatory State and the Transformation of Criminology”, British Journal of Criminology 
2000, vol. 40, afl. 2, 223. De uitdrukking ‘from rowing to steering’ is ontleend aan D. OSBORNE en T. GAEBLER, 
Reinventing Government, 1992. In de moderne samenleving vanaf de jaren tachtig, is de overheid verantwoordelijk voor 
het sturen (het aangeven van de richting, leiden, gidsen, …), terwijl de civil society de functie van het roeien heeft 
overgenomen (in de vorm van bedrijfsvoering en het leveren van diensten). Zie ook bijvoorbeeld C. SCOTT, 
“Accountability in the regulatory state”, J.L.S. 2000, vol. 27, afl. 1, 44. 

306  Antropologe Sally MOORE vertaalt de crisis vanuit een theorie van semi-autonome sociale velden. AYRES en BRAITHWAITE 
deden onderzoek naar flexibele, doelgerichte en op onderhandeling steunende vormen van regulering, die zij onder de 
noemer ‘responsief recht’ samenbrengen. 

307  Teubner was zeker niet de eerste die de samenleving in termen van sociale systemen analyseerde. Zijn onderzoek schakelt 
zich in in een ruimere traditie van auteurs als WEBER, PARSONS, LUHMANN, HABERMAS en SELZNICK en NONET.  PARSONS 
geldt als peetvader van de systeem-theoretische benadering (The social system, New York, 1951). Voor verwijzingen zie G. 
TEUBNER, “Substantive and reflexive elements in modern law”, Law and Society Review 1983, 243. 

308  Uitgangspunt van Teubners denken is dat de samenleving functioneel gedifferentieerd is in vele naast elkaar bestaande 
subsystemen als het recht, de wetenschap, de economie, het onderwijs, de politiek en de religie. Elk van deze subsystemen 
is zelf-referentieel: het gaat om autonome, operationeel gesloten deelsystemen die in de eerste plaats op zelfbehoud gericht 
zijn. De interne communicatie verloopt via eigen specifieke binaire codes die alle handelingen en communicaties beheersen 
en structureren. Externe signalen kunnen nog wel worden opgepikt (er blijft met andere woorden een zekere cognitieve 
openheid naar de buitenwereld toe), maar worden hertaald naar de eigen interne codes. Er vindt dus geen rechtstreekse 
beïnvloeding plaats van de buitenwereld op de werking en output van de sociale systemen. Het autopoietisch subsysteem 
werkt als het ware als een ‘black box’. De input en de output zijn voor iedereen kenbaar, maar niemand weet welke interne 
processen er zich tussen beide hebben afgespeeld en hoe het subsysteem vanuit die input tot die welbepaalde output 
gekomen is. Deze theorie heeft uiteraard grote gevolgen voor de sturingsmogelijkheden van het recht. Zowel het recht als 
de sociale systemen die het recht beoogt te reguleren, zijn autopoietische, en dus zelfreferentiële systemen. Dat creëert 
onder meer wat Teubner een ‘regulatief trilemma’ noemt: wanneer de regulering onvoldoende rekening houdt met de 
voorwaarden en eigenheden van de structurele koppeling van recht, politiek en de samenleving, leidt dit onvermijdelijk tot 
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om zelfregulering in te schakelen als sturingsmechanisme. Dat verklaart meteen de 
aantrekkingskracht van zijn inzichten voor het zelfreguleringsdebat.309 Teubners vertrekpunt is 
immers dat afstand moet worden genomen van het klassieke, regulatieve recht dat immers niet in 
staat is gebleken om rechtstreeks sturend op te treden ten aanzien van de maatschappelijke 
subsystemen. Het alternatief is voor Teubner een nieuw type van recht, ‘reflexief recht’, dat niet 
langer de regelgevende verantwoordelijkheid naar zich toetrekt, maar zich beperkt tot het op gang 
brengen, bijsturen en waar nodig herdefiniëren van zelfregulerende processen en mechanismen.310 
Reflexief recht mag echter niet begrepen worden als een noodzakelijke beperking van de rol van de 
overheid. Het is meer dan het overlaten van reguleringsvraagstukken aan puur maatschappelijke 
zelfregulering. Het maakt gebruik van dwang en sancties om zo het institutionele ontwerp van 
zelfregulerende maatschappelijke instellingen te activeren en te sturen.311 De kernboodschap van 
reflexief recht schuilt in “het opgeven van de starheid van een command and control-benadering 
van regulering en het zoeken naar vormen die recht doen aan de maatschappelijke context en 
tegelijkertijd het zelfregulerende potentieel ervan benutten”.312  

Hoewel Teubners werk niet van kritiek gespaard is gebleven, wordt het – zoals gezegd  - geregeld 
geciteerd als rechtstheoretische basis voor wettelijk geconditioneerde zelfregulering.313 Witteveen 
merkt echter terecht op dat autopoiese, al dan niet uitgewerkt tot een leer over reflexief recht, zeker 
in Teubners latere werk, niet automatisch leidt tot een lofzang op wettelijk gecoördineerde 
zelfregulering.314 Teubner zegt zelf overigens met zoveel woorden dat reflexief recht geen 

 
                                                 
 

één van de drie mogelijke vormen van reguleringsfalen: hetzij incongruentie van recht, politiek en samenleving, hetzij de 
kolonisering door het recht van de samenleving, hetzij over-socialisering van het recht. 

309  In wetenschappelijke studies over zelfregulering komen Teubners inzichten zeer geregeld ter sprake. Op 24 
september 1991 vond in Leiden onder de titel Reflecties op reflexief recht een studiedag plaats die gewijd was aan het 
door TEUBNER ontwikkelde ‘reflexief recht’-concept (N.J.H. HULS, H.D. STOUT en T.H.M. DE BEER (eds.), Reflecties 
op reflexief recht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1992, 238 p.). De Nederlandse jurist Rob VAN GESTEL maakte 
recentelijk nog gebruik van Teubners analyses in zijn proefschrift (R. VAN GESTEL, Zelfregulering, milieuzorg en 
bedrijven, 428 p.) en enkele daaruit volgende publicaties (R. VAN GESTEL, “De tegenstelling voorbij: over 
grondslagen en wettelijke kaders voor zelfregulering in het milieurecht”, T.M.R. 2001, 106-115; R. VAN GESTEL, 
“Milieuwetgeving van de toekomst”, R.d.W. 2001, afl. 2, 5-32). Zie verder ook: B. LIBOIS, “Autorégulation ou 
démocratisation?”, in B. GREVISSE (ed.), Recherches en communication nr. 9, L’autorégulation des journalistes, 
1998, 25-32; I. VAN DER VLIES, “Geleidelijke regelgeving”, Openbaar Bestuur 1992, afl. 10, 6-11 en J. BLACK, 
“Constitutionalising Self-Regulation”, M.L.R. 1996, 24-55 (met verwijzingen aldaar). Opmerkelijk is dat Teubners 
ideeën ook op beleidsniveau zijn aangegrepen ter onderbouwing van nieuwe sturingsconcepten. Zo bijvoorbeeld in 
de Nederlandse beleidsnota ‘Zicht op wetgeving’ (5 maart 1991, TK 1990-91, 22 08, nrs. 1-2. Zie ook de 
Nederlandse studie: J. WIJKHUIJS, “Vernieuwing geluidhinderbeleid, nieuwe aanpak - nieuwe kans: reflexieve aanpak 
van geluidhinder kent beperkingen”, Arena (Ned.) 2004, afl. 3, 58-60. Dat meer praktische beleidsniveau zal 
overigens worden aangesneden in de volgende afdeling. 

310  Reflexief recht is met andere woorden ‘procedureel, faciliterend recht’ (H.D. STOUT en N.J.H. HULS, “Reflexiviteit, 
autopoiese en rechtsstatelijkheid”, in N. HULS, H. STOUT en T. DE BEER (eds.), Reflecties op reflexief recht, 219). Het richt 
zich op “het op gang brengen van zelfregulerende processen” of op de juridische controle op zelfregulering en dat met 
name op drie punten: de organisatie, de procedures en de herverdeling van bevoegdheden (G. TEUBNER, “Juridification – 
Concepts, Aspects, Limits, Solutions”, in G. TEUBNER (ed.), Juridification of Social Spheres. A Comparative Analysis in 
the Areas of Labor, Corporate, Antitrust and Social Welfare Law, Berlijn, Walter de Gruyter, 1987, 5). 

311  G. TEUBNER, “Reflexief recht: de kracht van niet-statelijk recht”, in N. HULS, H. STOUT en T. DE BEER (eds.), Reflecties op 
reflexief recht, 71-84. 

312  Ibid., 73. Opgemerkt moet worden dat Teubner in zijn latere werk steeds pessimistischer wordt over de 
sturingsmogelijkheden van het recht. Ook de notie ‘reflexief recht’ verdwijnt in zijn latere werk wat naar de achtergrond. 

313  B.R. DORBECK-JUNG, “Wettelijk geconditioneerde zelfregulering; symbolisch concept of instrument met gevolgen?”, in P. 
EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 141-154; N.J.H. HULS en H.D. STOUT, “Reflecties op reflexief recht”, in N. 
HULS, H. STOUT en T. DE BEER (eds.), Reflecties op reflexief recht, 1-2. 

314  W.J. WITTEVEEN, “Schrijft de wet zichzelf?”, in N. HULS, H. STOUT en T. DE BEER (eds.), Reflecties op reflexief recht, 58-
59. WITTEVEEN wijst in dat verband op de rekbare inhoud van het begrip ‘systeem’. Het ‘systeem’ waarop de autopoiese 
doelt, is van een geheel andere orde dan de twee systemen (een sturend en een bestuurd systeem) die het concept 
gecoördineerde zelfregulering veronderstelt. Zelfregulering kan volgens WITTEVEEN dan ook beter in termen van ‘semi-
autonome sociale velden’ gedacht worden (naar het concept van de Californische antropologe Sally Moore) dan in termen 
van ‘systemen’. Anders dan bij TEUBNER die uitgaat van het wezen van de samenleving als geheel en abstractie maakt van 
de individuen, organisaties of instituties die deze samenleving vormen, verwijst het concept ‘semi-autonoom sociaal veld’ 
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zelfreguleringsappèl inhoudt.315 In zijn essentie blijft de theorie wel een waardevol referentiekader 
om de weerbarstigheid en (relatieve) immuniteit van maatschappelijke velden en organisaties voor 
rechtstreekse beïnvloeding door het recht te duiden.316 Uit Teubners analyse volgt dat regulering de 
meeste slaagkansen heeft voor zover zij aansluit bij de cultuur en waarden van het gereguleerde. 
Ten tweede kan de theorie van Teubner, aldus Wilthagen, leiden tot een bezinning op de 
voor(onder)stellingen die wetgevers, beleidsmakers en onderzoekers hanteren over de 
maatschappelijke werkelijkheid out there.317 

§2. De symbiose van zelfregulering en overheidsregulering  

SYMBIOSE - De combinatie van wetenschappelijke inzichten als die van Teubner en de in de praktijk 
vastgestelde tekorten in de sturingscapaciteit van de overheid, bijvoorbeeld ten aanzien van het 
internet, vormde de voedingsbodem voor een recente hausse in het reguleringsdebat. Eén van de 
vragen die daarin wordt geëxploreerd is of een meer adequate vorm van sturing kan worden bereikt 
door het samengaan van publieke en private vormen van regulering. Mede op basis van empirisch 
onderzoek groeit de overtuiging dat zelfregulerende mechanismen die ondersteund worden door een 
vorm van overheidsinterventie doeltreffender zijn dan geïsoleerde vormen van zelfregulering.318 
Omgekeerd kan ook zelfregulering een versterking bieden ten overstaan van klassieke 
overheidsregulering. Boddewyn formuleert dat zo: “The overlap between self-regulation and other 
forms of social control is necessary to the extent that a good part of the law reflects generally-
accepted community and market standards. The role of self-regulation is to ‘internalize’ such 
standards and generate ‘moral adhesion’ to them. Self-regulation’s complementary role, therefore 
should be conceived not only in terms of developing and applying additional norms, but also in 
reinforcing those norms emanating from the Community, Market and State”.319 

PLAN - Het resultaat van dit alles is dat zelfregulering en overheidsregulering in de 
zelfreguleringsliteratuur niet langer vanuit een tegenstelling worden belicht, maar vanuit hun 
onderlinge verwevenheid. Uit de samensmelting tussen beide groeide zelfs een nieuw concept: 
coregulering, dat sinds kort zelfregulering van de troon dreigt te stoten als voorwerp van 
maatschappelijke en politieke belangstelling. Het concept laat toe het eerder voorgestelde 
continuüm tussen overheidsregulering en zelfregulering nader in te vullen. Daarom wordt het hierna 
in een eerste punt verder toegelicht. De coreguleringsdiscussie gaat echter verder dan dat: zij vestigt 
de aandacht op een ruimere reguleringsstrategie. Daarmee sluiten we deze afdeling af. 

1. Coregulering als middenweg tussen overheidsregulering en zelfregulering 
MIDDENWEG - Coregulering wordt doorgaans gezien als een mechanisme dat de voordelen van 
overheidsregulering en zelfregulering combineert. Het koppelt de voorspelbaarheid en bindende 
kracht van wetgeving aan de meer flexibele mogelijkheden van een zelfregulerende benadering. De 
techniek laat toe om tegemoet te komen aan de bezorgdheid over de gebrekkige rechtstatelijke 

 
                                                 
 

van Moore immers naar een conglomeraat van interagerende individuen met uiteenlopende rollen, optieken en belangen 
(WITTEVEEN, l.c., 60). WITTEVEEN heeft verder twijfels bij de relatieve geslotenheid en exclusiviteit van maatschappelijke 
systemen die TEUBNER vooropstelt (W.J. WITTEVEEN, l.c., 66). 

315  G. TEUBNER, Recht als autopoietisches System, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989, 83-87; N.J.H. HULS en H.D. STOUT, 
“Reflecties op reflexief recht”, in N. HULS, H. STOUT en T. DE BEER (eds.), Reflecties op reflexief recht, 13. WILTHAGEN 
verwijst ook naar een mondelinge mededeling waarin TEUBNER aangeeft dat het begrip regulering van zelfregulering niet al 
te centraal dient te worden gesteld (T. WILTHAGEN, l.c., 126). 

316  T. WILTHAGEN, “Recht in een gesloten samenleving. Het debat over reflexief recht en autopoiese”, R.d.W. 1992, afl. 1, 135. 
317  Ibid. 
318  N. GUNNINGHAM en J. REES, “Industry Self-Regulation: An Institutional Perspective”, Law & Policy 1997, 366. 
319  J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-Regulation: True purpose and limits”, Journal of Advertising 1989, vol. 18, afl. 2, 20. 
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kwaliteit van zelfregulering, zonder afbreuk te doen aan de flexibiliteit ervan.320 Zij knoopt aan bij 
de zelfregulerende vermogen en de aanwezige expertise bij de diverse maatschappelijke 
doelgroepen zoals bedrijven, brancheorganisaties en consumenten, zonder dat de overheid haar 
eigen verantwoordelijkheden ontkent of afwentelt. Wetgeving kan daarenboven aan 
zelfreguleerders de tanden geven om zo nodig eens te bijten in plaats van te blaffen.321 Het resultaat 
van die inclusieve aanpak is een ruimer draagvlak en een grotere legitimiteit voor de regelgeving.322 
Bovendien kan de tussenkomst van de overheid weer enige stroomlijning en eenheid aanbrengen in 
de onoverzichtelijke wildgroei aan zelfreguleringsinitiatieven die in sommige sectoren dreigt te 
ontstaan. Ten opzichte van (zuivere) ‘command-and-control’-wetgeving biedt coregulering het 
voordeel dat zij voldoet aan bepaalde reguleringsbehoeften en –noden, zonder dat de overheid alles 
van bovenuit dient te sturen en te controleren. Tegelijk houdt die overheid een vinger aan de pols in 
domeinen die in eerste instantie aan haar greep ontsnapten of waar de traditionele sturing van 
bovenuit onvoldoende doeltreffend is gebleken. Doordat zij aansluit bij de private zelfregulerende 
initiatieven is de regulering in theorie verzekerd van een grote nalevingsmogelijkheid en -
bereidheid. De betrokkenheid van diegenen die de regels op het terrein moeten toepassen, levert de 
nodige informatie voor een toepassingsgerichte regelgeving én voor een adequate handhaving. De 
medewerking van de private sectoren kan immers de kwaliteit, frequentie en ernst van de 
nalevingscontroles verhogen.323 Het samengaan van overheidsregulering en zelfregulering 
vermindert tot slot de spanning en kosten die ondernemingen in andere gevallen ondervinden om 
alle toepasselijke regelstelsels met elkaar te combineren.324 Tot slot geeft de overheid door haar 
betrokkenheid bij de regulering opnieuw blijk van betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De 
wettelijke omkadering van de zelfregulering kan in die zin gelden als een gedeeltelijk herstel van 
het primaat van de politiek, bijvoorbeeld in domeinen waar de bescherming van fundamentele 
waarden en normen in het geding is.325 

MEERZINNIG - Tot zover niets dan lof over de nieuwe ster aan het reguleringsfirmament. 
Coregulering presenteert zich als een vruchtbare combinatie van overheidsregulering en 
zelfregulering. Tegelijk komt het tegemoet aan de tendensen naar horizontalisering en 
responsabilisering van de private sectoren in de samenleving. Net als zijn collega ‘zelfregulering’ is 
coregulering echter een meerzinnig concept, dat enerzijds nog in volle ontwikkeling is en anderzijds 
evenzeer op bezwaren stoot. Die punten komen nu aan bod. 

 

1.1. Coregulering: conceptualisering  

TWEE BETEKENISCLUSTERS - In zijn algemeenheid verschijnt coregulering als een verzamelterm voor 
alle coöperatieve vormen van regulering, waarbij elementen van overheidsregulering en 
zelfregulering worden gecombineerd om overheidsdoelstellingen te realiseren.326 Binnen dat ruime 

 
                                                 
 
320  Zie bijvoorbeeld ook voor Nederland het verslag van de WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID , Staat 

zonder land. Een verkenning van bestuurlijke gevolgen van informatie- en communicatietechnologie, Rapporten aan de 
Regering nr. 54, Den Haag, Sdu Uitgevers, 1998 (geciteerd bij N. SITOMPOEL e.a., o.c., 15-16). 

321  C. DOYLE, “Self-Regulation and Statutory Regulation”, Business Strategy Review 1997, vol. 8, afl. 3, 42. 
322  Com (2201) 428 Final, European Governance – A White paper, 21. http://europa.eu.int/eur-

lex/en/com/cnc/2001/com2001_0428en01.pdf; X., Self-Regulation of Digital Media Converging on the Internet: Industry 
Codes of Conduct in Sectoral Analysis, Programme in Comparative Media Law & Policy, Oxford University Centre for 
Socio-Legal Studies, 30 april 2004, www.selfregulation.info, 9. 

323  R. BALDWIN en M. CAVE, Understanding regulation: theory, strategy, and practice, Oxford, Oxford University Press, 
1999, 135. 

324  I. AYRES en J. BRAITHWAITE, Responsive Regulation, 111. 
325  H.D. STOUT en N.J.H. HULS, “Reflexiviteit, autopoiese en rechtsstatelijkheid”, in N. HULS, H. STOUT en T. DE BEER (eds.), 

Reflecties op reflexief recht, 231; C. UYTTENDAELE, Openbare informatie: het juridisch statuut in een convergerende 
mediaomgeving, Antwerpen, Maklu, 2002, 351. 

326  C. PALZER, “European Provisions for the Establishment of Co-Regulation Frameworks”, in European Audiovisual 
Observatory, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 3. Uitzonderlijk wordt coregulering 
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kader is opnieuw een heel scala aan reguleringsvormen mogelijk. Uit de talloze definities die 
inmiddels zijn voorgesteld, rijzen schematiserend twee grote modellen op.327 Yves Poullet, 
professor aan de rechtsfaculteiten van Luik en Namen, onderscheidt een Frans-geïnspireerde 
benadering en een meer Duits-geïnspireerd model dat tot uiting komt in het Europese Inter-
institutionele akkoord ‘Betere regelgeving’ van 2003.328  

1. COREGULERING ALS OVERLEGMODEL - Het eerste, Franse, model zou een overlegmodel van 
coregulering kunnen worden genoemd. Coregulering duidt dan op regulering die is ontstaan in 
gezamenlijk overleg tussen publieke overheden en het bedrijfsleven of regulering waarbij publieke 
en private partners een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Vanuit het perspectief van 
zelfregulering is dit eerder ‘onderhandelde’ of ‘overlegde’ zelfregulering genoemd. Het verschil 
tussen beide concepten is dat coregulering steeds de betrokkenheid van de overheid impliceert, daar 
waar overlegde zelfregulering ook tussen private partijen kan ontstaan. Coregulering wordt in deze 
optiek meer een methode voor de totstandkoming van regelgeving, dan een zelfstandig 
reguleringstype. Die benadering komt duidelijk naar voren in een verslag over coregulering op het 
internet dat het Franse parlementslid Christian Paul redigeerde in opdracht van de eerste minister en 
dat nogal wat weerklank kreeg in het debat over de regulering van het internet. Volgens Christian 
Paul is coregulering in de eerste plaats een methode in plaats van een rechtsbron: “Si les institutions 
démocratiques veulent remplir leur rôle sans se trouver court-circuitées par la réalité, elles doivent 
être capables de traiter les questions posées avec la rapidité et la pertinence nécessaires. Elles 
doivent le faire en écoutant davantage, en collaborant mieux avec l’ensemble des acteurs et des 
parties prenantes aux débats. Elles doivent savoir se focaliser sur les sujets dont les enjeux sont 
essentiels et où leur intervention est décisive, et laisser différentes formes - pas uniquement 
marchandes – d’autorégulation s’exercer là où elles suffisent à répondre aux attentes sociales. Il 
s’agit donc, non pas de définir une nouvelle source de droit, une nouvelle forme de régulation, mais 
de trouver une méthode adaptée aux temps nouveaux. C’est cette méthode que désigne le terme de 
‘corégulation’.”329 

Overleg: afgedwongen of vrijwillig - Het overleg tussen private partijen en de overheid om samen 
regulering tot stand te brengen, kan berusten op vrijwilligheid, maar kan ook door de overheid 
worden afgedwongen. Ayres en Braithwaite vragen aandacht voor een bijzonder reguleringsmodel 
waarbij de overheid met individuele ondernemingen onderhandelt om samen regulering tot stand te 
brengen op maat van die specifieke onderneming.330 Zij duiden die situatie aan met de term 
‘enforced self-regulation’, die zij onderscheiden van coregulering.331 Enforced self-regulation wordt 
 
                                                 
 

nog ruimer gezien, als een synoniem voor meerzijdige zelfregulering; zelfregulering waarin meerdere partijen, hetzij de 
overheid, hetzij private derden, een stem hebben. 

327  Voor een overzicht van de begripsomschrijvingen die er in de communicatiesector aan worden gegeven, zie : W. SCHULZ 
en T. HELD, Regulierte Selbstregulierung als Form modernen Regierens. Im Auftrag des Bundesbeauftragten für 
Angelegenheiten der Kultur und der Medien, Hamburg, Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts nr. 10, Verlag Hans-
Bredow-Institut, mei 2002 (eindrapport), A-4 en 5 en X., Interim Report. Study on Co-Regulatory Measures in the Media 
Sector, Study for the European Commission, Directorate Information Society, Hamburg, 19 mei 2005, 7-15. 

328  Y. POULLET, “Technologies de l’information et de la communication et “co-régulation”: une nouvelle approche?”, Droit et 
Nouvelles Technologies 2004, http://www.droit-technologie.org, 3. 

329  C. PAUL, Du droit et des libertés sur l’Internet, Doc. Fr., 2000, 75 e.v., http://www.christian-
paul.net/sesCombats/index.php?idE=1&idR=13&idSR=36. Het rapport van Christian Paul lag aan de basis van de 
oprichting van het ‘Forum des droits de l’Internet’, een organisme voor coregulering ten aanzien van het internet. 

330  Het is voor velen de vraag of dergelijke vormen van regulering nog wel als zelfregulering kunnen worden aangemerkt. 
Julia BLACK argumenteert dat ‘enforced self-regulation’, zoals opgevat door AYRES en BRAITHWAITE, geen echte 
zelfregulering meer is, omdat zelfregulering volgens haar best omschreven wordt als een situatie waarin “a collective group 
imposes regulation on its components” (J. BLACK, “An economic analysis of regulation: one view of the Cathedral”, OJLS 
1997, 699-706). 

331  Anders: BALDWIN en CAVE die onder ‘enforced self-regulation’ verstaan: “self-regulation can be classified as ‘enforced’ 
when it is subject to a form of governmental structuring or oversight”. Voor hen vallen de termen coregulering en enforced 
zelfregulering dus samen (R. BALDWIN en M. CAVE, Understanding regulation: theory, strategy, and practice, Oxford, 
Oxford University Press, 1999, 39). 



H2. Zelfregulering ‘versus’ overheidsregulering 

 

 61 

in twee opzichten afgedwongen van individuele ondernemingen. Ten eerste worden de 
ondernemingen geprikkeld door ‘de schaduw van de hiërarchie’: de dreiging met (minder 
aangepaste) wetgeving van bovenuit, indien zij geen medewerking verlenen. Ten tweede kunnen de 
privaat tot stand gekomen regels publiek afgedwongen worden.332 

2. COREGULERING ALS REGULERINGSMIX - Coregulering komt echter ook in een andere betekenis ter 
sprake, als een verzamelterm voor vormen van zelfregulering die op een of andere wijze onder 
toezicht staan van en/of bekrachtigd worden door de overheid. De tussenkomst van de overheid kan 
zich voordoen voorafgaand aan de uitwerking van het zelfreguleringssysteem (top down-
benadering) of achteraf, wanneer de overheid een bestaand zelfreguleringssysteem integreert in een 
overheidskader (bottom up-perspectief).333 Anders dan in de vorige betekenis presenteert 
coregulering zich hier als de verdeling van de reglementerende verantwoordelijkheid tussen twee in 
oorsprong gescheiden werelden: zelfregulering en overheidsregulering.334 Uit de combinatie van 
beide ontstaat als het ware een reguleringsmix, waarin beide reguleringsvormen elkaar wederzijds 
versterken.335 In de actuele reguleringspraktijk en –discussies krijgt vooral het top down-perspectief 
de aandacht. Het staat onder meer centraal in het Europese Interinstitutionele akkoord ‘Beter 
Regelgeven’ van 16 december 2003.336 

GEREGULEERDE ZELFREGULERING? - In de Duitstalige literatuur is voor deze tweede invulling van 
coregulering een nieuwe term voorgesteld: ‘Regulierter Selbstregulierung’ of ‘Regulated Self-
Regulation’.337 De Duitse onderzoekers Schulz en Held verkiezen dit concept boven ‘coregulering’, 
als overkoepelende term voor “Selbstregulierung, die in einen staatlich gesetzten Rahmen 
eingepasst ist bzw. auf rechtlicher Grundlage erfolgt”.338 Meer dan het Angelsaksische 
‘coregulering’ benadrukt ‘gereguleerde zelfregulering’ de rol die de overheid behoudt in de 
modulering van maatschappelijke processen. De literatuur rond ‘gereguleerde zelfregulering’ spitst 
zich dan ook toe op de instrumenten die de overheid aanwendt om zelfreguleringsprocessen (bij) te 
sturen met het oog op de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen.339  

TERMINOLOGIE - Schulz en Held beperken de betekenis van zelfregulering tot vormen van regulering 
waarbij de overheid geen rol te spelen heeft. Dat maakt dat het concept ‘zelfregulering’ voor hen 
 
                                                 
 
332  I. AYRES en J. BRAITHWAITE, Responsive Regulation, 101-102. OGUS merkt op dat die benadering verschillende nadelen 

heeft: naast de hoge kostprijs vereist zij dat de onderneming groot is en gereguleerde activiteit van die aard is dat ze 
specifieke gedifferentieerde standaarden vereist. 

333  Het onderscheid tussen een top-down en een bottom-up perspectief werd onder meer voorgesteld in het zogeheten 
‘Mandelkern’-rapport, één van de rapporten die de theoretische basis vormen voor de reflectie over de hervorming van de 
reguleringsinstrumenten en -strategie van de Europese Unie (zie I-2, A3, §2). 

334  Y. POULLET, “Technologies de l’information et de la communication et ‘co-régulation’: une nouvelle approche?”, Droit et 
Nouvelles Technologies 2004, http://www.droit-technologie.org, 6-7. 

335  P. EIJLANDER, “Possibilities and Constraints in the Use of Self-Regulation and Co-Regulation in Legislative Policy: 
Experiences in the Netherlands - Lessons to Be Learned for the EU?”, Electronic Journal of Comparative Law januari 
2005, vol 9.1, http://www.ejcl.org/91/art91-1.html, 6. 

336  Zie verder I-2, A3. 
337  Het concept is vooral schatplichtig aan het werk van de Duitse rechtsgeleerde Wolfgang HOFFMANN-RIEM: W. HOFFMANN-

RIEM, “Multimedia-Politik vor neuen Herausforderungen”, Rundfunk und Fernsehen 1995, 125; W. HOFFMANN-RIEM, 
Regulating Media, New York/London, 1996, 326. 

338  Die definitie werd ook voorgesteld op de Birmingham Audiovisual Conference; 
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key_doc/saarbruck_en.htm. Het concept Regulated Self-Regulation treffen we 
onder meer aan bij W. STREECK en P.C. SCHMITTER, o.c., 1985, 22; W. HOFFMANN-RIEM, “Medienregulierung als 
regulierte Selbstregulierung”, Bertelsmann Briefe 1996, 52-55; W. SCHULZ en T. HELD, Regulated Self-Regulation as a 
Form of Modern Government (Interim Report), Hamburg, Hans-Bredow-Institut für Medienforschung, oktober 2001 en W. 
SCHULZ en T. HELD, Regulierte Selbstregulierung als Form modernen Regierens. Im Auftrag des Bundesbeauftragten für 
Angelegenheiten der Kultur und der Medien, Hamburg, Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts nr. 10, Verlag Hans-
Bredow-Institut, mei 2002 (eindrapport). 

339  W. SCHULZ en T. HELD, Regulierte Selbstregulierung als Form modernen Regierens. Im Auftrag des Bundesbeauftragten 
für Angelegenheiten der Kultur und der Medien, Hamburg, Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts nr. 10, Verlag Hans-
Bredow-Institut, mei 2002 (eindrapport), A-5. 
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niet bruikbaar is om mengvormen tussen zuivere overheidsregulering en zuivere zelfregulering aan 
te duiden. In het eerste hoofdstuk van deze studie werd echter een graduele benadering van 
zelfregulering bepleit, waarbij zelfregulering aan de hand van een aantal parameters op 
verschillende schalen kan worden uitgetekend ten opzichte van andere vormen van regulering. 
Coregulering doet zich in deze optiek voor als een verzamelterm voor zelfreguleringsinitiatieven die 
zich situeren in de grijze zone tussen beide polen van het continuüm dat zuivere zelfregulering en 
zuivere overheidsregulering tegenover elkaar plaatst.340 In het volgende punt proberen we dat 
concreter te maken. 

1.2. Nadere invulling van het continuüm tussen zelfregulering en overheidsregulering 

1.2.1. Verschillende vormen van sturing of conditionering van zelfregulering door de overheid 
DRIE MODALITEITEN - Eijlander en Voermans onderscheiden in hun handboek Wetgevingsleer 
grofweg drie manieren waarop de wetgever zelfregulering kan sturen of conditioneren: door de wet 
als stok achter de deur te gebruiken voor het geval private normstelling uitblijft of niet voldoet, door 
in de wet bepaalde rechtsgevolgen te verbinden aan zelfregulering of door het proces van de 
totstandkoming van private normen zodanig te structureren en te procedureren dat bepaalde 
belangen niet onder- of oververtegenwoordigd geraken.341  

1. Wet als kathalysator - De eerste vorm die Eijlander en Voermans noemen, ‘wetgeving als stok 
achter de deur’, sluit aan bij het concept ‘vervangende zelfregulering’ van Geelhoed. De overheid 
stuurt daarbij aan op zelfregulering door één of meer maatschappelijke groepen, maar blijft, omdat 
het algemeen belang in het geding is, stand-by om zelf regelend op te treden wanneer de resultaten 
die uit de zelfregulering voortvloeien, onbevredigend zijn. Daar kan echter aan worden toegevoegd 
dat de rol van de overheid ook positiever kan worden ingevuld dan alleen maar het opsteken van 
een dreigende vinger. De overheid kan tal van prikkels uitzenden die zelfregulering aanmoedigen en 
in de goede richting duwen. Veel van die gedragsbeïnvloeding vindt plaats langs informele weg, via 
overleg en onderhandeling, financiële stimuli of door het ondersteunen van informatie- en 
opleidingsinitiatieven.342 Elders is deze strategie daarom wel eens een ‘wortel en stok’-strategie 
genoemd: indien en in zoverre zelfregulering in gebreke blijft, zal overgeschakeld worden naar 
meer dwingende regulerings- en handhavingstechnieken.343  

2. Overheid als waarborger - In de tweede hypothese verbindt de overheid rechtsgevolgen aan reeds 
bestaande of nieuw te creëren zelfreguleringsmechanismen. Zo kwalificeert de Richtlijn oneerlijke 
handelsprakijken de “niet-nakoming door de handelaar van verplichtingen die opgenomen zijn in 
een gedragscode waaraan hij zich heeft gebonden” – onder bepaalde voorwaarden – als een 
misleidende handelspraktijk.344 Zo ook kunnen ziekenhuizen naar eigen inzicht de organisatie van 
‘peer review’ op zich nemen, maar zal de overheid naderhand gevolgen, bijvoorbeeld op het vlak 
van de financiering, verbinden aan de resultaten van de collegiale toetsing. Zo ook laat de Vlaamse 
Gemeenschap het toezicht op de onderwijsdecreten ten dele over aan de universiteiten.345 Een 

 
                                                 
 
340  Voor AYRES en BRAITHWAITE is coregulering “industry-association self-regulation with some oversight and/or ratification 

by government” (I. AYRES en J. BRAITHWAITE, Responsive Regulation, 101). 
341  P. EIJLANDER en W. VOERMANS, Wetgevingsleer, Deventer, 1999, 72 e.v. 
342  R. VAN GESTEL, Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, 349. 
343  S. TOMBS, “Understanding Regulation?”, Social and Legal Studies 2002, vol. 11, afl. 1, 119. 
344  Zie art. 6 van de Richtlijn. Vereist is onder meer dat “i) het niet gaat om een intentieverklaring maar om een verplichting 

die verifieerbaar is” en dat “ii) de handelaar in de context van een handelspraktijk aangeeft dat hij aan de gedragscode 
gebonden is” (Richtlijn Eur. Parl. en Raad, nr. 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtl. Raad EG nr. 84/450/EEG, Richtl. 
97/7/EG, Richtl. 98/27/EG en Richtl. 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening Eur. Parl. 
en Raad, nr. 2006/2004 (“Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”), Pb. L. 11 juni 2005, afl. 149, 22–39). 

345  Zo nemen de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap in toepassing van het universiteitsdecreet zelf initiatieven rond het 
verzorgen van interne en externe kwaliteitszorg. De externe kwaliteitszorg wordt georganiseerd door de VLIR (Vlaamse 
Interuniversitaire Raad), een autonoom overlegorgaan, gefinancierd door de universiteiten. 
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verplichtend instrument kan verder voorzien in een algemeen-bindendverklaring van privaat tot 
stand gekomen normen, kan simpelweg verwijzen naar de zelfreguleringsafspraken of kan de 
toetreding tot een beroepsgroep of -sector afhankelijk maken van de naleving van 
zelfreguleringsafspraken.  

3. Formele of inhoudelijke wettelijke randvoorwaarden - Meestal wordt wettelijk ondersteunde 
zelfregulering echter begrepen als een vorm van regulering waarbij de wetgever een specifiek 
wetgevend kader creëert waarin (materiële of procedurele) randvoorwaarden worden gesteld aan de 
zelfregulering. Dat sluit aan bij het hoger genoemde top-down perspectief op coregulering. Het 
gebruik van dergelijke vormen van wettelijk geconditioneerde zelfregulering biedt ruimte voor 
zelfregulering in domeinen waar die niet onmiddellijk spontaan tot stand komt, maar desalniettemin 
wenselijk is of omgekeerd in domeinen waarin volledige overheidsregulering niet of slechts zeer 
moeilijk controleerbaar is.346 

1.2.2. De wettelijke omkadering van zelfregulering 
CONCEPT - De vorm van coregulering die ongetwijfeld de meeste pennen in beweging brengt, is deze 
waarbij zelfregulering plaatsvindt binnen een expliciet wettelijk kader. Die aanpak wordt onder 
meer voorgesteld door de Europese Commissie in haar Witboek Europees Bestuur (‘European 
Governance’). 347 De wettelijke conditionering kan zowel betrekking hebben op formele aspecten als 
op inhoudelijke aspecten van de zelfregulering. Op het procedurele niveau biedt het wettelijk kader 
vooral mogelijkheden om meer transparantie en een evenwichtige belangenafweging te eisen van 
het zelfreguleringsproces. De meest verregaande vorm van wettelijke conditionering is uiteraard 
deze waarin de wetgever inhoudelijke voorwaarden stelt aan het resultaat van de zelfregulering. We 
schuiven daarmee al stevig op in de richting van de overheidspool van het reguleringscontinuüm. 

VOORWAARDEN VOOR HET WETTELIJK KADER - In hun slotbeschouwingen bij de bundel Reflecties op 
reflexief recht presenteren Stout en Huls vier terreinen waarop het wettelijke kader moet optreden 
opdat het als een adequate sturing van zelfregulering zou kunnen gelden.348 Het uitgangspunt van 
het schema van Stout en Huls is dat de wetgever een expliciete verantwoordelijkheid heeft in het 
‘reguleren van zelfregulering’. Zeker in domeinen waar maatschappelijk belangrijke beslissingen 
moeten worden genomen die gevolgen hebben voor burgers of bedrijven, kan de wetgever haar 
eigen verantwoordelijkheid niet zomaar afschuiven op anderen. 

(1) Duidelijke taakomschrijving - In de eerste plaats moeten de taak en bevoegdheden van de 
zelfregulerende organisatie of het zelfregulerend verband duidelijk omschreven zijn. Dat 
veronderstelt onder meer duidelijke stelregels voor de besluitvormingsprocedures, de gevolgen van 
de besluiten en de financiële omkadering.  

(2) Evenwichtige belangenafweging - Het wettelijk kader kan of moet verder garanties voor een 
evenwichtige belangenafweging introduceren in de zelfregulering. Op dit punt kan het wettelijk 
kader een werkelijke meerwaarde betekenen ten opzichte van zelfregulering die plaatsvindt buiten 
elk wettelijk kader. Deze waarborgmechanismen kunnen variëren van het opleggen van een 
procedureel (mede)besluitvormingsrecht van minder machtige groepen tot het subsidiëren van 
consumentenorganisaties die in het zelfreguleringsproces een tegengewicht kunnen vormen.349 
Eventueel kan het wettelijk kader ook inhoudelijke criteria bevatten, met het oog op de bescherming 
van het algemeen belang. 

 
                                                 
 
346  P. EIJLANDER, De wet stellen, 228. 
347  Over het witboek, zie verder: p. 80 e.v. 
348  H.D. STOUT en N.J.H. HULS, “Reflexiviteit, autopoiese en rechtsstatelijkheid”, in N. HULS, H. STOUT en T. DE BEER (eds.), 

Reflecties op reflexief recht, 229-230. 
349  H.D. STOUT en N.J.H. HULS, l.c., 229. 
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(3) Correctiemechanismen - Vervolgens dient het wetgevend kader idealiter de introductie van 
terugkoppelingsmechanismen in het zelfreguleringssysteem aan te sturen, bijvoorbeeld door 
rapporteringsverplichtingen op te leggen of de instelling van monitoringsystemen aan te moedigen. 
Stout en Huls voegen er aan toe dat systeeminterne leermechanismen in ieder geval de voorkeur 
moeten krijgen op externe controles.  

(4) Rechtsstatelijkheidseisen - Tot slot heeft het wettelijke kader een rol te vervullen in het waarborgen 
van rechtstatelijke kwaliteitseisen voor zelfregulering. Mutatis mutandis dient zelfregulering 
immers aan dezelfde fundamentele kwaliteitsnormen te voldoen als wetgeving, met name op het 
vlak van de kenbaarheid, duidelijkheid, eenvoud, begrijpelijkheid, bestendigheid, evenredigheid en 
openbaarheid.350 Daarbij aansluitend kan de wetgever impulsen geven voor de totstandkoming of 
handhaving van een behoorlijke rechtsbescherming binnen het zelfreguleringssysteem of 
daarbuiten. 

OVERKOEPELENDE WETTELIJK KADER? - Een aantal auteurs, waaronder Stout en Huls zelf, pleiten 
ervoor om dit alles vast te leggen in een overkoepelend wettelijk kader voor 
zelfreguleringsmechanismen. Dat kader zou dan voornamelijk procedurele garanties kunnen bieden 
voor de totstandkoming en handhaving van zelfregulering in verschillende domeinen, vooral met 
het oog op de bescherming van de rechtstatelijke waarden. Zij staan daarin niet alleen. Ook vanuit 
middenveldorganisaties wordt soms de vraag gesteld of het niet aangewezen zou zijn een globaal 
bindend kader voor zelfregulering te ontwikkelen.351 De idee was ook aan de orde in het Europese 
groenboek consumentenbescherming uit 2001.352 Geconfronteerd met de diverse uiteenlopende 
nationale tradities omtrent het gebruik van zelfreguleringscodes in het consumentenbeleid, de 
onzekerheid over het statuut en de afdwingbaarheid van engagementen die in dergelijke codes 
worden aangegaan en het feit dat zelfregulering op het Europese niveau tot gemengde resultaten 
leidt, brak de Commissie in dat groenboek een lans voor een kaderrichtlijn 
consumentenbescherming waarin een algemene basis voor Europese zelfregulering zou kunnen 
worden vastgesteld. 

Ons inziens staat de wetgever op dit punt echter voor een onmogelijke opdracht. Een dergelijk 
initiatief zou onmogelijk recht kunnen doen aan de veelheid en rijkheid van zelfreguleringsvormen. 
Bovendien is een wettelijke ondersteuning niet altijd nodig of wenselijk. Het lijkt veeleer 
aangewezen om, waar nodig, te voorzien in een specifiek wetgevend kader op maat van de te 
reguleren problematiek en de nagestreefde doelstellingen 

1.3. Enkele kritische bedenkingen: gevaren van coreguleringsstrategieën 

Het enthousiasme waarmee coregulering soms wordt gepromoot als oplossing voor de tekorten van 
(zuivere) overheidsregulering en (zuivere) zelfregulering, dreigt te doen vergeten dat ook die 
strategie risico’s en limieten in zich draagt. Deze hangen uiteraard samen met de definitie die aan 
coregulering wordt gegeven. We vatten de belangrijkste twijfels hierna samen. 

TWIJFELS BIJ SLAAGKANSEN - In de eerste plaats zijn velen er niet van overtuigd dat de 
overheidsinterventie per definitie de nadelen van zelfregulering zal kunnen ombuigen. De 
 
                                                 
 
350  Zie verder: I-3. Zie anderzijds ook de hoger geuite waarschuwing dat zelfregulering niet zomaar aan dezelfde criteria mag 

worden afgewogen als wetgeving. 
351  Zie ook bijvoorbeeld de reactie van het Bureau Européen des Unions des Consommateurs (BEUC) – naar aanleiding van 

het Oftel consultation document over zelf- en coregulering in de communicatiesector (OFTEL Stakeholder discussion 
document - Encouraging co-regulation in telecoms to benefit consumers, 00-298, 5). 

352  Groenboek over de consumentenbescherming in de Europese Unie, COM/2001/0531 def. Zie inmiddels: Richtlijn Eur. 
Parl. en Raad, nr. 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens 
consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtl. Raad EG nr. 84/450/EEG, Richtl. 97/7/EG, Richtl. 98/27/EG 
en Richtl. 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening Eur. Parl. en Raad, nr. 2006/2004 
(„Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”), Pb. L. 11 juni 2005, afl. 149, 22–39. 
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informatie-assymetrie tussen de overheid en de te reguleren sector plaatst de overheid in een 
zwakke positie bij de uitwerking van een coreguleringsstelsel. Sommigen zijn overigens sowieso 
van mening dat over kwesties van algemeen belang niet onderhandeld kan en mag worden.353 
Coregulering kan verder, meer dan directe overheidsregulering, de schijn wekken dat de opgelegde 
normen verinwendigd en ingebed zullen worden op de werkvloer, maar biedt op dit punt evenmin 
garanties.354 Zeker wanneer de overheid er niet in slaagt de verdere opvolging waar te nemen, dreigt 
deze regulering meer procedureel dan substantieel te blijven. Coregulering vergt met andere 
woorden een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de sector en de overheid, ook 
wat de kosten van de regulering betreft.355  

AFBREUK AAN HET ZELFREGULEREND GEHALTE - Volgens sommige commentatoren bevat de 
coreguleringsfilosofie een innerlijke tegenstrijdigheid, aangezien zelfreguleringsafspraken in 
principe op vrijwilligheid gebaseerd zijn.356 Vermits we eerder een graduele invulling van 
zelfregulering hebben bepleit, is dit punt van kritiek binnen onze optiek minder relevant. Enige 
betrokkenheid van de overheid bij de uitwerking van regels belet voor ons niet dat een initiatief 
onder de noemer zelfregulering kan worden geplaatst. Wel moet worden beseft dat de inkadering 
van zelfregulering in een overheidsstrategie het zelfregulerend karakter van de initiatieven zal doen 
afnemen. De ruimte voor zelfregulering blijft uiteraard het grootst wanneer er geen specifiek 
wettelijk kader bestaat. Naarmate de wettelijke conditionering sterker is en de prikkels tot 
(aanvullende) private regulering afnemen, zal de regulering meer opschuiven in de richting van 
overheidsregulering. De sterkte van de wettelijke conditionering hangt samen met de inhoud van het 
wettelijk kader. Er blijft uiteraard meer ruimte voor zelfregulering wanneer dit zich beperkt tot het 
opleggen van procedurele vereisten, dan wanneer het wettelijk kader ook inhoudelijke voorwaarden 
oplegt. In dit laatste geval zal het zelfregulerend vermogen afhangen van de mate waarin de 
inhoudelijke eisen nog ruimte laten voor een verdere private invulling. Wanneer de institutie die de 
regulering opmaakt over geen enkele regulerende autonomie beschikt, is zij nog slechts een 
substituut van overheidsregulering of een vorm van gedelegeerde overheidsregulering. Maar meer 
nog dan in het geval van gedelegeerde overheidsregulering in de traditionele betekenis, kleven aan 
een dergelijke verregaande vorm van geconditioneerde zelfregulering specifieke democratische en 
rechtsstatelijke bezwaren. Wanneer de formele wetgever de inhoudelijke regelstelling overlaat aan 
private groeperingen die - meer nog dan bij andere vormen van gedelegeerde regelgeving - geen 
verantwoording verschuldigd zijn, dreigen de democratische basisbeginselen en de trias politica 
daardoor te worden aangetast.357 

AFBREUK AAN DE VOORDELEN VAN ZELFREGULERING - Naarmate het zelfregulerend gehalte verder 
afneemt, gaan uiteraard ook een aantal specifieke voordelen van zelfregulering verloren. Inherent 
aan de conditionering is een formalisering van de zelfregulering. In het slechtste geval kan die 
formalisering uitlopen op een overdreven bureaucratisering.358 In ieder geval kan zij ten koste gaan 
van de snelheid, flexibiliteit en dynamiek die traditioneel als troeven van zelfregulering worden 
genoemd.359 Milieujurist Roef noemt het voorbeeld van de milieubeleidsovereenkomsten, die - nu 
de decreetgever formele eisen heeft gesteld aan hun totstandkoming -, veel van hun 

 
                                                 
 
353  M. VAN DAMME, “Alternatieven voor regelgeving”, Lezing in het kader van de Binnenlandse Francqui-leerstoel aan de 

K.U.Brussel, 10 maart 2003, 30 p., http://www.wetsmatiging.be/MFiles/francqui10_03.pdf.  
354  B.M. HUTTER, “Is Enforced Self-Regulation a Form of Risk Taking?: The Case of Railway Health and Safety”, 

International Journal of the Sociology of Law 2001, 
355  R. BALDWIN en M. CAVE, Understanding regulation: theory, strategy, and practice, Oxford, Oxford University Press, 

1999, 135. 
356  W.J. WITTEVEEN, “Schrijft de wet zichzelf?”, in N. HULS, H. STOUT en T. DE BEER (eds.), Reflecties op reflexief recht, 58. 
357  H. VAN SCHOOTEN, “De legitimiteit van het moderne recht”, Bestuurswetenschappen 1998, afl. 4/5, 234-235. 
358  B.R. DORBECK-JUNG, “Wettelijk geconditioneerde zelfregulering; symbolisch concept of instrument met gevolgen?”, in P. 

EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 141-154. 
359  C. AHLERT, M. ALEXANDER en D. TAMBINI, “European 3G Mobile Industry Self-Regulation”, Discussionpaper - IAPCODE 

Background Paper voor het World Telemedia Conference, Praag, 3-5 november 2003,www.selfregulation.info, 20. 



Deel 1. Zelfregulering 

 

 66 

aantrekkelijkheid voor het bedrijfsleven hebben verloren.360 Met de verschuiving van de 
verantwoordelijkheid in de richting van de overheid, gaat daarenboven een deel van de spontane 
nalevingsbereidheid verloren omdat de regulering minder als eigen regulering zal worden 
aangevoeld. Tot slot bestaat het gevaar dat door de inschakeling van zelfregulering binnen een 
wettelijke omkadering de relatie vereniging – achterban fundamenteel verandert. Wanneer de 
vereiste naleving en medewerking niet langer berust op de vrijwillig verstrekte informatie en de 
spontane bereidheid tot naleving, verschuift de regulering van vrijwillig georganiseerde 
zelfregulering naar door een relatief autonome organisatie afgedwongen zelfregulering.361 

PLEIDOOI VOOR TERUGHOUDENDHEID - In ieder geval zal de overheid bedachtzaam moeten omspringen 
met de mogelijkheid om tussen te komen. Indien zij te snel en te kwistig afstand doet van haar 
achterhoederol of te veeleisend wordt ten aanzien van de zelfregulering, kan zelfregulering haar 
aantrekkelijkheid voor private partijen verliezen. Een al te sterk toezicht vanwege de overheid kan 
de motivatie om vrijwillig regulerende verantwoordelijkheid op te nemen doen tanen of potentiële 
zelfreguleerders herleiden tot willoze werktuigen in handen van de overheid362; een te zwakke 
controle kan leiden tot een laag niveau van naleving en lagere standaarden en zet de 
geloofwaardigheid van de overheid op de helling.363  

RECHTSSTATELIJKE BEZWAREN - Het transponeren van privaat tot stand gekomen normen naar 
overheidsregulering houdt vervolgens ook gevaren in vanuit een rechtsstatelijk perspectief. 
Milieujurist Van Gestel waarschuwt: “Bij een al te starre verbinding (tussen overheidsregulering en 
zelfregulering) treden er gemakkelijk irritaties op, omdat de reguleringssystemen elkaars kenmerken 
gaan overnemen, waardoor er functieverlies optreedt, publieke en private verantwoordelijkheden 
door elkaar heen gaan lopen en rechtstatelijke waarden in het gedrang komen”.364 Het 
zelfreguleringsproces biedt in veel gevallen minder garanties voor de bescherming van minderheden 
en zwakkere partijen dan een democratisch wetgevingsproces. Zelfregulerende normen zijn 
bovendien vaak open normen, met een eenvoudig taalgebruik en een pragmatische invalshoek. Dat 
komt in conflict met de meer letterlijke en precieze benadering die in heel wat rechtstakken 
gehanteerd wordt. Door die normen in wetgeving te incorporeren of in een juridische beoordeling te 
betrekken, dreigt men voorbij te gaan aan de specificiteit van zelfregulering.365 

SLUIPENDE TOENAME VAN OVERHEIDSINMENGING - De coreguleringsstrategie doet tot slot vragen rijzen 
bij de mate waarin de overheid ingrijpt in de private sfeer.366 In sommige gevallen zal het 
afwentelen van de reguleringsverantwoordelijkheid op de private sector gezien worden als een 
afwentelen van de verantwoordelijkheid door de overheid. Zelfregulering mag niet ontaarden in een 
politiek excuus om de verantwoordelijkheid van de overheid voor kwetsbare, maar moeilijk te 
 
                                                 
 
360  Zie decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten, B.S. 8 juli 1994 waarin de contractuele vrijheid 

terzake in belangrijke mate aan banden wordt gelegd. A. ROEF, “Milieubeleidsinstrumenten en de betekenis van 
zelfregulering van de industrie in Vlaanderen”, T.M.R. 1997, 85. 

361  B. DE VROOM, Verenigde Fabrikanten, 57. 
362  R. VAN GESTEL, Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, 11. 
363  M. CROMHEECKE, “Zelfregulering versus overheidsregulering. Onderzoek naar het effectief bewerkstelligen van 

normconform gedrag”, in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Tuchtrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 19; 
B.M. HUTTER, “Is Enforced Self-Regulation a Form of Risk Taking?: The Case of Railway Health and Safety”, 
International Journal of the Sociology of Law 2001, 381. 

364  R. VAN GESTEL, Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, 304. 
365  Zie reeds hoger: 2. De beperkte democratische legitimiteit van zelfregulering: pagina 44. Anderen zijn dan weer expliciet 

voorstander van de inachtneming van zelfreguleringsafspraken door de burgerlijke rechter. Volgens een subcommissie 
binnen de Nederlandse Commissie voor Consumentenaangelegenheden zou de rechter bij de beoordeling van 
rechtsgeschillen waar vage normen in het geding zijn, de zelfreguleringsafspraak als (positief) vergelijkingsmateriaal of 
standaard kunnen nemen. De groep benadrukt dat een dergelijke benadering de rechterlijke macht het vertrouwen geeft die 
ze verdient en bovendien goed past in een dereguleringsbeleid (COMMISSIE VOOR CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN, 
Rapport wettelijke ondersteuning zelfreguleringsafspraken, ’s-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad (Ned.), 1989, 27). 

366  B.M. HUTTER, “Is Enforced Self-Regulation a Form of Risk Taking?: The Case of Railway Health and Safety”, 
International Journal of the Sociology of Law 2001, 379.  
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beheersen domeinen, af te schuiven. In andere gevallen heerst de vrees dat coregulering een 
sluipende overheidsinterventie verhult in domeinen die van nature door de mazen van het 
overheidsnet glippen.367 Zelfregulering kan, omwille van de eigen aard ervan, vaak dieper 
doordringen in de particuliere sfeer dan wetgeving. Door zelfregulering in te schakelen in haar 
beleid, dringt die overheidssfeer dan quasi-ongemerkt verder door in het private.368 Volgens de 
socioloog Blankenburg kan het scheppen van wetgevende kaders zo een verhulde strategie zijn om 
de wetgever greep te laten krijgen op domeinen waar overheidsregulering aanvankelijk moeilijk of 
ongepast leek. Het wettelijk kader opent in veel gevallen de weg naar de overheidsrechter, waardoor 
de regulering eigenlijk uit handen gegeven wordt. Nog volgens Blankenburg leidt een dergelijke 
aanpak, waarbij regelgeving in de meeste gevallen wordt toevertrouwd aan lagere niveaus, tot een 
toename van de nood aan coördinatie en bijgevolg tot bureaucratisering.369 De Nederlandse jurist en 
politicus Donner treedt hem bij en roept daarom op tot terughoudendheid ten aanzien van (sterk) 
geconditioneerde zelfregulering: “Overheidsdoelen worden met andere dan publiekrechtelijke 
middelen verwezenlijkt. Onbedoeld ligt in die wijze van zelfregulering een gevaarlijke tendens 
besloten, namelijk dat de wetgever zal pogen om de grenzen van zijn vermogen weer te verleggen 
en nog wat tijd te winnen.”370  

2. Afscheid van de dichotomie: naar een mix van reguleringsstrategieën 
MIX VAN REGULERINGSSTRATEGIEËN - De coreguleringsgedachte is zoals gezegd meer dan de 
voorstelling van een nieuw reguleringsinstrument. Zij houdt verband met een ruimere visie op 
regulering die de nadruk legt op de mogelijke interactie tussen de overheid en private sectoren bij 
de uitwerking van het beleid. Vanuit het oogpunt van het reguleringsbeleid vestigt coregulering 
meer bepaald de aandacht op de nood aan een mix van reguleringsstrategieën, waarin ruimte is voor 
variërende gradaties van overheidsbetrokkenheid.371 Streeck en Schmitter onderscheidden al in 1985 
vier modellen van maatschappelijke ordening: spontane solidariteit (de gemeenschap), concurrentie 
(de markt), hiërarchische controle (de staat) en georganiseerde vrijwilligheid (de vereniging of het 
middenveld als ‘private interest government’). Zij benadrukken dat deze ordeningsmechanismen 
niet los van elkaar functioneren, maar noodzakelijkerwijze interdependent zijn: “What is important 
is that (they) at the same time require one another for their respective functioning; and that there are 
specific problems of order that each of them is better equipped to resolve than the others”.372 

AYRES EN BRAITHWAITE - Een toonaangevende uitwerking van die ideeën staat op naam van Ayres en 
Braithwaite. In hun boek Transcending the Deregulation Debate breken zij een lans voor 
‘responsief recht’.373 Dat concept omvat geen precieze voorschriften over de wijze waarop 
gereguleerd moet worden, maar verwijst veeleer naar de bereidheid om van geval tot geval te 
trachten de regulering af te stemmen op de specifieke context, reguleringscultuur en -geschiedenis 
en op de noden en kenmerken van de te reguleren sector. Het resultaat van die houding is een 

 
                                                 
 
367  OFFICE OF COMMUNICATIONS (OFCOM), Promoting Effective Self-Regulation - Criteria for transferring functions to co-

regulatory bodies, consultatiedocument 17 december 2003, http://www.ofcom.org.uk/consultations/past/coreg/co-
reg/pdf_version?a=87101; OFCOM (Office of Communications), Statement: Criteria for promoting effective co- and self-
regulation, 2004, http://www.ofcom.org.uk/consultations/past/coreg/promoting_effective_coregulation/co_self_reg.pdf, 4. 

368  HUYSE en PARMENTIER spreken in dit verband over ‘incorporation’: de opname van bestaande, maar niet-officiële normen 
in de juridische orde door de omzetting ervan in wetskrachtige normen of door een algemeen bindend verklaring.  

369  G. TEUBNER, “After Legal Instrumentalism? Strategic Models of Post-regulatory Law”, E.U.I. Working Paper nr. 100, april 
1984, International Journal of the Sociology of Law 1984, 12, 376-377, opgenomen in C. SCOTT (ed.), o.c., 50-51. 

370  J.P.H. DONNER, “De relativiteit van zelfregulering”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 157. 
371  C. DOYLE, “Self-Regulation and Statutory Regulation”, Business Strategy Review 1997, vol. 8, afl. 3, 36; M. AALDERS, 

Drivers and Drawbacks: regulation and environmental risk management systems, Londen, CARR Discussion Paper nr. 10, 
2002, 1-2. 

372  W. STREECK en P.C. SCHMITTER, “Community, market, state”, 4. 
373  De term roept associaties op met het ‘responsief recht’-concept van Nonet en Selznick. Inhoudelijk vertoont het daarmee 

ook veel gelijkenissen: responsief recht wordt ook bij Nonet en Selznick gekenmerkt door flexibiliteit, doelgerichtheid, 
onderhandeling, … maar AYRES en BRAITHWAITE delen niet het evolutionaire uitgangspunt van hun illustere voorgangers. 
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reguleringsmix: “Good policy analysis is not about choosing between the free market and 
government regulation. Nor is it simply deciding what the law should proscribe. If we accept that 
sound policy analysis is about understanding private regulation - by industry associations, by firms, 
by peers, and by individual consciences - and how it is interdependent with state regulation, then 
interesting possibilities open up to steer the mix of private and public regulation. It is this mix, this 
interplay, that works to assist or impede solution of the policy problem.”374  

REGULERINGSPIRAMIDE - Ayres en Braithwaite vatten hun inzichten samen in een strategisch model 
dat beleidsmakers kan begeleiden bij de keuze van het meest geschikte reguleringsinstrument voor 
de sturing van een bepaald maatschappelijk fenomeen. Zij plaatsen regulerings- en 
handhavingsinitiatieven daarvoor in een piramidemodel. Zelfregulering, die berust op strategieën 
van overtuiging en morele dwang, vormt de basis van de piramide. Directe regulering, met de 
daaraan verbonden sancties, vindt - als ultimum remedium - zijn plaats aan de top. Zonder die term 
te gebruiken, pleiten zij met andere woorden voor de toepassing van een subsidiariteitsbeginsel. De 
basisidee daarbij is dat de overheid in de eerste plaats de te reguleren sector moet aanmoedigen om 
zichzelf beperkingen op te leggen en deze vrijwillig na te leven.375  

 

 

RELEVANTIE - De benadering van Ayres en Braithwaite is zeer invloedrijk gebleken in de 
zelfreguleringsliteratuur. Het piramidemodel maakt vooreerst duidelijk dat regulering zich op vele 
niveaus afspeelt. Van belang is vooral dat het de aandacht trekt op de onderlinge samenhang van 
deze niveaus. De voet van de piramide kan immers niet zonder de top en vice versa. Zelfregulering 
moet met andere woorden geplaatst worden in een geheel van gradueel verder oplopende 
interventiemogelijkheden. De sleutel ligt in het samengaan van regulering en deregulering, 
afschrikking en overtuiging of van strategieën gebaseerd op de ‘homo economicus’ en strategieën 
gericht op de ‘homo sociologicus’. Zelfregulering kan in de optiek van Ayres en Braithwaite slechts 
doeltreffend zijn wanneer het zich afspeelt tegen de achtergrond van meer stringente en 
interventionistische reguleringsopties: “Lop the thops off the enforcement pyramids and there is less 
prospect of self-regulation, less prospect of persuasion as an alternative to punishment”.376 Ayres en 
Braithwaite overstijgen zo opnieuw de tweedeling tussen zij die een sterke overheidsregulering 
voorstaan en zij die pleiten voor zelfregulering. Het piramidemodel heeft op die manier, ondanks 

 
                                                 
 
374  I. AYRES en J. BRAITHWAITE, Responsive Regulation, 3. 
375  I. AYRES en J. BRAITHWAITE, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, New York, Oxford 

University Press, 1992, 39. Voor een goed begrip van moet worden herhaald dat het model geen duidelijk omlijnd 
programma of geen uitvoerige set voorschriften voor de optimale regulering aangeeft. Eén van de kerngedachten van het 
boek is precies dat er geen a-historische optimale reguleringsstrategie bestaat. Er zijn slechts verschillende strategieën die 
elk hun eigen sterktes en zwakheden hebben. (I. AYRES en J. BRAITHWAITE, o.i., 1992, 101).  

376  I. AYRES en J. BRAITHWAITE, Responsive Regulation, 35-39. 
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zijn misschien wat simplificerend karakter, een belangrijke bijdrage geleverd tot de 
reguleringsdiscussie.377  

PLEIDOOI VOOR COREGULERING - Ayres en Braithwaite geloven niet zozeer in onvoorwaardelijke, 
vrijwillige zelfregulering, noch in een volledige delegatie van de regulering aan de betrokken 
sectoren. Hun klemtoon ligt op coregulering en opgelegde (‘enforced’) zelfregulering, als 
tussenwegen tussen de mogelijk kostelijke, trage en innoveringsverlammende werking van 
gedetailleerde overheidsregulering en het naïeve vertrouwen in het feit dat ondernemingen zichzelf 
zullen reguleren.378 Cruciaal is met andere woorden dat er enig toezicht en/of enige bekrachtiging 
van de zelfregulering plaatsvindt door de overheid: “Regulators will do best by indicating a 
willingness to escalate intervention up those pyramids or to deregulate down the pyramids in 
response to the industry’s performance in securing regulatory objectives”.379 

 

AFDELING 3. ZELF- EN COREGULERING ALS INSTRUMENT VAN REGULERINGSBELEID OF –
MANAGEMENT: EEN NATIONALE EN EUROPESE STAND VAN ZAKEN 

“The art of regulation is in the mix –  
in applying the right tool to the different parts of each problem”380 

 

 
PLAN - De theoretische beschouwingen over de mogelijke rol die aan zelfregulering kan worden 
toebedeeld, moeten naar ons aanvoelen worden aangevuld met een meer praktisch perspectief. 
Daarom zoemen we in deze afdeling in op de concrete plaats die zelfregulering krijgt in het 
reguleringsbeleid. We kunnen daarbij vaststellen dat de interesse voor knelpunten in de productie en 
handhaving van recht niet beperkt is gebleven tot de onderzoekswereld. In nagenoeg alle Westerse 
landen zijn beleidsmakers en regelgevers meer aandacht gaan besteden aan de kwaliteit en de 
omvang van de regelgeving.381 Die belangstelling kan opnieuw gezien worden tegen de achtergrond 
van de hoger geschetste maatschappelijke transformaties. Ook wetgevers en beleidsmakers worden 

 
                                                 
 
377  Niettemin heeft het piramidemodel ook tekortkomingen. AYRES en BRAITHWAITE geven zelf al aan dat hun conclusies 

veronderstellen dat het regulerend gedrag van ondernemingen rationeel en gecentraliseerd is (I. AYRES en J. BRAITHWAITE, 
Responsive Regulation, 19). Dat druist in tegen wat we eerder zegden in het kader van straffen. De piramidestrategie gaat 
opnieuw uit van de betwijfelbare premisse dat regulering en de reacties die zij uitlokt uitsluitend steunt op rationele keuzes, 
gemaakt door deugdelijke en rationele actoren. Een tweede punt van kritiek op de piramide betreft het tweedimensioneel en 
vrij statisch karakter ervan. Om tegemoet te komen aan een deel van de kritieken is het piramidemodel in de latere 
literatuur overigens verder uitgewerkt tot een driedimensionele voorstelling. In de meest moderne modellen moet het 
piramidemodel wijken voor een interactioneel model (zie verder het volgende hoofdstuk over de overgang van responsieve 
regulering naar een discussie over smart regulation). Zie ook B.R. DORBECK-JUNG, “Wettelijk geconditioneerde 
zelfregulering; symbolisch concept of instrument met gevolgen?”, in P. EIJLANDER (ed.), Overheid en zelfregulering, 141-
154. 

378  I. AYRES en J. BRAITHWAITE, Responsive Regulation, 106.  
379  I. AYRES en J. BRAITHWAITE, Responsive Regulation, 6. 
380  Citaat ontleend aan het rapport van de Werkgroep Betere Regulering van de Europese Unie, mei 2001. 
381  P. VAN HUMBEECK, “Reguleringsmanagement in Vlaanderen: een overzicht en algemene beoordeling”, in P. VAN 

HUMBEECK (ed.), “Themanummer Reguleringsmanagement”, V.T.O.M., november 2001, 4. De invulling van ‘kwalitatieve’ 
wetgeving is uiteraard een erg heikele opdracht. Deze notie zal zowel van formele criteria (de wijze waarop de norm is 
geredigeerd) als van inhoudelijke criteria afhangen (efficiëntie, noodzaak, effectiviteit…). De kwaliteit van een wet moet 
bovendien afgemeten worden aan de toepassing ervan. Zie hierover onder meer H. COREMANS en M. VAN DAMME, o.c.; S. 
DEBAENE, R. VAN KUYCK en B. VAN BUGGENHOUT, “Normen voor goede kwaliteit van wetgeving”, R.W. 1997-98, 833-
847. 
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daardoor uiteraard geconfronteerd met de fundamentele vraag in hoeverre regulering nog adequaat 
kan worden ingezet voor de sturing van de samenleving.382  

VERBREDEND PERSPECTIEF - We wezen er al op dat het reguleringsdebat zich binnen een zich 
verbredend perspectief voltrekt. Na een eerste fase waarin het debat zich concentreerde op 
sleutelwoorden als deregulering en privatisering, kwam de klemtoon veeleer te liggen op het 
uitbouwen van een waarachtig reguleringsmanagement en -beleid. Parallel daarmee noteren we een 
verschuiving van een bottom-up benadering van zelfregulering, waarbij op het terrein ontsproten 
vormen van zelfregulering worden erkend, naar een meer top-down benadering waarin 
zelfreguleringsvormen worden gestimuleerd en geconditioneerd vanuit het beleid.383 Dat werken we 
uit in een eerste punt. Belangrijke impulsen voor die verruiming komen van het supranationale 
niveau, waaronder bijvoorbeeld het Witboek Europees bestuur (European Governance) of de 
aanbevelingen over betere regulering van de OESO.384 Dat is aan de orde in een tweede punt. Tot 
slot werden inmiddels ook in Vlaanderen stappen gezet voor de uitbouw van een reguleringsbeleid 
met de regeringsbeslissing van 25 juli 2000 en de oprichting van een Vlaamse Kenniscel 
Wetsmatiging in 2002. Daarmee ronden we deze afdeling en meteen ook dit hoofdstuk af.  

§1. Het reguleringsdebat: van deregulering naar reguleringsbeleid 

DRIE FASEN IN HET REGULERINGSDEBAT - We schetsten al hoe zowel aan de zijde van de normsteller als 
aan de zijde van de normbestemmelingen in de voorbije eeuw twijfels rezen bij de mogelijkheden 
van traditionele sturing door de overheid. Aldus werd aan het einde van de jaren zeventig een 
discussie op gang getrokken over de efficiëntie, effectiviteit en legitimiteit van het 
overheidsoptreden en de weerspannigheid en weerbarstigheid van maatschappelijke sectoren. Op 
beleidsniveau werd in de confrontatie met de crisis van het klassieke ‘regulerende recht’ in de eerste 
plaats getracht om de traditionele vormen van overheidssturing nieuw leven in te blazen. In een 
eerste fase gebeurde dat vooral door een terugschroeven van de overheidsbemoeienis. Centraal 
daarin stonden concepten als deregulering en privatisering. Al snel breidde de discussie zich echter 
uit tot een ruimere bezinning over de kwaliteit van wetgeving en de mogelijke inschakeling van 
alternatieve sturingsmogelijkheden in het beleid.385 Inmiddels is zij opnieuw aangevuld met een 
nieuwe verruiming van het reguleringsdebat tot een ruimere reflectie over de heroriëntatie van het 
overheidsoptreden. Aan het einde van de 21ste eeuw verschenen zo de contouren van een nieuwe 
visie op sturing en regulering, terwijl - zo merkt de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid op - de oude sporen (toegespitst op alternatieven voor wetgeving, regulering en 
deregulering) nog niet verdwenen zijn.386  

VAN DEREGULERING NAAR REGULERINGSMANAGEMENT - Samengevat is het accent in het 
reguleringsdebat in grote lijnen geëvolueerd van deregulering, via het bijschaven van de bestaande 

 
                                                 
 
382  TASKFORCE ON INDUSTRY SELF-REGULATION (Australië), Industry Self-Regulation in Consumer Markets, Commonwealth 

of Australia, augustus 2000, http://www.consumersonline.gov.au/content/SelfRegulation/taskforce.asp, v. 
383  De conclusies van een OESO-conferentie te Parijs in oktober 1999 geven nadrukkelijk aan dat regulering een gezamenlijk 

optrekken van overheid en private partijen moet zijn (OECD 1999, 11). 
384  De OECD - Aanbeveling ‘on Improving the Quality of Government Regulation’ van 9 mei 1995 omvatte een ‘checklist’ 

van tien punten voor betere regulering. Zij werd gevolgd door een rapport ‘on regulatory reform’ (Parijs, 1997) en de hoger 
aangehaalde publicatie OECD, Regulatory policies in OECD countries: from interventionism to regulatory governance, 
Parijs, OECD (reeks OECD reviews of regulatory reform), 2002, 194 p.). 

385  In Nederland is die opeenvolging zeer duidelijk. Na het rapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken in 1985 en de 
daarbij aansluitende dereguleringsoperaties, volgde daar in 1991 de beleidsnota Zicht op wetgeving van het ministerie van 
Justitie dat alternatieven voor klassieke hiërarchische wetgeving onderzocht en kwaliteitscriteria voor de 
wetgevingskwaliteit formuleerde. 

386  WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID (Ned.), De toekomst van de nationale Rechtsstaat, Rapporten aan 
de regering nr. 63, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, 244-242. 
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vormen van regulering, naar een meer algemeen reguleringsmanagement.387 Het gaat daarbij niet 
om strikt temporeel gescheiden periodes. Zeker wanneer de reguleringspraktijk in de analyse wordt 
betrokken, blijkt dat de dereguleringslogica - net zoals de instrumentalistische benadering - nog veel 
volgelingen kent.388 Omgekeerd waren de kiemen van het huidige debat ook reeds aanwezig in de 
dereguleringsdiscussies van de jaren zeventig. Bovendien verschilt de snelheid waarmee het 
reguleringsdebat zich ontwikkelt per beleidsdomein en van land tot land. In Nederland was er vanaf 
de jaren zeventig aandacht voor beginselen van behoorlijke regelgeving. In België kwam het debat 
pas later op gang.389 

ILLUSTRATIE - Een mooie illustratie van de zich wijzigende focus is de naamswijziging van het Britse 
adviesorgaan inzake regulering. Onder de Tatcher-regering werd de Deregulation Unit opgericht. John Mayor 
zette de ingeslagen koers voort met de ‘Deregulation and Contracting Out Act’ (DCOA 1994). Onder de 
Labour-regering van Tony Blair werd de Deregulation Unit in juni 1997 omgedoopt tot een Better Regulation 
Unit. Die naamswijziging moest uitdrukking geven aan het feit dat niet de vermindering, maar de 
kwaliteitsverbetering van de regelgeving prioritair was. In 1999 werd de eenheid herdoopt in het meer 
neutrale Regulatory Impact Unit.390 Toch opereert er onder haar vleugels nog een zogenaamde Better 
Regulation Task Force, een adviesorgaan dat werd opgericht in september 1997.  

ZELFREGULERING? - Ons interesseert opnieuw vooral de plaats van zelfregulering in deze 
verschillende dimensies van het reguleringsdebat. Duidelijk is dat het debat in veel landen de 
aandacht op zelfregulering heeft gevestigd, eerst als een zelfstandig reguleringsinstrument ter 
vervanging van overheidsregulering, later als onderdeel van een ruimere overheidsstrategie binnen 
een mix van reguleringsinstrumenten.391 Dat kwam al even ter sprake in de vorige afdeling en wordt 
hierna nog even kort toegelicht. 

ILLUSTRATIE - Een tekenend voorbeeld van die wijzigende invalshoek ontlenen we opnieuw aan de Britse 
context. De Britse ‘Better Regulation Task Force’ bracht in oktober 1999 een tussentijds verslag uit over 
zelfregulering. Na raadpleging van de betrokken sectoren, verkoos zij voor haar eindrapport van juli 2000 de 
meer algemene invalshoek en titel ‘alternatieven voor overheidsregulering’. Zij verklaarde die wijziging als 
volgt: “When we first looked at ‘self-regulation’, we were struck by the different roles of Government in what 
were described as ‘self-regulatory’ arrangements. We felt that there was a common misperception that the 
Government plays no part in – and takes no responsibility for – ‘self-regulatory’ arrangements. (…) Because 

 
                                                 
 
387  Ook bijvoorbeeld in Canada vond een soortgelijke accentverschuiving plaats. G. STEURS, K. ROMMENS en E. RUMMENS, 

Benchmarking Reguleringsmanagement. Vergelijkende studie reguleringsmanagement OESO-rapporten. Eindrapport, in 
opdracht van de Kenniscel Wetsmatiging, Brussel, juni 2004, 10. 

388  Volgens BRAITHWAITE staat een drievoudige myopie een volwassen reguleringsdebat in termen van responsieve regulering 
in de weg: regulatorisch legalisme (vooral bij juristen), de dereguleringslogica (vooral bij economisten) en een hardnekkige 
tegenstand tegen zelfregulering (vooral aan de zijde van het publiek): J. BRAITHWAITE, “Responsive Regulation for 
Australia”, in P. GRABOSKY en J. BRAITHWAITE (eds.), Business regulation and Australia’s future, Canberra, Australian 
Institute of Criminology, 1993, 81 e.v. 

389  POPELIER verwijst als voedingsbodem voor de ontwikkeling van het wetgevingsbeleid naar studiedagen in jaren negentig 
en het federaal en Vlaams regeerakkoord van 1999 (P. POPELIER, De wet juridisch bekeken, 7 en 31-32). 

390  http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/role/index.asp. Zie ook G. DE GEEST, B. BOUCKAERT, F. HAEX en D. VAN 
HEUVEN, Kenniscel Reguleringsmanagement eindrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, juni 2001, 35. De 
Labour-regering wijzigde ook de Deregulation and Contracting Out Act in een Regulatory Reform Act (2001). 

391  Zie, naast het Britse voorbeeld, het rapport van de Australische TASKFORCE ON INDUSTRY SELF-REGULATION (bestaande uit 
door de regering aangestelde vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en consumentengroepen): Industry Self-Regulation 
in Consumer Markets, augustus 2000, http://www.consumersonline.gov.au/content/SelfRegulation/taskforce.asp. In 
Canada verschenen: OFFICE OF CONSUMER AFFAIRS, Voluntary Codes: A Guide for their Development and Use, Industry 
Canada, 1998 en OFFICE OF CONSUMER AFFAIRS, An Evaluative Framework for Voluntary Codes, Ontario, Industry 
Canada, 2000).Voor Nederland, zie de eerder geciteerde publicaties van de Stichting voor Economisch Onderzoek der 
Universiteit van Amsterdam, met als laatste wapenfeit een Roadmap voor Zelfregulering. Er is ook aandacht van 
middenveldorganisaties. Zie bijvoorbeeld het Rapport van de Britse NATIONAL CONSUMER COUNCIL, Models of Self-
Regulation. An overview of models in business and the professions, Londen, 2000 (2de herwerkte versie), 60 p., 
www.ncc.org.uk. 
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of the range of different models, which are more or less ‘self-regulatory’, we felt that the term ‘alternatives to 
state regulation’ was more appropriate”.392 

1. Zelfregulering in een dereguleringsperspectief 
DEREGULERING ALS CENTRAAL THEMA - Naar het einde van de jaren zeventig toe, groeide de kritiek op 
de omvattendheid en complexiteit van de overheidsregulering. De klachten hadden in die periode 
vooral betrekking op de kwantitatieve omvang van de regelgeving.393 De voorgestelde remedies 
tegen de aangevoelde over-regulering spitsten zich aanvankelijk vooral toe op het elimineren van 
overtollige en belemmerende regelgeving. Op beleidsniveau vertaalde die aanpak zich in nieuwe 
sleutelwoorden als deregulering, decentralisatie, deconcentratie en privatisering. Al snel werd 
deregulering uitgeroepen tot één van de centrale thema’s van de economische en politieke 
wetenschap voor de jaren tachtig.394  

RUIMTE VOOR ZELFREGULERING - In die periode ‘ontdekte’ of ‘herontdekte’ de overheid de mogelijke 
alternatieven voor wettelijke regulering.395 In een aantal domeinen die eerder aan de overheid waren 
voorbehouden, trad deze nu vrijwillig terug om plaats te ruimen voor vormen van sturing door het 
bedrijfsleven, zelfstandige bestuursorganen of private non-profitorganisaties.396 Waar de algemene 
uniforme wetgeving in het verleden dus een oplossing moest bieden voor de veelheid en 
onoverzichtelijkheid van zelfregulering, moest nu zelfregulering een uitkomst bieden voor de 
uitgebreidheid en de onoverzichtelijkheid van de wetgeving.397 Die beleidskeuze steunde op 
verschillende overwegingen. Er was enerzijds de positieve overtuiging dat zelfregulering 
doelmatiger en doeltreffender zou zijn. Maar er speelden ook – en vooral – heel wat andere 
overwegingen mee: het failliet van de maakbaarheidsgedachte in confrontatie met de toenemende 
maatschappelijke complexiteit, de budgettaire contraintes waarmee overheden in die periode 
moesten afrekenen, de vraag van het bedrijfsleven naar minder of minder stringente wettelijke 
kaders en de wens van de overheid om de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke problemen 
minstens ten dele naar de bedrijfswereld door te schuiven.398  

DEREGULERING: BETEKENISLAGEN - De aanvankelijke situering van zelfregulering binnen een 
dereguleringsperspectief maakt dat beide concepten tot op de dag van vandaag met elkaar in 

 
                                                 
 
392  BETTER REGULATION TASK FORCE, Alternatives to State Regulation, Londen, juli 2000, www.brtf.gov.uk, 3.  
393  Opgemerkt moet worden dat de normenvloed zich vooral op het niveau van de bestuursregelgeving situeert. Zoals 

POPELIER opmerkt: “Juridisch-technisch is de formele wet nog superieur aan de bestuursregelgeving, maar kwantitatief en 
vaak ook inhoudelijk verliest de formele wet terrein” (P. POPELIER, De wet juridisch bekeken, 15). 

394  J. KRAAN, “Deregulering: een begripsbepaling”, Beleid & Maatschappij 1982, afl. 8, 177. Over de band tussen 
zelfregulering en deregulering zie bijvoorbeeld ook: W.J. SLAGTER, “Zelfregulering als basis voor privaatrechtelijk 
tuchtrecht”, in H.J. SNIJDERS en C. FIJNAUT (eds.), Overheidsrechter gepasseerd: conflictbeslechting buiten de 
overheidsrechter om, Arnhem, Gouda Quint, 1988, 91-109. 

395  L.J. WINTGENS, “Het wetsbegrip anders bekeken. Alternatieven voor en in wettelijke regulering. Tevens een inleiding tot 
de legisprudentie, een nieuwe wetgevingstheorie”, in L.J. WINTGENS (ed.), Het wetsbegrip, Acta van het Centrum voor 
wetgeving, regulering en legisprudentie, Brugge, Die Keure, 2003, 54; Ook Schmitter en Streeck leggen de link tussen de 
dereguleringscontroverses en concepten van zelfsturing en zelfregulering (W. STREECK en P.C. SCHMITTER, “Preface”, in 
W. STREECK en P.C. SCHMITTER (eds.), Private interest government: beyond market and state, Londen, Sage, 1985, viii).  

396  Zie hierover onder meer: S. PARMENTIER, Het Recht van de mensen. Naar een kwaliteitsvolle verhouding tussen burger, 
recht en samenleving. Rapport van de Commissie Burger, Recht en Samenleving, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 
2001, 13-28; R. BAGGOTT, “Regulatory Reform in Britain: The Changing Face of Self-Regulation”, Public Administration 
1989, vol. 67, 449-450; R. TORENVLIED en J. HAKFOORT, “Nieuwe patronen van institutionele sturing”, in R. TORENVLIED 
en J. HAKFOORT (eds.), De staat buitenspel. Overheidssturing en nieuwe instituties, Amsterdam, Beleid en Maatschappij 
Jaarboek, 2001, 12. 

397  M. CROMHEECKE, l.c., 13. 
398  J. MOON, Government as a Driver of Corporate Social Responsibility, ICCSR Research Paper 2004, 6-7; F. VAN 

WAARDEN, “Vervlechting van staat en belangengroepen II - Wetgeving en zelfregulering”, Beleid en Maatschappij 1988, 
afl. 2, 115; R. BAGGOTT, l.c., 449; S. PICCIOTTO, “Introduction: Reconceptualizing Regulation in the Era of Globalization”, 
J.L.S. 2002, vol. 29, afl. 1, 2. 
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verband worden gebracht.399 Toch is de verbinding tussen zelfregulering en deregulering geenszins 
evident. Net als zelfregulering is deregulering vooreerst een veelzinnig concept.400 Voor sommigen 
gaat het om een reactieve operatie, gericht op “een vermindering van het aantal wettelijke 
voorschriften dat voor de marktsector geldt”401 of het “opheffen van regulering”.402 Voor anderen 
impliceert deregulering ook een proactieve houding van terughoudendheid en soberheid bij het 
scheppen van nieuwe regelgeving. ‘Wetgeven met maat’, luidt de bijhorende Nederlandse 
vuistregel. Deregulering wordt dan niet alleen een streven naar minder regelgeving, maar ook naar 
minder indringende en complexe regelgeving. In de meest ruime opvatting staat deregulering voor 
een meer algemene reguleringsfilosofie die pleit voor een herverdeling van de 
verantwoordelijkheden tussen de overheid en de maatschappelijke sectoren.403 Deregulering 
betekent dan dat de overheid zich terugplooit op haar kerntaken en de lacunes die zo ontstaan laat 
invullen door zelfregulering. In het Nederlandse mediarecht valt daarvan een interessant voorbeeld te 
signaleren. De Mediawet en het Wetboek van Strafrecht werden er gewijzigd en de Wet op de 
filmvertoningen zelfs ingetrokken ten voordele van een op zelfregulering gestoeld mechanisme voor de 
classificatie van beeldmateriaal.404 

ZELFREGULERING EN MINDER REGELS - Al deze invullingen van deregulering hebben aanleiding 
gegeven tot pleidooien voor zelfregulering. Dat was niet altijd terecht. Zo wordt er nogal 
gemakkelijk van uit gegaan dat de hoeveelheid regels zal verminderen wanneer de overheid 
terugtreedt ten voordele van zelfregulering. Deze opvatting waart onder meer rond in het Vlaams 
regeerakkoord van 1999, waar kwaliteit van de regelgeving, minder regels en alternatieven voor 
wetgeving in één adem genoemd worden.405 Nochtans leidt het vervangen van overheidsregels door 
zelfregulerende normen niet automatisch tot een netto-daling van het aantal regels. Zelfregulering 
gaat integendeel veelal gepaard met ondersteunende wetgevende initiatieven. Het vindt bovendien 
plaats op lagere of andere echelons, waardoor het risico bestaat dat er net méér, naast elkaar 
bestaande, regels zullen ontstaan. Het vervangen van overheidsregulering door zelfregulering 
betekent dus niet per definitie dat er vanuit het gezichtspunt van burgers minder regels komen, maar 

 
                                                 
 
399  Zie bijvoorbeeld T. HAVINGA en A. JETTINGHOFF, “Self-regulation in Business: Beyond Associational Self-Regulation”, in 

F. VAN LOON en K. VAN AEKEN (eds.), 60 maal recht en 1 maal wijn. Rechtssociologie, Sociale Problemen en Justitieel 
beleid. Liber Amicorum prof. dr. Jean Van Houtte, Acco, Leuven, 1999, 609; POLAK noemt zelfregulering en deregulering 
nog ‘zusters’. (J.M. POLAK, “Aanwijzingen voor zelfregulering”, in J.G. STEENBEEK, M.C. BURKENS en J.B.J.M. TEN 
BERGE (eds.), Bestuur en norm, Deventer, Kluwer, 1986, 213); B. BAARSMA e.a., Zelf doen?, 1; 12. 

400  Sommigen verkiezen daarom de term ‘dejuridisering’ boven ‘deregulering’. Zie L. HUYSE, “De grenzen van de wet. Over 
regelen en ontregelen”, in L. HUYSE, De kleur van het recht, Leuven, Kritak, 1989, 97-124 (Dit is een herwerkte versie van 
L. HUYSE, “Deregulering als maatschappijhervorming: een rechtssociologische probleemstelling”, R.W. 1988, 2674-2692). 

401  Zie bijvoorbeeld P.C.M. VAN SCHENDELEN, “Politieke achtergronden van deregulering. Een subjectieve bruidsschat van de 
politiek aan het bedrijfsleven”, Beleid & Maatschappij 1982, afl. 8, 191. 

402  J. KRAAN, “Deregulering: een begripsbepaling”, Beleid & Maatschappij 1982, afl. 8, 177; P. VAN HUMBEECK, 
“Reguleringsmanagement in Vlaanderen: een overzicht en algemene beoordeling”, in P. VAN HUMBEECK (ed.), 
“Themanummer Reguleringsmanagement”, V.T.O.M., november 2001, 4. 

403  De uitdrukking ‘terugtred van de wetgever’ zou al in het begin van de twintigste eeuw zijn geïntroduceerd door de 
Nederlander STRUYKER (M. VAN DAMME, “Macht en onmacht van de wetgever. Beschouwingen omtrent het moderne 
wetgevingsbedrijf”, Openingslezing Binnenlandse Francqui-leerstoel aan de K.U.B., 24 februari 2003, 5). 

404  G.A.I. SCHUIJT, “Kroniek van het Nederlandse mediarecht 1998-2001”, AM 2001, afl. 3. Het Nederlandse voorbeeld blijkt 
overigens inspirerend te werken voor de Belgische context. In de Beleidsbrief Media 2005-2006 doet de Minister voor 
Media bovenop de verantwoordelijkheid van de ouders en de overheid, een beroep op zelfregulering door de sector. Hij 
kondigt aan om samen met de Minister bevoegd voor jeugd, die tevens bevoegd is voor de filmkeuring, na te gaan hoe het 
voorbeeld van Kijkwijzer in Nederland naar België kan worden getransponeerd (Beleidsbrief Media. Beleidsprioriteiten 
2005-2006 ingediend door de heer Geert BOURGEOIS, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme, Parl. St. 2005-2006, 551/1). Op 6 maart 2006 bracht de Mediaraad advies uit over de haalbaarheid van een 
systeem als Kijkwijzer in Vlaanderen: Vlaamse Mediaraad, advies nr. 2006/001 inzake de “haalbaarheid” en de 
“meerwaarde” van de invoering van een systeem van Kijkwijzer (cfr. Nederland) voor de Vlaamse omroepen, 
www.vlaanderen.be/media. 

405  Zie hierover onder meer de kritiek van D. VOORHOOF en P. VAN HUMBEECK in de bundel Wie waakt over de kwaliteit van 
de wet? Het wetgevingsbeleid in België, Antwerpen, Intersentia, 2000. 
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slechts dat de overheid minder kosten voor regelproduktie, -toepassing en -handhaving hoeft te 
maken, omdat zij deze ten dele kan afwentelen op private sectoren.406  

EMPIRISCH ONDERZOEK - Ook vanuit het empirisch onderzoek kan de automatische bijdrage van 
zelfregulering aan deregulering in de zin van een vermindering van de regelproductie worden 
tegengesproken. In Nederland bleek de implementatie van wettelijk omkaderde vormen van 
zelfregulering in het milieurecht integendeel zelfs aanleiding te geven tot een multiplicatie van de 
regelgeving en een duidelijke toename van de lasten voor ondernemingen.407 Eenzelfde fenomeen 
deed zich voor ten aanzien van de elektronische handel. Ook daar leidde een explosie van naast 
elkaar bestaande zelfregulerende initiatieven tot een vernieuwde vraag vanuit de sector zelf naar 
coördinatie en sturing door de overheid. De opeenstapeling van zeer uiteenlopende kwaliteitslabels 
ondermijnt er immers drie voor kwaliteitslabels vitale kenmerken: transparantie, herkenbaarheid en 
bekendheid. Gehoor gevend aan die bezorgdheid wordt er nu onder meer op het internationale 
niveau nagedacht over de creatie van meta-labels die kwaliteitswijzers moeten zijn voor bestaande 
labels en worden overkoepende organisaties opgericht als The Global Trustmark Alliance.408 Dit 
voorbeeld toont aan hoe een spiraal kan ontstaan waarbij de ene regulering en controle meteen een 
nieuwe vraag naar regulering en controle teweegbrengt. Ook dat gaat in tegen de oorspronkelijke 
idee dat zelfregulering een bijdrage zou kunnen leveren tot deregulering. 

HERREGULERING OF HERVERDELING VERANTWOORDELIJKHEDEN - De mogelijke bijdrage van 
zelfregulering in de context van deregulering moet dan ook vooral gezien worden in het kader van 
herregulering of een ruimere herverdeling van de verantwoordelijkheden, met als doel regelgeving 
op maat tot stand te brengen. Dat ruimere perspectief is aan de orde in het volgende punt. 

2. Zelfregulering als onderdeel van een ruimer reguleringsbeleid 
VAN DEREGULERING NAAR HERREGULERING - Het spaarzaam omspringen met overheidsregulering blijft 
tot op vandaag een belangrijk aandachtspunt in het reguleringsbeleid. Toch bracht deregulering niet 
de verhoopte grote praktische successen.409 Gaandeweg werd ook de ongenuanceerde kritiek op het 
reguleringsvolume enigszins bijgevijld.410 Zo groeide de idee dat een beperking van het aantal 
regels niet de beste, laat staan de enige remedie is tegen de ongewenste effecten van regelgroei en 
regeldruk. Zo verlegde de klemtoon zich van een snoei-operatie naar herregulering door middel van 
nieuwe regulerings- en sturingsconcepten.411 Ook binnen dat perspectief trad zelfregulering op de 
voorgrond. 

 
                                                 
 
406  D.W.P. RUITER, “Zelfregulering in de Drank- en Horecawet”, in N. HULS, H. STOUT en T. DE BEER (eds.), Reflecties op 

reflexief recht, 125-126. 
407  M. AALDERS, Drivers and Drawbacks: regulation and environmental risk management systems, Londen, CARR 

Discussion Paper nr. 10, 2002, 7-10. Anders dan men zou kunnen verwachten bleken de toegenomen reguleringslasten 
evenwel niet te leiden tot een terugtrekking van de bedrijven uit het vrijwillige vergunningsstelsel. Het vooruitzicht van een 
verminderde controle en handhaving vanuit de overheid bleek voor de meeste ondernemingen nog steeds voldoende 
motiverend om in te stappen in het systeem.  

408  The Global Trustmark Alliance is een vereniging van labelling-initiatieven wereldwijd met het oog op de harmonisering 
van hoge e-commerce standaarden, coöperatieve en toegankelijke grensoverschrijdende geschillenbeslechting en 
samenwerking tussen labelprogramma’s. Zie daarover de aanbevelingen van de Global Business Dialogue for Electronic 
Commerce (GBDe): www.gbde.org/recommendations/miami00.pdf. 

409  P. DE GOEDE, “Over het spanningsveld tussen recht en bestuur”, in N. NELISSEN, H. GOVERDE en N. VAN GESTEL (eds.), 
Bestuurlijk vermogen: analyse en beoordeling van nieuwe vormen van besturen, Bussum, Coutinho, 2000, 389. 

410  P. VAN HUMBEECK “Reguleringsmanagement in Vlaanderen: een overzicht en algemene beoordeling”, in P. VAN 
HUMBEECK (ed.), “Themanummer Reguleringsmanagement”, V.T.O.M., november 2001, 4; L. HUYSE, “Deregulering als 
maatschappijhervorming”, R.W. 1986-87, 2675; P. POPELIER, De wet juridisch bekeken, 23-24. 

411  S. PICCIOTTO, “Introduction: Reconceptualizing Regulation in the Era of Globalization”, J.L.S. 2002, afl. 1, 2. Volgens 
sommigen is dit een nieuwe fase, voor anderen is het slechts op de voorgrond treden van een andere dimensie van 
deregulering. 
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TWEE SPOREN - De herreguleringsdiscussie volgt twee sporen. Enerzijds gaat de aandacht naar de 
wijze waarop de doelmatigheid, doeltreffendheid en algemene kwaliteit van de traditionele, formele 
regelgeving kan worden verbeterd.412 Die inspanningen vertalen zich dan bijvoorbeeld in de 
uitwerking van kwaliteitsprincipes voor wetgeving of in de vernieuwde aandacht voor 
rechtsstatelijke concepten als het primaat van de wetgever en de bescherming van de 
rechtszekerheid.413 Het tweede spoor brengt het debat naar een ruimere discussie over nieuwe 
sturingsconcepten. Het gaat op zoek naar vormen van regulering die beter aansluiten bij 
maatschappelijke tendensen als individualisering, horizontalisering internationalisering en 
informatisering.414  

NIEUWE REGULERENDE STAAT - We bespraken eerder al hoe de moderne vormen van sturing worden 
gekaderd in een ‘nieuwe regulerende staat’ die gedragingen van op een zekere afstand probeert te 
sturen aan de hand van een veelheid aan reguleringsstrategieën. De van bovenuit opgelegde 
bevelswetgeving moet in de nieuwe bestuurs- en reguleringsvisie wijken voor meer interactieve 
vormen van bestuur in samenspraak met bedrijven en maatschappelijke organisaties.415 
Alomvattende regulering door de overheid maakt dan bijvoorbeeld plaats voor basisregulering die 
zich beperkt tot het vastleggen van de inhoudelijke of procedurele krijtlijnen en voor de verdere 
invulling van dat kader op de betrokken maatschappelijke sectoren vertrouwt.416 Op die manier 
worden overheidsinterventies in sommige beleidsdomeinen teruggeschroefd ten gunste van 
processen van zelfregulering.417 Deze aanpak vindt – zoals gezegd – steun in meer theoretische 
concepten als het ‘reflexief recht’-concept van Teubner of de idee van responsief-recht van Nonet 
en Selznick of Ayres en Braithwaite. In hun reeds geciteerde boek Transcending the Deregulation 
Debate introduceren deze laatsten het concept ‘responsief recht’ om aan te duiden dat doeltreffende 
regulering veronderstelt dat aangesloten wordt bij de uiteenlopende doelstellingen van gereguleerde 
ondernemingen, bedrijfsverenigingen en individuen. Braithwaite en zijn collega Ayres promoten 
responsiviteit als een grondhouding die een variëteit aan reguleringsopties mogelijk maakt. Anderen 
vertolken soortgelijke ideeëen onder andere noemers, als “communicatieve wetgeving en 
communicatief bestuur.418 

 
                                                 
 
412  Er is daarvoor onder meer steun vanuit de OESO. Recommendation of the Council of OECD on improving the quality of 

government regulation, 9 maart 1995, OCDE/GD (95)95; OECD, Report on Regulatory Reform. Synthesis, Parijs, 1997. 
Voor meer details over de inspanningen van de OESO ter verbetering van de reguleringskwaliteit in de lidstaten, zie de 
website van de OESO: www.oecd.org.  

413  P. EIJLANDER, De wet stellen, 155; P. POPELIER, De wet juridisch bekeken, 6; C.D. SHEARING, “A Constitutive Conception 
of Regulation”, in P. GRABOSKY en J. BRAITHWAITE (eds.), Business regulation and Australia’s future, Canberra, 
Australian Institute of Criminology, 1993, 67- 79 zegt het zo: “As the blush of deregulation begins to fade regulation is 
being dusted off and returned to policy agendas”. 

414  P. EIJLANDER, R.A.J. VAN GESTEL, P.C. GILHUIS, E.M.H. HIRSCH BALLIN, B.M.J. VAN KLINK en J.M. VERSCHUUREN, 
“Perspectieven op wetgeving. Een beeld van onderzoek naar alternatieven voor en in wetgeving”, RegelMaat 2000, afl. 2, 
69. De notie van horizontaal bestuur is ook in het Vlaamse Beleid doorgedrongen; zie bijvoorbeeld de beleidsnota 2004-
2009 ‘Publiek-Private Samenwerking in Vlaanderen’: “De ontwikkeling van PPS maakt in ieder geval deel uit van een 
bredere evolutie waarbij de rol van de overheid in de economie verandert van rechtstreekse speler naar organisator, 
regelgever en controleur. De overheid oefent met andere woorden een kader- of voorwaardenscheppende rol uit. De privé-
sector doet haar werk - ondernemen - binnen dit speelveld. Beide rollen zijn noodzakelijk complementair. Immers, de 
overheid kan niet alles en kan het niet alleen.” (p. 1).  

415  P. DE GOEDE, “Over het spanningsveld tussen recht en bestuur”, in N. NELISSEN, H. GOVERDE en N. VAN GESTEL (eds.), 
Bestuurlijk vermogen: analyse en beoordeling van nieuwe vormen van besturen, Bussum, Coutinho, 2000, 402-403; P.H.A. 
FRISSEN, “Besturingsconcepties, recht en wetgeving”, in X., Recht doen door wetgeving. Opstellen over 
wetgevingsvraagstukken aangeboden aan mr. E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 18 e.v. 

416  S. PARMENTIER, o.c., 140-141. 
417  P.H.A. FRISSEN, “Besturingsconcepties, recht en wetgeving”, in X., Recht doen door wetgeving. Opstellen over 

wetgevingsvraagstukken aangeboden aan mr. E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 18 e.v. 
418  Dat zou staan voor: “een open, interactieve en meer horizontale stijl van wetgeven”. Zie P. EIJLANDER, R.A.J. VAN GESTEL 

e.a., “Perspectieven op wetgeving. Een beeld van onderzoek naar alternatieven voor en in wetgeving”, RegelMaat 2000, 
afl. 2, 69-70;  W. WITTEVEEN en B. VAN KLINK, De overtuigende wetgever, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2000, 179 p. 
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INTEGRATIE ZELFREGULERING IN REGULERINGSSTRATEGIE – De theoretische benaderingen hebben in 
ieder geval met elkaar gemeen dat zelfregulering meer ingekapseld raakt in een globale 
reguleringsfilosofie en -strategie. Die trend komt tot uiting in wat Van Humbeeck aankondigt als 
alweer een nieuwe fase in het reguleringsdebat. In een aantal landen – zoals Canada en Australië - 
wordt inmiddels werk gemaakt van een overkoepelend reguleringsmanagement, dat gekenmerkt 
wordt door een langetermijnperspectief, met aandacht voor gehele wetgevingscomplexen. Daar 
waar herregulering vooral gericht is op het evalueren van individuele regelgeving of de kwaliteit 
van individuele reguleringsbeslissingen, richt deze nieuwste stroming zich op de algemene proces- 
en systeemkenmerken van beleid, met aandacht voor bijvoorbeeld de onderlinge samenhang van de 
regels. De focus wijzigt dan van het streven naar meer efficiënte en doeltreffende regelgeving naar 
het zoeken naar betere oplossingen voor maatschappelijke vragen en problemen, waarbij 
regelgeving wordt gezien als één van de mogelijke opties naast andere.419  

‘SMART REGULATION’ - In Canada wordt de nieuwe vorm van regulering die daarmee samengaat aangeduid als 
‘smart regulation’.420 Een Canadees adviescomité over smart regulation signaleert drie basiskenmerken van 
deze benadering: (1) zij is zowel beschermend als ondersteunend. Zij tracht met andere woorden sociale en 
ecologische belangen te verzoenen met concurrentiële en innovatieve economische belangen. (2) Smart 
regulation is meer responsieve regulering doordat ze snel, flexibel en wel onderbouwd en doordacht in 
probeert te spelen op de bestaande noden. (3) Tot slot berust smart regulation op een coöperatief model van 
besturen. Regulering wordt er gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid, burgers en het 
bedrijfsleven.421 In deze nieuwe conceptie wordt wetgeving, in de woorden van Van Gestel, meer een 
verbindende schakel of een netwerk voor rechtsontwikkeling dat ruimte biedt voor, en richting geeft aan, 
andere juridische, sociale en economische ordeningsmechanismen.422 Van Gestel ziet daarvoor reeds de eerste 
aanzetten in het Europese milieurecht.  

SAMENVATTEND - Samenvattend kunnen we stellen dat zelfregulering naarmate het reguleringsdebat 
zich verder ontwikkelt in een zich wijzigend perspectief ter sprake komt. De initiële focus op 
zelfregulering als zelfstandig mechanisme van sociale ordening, ter vervanging van 
overheidsregulering, moet in de meer moderne benadering plaats ruimen voor een denken in termen 
van complementariteit en samenhang.423 De voorkeur gaat nu uit naar gecombineerde 
reguleringsstrategieën die leiden tot gelede regelgeving.424 Dat maakt dat de focus verschuift van 
meer zuivere vormen van zelfregulering naar vormen van zelfregulering onder supervisie van de 
overheid (of dus vormen van coregulering), een tendens die in verschillende concrete 
beleidsdomeinen kan worden waargenomen. 

 
                                                 
 
419  P. VAN HUMBEECK, “Reguleringsmanagement in Vlaanderen: een overzicht en algemene beoordeling”, in P. VAN 

HUMBEECK (ed.), “Themanummer Reguleringsmanagement”, V.T.O.M., november 2001, 5.  
420  Dat concept werd voor het eerst geanalyseerd door GUNNINGHAM en GRABOSKY. Ondanks de zelf opgelegde beperking tot 

milieubeleid biedt het een aanknopingspunt voor een meer systematische analyse. In de inleiding luidt het: “The central 
argument will be that, in the majority of circumstances, the use of multiple rather than single policy instruments, and a 
broader range of regulatory actors, will produce better regulation. Further, that this will allow the implementation of 
complementary combinations of instruments and participants tailored to meet the imperatives of specific environmental 
issues. By implication, this means a far more imaginative, flexible, and pluralistic approach to environmental regulation 
that has so far been adopted in most jurisdictions: the essence of ‘smart regulation’” (N. GUNNINGHAM en P. GRABOSKY, 
Smart Regulation Designing Environmental Policy, Oxford, Oxford University Press, 1998, 4). 

421  EXTERNAL ADVISORY COMMITTEE ON SMART REGULATION, Smart Regulation. A Regulatory Strategy for Canada, Library 
and Archives Canada Cataloguing in Publication, september 2004, 12. 

422  R. VAN GESTEL, “De tegenstelling voorbij: over grondslagen en wettelijke kaders voor zelfregulering in het milieurecht”, 
T.M.R. 2001, afl. 1/2, 106-112. Hij zoekt daarvoor inspiratie bij onder meer P. EIJLANDER, De verbindende wetgever. Over 
de verhouding tussen staat, markt en samenleving, Inaugurale rede, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 23 juni 2000, 
31 p. 

423  WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID (Ned.), De toekomst van de nationale Rechtsstaat, Rapporten aan 
de regering nr. 63, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, 125; F. CAFAGGI, “Le rôle des acteurs privés dans les processus de 
régulation: participation, autorégulation et régulation privée”, Revue française d’administration publique 2004, afl. 109, 30. 

424  P. POPELIER, De wet juridisch bekeken, o.c., 297. 
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§2. Zelfregulering als instrument van reguleringsbeleid en -management: een nationale en 
Europese stand van zaken 

Zelfreguleringsvormen hebben de voorbije jaren steun verworven vanuit verschillende 
vooraanstaande supranationale organisaties en fora, waaronder de Europese Unie, de Raad van 
Europa en de OESO. We belichten hierna kort de houding van de Europese Unie en de eigen 
nationale en Vlaamse overheden ten aanzien van zelf- en coregulering. In deel II wordt dit verder 
geconcretiseerd in de context van het communicatiebeleid. 

VERSCHIL IN BENADERING - Alvorens deze bespreking aan te vatten, moet worden opgemerkt dat de 
problematiek van zelfregulering zich op het niveau van de Europese Unie sowieso in een ander 
daglicht presenteert dan op het nationale niveau. Anders dan in de nationale context waar regulering 
vaak uniformiteit en gelijkheid wil brengen, wordt de Europese wetgever van nature geconfronteerd 
met een grote diversiteit aan (nationale) regels waarin zij hooguit kan trachten een zekere orde en 
stroomlijning aan te brengen. Volgens Eijlander verklaren die verschillen ook het verschillend 
gebruik van zelfregulering en coregulering op de beide niveaus. Op het Europese niveau wordt 
vooral heil verwacht van coregulering, als een mogelijke uitweg uit het dilemma dat eenheid moet 
gebracht worden in de diversiteit. Coregulering wordt dan gezien als geconditioneerde 
zelfregulering, waarbij binnen de Europese Unie een basiskader wordt uitgewerkt dat vervolgens 
door middel van zelfregulering nader kan worden ingevuld. Het begrip krijgt met andere woorden 
op het Europese niveau doorgaans een beperktere invulling dan op het nationale vlak.425 

1. Naar een Europees regelgevingsbeleid: Regelen met maat en op maat426  
De idee dat de wet de enige en per definitie de beste keuze is voor de verwezenlijking van 
communautaire doelstellingen is ook binnen de Europese Unie reeds lang verlaten. In veel Europese 
domeinen steunt het Europese beleid op een mix van juridische en niet-juridische, publieke en 
private, nationale en Europese methoden.  

EUROPESE UNIE EN NATIONALE ZELFREGULERING - Vermits er aanvankelijk weinig succesvolle 
voorbeelden van zelfregulering op het Europees niveau bestonden, diende de Europese Unie 
aanvankelijk vooral haar positie te bepalen ten aanzien van nationale zelfreguleringsinitiatieven.427 
Dat gebeurde in eerste instantie in concrete beleidsdomeinen als het consumentenrecht428, het 

 
                                                 
 
425  P. EIJLANDER, “Possibilities and Constraints in the Use of Self-Regulation and Co-Regulation in Legislative Policy: 

Experiences in the Netherlands - Lessons to Be Learned for the EU?”, vol 9.1, Electronic Journal of Comparative Law 
januari 2005, http://www.ejcl.org/91/art91-1.html, 7-8; Zie ook hoger reeds de systematiek die Yves Poullet aanbracht in 
het coreguleringskluwen: I-2, A2, §2, 1.1. 

426  We beperken ons hierna tot de wijze waarop zelfregulering en coregulering worden ingeschakeld als beleidsinstrumenten 
op het Europese niveau. We gaan voorbij aan de wijze waarop zij op het nationale niveau worden aangewend om het 
Europees recht te implementeren. In deel II wordt dat tweede aspect wel behandeld in verband met de communicatiesector. 

427  Een uitzondering hierop is het reclamegebied, waar de nationale instellingen voor de zelfregulering zich verenigd hebben in 
de in Brussel gevestigde European Advertising Standards Alliance.  

428  Het Groenboek Consumentenbescherming van 2001 erkent nadrukkelijk zelfregulering als middel om sommige 
doelstellingen van consumentenbescherming te realiseren, vooral in die bedrijfstakken waar men zich bewust is van het 
grote gemeenschappelijke belang om het vertrouwen van de consument te behouden. Een doeltreffende zelfregulering met 
duidelijke, vrijwillige, bindende toezeggingen aan de consumenten die op de juiste wijze wordt gehandhaafd, kan de 
noodzaak tot regulering en mederegulering terugbrengen, zo luidt het. Opgemerkt moet worden dat de Commissie 
zelfregulering in het groenboek beperkt tot vormen van ‘bindende’ normen, die te onderscheiden zijn van ‘niet-bindende 
praktische richtsnoeren’. De Commissie geeft daarmee een engere invulling aan het concept zelfregulering dan diegene die 
wij hanteren. Opmerkelijk is nog dat het Groenboek openlijk denkt aan de mogelijkheid om zelfregulering op Europees 
niveau tot stand te brengen: Comm. EG, Groenboek over de consumentenbescherming in de Europese Unie, Brussel, 2 
oktober 2001, COM(2001) 531. Zie verder bijvoorbeeld: Resolutie van de Raad van 28 juni 1999 inzake het 
consumentenbeleid van de Gemeenschap 1999-2001, Pb. C. 21 juli 1999, afl. 206, 1-3; Richtlijn 97/7/EG van 20 mei 1997 
betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten - Verklaring van de Raad en van het 
Parlement ad artikel 6, lid 1 - Verklaring van de Commissie ad artikel 3, lid 1, eerste streepje, Pb. L. 4 juni 1997, afl. 144, 
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sociaal beleid429, het milieurecht430 of het communicatierecht431. In elk van deze sectoren hebben de 
Unie en haar organen impliciet of expliciet erkenning gegeven aan zelfregulerende initiatieven of 
zelfreguleringsorganisaties, bijvoorbeeld door zich bewust te beperken tot het vastleggen van 
minimumnormen die kunnen worden aangevuld door vrijwillige afspraken tussen de betrokkenen. 
In antwoord op drie schriftelijke vragen zei toenmalig Commissielid Scrivener in 1994: “The 
Commission has always favoured the adoption of codes of good practice by professionals 
themselves in addition to legal standards, provided that such codes are generally adhered to and that 
there are effective procedures and the possibility of legal remedy in order to ensure that they are 
effectively applied.”432 Bij de uitwerking van de strategie voor de Europese interne markt voor de 
periode 2000-2004 benadrukte de Commissie opnieuw dat zij waar mogelijk zelfregulering zal 
bevorderen en zal toezien op de resultaten ervan.433 Op mediagebied krijgt zelfregulering binnen de 
Unie expliciet een rol toebedeeld ter bescherming van minderjarigen of ter bestrijding van 
schadelijke en illegale inhouden op het internet. Dat komt uiteraard later nog aan bod.434  

NAAR EEN REGULERINGSBELEID - Gaandeweg evolueerde het denken over regulering ook binnen de 
Europese Unie van een ad hoc benadering naar een meer systematische reflectie op het 
reguleringsbeleid. Het keerpunt daarvoor lag in het midden van de jaren tachtig. De stagnatie van de 
interne markt, de nationale dereguleringsinitiatieven en de kritieken op de kwantiteit en kwaliteit 
van de Europese regelgeving vormden de kathalysator voor een herdenking van de regelgevende 
opdracht van de Europese Unie.435 Binnen de Unie wordt nu actief gezocht naar een nieuwe 

 
                                                 
 

19-27; Aanbeveling 7 april 1992 betreffende de gedragscodes voor de bescherming van de consument bij op afstand 
gesloten overeenkomsten Pb. L., 10 juni 1992, afl. 156. 

429  De bereidheid om de samenwerking met het praktijkveld te verruimen, komt ook tot uiting in de geïntensiveerde invloed 
van de sociale partners op het Europese sociale beleid. Niet alleen moeten de sociale partners geconsulteerd worden bij de 
uitwerking van initaitieven van sociaal beleid, maar bovendien kunnen de akkoorden die zij onderling sluiten ongewijzigd 
overgenomen worden in het Europese recht. Op grond van artikel 138-139 van het EG-Verdrag komt met name aan de 
sociale partners de mogelijkheid toe om akkoorden te onderhandelen als alternatief voor de centrale vaststelling van 
voorschriften inzake arbeidsomstandigheden en de toegang tot de arbeidsmarkt. 

430  In het milieurecht nam de Europese Unie in de loop van de jaren negentig nadrukkelijk afstand van de tot dan toe gevolgde 
‘top down’-regelgevingsstrategie in de opeenvolgende milieu-actieplannen (Resol. Raad E.G. en de vertegenwoordigers 
van de regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, 1 februari 1993 betreffende een beleidsplan en 
actieprogramma van de Gemeenschap inzake het milieu en duurzame ontwikkeling, Pb. C. 17 mei 1993, afl. 138, 1-4 en 
Parl. en Raad EG, zesde Milieuactieprogramma 2002, Pb. L. 10 september 2002, afl. 242). Vanuit de Unie zijn 
daarenboven diverse inspanningen gedaan om mengvormen van wetgeving en vrijwillige maatregelen tot stand te brengen 
in specifieke gevallen. In een Mededeling van juli 2002 probeert de Europese Commissie deze tendens, alvast voor de 
milieuovereenkomsten, in een beleidskader te gieten. Commissie EG, Mededeling over de milieuovereenkomsten op 
communautair niveau in het kader van het actieplan ‘De regelgeving vereenvoudigen en verbeteren’, Pb. C. 2002, afl. 412. 
Voor een recent overzicht zie: R. VAN GESTEL, “Self-Regulation and Environmental Law”, European Journal of 
Comparative Law 2005, vol. 9, afl. 1, http://www.ejcl.org/91/art91-4.html. 

431  Zie deel II-4, Afd. 3. 
432  Antwoord op 11 februari 1994 van Mevr. Schrivener in naam van de Commissie op de (schriftelijke) vragen E-2517/93, E-

2518/93 en E-2519/93, Pb. 12 december 1994, nr. C 352, 10.  
433  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad – De strategie voor de Europese interne markt, 

COM (99) 624 def., 24 november 1999. 
434  Op de houding van de Unie ten aanzien van zelfregulering in de communicatiediensten komen we later terug. We volstaan 

hier met de verwijzing naar het Groenboek over de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid in de 
media (1996); de Aanbeveling van de Raad over de bevordering van nationale kaders voor de zelfregulering ten aanzien 
van audiovisuele inhouden en informatiediensten (september 1998); de Conclusies van de Raad van 27 september 1999 
inzake zelfregulering in het licht van de ontwikkeling van nieuwe mediadiensten (1999/C 2823/02), Pb. L. 6 oktober 1999, 
afl. 283, 3. Zie verder nog de Verklaring van de Europese Raad omtrent de Vrijheid van Communicatie op het internet (28 
mei 2003) die alle lidstaten oproept om zelfregulering of coregulering met betrekking tot internetinhouden aan te 
moedigen. Zie ook de ontwerpverklaringen van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij die een oproep lanceren voor 
nieuwe vormen van samenwerking tussen overheden, de private sector en het middenveld. Voor een kritiek op het 
vertrouwen op zelfregulering voor de regulering van schadelijke Internetinhouden zie onder meer: J.P. MIFSUD BONNICI en 
C.N.J. DE VEY MESTDAGH, “Right Vision Wrong Expectations: the EU and Self-Regulation of harmful Internet Content”, 
Information and Communications Technology Law Journal, herfst 2004, z.p. 

435  L. SENDEN, “Soft law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where Do They Meet?”, European Journal of 
Comparative Law 2005, vol. 9, afl. 1, http://www.ejcl.org/91/art91-3.html, 4.  
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legislatieve cultuur, met de bekende leidinggevende principes van het subsidiariteit en 
proportionaliteit als leidraad.436 Beide zo-even beschreven sporen komen in die zoektocht aan bod: 
het streven naar minder en betere regelgeving aan de ene kant en het zoeken naar andere beleids- of 
reguleringsinstrumenten aan de andere kant.  

1.1. Aanzet tot een Europees kader voor zelfregulering 

UITWERKING VAN EEN KADER VOOR ZELFREGULERING - Aan de vooravond van 1999 bereikten het 
Europees Parlement, de Raad van de Unie en de Commissie een gezamenlijk akkoord over 21 
richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van EG-regelgeving.437 Het initiatief werd in de 
daaropvolgende jaren onderschreven door de opeenvolgende Europese Raden.438 Eind 2000 werd ter 
ondersteuning een eminent adviescomité opgericht, de Mandelkern Groep, dat in november 2001 op 
haar beurt verslag uitbracht over de mogelijkheden om de Europese regelgeving te verbeteren. Haar 
eindrapport gaat vergezeld van een gedetailleerd actieplan met als kernthema’s: impactanalyse, 
vereenvoudiging, consultatie, institutionele hervormingen en alternatieven voor regelgeving.439 In 
maart van dat jaar had ook de Europese Commissie al een eerste tussentijds verslag klaar met het 
oog op de verbetering en vereenvoudiging van de regelgeving.440  

INTERIMVERSLAG 2001 - In de strategie die het interimrapport van de Commissie uittekent staat het 
noodzakelijkheidsbeginsel centraal: nieuwe wetgeving is alleen gewenst wanneer blijkt dat zij 
werkelijk noodzakelijk is én het meest geschikte instrument is om het nagestreefde doel te 
bereiken.441 Het interimverslag heeft ook oog voor zelfregulering. Onder de hoofding “alternatieve 
en aanvullende wegen” wordt er op gewezen dat zelfregulering plaatsvindt op vrijwillige basis en 
gebaseerd is op een samenwerking tussen de belanghebbende partijen. Eventueel kan zelfregulering 
gepaard gaan met communautaire regels die een kader bieden voor de overeenkomsten tussen deze 
partijen.442 Van zelfregulering onderscheiden is “coregulation” - in de Nederlandse vertaling 
‘mederegulering’ - dat het mogelijk maakt om het voorzienbare en dwingende karakter van 
wetgeving te combineren met de soepelere zelfreguleringsbenadering.  

OMSCHRIJVING ZELFREGULERING - Het interimrapport laat de lezer in het ongewisse over wat er precies 
onder zelfregulering verstaan moet worden. Het houdt het bij twee niet nader gepreciseerde 
voorwaarden. In de eerste plaats benadrukt het verslag het vrijwillig karakter van zelfregulering. 
Ten tweede wordt zelfregulering op het communautaire niveau kennelijk gezien als een 
gezamenlijke inspanning van bedrijfstakken op verschillende niveaus en eventuele andere 
belanghebbenden.443  

VOORBEHOUDEN BIJ ZELFREGULERING - Hoewel het verslag in beginsel positief staat tegenover 
zelfregulering, last het toch de nodige voorbehouden in. Traditionele regelgeving blijft in de eerste 
 
                                                 
 
436  L. SENDEN, “Soft law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where Do They Meet?”, European Journal of 

Comparative Law 2005, vol. 9, afl. 1, http://www.ejcl.org/91/art91-3.html, 5; E. BEST, “Alternative Regulations or 
Complementary Methods? Evolving Options in European Governance”, Eipascope 2003, afl. 1, 2. SENDEN geeft een 
uitgebreide bespreking van beide pijlers. 

437  Interinstitutioneel akkoord van het Parlement, de Raad en de Commissie van 28 december 1998 betreffende de 
gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van communautaire wetgeving (Pb. C. EG 1999, afl. 73, 
1). 

438  De Europese Raden van Lissabon, Stockholm en Göteborg wezen telkens op de noodzaak om een algemene strategie voor 
de vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving uit te werken.  

439  Mandelkern Group on Better Regulation, Eindrapport en actieplan (13 november 2001).  
440  Comm. EG, Interim-verslag van de Commissie van de Europese Raad te Stockholm: Verbetering en vereenvoudiging van 

de regelgeving, Brussel, 7 maart 2001, COM (2001) 130. Zie ook het rapport van de Werkgroep Betere regulering van mei 
2001.  

441  Comm. EG, Interim-verslag van de Commissie van de Europese Raad te Stockholm: Verbetering en vereenvoudiging van 
de regelgeving, Brussel, 7 maart 2001, COM (2001) 130, 6. 

442  Ibid., 8. 
443  Zie ook Werkgroep 2c, Rapport Betere Regulering (ter voorbereiding van het Witboek), mei 2001, 8. 
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plaats noodzakelijk in die gevallen waarin de Verdragen zulks bepalen.444 Wanneer de Verdragen 
geen specifieke eisen stellen, kan eventueel de kans gelaten worden aan zelfregulering, maar - zo 
waarschuwt de Commissie - alleen indien dit de beste manier is om de gestelde doelstellingen te 
bereiken en indien het terrein zich daartoe leent. Bij de keuze van het meest geschikte instrument 
moet verder bijzondere aandacht worden besteed aan de democratische controle op het 
wetgevingsproces en het respect voor de Verdragsbepalingen. Terloops merkt de Commissie op dat 
traditionele regelgeving nog steeds de beste waarborgen biedt voor de rechtszekerheid en de 
bescherming van het algemeen belang.  

COREGULERING - Uit het latere Witboek Europees Bestuur en het Actieprogramma voor de 
vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving, zou blijken dat de Commissie niet zozeer een 
pleidooi wilde houden voor zuivere zelfregulering, maar voornamelijk voorstander is van 
mengvormen van bindende Europese instrumenten en zelfregulering. Coregulering dus, en dat 
zowel in een top-down als in een bottom-up perspectief. Ofwel wordt dus vooraf een regelgevend 
kader geschapen waarbinnen zelfregulerende normen zich kunnen ontwikkelen (top-down). Ofwel 
gaat het zelfreguleringsproces de regulering vooraf. Privaat ontstane zelfreguleringsinitiatieven 
kunnen in dat tweede scenario op verschillende manieren erkenning krijgen binnen het Europees 
recht (bottom-up).  

1.2. Witboek Europees Bestuur 

SITUERING - Het Interimrapport van de Commissie kreeg nog datzelfde jaar opvolging met het 
Witboek Europees Bestuur (European Governance). Daarin wordt onder meer heil gezocht in een 
grotere betrokkenheid van het middenveld bij het Europese besluitvormingsproces.445 Het hecht 
daardoor bijzondere aandacht aan nieuwe en meer flexibele methoden en instrumenten, als 
richtsnoeren, structuurfondsen, actieprogramma’s of zelfregulering binnen een gemeenschappelijk 
afgebakend kader.446 

NOODZAKELIJKHEIDSBEGINSEL - Ook het Witboek beklemtoont dat elk Europees optreden moet 
worden voorafgegaan door een onderzoek naar het meest aangewezen reguleringsinstrument.447 De 
Commissie toont daarbij een voorkeur voor richtlijnen of, meer in het bijzonder, ‘kaderrichtlijnen’ 
die op een snelle en flexibele wijze de essentiële aspecten vastleggen, om de concrete invulling van 
de technische details verder zoveel mogelijk aan lagere niveaus over te laten. Die aanpak vat het 
Witboek onder de noemer coregulering: “een combinatie van wetgevings- en 
 
                                                 
 
444  Het gaat hier om de exclusieve bevoegdheden, dit zijn “bevoegdheden die door eenvoudige overdracht aan de 

Gemeenschap definitief en onomkeerbaar verloren zijn voor de lidstaten. Een gemeenschapsbevoegdheid is exclusief 
wanneer uit de tekst of de context van de betrokken Verdragsbepalingen volgt dat elk optreden van de lidstaten ermee in 
strijd zou zijn” (K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees Recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1999, 144). Bijna alle 
bevoegdheden van de Gemeenschap zijn echter niet-exclusief (K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, o.c., 146). De exclusiviteit 
van een bevoegdheid belet bovendien niet dat de Gemeenschap bepaalde middelen om die bevoegdheid uit te oefenen 
delegeert aan de lidstaten. (K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, o.c., 147). 

445  Comm. EG, Witboek Europees Bestuur, Brussel, 25 juli 2001, COM (2001) 428. ‘Bestuur’ heeft in deze context betrekking 
op de regels, processen en gedragingen die van invloed zijn op de manier waarop bevoegdheden op Europees niveau 
worden uitgeoefend. 

446  Werkgroep 2c, Rapport Betere Regulering, mei 2001, 3. 
447  Hoewel in de Europese teksten systematisch gesproken wordt over een ‘noodzakelijkheidsbeginsel’ zou het wellicht juister 

zijn om – in navolging van WINTGENS –  van een ‘alternativiteitsbeginsel’ te spreken. Daar waar het eerste beginsel noopt 
tot reflectie over de vraag of regulerend optreden noodzakelijk is, behandelt het tweede de vraag op welke wijze best kan 
worden opgetreden (L.J. WINTGENS, “Het wetsbegrip anders bekeken. Alternatieven voor en in wettelijke regulering. 
Tevens een inleiding tot de legisprudentie, een nieuwe wetgevingstheorie”, in L.J. WINTGENS (ed.), Het wetsbegrip, Acta 
van het Centrum voor wetgeving, regulering en legisprudentie, Brugge, Die Keure, 2003, 93-94). De afweging onder het 
eerste beginsel kan leiden tot de beslissing om niet te reguleren en bijgevolg terug te koppelen op het zelfregulerend 
potentieel van de maatschappelijke ruimte. De alternativiteitsafweging kan er toe leiden dat vormen van coregulering of 
wettelijk geconditioneerde zelfregulering verkozen worden boven het traditioneel wetgevend ingrijpen. Verwant met deze 
beginselen is ook het subsidiariteitsbeginsel volgens hetwelk de overheid dient te overwegen welke de minst ingrijpende 
regeling biedt (ook rekening houdend met de nuloptie, namelijk het uitblijven van overheidsinterventie). 
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regelgevingsmaatregelen met maatregelen die door de betrokkenen zelf worden genomen op basis 
van hun eigen praktijkervaring… Co-regulering impliceert dat in de wetgeving een kader van 
algemene doelstellingen, basisrechten, mechanismen voor uitvoering en beroep, alsmede 
voorwaarden voor het toezicht op de naleving is opgenomen.”  

LIMIETEN AAN COREGULERING - Ondanks deze op het eerste gezicht positieve benadering, toont het 
Witboek zich, meer dan de aanvankelijke nota, terughoudend ten aanzien van coregulering. In de 
eerste plaats benadrukt het Witboek dat coregulering alleen in aanmerking komt indien er duidelijk 
sprake is van een toegevoegde waarde en het algemeen belang ermee is gediend. Coregulering is 
volgens de Commissie alleen geschikt voor gevallen waarin geen fundamentele rechten of 
belangrijke politieke keuzes op het spel staan en waarin geen uniforme regelgeving moet worden 
betracht. Voorts moet de resulterende samenwerking verenigbaar zijn met de Europese 
mededingingsregels en moeten de overeengekomen regels voldoende zichtbaar en transparant zijn. 
Het Witboek stelt voorts enkele procedurele vereisten: de deelnemende organisaties moeten 
representatief en verantwoordingsplichtig zijn en transparantie nastreven bij de normstelling en -
handhaving. Waar coregulering niet tot de gewenste resultaten leidt, staat het de overheid vrij om 
alsnog tussen te komen en van bovenuit de nodige specifieke regels op te leggen. 

1.3. Actieplan voor de vereenvoudiging en verbetering van de regulering (2002) 

DRIE SPOREN - Na de publicatie van het Witboek zette de Commissie haar inspanningen verder langs 
drie sporen: de vereenvoudiging en verbetering van het reguleringsklimaat, het promoten van een 
cultuur van dialoog en samenwerking en de invoering van een systematische 
reguleringsimpactanalyse.448 Zelfregulering past in de filosofie van het eerste én het tweede spoor. 

ACTIEPLAN - Ongeveer een jaar na het Witboek presenteerde de Commissie een actieplan voor de 
vereenvoudiging en verbetering van de reguleringsomgeving van de Europese Unie, waarin 
opnieuw gezocht wordt naar richtlijnen voor de keuze van het meest geschikte 
reguleringsinstrument of de meest geschikte reguleringsmix.449 Belangrijk voor deze context is dat 
het actieplan enige opheldering verschaft over de betekenis van ‘zelfregulering’ en ‘coregulering’ in 
de Europese context. Het actieplan situeert het concept ‘zelfregulering’ uitdrukkelijk buiten een 
wettelijk kader, als een verzamelterm voor een ruim aantal praktijken, gemeenschappelijke regels, 
gedragscodes en vrijwillige akkoorden die economische en sociale actoren, ngo’s en georganiseerde 
groepen op vrijwillige basis aannemen om hun eigen activiteiten te reguleren en organiseren. 
Coregulering daarentegen impliceert steeds de tussenkomst van de Europese wetgever. 
Coregulering wordt met name beperkt tot een top-down concept, waarbij de wetgever een kader 
schept en verder toekijkt op de wijze waarop private partijen en belanghebbenden dit kader verder 
invullen en toepassen. Aldus bekeken wordt coregulering herleid tot een implementatiemechanisme 
van het Europees beleid.450  

1.4. Naar een Europees juridisch kader voor coregulering en zelfregulering 

SITUERING - Zoals blijkt uit bovenstaande beschrijving, was de Europese Commissie in de 
aanvangsjaren de belangrijkste motor achter het Europese reguleringsdebat. In een resolutie van 29 
november 2001 naar aanleiding van het Witboek Europees Bestuur eiste ook het Europees 
Parlement haar plaats op in het debat. Het Parlement uitte vooral kritiek op het feit dat het niet 
betrokken was geweest bij de voorbereiding van het Actieplan Betere regelgeving door enerzijds de 
 
                                                 
 
448  Comm. EG, Mededeling Europees beleid: betere regelgeving, Brussel 5 juni 2002, COM(2002) 275 final. 
449  Comm. EG, Mededeling Actieplan vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving, Brussel, 5 juni 2002, COM(2002) 

278 final. Het actieplan noemt als mogelijke opties: regulering, richtlijnen, aanbevelingen, coregulering, zelfregulering, 
vrijwillige sectoriële akkoorden, de open coördinatie methode, financiële ondersteuning of informatiecampagnes. 

450  L. SENDEN, “Soft law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where Do They Meet?”, European Journal of 
Comparative Law 2005, vol. 9, afl. 1, http://www.ejcl.org/91/art91-3.html, 12; E. BEST, “Alternative Regulations or 
Complementary Methods? Evolving Options in European Governance”, Eipascope 2003, afl. 1, 3. 
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Mandelkern Werkgroep van de Raad en anderzijds een gelijkaardige werkgroep van de Commissie. 
Het benadrukte tegelijk dat coreguleringsstrategieën omgeven moesten worden met garanties voor 
de politieke rol en verantwoordelijkheid van het Parlement.451 In een Interinstitutioneel Akkoord uit 
2003 wordt ten dele tegemoet gekomen aan die parlementaire verzuchtingen.452 Het belang van het 
akkoord ligt vooral in het feit dat het zich niet beperkt tot het scherpstellen van definities, maar dat 
het voor het eerst ook de krijtlijnen uittekent van een algemeen juridisch kader voor de inschakeling 
van coregulering en zelfregulering in het Europees beleid.453 

COREGULERING - Onder coregulering verstaat het akkoord “het mechanisme waarbij een 
communautair wetsbesluit de verwezenlijking van de door de wetgevinsautoriteit omschreven 
doelstellingen overlaat aan de erkende betrokken partijen op dit gebied (met name economische 
subjecten, sociale partners, niet-gouvernementele organisaties en verenigingen)”. Het akkoord 
voorziet vervolgens in een procedure voor de goedkeuring van vrijwillige overeenkomsten die in 
het kader van een Europese basiswet tot stand komen. De ontwerpovereenkomsten worden door de 
Commissie op hun overeenstemming met het Gemeenschapsrecht onderzocht. Desgewenst kan het 
basiswetsbesluit dat het kader vormt voor de coregulering, op vraag van het Europees Parlement of 
de Raad, bepalen dat zij de tijd krijgen om wijzigingen voor te stellen aan de totstandgekomen 
overeenkomst. 

ZELFREGULERING - Onder zelfregulering wordt verstaan: “de mogelijkheid dat economische 
subjecten, de sociale partners, de niet-gouvernementele organisaties of de verenigingen, onderling 
en voor henzelf gemeenschappelijke richtsnoeren op Europees niveau vaststellen (met name 
gedragscodes of sectorale overeenkomsten)”. De Commissie dient dergelijke initiatieven opnieuw te 
toetsen aan de bepalingen van het EG-verdrag en de andere instellingen op de hoogte te brengen 
van alle vanuit een Europeesrechtelijk perspectief relevante initiatieven. Wanneer de Raad of het 
Parlement daarom verzoeken of wanneer de betrokken zelfregulering niet wordt nageleefd, kan de 
Commissie tot slot de mogelijkheid om een voorstel voor een wetsbesluit in te dienen nader 
onderzoeken. 

KADER - De belangrijkste bijdrage van het Interinstitutioneel Akkoord ligt zoals gezegd in de 
formulering van een algemener kader voor de inpassing van zelfregulering en coregulering in het 
Europees beleid. De tekst wijst weliswaar op het nut van alternatieve reguleringsmechanismen in 
gevallen waarin het EG-verdrag geen specifiek rechtsinstrument voorschrijft, maar omringt het 
gebruik ervan met inhoudelijke en procedurele waarborgen. Zo moet de Commissie er in de eerste 
plaats op toezien dat geen inbreuk wordt gemaakt op het Gemeenschapsrecht (bijvoorbeeld de 
mededingingsbeginselen) en de vereisten in verband met transparantie en representativiteit. Het 
doel moet zijn om een snelle en flexibele regulering tot stand te brengen zonder de eenmaking van 

 
                                                 
 
451  Zie ook Parl. EG, Beslissing van 9 oktober 2003 over het sluiten van een interinstitutioneel akkoord met betrekking tot 

betere regelgeving tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, Pb. C. 31 maart 2004, afl. 81, 84-90. 
452  Parl., Raad en Comm. EG, Interinstitutioneel Akkoord Beter wetgeven, 2003/C321/01, 16 december 2003, Pb. C. 31 

december 2003, 1-5. Over de juridische kracht van een dergelijk interinstitutioneel akkoord is niet meteen in abstracto 
uitsluitsel te geven. Minstens gaat het om een sterk gezamenlijk engagement van de drie beslissingsorganen van de 
Europese Unie. Volgens SENDEN zijn er in dit geval redenen om aan te nemen dat dit concrete akkoord minstens de partijen 
bindt (ibid., 21-22). 

453  L. SENDEN, “Soft law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where Do They Meet?”, European Journal of 
Comparative Law 2005, vol. 9, afl. 1, http://www.ejcl.org/91/art91-3.html, 11. Opgemerkt moet worden dat er daarnaast 
ook op concrete terreinen al aanzetten gegeven waren tot een stroomlijning van het beleid inzake zelfregulering en 
coregulering. Voor de communicatiesector kan bijvoorbeeld gewezen worden op het bijzondere belang van Aanbeveling 
98/560/EG van de Raad van 28 mei 1998 betreffende de ontwikkeling van de concurrentiepositie van de Europese industrie 
van audiovisuele en informatiediensten door de bevordering van nationale kaders teneinde een vergelijkbaar en 
doeltreffend niveau van bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid te bereiken, Pb. L. 7 oktober 1998, 
afl. 270, 48-55. In de annex bij die Aanbeveling zijn richtsnoeren opgenomen voor de invoering van nationale 
zelfreguleringskaders ter bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid in on-line audiovisuele en 
informatiediensten. Zie daarover: II-4, Afd. 3, §2, 2.3.1. 
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de interne markt aan te tasten. De toepassing van alternatieve reguleringsvormen moet bovendien 
steeds een toegevoegde waarde voor het algemeen belang hebben. Het gebruik ervan wordt tot slot 
principieel afgewezen wanneer grondrechten of belangrijke beleidskeuzen in het geding zijn of in 
situaties waarin de regels in elke lidstaat op eenvormige wijze moeten worden toegepast. Deze 
beide uitzonderingen drukken terechte bekommernissen uit voor de eenheid in de interne markt en 
de bescherming van grondrechten. Men kan zich evenwel afvragen of zij niet het kind met het 
badwater weggooien door coregulering en zelfregulering in dergelijke situaties te verbieden.454 Zij 
staan bovendien op gespannen voet met de concrete reguleringspraktijk van de Europese Unie. In de 
mediasector, waar toch per definitie grondrechten op het spel staan, heeft de Europese Unie de 
voorbije jaren juist uitdrukkelijk belangstelling getoond voor een intensiever gebruik van zelf- en 
coregulering.455  

2. Ontstaan en ontwikkeling van een Belgisch en Vlaams reguleringsbeleid 
TRAGE START - Terug naar eigen land. Ook in ons land ontstonden in de loop der jaren klachten over 
overregulering en de gebrekkige kwaliteit van de regelgeving. Zij vonden onder meer steun in 
vroege analyses als het advies van het Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat dat al in 
1937 pleitte voor de oprichting van een Raad voor wetgeving, want, zo luidde het advies, “de 
wetten zijn te talrijk, te ingewikkeld en te technisch geworden”.456 Ondanks deze analyses en 
niettegenstaande buitenlandse voorbeelden, bleven concrete beleidsinitiatieven lang uit. Daarmee 
samenhangend bleef ook het theoretisch onderzoek naar aspecten van een wetgevingsbeleid achter 
op het onderzoek naar de andere rechtsbronnen.457 Het is gissen naar de redenen voor deze 
stiefmoederlijke behandeling van wetgevingsvraagstukken. Patricia Popelier, hoofddocente 
wetgevingsleer aan de UA, verwijst naar de traditionele focus op de rechtsvinding en op specifieke 
rechtstakken, naar de embryonale staat waarin het wetgevingsbeleid verkeert dat eventueel 
onderzoek kan voeden en naar het ontbreken van gespecialiseerde wetgevingsambtenaren.458 
Ongetwijfeld heeft ook het feit dat België een complex federaliseringsproces doormaakte een rol 
gespeeld. 

WETGEVINGSTECHNIEK - Initiatieven ter verbetering van de wetgevingskwaliteit bleven in ieder geval 
lange tijd beperkt tot voorstellen van wetgevingstechnische aard, die voor een deel het werk waren 
van de wetgever, maar vooral resulteerden uit jarenlange gebruiken.459 Ook uit de adviespraktijk van 
de afdeling wetgeving van de Raad van State konden gaandeweg concrete richtlijnen worden 
gedistilleerd.460 In 1982 werd de Handleiding bij de wetgevingstechniek, die aanvankelijk louter 
bestemd was voor intern gebruik van de Raad van State, voor het eerst in het Staatsblad 

 
                                                 
 
454  In dezelfde zin: Y. POULLET, “Technologies de l’information et de la communication et “co-régulation”: une nouvelle 

approche?”, Droit et Nouvelles Technologies 2004, http://www.droit-technologie.org, 10. 
455  Zie deel II-4, Afd. 4. 
456  De VZW Studiecentrum tot Hervorming van den Staat zag officieel het daglicht in 1936 (de statuten zijn gepubliceerd in 

het Staatsblad van 28 november 1936). Het ging om een louter privaat organisme, dat “personen van goeden wil” uit alle 
mogelijke strekkingen groepeerde in commissies om na te denken over de noodzakelijke hervormingen van de staat. De 
werkzaamheden leidden al in 1937 tot de overmaking van een 700 pagina’s tellend rapport aan de regering. (Studiecentrum 
tot hervorming van den staat, De hervorming van de staat, Brussel, 1937, (711 p.) 217). 

457  P. EIJLANDER, R.A.J. VAN GESTEL, P.C. GILHUIS, E.M.H. HIRSCH BALLIN, B.M.J. VAN KLINK en J.M. VERSCHUUREN, 
“Perspectieven op wetgeving. Een beeld van onderzoek naar alternatieven voor en in wetgeving”, RegelMaat 2000, afl. 2, 
68. 

458  P. POPELIER, De wet juridisch bekeken, 1. 
459  Wetgevingstechniek wordt hier, in navolging van COREMANS, ererechter bij het Arbitragehof en erekamervoorzitter bij de 

Raad van State, en VAN DAMME, kamervoorzitter van de Raad van State en hoogleraar aan de VUB, begrepen als “criteria 
en voorschriften die uitsluitend betrekking hebben op de vormelijke opmaak van normatieve teksten” (H. COREMANS en M. 
VAN DAMME, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, Die Keure, 2001). 

460  Zij werden voor het eerst extern bekendgemaakt in 1960. Zie over dit alles meer in detail: H. COREMANS en M. VAN 
DAMME, o.c., 10-12.  
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gepubliceerd.461 Tot 1998 bleef zij het ultieme richtsnoer inzake legistieke aangelegenheden.462 De 
handleiding beperkt zich echter tot formele kwaliteitscriteria. Meer inhoudelijke kwaliteitscriteria 
voor wetgeving of concrete realisaties ter verbetering van de organisatie van de 
besluitvormingsprocedure bleven uit.463 

VAN WETGEVINGSTECHNIEK NAAR WETGEVINGSBELEID - Mede onder impuls van de rechtsleer464, de pers 
en de rechtspraak465 groeide gaandeweg de belangstelling voor een verbetering van de 
reguleringskwaliteit. Op overheidsniveau viel dat niet alleen af te leiden de regeerakkoorden, 
wetsvoorstellen en -ontwerpen, maar ook uit tal van andere initiatieven die vaak in interne 
documenten verborgen blijven.466 In het midden van de jaren negentig werden de eerste 
voorzichtige stappen gezet in de richting van een wetgevingsbeleid en -leer.467  

CIRCULAIRE WETGEVINGSTECHNIEK - Een belangrijke impuls kwam er in 1994 met de publicatie van de 
derde editie van Beginselen van wetgevingstechniek, waarin de formele beginselen uit de 

 
                                                 
 
461  Handleiding bij de wetgevingstechniek, omzendbrief van de Eerste Minister, C 4/8001, 23 april 1982, B.S. 2 juni 1982. Zie 

hierover M. VAN DAMME en K. DECLERCQ, “Aanwijzingen voor de regelgeving in België”, in M. ADAMS en P. POPELIER 
(eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet?, 107-138. 

462  In de jaren negentig kwam wel een omzendbrief van de minister-president van de Vlaamse regering tot stand die een 
interessant overzicht bood van de adviespraktijk van de Raad van State (H. COREMANS en M. VAN DAMME, o.c., 10-12). 

463  Zie hierover: P. POPELIER, “De organisatie van het besluitvormingsproces inzake wetgeving”, in M. ADAMS en P. POPELIER 
(eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet?, 29 e.v. POPELIER pleit onder meer voor de introductie van een 
wetgevingsinstituut dat zich naar het voorbeeld van de Law Commissions in vele Common law landen permanent zou 
kunnen bezighouden met de systematische evaluatie van regelgeving en het voorbereiden van hervormingen (p. 49-50) en 
een omvorming van de afdeling wetgeving van de Raad van State tot een drieledig instituut dat recht inventariseert en 
onderzoekt, een wetgevingsmethodologie en kwaliteitscriteria ontwikkelt en de overheid bijstaat bij de voorbereiding en 
evaluatie van regelgeving (p. 51).  

464  Zie, naast de vermelde publicatie van COREMANS e.a., bijvoorbeeld ook J. DUMORTIER, M. PENNINCKX en Y. TIMMERMANS, 
“Wie wordt nog geacht de wet te kennen? Een voorstel voor een betere toegankelijkheid van de Belgische wetgeving”, 
R.W. 1992-93, 938-953; M. ADAMS en L. WINTGENS (eds.), Wetgeving in theorie en praktijk. Wetgevingstheorie – 
legisprudentie, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1994, 194 p.; S. DEBAENE, R. VAN KUYCK en B. VAN 
BUGGENHOUT, “Normen voor goede kwaliteit van wetgeving”, R.W. 1997-98, 833-847; P. VAN HUMBEECK, “Algemene 
beginselen van behoorlijke regelgeving, met een toetsing van het Vlaamse milieurecht, T.B.P. 1997, 371-380; B. JADOT en 
F. OST (eds.), Elaborer la loi aujourd'hui, mission impossible?, Brussel, FUSL, 1999, 253 p. (akten van een colloquium uit 
1998); S. DEBAENE en B. VAN BUGGENHOUT (eds.), Informatietechnologie en de kwaliteit van wetgeving, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, 183 p.; M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet? Het wetgevingsbeleid 
in België, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 315 p. (akten van een colloquium van 22 oktober 1999) en 
L.J. WINTGENS (ed.), Het wetsbegrip, Acta van het Centrum voor wetgeving, regulering en legisprudentie, Brugge, Die 
Keure, 2003, 271 p. 

465  Voor de toetsing van formele wetten is uiteraard vooral de oprichting van het Arbitragehof van wezenlijk belang geweest. 
Meer dan in de beginperiode neemt dat sterke standpunten in met betrekking tot de kwaliteit van de wetgeving (L.J. 
WINTGENS, “Inleidende tekst. De wet. Contouren van een begrip in evolutie”, in L.J. WINTGENS (ed.), Het wetsbegrip, o.c., 
XI). 

466 Voor een overzicht zie bijvoorbeeld M. ADAMS, “Wetsevaluatie als element van kwaliteitszorg? Een overzicht en analyse 
met (soms rechtsvergelijkende) notities over de rol van het parlement als wetgever en wetsevaluator”, in M. ADAMS en P. 
POPELIER (eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet?, 151. Op Vlaams niveau kan onder meer melding worden 
gemaakt van omzendbrief VR 2005/4 van 11 maart 2005 over Wetgevingstechniek (deze omzendbrief vervangt 
omzendbrief VR 2000/4 van 8 september 2000); het eindrapport van de gemengde werkgroep van Vlaams Parlement en 
Vlaamse Regering tot verbetering van de kwaliteit van de Vlaamse regelgeving, waarin al enkele voorstellen voor een 
betere besluitvormingsprocedure zijn opgenomen. Zo wordt voorgesteld om in het wetgevingsproces een verplicht advies 
van een dienst wetgevingsambtenaren in te bouwen of om bij elk voorstel van decreet de vermelding van de nagestreefde 
doelstellingen op te nemen in de memorie van toelichting. Sporen van dit besef zijn ook terug te vinden in het Vlaams 
regeerakkoord van 14 juni 1995 en in het federaal regeerakkoord van 1995. 

467  Wetgevingsleer is ruimer dan wetgevingstechniek. Het heeft tot doel formele én inhoudelijke criteria en voorschriften tot 
ontwikkeling te brengen ten behoeve van de wetgevende activiteit. Wetgevingsleer heeft met andere woorden niet alleen 
aandacht voor de totstandkoming van de wetgeving, maar ook voor de inhoud en effectiviteit ervan. Wetgevingsbeleid 
verwijst naar het gebruik dat de overheid van de wetgeving maakt (H. COREMANS en M. VAN DAMME, Beginselen van 
wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, Die Keure, 2001). Volgens POPELIER is een wetgevingsbeleid er 
vooral op gericht kwaliteitscriteria voor regelgeving uit te werken en te verwezenlijken in de regelgeving (P. POPELIER, 
Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 380-381). 
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handleiding wetgevingstechniek van de Raad van State worden aangevuld met ‘beginselen van 
behoorlijke regelgeving’: “elementaire regels waaraan elke normering ongeacht het onderwerp of de 
strekking moet worden getoetst en die een rechtvaardige en kwaliteitsvolle regelgeving als 
streefdoel hebben”.468 Centraal staat ook hier het noodzakelijkheidsbeginsel: van de regelgever 
wordt verwacht dat hij nagaat op welke wijze het nagestreefde doel het best bereikt kan worden. Pas 
wanneer de betrokkenen er niet in slagen zelf een bevredigende regeling tot stand te brengen, is 
wetgevend optreden gewenst. Op 1 maart 1999 kwam een geactualiseerde versie van de handleiding 
Wetgevingstechniek. Aanbevelingen en formules, inmiddels beter bekend als de ‘Circulaire 
Wetgevingstechniek’, van de Raad van State op de markt. Vermits de handleiding zich zowel tot de 
federale als tot de gemeenschaps- en gewestoverheden richt, wordt zij niet langer door de diensten 
van de Eerste Minister verspreidt, maar door de Raad van State zelf.469 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - Sinds het einde van de jaren negentig is ook het wetenschappelijk 
onderzoek naar wetgevingsvraagstukken in een stroomversnelling geraakt.470 Illustratief daarvoor 
zijn de oprichting van het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving, als een overkoepelende 
structuur voor het wetenschappelijk onderzoek over wetgeving, en de lancering van een Belgisch 
Tijdschrift voor Wetgeving.471 De debatten van de laatste jaren over de herziening van de rol van de 
senaat hebben de discussie een extra impuls gegeven.  

REGEERAKKOORDEN 1999 - Dat de aandacht ook in politieke middens gewekt is, bewees onder meer 
het federaal regeerakkoord van 7 juli 1999. Het akkoord bevat een vijftal krachtlijnen die zowel op 
de kwantitatieve als op de kwalitatieve dimensie van de wetgevingsproblematiek inspelen. Tot de 
aandachtspunten behoren onder meer een verbetering van de dialoog tussen kabinet en 
administratie, een daadwerkelijke vermindering van ‘het geheel aan formaliteiten en verplichtingen’ 
en de creatie van mechanismen voor wetsevaluatie als ‘methode om de efficiëntie, de 
maatschappelijke geldingskracht en de juridische kwaliteit van de wetgeving te verbeteren’. De 
wetsevaluatie zou ertoe moeten leiden bestaande wetgeving te herzien of desnoods af te schaffen.472 
Het Vlaams regeerakkoord van een dag later koppelde ‘Vereenvoudiging van wetgeving’ dan weer 
aan ‘klantvriendelijkheid’ van de overheid.  

FEDERAAL REGEERAKKOORD 2003 - Ook in het regeerakkoord van 2003 bleef er aandacht voor 
respectievelijk “beter bestuur”473 en “behoorlijk regelgeven, besturen en handhaven met een 
professionele en stabiele administratie”.474 Het federale Regeerakkoord van juli 2003 identificeert 
met name twaalf concrete projecten waarin naar een vereenvoudiging van de wetgeving zal worden 
gestreefd.475 De opvolging van alle vereenvoudigingsprojecten gebeurt via het door de federale 
 
                                                 
 
468  De bundel was het werk van H. COREMANS, ererechter van het Arbitragehof, en M. VAN DAMME, kamervoorzitter van de 

Raad van State. 
469  De Raad van State publiceert de meest actuele versie op zijn website. Momenteel is dat een versie van november 2001: 

Raad van State, Coördinatiebureau, Circulaire Wetgevingstechniek: aanbevelingen en formules, november 2001, 91 p., 
www.raadvst-consetat.be. 

470  Zie de hoger vermelde referenties.  
471  Statuten van het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving, aangenomen door de algemene vergadering op 23 september 

2004. 
472  De brug naar de eenentwintigste eeuw, Regeerakkoord van 7 juli 1999, 3. Voor een kritische bespreking van de aandacht 

voor wetgevingsbeleid en wetsevaluatie in de regeerakkoorden en regeringsverklaringen zie D. VOORHOOF, “Enkele 
beschouwingen bij de actuele en de virtuele ontwikkelingen inzake het wetgevingsbeleid in België”, in M. ADAMS en P. 
POPELIER (eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet?, 57-69.  

473  Regeringsverklaring en Regeerakkoord, “Zuurstof voor het land. Een creatief en solidair België”, juli 2003, met aandacht 
voor ‘beter bestuur’ (vooral geconcretiseerd in administratieve vereenvoudiging), 73 e.v. 

474  Vlaams Regeerakkoord 2004-2009, titel IX, 59-61. 
475  http://www.vereenvoudiging.fgov.be. Het algemene vereenvoudigingsbeleid wordt gestuurd door de Eerste Minister. Hij 

wordt hierin bijgestaan door de staatssecretaris voor de Administratieve Vereenvoudiging. Een ‘Ministeriële Task force 
Administratieve Vereenvoudiging’, waarin de ministers en de voorzitters van de federale overheidsdiensten zetelen onder 
voorzitterschap van de eeste minister, staat in voor de coördinatie en evaluatie van het vereenvoudigingsbeleid. De 
administratieve uitvoering van het beleid is in handen van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV). Op 
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ministerraad van 7 mei 2004 goedgekeurde Federaal Actieplan voor Administratieve 
Vereenvoudiging (FAAV) (het zogeheten ‘Kafkaplan’). 

VLAAMS REGEERAKKOORD 2004 - Het Vlaams regeerakkoord van 2004 gaat verder. Het beperkt zich 
niet alleen tot vereenvoudiging, maar haalt verschillende aspecten aan voor een betere organisatie 
van het regelgevingsproces: de invoering van een regelgevingsagenda, het selectief gebruik van 
witboeken op basis waarvan voorafgaand aan de redactie van de regelgeving een politiek en 
maatschappelijk overleg kan plaatsvinden, grondige wetsevaluatie voor bestaande regelgeving, een 
impactanalyse van voorgenomen regelgeving, in het bijzonder voor de bedrijven en een voortdurend 
streven naar minder detaillistische decreten. Daarnaast wordt ook het engagement inzake 
administratieve vereenvoudiging herhaald. Bij de uitvoering van haar publieke taken wil de 
overheid tot slot de private sector als volwaardige partner betrekken via publiek-private 
samenwerking, “zodat een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en privé tot stand komt, 
zonder dat dit mag leiden tot onverantwoorde debudgettering”.  

KLEMTONEN - Hoewel de regeerakkoorden gebukt gaan onder de vage begrippen en doelstellingen476, 
tonen zij aan dat het wetgevingsbeleid in de jaren negentig een plaats heeft verworven op de 
politieke agenda. Opvallend is wel dat de klemtoon vooralsnog beperkt blijft tot alternatieven in de 
wetgeving: het verminderen en verbeteren van de overheidsregulering. De alternatieven voor 
overheidsregulering lopen vooralsnog minder in de kijker, al lijkt Vlaanderen beter op weg de 
schade op dat punt in te halen dan de federale overheid.477  

NAAR EEN VLAAMS REGULERINGSMANAGEMENT - De opmerkelijkste stappen in de richting van een 
reguleringsbeleid, mét aandacht voor alternatieven voor regulering, doen zich dus momenteel in 
Vlaanderen voor. Gehoor gevend aan de besluiten van de buitengewone Europese Raad van 
Lissabon d.d. 23 en 24 maart 2000 legde de Vlaamse regering in een beslissing van 25 juli 2000 de 
basis voor een Vlaams reguleringsmanagement, met als ultieme doelstelling ‘minder regels en meer 
eenvoud’.478 Niettegenstaande deze wat ongelukkig gekozen slogan479, erkent de regering dat het 

 
                                                 
 

1 oktober 2004 werd ook een Kafka-test ingevoerd, waardoor nieuwe regelgeving ex ante getoetst kan worden op de 
administratieve lasten die zij veroorzaakt voor burgers, bedrijven en/of non-profit organisaties. X., Leidraad voor de Kafka-
test, versie 4 oktober 2004, 15 p., http://www.vereenvoudiging.fgov.be/documents/leidraad_Kafka-test.pdf. 

476  Zie hierover D. VOORHOOF, “Enkele beschouwingen bij de actuele en de virtuele ontwikkelingen inzake het 
wetgevingsbeleid in België”, in M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet?, 58-64. 
VOORHOOF stelt terecht de simplistische verbinding tussen het verminderen van de regelgeving en het verhogen van de 
kwaliteit van de regelgeving aan de kaak. Het verhogen van de kwaliteit van regelgeving kan soms net een vermeerdering 
van het aantal regels vereisen. 

477  Dat is ook de conclusie van een analyse van het Vlaamse en federale reguleringsmanagement door de internationale experts 
Cesar CORDOVA-NOVION en Scott JACOBS op vraag van de Kenniscel Reguleringsmanagement (C. CORDOVA-NOVION en 
S. JACOBS, Regulatory management and administrative simplification in Belgium and Flanders, Washington, 2004, 71 p.). 
Ten aanzien van het federaal beleid stellen de experts vast dat dit nog steeds leunt op een fragmentaire, bottom-up 
benadering die sterk wordt gedomineerd door industriële belangen (p. 4). Voor Vlaanderen stellen zij vast dat op dit niveau 
‘boldly and quickly’ werk wordt gemaakt van een waarachtig reguleringsmanagement (p. 5). Anderzijds ziet het rapport 
ook voor Vlaanderen nog veel werk aan de winkel. Globaal beschouwd evolueren de federale en Vlaamse regering nog 
traag in vergelijking met de Europese koplopers. De experts dringen bovendien aan op meer garanties voor een 
daadwerkelijke implementatie en zo nodig afdwinging van de criteria inzake wetgevingstechniek en 
reguleringsmanagement (C. CORDOVA-NOVION en S. JACOBS, o.c., 35; 58). Zie ook: M. VAN DAMME, “Macht en onmacht 
van de wetgever. Beschouwingen omtrent het moderne wetgevingsbedrijf”, Openingslezing Binnenlandse Francqui-
leerstoel aan de K.U.B., 24 februari 2003, 32. Volgens Van Damme is er enerzijds wel een instrumentarium gecreeërd voor 
een betere technische kwaliteit van de regelgeving, maar wordt – “vooral om redenen die te maken hebben met 
overhaasting - geen oordeelkundig gebruik (…) gemaakt van die instrumenten”. 

478  Vlaamse Regering, Algemeen kader voor de vereenvoudiging van wetgeving, procedures en regels, bijzondere vergadering 
van dinsdag 25 juli 2000, VR/2000/25.07/DOC.0660Bis (http://www.wetsmatiging.be/MFiles/besl_algemeen kader rm 
250700.pdf ). Zie ook de voorbereidende nota aan de Vlaamse regering van 25 juli 2000 
(http://www.wetsmatiging.be/MFiles/nota_algemeen kader rm 250700.pdf). Ter ondersteuning werd ook een omzendbrief 
Wetgevingstechniek uitgevaardigd waarin zowel formele als procedure wetgevingstechniek een plaats krijgt. De meest 
recente versie dateert van maart 2005 en vervangt een eerdere omzendbrief van 8 september 2000: Vlaamse Regering, 
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reguleringsmanagement zowel kan uitdraaien op deregulering, als op herregulering of bijkomende 
regulering.480 

VLAAMS REGERINGSBESLUIT 2000 - Het regeringsbesluit bevat geen directe verwijzing naar 
zelfregulering, al neemt de regering zich wel voor “het maatschappelijk middenveld en de direct 
betrokken doelgroepen” meer te betrekken bij het proces van de vereenvoudiging van de 
regelgeving, en “zelfs” aan te sporen om hierbij zelf de nodige initiatieven te nemen. Het besluit 
bevat voorts vier algemene beginselen die de regering in acht wenst te nemen bij de 
vereenvoudiging van zowel de voorgenomen als de reeds bestaande wetgeving, procedures en 
regels: (1) terughoudendheid inzake regelgeving, inzonderheid het vermijden van al te casuïstische 
regelgeving die teveel op maat van specifieke situaties en concrete omstandigheden geschreven is, 
(2) verhoging van de regelgevingskwaliteit, (3) regelgeving die op maatschappelijke 
ontwikkelingen en economische wetmatigheden afgestemd is en (4) vermindering van de 
administratieve lasten die uit de regelgeving voortspruiten.481 

DRIE SPORENBELEID - Het Vlaams reguleringsmanagement dat uit dit besluit volgt, loopt over drie 
sporen: administratieve lastenverlaging (ALV), juridisch-technische vereenvoudiging (JTV) en 
reguleringsimpactanalyse (RIA).482 Er wordt bovendien op drie dimensies gewerkt: (1) het beheer 
van de voorraad (vermindering van de omvang en verbetering van de kwaliteit van de bestaande 
regelgeving en administratieve formaliteiten), (2) het beheer van de instroom (hervorming van het 
totstandkomingsproces van nieuwe regelgeving) en (3) het reguleren van de regelgevers 
(ontwikkeling van een structureel reguleringsbeleid en de bijhorende managementcapaciteiten). 
‘Kloppend hart’ van het reguleringsmanagement is de Kenniscel Wetmatiging, die is opgericht door 
het eerder genoemde regeringsbesluit van juli 2000.483 Ze verzamelt informatie, coördineert 
projecten en biedt actieve ondersteuning.484 De Kenniscel heeft inmiddels meerdere publicaties op 
haar naam staan, waaronder de Leidraad Reguleringsmanagement, een “hulpmiddel voor de leidend 
ambtenaren om het reguleringsmanagement in hun entiteit op gepaste wijze vorm te geven”. Een 
belangrijk werkinstrument voor de Kenniscel is voorts het jaarlijkse Actieplan 
Reguleringsmanagement van de Vlaamse overheid.485 

KENMERKEN VAN GOEDE REGELGEVING - Nieuw is dat het Vlaamse reguleringsmanagement zich niet 
alleen kwantitatieve doelen stelt (een vermindering van de regellast met 25%), maar ook 
kwalitatieve doelstellingen nastreeft, die zijn samengevat in acht kenmerken van goede 
regelgeving.486 Goede regelgeving is volgens deze vuistregels: 1. noodzakelijk en doeltreffend; 2. 
doelmatig en afgewogen; 3. uitvoerbaar en handhaafbaar; 4. rechtmatig; 5. samenhangend; 6. 
 
                                                 
 

Omzendbrief VR 2005/4, ‘Wetgevingstechniek’ (123 p.), beschikbaar via www.vlaanderen.be/wetsmatiging. Zie ook het 
Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse regering van 20 juni 1995.  

479  Als slogan ware het misschien beter geweest te spreken over ‘betere’ in plaats van ‘minder’ regels. 
480  G. DE GEEST, B. BOUCKAERT, F. HAEX en D. VAN HEUVEN, Kenniscel Reguleringsmanagement eindrapport, Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap, juni 2001, 21. 
481  Vlaamse Regering, Kenmerken van goede regelgeving, Vergadering van vrijdag 7 november 2003 

(VR/2003/24.10/DOC.1039 en VR/2003/07.11/DOC.1039Bis). 
482  De reguleringsimpactanalyse is op dit ogenblik het minst prioritair. Vanaf 1 januari 2005 geldt in Vlaanderen een 'lichte' 

RIA waardoor voor alle regelgeving die een regulerend effect heeft op de burger, het bedrijfsleven of non-profit 
organisaties een reguleringsimpactanalyse (RIA) opgemaakt moet worden (zie Persberichten Vlaamse Regering, 17 
december 2004). 

483  Opgericht bij Beslissing van de Vlaamse regering van 14 september 2001 
(http://www.wetsmatiging.be/MFiles/besl_oprichting krm 140901.pdf). 

484  Voor een overzicht van haar activiteiten zie www.wetsmatiging.be. 
485  De acht kenmerken voor goede regelgeving zijn in november 2003 door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Vlaamse 

Regering, Goedkeuring Actieplan Reguleringsmanagement 2003-2004, VR/2003/24.10/DOC.1040, Beslissing van de 
Vlaamse regering van 24 oktober 2003 (http://www.wetsmatiging.be/MFiles/besl_goedkeuring actieplan 241003.pdf) 

486  Vlaamse Regering, Goedkeuring van de 8 kenmerken van goede regelgeving, VR/2003/24.10/DOC.1039 en 
VR/2003/07.11/DOC.1039Bis (http://www.wetsmatiging.be/MFiles/besl_kenm goede regelgeving 071103.pdf en 
http://www.wetsmatiging.be/MFiles/nota_kenm goede regelgeving 071103.pdf). 
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eenvoudig, duidelijk en toegankelijk; 7. onderbouwd en overlegd; 8. blijvend relevant en actueel. 
Deze publicatie onderscheidt zich van eerdere federale en Vlaamse teksten doordat zij zich niet 
beperkt tot de legistiek-juridische regels die de wetgever in acht dient te nemen, maar een ruimere 
methodiek voorstelt voor de conceptie van regelgeving.487 Het leverde de Vlaamse regering een 
pluim op in een eerder genoemde externe evaluatie van het reguleringsbeleid van de Vlaamse en 
federale regering.488 

VLAAMS REGULERINGSBELEID EN ZELFREGULERING - Belangrijk voor deze context is nog dat de 
Vlaamse kenmerken voor goede regelgeving uitdrukkelijk aandacht besteden aan zelfregulering. 
Ruimte voor zelfregulering is er met name bij het principe van “noodzakelijkheid en 
doeltreffendheid”. Zelfs wanneer overheidsingrijpen naar verwachting effectief is, zo klinkt het in 
de toelichting, is het niet noodzakelijk de beste manier om maatschappelijke problemen op te 
lossen: “De overheid mag niet nodeloos vergaand in de samenleving ingrijpen, maar moet ruimte 
laten voor het zelfregulerende vermogen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
De overheid moet dus in principe niet tussenkomen als blijkt dat de doelstellingen spontaan door de 
betrokkenen zelf kunnen worden verwezenlijkt, of moet zich daarbij beperken tot het ondersteunen 
van deze maatschappelijke processen door institutionele en materiële randvoorwaarden te 
verzekeren en door te waken over ongewenste en ontoereikende resultaten. Vanzelfsprekend moet 
dat geval per geval worden afgewogen.”489 De gids Kenmerken voor goede regelgeving brengt de 
alternatieven voor regelgeving uitgebreider ter sprake. Als mogelijke alternatieven worden 
genoemd: niets doen, sociaal-communicatieve instrumenten, economische instrumenten, 
privaatrechtelijke instrumenten, institutionele instrumenten, collectieve maatregelen en alternatieve 
vormen van fysieke regulering. Daarbij treffen we ook zelfregulering aan: “wetgeving wordt 
vermeden of is overbodig doordat de beoogde doelgroep uit eigen beweging – eventueel in overleg 
met de overheid – maatregelen neemt of regels opstelt. Voorbeelden zijn codes van goede praktijk, 
gedragscodes en -engagementen (kwaliteits- of andere) zorgsystemen in een sector, een 
geschillenregeling in een sportvereniging, collectieve arbeidsovereenkomsten, enz.”.490 
Zelfregulering krijgt zo een ruime invulling. 

VERGELIJKING NEDERLAND - Vlaanderen vindt met deze stelregels aansluiting bij een ruimere internationale 
trend om aandacht te besteden aan kwaliteitsvolle regelgeving.491 Nederland bijvoorbeeld heeft al geruime tijd 
zijn Aanwijzingen voor de regelgeving.492 In totaal gaat het om 391 beknopt geformuleerde vuistregels, 
 
                                                 
 
487  KENNISCEL WETSMATIGING, Gids Kenmerken van goede regelgeving, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

2003, 13. 
488  “A major achievement was the enactement by the governement of its eight Principles for Good Regulation. With this 

reform, Flanders joins other leading countries in setting up clear benchmarks re-defining regulatory quality to match current 
social and economic needs”. (C. CORDOVA-NOVION en S. JACOBS, Regulatory management and administrative 
simplification in Belgium and Flanders, Washington, 2004, 5). 

489  KENNISCEL WETSMATIGING, Gids Kenmerken van goede regelgeving, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
2003, 16. 

490  KENNISCEL WETSMATIGING, Gids Kenmerken van goede regelgeving, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
2003, 17. Op het federale niveau worden nieuwe wetten en reglementen sinds een paar jaar nog voor hun geboorte aan een 
zogenaamde Kafkatest onderworpen, waarbij systematisch wordt nagegaan of wetgeving te verkiezen is boven 
alternatieven als zelfregulering. Zie hoger, noot 475. 

491  ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD), Recommendation of the Council of the OECD 
on Improving the Quality of Government Regulation, 15 september 1995, OCDE/GD(95)95. In het Verenigd Koninkrijk 
gebeurde dat onder meer door de zogenaamde Better Regulation Task Force, door de overheid aangesteld in september 
1997 om de kwaliteit van de regulering te verbeteren (www.brtf.gov.uk. Zie bijvoorbeeld BETTER REGULATION TASK 
FORCE, Self-Regulation. Interim Report, oktober 1999). Voor Canada zie bijvoorbeeld: EXTERNAL ADVISORY COMMITTEE 
ON SMART REGULATION, Smart Regulation. A Regulatory Strategy for Canada, Report to the Government of Canada, 
Library and Archives Canada Cataloguing in Publication, september 2004, 44-45. 

492  Definitief vastgesteld bij besluit van toenmalig Minister-President LUBBERS, Minister van Algemene Zaken van 18 
november 1992, Stcrt. 1992, nr. 230 tot vaststelling van de Aanwijzingen voor de regelgeving en van kracht met ingang 
van 1 januari 1993. De tekst kent een lange voorgeschiedenis en vormt ten dele een bundeling van de in de loop der jaren 
ontstane aanwijzingen, richtlijnen en circulaires, de bevindingen van de diverse dereguleringscommissies, het eindrapport 
van de Commissie Wetgevingsvraagstukken Orde in de regelgeving uit 1985 en de wetgevingsbeleidsnota van toenmalig 
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waarvan een groot deel handelt over formele legistiek. In hoofdstuk twee worden evenwel ook richtsnoeren 
voor het gebruik van regelgeving gegeven.493 Aanwijzing zes schrijft voor dat nieuwe regelgeving alleen mag 
worden aangenomen indien is komen vast te staan dat nieuwe regelgeving werkelijk noodzakelijk is. De 
ruimte voor zelfregulering komt vervolgens ter sprake in de aanwijzingen zeven en acht. Voorafgaand aan 
beslissingen tot regelgeving moet overeenkomstig Aanwijzing zeven, c worden onderzocht “of de gekozen 
doelstellingen kunnen worden bereikt door middel van het zelfregulerend vermogen in de betrokken sector of 
sectoren dan wel daarvoor overheidsinterventie noodzakelijk is”. Ook wanneer gekozen wordt voor 
overheidsinterventie om een doelstelling te bereiken, moet daarenboven, conform aanwijzing acht, zoveel 
mogelijk worden aangesloten bij het zelfregulerend vermogen in de betrokken sector of sectoren.494 De lijst 
gaat verder met een oproep om alleen regelingen te treffen wanneer die in voldoende mate gehandhaafd 
kunnen worden (Aanwijzing 11), te streven naar zo beperkt mogelijke lasten voor de burgers, bedrijven en 
instellingen (Aanwijzing 13) en de overheid (Aanwijzing 14).495 Daarbij aansluitend schrijft Aanwijzing 212 
voor dat in de toelichting bij regelgeving verantwoording moet worden afgelegd over de toepassing van deze 
beginselen.  

KRITIEKEN - De aandacht voor zelfregulering in de Aanwijzingen is in Nederland overigens niet door iedereen 
op gejuich onthaald. Sommige auteurs wijzen er op dat het eenzijdige accent op zelfregulering en 
marktwerking uitingen zijn van een economische benadering van het recht die aspecten van rechtszekerheid 
en rechtsstatelijkheid dreigt te verwaarlozen.496 De Nederlandse Raad van State drong in zijn advies bij de 
Aanwijzingen aan op een precisering van de term ‘zelfregulerend vermogen’. De Raad pleitte bovendien voor 
één of meer aanwijzingen waarin de aan zelfregulering te stellen vereisten inzake bijvoorbeeld kenbaarheid, 
duidelijkheid en naleving zouden worden vastgelegd. In een rapport over de vroegere nota Zicht op wetgeving 
was daarover ook al sprake geweest, maar werd besloten om dit te bekijken zodra er voldoende duidelijkheid 
zou bestaan over de toepassingsmogelijkheden van zelfregulering.497  

RELEVANTIE? - Op dit ogenblik is niet duidelijk in hoeverre de Vlaamse kenmerken voor goede 
regelgeving daadwerkelijk de legistieke praktijk beïnvloeden of gehanteerd worden als 
toetsingskader voor de kwaliteit van de wetgeving. Ook in Nederland bestaan daarover weinig 
objectieve gegevens.498 Nochtans is die vraag, zeker gezien de zwakke juridische status van 
dergelijke aanwijzingen, erg pertinent. In wezen gaat het om niet meer dan interne 
dienstvoorschriften die niet juridisch afdwingbaar zijn. Overigens gaat het in de meeste gevallen om 
open, flexibel geformuleerde normen die heel wat beleidsruimte laten, zodat sanctionering moeilijk 
te organiseren valt.499 Zij moeten het bijgevolg vooral hebben van een preventieve werking. In 
 
                                                 
 

minister van justitie HIRSCH BALLIN Zicht op wetgeving uit 1989. De Aanwijzingen zijn sindsdien wel verschillende keren 
gewijzigd. Voor een recente bespreking van de Aanwijzingen zie: T.C. BORMAN, “De aanwijzingen voor de regelgeving in 
het Nederlandse wetgevingsbeleid”, in M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet?, 72-105. 
Een eerdere versie is opgenomen in T.C. BORMAN (ed.), Aanwijzingen voor de regelgeving en andere voor de regelgeving 
relevante aanwijzingen, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1993, 345 p. Overigens weze opgemerkt dat er naast de 
aangehaalde algemene Aanwijzingen voor regelgeving nog een aantal bijzondere aanwijzingen bestaan, bijvoorbeeld in 
verband met het gebruik van circulaires of van convenanten. 

493  Deze vinden hun wortels in de sinds 1984 bestaande Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regelgeving. 
494  Vierde wijziging Aanwijzingen voor de regelgeving van 21 september 2000, Staatscourant 3 oktober 2000, nr. 191, 9. In 

2000 werd de toelichting bij deze aanwijzing nog aangevuld met de mededeling dat ook wanneer overheidsinterventie 
noodzakelijk is, aangesloten kan worden bij het zelfregulerende vermogen door gebruik te maken van de technieken van 
normalisatie of certificatie. In het bijzonder moet erop worden toegezien dat de mededinging niet onnodig wordt verstoord 
en dat wordt voorkomen dat de burger of het bedrijfsleven worden geconfronteerd met dubbele uitvoeringslasten ten 
gevolge van het naast elkaar gelden van publieke en private normen. 

495  De verdere aanwijzingen van hoofdstuk 2 betreffen achtereenvolgens: de afwegingsaspecten bij de keuze voor 
overheidsinterventie (aanwijzing 9), de duidelijkheid, eenvoud en bestendigheid en de aanvaardbaarheid van experimentele 
regelingen (aanwijzing 10), de conflictbeperking en het vermijden van conflictopwekkende factoren (aanwijzing 12), de 
beperking van de lasten voor burgers en bedrijfsleven (aanwijzing 13), de evenredigheid tussen doelen en nadelige 
gevolgen (aanwijzing 15), de voorkeur voor decentrale uitvoering indien mogelijk (aanwijzing 16), het vermijden van 
discretionaire bevoegdheden en vage normen (aanwijzing 17) en het in acht nemen van hogere regels (aanwijzing 18). 

496  T.C. BORMAN, l.c., 95. 
497  Kamerstukken II 1990-91, 22 008, A, blz. 6, punt 4. 
498  Uit de Nederlandse jurisprudentie blijkt, althans volgens BORMAN, alvast dat de Aanwijzingen tot op heden zelden een rol 

spelen in een rechterlijke procedure, tenzij impliciet of als aanvullend argument. (T.C. BORMAN, l.c., 78). 
499  Tenzij eventueel disciplinair opzicht, zie T.C. BORMAN, l.c., 75. 
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Nederland wordt daarom wel eens gepleit voor de volledige of gedeeltelijke opname van de 
Aanwijzingen in een wettelijk kader. Voor een reactie daarop kan worden verwezen naar wat hoger 
al werd gezegd over de mogelijkheid om een algemeen wettelijk kader voor coregulering te creëren. 
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HOOFDSTUK 3 

SAMENVATTEND ANALYSEKADER VOOR COLLECTIEVE 
ZELFREGULERING: EEN ‘ZELFREGULERINGSBAROMETER’ 

AFDELING 1. BEDENKINGEN BIJ DE UITWERKING VAN EEN ANALYSEKADER VOOR 
COLLECTIEVE ZELFREGULERING 

 
TWEE SYNTHESEVRAGEN - Ter afronding van dit eerste deel en bij wijze van brug naar het vervolg 
waarin de journalistieke zelfregulering aan de orde is, dienen zich twee synthesevragen aan. De 
eerste vraag betreft de structurele voorwaarden waaronder zelfregulering tot ontwikkeling kan 
komen. Zij polst als het ware naar de levensvatbaarheid van zelfregulering in een bepaalde context 
en een bepaald domein. Een tweede vraag betreft de overlevingskansen van zelfregulering op 
langere termijn. Naar analogie met wat de Leuvense rechtssocioloog Luc Huyse schrijft over de 
democratie, kan van zelfregulering gezegd worden dat haar voortbestaan op twee pijlers rust: 
legitimiteit en slagkracht. Legitimiteit slaat dan op het geloof, bij alle belanghebbenden, dat het 
zelfreguleringssysteem en zijn personeel het vertrouwen waard zijn. En dat zij gerechtigd zijn regels 
uit te vaardigen en toe te zien op de naleving daarvan. De tweede steunpilaar, slagkracht, verwijst 
naar het vermogen van de zelfreguleringsorganisatie om een daadwerkelijke regulering op poten te 
zetten. Geen enkele vorm van zelfregulering overleeft een langdurige verzwakking van één van 
deze pijlers.500 Dit tweede aspect peilt meer naar criteria die tot leidraad kunnen dienen bij de 
beoordeling en bijsturing van zelfreguleringsmechanismen. Het houdt bijgevolg meer verband met 
de verdere levenskansen of levenskwaliteit van zelfreguleringsinitiatieven. Beide vragen zijn 
uiteraard moeilijk van elkaar te onderscheiden. De levenskwaliteit vooronderstelt de 
levensvatbaarheid. Omgekeerd kan een zelfreguleringsinitiatief in beginsel weliswaar levensvatbaar 
zijn, maar kan de gebrekkige levenskwaliteit op langere termijn het voortbestaan ervan 
ondermijnen.  

In antwoord op de zoektocht naar een analysekader voor het ontstaan en slagen van 
zelfreguleringsinitiatieven, zijn vanuit de academische wereld501, vanuit de belanghebbenden 
(bedrijfssectoren, beroepsgroepen en middenveldorganisaties) en vanuit nationale en supranationale 
overheden tal van criteria en parameters voorgesteld.502 In de literatuur over zelfregulering komen 

 
                                                 
 
500  Geparafraseerd naar L. HUYSE, De lange weg naar Neufchâteau, Leuven, Van Halewyck, 1996, 7. 
501  Zie bijvoorbeeld: het Nederlandse proefschrift van Marina VAN DRIEL (Zelfregulering. Hoog opspelen of thuisblijven, 

Deventer, Kluwer, 1989, 209-229); J.M. POLAK, “Aanwijzingen voor zelfregulering?”, in J.G. STEENBEEK, M.C. BURKENS 
en J.B.J.M. TEN BERGE (eds.), Bestuur en norm, Deventer, Kluwer, 1986, 213-222; P.A. LABARBERA, “Analysing and 
advancing the state of the art of Advertising Self-Regulation”, Journal of Advertising 1980, vol. 9, afl. 4, 32; T. HAVINGA, 
l.c., 2003, 199; D. HARKER, “Towards effective advertising self-regulation in Australia: the seven components”, Journal of 
Marketing Communications 2003, afl. 2, 93-111; C. AHLERT, M. ALEXANDER en D. TAMBINI, “European 3G Mobile 
Industry Self-Regulation”, IAPCODE Achtergrondpaper voor het World Telemedia Conference, Praag, 3-5 november 
2003, www.selfregulation.info, 21.  

502  In België heeft het denkproces met betrekking tot de kwaliteit van wetgeving vooralsnog niet tot een gelijkaardige 
denkoefening ten aanzien van zelfregulering geleid. Voorlopig moeten we de inspiratie voor een toetsings- en 
evaluatiemodel grotendeels uit buitenlandse studies putten. Zie bijvoorbeeld de hoger geciteerde publicaties van de Britse 
Better Regulation Task Force en de Australische Taskforce on Industry Self-regulation. Eerder, in 1988 publiceerde de 
‘Australian Competition and Consumer Commission’ (ACCC), een groots overzicht van zelfregulering in Australie waarin 
ook de principes voor goede gedragscodes werden uiteengezet (TRADE PRACTICES COMMISSION, Self-Regulation in 
Australian Industry and the Professions: Report by the Trade Practices Commission, 1988). De studie werd gevolgd door 
een reeks studies van zelfregulering in specifieke domeinen en beroepen (C. PARKER, “Compliance Professionalism and 
Regulatory Community: The Australian Trade Practices Regime”, J.L.S. 1999, afl. 2, 220, met verwijzingen aldaar). In 
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zij in verschillende vormen en met uiteenlopende klemtonen voor onder de vorm van checklists503, 
stappenplannen, ‘richtlijnen voor zelfregulering’504 of ‘beginselen voor behoorlijke zelfregulering’.  

Twee ambities lopen daarin door elkaar: het maximaliseren van de overlevingskansen van 
zelfregulering om te komen tot ‘geslaagde zelfregulering’ en het uitwerken van parameters voor de 
invulling van ‘kwaliteitsvolle’ zelfregulering. Hoewel met elkaar verweven, moeten beide aspiraties 
van elkaar gescheiden blijven. Van ‘geslaagde’ zelfregulering is er sprake wanneer de 
zelfregulering er op een duurzame wijze in slaagt haar doelstellingen te realiseren. De analyse zal 
met andere woorden variëren in functie van de nagestreefde doelen of de uitgeoefende taken. 
Belicht men zelfregulering vanuit haar functie als instrument voor de sturing van bepaalde 
gedragingen, dan zal de evaluatie van het zelfreguleringsschema gebeuren in functie van de mate 
waarin een gedragswijziging in de gewenste richting werd bewerkstelligd. Wordt zelfregulering 
ingeschakeld voor de behartiging van bepaalde publieke belangen, dan zal haar eindrapport 
afhangen van de mate waarin deze belangen op een succesvolle manier worden verdedigd. 
Zelfregulering die zich tot doel stelt overheidsregulering te vermijden, zal zijn succes dan weer 
afmeten aan eventuele pauzes in de regulerende activiteit van de overheid of aan lovende 
beleidsverklaringen. Voor zelfreguleringsinitiatieven die daarentegen de nadruk legden op de 
interne functie van zelfregulering (het creëren van een groepsidentiteit of het verfijnen van de 
beroepsstandaarden), gelden opnieuw heel andere beoordelingscriteria. Aangezien de interiorisering 
van de standaarden moeilijk meetbaar is, wordt het succes van zelfregulering in dat geval wel eens 
afgemeten aan het aantal ontvangen klachten505, het aantal uitgevaardigde besluiten of de snelheid 
waarmee dossiers worden afgehandeld.506 

ZELFREGULERINGSBAROMETER - In wat volgt distilleren we uit de genoemde literatuur een aantal 
aandachtspunten voor de evaluatie van de ontstaanskansen, houdbaarheid en kwaliteit van 
zelfreguleringsschema’s. We verkiezen te spreken over ‘aandachtspunten’ in plaats van over 
‘richtlijnen’ of ‘beginselen’. Die twee laatste termen roepen naar ons aanvoelen immers teveel 
associaties op met dwingende bevelen of instructies. We brengen deze aandachtspunten samen in 
wat we een ‘zelfreguleringsmonitor’ of een ‘zelfreguleringsbarometer’ zouden kunnen noemen; een 
instrument dat enerzijds toelaat een bestaande toestand in kaart te brengen en op te volgen, maar 
anderzijds ook – in beperkte mate – toelaat prognoses te maken. Het aantrekkelijke van het 
 
                                                 
 

Canada: OFFICE OF CONSUMER AFFAIRS, Voluntary Codes: A Guide for Their Development and Use, Ottawa, 1998, 31 p. en 
OFFICE OF CONSUMER AFFAIRS, A Framework for Evaluating Voluntary Codes, Ottawa, 2002, 24 p., 
http://strategis.ic.gc.ca/volcodes. De Nederlandse Stichting Economisch Onderzoek, een onderzoeksgroep gelieerd aan de 
Universiteit van Amsterdam, ontwierp in 2003 een ‘roadmap’ zelfregulering aan de hand waarvan beleidsmakers (bij de 
overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven) kunnen vaststellen of zelfregulering in een concreet geval een 
haalbare kaart is en zo ja, welk van de beschikbare zelfreguleringsinstrumenten het meest geschikt is. De roadmap sluit aan 
bij de hoger geciteerde studie Zelf doen?, die 21 zelfreguleringsinstrumenten onderscheidt (B. BAARSMA, F. FELSÖ, S. VAN 
GEFFEN, J. MULDER en A. OOSTDIJK, Zelf doen? Inventarisatie van zelfreguleringsinstrumenten, Onderzoek in opdracht van 
het Ministerie van Economische Zaken, Amsterdam, SEO-rapport nr. 664, Stichting voor Economisch Onderzoek der 
Universiteit van Amsterdam, april 2003, 158 p.). Voor de roadmap, zie: http://www.marktordening.nl/roadmap/intro.html. 
Een voorbeeld van een initiatief van een zelfreguleringsorganisatie is het overkoepelend zelfreguleringscharter van de 
EASA (Advertising Self-Regulation Charter, 25 juni 2004). Een voorbeeld van een publicatie vanuit het middenveld is het 
Rapport van de Britse NATIONAL CONSUMER COUNCIL, Models of Self-Regulation. An overview of models in business and 
the professions, Londen, 2000 (2de herwerkte versie), 60 p., www.ncc.org.uk. 

503  NATIONAL CONSUMER COUNCIL, Models of Self-Regulation. An overview of models in business and the professions, 
Londen, 2000 (2de herwerkte versie), 51. 

504  De Nederlandse juriste VAN DRIEL ontwierp in haar proefschrift richtlijnen voor zelfregulering (M. VAN DRIEL, 
Zelfregulering, 119-121). Collega-jurist J.M. POLAK had daartoe eerder al een aanzet gegeven in: J.G. STEENBEEK, M.C. 
BURKENS en J.B.J.M. TEN BERGE (eds.), Bestuur en norm, Deventer, Kluwer, 1986, 213-222. 

505  Zo bijvoorbeeld in de evaluatie van de hervorming zelfregulering in de Australische reclame-industrie door G. KERR en C. 
MORAN, “Any complaints? A review of the framework of self-regulation in the Australian advertising industry”, Journal of 
Marketing Communications 2002, 196 e.v. 

506  Geen van de genoemde criteria lijkt echter een erg betrouwbare indicator te zijn voor het succes van een 
zelfreguleringsschema. J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-Regulation: True purpose and limits”, Journal of Advertising 
1989, afl. 2, 25. 
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barometer-beeld is dat het verwijst naar een dynamisch gegeven. Situaties die er nu vanuit 
zelfreguleringsoogpunt weinig hoopgevend uitziet, kunnen snel omslaan naar meer gunstige 
omstandigheden. Belangrijk is verder dat een barometer een element van onzekerheid in zich 
draagt. Van dit hoofdstuk mag met andere woorden geen kant en klaar succesrecept voor 
zelfregulering worden verwacht. Evenmin is het de bedoeling om punten of sterren uit te delen aan 
zelfreguleringsinitiatieven. De betrachting hier is om hypotheses te formuleren over de mogelijke 
interne zwaktes en sterktes en de externe kansen en bedreigingen voor zelfregulering, om zo in het 
tweede deel de journalistieke zelfregulering beter te kunnen duiden.507 Die voorzichtigheid is mede 
ingegeven door de vaststelling dat het wetenschappelijk onderzoek naar de concrete 
ontstaansvoorwaarden en het feitelijke functioneren van zelfreguleringssystemen nog in de 
kinderschoenen staat. Op ten minste één punt schiet het barometerbeeld tekort: een barometer in de 
conventionele zin van het woord gaat uit van één parameter, de luchtdruk. In de hierna voorgestelde 
benadering kan met één parameter niet worden volstaan.508  

CAVEAT: EIGEN AARD - Twee waarschuwingen zijn hier nog aangewezen. Herhaald moet worden dat 
de eisen die aan overheidsregulering worden gesteld niet automatisch mogen worden doorgetrokken 
naar zelfregulering. Van Driel wijst er in haar proefschrift op dat zelfregulering méér is dan de ‘doe-
het-zelf’-variant van wetgeving.509 De effectiviteit ervan kan daarom niet aan dezelfde parameters 
worden afgemeten als overheidsregulering. Rekening moet worden gehouden met de specifieke 
aard en functies van zelfregulering. Zo zou men kunnen stellen dat zelfreguleringssystemen door 
hun meer vrijblijvende karakter en dus kleinere impact dan statelijk recht minder onderhevig zijn 
aan de noodzaak van een formele legitimatie van het zelfreguleringsgezag. Tegelijk zullen deze 
minder evidente formele legitimatie en de vrijwilligheid waarop zelfregulering steunt, er voor 
zorgen dat de inhoudelijke legitimatie van de concrete regels en beslissingen des te belangrijker 
wordt.510 

COLLECTIEVE ZELFREGULERING - Voor een goed begrip is het tot slot van belang te vermelden dat we 
ons in dit hoofdstuk met het oog op het vervolg van het onderzoek (dat zich toespitst op de 
collectieve zelfregulering in de journalistiek) toeleggen op de evaluatie van collectieve vormen van 
zelfregulering. Dat brengt een aantal specifieke klemtonen met zich mee, bijvoorbeeld met 
betrekking tot het vereiste draagvlak en de organisatiegraad van de betrokken branche of 
beroepsgroep. 

AFDELING 2. INDICATOREN VOOR DE LEVENSVATBAARHEID EN LEVENSKWALITEIT VAN 
ZELFREGULERINGSINITIATIEVEN: EEN ZELFREGULERINGSBAROMETER 

TWEE PIJLERS - Succesvolle zelfregulering rust op twee benen. Het eerste heeft te maken met de 
zelfreguleerder, het tweede houdt verband met de maatschappelijke en politieke context waarbinnen 
zelfregulering zich afspeelt. Het eerste heeft betrekking op de materialen en technieken waaruit het 
zelfreguleringsbouwwerk wordt opgetrokken, het tweede op de stabiele ondergrond waarop het 

 
                                                 
 
507  Zoals de gehanteerde terminologie al aangeeft, zou men in plaats van een barometer ook de SWOT-matrix als 

toetsingskader kunnen hanteren. 
508 Een ander mogelijk bezwaar tegen het gebruik van de barometer-‘metafoor’ kan zijn dat het beeld al herhaaldelijk gebruikt 

is voor uiteenlopende situaties, gaande van instrumenten voor publieke opinie-onderzoeken (de eurobarometers en de 
justitiebarometer), tot instrumenten om snel cijfermateriaal bijeen te brengen over economische tendensen (zoals de 
hotelbarometer die momenteel wordt uitgewerkt en de reeds bestaande rentebarometer). 

509  M. VAN DRIEL, Zelfregulering, 8. 
510  M. VAN HOECKE, “De legitimatie van het recht in een democratische samenleving”, in M. ADAMS en P. POPELIER, Recht en 

democratie. De democratische verbeelding in het recht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 65. Onder legitimatie verstaat Van 
Hoecke de normatieve geldigheid van het recht, maw de aanvaarding van zijn bindende kracht. Dit is sterker dan een 
sociologische gelding, de vaststelling dat het recht algemeen gevolgd wordt, dat het in ruime mate, eventueel ook willens 
nillens aanvaard wordt door de rechtsonderhorigen. Bij normatieve geldigheid gaat het om een sterkere vorm van 
aanvaarding, niet enkel door de rechtsonderhorigen maar in zekere mate ook door de buitenwereld (p. 69). 
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bouwwerk moet kunnen worden geplaatst. Elk van beide opent de deur naar tal van bijkomende, 
vaak wederzijds afhankelijke, vereisten. Beide zijn onmisbaar. Zij spelen ook op elkaar in. 
Wijzigingen in de ondergrond zullen vertaald moeten worden naar aanpassingen aan het bouwwerk. 
Omgekeerd kan de wijze waarop het bouwwerk wordt ingeplant, gevolgen hebben voor de 
ondergrond en omgeving. 

§1. Sociaal-politieke voorwaarden: een groep of collectiviteit die bereid en in staat is 
zelfregulering tot stand te brengen 

De totstandkoming van zelfregulering vereist in de eerste plaats een aanwijsbaar en georganiseerd, 
relatief homogeen verband waarvan de leden een gezamenlijk belang bij zelfregulering hebben.511 

1. Een duidelijk aanwijsbare en voldoende georganiseerde groepering… 
We beperken deze uiteenzetting zoals gezegd tot collectieve vormen zelfregulering, dit wil zeggen 
vormen van zelfregulering binnen een afgebakend maatschappelijk verband. Zelfregulering vergt 
dan in de eerste plaats het bestaan van een zekere overlegstructuur of groepering. De ervaring leert 
dat deze nog samen met de zelfreguleringsmechanismen kan ontstaan. Uit de overige voorwaarden 
zal echter blijken dat zelfregulering meer kansen heeft om tot een succesverhaal uit te groeien 
binnen een voorafbestaande groepering.  

DRIE SOORTEN GROEPERINGEN - De Amerikaanse socioloog R.K. Merton onderscheidt drie soorten 
groeperingen. Een ‘sociale categorie’ is, ten eerste, een groepering van mensen die eenzelfde 
kenmerk met elkaar delen, maar verder a priori geen gemeenschappelijke waarden en normen 
hanteren en geen onderlinge interactie of communicatie onderhouden. Een ‘collectiviteit’ ziet 
Merton als een (meestal vrij grote) groepering waarbinnen weliswaar een gevoel van 
samenhorigheid heerst op grond van gemeenschappelijke waarden en normen, maar waarbij er geen 
directe interactie en communicatie plaatsvindt tussen alle leden van de groepering. Een ‘groep’ tot 
slot, is een (meestal kleine) sociale eenheid waarvan de leden niet alleen een gevoel van 
samenhorigheid delen, maar ook geregeld contact met elkaar onderhouden.  

HYPOTHESE - In het onderscheid van Merton kunnen als het ware drie stappen naar zelfregulering 
worden onderscheiden: er dient zich een sociale categorie af te tekenen rond een gezamenlijk 
kenmerk, er dient een gevoel van samenhorigheid of gedeelde lotsbestemming te ontstaan en er 
dienen mechanismen van interactie en communicatie te bestaan, hetzij rechtstreeks onder de leden, 
hetzij door toedoen van een intermediaire organisatie. Verwacht kan worden dat van de drie 
voorgestelde categorieën, een ‘groep’ zich het meest rechtstreeks leent tot collectieve 
zelfregulering. In het geval van een ‘collectiviteit’ zullen eerst communicatiekanalen moeten 
worden uitgewerkt, waarlangs het voor zelfregulering noodzakelijke overleg kan plaatsvinden. In 
het geval van een ‘sociale categorie’ ontbreekt niet alleen het materiële kader, maar ook een moreel 
kader om tot zelfregulering over te gaan. Zolang er zich geen wijzigingen voordoen, zal een 
dergelijke groepering niet snel tot zelfregulering overgaan. Een literatuurstudie lijkt deze 
hypotheses te bevestigen. De drie genoemde componenten komen daarin terug als 
ontstaansvoorwaarden voor zelfregulering.  

(1) ONDERSCHEIDEND KENMERK - In de eerste plaats is een onderscheidend kenmerk vereist op grond 
waarvan de bij de collectieve zelfregulering betrokken actoren zich op een duurzame manier 
verbonden voelen. Collectieve zelfregulering kan aldus plaatsvinden onder leden van eenzelfde 
beroepsgroep of binnen eenzelfde economische sector. Algemeen wordt aangenomen dat 
zelfregulering meer kans op slagen heeft, naarmate de betrokken actoren meer kenmerken delen. 
Dat wordt vertaald in de courant gepostuleerde stelling dat zelfregulering een relatief homogene 
 
                                                 
 
511  B. DE VROOM, Verenigde Fabrikanten, 366, 368. 
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groep belanghebbenden vereist. Anderzijds is toch ook een zeker mate van onderlinge concurrentie 
aangewezen, zodat zelfregulering aantrekkelijk wordt om zich te differentiëren of zijn positie te 
bevestigen. De vereiste van ‘duurzaamheid’ impliceert anderzijds dat de sector een zekere maturiteit 
moet hebben bereikt. In periodes van sterke groei en ingrijpende wijzigingen ligt zelfregulering 
daarom vaak moeilijk.  

(2) GEMEENSCHAPSGEVOEL - Vereist is vervolgens dat deze leden het gevoel krijgen dat zij niet alleen 
bepaalde eigenschappen delen, maar dat hun lot ook aan elkaar verbonden is. Dat 
‘gemeenschapsgevoel’ kan op vele gronden steunen. In een onderzoek uit 1984 naar zelfregulering 
in de Friese zuivelindustrie stelde Frans Van Waarden, hoogleraar organisatie en beleid aan de 
Universiteit van Utrecht, dat het ontstaan van deze zelfregulering verband hield met de sterke 
sociale identiteit van de zuivelproducenten. Die gemeenschappelijke identiteit ontleenden de Friese 
zuivelboeren aan hun onderling vergelijkbare eigendomsstructuren én aan de aanwezigheid van een 
gemeenschappelijke vijand: de zuivelverwerkende industrie. Een bijkomende versterkende invloed 
ging in dat specifieke geval ook uit van de sterke regionale identiteit van de Friese zuivelboeren.512  

(3) INTERACTIE EN COMMUNICATIE - Tot slot vergt zelfregulering het bestaan van overleg onder de 
leden van de sector, hetzij rechtstreeks, hetzij door toedoen van een gezamenlijke organisatie. 
Naarmate het aantal leden van de groepering groter wordt, wordt het waarschijnlijker dat het 
overleg zal gebeuren via een vertegenwoordigende organisatie. Dat werpt de vraag op naar de 
organisatiegraad van de betrokken sector. Algemeen wordt aangenomen dat zelfregulering meer 
ontstaanskansen heeft in sectoren met een eenvoudige structuur, een beperkte omvang en een hoge 
organisatiegraad.513 Omgekeerd is te verwachten dat de wetgever sneller zal moeten tussenkomen in 
sectoren met een complexe hiërarchie, een sterke geografische verspreiding of in domeinen waar 
niet iedereen op gelijke wijze toegang heeft tot de voor de regulering noodzakelijke informatie. 
Naarmate er meer spelers aanwezig zijn en het te reguleren veld meer versnipperd is, zal het 
moeilijker zijn om de cohesie in de sector te bewaren en in overlegstructuren te vertalen.514 
Collectieve zelfregulering heeft bovendien meer kans van slagen wanneer de leden van de sector 
reeds succesvolle interne beleidsmechanismen hebben uitgebouwd.515  

 
                                                 
 
512  F. VAN WAARDEN, Bureaucracy around the state: varieties of collective self-regulation in the Dutch dairy industry, EUI 

working papers nr. 108/84, Florence, European university institute, 1984, 12. 
513  Zie hoger reeds: A. OGUS, “Rethinking Self-regulation”, Ox.J.L.S. 1995, 97-108; F. VAN WAARDEN, “Vervlechting van 

staat en belangengroepen II - Wetgeving en zelfregulering”, Beleid en Maatschappij 1988, afl. 2, 122; M. VAN HEFFEN-
OUDE VRIELINK en T. BRANDSEN, Codes of Conduct: private regulation of the public interest?, Paper voor de Lente-
Conferentie 2004 van het Institute for Governance Studies - Seminar 3 Regulation of the Public Interest in Quasi-Markets, 
Enschede”, 17-18 juni 2004, 4; N. GUNNINGHAM, “Environment, Self-regulation, and the Chemical Industry: Assessing 
Responsible Care”, Law & Policy 1995, vol. 17, 57-109. De idee dat een organisatie gemakkelijker tot stand komt en 
gehandhaafd blijft in kleine groepen vindt onder meer steun in het vroege werk van Mancur Olsen. OLSON geeft onder 
meer aan dat sociale druk en impulsen slechts werken in groepen van een kleine omvang: “There are perhaps two reasons 
for this difference in the attitudes of large and small groups. First, in the large, latent group, each member, by definition, is 
so small in relation to the total that his actions will not matter much one way or another; so it would seem pointless for one 
perfect competitor to snub or abuse another for a selfish, antigroup action, because the recalcitrant’s action would not be 
decisive in any event. Second, in any large group everyone cannot possibly know everyone else, and the group will ipso 
facto not be a friendship group; so a person will ordinally not be affected socially if he fails to make sacrifices on behalf of 
his group’s goals.” (M. OLSON, The Logic of Collective Action, New York, Shocker Books, 1965, 62). 

514  J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-regulation: organization structure in Belgium, Canada, France and the United 
Kingdom”, in W. STREECK en P.C. SCHMITTER (eds.), Private interest government: beyond market and state, Londen, 
Sage, 1985, 42. TASKFORCE ON INDUSTRY SELF-REGULATION (Australië), Industry Self-Regulation in Consumer Markets, 
Commonwealth of Australia, augustus 2000, 49. 

515  C. DOYLE, “Self-Regulation and Statutory Regulation”, Business Strategy Review 1997, vol. 8, afl. 3, 35-42. 
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2. Bereidheid om deel te nemen aan en te investeren in zelfregulering 
GEMEENSCHAPPELIJKE DOELEN - Elke vorm van regulering vertrekt idealiter vanuit een grondige 
verkenning van het te reguleren domein, de betrokken belangen en de reguleringsdoelen.516 Voor het 
ontstaan van zelfregulering is niet vereist dat alle betrokkenen van in den beginne hetzelfde 
reguleringsdoel nastreven. Wél is nodig dat er tussen de zelfreguleerders onderling en desgevallend 
tussen de zelfreguleerders en andere betrokkenen een zekere consensus wordt gevonden over de 
gezamenlijk na te streven doelstellingen. Die consensus vormt het bindmiddel voor de (blijvende) 
interne en externe aanvaarding en ondersteuning van zelfregulering. Bovendien laat de explicitering 
van de doelstellingen toe realistische verwachtingen te laten ontstaan ten opzichte van de 
zelfregulering. Opnieuw kan verwacht worden dat een consensus over de reguleringsdoelen sneller 
kan worden bereikt naarmate de sector homogener is en aansluiting gevonden kan worden bij een 
collectieve cultuur of bezorgdheid. Al te grote belangentegenstellingen binnen een sector kunnen 
het zelfreguleringsproces bemoeilijken of in sommige gevallen zelfs volstrekt onmogelijk maken.517 
De bereidheid tot zelfregulering zal daarenboven meer gevoed worden naarmate het slecht presteren 
van individuele leden van de sector afstraalt op de gehele sector of beroepsgroep.518 

GEDEELDE NORMOPVATTING - Collectieve zelfregulering dient te vertrekken vanuit een gedeelde 
opvatting over de definitie van goed gedrag. Gemeenschappelijke standaarden veronderstellen 
daarom dat de betrokken partijen een vergelijkbaar ethisch en cultureel referentiekader hanteren, of 
met andere woorden, deel uitmaken van eenzelfde ‘interpretatieve gemeenschap’.519 Gunningham 
en Rees schuiven dan ook het bewerkstelligen van een ‘industrial morality’ naar voren als één van 
de eerste kritische stappen op de weg naar zelfregulering.520  

CONCRETE MOTIEVEN - Over de omstandigheden waarin een gezamenlijk aangevoelde behoefte aan 
regulering ook daadwerkelijk uitmondt in concrete reguleringsinitiatieven is weinig bekend. In de 
economisch geïnspireerde literatuur worden dergelijke beslissingen onder meer vanuit de 
speltheorie geduid. Naar verwachting zal de bereidheid tot zelfregulering groter zijn wanneer de 
kosten/baten-afweging van zelfregulering gunstiger uitpakt dan overheidsregulering of regulering 
via het marktmechanisme. Verschillende, vaak onderling gecombineerde, afwegingen spelen daarin 
een rol. Zo bijvoorbeeld: de idee dat ongewenste overheidsregulering zo vermeden kan worden of - 
omgekeerd - dat gewenste overheidsregulering zo kan worden uitgelokt; de behoefte aan op de 
eigen situatie afgestemde regels; het streven naar een groepsidentiteit; de wens om naar buiten toe 
een bepaald beeld van zichzelf uit te dragen of de betrachting om tegemoet te komen aan bepaalde 
verwachtingen van klanten. Ongetwijfeld spelen ook mechanismen van ‘peer pressure’ mee. De 
aansluiting bij een zelfreguleringsorganisatie kan immers ook verklaard worden vanuit het 

 
                                                 
 
516  Net zo min als wetgeving, mag zelfregulering een automatisme worden. Niet elk maatschappelijk probleem vraagt om 

(nieuwe) regelgeving. Vaak kan worden volstaan met een aanpassing of betere opvolging en handhaving van bestaande 
regels. Op die manier moet vermeden worden dat zelfregulering een doublure wordt van reeds bestaande regelgeving. In de 
afweging of tot regulering moet worden overgegaan, moeten zoveel mogelijk reguleringsalternatieven op hun potentiële 
resultaten worden vergeleken. De principes van noodzakelijkheid en proportionaliteit kunnen daarbij een leidraad bieden. 

517  Met deze nuance dat een wettelijk kader waar nodig impulsen kan geven voor een gelijkwaardige en democratische 
belangenafweging. VAN WAARDEN schat op basis van deze voorwaarde de kansen voor zelfregulering door 
maatschappelijke organisaties niet zo hoog in, aangezien er zeer vaak belangentegenstellingen zijn die een drempel 
opwerpen voor het ontwikkelen van een gezamenlijk initiatief (F. VAN WAARDEN, “Vervlechting van staat en 
belangengroepen II - Wetgeving en zelfregulering”, Beleid en Maatschappij 1988, afl. 2, 125).  

518  F. FURGER, “Accountability and systems of self-governance. The case of the maritime industry”, Law & Policy 1997,  afl. 
4, 468-469; A. KING en M.J. LENOX, “Industry self-regulation without sanctions: the chemical industry’s responsible care 
program”, Academy of Management Journal 2000, afl. 4, 698-716. 

519  Zie hoger: p. 33 (met toelichting in voetnoot 166) en p. 49. 
520  N. GUNNINGHAM en J. REES, “Industry Self-Regulation: An Institutional Perspective”, Law & Policy 1997, 370; 376; C. 

PARKER, l.c., 217. 
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voornemen om niet onder te doen voor concurrenten, of vanuit een zuivere kuddegeest of 
kopieergedrag.521  

ZELFREGULERING IN HETEROGENE SECTOREN - Naarmate de groep groter is, is het minder evident dat de 
vruchten van de zelfreguleringsinspanningen ook neerslaan op de zelfreguleerders. Dat kan leiden 
tot lifters- of vrijbuitersgedrag.522 Op langere termijn kan de toename van het aantal vrijbuiters 
resulteren in een algemene afbraak van het zelfreguleringsschema. Niettemin zijn er 
omstandigheden denkbaar waarin zelfregulering ook in heterogene en versplinterde sectoren kans 
op slagen heeft, bijvoorbeeld wanneer een invloedrijke speler uit de sector bereid is een 
voortrekkersrol te spelen of wanneer de externe druk op de leden van de sector voldoende groot 
wordt.523 Tot slot moet worden opgemerkt dat sterk gefragmenteerde markten ook voor de 
traditionele wetgever moeilijk te reguleren zijn. Om die reden kunnen zelf- en coregulering precies 
in die situatie de voorkeur krijgen boven wetgeving.524 Een belangrijke troef van zelfregulering is 
immers dat de onderhandelingen resultaatsgericht kunnen gebeuren, zonder dat de 
belangenafweging een politieke lading krijgt. 

EXTERNE IMPULSEN - Vaak wordt de motivatie van buitenuit geprikkeld, bijvoorbeeld onder druk van 
een belangrijke klant525, een verontruste publieke opinie, of de overheid.526 De voorbeelden daarvan 
zijn legio. Ter verklaring voor de ontwikkeling van zelfregulering in de Friese zuivelindustrie werd 
in het hoger geciteerde onderzoek uit 1984 niet alleen gewezen op de behoefte aan coördinatie en 
regulering, maar ook op de oppositie tussen boeren en bestuurders van de melkverwerkende 
bedrijven.527 Ook de druk van concurrenten kan een rol spelen. Zo wordt de groeiende steun van de 
Europese luchtvaartmaatschappijen aan een initiatief van de Europese Commissie om, via 
zelfregulering, tot minimum-servicegaranties te komen in de luchtvaartsector in verband gebracht 
met de komst van Ryanair.528 De verklaring daarvoor is eenvoudig. Ian Beales, secretaris van de 
code-commissie van de Britse Press Complaints Commission, bracht die verklaring ook al aan met 
betrekking tot de journalistieke zelfregulering: “One lesson of history is that the most unifying 
factor among old antagonists is the emergence of a greater common foe.” 529 In de aanblik van een 
gemeenschappelijke tegenstrever slagen sectoren er sneller in de bestaande rivaliteiten te begraven.  

3. Organisationele kenmerken die het zelfregulerend vermogen bepalen  
ORGANISATIONELE KENMERKEN - Goede wil volstaat niet. Bedrijven, bedrijfstakken en beroepsgroepen 
zijn daarenboven geen rationele actoren die via een direct stimulus-respons-mechanisme reageren 
op externe impulsen die hen tot zelfregulering aanzetten. Dat maakt het nodig een bijkomende 
voorwaarde te introduceren.530 Zelfs wanneer er een duurzaam organisatorisch verband bestaat dat 

 
                                                 
 
521  J. GRIFFITHS, “Nabeschouwing: waarom is ‘zelfregulering’ interessant?”, in H. WEYERS en J. STAMHUIS (eds.), 

Zelfregulering. Themanummer Recht der Werkelijkheid 2004, 219. 
522  Zie hoger: pagina 48, met begeleidende voetnoot nr. 254. 
523  E. ROLINK, De vervangbare overheid? Een analyse van de belangrijkste slaag- en faalfactoren van vervangende 

zelfregulering, Vrije Universiteit Amsterdam, Doctoraalscriptie Politicologie, onuitg., 2001, 93-94 
524  BETTER REGULATION TASK FORCE, Alternatives to State Regulation, Londen, juli 2000, 3-4, www.brtf.gov.uk. 
525  A. JETTINGHOFF, “Een geval van zelfregulering: kwaliteitszorg en de verspreiding van het ISO-certificaat”, R.d.W. 1997, 

58-59. 
526  ‘Buiten’ dekt dus een heel scala van mogelijkheden: van de directie in het eigen bedrijf tot en met bovenstatelijke entiteiten. 

Zie hierover J. GRIFFITHS, “Nabeschouwing: waarom is ‘zelfregulering’ interessant?”, in H. WEYERS en J. STAMHUIS (eds.), 
Zelfregulering. Themanummer Recht der Werkelijkheid 2004, 219 e.v. 

527  F. VAN WAARDEN, Bureaucracy around the state: varieties of collective self-regulation in the Dutch dairy industry, EUI 
working papers nr. 108/84, Florence, European university institute, 1984, 10-12. 

528  “Hoe Ryanair een centje bijverdient zelfs al slapen de ijzeren vogels”, De Standaard 5 juli 2001. 
529  I. BEALES, Imperfect freedom. The case for self-regulation in the Commonwealth press, Commonwealth Press Union en 

Press Complaints Commission, 2002, http://www.cpu.org.uk/downloads/master_report.pdf (20 augustus 2003), 24. Over 
de Press Complaints Commission: zie deel II, hfdst. 5, afd. 2, §4, 2.2.2. 

530  A.K. GUPTA en L.J. LAD, “Industry Self-Regulation: An Economic, Organizational, and Political Analysis”, Academy of 
Management Review 1983, vol. 8, afl. 3, 420 e.v. 
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bereid is aan zelfregulering te doen, dient dit verband nog over een adequate interne structuur en de 
nodige middelen te beschikken om de zelfregulering waar te maken. Die voorwaarde draagt 
opnieuw een aantal subvereisten in zich, zoals de aanwezigheid van mechanismen voor het 
verzamelen en verwerken van de relevante informatie, de vaststelling van gezamenlijke standaarden 
en de uitwerking van mechanismen voor de opvolging en handhaving van deze normen onder de 
leden van de groep.531  

MIDDELEN - Noodzakelijk is ten eerste dat de zelfreguleerder over een zekere deskundigheid 
beschikt om knelpunten te identificeren en waar nodig door acties bij te sturen. Dat vergt op zijn 
beurt de aanwezigheid van voldoende, en duurzame, materiële en menselijke middelen.532 We gaven 
hoger al aan dat hierin een heikel punt schuilt. Voor de deelnemers aan de zelfregulering zal de kost 
die deze met zich meebrengt in ieder geval een belangrijke factor zijn in de beslissing om het 
zelfreguleringssysteem al dan niet te handhaven. Onderzoek toont aan dat veel bedrijven op een 
bepaald punt onwillig worden om verder middelen uit te trekken voor de bestaffing en publiciteit 
van zelfreguleringsinspanningen. De kritische grens lijkt gelegen te zijn op het punt waar 
zelfregulering even lastig en belastend dreigt te worden als overheidsregulering.533 Het 
financieringsprobleem stelt zich zowel ten aanzien van individuele vormen van zelfregulering als 
ten aanzien van collectieve vormen van zelfregulering. Individuele vormen van zelfregulering 
kunnen - zeker wanneer zij niet beperkt blijven tot de redactie van een code, maar ook in 
geschillenbeslechtingsmechanismen voorzien - hoge kosten met zich meebrengen voor de zichzelf 
regulerende entiteit. Dergelijke initiatieven zijn dan ook vaak de eerste slachtoffers van 
bezuinigingsrondes. Voor collectieve zelfregulering zijn de financieringsmogelijkheden weliswaar 
ruimer doordat meerdere betrokkenen fondsen kunnen bijdragen. Anderzijds stelt zich daar de 
bijzondere uitdaging om een systeem uit te werken waarmee voldoende, niet-symbolische en 
duurzame fondsen kunnen worden aangeboord, zonder de onafhankelijkheid van de organisatie ten 
opzichte van de financierende leden in gevaar brengen. Dergelijke impulsen kunnen bijvoorbeeld 
zijn: de vermindering van de kosten door zelfregulering, maar ook meer in het algemeen het 
reduceren van de onzekerheid die gepaard gaat met overheidsregulering of het aanzwengelen van 
het consumentenvertrouwen.534 

GEZAG EN INTERNE LEGITIMITEIT - De intra-organisationele structuur van de zelfreguleringsorganisatie 
moet ten tweede van die aard zijn dat zij de organisatie het nodige gezag en de nodige legitimiteit 
verleent om de leden aan de zelfreguleringsstructuur te binden. Dat vergt zoals gezegd een hoge 
organisatiegraad, een sterke ledenbinding en een geloofwaardig en daadkrachtig handhavingsbeleid. 
Opdat zelfregulering haar beloftes in verband met een hoge nalevingsgraad zou waarmaken, lijkt 
het aangewezen de afstand tussen de gereguleerde groep en de zelfreguleringsorganisatie zo klein 
mogelijk te houden. Op die manier kan immers een optimale informatiedoorstroming plaatsvinden 
tussen de normsteller en de normbestemmeling. Zelfregulering is en blijft een vrijwillige 
aangelegenheid. Met uitzondering van specifieke gevallen van wettelijk omkaderde zelfregulering, 
kan wie manifest weigert om zich aan te sluiten bij gebrek aan harde sanctioneringsmiddelen niet 
gedwongen worden om in de pas te lopen. Om een duurzame nalevingsbereidheid af te dwingen, is 
het nochtans van belang het aantal afhakers of freeriders zo beperkt mogelijk te houden en vooral 

 
                                                 
 
531  F. VAN WAARDEN, “Vervlechting van staat en belangengroepen II - Wetgeving en zelfregulering”, Beleid en Maatschappij 

1988, afl. 2, 125; M. VAN DRIEL, Zelfregulering, 143. 
532  EASA, Advertising Self-Regulation Charter, 25 juni 2004, punt 2. 
533  J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-Regulation: True purpose and limits”, Journal of Advertising 1989, vol. 18, afl. 2, 25. 
534  C. AHLERT, M. ALEXANDER en D. TAMBINI, “European 3G Mobile Industry Self-Regulation”, Discussionpaper- IAPCODE 

Background Paper voor het World Telemedia Conference, Praag, 3-5 november 2003, www.selfregulation.info, 22. 
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grote spelers aan zich te binden.535 Wanneer belangrijke marktspelers hun financiële en morele steun 
aan het zelfreguleringssysteem opzeggen, zijn de dagen van de zelfregulering al gauw geteld.  

REPRESENTATIVITEIT EN DESKUNDIGHEID - Intern staat het gezag van het zelfreguleringsmechanisme in 
verhouding tot haar representativiteit en de professionaliteit waarmee het te werk gaat. 
Representativiteit zal weer gemakkelijker te realiseren zijn naarmate het te reguleren domein 
homogener is en bestaat uit spelers met vergelijkbare belangen, percepties en achtergronden. Te 
verwachten valt dan ook dat zelfregulering gemakkelijker tot stand komt op een intraindustrieel 
niveau, dan op een interindustrieel niveau.  

INHOUDELIJKE ASPECTEN - De nalevingsbereidheid houdt niet alleen verband met structurele aspecten 
van de gereguleerde sector, maar ook met inhoudelijke aspecten van de tot stand gebrachte 
regelgeving. Zoals elke vorm van regulering, is zelfregulering eenvoudiger te handhaven wanneer 
het gaat om concrete en meetbare normen, zoals een volledig verbod om een bepaalde handeling te 
stellen, dan in het geval van subjectieve criteria. Anderzijds merkten we hoger op dat zelfregulering 
precies voor de vaststelling van subjectieve normen, bijvoorbeeld fatsoensnormen, gesolliciteerd 
wordt als een nuttige aanvulling op overheidsregulering.  

HOGE EISEN - Opgemerkt kan worden dat zelfregulering aldus een hoge graad van organisationele 
ontwikkeling veronderstelt. Onder meer bij Streeck en Schmitter wordt geargumenteerd dat de 
binding van leden (en geregeld ook niet-leden) aan overeengekomen regelingen dermate hoge eisen 
stelt aan een vrijwillige belangenorganisatie dat zij daarvoor een hoog niveau van organisationele 
ontwikkeling dient te vertonen. Volgens Streeck en Schmitter zijn de eisen zelfs dusdanig hoog dat 
de organisaties daar op vrijwillige basis, zonder hulp van de overheid, nauwelijks aan kunnen 
voldoen.536 Los van de vraag of de tussenkomst van de overheid op dit punt vereist is, duikt hier 
opnieuw de interessante tegenstrijdige logica op die zelfregulerende organisaties kenmerkt. 
Enerzijds is de organisationele ontwikkeling een voorwaarde voor het effectueren van 
zelfregulering, maar anderzijds creëert zij een grotere afstand tussen de normsteller en de 
normbestemmeling, terwijl de veronderstelde effectiviteit van zelfregulering precies berust op de 
veronderstelling dat de normbestemmeling en normsteller samenvallen. 

§2. Omgevingsfactoren 

Zelfregulering doet zich uiteraard niet in een vacuüm voor. In het voorgaande is integendeel precies 
gepleit voor een contextualiserende benadering van zelfregulering. We stelden al vast dat de 
overlevingskansen van zelfreguleringsinitiatieven zullen stijgen naarmate zij meer rekening houden 
met de politieke, economische en sociale eigenheden en tradities van de maatschappelijke context 
waarin zij opereren. Hoewel het mogelijk moet zijn om op een globaal niveau enkele basisvereisten 
vast te leggen, is er algemeen erkenning voor het feit dat zelfregulering slechts kan slagen wanneer 
zij is afgestemd op de nationale of regionale kenmerken en noden.537  

EXTERNE IMPULSEN NOODZAKELIJK - We wezen ook al op het feit dat zelfreguleringsschema’s veelal 
het best functioneren in domeinen waar er een sterke politieke en maatschappelijke belangstelling 
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Kingdom”, in W. STREECK en P.C. SCHMITTER (eds.), Private interest government: beyond market and state, Londen, 
Sage, 1985, 42. 

536  W. STREECK en P.C. SCHMITTER, “Community, market, state – and associations? The prospective contribution of interest 
government to social order”, in W. STREECK en P.C. SCHMITTER (eds.), Private interest government: beyond market and 
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gebaseerd is op een statisch begrip van intermediaire organisaties. B. DE VROOM, Verenigde Fabrikanten, 397. 
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voor de regulering bestaat.538 Algemeen wordt aangenomen dat externe impulsen noodzakelijk zijn 
voor het ontstaan en voortbestaan van zelfregulering. Vaak is het ontstaan van zelfregulering het 
gevolg van een complex samenspel van als hinderlijk ervaren publieke aandacht (al dan niet 
vertolkt via belangenorganisaties), een dreigend overheidsingrijpen en initiatieven vanuit de 
geviseerde sector. De mate waarin het publiek, intermediaire maatschappelijke organisaties 
(pressiegroepen, consumentenorganisatie, …) of de overheid zich interesseren voor zelfregulering 
zal samenhangen met de aard van het probleem dat tot zelfregulering aanleiding geeft. Verwacht 
kan worden dat de externe vraag naar zelfregulering groter zal zijn naarmate een probleem 
zichtbaarder is, meer impact heeft op anderen dan de zelfreguleerders en/of meer als belangrijk 
wordt aangevoeld.539 Voor een blijvend succes is het ook van belang dat de genoemde interesse 
aanhoudt.  

MAATSCHAPPELIJKE AANDACHT - De levensvatbaarheid van zelfregulering kan in de eerste plaats 
beïnvloed worden door de publieke gevoeligheid voor bepaalde onderwerpen. De druk vanuit de 
samenleving kan weliswaar in twee richtingen werken. Zij kan aan de basis liggen van het ontstaan 
van zelfregulering, maar kan er evengoed voor zorgen dat zelfregulering wordt afgevoerd. 
Theoretisch valt te verwachten dat de publieke druk om tot zelfregulering over te gaan groter zal 
zijn naarmate het te reguleren domein meer mensen raakt of naarmate de aspecten waarop de 
regulering betrekking zal hebben maatschappelijk relevanter worden geacht. De Vroom maakt in 
zijn proefschrift de vergelijking tussen de producenten van geneesmiddelen voor dierlijk en 
menselijk gebruik. Die tweede sector heeft in vergelijking met de eerste een belangrijke bijkomende 
prikkel om tot collectief optreden te komen: de publieke belangstelling voor het doen en laten van 
de sector en de daarmee samenhangende dreiging van overheidsingrijpen is in dat tweede geval veel 
groter.540 Zo is het ook evident dat de vrees voor negatieve publiciteit een sterkere stimulans tot 
zelfregulering zal zijn in landen waar de publieke opinie en de pers veel belang hechten aan 
bijvoorbeeld consumentenbescherming, dan in landen waar consumentenbescherming niet op de 
publieke of politieke agenda staat.541 In de praktijk blijkt de gevoeligheid in de publieke opinie 
vooral af te hangen van concrete incidenten.  

EXTERNE PARTICIPATIE IN DE ZELFREGULERING - De nood aan externe impulsen wordt vaak verder 
doorgetrokken. Niet alleen moet er voldoende interesse zijn van buitenaf, het is ook belangrijk 
externen op te nemen in de structuur en werking van de zelfregulering. Vooral vanuit 
middenveldorganisaties wordt de betrokkenheid van andere belanghebbenden dan alleen de 
zelfreguleerder meestal essentieel geacht voor de interne duurzaamheid en de externe 
geloofwaardigheid van de zelfregulering.542 Zeker wanneer de private regulering publieke 
doelstellingen moet realiseren, lijkt het aangewezen dat ook andere partijen dan de (economische) 
actoren waarop de regeling van toepassing zal zijn bij het reguleringsproces betrokken worden.543 
Verwacht wordt dat de betrokkenheid van derden leidt tot een grotere onafhankelijkheid en 
objectiviteit van de zelfreguleringsorganen en een meer evenwichtige uitkomst van het 
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reguleringsproces. Externen kunnen bovendien een bijzondere expertise binnenbrengen in het 
zelfreguleringsverhaal.544 Over de precieze vorm en reikwijdte van de externe participatie zijn de 
meningen verdeeld. Vele configuraties zijn denkbaar, gaande van het houden van open 
consultatierondes tot de creatie van structurele mechanismen van inspraak, van het geven van een 
stem in de formulering van de zelfreguleringsstandaarden tot en met het toelaten van 
buitenstaanders in de eventuele handhavingsmechanismen. Opgemerkt moet wel worden dat elk van 
deze mechanismen ook voorwaarden stelt aan de organisatiegraad van de burger. In de praktijk 
blijkt het diffuse en gefragmenteerde karakter van de sectoren wier belangen geraakt worden, vaak 
een daadwerkelijke beïnvloeding van het zelfreguleringsproces in de weg te staan. Zeker voor 
problemen waar de schade moeilijk zichtbaar of meetbaar is, zoals in het milieurecht, komt het vaak 
moeilijk tot een collectieve opstelling. Voor de zelfreguleerders ontbreekt het in die gevallen aan 
representatieve gesprekspartners die tot een evenwichtige belangenafweging kunnen bijdragen.  

ROL VAN DE OVERHEID - Naast de samenleving in het algemeen, kan vooral de overheid een 
belangrijke initiërende of ondersteunende rol vervullen in het zelfreguleringsproces. Meermaals 
werd er al op gewezen dat zelfregulering meestal niet mogelijk is zonder een of andere vorm van 
betrokkenheid van de overheid, ter legitimatie of ondersteuning van zelfregulering, of omgekeerd 
als uitlokker van de zelfregulering door een strategische dreiging met publieke regulering. Over de 
precieze rol van de overheid heerst zoals gezegd geen eensgezindheid. Heel wat auteurs situeren de 
ware toekomst van zelfregulering in de ontwikkeling van private normen onder toezicht of met 
steun van de overheid.545 Zij benadrukken dan ook de kathalysator-rol van de overheid in het 
ontstaan van zelfregulering. Anderen benadrukken het autonoom karakter van zelfregulering, nu 
eens op basis van een principiële afwijzing van elke vorm van overheidsinmenging in de private 
regulering, dan weer vanuit een oprecht geloof in de meerwaarde van privaat gestuurde vormen van 
regulering. 

POLITIEK-CULTURELE CONTEXT - Tot slot vergt zelfregulering een specifieke politiek-culturele context 
waarin ruimte wordt gelaten aan het particulier initiatief. Zelfregulering heeft met name meer 
kansen om tot bloei te komen in een informele en coöperatieve reguleringscultuur, waar de nadruk 
ligt op de gedeelde verantwoordelijkheid van de partijen dan in een meer rigide en regel-
georiënteerde context.546 We argumenteerden eerder al dat het reguleringsbeleid op dit punt in 
gunstige zin evolueert. In toenemende mate wordt ruimte gelaten voor diverse vormen van privaat-
publieke samenwerking. 

 
                                                 
 
544  J.J. BODDEWYN, “Outside participation in Advertising Self-Regulation: The Case of the Advertising Standards Authority 

(U.K.)”, Journal of Consumer Policy 1983, afl. 6, 90. 
545  J.J. BODDEWYN, “Advertising Self-regulation: organization structure in Belgium, Canada, France and the United 

Kingdom”, in W. STREECK en P.C. SCHMITTER (eds.), Private interest government: beyond market and state, Londen, 
Sage, 1985, 42. 

546  R. BAGGOTT, l.c., 442; D. VOGEL, National Styles of Regulation: environmental policy in Great Britain and the United 
States, Ithaca (N.Y.), Cornell university press, 1986, 21-25. 
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T e n  g e l e i d e  

FOCUS - Het eerste deel was een zoektocht naar een theoretisch kader waarbinnen zelfregulering in 
het algemeen begrepen kan worden. In dit tweede deel verengt de focus zich tot de problematiek 
van de journalistieke zelfregulering. Het stelt zich tot doel het algemene panorama te schetsen 
waarbinnen de journalistieke zelfregulering kan worden begrepen. Het vormt zo de tweede opstap 
naar de studie van de Belgische journalistieke zelfregulering in deel drie. 

VERANTWOORDING - De keuze voor een panoramisch perspectief, hangt enerzijds samen met de 
contextualiserende benadering die in deel één ten aanzien van zelfregulering is gevolgd. Deel één 
toonde aan dat zelfregulering een fenomeen is dat de deur opent naar talrijke invalshoeken en 
disciplines. Dat is hier niet anders. De studie van de journalistieke zelfregulering voert ons langs 
onderzoeksthema’s uit de rechtswetenschappen, de sociologie, de communicatiewetenschappen en 
de ethiek. De keuze voor een verkennende benadering van een ruim terrein is verder ook ingegeven 
door de vaststelling dat de journalistieke zelfregulering in België vooralsnog een quasi onontgonnen 
gebied is voor wetenschappelijk onderzoek. De afwezigheid van nationaal onderzoek, maakt 
tegelijk dat de inzichten en leerervaringen grotendeels in buitenlandse voorbeelden moeten worden 
gezocht.  

TRANSPONEERBAARHEID? - De verwijzing naar buitenlandse literatuur roept meteen een belangrijke 
vraag op: die naar de transponeerbaarheid van de buitenlandse ervaringen naar de Belgische 
context. Op dit punt ligt ongetwijfeld een belangrijk terrein open voor verder empirisch onderzoek. 
Wat de diagnoses betreft, kan niettemin geruststellend op die vraag worden geantwoord. Landen 
met een vergelijkbaar politiek regime vertonen doorgaans vergelijkbare tendensen en problemen.1 
Internationaal vergelijkend onderzoek toont meer bepaald aan dat een aantal sleutelelementen in de 
discussie over de journalistieke zelfregulering zowat overal terug komen: de vertrouwenscrisis bij 
het publiek, de roep om ‘accountability’ in de mediasector, de bezorgdheid om commercialisering 
en concentratiebewegingen of de vraag naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de 
mediaproductie zijn universele thema’s in het mediadebat.2 De problemen kunnen weliswaar 
variëren naar omvang en kenmerken, maar als globale tendensen doen zij zowat de hele wereld 
aan.3  

NATIONALE VERSCHILLEN - Dat het debat universeel is, wil uiteraard niet zeggen dat het overal in 
dezelfde termen wordt gevoerd of dat de gebruikte termen overal hetzelfde betekenen. Verschillen 
doen zich verder vooral voor op het vlak van de voorgestelde remedies. Zeker in een ideologisch 
geladen en grondrechten-gebonden domein als de regulering van de media en de journalistiek 
vertrekken de voorgestelde oplossingen onvermijdelijk vanuit een welbepaalde politieke, juridische, 
culturele en economische context en traditie.  
 
                                                 
 
1  D. MCQUAIL, “Accountability of Media to Society: Principles and Means”, E.J.C. 1997, afl. 4, 513. 
2  H. PIGEAT en J. HUTEAU, Déontologie des médias. Institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde, Parijs, 

Unesco, 2000, 20. 
3  C.-J. BERTRAND, “A Predicament and Three Solutions”, in C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for democracy. Media 

Accountability Systems, Cresskill, New Jersey, Hampton Press, 2003, 4.  
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OPBOUW - We snijden de problematiek hierna aan in zes hoofdstukken. Hoofdstuk één tracht 
klaarheid te brengen in de kernconcepten waarmee in dit deel moet worden gewerkt. Na de 
bespreking van het concept zelfregulering in het vorige deel, behoeft nu eerst de notie 
‘journalistiek’ nadere toelichting. Daarna worden beide concepten met elkaar in verband gebracht. 
In hoofdstuk twee gaan we nader in op het journalistieke beroep. Parallel met het pleidooi voor een 
contextualiserende benadering van zelfregulering uit het eerste deel heeft dit hoofdstuk zowel 
aandacht voor de beroepsinterne ontwikkelingen als voor de omgevingsfactoren die mede bepalend 
zijn voor de wijze waarop de journalistieke zelfregulering vorm krijgt. Hoofdstuk drie en vier zetten 
de terreinverkenning verder door achtereenvolgens het normatieve en het juridische kader voor de 
journalistieke zelfregulering uit te tekenen. Hoofdstuk drie gaat meer bepaald op zoek naar de 
theoretische grondslag en verantwoording van journalistieke zelfregulering. Hoofdstuk vier sluit aan 
met een beschrijving van de verwachtingen en eisen ten aanzien van zelfregulering op het 
internationale plan. Aan de orde zijn achtereenvolgens de Unesco, de Raad van Europa en de 
Europese Unie. Vanaf hoofdstuk vijf wordt de invalshoek praktischer. Het legt de brug tussen de 
theorie en de praktijk door twee veruitwendigingen van journalistieke zelfregulering van naderbij te 
bekijken: journalistieke codes en persraden. Een kort zesde hoofdstuk tracht tot slot om de nodige 
aandachtspunten voor de studie van de Belgische context te identificeren. 
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 HOOFDSTUK 1 

 BEGRIPSAFBAKENING 

AFDELING 1. WIE IS JOURNALIST?4

§1. Relevantie en actualiteit van de vraagstelling 

OPEN CONCEPT - Anders dan voor veel andere beroepen het geval is, vergt de uitoefening van het 
beroep van journalist vanuit juridisch oogpunt geen specifieke kwalificaties, vergunningen of 
erkenningen. Artikel 10 EVRM erkent het recht van eenieder op vrijheid van meningsuiting. Dat 
recht omvat niet alleen de vrijheid een mening te koesteren, maar ook de vrijheid “om inlichtingen 
of denkbeelden door te geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen”. Naar 
Belgisch recht waarborgt artikel 19 van de Grondwet eenzelfde “vrijheid om op elk gebied zijn 
mening te uiten”. De conclusie die daaruit doorgaans wordt getrokken, is dat eenieder journalistieke 
gedragingen kan stellen en zich daarbij vrij naar de buitenwereld toe als journalist kan profileren.  

NOOD AAN AFBAKENING - Begrijpelijkerwijze ontstond niettemin zeer snel de behoefte aan een meer 
precieze afbakening van het journalistieke beroep, zowel binnen de journalistieke beroepsgroep als 
daarbuiten. Binnen de beroepsgroep maakte de afbakening van de contouren van de beroepsgroep 
deel uit van een ruimer streven naar een eigen beroepsidentiteit. Vanuit juridisch oogpunt is een 
begripsomschrijving onder meer gewenst om het toepassingsgebied van een aantal 
beroepsspecifieke privileges (bijvoorbeeld het journalistieke bronnengeheim) te bepalen. Maar de 
vraag naar de begripsomschrijving overstijgt uiteraard de strikt juridische sfeer. Ook vanuit 
deontologische standpunt is het van belang te weten op wie de rechten en plichten uit de 
journalistieke deontologie van toepassing zijn.  

HERNIEUWD BELANG - De verbreding van de journalistiek naar nieuwe genres en nieuwe media heeft 
er voor gezorgd dat de vraag naar de contouren van de journalistiek in een nieuw daglicht is komen 
te staan.  

1. Nieuwe genres - Het ontstaan van nieuwe informatiegenres biedt daarvan een eerste illustratie. De 
informatieverstrekking gebeurt niet langer alleen in een zuiver informatieve vorm, maar ook via 
mengvormen van informatieve en op verstrooiing gerichte vormen van verslaggeving. Het 
fenomeen, dat bekend staat als ‘infotainment’, treft alle media, maar wordt het vaakst gesignaleerd 
ten aanzien van de televisie, waar een belangrijk deel van de politieke informatie gebracht wordt in 
programma’s waarin de gezellige babbel veelal primeert op de harde feitelijkheid. Michel Rocard, 
voormalig Frans premier, zei ooit dat “Le message politique reçu par nos contemporains est à 97% 
un message originaire des journalistes”.5 Vandaag hangt de juistheid van die bewering af van de 
mate waarin men ook deze nieuwe mediagenres als journalistiek bestempelt. Hoewel de makers van 

 
                                                 
 
4  De definitie en algemene trends van het journalistieke beroep zijn recentelijk nog onderzocht door Steve PAULUSSEN in zijn 

proefschrift over internetjournalistiek (S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be. Een studie naar de mogelijkheden en 
gevolgen van het internet voor de journalistieke nieuwsgaring en nieuwsproductie, diss. doct., R.U.Gent, 2004, 99-174 
(hierna verkort: S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be)). Interessant is dat hij zijn theoretische luik over het 
journalistieke beroep kon toetsen aan de resultaten van een grootschalige enquête onder de Vlaamse beroepsjournalisten die 
hij in de loop van 2003 samen met Mieke DE CLERCQ en onder begeleiding van prof. Els DE BENS uitvoerde. We beperken 
ons bijgevolg tot de belangrijkste aspecten en aanvullingen. In dit deel gaan we in op de algemene aspecten. In het 
volgende deel zal op het onderwerp worden teruggekomen in de beschrijving van het Belgisch wettelijk kader. In dat 
onderdeel komt ook de enquête van PAULUSSEN e.a. aan bod (zie: III-1, A2, §1, 2.4.). 

5  Geciteerd door L. HUYSE, Gullivers probleem. Essay over de toekomst van de politiek, Leuven, Van Halewyck, 2002, 25. 
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infotainment zelf niet noodzakelijk journalistieke aspiraties hebben, kan men zich afvragen of zij 
toch niet als journalisten moeten worden aangezien wanneer zij bijvoorbeeld geregeld 
hoofdrolspelers uit de actualiteit ontvangen om met hen over actuele thema’s te praten.6   

2. Nieuwe media - Een tweede weg waarlangs de klassieke definitie van de journalistiek en de 
journalist wordt uitgedaagd is het internet. Inmiddels hebben de ‘mainstream’-media hun weg naar 
het internet gevonden. Uitgevers experimenteren met interactieve diensten zoals sms, fora en 
weblogs. Zowat elk mediabedrijf biedt via zijn website nieuws aan, variërend van een overname 
van de gewone berichtgeving tot speciaal met het oog op de internetverslaggeving geredigeerde 
berichten. De belangrijkste dynamiek gaat echter uit van de vele alleenstaande nieuwssites die geen 
tegenhanger hebben in de traditionele mediasector. Het internet geeft in principe eenieder de 
gelegenheid om actuele informatie op ruime schaal openbaar te maken. Dat heeft geleid tot het 
ontstaan van talrijke nieuwswebsites, die soms vormelijk en inhoudelijk aanleunen bij de bestaande 
media, maar vaak ook nieuwe vormen aannemen, als portaalsites, thema- en community-sites, e-
zines en weblogs. Vaak gaat het om eerder kleinschalige initiatieven, verzorgd door één enkele of 
een paar medewerkers, maar ook grote spelers als Yahoo, MSN, Tiscali, ZDNet, T-Online (in 
Duitsland) en Wanadoo (in Frankrijk) wagen zich op de nieuwsmarkt.7 Een recent voorbeeld van 
zo’n ‘nieuw-soortig’ nieuwsproject is het in de schoot van Wikipedia opgerichte Wikinews dat zich 
- in navolging van de gratis internet-encyclopedie - presenteert als “een vrije nieuwsbron waarvoor 
je zelf kunt schrijven”.8 Het project wil naar eigen zeggen “een gemeenschap creëren waarin 
iedereen kan rapporteren over een zo uiteenlopend mogelijk aantal nieuwsfeiten” om zo uit te 
groeien tot “een betrouwbare nieuwsbron”.9 Al even opmerkelijk is de fenomenale groei van het 
aantal web logs (‘blogs’).10 Ontstaan als interactieve persoonlijke dagboeken, waarin personen een 
persoonlijke mix van verslaggeving en commentaren bij hun belevenissen brengen, zijn een aantal 
blogs inmiddels uitgegroeid tot volwaardige, alternatieve nieuwsbronnen. Dat was onder meer 
zichtbaar toen bloggers als eersten van op het terrein informatie konden leveren na de Tsunami-
ramp in Zuidoost-Azië op 26 december 2004, na de aanslagen in Londen van 8 juli 2005 of tijdens 
een schietpartij op de campus van de technische universiteit van de Amerikaanse staat Virginia in 
april 2007. Inmiddels beheren bedrijven, nationale en Europese politici11, journalisten of 
mediabedrijven, maar vooral veel gewone burgers hun eigen blogs.12 Sommige daarvan hebben 
duidelijke journalistieke ambities en trekken dagelijks heel wat bezoekers. Feit is ook dat een aantal 

 
                                                 
 
6  Zie bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de discussies over het statuut van de vader van de ‘talk show democatie’, Larry 

King (C. CALVERT, “And You call Yourself a Journalist? Wrestling with a definition of ‘Journalist’ in the Law”, Dickinson 
Law Review 1999, en verwijzingen aldaar).

7  S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 54-56. 
8  http://www.wikinews.org/. 
9  Zie bijvoorbeeld ook de Belgische website www.politics.be die zich profileert als “Gegarandeerd 100% onafhankelijk”.  
10  Een weblog is in essentie een geregeld geactualiseerde website waarin een aantal op datum gerangschikte items 

verschijnen, veelal in omgekeerde chronologische volgorde en met vermelding van het tijdstip waarop het bericht geplaatst 
werd. De meeste blogs zijn gekenmerkt door interconnectiviteit en interactiviteit. Zij bevatten links naar relevante 
webpagina’s en bieden de bezoeker de gelegenheid om te reageren. De blog is dus in de eerste plaats een vorm waarin 
informatie wordt gepresenteerd. De informatie die onder deze vorm wordt aangeboden kan van erg uiteenlopende aard zijn. 
Sommige blogs brengen persoonlijke observaties uit het eigen sociaal leven van de blogger, andere brengen commentaar 
bij de actualiteit, nog andere brengen fotomateriaal of beschouwingen rond bepaalde niet-actualiteitsgebonden thema’s. De 
personen achter de weblogs zijn al even uiteenlopend: publieke mandatarissen, professionele journalisten die al dan niet in 
opdracht van hun medium bloggen, groepen van personen of individuen ten persoonlijke titel.  

11   Verschillende ministers hebben al een web log in de meest beperkte betekenis (d.w.z. items bestaande uit een korte tekst, 
eventueel met vervolglink in chronologische volgorde – mét vermelding van de datum – die samen op één pagina worden 
aangeboden).  

12  Na een eerste periode waarin de klassieke media en de professionele journalistiek zich distantieerden van het 
blogfenomeen, spelen de traditionele nieuwsmedia er nu in toenemende mate op in. In België heeft onder meer de krant De 
Standaard de eerste stappen in de blogosfeer gezet. Ietwat verdoken op de website van De Standaard Online staat ‘En nu 
even Ernstig’, een weblog met korte, hoofdzakelijk ludieke berichten van zeer verschillend pluimage en vooral veel links. 
De Standaard volgt daarmee het voorbeeld van buitenlandse media als The Guardian (Groot-Brittannië), NRC 
Handelsblad (Nederland) en televisiestations als de BBC en de VPRO. 
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dossiers die de voorbije jaren veel aandacht hebben gekregen in de ‘klassieke’ media hun oorsprong 
vonden in berichten op het internet.13 Bij grote rampen gebruiken de klassieke media bovendien de 
persoonlijke blogs steeds nadrukkelijker als een bron van informatie. 

NIEUWE MEDIA, NIEUWE BEGRIPSPROBLEMEN - Zowel mediawerkers als experts verwachten dat het 
einde van de evolutie in het medialandschap nog lang niet in zicht is. Een niet-aflatende stroom aan 
wetenschappelijke artikelen en boeken heeft zich de voorbije decennia gebogen over de invloed van 
het internet op de traditionele journalistiek.14 Daarnaast is in diverse fora, en niet in het minst op het 
internet zelf, een levendige discussie ontstaan over de vraag of de medewerkers aan de alternatieve 
mediavormen journalisten zijn.15 Een eerste bevestiging daarvan mag blijken uit het feit dat 
inmiddels een blogger een perskaart voor de dagelijkse persconferenties van het Witte Huis heeft 
gekregen. In internationaal perspectief kan ook de eerste rechtspraak in dat verband gesignaleerd 
worden. In de Verenigde Staten legde een rechter een aantal weblogs die vertrouwelijke informatie 
over Apple on line hadden gezet het bevel op om hun bronnen te onthullen, wat meteen leidde tot 
een debat of weblogs zich op de journalistieke bronnenbescherming kunnen beroepen om hun 
informatiebronnen te verzwijgen.16 Dat debat toont meteen ook de relevantie aan van de vraag of 
bloggers de hoedanigheid van journalist kunnen bezitten of verwerven. Te verwachten valt dat de 
problematiek nog voor veel discussie zal zorgen. Door hun laagdrempelig en anoniem karakter 
dreigen weblogs het toevluchtsoord te worden voor informatie van computerkrakers, klokkenluiders 
allerhande en ‘lekkers’ van informatie. 

§2. Naar een werkdefinitie van de notie journalist 

1. Conceptuele uitdagingen en knelpunten 
GEEN EXHAUSTIEVE EN EXCLUSIEVE DEFINITIE - Uit wat voorafgaat, mag blijken dat de bevoorrechte 
positie van de journalist op het vlak van de berichtgeving over nieuwsfeiten op de helling is komen 
 
                                                 
 
13  De affaire tussen voormalig president Bill Clinton en zijn assistente Monica Lewinsky, een zaak die ook de mainstream-

media daarna wekenlang in de ban zou houden, werd voor het eerst openbaar gemaakt in de on-line roddelrubriek ‘Drudge 
Report’ die zich toespitst op Hollywood en Washington. (D.C. Blumenthal v. Drudge, 992 F. Supp. 44, 47 (D.D.C. 1998)). 
Verschillende Amerikaanse journalisten haastten zich om te zeggen dat blogger Matt Drudge niet als een collega van hen 
kon worden beschouwd. Zie bijvoorbeeld: G. BORGER, “Matt Drudge is Not My Colleague”, Harv. Int'l J. Press/Pol. 1998, 
132. Bloggers lagen eveneens mee aan de basis van het ontslag van Eason Jordan, hoofd van de nieuwsdienst van CNN, in 
februari 2005. 

14  Zie bijvoorbeeld in Nederland de vele publicaties van Marc DEUZE en J. BARDOEL (waaronder: J. BARDOEL, Journalistiek 
in de informatiesamenleving, Amsterdam, Cramwinckel, 1997, 221 p.; M. DEUZE en C. DIMOUDI, “Online journalists in the 
Netherlands. Towards a profile of a new profession”, Journalism 2002, vol. 3, afl. 1, 85-100 en M. DEUZE, “The Web and 
its Journalisms: Considering the Consequences of Different Types of Newsmedia Online”, New Media & Society 2003, 
vol. 5, afl. 2, 203–220). Voor Vlaanderen: S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 2004 en de website 
http://www.internetjournalistiek.be/ (die echter inmiddels de activiteiten alweer gestaakt heeft. Daarbuiten: J.B. SINGER, 
“Who are these guys? The online challenge to the notion of journalistic profession”, Journalism 2003, afl. 4, 139-163; A. 
HEINONEN, Journalism in the Age of the Net. Changing Society, Changing Profession. Electronic Dissertation, Tampere, 
Acta Electronica Universitatis Tamperensis 175, 1999, 94 p., http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5349-2.pdf; D. MATHESON, 
“Weblogs and the epistemology of the news: some trends in online journalism”, New Media & Society 2004, vol. 6, afl. 4, 
443-468; P. DAHLGREN, “Media Logic in Cyberspace: Repositioning Journalism and its Publics”, Javnost: the Public 1996, 
vol. 3, afl. 3, 59-72 en J. PAVLIK, Journalism and New Media, New York, Columbia University Press, 2001, 246 p.  

15  Zie bijvoorbeeld de recente conferentie “Blogging, Journalism & Credibility. Battleground and Common Ground”, een 
gezamenlijke organisatie van The Berkman Center for Internet & Society (Harvard Law School), The Shorenstein Center 
on the Press, Politics & Public Policy (Harvard Kennedy School of Government) en het Office of Information Technology 
Policy, American Library Association, aan de Universiteit van Harvard op 21 en 22 januari 2005, 
http://cyber.law.harvard.edu:8080/webcred/wp-content/webcredfinalpdf_01.pdf. 

16  Computergigant Apple reageerde in december 2004 tegen enkele blogs die de Mac Mini reeds hadden aangekondigd 
enkele dagen voor het bedrijf zelf zijn nieuwste product wilde onthullen. Apple eiste daarop dat de blogs hun identiteit en 
de herkomst van de informatie zouden vrijgeven zodat het interne lek kon worden opgespoord. De blogs weigerden met 
verwijzing naar de journalistieke bronnenbescherming (zie http://www.nytimes.com/2005/03/07/techno). In een eerste 
beslissing was een Californische rechter in maart 2005 van oordeel dat bloggers geen aanspraak kunnen maken op een 
dergelijk journalistiek privilege. 
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te staan. Dat plaatst de vraag naar de eigenheid van de journalist ten aanzien van andere 
informatieverstrekkers meer dan ooit op de voorgrond. Tegelijk maken de multitude aan mogelijke 
invalshoeken en de principiële openheid van het beroep het moeilijk om een exhaustieve, exclusieve 
en toekomstbestendige definitie van de journalist te geven.17 Dat werd in eigen land recent nog 
treffend geïllustreerd bij de besprekingen van de wet op het journalistieke bronnengeheim. Heel wat 
van de parlementaire energie kroop in de zoektocht naar een adequate omschrijving van het 
personele toepassingsgebied van de nieuwe wettelijke regeling.18 Tijdens de parlementaire 
besprekingen werden door parlementsleden en experten zo’n twaalf verschillende definities 
voorgesteld. Daarbij werd herhaaldelijk opgemerkt dat het aan de rechtspraak zal zijn om de notie 
verder concreet gestalte te geven.19 Volgens Splichal en Sparks, die in 1994 een toonaangevende 
vergelijkende studie publiceerden over journalisten in opleiding in 22 landen, houdt die 
moeilijkheid ook verband met de maatschappelijke en politieke geladenheid die rond dat thema 
hangt. De nauwe band van de journalistiek met concepten als democratie, publieke sfeer en publiek 
debat maakt dat achter definitiepogingen vaak belangrijke normatieve standpunten schuil gaan.20

AD HOC DEFINITIES - Zowel binnen politieke, nationale of supranationale, organen als binnen 
journalistenverenigingen wordt daarom vaak gewerkt met ad hoc definities waarvan de reikwijdte 
niet verder strekt dan de concrete situatie waarvoor zij zijn ontworpen. De algemene houding kan 
worden samengevat met een verwijzing naar het bekende citaat van een rechter van het 
Amerikaanse Supreme Court, die op de vraag of een bepaalde film wettelijk verboden ‘hard core’-
pornografie was, antwoordde: “I shall not today attempt further to define the kinds of material I 
understand to be embraced within that shorthand description; and perhaps I could never succeed in 
intelligibly doing so. But I know it when I see it”.21  

2. Verschillende invalshoeken en doelstellingen 
Omschrijvingen van wat onder ‘journalist’ of ‘journalistiek’ moet worden verstaan, kunnen in 
diverse contexten worden aangetroffen: in wettelijke regelingen, in wetenschappelijke studies of in 
meer normatieve omschrijvingen van de (ideale) journalist.22 We gaan hier niet verder in op de 
normatieve benadering. Zij is voornamelijk terug te vinden in de beroepsethische teksten of bij een 
aantal academici, bijvoorbeeld in de Duitse traditie van de ‘Publizistikwissenschaft’.23   

 
                                                 
 
17  C. CALVERT, “And you call yourself a journalist?: Wrestling with a definition of ‘Journalist’ in the Law”, Dickinson Law 

Review (Dick. L. Rev.) 1999, 417-418; S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 99 e.v.; S. SPLICHAL en C. SPARKS, 
Journalists for the 21st Century. Tendencies of Professionalization Among First-Year Students in 22 Countries, Norwood, 
Ablex Publishing Corporation, 1994, 30 (hierna verkort: S. SPLICHAL en C. SPARKS, Journalists for the 21st Century). 

18  Zie daarover: J. CEULEERS, “Eindelijk: het journalistiek zwijgrecht (bijna) wettelijk erkend”, Auteurs & Media 2004, afl. 3, 
224. 

19  Wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen, B.S. 27 april 2005. Uiteindelijk werd geopteerd voor 
een eerder beperkte definitie. Kunnen voortaan naar Belgisch recht als ‘journalisten’ aanspraak maken op de bescherming 
van hun informatiebronnen: “eenieder die als zelfstandige of loontrekkende werkzaam is, alsook iedere rechtspersoon, en 
die regelmatig een rechtstreekse bijdrage levert tot het verzamelen, redigeren, produceren of verspreiden van informatie 
voor het publiek via een medium” (artikel 2,1°). Art. 2,2° kent daarnaast dezelfde bescherming toe aan 
‘redactiemedewerkers’, d.w.z. aan “eenieder die door de uitoefening van zijn functie ertoe gebracht wordt kennis te nemen 
van informatie die tot de onthulling van een bron kan leiden, ongeacht of dat verloopt via het verzamelen, de redactionele 
verwerking, de productie of de verspreiding van die informatie”.  

20  S. SPLICHAL en C. SPARKS, Journalists for the 21st Century, 18-19. 
21  Rechter Potter Stewart in U.S. Supreme Court, 22 juni 1964, Jacobellis t. Ohio, 378 U.S. 184 (1964). 
22  L. BOONE, “De journalist in de massacommunicatiestudie”, in X., Wetenschap en Journalistiek. Liber Amicorum Prof. Dr. 

A. Breyne, Centrum voor Communicatiewetenschappen K.U.Leuven, Leuven, 1980, 17. 
23  Deze school beheerste de massacommunicatiestudie in Duitsland tussen ongeveer 1930 en 1965. Een belangrijk 

vertegenwoordiger van deze strekking is Emil DOVIFAT die reeds in de jaren dertig een eerste uitgave publiceerde van zijn 
Zeitungslehre waarin ingegaan wordt op “die persönliche Voraussetzungen der journalistischen Arbeit”. Zie L. BOONE, 
“De journalist in de massacommunicatiestudie”, in X., Wetenschap en Journalistiek. Liber Amicorum Prof. Dr. A. Breyne, 
Centrum voor Communicatiewetenschappen K.U.Leuven, Leuven, 1980, 20. 
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AD HOC DEFINITIES - Vaak wordt zoals gezegd gewerkt met ad hoc definities die ten dienste staan van 
een welbepaalde doelstelling. Vanuit juridisch oogpunt wordt nu eens doelbewust gekozen voor een 
ruime definitie, dan weer voor een meer beperkte aanpak. Voor de bescherming van de 
journalistieke informatiebronnen dringt de Raad van Europa in aanbeveling R (2000)7 bijvoorbeeld 
aan op een ruim personeel toepassingsgebied. De Raad van Europa definieert de journalist in dat 
kader als “elke (rechts)persoon die op regelmatige of professionele basis informatie verzamelt of 
informatie verspreidt via om het even welk medium van massacommunicatie”.24 Waar het gaat om 
de bescherming van persmensen in gevarenzones of conflictgebieden gaat de voorkeur om evidente 
redenen uit naar een nog ruimere definitie waarin ook technische staf, tolken en chauffeurs 
begrepen zijn.25 In andere regelgeving, bijvoorbeeld bij de toekenning van persaccreditaties voor 
specifieke evenementen, worden dan weer meer restrictieve criteria aangewend, bijvoorbeeld door 
deze mogelijkheid – zoals in België – te beperken tot een bepaalde categorie van 
‘beroepsjournalisten’.26  

TWEE BENADERINGEN - Ongeacht de finaliteit van de regeling zijn in de omschrijvingen van de notie 
‘journalist’ twee grote benaderingen te onderscheiden, elk met hun eigen voordelen en gebreken. 

1. ORGANIEKE BENADERING - Een eerste benadering, die vaak in de juridische sfeer wordt 
aangetroffen, is deze waarbij de hoedanigheid van journalist gekoppeld wordt aan een organiek 
criterium. Journalist is dan diegene die verbonden is aan en bijdragen levert voor de redactie van 
een (nieuws-)medium. In deze (klassieke) opvatting worden beroepsveld en mediatechnologie als 
vanzelfsprekend aan elkaar gekoppeld.27 Die benadering is erg courant in het dagelijks taalgebruik, 
waar journalisten worden ingedeeld in journalisten van de schrijvende pers, radiojournalisten, 
televisiejournalisten of internetjournalisten. Zij sluit ook aan bij de etymologische oorsprong van 
het woord journalist, die immers rechtstreeks verwijst naar dagbladverslaggeving. Sporen daarvan 
zijn nog terug te vinden in het Van Dale woordenboek dat als journalistiek omschrijft: ‘1. het 
verstrekken van informatie omtrent het dagelijks gebeuren via de media’, maar ook ‘2. dat wat in de 
dag- en weekbladen geschreven wordt als genre’. Het organieke criterium kleurt in België ook de 
wettelijke definitie van de beroepsjournalist. Professioneel actieve journalisten kunnen als 
‘beroepsjournalist’ worden erkend wanneer ze werken voor een ‘algemeen’ informatiemedium. 
Voor journalisten die werken voor gespecialiseerde media of nichemedia is de verkrijging van de 
titel ‘beroepsjournalist’ uitgesloten.28 Ook de Nederlandse mediajurist Gerard Schuijt zocht in zijn 
proefschrift uit 1987 aansluiting bij de verbondenheid van de persmedewerker aan een medium: 
“Journalisten zijn zij die beroepsmatig meewerken aan de samenstelling en totstandkoming van de 
redactionele inhoud van de nieuwsmedia, de persbureaus daaronder begrepen. Onder redactionele 
inhoud is te verstaan: de inhoud van de niet tegen betaling beschikbaar gestelde ruimte of zendtijd. 
Onder nieuwsmedia zijn te verstaan die massamedia, die zich beroepsmatig met een zekere 
periodiciteit en wat de inhoud betreft min of meer aansluitend bij de actualiteit wenden tot een in 
beginsel onbepaald publiek”.29 Auteurs van boeken vallen daardoor buiten Schuijts omschrijving. 
Nieuwsmedia onderscheiden zich door de elementen actualiteit, periodiciteit en professionaliteit.30 
 
                                                 
 
24  Dat het om een ruime definitie gaat blijkt onder meer uit het feit dat ook rechtspersonen als journalist gekwalificeerd 

kunnen worden. Het is duidelijk dat deze optie is ingegeven door de doelstelling van de aanbeveling: een maximale 
bescherming van de bronnen van de journalist waarborgen, waarbij ook het medium zelf gevrijwaard moet kunnen worden. 
De Belgische regeling is beperkter, al zorgde het Arbitragehof wel voor een uitbreiding ervan: zie daarover: III-1, A2, §1, 
4.2.  

25  Raad van Europa, Comité van Ministers, Aanbeveling R (96) 4 gericht tot de lidstaten over de bescherming van 
journalisten in situaties van conflicten en spanningen, aangenomen op 3 mei 1996.  

26  Ook bijvoorbeeld voor het recht op gratis reisbewijzen voor het openbaar vervoer.  
27  J. BARDOEL, Zonder pen of papier. Journalistiek op de drempel van een nieuwe eeuw, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 

1993, 64. 
28  Over de invulling van de notie ‘beroepsjournalist’ naar Belgisch recht, zie: III-1, A2.
29  G.A.I. SCHUIJT, Werkers van het woord. Media en arbeidsverhoudingen in de journalistiek, Deventer, Kluwer, 1987, 145 

(hierna verkort: G.A.I. SCHUIJT, Werkers van het woord). 
30  G.A.I. SCHUIJT, Werkers van het woord, 143. 

 103



H1. Begripsafbakening 

 

Schuijt legt verder uit: “Een timmerman die een rubriek verzorgt voor een doehetzelfblad blijft een 
timmerman, zolang de journalistieke medewerking bijkomstig van aard is. Zodra hij in dienst treedt 
van het blad om alleen nog maar dergelijke rubrieken te verzorgen, is hij niet langer timmerman 
maar journalist. Een journalist kan zijn beroep uitsluitend uitoefenen door mee te werken aan de 
redactionele inhoud van de media.”  

KRITIEK OP DE EERSTE BENADERING - De koppeling van de journalistiek aan een medium leidt nu eens 
tot een te ruim, dan weer tot een te eng toepassingsgebied. 

(1) Te eng - In de eerste plaats dreigt deze benaderingswijze nieuwe vormen van journalistiek die 
ontstaan onder invloed van technologische vernieuwingen ten onrechte uit te sluiten. Zij creëert een 
moeilijk te verantwoorden ongelijkheid tussen zij die werken voor een medium, en dus aanspraak 
kunnen maken op het predikaat journalist, en zij die dezelfde activiteiten ondernemen zonder 
evenwel aan een medium verbonden te zijn. Verder laat een kenmerk als ‘periodiciteit’ dat 
doorgaans met de klassieke media geassocieerd wordt, zich moeilijk vertalen naar een nieuwe 
mediacontext. In het licht van de convergentie zal de druk op een mediumgebonden aanpak 
overigens alleen nog maar toenemen. In die zin is de organieke benadering onvoldoende 
toekomstvast gebleken. De Amsterdamse hoogleraar Mediabeleid Jo Bardoel opteert daarom in zijn 
proefschrift over journalistiek in de informatiesamenleving voor een eigen, technologie-
onafhankelijke en op de journalistieke kernactiviteit toegespitste definitie: “Journalistiek is de 
beroepsmatige selectie van actuele nieuwsgegevens voor een publiek door middel van technische 
verspreidingsmiddelen”.31  

(2) Te ruim - Tegelijk riskeert een definitie die louter steunt op een organiek criterium tot een te 
ruime categorie ‘journalisten’ te leiden. Wanneer eenieder die, zelfs tegen betaling, bijdragen levert 
aan de inhoud van een medium, als journalist moet worden aangemerkt, zal elke 
gelegenheidscolumnist of bijvoorbeeld de schrijver van een lezersbrief als journalist kunnen worden 
aangemerkt. In zijn letterlijke interpretatie kunnen onder deze definitie dan ook adverteerders of 
reclamemakers als journalisten worden bestempeld, aangezien ook zij inhouden leveren die door 
een medium worden gepubliceerd of uitgezonden.32

2. FUNCTIONELE BENADERING - De organieke benadering duikt zoals gezegd veelvuldig op in een 
juridische context. Vanuit andere wetenschappelijke disciplines wordt veeleer aansluiting gezocht 
bij de uitoefening van een bepaalde activiteit, met name het met een zekere regelmaat vergaren, 
verwerken en verspreiden van informatie ten behoeve van een publiek.33 Aldus wordt de journalist 
in de communicatiewetenschappen doorgaans omschreven als “diegene die betrokken is bij de 

 
                                                 
 
31  J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, 122-123 en van dezelfde auteur: Zonder pen of papier. 

Journalistiek op de drempel van een nieuwe eeuw, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 1993, 67. De definitie van BARDOEL is 
echter naar ons aanvoelen zelf tegelijk te eng en te ruim. Te beperkt is ons inziens de eenzijdige nadruk op de selectie-
functie van de journalistiek. Hoewel we ons kunnen vinden in de argumentatie dat de selectietaak van de journalist aan 
belang wint, kan de opdracht van de journalist niet tot dit aspect beperkt blijven. BARDOEL ondervangt die kritiek door 
verderop te verduidelijken dat ‘selectie’ moet worden begrepen als een algemene aanduiding voor de journalistieke 
activiteit die ligt in het beroepsmatig verzamelen, bewerken en doorgeven van informatie. Ons inziens is die ruime 
invulling niet inherent aan het begrip selectie. De definitie is verder ons inziens te ruim, aangezien zij onvoldoende toelaat 
om het onderscheid te maken met bijvoorbeeld voorlichtings- of PR-functies. Ook hier anticipeert BARDOEL ten dele op de 
kritiek door te specificeren dat hij met de term ‘actueel’ een onderscheid wil maken met niet-actuele, zogeheten 
‘secundaire’ informatie die we vinden in bibliotheken, documentatiecentra, archieven en andere kunstgeheugens. Niettemin 
blijft het ook na die verduidelijking mogelijk om op basis van zijn definitie een politiewoordvoerder of een PR-manager als 
journalist te bestempelen. Ook een redacteur die bijvoorbeeld zijn medewerking verleent aan de samenstelling van 
juridische databanken door actuele rechtspraak of rechtsleer op te sporen, te bewerken (bijvoorbeeld samen te vatten) en 
door te geven, wordt op die manier een journalist. 

32  L. SHERIDAN BURNS, Understanding Journalism, Londen, Sage, 2002, 17. 
33  Ook de zo-even geciteerde definitie van BARDOEL past in een functionele benaderingswijze, zie voetnoot 31. 
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selectie en de creatie van boodschappen en bij de controle over de selectie en de creatie”.34 In de 
International Encyclopedia of the Social Sciences (ed. 1972) luidt het dat “the word ‘journalist’ or 
‘newsman’ refers to a person whose primary occupation is the gathering, writing and editing of 
material which consists largely of the reporting or interpretation of current events”.35 De Zwitserse 
professor media-ethiek Daniel Cornu heeft het over: “les agents des médias, quels que soient leurs 
moyens et leurs techniques d’expression, qui satisfont trois critères: la conception et la réalisation 
d’une production intellectuelle, le lien de ce travail avec l’information et son rapport avec 
l’actualité”.36 Overigens sijpelt die ruimere invalshoek inmiddels ook in juridische teksten door. 
Voor het inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens is journalist: iedereen die op een 
continue, geregelde manier en tegen vergoeding gebruik maakt van de expressievrijheid.37 De meest 
recente Europese mediawet, de nieuwe Luxemburgse wet van 8 juni 2004, combineert beide 
invalshoeken: “toute personne qui exerce à titre principal une activité rémunérée ou qui exerce à 
titre régulier une activité générant des revenus substantiels, que ce soit en tant que salarié ou en tant 
qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’un éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le 
commentaire et le traitement rédactionnel d'informations. Est assimilé au journaliste l’éditeur, 
personne physique, qui participe personnellement et de manière régulière à la collecte, l’analyse, le 
commentaire et au traitement rédactionnel d’informations”.38

DISCUSSIEPUNTEN - De functionele benadering leidt nog op twee punten tot discussie. Splichal en 
Sparks ontwaren in de wetenschappelijke literatuur terzake een Anglo-Amerikaanse en een 
Europees-continentale stroming.39 De eerste, meer strikte opvatting, definieert de opdracht van de 
journalist als het vergaren en verspreiden van nieuwsinhouden via de massamedia. Het strikte van 
de definitie schuilt in dit geval in de nadruk op het nieuwsaspect, wat de ‘entertainment’-
journalistiek uitsluit.40 In de ruimere, meer Europees georiënteerde opvatting kan ook verstrooiende 
berichtgeving tot de journalistiek worden gerekend. De journalistieke activiteit bestaat er dan in 
nieuwsmateriaal en commentaren bij recente gebeurtenissen te vergaren, te selecteren, te 
controleren en te verwerken. Opdat iemand als journalist zou worden gecatalogeerd wordt daarbij 
meestal vereist dat deze persoon van die activiteit zijn of haar hoofd- of bijberoep maakt.41 Een 
tweede punt van discussie betreft de vraag of de journalistieke activiteit al dan niet beperkt moet 
worden tot strikt redactionele activiteiten of, of integendeel de kwaliteit van journalist ook kan 
worden toegekend aan een tekenaar of karikaturist wanneer zijn activiteit betrekking heeft op de 
actualiteit.42

ONDERSCHEID MET DE ORGANIEKE BENADERING - Hoewel beide invalshoeken elkaar voor een groot deel 
overlappen leiden zij in sommige gevallen toch tot een verschillend resultaat. Het is zeer goed 
denkbaar dat een aantal personen, hoewel zij geen deel uitmaken van een redactie voor algemene 
berichtgeving, toch bij wijze van bezoldigde hoofdbetrekking creatief meewerken aan de 
verzameling, selectie en creatie van actuele informatie. Zij zullen dan volgens het organieke 
criterium doorgaans niet, maar volgens het functionele criterium wel als journalist worden 
beschouwd. Omgekeerd zullen een aantal personen, zoals mediadirecteurs, volgens het organieke 
 
                                                 
 
34  L. BOONE, “De journalist in de massacommunicatiestudie”, in X., Wetenschap en Journalistiek. Liber Amicorum Prof. Dr. 

A. Breyne, Centrum voor Communicatiewetenschappen K.U.Leuven, Leuven, 1980, 17. 
35  W.E. PORTER, “Journalism”, in S.L. SILLS (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, The Macmillan 

Company & The Free Press, New York, 1972 (2de ed.), 265. 
36  D. CORNU, Ethique de l’information, Parijs, PUF - Que sais-je?, 1999, 2de herziene ed., 10 (hierna verkort : D. CORNU, 

Ethique de l’information). 
37  Inter-American Court of Human Rights, Compulsary Membership in an Association prescribed by law for the practice of 

journalism, Advisory opinion OC-5/85 van 13 november 1985, Serie A, nr. 5. 
38  Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, Rec. de Législation, A –– N° 85. 
39  S. SPLICHAL en C. SPARKS, Journalists for the 21st Century, 20-21. 
40  Zie ook de nadruk op de notie objectiviteit in de Amerikaanse literatuur over de journalistieke rechten en plichten. 
41  S. SPLICHAL en C. SPARKS, Journalists for the 21st Century, 26. 
42  In die zin : S. HOEBEKE en B. MOUFFE, Le droit de la presse: presse écrite, presse audiovisuelle, presse électronique, 

Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2000, 45. 
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criterium in aanmerking komen voor een erkenning als journalist, daar waar zij nog zelden of nooit 
echt journalistiek werk verrichten. 

EVOLUTIE NAAR BENADERING ALS BEROEPSACTIVITEIT - Er lijkt zich een consensus af te tekenen die de 
omschrijving aan de hand van de beroepsactiviteit laat voorgaan op de situering van de journalist in 
de omgeving waarin hij zijn beroep uitoefent. Die ontwikkeling is enerzijds een logisch gevolg van 
de professionalisering van de journalistiek. Naarmate zich een beroepsgroep aftekent met eigen 
praktijken en normen, wordt het activiteitscriterium duidelijker in te vullen en kunnen meer 
formalistische criteria als de werkomgeving van de persoon in kwestie worden verlaten.43 Tegelijk 
laat het activiteitscriterium ook toe in te spelen op nieuwe ontwikkelingen als de verspreiding van 
journalistieke activiteiten over andere dan de traditionele media. Anderzijds worden ook aan dit 
criterium veelal bijkomende voorwaarden gesteld. Om het onderscheid mogelijk te maken met 
personen die op occasionele basis al eens een artikel of reportage plegen in een of ander medium, 
wordt daarom veelal bijkomend vereist dat men van het uitoefenen van journalistieke activiteiten 
zijn hoofdactiviteit maakt. 

3. Kernelementen van de definitie 
HARDE KERN IN DE DEFINITIES - Niettegenstaande bovenstaande meningsverschillen, tekent zich in de 
verschillende visies omtrent de journalistiek een harde kern af, die zich in de eerste plaats toespitst 
op de journalistieke activiteit. De journalistieke activiteit bestaat er in essentie in informatie over 
recente gebeurtenissen te verzamelen, selecteren, verwerken en bekend te maken aan een publiek 
met behulp van technische verspreidingsmiddelen. Een journalist is dan iemand die zich 
beroepshalve met deze activiteiten bezighoudt.  

JOURNALISTIEKE ACTIVITEIT - Een journalist is dus, ten eerste, iemand die een bepaalde activiteit 
uitoefent, met name het vergaren, selecteren, verwerken en presenteren van niet-commerciële 
informatie. Die activiteit veronderstelt een bepaalde intellectuele of creatieve bijdrage. Op die 
manier kan een onderscheid gemaakt worden met andere mediawerkers die geen redactionele 
inhoud leveren, maar instaan voor de technische werking en verwerking. Splichal en Sparks 
introduceren op dat punt een onderscheid tussen de symbolische bewerking van de inhoud van een 
medium en het meewerken aan de mechanische of technische productie van het medium.44 De 
precisering ‘niet-commerciële informatie’ laat toe de journalist te onderscheiden van een 
reclamemaker of PR-dienst, voor wie de communicatie louter gebeurt in dienst van de werkgever of 
cliënt en hun wensen. Aan het beroep van journalist daarentegen is onlosmakelijk een zekere 
autonomie verbonden: de journalist is in principe vrij in de keuze en presentatie van de 
boodschappen die hij wenst te verspreiden. 

BEROEPSMATIG - Wie af en toe eens bijdragen schrijft voor een studentenkrant, een bedrijfskrantje, 
het plaatselijke duivenmelkersblad of het informatieblaadje van een kinderkribbe is daarom geen 
journalist.45 Hetzelfde geldt voor de academicus of trendwatcher die actuele evoluties opvolgt, 
daarover informatie verzamelt en deze publiceert. Dergelijke personen oefenen misschien wel 
journalistieke activiteiten uit, maar hun beroepsactiviteit ligt elders. In Rechten en plichten van de 
journalist, een standaardwerk van de toenmalige Persbond uit 1955, luidt het: “Journalistiek werk 
verrichten is nog niet hetzelfde als journalist zijn. Aldus blijft een advocaat advocaat en een leraar 
 
                                                 
 
43  T. GUP, “Who’s a journalist”, Media Studies Journal 1999, 34-37; J.B. SINGER, “Who are these guys? The online challenge 

to the notion of journalistic profession”, Journalism 2003, 153; SINGER maakt de vergelijking met de typische professie van 
de arts die immers ook gedefinieerd wordt aan de hand van de professionele activiteiten die hij uitoefent en de daarbij 
gehanteerde normen, ongeacht de plaats waar hij deze activiteit uitoefent (J.B. SINGER, l.c., 154). 

44  S. SPLICHAL en C. SPARKS, Journalists for the 21st Century, 22-23. Het onderscheid symbolisch – mechanisch is evenwel 
niet altijd eenvoudig te maken. 

45  Voor deze personen zou men het label ‘redacteur’ kunnen reserveren, ware het niet dat die term soms als synoniem voor 
‘journalist’ wordt gebruikt. 
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leraar, ook wanneer hij van tijd tot tijd hoofdartikelen of reportages in een krant publiceert; hij is 
daarom niet meer journalist dan een spekslager of imker, die de redactie verzorgt van het 
spekslagers- of imkersblad”.46 Journalistiek is, met andere woorden, een vak. Het criterium dat 
daarbij meestal gehanteerd wordt, is dat men zijn inkomsten bij wijze van hoofd- of bijberoep uit de 
journalistiek haalt.47  

INFORMATIE OVER ACTUELE GEBEURTENISSEN - De Nederlandse mediajurist Gerard Schuijt voert de 
term journalist terug naar het Latijnse diurnarius, de persoon die in de Romeinse tijd de acta diurna, 
het nieuws van de dag verzorgde.48 De gerichtheid op ‘het onverwachte en verrassende, het grillige 
en het onsystematische’ van de actualiteit49, onderscheidt de journalist van andere personen die 
beroepshalve inhouden kunnen leveren aan een medium. Schuijt noemt in zijn proefschrift het 
voorbeeld van een radiopastor of een musicus in dienst van een omroep-orkest.50 De gerichtheid op 
de actualiteit impliceert ten tweede dat het werkterrein van de journalist zich beperkt tot de non-
fictie.  

PUBLICITEIT - Een laatste algemeen aanvaard aspect houdt verband met de vereiste van publiciteit. 
Wie een plakboek of archief aanlegt met verwijzingen naar en commentaren bij actuele 
gebeurtenissen voor persoonlijke gebruik of voor gebruik in een beperkte, duidelijk afgebakende 
kring (bijvoorbeeld een schoolkrantje), is geen journalist. Vereist is dat de informatie wordt 
verzameld met het oog op de mededeling ervan aan een (onbepaald) publiek. Het criterium van de 
verspreiding via technische middelen lijkt ons te verkiezen boven het behoren tot een of ander 
medium. Ten eerste is deze benadering meer toekomstbestendig. Ten tweede blijft het hoe dan ook 
onzinnig om iemand die een reeks artikelen in een krant verzorgt als journalist te beschouwen, 
terwijl diezelfde persoon wanneer hij deze artikelen bundelt in een boek niet langer als journalist 
zou kunnen worden bestempeld.  

NAAR EEN DEFINITIE - De Gentse onderzoeker Steve Paulussen tracht in zijn proefschrift uit 2004 deze 
elementen samen te ballen in een “ruime, open en niet-normatieve visie op de journalistiek”: een 
journalist is “iemand die beroepshalve de redactionele inhoud van een gedrukt of elektronisch 
medium (on line of off line) verzorgt en daarvoor algemene of gespecialiseerde informatie voor een 
publiek verzamelt, selecteert, controleert, duidt, verwerkt en verspreidt”.51 Paulussens definitie is in 
meerdere opzichten ruim te noemen. Hij maakt van de journalistiek weliswaar een beroepsactiviteit, 
maar verwerpt verdere onderscheiden tussen voltijdsen en deeltijdsen of tussen loontrekkenden en 
freelancers. Met de verwijzing naar ‘redactionele inhoud’ (in tegenstelling tot commerciële inhoud) 
doelt hij niet alleen op ‘harde’, feitelijke nieuwsberichten, maar ook op de commentaren, analyses, 
‘zachtere’ informatie en ‘infotainment’. Evenmin stelt hij beperkingen in naar het medium waarvoor 
de persoon in kwestie werkzaam is, of het nu gaat om kranten, tijdschriften, radio, televisie, 
teletekst, websites, e-zines,... Ook journalisten die werken voor een pers- en/of fotoagentschap 
vallen onder zijn definitie. Tot slot geeft de precisering ‘algemene of gespecialiseerde informatie’ 
aan dat ook journalisten die voor een nichemedium werken tot de journalistiek behoren. Wat naar 
ons aanvoelen in deze toelichting ontbreekt, is de openheid voor journalistieke activiteiten die 
buiten de traditionele media vallen, bijvoorbeeld de publicatie van boeken door 

 
                                                 
 
46  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, Rechten en plichten van de journalist, Brussel, Algemene Belgische Persbond: 

Commissie voor de beroepsmoraal, 1955, 11. 
47  SCHUIJT beperkte de definitie in zijn proefschrift tot personen wier hoofdactiviteit er in bestaat informatie te vergaren, 

selecteren en verspreiden, dit wil zeggen tot personen die voor hun broodwinning afhankelijk zijn van de publicitaire (in de 
niet-commerciële zin) activiteiten: G.A.I. SCHUIJT, Werkers van het woord, 139. Zie hoger: pagina 29. 

48  G.A.I. SCHUIJT, Werkers van het woord, 143. 
49  E. DIEMER, “Pers en ethiek”, in F. KLAVER, E. DIEMER en K.J. SNIJDERS (eds.), Informatie: cahiers over 

massacommunicatie 1, Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1970, 75. 
50  G.A.I. SCHUIJT, Werkers van het woord, 144. 
51  S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 101-103. Zie in dezelfde zin naar aanleiding van de notie ‘massacommunicatie’: 

G.A.I. SCHUIJT, Werkers van het woord, 20.  
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onderzoeksjournalisten. Een tweede punt van kritiek op Paulussens definitie betreft zijn invulling 
van het criterium van openbaarheid. Cruciaal is inderdaad dat de informatie voor een publiek 
bestemd moet zijn, maar dat betekent ons inziens niet, zoals Paulussen vervolgens voorhoudt, dat de 
informatie “in beginsel voor ieder toegankelijk moet zijn”, wel dat zij zich moet richten op een in 
beginsel onbepaald publiek. 

WERKDEFINITIE - Het formuleren van kritiek op andermans definitie verplicht tot het bieden van een 
alternatief. Schoorvoetend, want bewust van de feilbaarheid van elke poging tot definitie, stellen we 
als werkdefinitie voor: journalist is diegene die beroepsmatig meewerkt aan de redactionele 
verwerking van informatie over actuele gebeurtenissen, met het oog op de openbaarmaking ervan 
aan een (onbepaald) publiek. 

AFDELING 2. ZELFREGULERING IN DE JOURNALISTIEK: CONCEPTUELE 
VERKENNING 

§1. Zelfregulering, deontologie, ethiek: overzicht van de gangbare terminologie en 
onderscheiden in de sector van de journalistiek 

JOURNALIST EN ETHIEK - Er bestaat een schare aan citaten en beweringen over de journalistiek, niet in 
het minst van reporters zelf, die moeten aantonen dat de journalistiek weinig uitstaans heeft met 
ethiek. De Amerikaanse journaliste Janet Malcolm begint haar boek The journalist and the 
murderer met het statement: “Every journalist who is not too stupid or too full of himself to notice 
what is going on, knows that what he does is morally indefensible. He is a kind of confidence man, 
preying on people’s vanity, ignorance or loneliness…”.52 Dit inmiddels klassiek geworden citaat is 
illustratief voor de moeizame verhouding tussen de journalistiek en de ethiek. Niettemin maken 
ethische vragen onvermijdelijk deel uit van de journalistieke beroepsuitoefening, zoals overigens 
van elke vorm van menselijk handelen en eist de ethiek als wetenschap in toenemende mate een 
plaats op in de bestudering van de journalistieke beroepspraktijk.53  

BEGRIPSVERWARRING - In de debatten over de zelfregulering in de journalistiek worden heel wat 
termen door elkaar gebruikt om het geheel aan voorschriften dat de journalistieke 
beroepsuitoefening beheerst aan te duiden of om te verwijzen naar de organen die toezicht houden 
op deze voorschriften. Demarteau en Duwaerts, de journalisten die in de jaren vijftig als leden van 
de ‘Commissie voor de beroepsmoraal’ van de Algemene Belgische Persbond het handboek 
Rechten en plichten van de journalist uitbrachten, wezen toen al op de verschillende invullingen van 
de noties plichtenleer, deontologie, ethiek en beroepsmoraal. Zelf opteerden zij voor ‘plichtenleer’ 
of ‘beroepsmoraal’ als “de leer van de regelen die in een beroep in acht genomen moeten 
worden”.54 Vandaag verkiest de Vlaamse Journalistenvereniging doorgaans de term ‘journalistieke 
beroepsethiek’. Ook op de website van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek krijgt die term de 
voorkeur. In de gecoördineerde Vlaamse mediadecreten wordt op verschillende plaatsen verwezen 
naar “de normen inzake journalistieke deontologie”.55 In de rechtspraak van het Europees Hof van 
de Rechten van de Mens treft men verschillende formuleringen aan die verwijzen naar de 
journalistieke beroepsregels. In sommige uitspraken wordt verwezen naar ‘good journalistic 
practice’ of ‘dans le respect des règles de la profession de journaliste’. De standaardformulering in 
zaken die journalisten betreffen, is evenwel dat artikel 10 EVRM de journalisten beschermt bij de 
 
                                                 
 
52  J. MALCOLM, The journalist and the murderer, New York, Knopf, 1990, 162 p.  
53  K. SANDERS, Ethics and Journalism, Londen, Sage, 2003, 11. 
54  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, Rechten en plichten van de journalist, Brussel, Algemene Belgische Persbond: 

Commissie voor de beroepsmoraal, 1955, 5. 
55  Art. 23 §1 (voor de programma’s van de nieuwsdienst van de openbare omroep); art. 45§1 (bij de erkenningsvoorwaarden 

voor de regionale radio-omroepen), artikel 49,3° (bij de erkenningsvoorwaarden voor de lokale radio-omroepen).  Zie 
daarover III-1,  A2, §3, 1. 
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verspreiding van informatie over aangelegenheden van algemeen belang, “op voorwaarde dat zij te 
goeder trouw handelen en op grond van een accurate feitelijke basis en dat zij betrouwbare en 
nauwkeurige informatie geven in overeenstemming met de journalistieke ethiek”.56 De 
verscheidenheid blijkt verder uit publicaties over de journalistieke rechten en plichten57 of uit de 
titulatuur van opleidingsonderdelen van journalistieke opleidingen. Voor de helderheid van de 
argumentatie is het daarom opnieuw nodig enkele van deze concepten van elkaar te onderscheiden. 

1. Zelfregulering en deontologie 
Zelfregulering wordt veelal in één adem genoemd met de notie ‘deontologie’. Die gelijkstelling is 
niet geheel terecht.  

‘DEONTOLOGIE’ - Voor een eerste aanzet tot theorievorming rond de notie ‘deontologie’ wordt 
doorgaans verwezen naar het in 1834 verschenen Deontology or science of morality van Jeremy 
Bentham.58 Bentham knoopt aan bij de etymologische oorsprong van het begrip; het Griekse ‘το 
δεον’ (wat behoorlijk is) en ‘λογοσ’ (kennis, leer). Deontologie is dan de ‘leer van wat hoort’, of 
de ‘plichtenleer’. In die betekenis verschijnt het begrip ook in Van Dale: ‘plichtenleer, casuïstiek 
voor een bepaald beroep’. Van Dale maakt ook melding van een ‘deontoloog’ of ‘deontologe’ als 
‘beoefenaar(-ster) van de deontologie’. Een eerste belangrijke opmerking is dat het begrip 
‘deontologie’ – anders dan het door Van Dale gesuggereerde synoniem ‘plichtenleer’ doet 
vermoeden, doorgaans niet alleen naar plichten verwijst, maar ook naar de rechten van de 
beroepsbeoefenaars.59  

EVOLUTIE - Ondertussen heeft het begrip ‘deontologie’ een evolutie doorgemaakt van een eerder 
filosofische invulling als “wetenschap der plichten” (in die zin sterk aanleunend bij de ethiek) naar 
een meer praktische invulling als “de concrete verzameling van praktische regels die de uitoefening 
van een bepaald beroep beheersen”.60 Aangezien elke beroepsactiviteit wel bepaalde mores en 
plichten met zich meebrengt, kan men zeggen dat in se elk beroep een eigen deontologie heeft.  

ZELFREGULERING RUIMER DAN DEONTOLOGIE - Deontologie en zelfregulering worden vaak met elkaar 
in verband gebracht. Als reguleringsmechanisme is zelfregulering uiteraard een belangrijke bron 
van deontologische regels. De juridische aard daarvan kan variëren van loutere morele regels, tot 
dwingende regelgeving die wordt gesanctioneerd door een tuchtrechtelijk orgaan.61 In zijn ruimste 
betekenis is het concept deontologie echter ‘bron-neutraal’. Hoewel er een belangrijke stroming 
bestaat die oordeelt dat de deontologie alleen door middel van zelfregulering door de beroepsgroep 

 
                                                 
 
56  De Engelse standaardformule luidt dat artikel 10 EVRM: “protects journalists’ rights to divulge information on issues of 

general interest provided that they are acting in good faith and on an accurate factual basis and provide ‘reliable and 
precise’ information in accordance with the ethics of journalism.” Zie daarover uitgebreid hoofdstuk vier. 

57  Zie bijvoorbeeld H.J. EVERS, die het in zijn proefschrift Journalistiek en ethiek heeft over de ‘journalistieke beroepsethiek’. 
(H.J. EVERS, Journalistiek en Ethiek. Onderzoek naar regelgeving in uitspraken van de Raad voor de Journalistiek 1960-
1985, Delft, Eburon, 1987, 310 p.). 

58  J. BENTHAM, Deontology or science of morality, Aalen, Scientia Verlag, 1969, 11-20. 
59  Zoals we zullen zien, is dat zeker het geval voor de journalistieke deontologie. Dat blijkt reeds uit de titel van één van de 

belangrijkste bronnen van de journalistieke deontologie, de Verklaring der plichten en rechten van de journalist uit 1971. 
De preambule beklemtoont dat de informatieopdracht die de journalist vervult ten behoeve van het publiek, enerzijds 
verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich meebrengt, maar anderzijds ook bepaalde rechten en garanties 
veronderstelt. Dat rechtvaardigt, aldus de preambule, het tweede luik van de Verklaring, waarin de journalisten ter 
vrijwaring van de onafhankelijkheid en waardigheid van hun beroep aanspraak maken op het recht op vrije nieuwsgaring, 
de redactionele autonomie en een ‘clause de conscience’. 

60  E. ROOS, Journalistieke deontologie, Leuven, Diss. Lic. Communicatiewetenschappen, onuitg., 1993, 22. 
61  B. LIBOIS, Ethique de l’information: essai sur la déontologie journalistique, Brussel, ULB, 1994, 5. Erkend moet worden 

dat LIBOIS de verhouding tussen recht en deontologie ruimer ziet dan alleen oppositioneel. Inhoudelijk zijn zij nu eens 
gelijkluidend (bijvoorbeeld in de bescherming van het privé-leven of laster en eerroof), dan weer tegengesteld 
(bijvoorbeeld in de bescherming van de journalistieke bronnen versus de plicht om in rechte te getuigen) of soms 
complementair (vanuit de gedachte dat het recht niet alle individuele gevallen van bovenuit en vooraf kan regelen). 
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zelf kan worden vastgesteld, komen in de praktijk zeer veel andere - politieke of soms religieuze - 
machten tussen in de vaststelling van beroepsspecifieke rechten en plichten.62 Ook het recht kan 
bijgevolg een bron van deontologie zijn, vermits het evenzeer rechten en plichten voor bepaalde 
beroepsgroepen formuleert en dus een bijdrage levert tot het geheel van de professionele 
plichtenleer.63 Voorbeelden van dergelijke wettelijk opgelegde rechten en plichten van de journalist 
zijn - al naargelang de nationale context - aan te treffen in de privacywetgeving, in de 
strafbaarstelling van bijvoorbeeld laster en eerroof, in de wetgeving omtrent het recht van antwoord, 
in jeugdbeschermingswetten of in de wetgeving ter bescherming van de journalistieke bronnen.  

DEONTOLOGIE RUIMER DAN ZELFREGULERING - Wat de oorsprong betreft, is deontologie dus ruimer dan 
zelfregulering, dat immers op zijn minst enige betrokkenheid van de normbestemmelingen in de 
regelgeving veronderstelt. Op een ander punt is zelfregulering ruimer dan deontologie. 
Zelfregulering heeft immers ook een procesmatige inhoud. Het verwijst niet alleen naar een 
welbepaald regelgevingscorpus, maar naar een ruimer proces waarbij niet alleen elementen van 
regelgeving, maar ook van uitvoering, controle en handhaving worden uitgewerkt. 

BEGRIPSKEUZE - In het kader van dit onderzoek wordt de term ‘deontologie’, tenzij anders vermeld, 
in een strikte zin gebruikt, namelijk als de rechten en plichten zoals die door de beroepsgroep zelf 
worden omschreven en opgelegd. Dit om het onderscheid te kunnen maken tussen de beroepseigen 
normen en de wettelijk opgelegde rechten en plichten.  

2. Deontologie, ethiek en moraal  
Uit de bij het begin van deze afdeling geciteerde voorbeelden blijkt verder dat ook (beroeps-)ethiek, 
deontologie en (beroeps-)moraal vaak op één lijn worden geplaatst. Over de verhouding tussen de 
moraal, ethiek en deontologie aan de ene kant en het recht aan andere kant valt uiteraard veel te 
zeggen. Het betreft vier traditionele velden, waarvan de grenzen niet altijd duidelijk zijn en 
waartussen zich tal van overlappingen of terreintwisten voordoen. De uitwerking daarvan hoeft hier 
niet in detail te gebeuren. We volstaan met de situering van elk van deze concepten. 

MEDIA-ETHIEK - Media-ethiek, als onderdeel van de mediafilosofie, is een systematische en 
methodische reflectie over de fundamentele eigenschappen, de grondslagen en de geldigheid van de 
normen en waarden die het handelen van de media kenmerken. De media-ethiek stelt zo vele uiterst 
belangrijke thema’s aan de orde, bijvoorbeeld omtrent de rol van de media, de verhouding van de 
media met de samenleving of de burger en de toegang tot en organisatie van de mediamarkt. In 
oorsprong staat zij als wetenschapsdiscipline los van de concrete context waarin normen en waarden 
worden toegepast en gesitueerd. Gaandeweg hebben echter een toenemend aantal ethici zich 
toegelegd op de ‘toegepaste ethiek’ of – nog beperkter – ‘beroepsethiek’.64

 
                                                 
 
62  H. PIGEAT en J. HUTEAU, Déontologie des médias. Institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde, Parijs, 

Unesco, 2000, 25. 
63  Voor de journalist geldt in de eerste plaats dat hij niet boven de wet staat. Overigens heeft vergelijkend onderzoek 

aangetoond dat de wettelijke verplichtingen en de beroepseigen regels van journalisten in essentie dezelfde thema’s 
behandelen. (U. SONNENBERG, “Regulation and Self-Regulation of the media”, in U. SONNENBERG (ed.), Organising Media 
accountability – Experiences in Europe, Maastricht, European Journalism Centre, 1997, 21. 

64  H. EVERS, Media-ethiek. Morele dilemma’s in journalistiek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1994, 45. Binnen de ethiek 
bestaat wel een deontologische ethiek waarin de beoordeling van de moraliteit van handelingen of regels niet alleen gebeurt 
in functie van de gevolgen van die handeling, maar ook in functie van de intentie, het motief en de inherente aard van de 
handeling of regel. Daar tegenover staat – onder meer - een teleologische benadering die uitsluitend rekening houdt met 
de uitkomst van een bepaalde regel of handeling (S. LLOYD, “A Criticism of Social Responsibility Theory: An Ethical 
Perspective”, J.M.M.E. 1991, afl. 4, 202). ‘Klassieke’ ethici blijven het evenwel moeilijk hebben met dergelijke - 
overigens populaire - vormen van ‘toegepaste ethiek’ of ‘beroepsethiek’ (de systematische bestudering van de ethische 
problemen rond beroepen in het algemeen of één bepaald beroep in het bijzonder).  
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MORAAL - Media-ethiek wordt vaak op één lijn gesteld met moraal-filosofie. De moraal, afgeleid van 
het Latijnse ‘mores’, duidt dan op de normen en waarden die gelden in een bepaalde sociale context 
of voor een bepaald individu.65 Media-ethiek is dan de wetenschappelijke (dus methodische en 
kritische) studie van en reflectie op de media-moraal. Het onderscheid tussen moraal en ethiek is in 
deze visie te herleiden tot een onderscheid tussen de regulering (de moraal) en de legitimering ervan 
(de ethiek). Of, anders gezegd, de ethiek biedt een wetenschappelijke begronding aan de moraal. In 
de ethiek worden morele bevelen gedeconstrueerd om er de bron en ratio van na te gaan. De moraal 
is meer prescriptief, de ethiek is reflexief, bevragend en kritisch.66  

DEONTOLOGIE - Deontologie, als een (samenhangend) geheel van morele voorschriften of 
aanbevelingen waaraan diegenen die een bepaald beroep uitoefenen zich dienen te houden, is dus in 
deze optiek een beperkt terrein van de moraal.67 Sommigen zien de deontologie als een vorm van 
‘smalle moraal’. De smalle moraal heeft betrekking op algemene afspraken die een vlotte, maar 
tegelijk vrijblijvende samenwerking garanderen. Deontologische codes behoren tot de smalle 
moraal: zij tekenen de concrete krijtlijnen waarbinnen de professionele praktijk zich kan 
ontwikkelen. De brede moraal verwijst naar meer inhoudelijke idealen, visies en overtuigingen die 
de ruimere beroepsuitoefening schragen, bijvoorbeeld het respect voor de menselijke waardigheid, 
de goede werking van de democratie of de verdediging van de mensenrechten. De smalle moraal 
werkt vooral in op het microvlak, bij de dagdagelijkse bezigheden van de individuele journalist. De 
brede moraal raakt het macroniveau door de ruimere vragen te stellen naar de rol en 
verantwoordelijkheden van de journalistiek in de hedendaagse samenleving.68  

MEDIA-ETHIEK VERSUS DEONTOLOGIE - Media-ethiek en deontologie zijn aldus minstens in theorie 
duidelijk van elkaar te onderscheiden.69 De media-ethische studie reikt veel verder dan de rechten 
en plichten die het journalistieke beroep schragen. Zij impliceert een ruimere bezinning op het 
informatieproces als geheel, met aandacht voor zowel de ontvanger en verzender van de boodschap, 
de boodschap zelf als de ruimere context waarin die boodschap verspreid wordt. Media-ethiek 
bestrijkt dus bijvoorbeeld ook de vakethiek van de voorlichter, reclamemaker, uitgever of 
omroepdirectie, ethische vragen aan de zijde van de ontvanger van informatie en macro-ethische 
kwesties met betrekking tot mediastructuren of vragen naar de wijze waarop de massamedia de 
samenleving normeren.70  

VIER NIVEAUS VAN MEDIA-ETHIEK - Deze analyse kan verder worden verfijnd aan de hand van de vier 
types van media-ethiek die mediafilosoof Boris Libois onderscheidt : een descriptieve ethiek, een 
normatieve ethiek, een meta-ethiek en de ethiek als strategie. Van die vier types interesseren vooral 
 
                                                 
 
65  H. EVERS, Media-ethiek. Morele dilemma’s in journalistiek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1994, 15. 
66  H. PIGEAT en J. HUTEAU, Déontologie des médias. Institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde, Parijs, 

Unesco, 2000, 24 .  
67  H. EVERS, Media-ethiek. Morele dilemma’s in journalistiek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1994, 22 ; H. PIGEAT, Médias 

et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, Presses Universitaires de France (PUF), 1997, 84-85. D. CORNU, 
Ethique de l’information, 4-5. CORNU maakt nog melding van een tweede, klassieker model waarin de moraal gezien wordt 
als “un ensemble de préceptes au fondement de l’action des hommes et des rapports entre les humains, auquel l’individu 
accepte de se soumettre pour vivre en société”. De moraal maakt in die opvatting aanspraak op het absolute en het 
universele. Ethiek neemt in die visie een subsidiaire plaats in, als de persoonlijke toepassing van een geheel van vrijwillig 
door het individu aangenomen waarden. Deontologie is dan de toepassing van deze ethiek in een welbepaald domein of de 
ethiek van toepassing op een bepaalde groep (of zoals in casu een beroep). 

68  DIEMER vertaalt dit onderscheid nogal ongelukkig in de tegenstelling tussen een ‘micro’- en ‘macro’-ethiek. Microethiek 
duidt op de kleinere, maar toch vaak wezenlijke problemen waarvoor de man of vrouw van het vak telkens weer komt te 
staan. Macro-ethiek stelt vragen naar de functie en functievervulling van de pers en of deze voldoende beantwoordt aan de 
plaats van de pers in de hedendaagse samenleving (E. DIEMER, “Pers en ethiek”, in F. KLAVER, E. DIEMER en K.J. SNIJDERS 
(eds.), Cahiers over massacommunicatie, Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1970, 66). 

69  Veel van de verwarring tussen ‘deontologie’ en ‘ethiek’ vloeit voor uit het feit dat Engelstalige teksten in beide gevallen de 
notie ‘ethics’ gebruiken. De term ‘deontology’ is daar veel minder courant. H. PIGEAT en J. HUTEAU, Déontologie des 
médias. Institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde, Parijs, Unesco, 2000, 24. 

70  Zie onder meer H. EVERS, Media-ethiek. Morele dilemma’s in journalistiek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1994, 26 e.v. 
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de eerste twee zich voor de deontologie, respectievelijk vanuit een descriptieve benadering van de 
actuele vormgeving ervan en vanuit een visie over de vorm die zij idealiter zouden moeten 
aannemen. De twee andere types, de meta-ethiek en de ethiek als strategie, laten zich veel minder in 
met de inhoud van de professionele ethiek. Zij richten zich op de motieven en effecten van het 
discours dat schuilgaat achter de deontologische normen, ofwel door de achterliggende strategieën 
bloot te leggen (ethiek als strategie) ofwel door te graven naar de theoretische veronderstellingen 
achter de heersende opvattingen over de journalistieke praktijk (meta-ethiek).71

JOURNALISTIEKE ETHIEK VERSUS DEONTOLOGIE - Dichter bij de notie deontologie ligt het concept 
journalistieke ethiek.72 Maar ook hier blijft een onderscheid aangewezen tussen de systematische en 
methodische reflectie die eigen is aan de ethiek en de concrete bakens voor de beroepsuitoefening 
waaruit de deontologie bestaat. De Zwitserse docent media-ethiek Daniel Cornu verduidelijkt het 
onderscheid tussen deontologie en ethiek in zijn Ethique de l’information: “Alors que l’éthique 
intervient comme puissance de questionnement de l’ensemble du processus de l’information, la 
déontologie revêt la portée limitée d’une morale propre à l’activité journalistique. Elle renvoie à des 
règles professionnelles qui constituent les conditions ordinairement admises d’une information 
correcte, au sens pragmatique. Elle est, en jouant sur les mots, une ‘morale au quotidien’”.73  

BIJDRAGE VAN DE MEDIA-ETHIEK - Hoewel dit proefschrift zich beperkt tot de studie van de 
journalistieke deontologie, waaronder we dan de professionele gedragsregels van de journalistiek 
verstaan, is het van belang dit ruimere perspectief van de media-ethiek in het achterhoofd te houden. 
Het onderscheid tussen deontologie en ethiek, is immers, ten eerste, een uitnodiging om het niveau 
van de individuele beroepsbeoefenaar te overstijgen. De vraag naar de ethiek brengt het debat naar 
een meer algemeen niveau, waarbij naast de individuele moraal van de journalist ook de media als 
organisatie in het debat betrokken worden. Een eenzijdige nadruk op deontologie zou ten onrechte 
de illusie kunnen wekken dat de journalist als enige de verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud 
en de kwaliteit van de mediaberichtgeving. Bovendien maakt de verruiming naar de ethiek duidelijk 
dat niet alleen de belangrijkste rechtstreeks betrokken actoren – journalisten en mediadirecties – een 
stem in het debat horen te hebben, maar dat het gaat om vragen en problemen die ook het publiek 
aanbelangen en verontrusten.74  

3. Deontologie, ethiek en kwaliteit 
Besteden we tot slot nog even kort aandacht aan de relatie tussen de deontologie en ethiek van de 
media enerzijds en de notie kwaliteit anderzijds. Vaak wordt beide als vanzelfsprekend met elkaar 
in verband gebracht. Beide concepten zijn inderdaad met elkaar gelieerd. Niettemin moeten zij voor 
een goed begrip van elkaar gescheiden worden.  

In de eerste plaats zijn er verschillende visies op kwaliteit mogelijk die los staan van het respect 
voor de beroepsregels en in sommige gevallen deze deontologie zelfs in de weg kunnen staan. 
Binnen een zuivere marktideologie kan kwaliteit bijvoorbeeld afgemeten worden aan 
consumentenvoorkeuren en -tevredenheid. Kwaliteit wordt in die opvatting gemeten aan 
kwantitatieve maatstaven, aan verkoops-, kijk- en klikcijfers of aan het aantal programma’s in de 
kijkcijfer-top20. Een dergelijke opvatting heeft op zich weinig te maken met het concept 
deontologie.  

 
                                                 
 
71  B. LIBOIS, Ethique de l’information: essai sur la déontologie journalistique, Brussel, ULB, 1994, 6-8; D. CORNU, Ethique 

de l’information, 7-8. 
72  D. CORNU, Ethique de l’information, 73. 
73  Ibid., 48. 
74  D. CORNU, Ethique de l’information, 3 en 71-72; A. GUEDJ, Liberté et responsabilité du journaliste dans l'ordre juridique 

européen et international, Brussel, Nemesis, 2003, 215-216. 
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De beheersovereenkomst 2002-2006 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap vormt een mooie 
illustratie van de meerzinnigheid van het begrip kwaliteit. Zij somt vijf dimensies van kwaliteit op. 
Van ‘publieke’ kwaliteit is sprake als een omroep voldoet aan de opdrachten die nationale en 
supranationale overheden hebben geformuleerd.75 Functionele kwaliteit is de mate waarin een 
programma voor de beoogde kijkers of luisteraars de functie vervult die zij vervuld willen zien. 
Operationele kwaliteit is de mate waarin de beoogde programma’s op een effectieve en efficiënte 
wijze totstandkomen. Professionele kwaliteit formuleert de eisen die het vak stelt aan audiovisuele 
programma’s, hun opbouw, hun formattering, hun audiovisuele uitvoering/taalgebruik. Een laatste 
kwaliteitsdimensie is de ethische kwaliteit. Ethische kwaliteit formuleert de morele en ethische 
eisen die aan audiovisuele programma’s worden gesteld. Onder die noemer herneemt de VRT de 
door de omroepdecreten opgelegde verplichtingen om enerzijds discriminatie te weren en 
onpartijdigheid en waarheidsgetrouwheid na te streven in alle informatieve programma’s en om 
anderzijds in de programma’s van de nieuwsdienst respect te betonen voor “de normen inzake 
journalistieke deontologie zoals vastgelegd in een deontologische code” en waarborgen in te stellen 
“voor de gangbare redactionele onafhankelijkheid zoals vastgelegd in het redactiestatuut”.76  

Het voorbeeld van de beheersovereenkomst mag aantonen dat het respecteren van de journalistieke 
deontologie als een aspect van kwaliteit wordt gezien. Dat blijkt ook uit de definitie die Merrill en 
Fisher geven aan de missie van een kwaliteitskrant: het geven van een waarheidsgetrouw, uitgebreid 
en intelligent verslag van de gebeurtenissen van de dag, geplaatst in de context die hun betekenis 
aangeeft.77 Anderzijds maken beide voorbeelden duidelijk dat kwaliteit veel meer omvat dan het 
respect voor de – vaak minimale – deontologische regels. Cees Hamelink, professor internationale 
communicatie aan de universiteit van Amsterdam, brengt de notie kwaliteit in verband met een heel 
aantal na te streven eigenschappen van de mediaberichtgeving: “Quality refers to completeness, 
diversity, reliability, independence, and impartiality of media reporting”.78  

Voorzichtigheid is dus geboden tegenover pleidooien die het respect voor de deontologie als een 
natuurlijke en voldoende hefboom naar meer kwaliteit in de media voorstellen. 

§2. Actualiteit van de vraag naar de journalistieke zelfregulering 

DIEPE WORTELS - De journalistieke zelfregulering heeft in de meeste, althans Westerse, landen diepe 
wortels. Zoals in hoofdstuk twee zal worden uitgewerkt, vormde zij een onderdeel van een 
professionaliseringsbeweging van de journalistiek. Niettemin bleef de aandacht voor het fenomeen 
lange tijd incidenteel en beperkt tot een kleine kring. De belangstelling voor de journalistieke 
zelfregulering (en ethiek) heeft doorheen de twintigste eeuw hoofdzakelijk een golvend verloop 
gekend.79 Aandacht voor de journalistieke zelfregulering was er zo bij het ontstaan van de moderne 
journalistiek aan het begin van de twintigste eeuw, in de jaren twintig bij het ontstaan van de eerste 
internationale codes en persraden, na de tweede wereldoorlog in het kader van de heropbouw en in 
 
                                                 
 
75  Met supranationale documenten wordt vooral verwezen naar de resoluties van de Ministeriële Conferenties aangaande het 

massamediabeleid, onder de auspiciën van de Raad van Europa. Zie met name de eerste Resolutie van de vierde 
massamediaconferentie: “The Future of Public Service Broadcasting” (Praag, 7-8 december 1994) en de Verklaring “A 
media policy for tomorrow”, van de zesde massamediaconferentie (Krakau, 15-16 juni 2000) . Over de rol van de 
internationale gemeenschap in de bepaling van het mediabeleid: zie hoofdstuk vier. 

76  Beheersovereenkomst 2002 – 2006 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 7 juni 2001 (inwerkingtreding: 1 
januari 2002), 3-4. Zie ook het advies nr. 2000/006, “Kwaliteit op de openbare omroep” van de Vlaamse Mediaraad.  

77  J.C. MERRILL en H. FISHER, The world’s great dailies. Profiles of Fifty Newspapers, 1980, New York, Hastings, 16-23. 
78  C.J. HAMELINK, “Ethics for Media Users”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics. Opening Social Dialogue, Leuven, Peeters, 

2000, 393. 
79  C.G. CHRISTIANS, “An Intellectual History of Media Ethics”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics: Opening Social Dialogue, 

Leuven, Peeters, 2000, 15–46. Clifford CHRISTIANS onderscheidt drie periodes in de geschiedenis van de (bestudering van 
de) journalistieke ethiek: het einde van de 19de eeuw, de jaren twintig en de periode van de jaren tachtig tot nu. Over zijn – 
Amerikaans getinte – periodisering valt te discussiëren, maar zijn analyse schetst wel mooi het golvend patroon van de 
belangstelling. 
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de jaren zeventig als reactie op het zich wijzigende medialandschap.80 Over het waarom daarvan 
wordt nagedacht in punt één. 

MEER SYSTEMATISCHE AANDACHT VANAF JAREN NEGENTIG - Van een echte systematische belangstelling 
voor de journalistieke zelfregulering wordt doorgaans pas gesproken vanaf de jaren negentig van de 
vorige eeuw. Lambeth ziet die evolutie zich voltrekken tussen de eerste en tweede editie van zijn 
Committed Journalism. An Ethic for the Profession in 1986 en 1992: “No longer considered a fringe 
topic suitable to be incorporated solely within the confines of other courses, the ethics of journalism 
is frequently taught as a freestanding course. Once regarded by some working journalists as a matter 
of personal preference or decision-making style, morality is no longer treated so nonchalantly in 
most newsrooms or corporate boardrooms. Academic or professional specialists in the ethics of 
journalism, once rare, now are accepted, if not universally welcomed, on campuses and in 
newsrooms”.81 Opmerkelijk is de negatieve toon waarin het debat sindsdien is beland. Dat alles 
wekt bevreemding in een tijd waarin de honger naar informatie bij het publiek algemeen hoog wordt 
ingeschat, het aanbod aan informatie groter is dan ooit tevoren en de journalist over steeds betere 
instrumenten beschikt om die informatie te verzamelen, te verwerken, te duiden en te verspreiden. 
Technologische evoluties maken het mogelijk om zeer snel de plaatsen te bereiken waar het nieuws 
zich voordoet en van daaruit verslag uit te brengen. Het internet en tal van moderne 
dataverwerkingssystemen bieden journalisten toegang tot een veelheid aan informatiebronnen. Op 
die manier kan niet alleen sneller informatie worden verzameld, maar groeien ook de 
mogelijkheden om randinformatie en duiding te verzamelen en te controleren. Het opleidingsniveau 
van journalisten is daarbij nog nooit zo hoog geweest. Niettemin wordt al geruime tijd gesproken 
over een crisissfeer in en rond de journalistiek. Velen gewagen van een echte ‘crisis of 
accountability’ in de media.82 Onderzoek, waarover onder meer in het vakblad van de Vlaamse 
Journalistenvereniging wordt gerapporteerd, wijst er op dat het vertrouwen van het publiek in de 
media weinig stabiel is.83 Voor een deel is dat een uiting van een algemene tendens van een dalend 
vertrouwen in de instellingen. Een aantal auteurs wijst er bovendien op dat de media en de 
journalistiek doorheen de geschiedenis voortdurend het voorwerp zijn geweest van kritiek en 
wantrouwen.84 Maar er lijkt meer aan de hand. Ook in onze buurlanden heerst bezorgdheid omtrent 
het functioneren van de media, zowel bij beleidsmakers en het publiek, als in mediakringen.85 Punt 
twee gaat op zoek naar verklaringen.  

 
                                                 
 
80  T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, 

University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 24. 
81  E. LAMBETH, Committed Journalism: an ethic for the profession, Bloomington, Indiana University Press, 1992, vii. 
82  Zie bijvoorbeeld: D. MCQUAIL, “Accountability of Media to Society: Principles and Means”, E.J.C. 1997, vol. 12, afl. 4, 

511; H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, PUF, 1997, 12. 
83  L. VANHEERENTALS, “Vertrouwen in de pers daalt”, De Journalist 7 november 2000, 9; L. VANHEERENTALS, “Vertrouwen 

in de pers gaat bergaf”, De Journalist 8 mei 2001, 7.  
84  A. NOTORO-MORGAN, “Newspaper Credibility: A Trust That Was Rarely There”, Press/Politics 1998, vol. 3, afl. 3, 115-

120. 
85  Zie voor Frankrijk: H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, PUF, 1997, 13 ; J.-M. 

CHARON, “Réflexions et propositions sur la déontologie de l’information. Rapport à la madame la ministre de la culture et 
de la communication”, Parijs, Ministère de la culture et de la communication, 8 juli 1999, 98 p., 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/994001381.shtml. In Nederland vormen een aantal recente publicaties 
en adviezen de basis voor een levendig mediadebat : RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR (Ned.), Politiek en media. 
Pleidooi voor een lat-relatie, augustus 2003, 56 p.; RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over 
het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, sdu Uitgevers, Den Haag, januari 2003, 317 p.; WETENSCHAPPELIJKE 
RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Focus op functies. Uitdagingen voor een toekomstbestendig mediabeleid, Amsterdam 
University Press, Amsterdam, 2005, 196 p. en M. PRENGER en F. VAN VREE, Schuivende grenzen. De vrijheid van de 
journalist in een veranderend medialandschap, 2004. In het Verenigd Koninkrijk werd recent de relatie tussen de pers en 
privacybeschermig nog eens tegen het licht gehouden: “Fifth Report of the Culture, Media and Sport Select Committee on 
Privacy and Media Intrusion”, TSO Ref HC 458-1, 16 juni 2003. Aan de andere kant van de oceaan lanceerde de 
Amerikaanse Society of Newspaper Editors in 1997 een ‘Journalism Credibility Project’. In 1999 volgde daaruit de studie: 
“Examining Our Credibility: Perspectives of the Public and the Press” en in 2000: “Examining Our Credibility: Building 
Reader Trust” (zie www.asne.be).  
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1. Uitblijven van een grondig debat over de journalistieke ethiek en zelfregulering 
Het is gissen naar de redenen waarom de journalistieke zelfregulering - in tegenstelling tot 
zelfregulering in andere ‘vertrouwensberoepen’ waarmee journalisten zich, zeker in hun beginjaren, 
graag associeerden - lange tijd onderbelicht en onderontwikkeld is gebleven, en dat bij alle 
mogelijke betrokken partijen: het publiek, de wetenschap, de politiek en de journalistieke 
beroepsgroep zelf. We kunnen op dit punt slechts enkele voorzichtige aanzetten tot verklaring 
formuleren. Uiteraard werken de verschillende ‘haarden van desinteresse’ wederzijds op elkaar in.  

1.1. Wetenschappelijke interesse 
SOCIALE WETENSCHAPPEN - In de communicatiewetenschappen is de journalistiek en a fortiori de 
journalistieke zelfregulering als wetenschappelijk studieobject lange tijd stiefmoederlijk behandeld 
ten opzichte van andere aspecten van het communicatieproces, zoals bijvoorbeeld het 
oorspronkelijk populaire thema van de causale relatie tussen de boodschap (stimulus) en de 
ontvanger (effect/respons).86 Pas gaandeweg heeft de studie van de journalistiek zich kunnen 
verzelfstandigen ten opzichte van de algemene mediastudies.87 De Nederlandse journalist en 
communicatiewetenschapper Mark Deuze spreekt op dat punt over een ‘pijnlijke omissie’ in het 
onderzoekslandschap.88 Michaël Kunczik, professor aan het Institut für Publizistik aan de 
Universiteit van Mainz, illustreert die leemte aan de hand van het meer dan duizend pagina’s 
tellende Handbook of Communications uit 1973.89 Hoewel de auteurs op dat ogenblik een volledig 
overzicht van het communicatie-onderzoek wilden geven, bevatte het lijvige boek geen enkele 
bijdrage over de communicatie-ethiek of de journalistieke ethiek. Meer nog, de term ‘ethiek’, kwam 
geen enkele keer in de index voor.90 Vandaag is dat niet langer denkbaar. 

In de sociologie is bij herhaling een soortgelijke leemte gesignaleerd in het onderzoek naar de 
intellectuele beroepen in het algemeen. Het journalistieke beroep was ook daar geen uitzondering 
op die regel.91 Het gebrek aan aandacht had er ook een meer specifieke reden: de journalistieke 
beroepsgroep is van nature heterogeen en dus moeilijk in wetenschappelijke categorieën te vangen. 
Dat bleek hoger ook al uit de moeilijkheid om een definitie van het beroep vast te leggen.92 
Aandacht voor de journalistiek was er wel in het kader van de zogeheten ‘poortwachters-studies’ 
van de jaren vijftig, die trachtten na te gaan in hoeverre persoonskenmerken van de journalist 
bepalend waren voor de selectie en presentatie van nieuwsfeiten.93 Maar naarmate de 
theorievorming opschoof in de richting van het ‘gatekeepings’-proces als geheel, werd de studie van 

 
                                                 
 
86  L. BOONE, “De journalist in de massacommunicatiestudie”, in X., Wetenschap en Journalistiek. Liber Amicorum Prof. Dr. 

A. Breyne, Centrum voor Communicatiewetenschappen K.U.Leuven, Leuven, 1980, 16; G. Fauconnier, Mens en Media. 
Een introductie tot de massacommunicatie, Leuven-Apeldoorn, Garant, 1995, 75-76; J. BARDOEL, Journalistiek in de 
informatiesamenleving, 1997, 11). 

87  M. FOLEY, “Review - Chris Frost Media Ethics and Self Regulation”, Irish Communications Review 2000, vol. 8, 88. 
88  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 4. 
89  I. DE SOLA POOL en W. SCHRAMM e.a. (eds.), Handbook of Communication, Chicago (Ill.), Rand McNally, 1973, 1011 p. 
90  M. KUNCZIK, “Introduction: Freedom of the press - where to draw the line?”, in M. KUNCZIK (ed.), Ethics in journalism: a 

reader on their perception in the Third World, Bonn, Division for International Development Cooperation van de 
Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999, 26 

91  W.E. PORTER, “Journalism”, in S.L. SILLS (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, The Macmillan 
Company & The Free Press, New York, 1972 (2de ed.), 265. 

92  In dezelfde zin: H. WIJFJES, o.c., 4. REESE meldt als verdere factoren voor de Verenigde Staten: het feit dat de journalisten 
graag een mytisch beeld van zichzelf ophingen en – specifiek voor de Amerikaanse context – het feit dat het 
objectiviteitsconcept impliceerde dat de aard van de mediawerkers weinig relevant was voor het uiteindelijke mediaproduct 
(S.D. REESE, “Understanding the Global Journalist: a hierarchy-of-influences approach”, Journalism Studies 2001, vol. 2, 
afl. 2, 179).  

93  Zie het overzicht van het empirisch journalistenonderzoek bij S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 118-123. 
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de rol en invloed van de individuele journalist weer verdrongen door de aandacht voor de 
organisationele, ideologische en culturele invloeden in de nieuwsproductie.94

RECHTSWETENSCHAPPEN - Eenzelfde fenomeen stelt men vast in de rechtswetenschappen. Veruit de 
meeste aandacht van juristen gaat uit naar het vraagstuk van de vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, de rechtsbescherming van het individu tegen onrechtmatige of schadelijke media-
inhouden of de regulering van de organisatie van de media vanuit bijvoorbeeld het 
mededingingsrecht. Daarbij speelt zeker ook een rol dat het mediarecht maar gaandeweg het statuut 
van een zelfstandige rechtstak heeft verworven. De journalist is in dat verhaal, enkele 
uitzonderingen niet te na gesproken, vaak slechts een kanttekening. Tekenend daarvoor is dat er 
binnen de vele rechtsgebieden die zich rond de begrippen ‘mediaorganisatie en informatie- of 
communicatievrijheid’ hebben ontwikkeld - persrecht, omroeprecht, telecommunicatierecht, 
communicatierecht, informatierecht, auteursrecht, … - nooit zoiets gegroeid is als een 
‘journalistenrecht’.95

ETHIEK - Binnen de ethiek tot slot past de studie van de journalistiek en de media binnen de 
toegepaste ethiek, die zelf pas vanaf de jaren tachtig als wetenschapsdiscipline is doorgebroken.96 
Niettemin blijft het onderzoek naar de journalistieke ethiek in de universitaire wereld ook vandaag 
nog veeleer beperkt.97  

1.2. Op beleidsniveau 
Ook op beleidsniveau past het uitblijven van specifieke aandacht voor de journalistiek binnen een 
ruimere context. Een eerste vaststelling is dat democratische overheden vanuit het oogpunt van de 
vrijheid van meningsuiting zich in oorsprong terughoudend hebben opgesteld tegenover de 
regulering van de media. Dat is althans zeker het geval voor de schrijvende pers. Ten aanzien van 
de audiovisuele media was er van terughoudendheid minder sprake. Maar ook daar gold niettemin 
het uitgangspunt dat bij de inhoudelijke regulering van de media – waar de regulering van de 
journalistieke rechten en plichten veelal op neerkomt – voorzichtigheid geboden was. In ons land 
speelde verder zeker ook een rol dat de media en de journalistiek de politiek lange tijd weinig voor 
de voeten liepen. Dat komt verderop nog aan bod.  

 
                                                 
 
94  D. MCQUAIL, MCQUAIL’s Mass Communication Theory, Londen, Sage, 4de ed., 2000, 276-278. Voor een overzicht tot 

1980 zie L. BOONE in het Liber Amicorum Breyne (X., Wetenschap en Journalistiek. Liber Amicorum Prof. Dr. A. Breyne, 
Centrum voor Communicatiewetenschappen K.U.Leuven, Leuven, 1980, 15-37). Voor een recenter overzicht zie S. 
PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be. Zie ook de eerder genoemde vergelijkende studie van SPLICHAL en SPARKS (S. 
SPLICHAL en C. SPARKS, Journalists for the 21st Century. Tendencies of Professionalization Among First-Year Students in 
22 Countries, Norwood, Ablex Publishing Corporation, 1994, 210 p.) en van David WEAVER (D.H. WEAVER (ed.), The 
Global Journalist. News People Around the World, Cresskill, Hampton Press, 1998, 492 p.). 

95  Voor een situering van het mediarecht als rechtsgebied zie D. VOORHOOF, Handboek mediarecht, Brussel, Larcier, 2003, 
13-19. 

96  B. PATTYN, Media ethiek. Ideologiekritiek en deontologie van de media, Leuven, Overlegcentrum voor Ethiek, 2004, 7.  
97  K. STARCK, “What’s Right/Wrong with Journalism Ethics Research?”, Journalism Studies 2001, vol. 2, afl. 1, 141. 
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1.3. Vanuit de beroepsgroep 
Een belangrijke reeks verklaringen voor het uitblijven van een grondige discussie over de regulering 
van het journalistieke beroep situeert zich aan de zijde van de journalistiek zelf. Vanuit dat 
perspectief worden uiteenlopende, en soms tegenstrijdige verklaringen naar voor geschoven, met 
betrekking tot de aard, taakopvatting, structuur en cultuur van het journalistieke beroep. Zij 
presenteren zich noodzakelijkerwijze in veralgemenende termen, zonder afbreuk te willen doen aan 
de natuurlijke diversiteit van de journalistieke beroepsgroep.   

1. INSTITUTIONELE FACTOREN - Een eerste remmende factor is van institutionele aard. Het ontbrak – en 
ontbreekt vaak - de journalistieke zelfregulering aan een stevige, zichtbare institutionele 
verankering. De vrijheid van meningsuiting verhindert, zoals we verder zullen zien, dat de 
journalistieke beroepsuitoefening afhankelijk gemaakt wordt van een geïnstitutionaliseerde orde van 
journalisten. Diezelfde vrijheid van meningsuiting maakt dat de journalistieke beroepsgroep een 
zeer heterogeen karakter vertoont. De keerzijde daarvan is dat een gemeenschappelijke 
beroepscultuur, een basisvoorwaarde voor succesvolle zelfregulering, zich maar moeizaam 
ontwikkelt, mede bij gebrek aan een centrale organisatie of een overkoepelend gezag van waaruit de 
denkoefening gestuurd kan worden. Daarbij speelde zeker ook het versnipperde en vrijblijvende 
karakter van het journalistieke opleidingslandschap een rol. Bijgevolg ontbrak het de journalistiek 
in veel gevallen aan gezaghebbende fora waarbinnen de vraag naar de eigenheid en de organisatie 
van het journalistieke beroep aan de orde kon worden gesteld. We komen daar straks op terug bij de 
bespreking van de slaagkansen van zelfregulering binnen de journalistiek. 

2. AFHANKELIJKHEID - Journalisten zelf verklaren de beperkte aandacht voor de journalistieke 
zelfregulering vaak vanuit hun concrete werksituatie. Bijna alle discussies over media-ethiek stoten 
vroeg of laat, en meestal veeleer vroeg, op verwijzingen naar de realiteit van de nieuwsredactie. 
Journalisten wijzen er dan op dat zij, wegens hun gerichtheid op de actualiteit en het helse 
werktempo, slechts zelden de gelegenheid hebben om over zichzelf en hun beroep te reflecteren.98 
In de sneldraaiende media-machine verdwijnen reguleringskwesties zo al gauw naar de achtergrond. 
Bovendien, zo luidt het argument, zijn zij – anders dan de klassieke zelfregulerende beroepen – niet 
zelf meester over de wijze waarop zij hun beroep organiseren en uitoefenen.  

3. GROEPSCULTUUR - Een derde element houdt verband met de introverte groepscultuur in de 
journalistiek en de media. Algemeen tekent de journalistiek zich af als een relatief gesloten en 
behoudsgezinde beroepsgroep, die werkt aan de hand van onuitgesproken codes.99 Die houding 
komt onder meer tot uiting in het feit dat metakritiek een relatief jong fenomeen is binnen de 
journalistiek. Het becommentariëren van het werk en eventuele fouten van collega’s was lange tijd 
‘not done’ en ook zelfkritiek leek veelal niet tot de klassieke journalistieke deugden te behoren. Er 
bestaat ondertussen een resem aan boutades die die weinig zelfkritische aard van journalisten 
verwoorden. Van Edward R. Murrow, een legendarisch voormalig CBS-nieuwsanker is de 
uitspraak: “Journalists don’t have thin skins, they have NO skins”.100 William Morgan, ombudsman 

 
                                                 
 
98  K. SANDERS, Ethics and Journalism, Londen, Sage, 2003, 137; L. BOONE, “De journalist in de massacommunicatiestudie”, 

in X., Wetenschap en Journalistiek. Liber Amicorum Prof. Dr. A. Breyne, Centrum voor Communicatiewetenschappen 
K.U.Leuven, Leuven, 1980, 15. 

99  In minder beleefde termen wordt journalisten vaak ‘arrogantie’ verweten. BERTRAND citeert dit conservatisme van 
mediaprofessionals als een belangrijke remmende factor in de ontwikkeling van accountability systems. C.-J. BERTRAND, 
Media Ethics and Accountability Systems, 11. 

100  Geciteerd door G. OVERHOLSER, “It’s time for newspapers to do real self-criticism”, Columbia Journalism Review jan./feb. 
2000. 
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van de Canadese CBC, zei op een symposium in 1994: “Error is human; refusal to admit error is 
journalism”.101

4. VRIJHEIDSIDEAAL - Daarmee verbonden is het feit dat journalisten, vanuit de beklemtoning van het 
vrijheidsideaal, doorgaans een zeker antagonisme vertonen tegen regels.102 Daarin speelde ook mee 
dat de journalistiek traditioneel meer als een roeping of een talent werd opgevat, dan als een 
welomlijnd vak dat bepaalde rechten en plichten impliceert.103 In dergelijke opvattingen schemert 
nog een ideaalbeeld door van de journalist als vrije vogel die wars van dwingende kaders en regels 
de waarheid kan blootleggen. De journalistieke ethiek werd dan ook lange tijd als een individuele 
gelegenheid opgevat, of hooguit als een geheel van routines en afspraken op het redactionele 
niveau. Elke inmenging van bovenuit in die vrijheid, werd afgedaan als een onaanvaardbare 
beknotting van de journalistieke vrijheid. 

5. ROLOPVATTING - Een vijfde bron van weerstand van de journalistiek tegenover ethische vragen en 
normen vloeit voort uit een (inmiddels voorbijgestreefde) rolopvatting. De ethiek, zo wordt gezegd, 
als discipline die de mens bestudeert niet zozeer naar wat hij is, maar naar wat hij zou moeten zijn, 
staat op gespannen voet met de journalistiek, die immers enkel registreert wat er gebeurt en zich 
geen oordeel aanmatigt over feitelijkheden en wenselijkheden.104 Het is een klassiek verweer van 
journalisten en commerciële directies om zichzelf slechts als de boodschappers te profileren.105 De 
bereidheid om rekenschap af te leggen en een sociale verantwoordelijkheid op te nemen, 
veronderstelt dat zij dit beeld laten varen en erkennen dat zij een actieve rol spelen in het 
informatieproces. 

6. CONTEXTUELE FACTOREN - Tot slot spelen ook contextuele factoren een rol. Zo kan het uitblijven 
van daadkrachtige initiatieven binnen het journalistieke beroep soms te wijten zijn aan het feit dat 
de sector relatief ongemoeid gelaten werd vanuit de politiek, het gerecht en het publiek. In dat geval 
blijft de externe druk die veelal noodzakelijk is om tot initiatieven van zelfregulering te komen uit.  

2. Doorbraak van het debat in de jaren negentig 
EE

 
                                                

N BLOEIEND DOMEIN - Sinds de jaren negentig is de aandacht voor de regulering van de 
journalistieke rechten en plichten exponentieel toegenomen. Dat komt vooreerst tot uiting in de 
toegenomen activiteit van de journalistieke sector zelf op dit terrein. Tal van zelfreguleringsorganen 
maakten sinds de jaren negentig belangrijke transformaties door. Daarnaast lieten journalisten en 
oud-journalisten zich niet onbetuigd op de markt van publicaties over journalistiek, journalistieke 
deontologie en journalistieke zelfregulering. Aan die toegenomen journalistieke belangstelling en 
interesse beantwoordt een stijgende belangstelling vanuit politieke en wetenschappelijke hoek. In de 
eerste helft van de jaren negentig ontwikkelde de studie van de media-ethiek zich tot wat de Finse 
hoogleraar en specialist terzake Kaarle Nordenstreng in 1995 “one of the most blossoming corners 
of the garden of communication studies” noemde.106 Tussen 1990 en 1995 alleen al werden er meer 
boeken aan media-ethiek gewijd dan in het decennium tussen 1980 en 1990.107 Het thema staat 
centraal in tal van rapporten, themanummers van al dan niet gespecialiseerde tijdschriften, 

 
 
101  W. Morgan, ombudsman van de Canadian Broadcasting Corp., tijdens het colloquium ‘Press Regulation: How far has it 

come?’(georganiseerd door het International Communication Research Institute (Hankuk University of Foreign Studies) en 
de Citizens Coalition for Media Watch in Seoul in juni 1994), zie http://www.newsombudsmen.org/morgan.html. 

102  C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for democracy. Media Accountability Systems, Cresskill (NJ), Hampton Press, 2003, viii. 
103  H. WIJFJES, o.c., 3.  
104  H.J. EVERS, Media-ethiek. Morele dilemma’s in journalistiek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1994, 16. 
105  L. HUYSE, Gullivers probleem. Essay over de toekomst van de politiek, Leuven, Van Halewyck, 2002, 46-51. 
106  Geciteerd door T. LAITILA, “Codes of ethics in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media-ethics in Europe, 

24. 
107  C.G. CHRISTIANS, “Review Essay: Current Trends in Media Ethics”, E.J.C. 1995, 545; K. STARCK, “What’s Right/Wrong 

with Journalism Ethics Research?”, Journalism Studies 2001, vol. 2, afl. 1, 133-152. Voor een overzicht van de literatuur 
kan worden verwezen naar de bibliografie. 
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redevoeringen en nationale en internationale colloquia. Vanuit beleidsoogpunt blijkt de toegenomen 
interesse uit tal van rapporten, doorlichting van zelfreguleringssystemen en beleidsteksten, zowel in 
België als daarbuiten. Een bijzondere impuls daartoe gaat uit van het internationale forum.108  

VERKLARINGEN? - Uiteraard rijst dan de vraag wat die kentering teweeg heeft gebracht. In de 
maatschappelijke en wetenschappelijke discussies circuleren daarover uiteenlopende stellingen. 
Volgens sommigen is de toegenomen belangstelling een louter gevolg van het feit dat de media en 
de journalistiek vaker ‘ontsporen’. Zij roepen een algemene kwaliteitsdaling van de 
mediaberichtgeving in om te pleiten voor een algemene herbezinning op de 
verantwoordingsmechanismen van de media en de journalistiek. Anderen nuanceren de vaak 
alarmerende geluiden over het dalend vertrouwen in de media door de zogenaamde mediacrisis te 
situeren in een ruimere maatschappelijke vraag naar meer verantwoordelijkheid die zich ook in veel 
andere sectoren stelt. Volgens Page is de hedendaagse samenleving gekarakteriseerd door een 
geloof in ‘universal accountability’ of de idee dat “we are all accountable now”.109 Dat doet 
waarnemers als Joan Konner, journaliste en decaan van de Graduate School of Journalism van 
Columbia University (New York), besluiten dat de oorsprong van de kritiek niet bij de journalistiek 
zelf, maar in maatschappelijke factoren moet worden gezocht: “Journalism has become a major 
battleground for a civil war of values that is raging throughout our country, affecting every 
institution – business, law, medicine, even education: economic responsibility versus social 
responsibility; corporate values versus community values; personal profits versus the public 
good.”110

DIEPERLIGGENDE OORZAKEN - Het spreekt voor zich dat de oorzaken van de toenemende bezinning op 
de journalistiek en de media op een dieper niveau moeten worden gezocht. Henri Pigeat, journalist 
en auteur van verschillende boeken over media en deontologie, schrijft daarover: “La question de la 
déontologie de l’information n’est certes pas très nouvelle, mais elle connaît une acuité particulière 
depuis la fin des années 80 pour des raisons objectives et pour certaines autres peut-être 
métaphysiques”.111 De twee zonet geciteerde strekkingen geven daarbij wel de twee richtingen aan 
waarin kan worden gegraven. De media en de journalistiek ondergaan, ten eerste, zelf een aantal 
fundamentele wijzigingen, die hen tot een herpositionering dwingen. Een tweede cluster van 
factoren houdt verband met de zich wijzigende relatie van de media tot de buitenwereld, met de 
politiek, het gerecht en het publiek als protagonisten. Al die factoren vormen een complex 
samenspel van verklaringen die door hun onderlinge verwevenheid samen een cumulatief effect 
bereiken. 

Interne transformaties - Een eerste reeks verklaringen houdt verband met ontwikkelingen in de 
mediasector zelf. Binnen de journalistieke beroepsgroep is er (zoals gezegd) steeds een zekere 
interesse geweest voor mechanismen van verantwoording en verantwoordelijkheid, als logisch 
gevolg van het streven naar professionalisering en verzelfstandiging. Maar de voorbije decennia is 
de journalistiek in toenemende mate tot een dergelijke reflectie uitgedaagd door de ontwikkelingen 
in de mediasector waarvan zij deel uitmaakt. Niemand zal ontkennen dat de mediasector in de 
voorbije decennia een fundamentele transformatie heeft ondergaan die de sector en haar 
mediawerkers tot een bezinning en/of herpositionering dwingt. Sleutelbegrippen daarin zijn 
schaalvergrotingen, technologische vernieuwingen, commercialisering en concentraties.112 Zij 
komen verderop meer in detail ter sprake. Belangrijk voor deze context is dat de behoefte aan 
 
                                                 
 
108  Voor illustraties daarvan kan verwezen worden naar de bibliografie en de volgende hoofdstukken (voor de internationale 

context in het bijzonder hoofdstuk vier). 
109  A.C. PAGE, “Self-Regulation: The Constitutional Dimension”, M.L.R. 1986, afl. 49, 141. 
110  J. KONNER, “Is journalism losing its professional standards?”, in I. HAMM (ed.), Verantwordung im freien Medienmarkt. 

Internationale Perspektiven zur Wahrung professioneller Standards, Gütersloh, Verlag Bertelsmann Stiftung, 1996, 36. 
111  H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, PUF, 1997, 4. 
112  J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media Meet the Citizen. Beyond Market Mechanisms and Government Regulations”, 

E.J.C. 2004, vol. 19, afl. 2, 165. 
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reflectie over de eigen positie en verantwoordelijkheid groter wordt naarmate de spontane cohesie 
en consensus binnen een beroepsgroep afbrokkelt of naarmate er zich vanwege nieuwe 
ontwikkelingen nieuwe vragen voordoen. 

Externe evolutie - Een tweede cluster van verklaringen haakt in op de verhouding van de media tot de 
buitenwereld. In de voorbije decennia hebben de media een nooit geziene groei gekend. Mede onder 
invloed van de media-interne ontwikkelingen, zijn zij opgeschoven van de periferie naar de kern 
van het maatschappelijke leven en – volgens sommigen – het politieke debat.113 Ook journalisten 
worden niet langer gezien als een doorgeefluik, maar als medespelers of soms zelfs medeplichtigen 
in het maatschappelijke speelveld.114 Niet iedereen is het eens over de omvang van die evolutie. In 
een recent Nederlands rapport worden de media de ‘decorbouwers van de publieke zaak’ genoemd. 
Door selectie, interpretatie en ‘framing’ beïnvloeden ze de ruimte voor politici en burgers om 
standpunten naar voren te brengen, debatten aan te gaan en belangen te behartigen.115 Maar geregeld 
gaat hun rol verder dan dat en betreden de ‘decorbouwers’ zelf het podium om een stukje van de 
hoofdrol op zich te nemen en het spel nog verregaander te beïnvloeden. Belangrijk is dat die 
ontwikkelingen zich voordoen in een periode waarin de nationale overheid om uiteenlopende 
redenen de controle over de media moet lossen. Naarmate de media meer de vorm aannemen van 
transnationale, machtige economische conglomeraten, ontsnappen zij in toenemende mate aan de 
klassieke controlemechanismen van de, zelf terrein verliezende, nationale overheid.116 McQuail vat 
de kernproblematiek als volgt samen: “The principal dilemma faced is how to reconcile the 
increasing significance of media with the declining capacity to control them, on behalf of the 
general good”.117

In een dergelijke context is het logisch dat de vraag rijst naar een (her-)ijking van de bestaande 
verantwoordingsmechanismen voor de media en de journalistiek. Naarmate mediabedrijven zich 
ontwikkelen tot centra van ‘neopolitiek’, dient een parallelle verplaatsing te gebeuren van de eisen 
inzake publieke verantwoording. Luc Huyse beschrijft dat als een ‘nieuwe politisering’. Niet alleen 
de politieke activiteiten zelf emigreren naar sectoren als het bedrijfsleven en de media, maar ook de 
verwachtingen inzake verantwoording en verantwoordelijkheid die traditioneel aan de politiek 
worden gesteld. Dat maakt dat de media, zowel in hun economische als in hun maatschappelijke 
dimensie, geconfronteerd worden met vragen naar hun legitimiteit en doeltreffendheid.118 

 
                                                 
 
113  H.M. KEPPLINGER en R. KÖCHER, “Professionalism in the mediaworld?”, E.J.C. 1990, afl. 5, 306. 
114  Denken we maar in België aan de vingerwijzingen naar de media voor de opkomst van het Vlaams Belang of in Nederland 

voor de moord op Pim Fortuyn. Recent nog heeft het Nederlands Instituut Oorlogsdocumentatie op basis van een rapport 
van de Amsterdamse onderzoekers SCHOLTEN en WIETEN geconcludeerd dat de wijze waarop de Nederlandse media 
verslag hadden uitgebracht over de gebeurtenissen in Srebrenica er mede voor gezorgd had dat een militaire interventie 
door de Nederlandse overheid onafwendbaar werd (onder andere door de beelden van de krijgsgevangenenkampen te 
combineren met beelden van de concentratiekampen van WOII).  

115  RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING (Ned.), Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en 
politiek, Den Haag, januari 2003, 43. 

116  F. VAN VREE, C. VOS, H. WIJFJES en J. BARDOEL, “Het ontstaan van een politiek-publicitair complex 1960-2002”, in Raad 
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (Ned.), Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, Den 
Haag, januari 2003, 71; J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media Meet the Citizen. Beyond Market Mechanisms and 
Government Regulations”, E.J.C. 2004, vol. 19, afl. 2, 166; J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Van theorie naar praktijk”, Katholieke Universiteit Nijmegen, september 2002 in Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, Den Haag, januari 
2003, 112; BERTRAND verwijst daarnaast ook naar de val van het communisme, waardoor eens te meer duidelijk werd dat 
de overheidsregulering van de media op lange termijn onhoudbaar was (C.-J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability 
Systems, 7). 

117  D. MCQUAIL, “Accountability of Media to Society: Principles and Means”, E.J.C. 1997, vol. 12, afl. 4, 511-512. 
118  L. HUYSE, Over politiek, Leuven, Van Halewyck, 2003, 269. 
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Zelfregulering kan dan één van de wegen zijn waarlangs de sector die bijzondere 
verantwoordelijkheid kan opnemen.119

Meer conflicten - De vraag naar ‘checks and balances’ voor het media-optreden heeft tot slot ook een 
meer conflictuele basis. Naarmate de media zich zelfstandiger en machtiger opstellen, doen zich 
meer territoriumtwisten voor, met de andere, traditionele, machten. Radiohoofdredacteur Jos 
Bouveroux voerde dat element ooit aan ter verklaring van de toenemende kritiek op de Belgische 
media in het midden van de jaren negentig: “Even opvallend in de geschiedenis is, dat de conflicten 
toenamen, nadat en omdat nagenoeg alle media zich konden losrukken van de partijpolitieke 
bevoogding. Politici en magistraten werden geconfronteerd met media, voor wie hun 
onafhankelijkheid belangrijker was dan de partijpolitieke aanhorigheid of obediëntie.”120

 
                                                 
 
119  M.A.P. BOVENS, The quest for responsibility. Accountability and Citizenship in Complex Organisations, Cambridge, 

University Press, 1998, 252 p.; M.A.P. BOVENS, C.J.M. SCHUYT en W.J. WITTEVEEN (eds.), Verantwoordelijkheid: retoriek 
en realiteit. Verantwoording in publiek recht, politiek en maatschappij, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1989, 196 p.  

120  J. BOUVEROUX, “Geschiedenis van de persmisdrijven”, in J. CLEMENT en M. VAN DE PUTTE, De vierde macht. De 
driehoeksverhouding tussen media, gerecht en politiek, Groot-Bijgaarden, Globe, 1995, 78. 
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§3. Vormen van zelfregulering in de journalistiek 

Zonder al te veel vooruit te willen lopen op de bespreking van concrete voorbeelden aan het einde 
van dit deel kunnen, voortbouwend op de categoriseringen uit deel I, reeds enkele basiselementen 
voor een typologie van de journalistieke zelfregulering worden aangegeven.  

1. Indeling in functie van de inhoud van de zelfregulering en de gerealiseerde 
zelfreguleringsinstrumenten: pleidooi voor een ruim perspectief 
VERRUIMEND EN BEPERKEND - Kijkend naar de inhoud van de zelfreguleringsinitiatieven, werd in het 
eerste deel een onderscheid voorgesteld tussen verruimende en beperkende zelfregulering. 
Verruimende zelfregulering strekt ertoe de zich regulerende partijen een (doorgaans economisch) 
voordeel te verschaffen of de (markt-)positie van de zelfreguleerders te verstevigen, bijvoorbeeld 
door minimumprijzen of productvereisten af te spreken onder beroepsgenoten die toegangsdrempels 
opwerpen tegen nieuwkomers in de sector. Beperkende zelfregulering daarentegen kenmerkt zich 
door feit dat de regulering ertoe strekt het eigen gedrag aan banden te leggen. Veelal gebeurt dat 
met het oog op de bescherming van fundamentele waarden, goederen of kwetsbare groepen in de 
samenleving. Beperkende zelfregulering is met andere woorden veelal sociale zelfregulering, daar 
waar verruimende zelfregulering zich veelal richt op aspecten van het economisch verkeer. 
Opgemerkt werd dat verruimende zelfregulering om begrijpelijke redenen veelal gemakkelijker tot 
stand komt dan sociale zelfregulering. 

TOEPASSING - Hoewel duidelijk in theorie laat het onderscheid tussen verruimende en beperkende 
zelfregulering zich niet altijd eenvoudig toepassen op de praktijk. Dat blijkt al uit het feit dat de 
journalistieke zelfregulering aspecten van beide in zich kan dragen. In essentie is de journalistieke 
zelfregulering een vorm van sociale zelfregulering. Idealiter betracht de journalistieke beroepsgroep 
door middel van zelfopgelegde regels bij te dragen tot de bescherming van fundamentele 
rechtsgoederen. De achterliggende gedachte daarbij is dat de vrijheid waarvan de journalist zich 
bedient ook verantwoordelijkheden en verantwoordingsplichten met zich mee brengt. Dat komt tot 
uiting in de journalistieke codes. Onder de tien meest voorkomende bepalingen in de journalistieke 
deontologische codes bevinden zich onder meer de verplichting om discriminatie op basis van ras, 
etniciteit, religie of geslacht te weren en de verplichting om respect te betonen voor de persoonlijke 
levenssfeer.121 Zeer geregeld bevatten deontologische codes of richtlijnen voor de journalistiek ook 
specifieke bepalingen ter bescherming van minderjarigen.122  

GROTE DIVERSITEIT - Bekeken vanuit de zes clusters van zelfreguleringsinstrumenten die in de 
geciteerde Nederlandse inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten worden genoemd, zijn 
instrumenten van journalistieke zelfregulering in hoofdzaak informerend, gedragsrichtend of 
geschilbeslechtend van aard.123 Voor het overige is de journalistieke zelfregulering qua inhoud en 
vormgeving zeer verscheiden. Journalistieke codes variëren van uiterst algemene en vage 
princiepsverklaringen, tot zeer gedetailleerde concrete richtlijnen voor de dagelijkse omgang van de 
journalist met een specifiek probleem. Persraden richten zich nu eens alleen tot de schrijvende pers, 
dan weer tot de hele mediasector. Ombudsmannen ontvangen en beantwoorden de klachten voor 
een individuele redactie of treden als bemiddelaar op voor de hele mediasector. Vanuit het gradueel 
concept van zelfregulering dat in deel één werd verdedigd, kunnen ook contractuele bepalingen 
onderdelen van zelfregulering zijn, bijvoorbeeld in de vorm van beheersovereenkomsten tussen de 
 
                                                 
 
121  U. SONNENBERG, “Regulation and self-regulation of the media”, in U. SONNENBERG (ed.), Organising Media accountability 

– Experiences in Europe, Maastricht, European Journalism Centre, 1997, 21. 
122  Zie ook bijvoorbeeld de specifieke richtlijnen binnen de Vlaamse journalistenvereniging voor de berichtgeving over 

allochtonen, geesteszieken en zelfdodingen. 
123  B. BAARSMA, F. FELSÖ, S. VAN GEFFEN, J. MULDER en A. OOSTDIJK, Zelf doen? Inventarisatie van 

zelfreguleringsinstrumenten, Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Amsterdam, april 2003, 
4-5. Zie hoger: I-1, A3, §2, 2. 
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overheid en de publieke omroep (media-zelfregulering) of collectieve arbeidsovereenkomsten 
tussen journalisten en werkgevers.  

MAS - Voor een op de journalistiek en media toegespitste typologie van zelfreguleringsinstrumenten 
kan worden geput uit het werk van Claude-Jean Bertrand, professor emeritus aan het Institut 
français de presse van de Université Paris-2. Bertrand is de pionier van de studie van ‘Media 
Accountability Systems’.124 Onder de noemer (MAS) of in het Frans: MARS (“moyens d’assurer la 
responsabilité sociale des médias”) verzamelde en inventariseerde Bertrand schijnbaar 
onvermoeibaar inmiddels meer dan honderd vormen van kwaliteitscontrole die bijdragen tot een 
verhoogde sociale verantwoordelijkheid van de media, of zoals hij het zelf zegt: “any person or 
group or publication or method, or process or intellectual pursuit, provided it is not controlled by 
government, that will encourage media to serve the public better”.125 MAS is niet zozeer een sterk 
onderbouwd theoretisch concept, maar veeleer een op de praktijk gericht instrument om practici te 
laten kennismaken met de vele wijzen waarop de sociale verantwoordelijkheid van de media vorm 
kan worden gegeven. Twee essentiële elementen onderscheiden voor Bertrand de MAS van andere 
controlesystemen: het gemeenschappelijke doel om de prestaties van de media naar een hoger 
niveau te tillen en de onafhankelijke positie van de MAS ten overstaan van de overheid. Op dat 
laatste punt verschilt het MAS-model van het graduele concept van journalistieke zelfregulering dat 
wij hier voorstaan. Bertrand van zijn kant heeft het overigens niet zo begrepen op zelfregulering dat 
volgens hem maar al te vaak niet meer is dan: “a promise of self-censorship by media wishing to 
avoid legal restraints”.126 Gezegd moet worden dat Bertrand er wel een erg restrictieve visie op 
zelfregulering op na houdt. Zo gaat hij er onder meer van uit dat zelfregulering per definitie de 
betrokkenheid van het publiek uitsluit. Daarmee wordt tegelijk ook geïllustreerd dat de verwarring 
die omtrent journalistieke zelfregulering bestaat onterechte weerstanden kan opwekken. 

Naar de vorm - Naar de vorm deelt Bertrand de mechanismen ter ondersteuning van de sociale 
verantwoordelijkheid van de media op in vier categorieën: individuele mechanismen127, 

 
                                                 
 
124  C.-J. BERTRAND, Media Ethics and Accountability Systems, New Brunswick (NJ) en London, 2000 (2de ed. 2002), 164 p.; 

C.-J. BERTRAND, An Arsenal For Democracy: Media Accountability Systems, Cresskill (NJ), Hampton Press, 2002, 420 p.; 
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125  De lijst wordt geregeld aangevuld en geactualiseerd op http://www.media-accountability.org. Op die website is een schat 
aan informatie over MAS terug te vinden. Hij werd door Bertrand opgestart met steun van de Press Complaints 
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(Columbia, V.S.). 

126  C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for democracy. Media Accountability Systems, Cresskill, New Jersey, Hampton Press, 
2003, ix. 

127  Het typevoorbeeld van een individueel mechanisme om de verantwoordelijkheid van de journalist aan te scherpen is wel de 
ombudsman. Sommige kranten of zenders stellen binnen hun redactie een ervaren journalist aan als bemiddelaar tussen de 
redactie en het publiek. Bekende voorbeelden hiervan zijn de Britse krant The Guardian, de Franse krant Le Monde en de 
omroep France2. Niet toevallig zijn dat allemaal grote media. Niet elke redactie kan het zich permitteren om een journalist 
hiervoor vrij te stellen. Een mogelijke oplossing is dan de aanstelling van een ombuds op nationaal vlak. De Zweedse 
persombudsman is daarvan het best gekende voorbeeld. Er zijn ook andere individuele mechanismen denkbaar. 
Mediajournalisten of mediacritici bedrijven de oudste, eenvoudigste en goedkoopste manier om de media aan te sporen tot 
deontologisch gedrag: die van de kritiek. Maar ook een klokkenluider die wantoestanden binnen een mediabedrijf 
aanklaagt of iemand die binnen een redactie is aangesteld om de krant of uitzendingen te evalueren, zonder zijn 
bevindingen publiek te maken, vallen onder deze categorie. 
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gestructureerde of organisationele mechanismen128, documenten of geschriften (gedrukt, 
uitgezonden of op een website)129, en processen op langere of kortere termijn130.  

Naar de gehanteerde methodes of actiemiddelen - De opdeling naar de gehanteerde methodes of 
actiemiddelen levert eveneens een vierdeling op in kritiek, monitoring, contact met de 
mediaconsument en/of opleiding. ‘Mediakritiek’, bij voorkeur zowel positief als negatief en vanuit 
zoveel mogelijk hoeken, is wellicht de oudste, de eenvoudigste en de meest verspreide vorm om de 
media tot verantwoordelijkheid te dwingen. Onder ‘monitoring’ verstaat Bertrand de analyse van de 
media-selectie en -inhouden door onafhankelijke deskundigen met het oog op een lange termijn 
analyse. Een beter ‘contact met het publiek’ kan worden bereikt via lezersbrieven, lezerspanels, 
discussieforums, enquêtes en lezersonderzoeken131, de aanstelling van een ombudsman132 of de 
oprichting van een persraad. Langs ‘onderwijs en vorming’ tot slot, het vierde en laatste actiepunt, 
dient niet alleen de journalist, maar ook het publiek verder te worden ingewijd in de 
geplogendheden en werkwijzen van de media.  

RELEVANTIE - Het MAS-model van Bertrand is om verschillende redenen interessant. Naast het feit 
dat het door de praktijkgerichte invalshoek daadwerkelijk als inspiratiebron kan dienen, doet het 
vooral recht aan het ruime perspectief op zelfregulering (maar dan anders ingevuld dan Bertrand 
zelf suggereert) dat in deel I werd bepleit. De vraag naar de journalistieke zelfregulering wordt vaak 
ten onrechte herleid tot de discussie over het al dan niet opstellen van gedragscodes of het instellen 
van een persraad. Het MAS-model maakt duidelijk dat er daarnaast nog een ruime waaier aan andere 
niet-gouvernementele mechanismen en processen bestaan, gaande van metamedia-kritieken of 
ombudslui tot vormen van onderzoek en onderwijs. Door het perspectief op die manier open te 
trekken, wordt duidelijk dat het aanscherpen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 
media niet alleen via repressieve of regelgevende sporen moet verlopen. Naast deze onvermijdelijke 
strategieën, kunnen positieve prikkels worden uitgestuurd, bijvoorbeeld in de vorm van studiebeurzen 
of prijzen voor kwaliteitsvolle journalistiek.133 Daarmee wordt een deel van het traditionele verzet 
binnen de journalistiek tegen maatregelen ter bevordering van de sociale verantwoordelijkheid van de 
media ontkracht.  

 
                                                 
 
128  Evaluatiecommissies, een college van hoofdredacteurs, een ethisch comité binnen een redactie, discussiegroepen van 

journalisten, groepen van lezers, een ‘société de rédacteurs’, een ‘société des lecteurs’ naar het model van Le Monde, 
consumentenorganisaties, NGO’s die initiatieven nemen ter ondersteuning van journalisten,... alle kunnen zij bijdragen tot 
een verhoogde ‘accountability’ van de journalistiek. Ook persraden rekent BERTRAND tot deze categorie. 

129  Onder meer lezersbrieven, opinierubrieken, rechtzettingen, online discussiefora, onderzoeksrapporten, maar ook 
geschreven ethische codes, handboeken over journalistieke ethiek, een interne memo, een correctiebox, een forum op een 
website, een schriftelijke enquête, een nieuwsbrief, columns over journalistieke ethiek of het reilen en zeilen in de media, 
een website met informatie en advies voor journalisten of met een discussie over media-thema’s, jaaroverzichten, ...  

130  Wetenschappelijk onderzoek, opleiding, bijscholing, het inventariseren van veelgemaakte fouten, een ethische audit door 
onafhankelijke experts, het vermelden van adressen van redacteurs onder hun artikels, ‘journalist op school’-campagnes om 
kinderen te leren omgaan met de media, geregelde opinie-onderzoeken, onderzoeken naar de houdingen van het publiek 
tegenover de media, internationale samenwerking, prijzen voor kwaliteitsvolle journalistiek (of prijzen voor journalistieke 
miskleunen). 

131  De Standaard voerde in de loop van 2002 een grote lezersenquête uit. “U bent bedankt voor het vragen van mijn mening 
(lezersenquête)”, De Standaard 9 maart 2002. 

132  Dat is bijvoorbeeld de taak van een redactionele ombudsman. The Guardian en The Observer hebben een ‘reader’s editor’ 
bij wie lezers elke weekdag terecht kunnen om de rechtzetting te vragen van gepubliceerde informatie. Beide publiceren 
ook geregeld artikels in hun respectieve kranten over hoe en waarom de dingen fout gaan. Opvallend in dit kader is ook het 
initiatief van The Guardian om hun blunders die dagelijks in de rubriek “Corrections & clarifications” verschijnen te 
bundelen tot een boek. 

133  Herinneren we er in dit verband niettemin aan dat deze ruime invalshoek, hoe waardevol en terecht ook, het opzet van dit 
proefschrift te buiten gaat. De centrale focus in deze tekst ligt op de collectieve vormen van zelfregulering binnen het 
journalistieke beroep. 
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2. Indeling volgens de bij de zelfregulering betrokken actoren: van journalistieke 
zelfregulering naar mediazelfregulering 
BETROKKENEN - Deel één wees verschillende groepen van actoren aan die (mee) 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen bij de totstandkoming en de uitbouw van zelfregulering: 
diegenen op wie de regeling van toepassing zal zijn, al dan niet vertegenwoordigd door een 
vereniging of organisatie, andere private partijen die een belang hebben bij de regulering, 
onafhankelijke derden en/of de overheid. De betrokkenheid van deze externen kan verschillende 
vormen aannemen, gaande van een raadgevende of informatieve taak als adviseur of expert tot het 
bekleden van een volwaardige positie in de organen of organisaties die belast zijn met de 
zelfregulering.  

INDIVIDUELE ZELFREGULERING - Zelfregulering begint steeds op het redactionele niveau. Zij kan 
beperkt blijven tot weinig geëxpliciteerde, maar wel gedeelde gedragsnormen waarop de 
hoofdredacteur toezicht houdt, maar kan ook leiden tot een uitgewerkte interne deontologische code 
of tot de aanstelling van een redactie-ombudsman. Het Siegal report, de doorlichting van de 
redactiecultuur en -structuur van The New York Times nadat in mei 2003 gebleken was dat die krant 
maandenlang onopgemerkt een reporter had tewerkgesteld die zijn artikels verzon of plagieerde, 
vormt daarvan een opmerkelijk voorbeeld. Eén van de onmiddellijke resultaten van het Siegal-
rapport - genoemd naar de voorzitter van het doorlichtingscomité: Allan M. Siegal - was overigens 
dat The New York Times haar historische verzet tegen de aanstelling van een redactionele 
ombudsman opzij schoof en overging tot de aanstelling van een ‘reader representative’ of ‘public 
editor’ die de link moet vormen tussen het publiek en de krant. Hij krijgt het gezelschap van een 
‘standards editor’, die als interne waakhond belast is met het opvolgen van de journalistieke 
standaarden, het inlassen van correcties en het organiseren van bijkomende opleidingen en 
vormingen. In een memo aan de staf, schreef hoofdredacteur Bill Keller (30 juli 2003): “The Siegal 
Committee believes, and I agree, that we can profit from the scrutiny of an independent reader 
representative. A pair of professional eyes, familiar with us, but independent of the day-to-day 
production of the paper, can make us more sensitive on matters of fairness and accuracy, and 
enhance our credibility”.134  

Het belang van dergelijke interne vormen van zelfregulering en -evaluatie kan niet genoeg worden 
beklemtoond. Het redactionele niveau is het eerste niveau waarop het dagelijkse deontologische 
toezicht zich afspeelt. De figuur van de hoofdredacteur en de redactiecultuur spelen daarin een 
doorslaggevende rol. Wanneer het daar fout loopt, zullen collectieve vormen van zelfregulering 
weinig zoden aan de dijk brengen.  

COLLECTIEVE ZELFREGULERING - In deze studie ligt de klemtoon evenwel op collectieve vormen van 
zelfregulering binnen de journalistiek. Voortgaand op de hoedanigheid van de bij de zelfregulering 
betrokken actoren, zullen we zien dat veel collectieve en associatieve vormen van journalistieke 
zelfregulering in oorsprong eenzijdig van aard zijn. Vanuit de journalistenverenigingen bestond er 
aanvankelijk een sterke weerstand tegen het betrekken van anderen dan beroepsgenoten bij de 
uitwerking van een zelfregulerend systeem. Die afwijzende houding hield onder meer verband met 
het feit dat journalisten zelf nog op zoek waren naar hun identiteit en sterk vasthielden aan hun 
onafhankelijkheid. Vandaag wordt de betrokkenheid van niet-journalisten in de zelfregulering - 
zowel mediadirecties of uitgevers als leden van het publiek - echter gezien als één van 
sleutelelementen voor het welslagen van zelfregulering.135 In die zin heeft de journalistieke 
zelfregulering een transitie doorgemaakt in de richting van mediazelfregulering. Anderzijds beperkt 

 
                                                 
 
134  Report of the Committee on Safeguarding the Integrity of our Journalism (The Siegal Committee), The New York Times, 

28 juli 2003. 
135 I. BEALES, Imperfect freedom. The case for self-regulation in the Commonwealth press, Commonwealth Press Union en 

Press Complaints Commission, 2002, 9. 
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die tendens zich vooralsnog in hoofdzaak tot het aspect van de handhaving van zelfregulerende 
normen. De terughoudendheid om externen te laten participeren in de zelfregulering blijft het 
grootst met betrekking tot de formulering en actualisering van de beroepsnormen. Met uitzondering 
van onder meer België, Noorwegen, Polen en Zweden, waar de codes zijn opgesteld door 
journalisten en uitgevers samen, zijn de meeste beroepscodes het uitsluitende werk van 
journalisten.136 Op het vlak van de reguleringshandhaving lijkt de betrokkenheid van leken op 
minder verzet te botsen. Vandaag tellen de meeste persraden leden van het publiek onder hun leden. 
Hun aanwezigheid in dergelijke organen wordt net gewenst om de geloofwaardigheid en legitimiteit 
van de geschillen- of klachten-behandelingsmechanismen te bevorderen, zowel naar het ruimere 
publiek toe als naar de overige leden van de sector bij wie nogal eens bezwaar bestaat tegen het feit 
dat zij binnen dergelijke organen beoordeeld worden door vakgenoten van concurrerende media. De 
betrokkenheid van het ruimere bedrijfsniveau wordt noodzakelijk geacht voor de financiële 
ondersteuning van de journalistieke initiatieven, maar wordt verder ook verantwoord door de 
overweging dat de eigenaren en directies een belangrijk aandeel hebben in het creëren van de 
mogelijkheidsvoorwaarden voor deontologisch gedrag op de werkvloer.  

EIGENHEID - Een belangrijke eigenheid van de collectieve en associatieve journalistieke 
zelfregulering is tot slot dat journalistieke zelfregulering, omwille van haar verbondenheid aan de 
vrijheid van meningsuiting, nooit een algemene reikwijdte zal bereiken. Anders dan voor de 
traditionele vrije beroepen die gecontroleerd worden door wettelijk bekrachtigde beroepsinstituten 
berust zelfregulering in de journalistiek op de vrijwillige medewerking van de betrokkenen. Het 
basisprincipe waarop de journalistieke zelfregulering drijft, is de overtuiging dat journalisten 
gevoelig zijn aan de morele druk en controle van hun beroepsgenoten en bereid zijn zich vrijwillig 
aan een dergelijk toezicht te onderwerpen.  

3. Indeling in functie van de mate van overheidstussenkomst  
AMBIVALENTIE - Daar waar er zich een consensus lijkt af te tekenen rond de actieve participatie van 
mediagebruikers en mediadirecties – zij het in verschillende mate naargelang de aspecten van de 
reguleringsketen – wordt veelal dubbelzinnig gereageerd op de vraag naar de rol van de overheid in 
de journalistieke zelfregulering.  

Vanuit de sector krijgt zelfregulering doorgaans een strikte invulling wat de betrokkenheid van de 
overheid betreft. Echte zelfregulering is zelfregulering die buiten de greep van de overheid blijft. 
Ian Beales, die verbonden is aan de Britse persraad en een rapport schreef over zelfregulering in de 
Commonwealth, merkt op: “In a genuinely self-regulatory regime, the state is kept at arm’s length, 
neither providing funding nor having undue influence”.137 In de praktijk blijkt die principiële 
houding evenwel lang niet altijd houdbaar. Zo wordt van de overheid doorgaans minstens een 
ondersteunende rol verwacht bij de uitbouw van de journalistieke zelfregulering, in de eerste plaats 
natuurlijk door mede garant te staan voor de bescherming van de fundamenten van de persvrijheid 
(waartoe ook het bronnengeheim kan worden gerekend). In Vlaanderen is de overheid bovendien, 
via de Vlaamse Journalistenvereniging, mede-financier van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek.  

 
                                                 
 
136  U. SONNENBERG, “Regulation and Self-Regulation of the Media”, in U. SONNENBERG (ed.), Organising Media 

accountability - Experiences in Europe, Maastricht, European Journalism Centre, 1997, 20. Te noteren valt echter dat een 
deel van het normerende en codificerende werk in toenemende mate wordt overgenomen door (vaak gemengd 
samengestelde) persraden. Dat is bijvoorbeeld het geval met de richtlijnen die de Vlaamse Raad voor de Journalstiek 
uitvaardigt ter aanvulling van de bestaande codes of met de Leidraad die de Nederlandse Raad voor de Journalistiek in 
2007 bekendmaakte. 

137  I. BEALES, Imperfect freedom. The case for self-regulation in the Commonwealth press, Commonwealth Press Union en 
Press Complaints Commission, 2002, 8. 
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 HOOFDSTUK 2 

 HET JOURNALISTIEKE BEROEP: ONTSTAAN, ONTWIKKELING EN 
CONTEXTUALISERING 

AFDELING 1. ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN HET JOURNALISTIEKE 
BEROEP 

Om het beeld van de journalistiek te verfijnen, ‘skimmen’ we in deze paragraaf doorheen de 
oorsprong en ontwikkeling van het journalistieke beroep. Het volstaat daarbij enkele 
sleutelelementen aan te brengen die toelaten de journalistiek beter te positioneren. Vervolgens 
trachten we deze ontwikkelingen in een tweede punt in een meer theoretisch kader te plaatsen. Het 
analyseschema dat daarvoor meestal wordt gebruikt, dat van de ‘professionalisering’, is afkomstig 
uit de beroepensociologie. In een latere paragraaf zullen de meer recente invloeden en wijzingen in 
het beroep en hun consequenties voor de journalistieke zelfregulering meer in detail worden 
uitgewerkt.  

§1. Historische wortels van de journalistiek1

Toen God het niet meer wist, schiep Hij de journalist. 

(L. Weemoedt, Van harte beterschap, 125) 

 
ROMEINEN - Waar men de oorsprong van de journalistiek situeert, hangt uiteraard af van de definitie die men 
er aan geeft. Wanneer men de journalistiek louter technisch definieert, als het dagelijks voor een publiek 
actuele en informatieve teksten redigeren en deze verspreiden via technische reproductiemiddelen, dan kan 
men besluiten dat journalistiek ‘van alle tijden’ is. Al rond 500 voor Christus verschenen in China publicaties 
die als de voorlopers van de moderne krant kunnen worden beschouwd. In de Westerse cultuur wordt de 
oorsprong van de krant in het oude Rome gesitueerd, waar aan het einde van de republiek de zogenaamde 
Acta Diurna, de dagelijkse handelingen, werden openbaar gemaakt met – onder meer - verslagen over 
belangrijke processen of mededelingen van algemeen belang. Hun naam is verbonden met die van Julius 
Caesar die, toen nog als Consul, in 59 voor Christus het bevel gaf om er ook uittreksels uit de handelingen en 
besluiten van de senaat in openbaar te maken, onder meer in de hoop dat het de senatoren tot meer overwogen 
tussenkomsten in de senaat zou bewegen. De Acta Diurna, waarin de woorden ‘journalist’ en ‘journal’ hun 
etymologische voorouder herkennen, worden daarom genoemd als de eerste dagbladen. Hun 
overheidsgestuurd karakter en het feit dat zij door overheidsambtenaren werden opgesteld, maakt evenwel dat 
zij veeleer als voorlopers van het Staatsblad gelden. In diezelfde periode ontwikkelden zich in het oude Rome 
ook de eerste privé-initiatieven die gericht waren op de nieuwsvoorziening. Rijke Romeinen kochten op de 
slavenmarkt ontwikkelde slaven die zij als reporters op pad stuurden om nieuws te vergaren of vergaderingen 
bij te wonen. In de brieven van Cicero zijn bovendien verwijzingen terug te vinden naar private 
beroepscorrespondenten die er een soort particulier nieuwsagentschap op nahielden en zo verantwoordelijk 
waren voor de eerste, door professionals, geschreven kranten.2 Cicero ergerde zich met name aan de 
sensatiebeluste geschriften van een zekere Chrestus, een journalist avant la lettre, die nieuws inzamelde en 

 
                                                 
 
1  Bij deze zeer beknopte historische schets past een relativerende noot. De discussie over de zelfregulering in de journalistiek 

is vaak gekenmerkt door een gebrekkig inzicht in de historiciteit van bepaalde fenomenen. Het omgekeerde is evenwel 
evenmin te verkiezen. Tussen de zeventiende eeuwse publicisten en drukkers van ‘couranten’, de journalisten van het begin 
van de twintigste eeuw en de hedendaagse journalist kan er op het eerste gezicht een gevoelen van continuïteit ontstaan, 
maar wanneer men rekening houdt met de in de volgende paragrafen omschreven evoluties zal die indruk voor een groot 
deel blijken te zijn (H. WIJFJES, Journalistiek in Nederland 1850-2000. Beroep, cultuur en organisatie, Amsterdam, Boom, 
2004, 12).  

2  T. LUYKX, Evolutie van de communicatiemedia, Brussel, Elsevier, 1978, 17. 

 125



H2. Het journalistieke beroep 

 

door kopiisten liet vermenigvuldigen voor zijn abonnees, vooral rijke politici.3 Ook de wrevel die de media 
opwekken, blijkt met andere woorden van alle tijden te zijn.  

MIDDELEEUWEN - Daarna zou het wachten zijn tot een stuk in de middeleeuwen vooraleer er terug personen 
gesignaleerd werden die zich beroepshalve bezig hielden met de schriftelijke verspreiding van ‘nieuws’. In 
die tijden gebeurde de nieuwsuitwisseling immers in hoofdzaak mondeling, onder meer door middel van 
stadsboden en rondreizende kooplieden, pelgrims en zangers. Deze laatste categorie, de minnestrelen, 
troubadours en trouvères, worden door sommigen als de rondreizende journalisten van de middeleeuwen 
voorgesteld.4 Maar er waren ook geschreven nieuwsbronnen. Er is een koninklijke ordonnantie bekend van 
1275, vernieuwd in 1378, die zich richtte tegen de verspreiders van valse nieuwsberichten. Verder is bekend 
dat in Engeland in de veertiende eeuw rijke families bepaalde beroepsmensen aanwierven om hen op de 
hoogte te houden. Ook in Italië ontwikkelden zich in die periode geschreven kranten die werden opgesteld 
door beroepsmensen en verkocht aan staatslieden en handelaars. Al deze geschreven couranten waren zeer 
duur en daardoor alleen toegankelijk voor een kleine elite. Van een voor de massa toegankelijke 
nieuwsvoorziening was er op dat moment nog geen sprake.5

BOEKDRUKKUNST - Rond het midden van de vijftiende eeuw doet de boekdrukkunst haar intrede. Vanaf dat 
moment gebeurt de nieuwsvoorziening voor het eerst op grotere schaal door middel van gedrukte 
vlugschriften. Deze vlugschriften, die een ruime verspreiding kenden en gericht waren op de actualiteit, 
worden als de directe voorlopers van de latere krant gezien6, maar misten het kenmerk van de vaste 
periodiciteit om als echte kranten te kunnen gelden.7 Die laatste verschenen pas bij het begin van de 
zeventiende eeuw en zouden zich in de tweede helft van de negentiende eeuw opwerken tot een waar 
massamedium.8  

EERSTE COURANTEN - Belangrijk is dat de eerste ‘couranten’ ontstonden in de periode van het vorstelijk 
absolutisme. De gazettiers werden bijgevolg aan voorafgaande censuur onderworpen. Door de aankoop van 
een drukkers- en/of gazettiersoctrooi verwierf men het alleenrecht voor de nieuwsvoorziening in een bepaald 
grondgebied, maar de berichtgeving moest beperkt blijven tot officiële overheidsberichten, aangevuld met 
buitenlands nieuws. Opinievorming was uit den boze. In die zin waren zij meer verspreiders van nieuws dan 
echte kranten. De opkomst van de politieke pers, die zich het recht toeeigende om kritiek uit te oefenen op het 
beleid, kreeg het eerst voet aan wal in Engeland, nadat daar in 1695 het toelatingsbrevet en de preventieve 
censuur werden afgeschaft. In de West-Europese landen begon de strijd voor een vrije politieke pers pas in de 
tweede helft van de achttiende eeuw. België was het eerste land dat door zijn grondwet van 7 februari 1831 op 
blijvende wijze de klassieke overheidsbeperkingen van het Ancien Regime afschafte. 

ONTSTAAN MODERNE JOURNALISTIEK - De meeste auteurs situeren het ontstaan van de hedendaagse 
journalistiek, als groep van ‘professionele communicatoren’ gericht op de verspreiding van nieuwsfeiten, 
omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Splichal en Sparks onderscheiden drie historische periodes in 
de ontwikkeling van de journalistiek: een periode van occasionele journalistieke activiteit tot aan de 
zeventiende eeuw, een tweede periode van ‘part time’ journalistiek tijdens de zeventiende en de achttiende 
 
                                                 
 
3  Uit Ad familiares (II, 8), de bundeling van brieven die Cicero tussen 68 voor Christus en 43 na Christus schreef aan 

vrienden en bekenden; T. LUYKX, Evolutie van de communicatiemedia, o.c., 7-8. 
4  T. LUYKX, Evolutie van de communicatiemedia, o.c., 12. 
5  Zij misten bijgevolg het kenmerk van publiciteit dat wel het vlugschrift ene de krant bezat (T. LUYKX, o.c., 18). 
6  LUYKX verwijst daarvoor naar het feit dat vlugschriften in hun titels dezelfde woorden opnemen als de eerste werkelijke 

gazettiers uit de 17de eeuw. Dat toont volgens hem aan dat zij als de onmiddellijke voorlopers van de kranten gezien 
kunnen worden en dat de drukkers van vlugschriften dezelfde journalistieke bedoelingen hadden als de eerste gazettiers.  

7  Vermeldenswaard is nog dat er toen reeds verschillende types van vlugschriften bestonden. De meeste behandelden politiek 
en militair nieuws, maar er waren er ook die louter sensatienieuws bevatten (natuurverschijnselen, ziektes, moorden, 
heksenprocessen ...). Daarnaast kende men in die tijd de pamfletten of schotschriften die erop gericht waren de publieke 
opinie te beïnvloeden, vlugschriften met overheidsberichtgeving en de prognosticaties, vlugschriften die 
toekomstvoorspellingen inhielden (T. LUYKX, Evolutie van de communicatiemedia, o.c., 23-29). 

8  In de Spaanse Nederlanden wordt de Antwerpenaar Abraham Verhoeven algemeen aangeduid als de eerste gazettier. Hij 
kreeg zijn drukkerspatent van de Aartshertogen Albrecht en Isabella op het einde van 1605. Op 27 juni 1629 verschijnt het 
eerste nummer van zijn Wekelijcke Tijdinghe dat alle wezenskenmerken van de krant draagt (T. Luykx, o.c., 37). Omwille 
van het tijdrovende karakter van het drukproces, haalden de eerste werkelijke kranten bij het begin van de 17de eeuw 
slechts een wekelijkse periodiciteit. Het eerste bekende dagblad is de “Einkommenden Zeitungen”, uitgegeven in Leipzig 
vanaf 1 juli 1650. In Engeland volgde in 1702 de Daily Courant.  
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eeuw en de ‘full-time’ journalistiek.9 Die laatste ontstond rond het midden van de negentiende eeuw, op het 
ogenblik dat de krant haar ‘industriële omwenteling’ doormaakte.10 Vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw groeide de goedkope krant, in de zin van “een op de actualiteit gericht periodisch en continu drukwerk”, 
aldus uit tot het eerste communicatiemedium dat de massa bereikte.11 Naarmate nieuws meer werd gezien als 
een product dat door de mediabedrijven aan een consument moet worden verkocht, groeide de behoefte aan 
bijkomende professionele leveranciers van dit goed. Aldus zag de moderne journalist het levenslicht: een 
werknemer in dienst van een media-organisatie en betaald om nieuws te vergaren. Daarmee ging ook een 
belangrijke organisatorische vernieuwing gepaard: journalisten waren niet langer zelfstandige, 
alleenwerkende, all-rounders, maar werden samengebracht in redacties, met een fragmentering en 
differentiëring van de journalistieke functies tot gevolg.12 Stilaan ontwikkelde zich ook een 
gemeenschappelijke journalistieke stijl en methode. De reactieve en verhalende, zelfs ‘literaire’ journalistiek 
werd verlaten ten voordele van een meer neutrale vorm van verslaggeving, waarbij de ‘neutrale’ weergave 
van nieuwsfeiten de voorkeur kreeg op liederlijke omschrijvingen. De opkomst van professionele 
wereldnieuwsagentschappen, die immers aan kranten van verschillende strekkingen informatie moesten 
kunnen leveren, verscherpte die tendens naar een objectivering van de berichtgeving.13 Zo ontstond een 
journalistieke methode waarbij de nadruk wordt gelegd op het vergaren en onderzoeken van onpartijdige, 
verifieerbare nieuwsfeiten. Zo groeide stilaan ook een eigen professionele identiteit van de journalist.14 
Interessant is dat volgens Schudson de technologische ontwikkelingen daar een belangrijke rol in speelden. 
Zo verleende het ontstaan van de interviewtechniek in die periode de journalist een meer actieve en zichtbare 
rol in het communicatieproces.15 Tekenend voor het ontstaan van een afzonderlijke journalistieke kaste of 
klasse was de oprichting van professionele unies en verenigingen enerzijds en van journalistenopleidingen 
anderzijds aan het einde van de negentiende eeuw.16 Dat creëerde een bijzonder elan rond de 
geloofwaardigheid, stijl, verantwoordelijkheid en beroepseer van de professionele journalist.17  

§2. Professionalisering van de journalistiek? 

EVOLUTIE JOURNALISTIEK BEROEP - Bovenstaande summiere historische situering geeft aan hoe de 
journalistiek zich vanaf het einde van de negentiende eeuw verzelfstandigd heeft tot een ‘vak’, met 
beroepsmensen die van de uitoefening ervan hun dagtaak maken en over specifieke vaardigheden 
beschikken die hen onderscheiden van anderen die informatie verzamelen en openbaren. Die 

 
                                                 
 
9  S. SPLICHAL en C. SPARKS, Journalists for the 21st Century. Tendencies of Professionalization Among First-Year Students 

in 22 Countries, Norwood, Ablex Publishing Corporation, 1994, 17 (hierna verkort: S. SPLICHAL en C. SPARKS, Journalists 
for the 21st Century). 

10  T. LUYKX, Evolutie van de communicatiemedia, Brussel, Elsevier, 1978, 103-142. Technische ontwikkelingen maakten een 
snelle en massale productie mogelijk. De vermindering van de productiekosten, de inschakeling van betaalde advertenties 
en de afschaffing van de zegelbelasting zorgden er tegelijk voor dat de krant een goedkoop massaproduct werd. Tot slot 
ging in die periode ook het aantal potentiële lezers met rasse schreden vooruit door evoluties als de uitbreiding van de 
schoolplicht, de grotere politieke betrokkenheid van de bevolking ten gevolge van de hervormingen in het kiesrecht, de 
verstedelijking van de bevolking en de beginnende ontvoogding van de vrouw. 

11  T. LUYKX, Evolutie van de communicatiemedia, Brussel, Elsevier, 1978, 2. LUYKX definieert een krant als volgt: een 
druksel dat is afgestemd op de actualiteit, met een vaste periodiciteit verschijnt, een continu karakter bezit en voor iedereen 
toegankelijk (openbaar) is (T. LUYKX, o.c., 34). Vier essentiële kenmerken dienen dus aanwezig te zijn opdat er van een 
krant sprake kan zijn: actualiteit, periodiciteit, publiciteit en continuïteit (veruitwendigd door een vaste titel, maar ook 
innerlijk: een vaste geestelijke oriëntering) (T. LUYKX, o.c., 32).  

12  J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, Amsterdam, Cramwinckel, 1997, 124. 
13  Het Amerikaanse Associated Press werd opgericht in 1848 en het Engelse Reuter in 1851. 
14  Beide kunnen niet los van elkaar gezien worden. Het ontstaan van een journalistieke kaste was tegelijk een voorwaarde 

voor en het resultaat van de hervorming kranten in meer ondernemingsgerichte verbanden en het ontstaan van massamedia. 
Zie: A. HEINONEN, Journalism in the Age of the Net. Changing Society, Changing Profession. Electronic Dissertation, 
Tampere, Acta Electronica Universitatis Tamperensis 175, 1999, 18 (hierna verkort: A. HEINONEN, Journalism in the Age 
of the Net). 

15  M. SCHUDSON, The power of news, Cambridge/ Massachusettes/Londen, Harvard University Press, 1995, 91-92. 
16  In Zweden werd bijvoorbeeld in 1874 een ‘Publicistklubben’ opgericht. In Nederland werd de eerste journalistenvereniging 

opgericht in 1883 (H. WIJFJES, o.c., 12). In België ontstond eind 1885 een ‘Bond der Belgische Drukpers’ (infra, deel III). 
In die periode werden ook de eerste handboeken en opleidingen voor journalistiek samengesteld: S. WEISCHENBERG, 
Journalistik. Medienkommunikation: Theorie und Praxis (I. Mediensysteme, Medienethik, Medieninstitutionen), Opladen, 
Westdeutscher Verlag, 1992, 13-17.  

17  H. WIJFJES, o.c., 12.  
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ontwikkeling zou zich verder doorzetten in de loop van de twintigste eeuw. Parallel met een 
professionele identiteit ontwikkelden zich vaste praktijken en gedeelde normen in het journalistieke 
beroep. Het ontstaan van beroepsopleidingen, de redactie van journalistieke codes en de strijd voor 
de bescherming van een eigen beroepstitel vormden daar de veruitwendiging van.  

PROFESSIE EN PROFESSIONALISERING - Doorheen de vorige eeuw is getracht deze transformaties nader 
te analyseren aan de hand van sociologische concepten en inzichten omtrent ‘professies’ en 
‘professionalisering’. Problematisch daarbij is dat er noch in de (beroepen-)sociologie, noch 
daarbuiten, een consensus bestaat over de inhoud, de praktische invulling en de theoretische 
fundamenten van die concepten. In de literatuur met betrekking tot de journalistiek (maar zeker niet 
alleen daar) wordt daarenboven nogal eclectisch omgesprongen met de algemene 
professionaliseringstheorieën, zelfs in die mate dat men zou kunnen zeggen dat de 
professionaliseringstheorie er een nieuw leven is gaan leiden.18 De verklaring daarvoor ligt mede in 
het feit dat het ‘professie’-concept niet alleen analytische doeleinden dient, maar ook een 
strategische aanwending kent. Dat wordt zodadelijk nog uitgewerkt. Het gevolg daarvan is dat het 
concept voor de enen verbrand is en voor de anderen verwaterd is tot een “symbolisch label voor 
een gewenste status”.19 In het verleden is er daarom wel eens voor gepleit om het concept als 
sociologische term overboord te gooien.20  

RELEVANTIE - Al deze kritieken ten spijt, leeft de professionaliseringsgedachte vandaag voort in haar 
toepassing op een hele resem beroepscategorieën. Ook voor wie de journalistiek bestudeert, is de 
professionaliseringsliteratuur zowat een obligate uitstap geworden. Ontelbare auteurs hebben de 
journalistiek getoetst aan de criteria die de beroepensociologie voorstelt om de evolutie van een 
beroepsactiviteit naar een professie te schetsen.21 Toch wordt het onderwerp hier niet alleen uit 
volgzaamheid aangesneden. Het heeft voor deze context een bijzondere relevantie door de 
verbondenheid met de idee van zelfregulering. Zelfregulering heeft met name een dubbel statuut ten 
opzichte van professionalisering. Zelfregulering is tegelijk een uitkomst van en een voorwaarde tot 
een professionaliseringsproces. Professionalisering is, ten eerste, een proces van groepsvorming of 
collectivisering. In dat opzicht spoort het met de eerste basisvereiste voor het ontstaan van 
zelfregulering die we in deel één aangaven. Tegelijk zal zelfregulering op zijn beurt leiden tot een 
versterking van de groepscultuur en -organisatie en bijgevolg bijkomende impulsen geven in de 
richting van professionalisering.  

1. Duiding van het professionaliseringsbegrip 

1.1. Drie betekenislagen 
Voor een goed begrip is het van belang de betekenislagen die rond de begrippen ‘professie’ en 
‘professionalisering’ zijn ontstaan te ontrafelen. Grosso modo komen zij in drie betekenissen ter 
sprake in verband met de journalistiek.22  

 
                                                 
 
18  Voor een overzicht vóór 1980: zie T. VAN DER KROGT, Professionalisering en collectieve macht. Een conceptueel kader, ’s 

Gravenhage, Vuga-uitgeverij, 1981, 10-11. 
19  Overigens is het professionaliseringsbegrip ook binnen de klassieke professies niet onbetwist en aan erosie onderhevig.  
20  A.L. MOK, Professie en professionalisering. Een trendrapport, Amsterdam, Stichting interuniversitair instituut voor 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 1973, II.3. MOK stelt voor de term professie te verwerpen. Het daarvan afgeleide 
‘professionalisering’ wil MOK wel behouden. Hij onderscheidt daarin negen betekenissen van professionalisering gaande 
van ‘minder amateuristisch worden’ tot ‘de wording van een professie’ (A.L. MOK, o.c., III.1).  

21  In het Nederlandse taalgebied zie J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, Amsterdam, Cramwinckel, 1997, 
123-128; S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be. Een studie naar de mogelijkheden en gevolgen van het internet voor de 
journalistieke nieuwsgaring en nieuwsproductie, diss. doct., R.U.Gent, 2004, 103-111 (hierna verkort: S. PAULUSSEN, 
Journalistiek@internet.be) en K. DE CLERCQ, Journalistieke zelfregulering. Het belang van deontologische codes en 
zelfregulering in de journalistieke praktijk, Leuven, Acco, 2002, 19-24. 

22  S. SPLICHAL en C. SPARKS, Journalists for the 21st Century, 34-36. 
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1. BEROEPSACTIVITEIT - In de meest ruime en tegelijk ook meest alledaagse betekenis staat 
‘professioneel’ of ‘professional’ tegenover ‘amateur’ of ‘leek’. De term duidt dan op personen die 
hun inkomen ontlenen aan een bepaalde beroepsactiviteit. In die zin onderscheiden professionele 
loodgieters, wielrenners en koks zich van doe-het-zelvers, amateurwielrenners en hobbykoks. Het 
leidt weinig twijfel dat de journalist in die zin een ‘professional’ is, die zich onderscheidt van de 
gelegenheidsschrijver. Dat kwam reeds tot uiting bij de vraag naar de afbakening van het 
journalistieke beroep. Zowat alle begripsomschrijvingen erkennen dat de journalistiek een 
volwaardige beroepsbezigheid is. Vanuit die optiek bekeken zou men, met verwijzing naar het 
voorbeeld van Chrestus, kunnen stellen dat de journalistiek zich al in het Oude Rome 
geprofessionaliseerd heeft.  

2. EEN ‘VAK’ OF ‘MÉTIER’ - Een tweede betekenis duidt niet alleen op het uitgroeien van een bepaalde 
bezigheid tot een vak waarmee men de kost kan verdienen, maar duidt op het ontstaan van een reeks 
karakteristieke (hoofdzakelijk technische) vaardigheden, routines en principes rond die 
beroepsbezigheid, op basis waarvan de beroepsbeoefenaars een gezamenlijk beeld van het beroep 
ontwikkelen. Deze tweede notie situeert zich met andere woorden op een mesoniveau, het niveau 
van de groep, daar waar de eerste betekenis zich op een meer individueel niveau situeerde. Aldus 
begrepen zou men kunnen stellen dat de professionalisering van de journalistiek zich vanaf het 
einde van de 19de eeuw heeft ingezet.23  

3. EEN ‘PROFESSIE’ (s.s.)24 - Niemand zal ontkennen dat de journalistiek in de twee voorgaande 
betekenissen een professionalisering heeft doorgemaakt. Van “A craft to be mastered in four days 
and abandoned at the first sign of a better job”, is zij geëvolueerd tot een volwaardig vak dat een 
specifieke vakkennis en -kunde veronderstelt.25 De discussie over de professionalisering van de 
journalistiek moet dan ook gezien worden in het licht van een derde betekenislaag van het 
professionaliseringsconcept. In de strikt sociaal-wetenschappelijke traditie worden de concepten 
‘professie’ en ‘professionalisering’ namelijk voorbehouden voor een bijzondere categorie van 
intellectuele beroepen die een vitale en door de samenleving belangrijk geachte dienst behartigen en 
omwille van die bijzondere verantwoordelijkheid een geprivilegieerd statuut kennen op het vlak van 
autonomie en zelfcontrole. Dean Roscoe Pound sprak in 1953 over “a group of men pursuing a 
learned art … in the spirit of public service”.26 Hij had daarbij drie ‘oer-professies’ in het 
achterhoofd: de geneeskunde, de advocatuur en de geestelijkheid. Tot op de dag van vandaag blijft 
er discussie bestaan over de beroepsactiviteiten die aan dat lijstje kunnen worden toegevoegd. 

1.2. Professies en professionalisering: twee analyseniveaus 
Bij de studie van professies en professionaliseringsprocessen (in de strikte zin) zijn twee 
analyseniveaus te onderscheiden. Een eerste, descriptieve benadering hanteert de concepten als 
model voor de beschrijving van de ontwikkelingsstadia en eigenheden van beroepsactiviteiten. Een 
tweede, functionele benadering, legt de nadruk op de aard en betekenis van professies in het 
maatschappelijk veld.  

1.2.1. Professionalisering als descriptief model 
 
                                                 
 
23  In de Verenigde Staten al rond het midden van de negentiende eeuw: N.L. ROBERTS en G. DELL’ORTO, 

“Professionalization of Journalism”, in J.R. SCHEMENT (ed.), Encyclopedia of Communication and Information, New York, 
Macmillan, 2002, II, 498. 

24  Naar analogie met de Engelstalige term ‘profession’ wordt in het Nederlands voor deze specifieke categorie de term 
‘professie’ gehanteerd, om het onderscheid te maken met een ‘vak’ of ‘métier’ zoals bedoeld in de tweede betekenislaag (in 
het Engels aangeduid als ‘occupation’). In de eerste fase gaat het dan om het ontstaan van een ‘beroep’, dat uiteindelijk 
door het ontstaan van routines en praktijken een ‘vak’ wordt en tot slot in een aantal gevallen een echte ‘professie’ kan zijn 
of worden. 

25  Citaat van een zekere MENCKEN, aangebracht door A. DELANO, “No Sign of a Better Job: 100 years of British journalism”, 
Journalism Studies 2000, vol. 1, afl. 2, 261. 

26  Geciteerd door L.W. HODGES, “The Journalist and Professionalism”, J.M.M.E. 1986, vol. 1, afl. 2, 32-33. 
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TWEE BENADERINGEN - Naast de drie hoger genoemde ‘oer-professies’ hebben heel wat andere 
beroepen een professionele status opgeëist. Daaruit ontstond de vraag naar de aflijning van het 
professionaliseringsconcept. Schematiserend zijn daarin twee benaderingen te onderscheiden. Van 
der Krogt maakt een onderscheid tussen een ‘kenmerkbenadering’ van professionalisering, die 
uitgaat van de kenmerken van dé professie (als ideaal of werkelijk bestaand)27 en een 
‘procesbenadering’, die de nadruk legt op het proces waarbij beroepen gaandeweg evolueren in de 
richting van die (ideale) professie.28 Beide zijn uiteraard niet geheel van elkaar te scheiden: het 
professionaliseringsproces is uiteraard gericht op het verwerven van de typische kenmerken van 
professionalisering. Omgekeerd maken de typische kenmerken, waaronder de dienstbaarheid ten 
opzichte van de cliënt en de samenleving, dat slechts een beperkt aantal beroepen in aanmerking 
komt om het professionaliseringsproces succesvol te doorlopen en zo de status van professie te 
verwerven.29

PROCESBENADERING - De Amerikaanse onderzoeker Harold Wilensky verzette zich al in 1964 tegen 
de neiging van onderzoekers om elke beroepsbezigheid als een professie te kwalificeren.30 Volgens 
Wilensky worden aan professies doorgaans twee onderscheidende kenmerken toegeschreven: 1. hun 
beroepsactiviteit steunt op een zekere technische expertise, een systematisch geheel aan kennis dat 
alleen door een welbepaalde langdurige vorming kan worden vergaard31 en 2. de ‘professional’ 
onderwerpt zich aan een set van professionele normen die uiting geven aan een ideaal van 
dienstbaarheid ten aanzien van de cliënt of samenleving als geheel. Dat laatste veronderstelt dat de 
professional de belangen van zijn cliënt laat voorgaan op zijn persoonlijke of commerciële 
belangen.32 Ware professies hebben volgens Wilensky een traject langsheen vijf stadia afgelegd. In 
een eerste fase is vereist dat een bepaalde groep zich voltijds begint toe te leggen op een specifieke 
activiteit. Deze groep kan ontstaan uit de switch van amateurisme naar professionalisme, maar kan 
ook volgen uit de functionele specialisatie binnen een bestaande beroepsbezigheid. Logischerwijze 
ontstaan dan al snel opleidings- en selectiemechanismen (stap twee) en vervolgens professionele 
organisaties waarin de pioniers van het beroep en de nieuwkomers zich verenigen (stap 3). Die 
beide stappen leiden tot het uitkristalliseren van standaarden en normen zowel voor de interne 
werking van de groep als voor de relatie met concurrerende groepen. Dergelijke professionele 
standaarden vervullen - aldus Kepplinger en Köcher - een dubbele functie. Enerzijds laten zij de 
beroepsbeoefenaars toe om hun eigen opvattingen en die van collega’s te toetsen aan 
maatschappelijke normen en waarden, maar tegelijk bieden ze ook een vorm van zelfbescherming 
tegen invloeden van buitenaf.33 De vierde etappe veronderstelt dat de beroepsgroep zich ruimer gaat 
profileren, op zoek naar publieke erkenning en de juridische steun die nodig is om de controle te 
krijgen over de toegang tot het beroep en het toezicht op de naleving van de beroepspraktijken. Een 
 
                                                 
 
27  MOK spreekt in dit verband over de ‘attributen- of elementenbenadering’ (A.L. MOK, o.c., III.10). 
28  T. VAN DER KROGT, Professionalisering en collectieve macht. Een conceptueel kader, ’s Gravenhage, Vuga-uitgeverij, 

1981, 36-37. VAN DER KROGT plaatst daar nog een functionalistische benadering tegenover die vooral oog heeft voor de 
wijze waarop de bestaande professies functioneren en voor de samenleving wezenlijke taken vervullen. In deze benadering 
wordt professionalisering veeleer gezien als een proces waarbij – doordat een beroep een taak gaat vervullen die essentieel 
wordt geacht in de samenleving – dit beroep bepaalde kenmerken en ‘privileges’ (met name autoriteit, gebaseerd op een 
superieure technische competentie) verwerft. Tot slot kan ook een ‘machts- of beheersingsbenadering’ worden onderkend 
die de nadruk legt op de machts- en controlemechanismen in de professionele beroepen. Deze benadering ziet 
professionalisering dan ook als het proces waarbij een beroepsgroep tracht de eigen machtspositie te consolideren en meer 
zeggenschap te verwerven over de eigen werksituatie, over andere beroepen of over cliënten (T. VAN DER KROGT, 
Professionalisering en collectieve macht. Een conceptueel kader, ’s Gravenhage, Vuga-uitgeverij, 1981, 38). We gaan hier 
voorbij aan de uitvoerige kritieken die ten aanzien van elk van deze benaderingen zijn geformuleerd. Zij zijn in deze 
context minder relevant. Wat ons interesseert is dat deze criteria worden opgepikt binnen de literatuur over de journalistiek 
en waarom dat gebeurt. 

29  M. ALLISON, “A literature Review of Approaches to the Professionalism of Journalists”, J.M.M.E. 1986, vol. 1, afl. 2, 6. 
30  H.L. WILENSKY, “The Professionalization of Everyone?”, The American Journal of Sociology 1964, vol. 70, afl. 2, 137-

138. 
31  ‘Technisch’ mag volgens WILENSKY niet begrepen worden als ‘wetenschappelijk’ (H.L. WILENSKY, l.c., 138). 
32  H.L. WILENSKY, l.c., 140. 
33  H.M. KEPPLINGER en R. KÖCHER, “Professionalism in the mediaworld?”, E.J.C. 1990, afl. 5, 293. 
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belangrijke stap daarin is veelal de invoering van wettelijke restricties op het gebruik van de 
beroepsnaam. Als laatste stap, aldus Wilensky, nemen de leden van de groep een formele ethische 
code aan met: “rules to eliminate the unqualified and unscrupulous, rules to reduce om internal 
competition, and rules to protect clients and emphasize the service ideal”.34 Heel wat 
beroepsbezigheden slagen er volgens Wilensky niet in het professionaliseringstraject volledig te 
doorlopen, bijvoorbeeld omdat zij steunen op een te algemene of te vage kennisbasis of omdat hun 
organisatorische context geen ruimte laat voor autonomie en de onderwerping aan een 
dienstbaarheidsideaal.35

KENMERKENBENADERING - Couranter (in vergelijking met de procesbenadering) is een benadering die 
vertrekt vanuit de kenmerken die professies onderscheiden van andere (niet-professionele) 
beroepscategorieën.36 Vermits deze kenmerken doorgaans worden afgeleid uit een ideaalbeeld van 
een volwaardige professie, bestaat er geen gestandaardiseerde lijst van maatstaven waaraan de 
professionaliseringsgraad kan worden afgelezen. Wilensky bleef met zijn twee centrale kenmerken 
ver onder het gemiddelde. De omvang van de ‘checklists’ varieert van gemiddeld vier à vijf 
parameters tot 23.37 Ondanks verschillen tekent zich daarin een duidelijke harde kern af.38 Klassieke 
kenmerken van professies zijn: een op een specialistische, theoretische kennis en een specifieke 
praktische deskundigheid gestoelde beroepsactiviteit39, een bijzondere deskundigheid en 
dienstbaarheid tegenover de cliënt en de samenleving als geheel en de inbedding van de 
beroepsactiviteit in een sterke, autonome organisatiecultuur en -structuur van waaruit 
gemeenschappelijke waarden en normen worden geformuleerd en gesanctioneerd. In dat laatste 
element schuilt meteen ook de relevantie voor zelfregulering. Kenmerkend voor professies is de 
aanwezigheid van een stabiele en sterke beroepsorganisatie en -structuur. Dat plaatst hen in een 
sterke startpositie voor de uitbouw en legitimering van zelfregulering.  

DRIE PIJLERS IN KENMERKENBENADERING - Jane Singer, één van de pioniers in het onderzoek naar de 
aard en eigenheid van de internetjournalistiek, geeft in het tijdschrift Journalism een interessante 
samenvatting van de kenmerkbenadering rond drie pijlers: een cognitieve dimensie, een normatieve 
dimensie en een evaluatieve dimensie. De cognitieve dimensie houdt in dat een professie steunt op 
een specifieke theoretische kennis en specifieke vaardigheden die zijn verworven via een 
langdurige, voorgeschreven, gecontroleerde en veelal academische opleiding. Professionalisering 
hangt dan ook gewoonlijk samen met de uitbouw van een opleiding en het daarbij horende 
 
                                                 
 
34  H. WILENSKY, l.c., 145. 
35  H. WILENSKY, l.c., 156-157. 
36  Vanuit de kenmerkenbenadering zijn categorieën van beroepen opgesteld om diverse gradaties van professionalisering 

weer te geven. De notie semi-professie is daarvan de meest gebruikte in relatie tot de journalistiek. Zij is onder meer 
voorgesteld voor sociale beroepen die zich meer rond bepaalde vaardigheden concentreren dan rond een coherent geheel 
van theoretische kennis.  

37  VAN DER KROGT verwijst naar de opsomming van GREENWOOD als één van de eerste en bekendste (1957): 1. er is een basis 
van systematische theorie, die onder meer dient om het domein af te bakenen; 2. de autoriteit van de professional wordt 
erkend door de cliënten; de professional bepaalt de behoeften van de cliënt; 3. de samenleving keurt deze autoriteit goed en 
sanctioneert ze; 4. er is een ethische code om misbruik van de autoriteitspositie te voorkomen, die er mede op gericht is, de 
samenleving ervan te overtuigen dat het belang van de cliënt voorop staat en 5. er is een professionele cultuur, die wordt 
ondersteund door formele professionele verenigingen (T. VAN DER KROGT, o.c., 39). In het Nederlandse taalgebied wordt 
geregeld verwezen naar de indeling van A.L. MOK: 1. een specifieke, rationele kennis, 2. het vermogen sociale verandering 
te initiëren, door te voeren of tegen te gaan en 3. wat MOK ‘agogische actie’ noemt: “een dusdanige opstelling van een 
beroep en zijn beoefenaars dat bij beroepsactiviteiten in de eerste plaats rekening wordt gehouden met de noden en 
behoeften van de directe afnemers van de diensten en producten van het beroep” (A.L. MOK, Professie en 
professionalisering. Een trendrapport, Amsterdam, Stichting interuniversitair instituut voor sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek, 1973, II.12, IV.7°). 

38  T. PARSONS, “Professions”, in S.L. SILLS (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, The Macmillan 
Company & The Free Press, New York, 1972 (2de ed.), vol. 11, 536. 

39  Het kenmerk van een uniforme, abstracte opleiding hangt daarmee samen. WILENSKY wees er al op dat het niet per definitie 
om een universitaire opleiding dient te gaan. Niettemin wordt de link tussen professies en een universitaire vorming vaak 
gelegd (J.A. JACKSON, “Professions and professionalization – editorial introduction”, in J.A. JACKSON (ed.), Professions 
and professionalization, Cambridge, University Press, 1970, 4-5). 
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socialiseringseffect. De normatieve dimensie houdt verband met de dienstbaarheid van professies 
ten aanzien van een ruimer maatschappelijk doel. Professionals oefenen daarom hun beroep uit 
langs de lijnen van een gemeenschappelijk normenstelsel dat meestal tot uitdrukking komt in een 
formeel vastgelegde code. Centraal in de codes staat de bescherming van het welzijn van de cliënt 
of de gemeenschap tegen het eigenbelang van de professional. Ter verantwoording van de 
doorgedreven zelfregulering binnen de professies wordt veelal aangehaald dat alleen professionals 
ten volle kunnen inschatten wat de actie of adviesverlening naar het publiek of de samenleving dient 
te omvatten. Dat maakt dat alleen zij de legitieme scheidsrechter kunnen zijn van onaanvaardbaar 
gedrag. Tot slot onderscheidt Singer een evaluatieve dimensie, die wijst op de bijzondere 
eigenschappen van professies in vergelijking met andere beroepen op het vlak van autonomie en 
prestige.40

1.2.2. Functionele benadering: professies en professionalisering als strategie 

Een tweede stroming evalueert de ontwikkeling van professies in het licht van hun aard en 
maatschappelijke betekenis. Zij bouwt voort op het werk van klassieke sociologen als Emile 
Durkheim, Max Weber en Talcott Parsons. Opnieuw zijn daarin twee, dit keer duidelijk 
tegengestelde, benaderingen te onderscheiden: de eerste wordt wel eens een ‘functionalistische 
stroming’ genoemd, de andere een kritische of ‘neo-Weberiaanse’ stroming.41

FUNCTIONALISTISCHE STROMING - De functionalistische stroming beklemtoont de positieve bijdrage 
van professies in de sociaal-economische ontwikkeling, met name doordat zij gaandeweg de plaats 
van de religie en pre-industriële morele orde hebben ingenomen als mechanismen van sociale en 
economische harmonie. Met hun eigen nadruk op bekwaamheid, dienstbaarheid, 
verantwoordelijkheid, collegialiteit en status, brengen zij sociale cohesie en een nieuwe moraal in 
het moderniseringsproces.  

KRITISCHE STROMING - Diametraal tegengesteld daaraan zijn de kritische visies die vanaf de jaren 
zestig tegenover de professies zijn geuit. Zij leggen de nadruk op de machtsstrategieën die 
schuilgaan achter het streven naar professionalisering. In plaats van gericht op het maatschappelijke 
en democratische belang, zijn professies volgens deze critici bastions van elitaire belangen. Zij 
moeten niet geanalyseerd worden in termen van sociale doelstellingen, maar in termen van 
marktmacht, controle en monopolievorming. De ultieme inzet van de kwalificatie als professie ligt 
dan in het veilig stellen van de eigen privileges en het eigen prestige en het afschermen van de eigen 
beroepscategorie van concurrenten of de overheid.42

2. De journalistiek als professie? 
In de talrijke discussies over het professioneel statuut van de journalistiek lopen de zonet geciteerde 
analyseniveaus veelvuldig door elkaar. In de eerste plaats treft men geregeld een verwarring aan 
tussen de algemene processen van beroepsvorming en professionalisering.43 Uit de loutere aan- of 

 
                                                 
 
40  J.B. SINGER, “Who are these guys? The online challenge to the notion of journalistic profession”, Journalism 2003, 141 e.v. 
41  K. NORDENSTRENG, “Professional Ethics: Between Fortress Journalism and Cosmopolitan Democracy”, in K. BRANTS, J. 

HERMES en L. VAN ZOONEN, The Media in Question. Popular Cultures and Public Interests, Londen, Sage, 125; C. 
CHRISTIANS en K. NORDENSTRENG, “Social Responsibility Worldwide”, J.M.M.E. 2004, vol. 19, afl. 1, 15-16; M. ALLISON, 
“A literature Review of Approaches to the Professionalism of Journalists”, J.M.M.E. 1986, vol. 1, afl. 2, 5-19. 

42  T. VAN DER KROGT, Professionalisering en collectieve macht. Een conceptueel kader, ’s Gravenhage, Vuga-uitgeverij, 
1981, 94 en 131 e.v.; J.B. SINGER, “Who are these guys? The online challenge to the notion of journalistic profession”, 
Journalism 2003, 141; M. ALLISON, “A literature Review of Approaches to the Professionalism of Journalists”, J.M.M.E. 
1986, vol. 1, afl. 2, 7-8. 

43  Die verwarring is begrijpelijk omdat professionalisering beroepsvorming veronderstelt en beroepsvorming in grote lijnen 
langs dezelfde lijnen verloopt als professionalisering. MOK vat het concept beroepsvorming samen als de resultante van 
drie processen: de differentiatie van een bepaald taakveld, legitimering en institutionalisering. Die laatste twee processen 
zijn ook cruciaal in de verdere ontwikkeling van een beroepsactiviteit tot een professie (A.L. MOK, Professie en 

 132



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

afwezigheid van codes en journalistenopleidingen wordt dan bijvoorbeeld afgeleid dat de 
journalistiek een professie is of wordt. Verder dwaalt het debat over de journalistieke 
professionalisering geregeld af naar een schemerzone tussen een descriptieve benadering die de 
huidige en toekomstige ontwikkeling van de journalistiek wil schetsen en een meer normatieve 
benadering waarin de professionalisering geldt als een na te streven ideaal of de legitimering voor 
een bijzondere status.  

In ieder geval laat een niet onbelangrijk deel van de journalistiek zich graag een professioneel 
statuut aanmeten, omdat het associaties oproept met een zekere bekwaamheid, engagement en 
vakkennis.44 De kwalificatie als professie in de klassieke zin plaatst de journalistiek daarenboven in 
het rijtje van vertrouwensberoepen die zich ten dienste stellen van de samenleving en omwille van 
die bijzondere aard een zekere zeggenschap krijgen over de wijze waarop hun beroep wordt 
georganiseerd. De inzet van de professionaliseringsdiscussie in de journalistiek is bijgevolg groot. 
De Gentse communicatiewetenschapper Steve Paulussen verduidelijkt de inzet in zijn proefschrift: 
“De theoretische afbakening van de journalistiek als een professie biedt een houvast van wat 
journalistiek is (en wat niet) en schept aldus een kader, waarbinnen alle belanghebbenden – 
wetenschappers, beleidsmakers, burgers en journalisten zelf – kunnen reflecteren en debatteren over 
wat journalistiek zou moeten zijn (en wat niet), wie als journalisten kunnen worden beschouwd (en 
wie niet) en hoe journalisten hun werk (moeten) doen (en hoe niet)”.45 Recent kan worden 
opgemerkt dat een verdergaande professionalisering van de journalistiek door sommigen naar voor 
geschoven wordt als een mogelijke oplossing voor de legitimiteits- en vertrouwenscrisis van het 
beroep.46  

We trachten het debat hierna zuiver te houden door de descriptieve en de functionele benadering uit 
elkaar te halen. We hanteren de professionaliseringsliteratuur eerst als een analyse-instrument voor 
de ontwikkeling van de journalistiek als beroepsgroep. De centrale vraag is daarbij niet zozeer of de 
journalistiek al dan niet een professie is, maar wel in hoeverre zij karakteristieken van professies 
bezit.47 Naarmate meer aspecten van professionaliteit kunnen worden vastgesteld, zal immers ook 
de zelfregulering in de journalistiek sterkere wortels krijgen of hebben. Daarna gaan we in op de 
strategische doelstellingen die (kunnen) schuilgaan achter het professionaliseringsdiscours. Zij 
liggen aan de basis van een aantal bijzondere voorbehouden bij de toepassing van de 
professionaliseringsgedachte op de journalistiek. 

2.1. Descriptieve benadering 

2.1.1. Een vak met professionele kenmerken … 

De vraag naar de professionalisering van de journalistiek is zowel vanuit de procesbenadering48 als 
vanuit de kenmerkenbenadering behandeld. Die laatste invalshoek neemt het leeuwenaandeel van 
de literatuur in.  

KENMERKENBENADERING - Er zijn op zijn minst een aantal parallellen aan te duiden tussen de 
klassieke kenmerken van professies en de journalistiek. Net als de klassieke professies wordt de 
journalistiek, als ‘waakhond van de democratie’, een bijzondere maatschappelijke rol en 

 
                                                 
 

professionalisering. Een trendrapport, Amsterdam, Stichting interuniversitair instituut voor sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek, 1973, 104). Zie ook T. VAN DER KROGT, o.c., 123. 

44  E.E. DENNIS en J.C. MERRILL, Media Debates. Issues in Mass Communication, New York, Longman, 1996, 2de ed., 207. 
45  S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 104. 
46  Zie verder bij de bespreking van de strategische benadering. 
47  E.C. HUGHES, “Professions”, Daedalus 1963, geciteerd door J.A. JACKSON, “Professions and professionalization – editorial 

introduction”, in J.A. JACKSON (ed.), Professions and professionalization, Cambridge, University Press, 1970, 5. 
48  H. EVERS, “Codes of Ethics”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics. Opening Social Dialogue, Leuven, Peeters, 2000, 258-260. 
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verantwoordelijkheid toegeschreven die haar meer maakt dan ‘just another business’.49 In de 
opvattingen over de journalistiek wordt zo, zeker vanaf de tweede wereldoorlog, de idee van 
dienstbaarheid teruggevonden die ook de professies kenmerkt. Illustratief daarvoor is het feit dat de 
journalistiek ook wel als een roeping wordt gezien, veeleer dan als een loutere broodwinning.50 
Vanuit die bijzondere rol ontspringt voorts de voor professies typische gedachte dat de 
beroepsgroep autonoom moet kunnen oordelen over de wijze waarop het beroep het best wordt 
ingevuld.51 Het meest zichtbare symbool daarvan zijn de eigen ethische codes.52 Mede vanuit de 
idee dat de journalistiek een unieke dienst biedt aan de samenleving, op basis van een eigen, 
bijzondere kennis en kunde, formuleren zij vaak de stelregel dat journalisten slechts het gezag van 
hun gelijken mogen aanvaarden in de beoordeling van hun beroepsbezigheden. 

PROCESBENADERING - Ook vanuit de procesbenadering worden argumenten aangedragen die wijzen 
in de richting van een ‘professionalisering’ van de journalistiek. Gewezen wordt dan op het feit dat 
er zich binnen de beroepsgroep gaandeweg eigen vaardigheden, beroepspraktijken en routines 
hebben ontwikkeld. Daaruit is een “min of meer autonome en volwassen journalistieke cultuur” 
gegroeid, die zich verder geïnstitutionaliseerd heeft in de uitbouw van journalistieke opleidingen, de 
uitwerking van praktische en ethische standaarden, de verdere uitbouw van 
journalistenverenigingen en toezichtsmechanismen voor de journalistieke deontologie.53 Empirisch 
onderzoek lijkt te bevestigen dat deze processen de basis hebben gelegd voor het ontstaan van vaste 
beroepspatronen en werkwijzen en een min of meer gedeeld normbesef en geheel van 
beroepsopvattingen over de landsgrenzen heen.54 De aanvang van dat proces kan worden gesitueerd 
bij het ontstaan van de journalistenverenigingen aan het einde van de 19de eeuw. Een tweede 
belangrijk sleutelmoment in de professionaliseringsgeschiedenis van de Westerse journalistiek 
situeert zich in de jaren zestig van de vorige eeuw. Naarmate de journalistiek zich in het kader van 
de ontzuiling losmaakte van de religieuze en politieke invloeden, konden en moesten zij zelf op 
zoek gegaan naar een moreel kompas, een beroepsethiek of een gedeelde ‘neus’ voor het nieuws.55  

Toch gaan de meeste auteurs er van uit dat de journalistiek geen professie is en dit omwille van 
structurele kenmerken van het beroep nooit zal worden.56  

2.1.2. … maar geen professie 

Niettegenstaande de algemene erkenning van het belang van de journalistiek en de 
verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat, blijken de sociologische definities van professies 
maar moeilijk te passen op de journalistiek. De meeste auteurs komen dus tot de conclusie dat de 
journalistiek niet aan de criteria voldoet. Sommigen brengen de journalistiek tijdelijk of definitief 
onder in een tussencategorie; zij maken van de journalistiek een ‘semi-professie’ of 
‘subprofessie’.57  

 
                                                 
 
49  Uitdrukking ontleend aan J. SCHULTZ (ed.), Not Just Another Business: Journalists, Citizens and the Media, Sydney, Pluto 

Press, 1994. Zie ook bijvoorbeeld J. BARDOEL, o.c., 123; J.B. SINGER, “Who are these guys? The online challenge to the 
notion of journalistic profession”, Journalism 2003, 144-145. 

50  L.W. HODGES, “The Journalist and Professionalism”, J.M.M.E. 1986, vol. 1, afl. 2, 34. 
51  M. ALLISON, “A literature Review of Approaches to the Professionalism of Journalists”, J.M.M.E. 1986, vol. 1, afl. 2, 9. 
52  R.A. WHITE, “From codes of ethics to public cultural truth”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 455. 
53  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 25-26; 74.  
54  S. SPLICHAL en C. SPARKS, Journalists for the 21st Century, 4 e.v. Het is wel belangrijk op te merken dat het onderzoek 

van SPLICHAL en SPARKS gevoerd werd bij eerstejaarsstudenten journalistiek in 22 landen en niet bij journalisten zelf. 
Ander onderzoek komt tot de conclusie dat de intra- en crossnationale verschillen te groot zijn om te kunnen spreken over 
een gemeenschappelijk waardenpatroon: S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 111, met verwijzingen aldaar. 

55  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 74-75. 
56  J.C. MERRILL, “Journalism is not a profession”, in E.E. DENNIS en J.C. MERRILL, Media Debates: Issues in Mass 

Communication, New York, Longman Publishers USA, 1996, 210.  
57  De meeste auteurs komen hooguit tot de vaststelling dat de journalistiek een semi-professie is. Voor de ontzegging van een 

volwaardige professionele status aan de journalistiek zie bijvoorbeeld A. WENTINK, “De journalist in de dagbladorganisatie. 

 134



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

De twijfels worden bevestigd door de vaststelling dat noch de journalisten zelf, noch de 
samenleving de journalistiek automatisch op eenzelfde lijn plaatsen als de traditionele professies. 
Uit onderzoek blijkt dat de houding van journalisten tegenover een versterking van de 
organisatiestructuren en een verdere professionalisering ambivalent is.58 De eeuwige vraag of de 
journalistiek een professie is, blijkt vandaag meer in academische dan in journalistieke hoofden te 
spelen. In een aantal gevallen wordt professionalisering door de beroepsgroep nog gezien als een 
mogelijke piste ter versterking en verdediging van de eigen identiteit en onafhankelijkheid tegen 
invloeden van buitenaf. Maar even zoveel keren roept het concept belangrijke weerstanden op. De 
Nederlandse mediahistoricus Huub Wijfjes vat de geest van dat verzet bloemrijk samen: “Klassieke 
omschrijvingen of afbakeningen, lijken de kern van de journalistiek eerder aan te tasten dan te 
vatten: ‘Geïnstitutionaliseerd’, ‘gelegitimeerd’, ‘controle’, het zijn woorden die misschien van 
toepassing zijn op artsen, advocaten, leraren en wie weet ook wel inpaksters van chocoladebonbons, 
maar de mannen en vrouwen die het leven elke dag bij de volle lurven moeten pakken, 
onvoorspelbaar, verrassend, provocatief, vrij?”.59  

We groeperen de belangrijkste bezwaren volgens de drie dimensies van professies die Singer 
aangaf: de cognitieve, de normatieve en de evaluatieve dimensie. 

a) Cognitief aspect 

COHERENT GEHEEL AAN KENNIS - Opdat van een professie in de klassieke betekenis van het woord 
sprake zou kunnen zijn, was vooreerst een cognitief aspect vereist. Een professie vereist een 
afgebakend geheel aan theoretische kennis, technieken en vaardigheden, dat exclusief toebehoort 
aan de beroepsbeoefenaars en zonder hetwelk de beroepsuitoefening onmogelijk is. Een geneesheer 
heeft zijn kennis van de geneeskunde nodig. Wie deze kennis niet bezit, kan geen geneeskundige 
handelingen stellen. De specifieke aard van de kennis vereist ook dat de beroepsbeoefenaars een 
specifieke vorming of opleiding hebben genoten. Meteen valt de verschillende situatie van de 
journalistiek op. Er is geen afgebakend geheel aan theoretische kennis zonder dewelke de 
journalistiek niet kan worden uitgeoefend. Journalistiek berust meer op in de praktijk aangeleerde 
vaardigheden en gebruiken enerzijds en een algemene kennis van de wereld anderzijds dan op een 
specifieke theoretische kennis van ‘de journalistiek’.60 In zijn onderzoek naar de werking van de 
Britse Press Council (de voorloper van de huidige Press Complaints Commission) vatte Geoffrey 
Robertson dat zo samen: “Journalism is not a profession. It is the exercise by occupation of the right 
to free expression available to every citizen. That right, being available to all, cannot in principle be 
withdrawn from a few by any system of licensing or professional registration”.61  

OPLEIDING - Tegelijk ontbreekt het de journalistiek - in tegenstelling tot een volwaardige professie - 
aan uniforme beroepseisen, opleidingen en vaste structuren waarbinnen de professionele identiteit 

 
                                                 
 

Semi-professionalisme in een bureaukratische struktuur”, Massacommunicatie 1972, afl. 2, 75-101; W.E. PORTER, 
“Journalism”, in S.L. SILLS (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, The Macmillan Company & The Free 
Press, New York, 1972 (2de ed.), vol. 7-8, 265; J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, 126; S. PAULUSSEN, 
Journalistiek@internet.be, 112; S. BATES, “The Commission and its lessons”, Comm. L. & Pol’y 1998, 140-141; K. DE 
CLERCQ, Journalistieke zelfregulering. Het belang van deontologische codes en zelfregulering in de journalistieke praktijk, 
Leuven, Acco, 2002, 24. 

58  O. BOYD-BARRETT, “Journalism Recruitment and Training: Problems in Professionalization”, in J. TUNSTALL (ed.), Media 
sociology: a reader, Londen, Constable, 1974, 196; J. HENNINGHAM en A. DELANO, “British Journalists”, in D. WEAVER, 
“Introduction”, in D. WEAVER (ed.), The Global Journalist. News People Around the World, Cresskill, Hampton Press, 
1998, 154; M.J. OSIEL, “The Professionalization of Journalism: Impetus or Impediment to a ‘Watchdog’ Press”, 
Sociological Inquiry 1986, 169. 

59  H. WIJFJES, o.c., 3.  
60  O. BOYD-BARRETT, “Journalism Recruitment and Training: Problems in Professionalization”, in J. TUNSTALL (ed.), Media 

sociology: a reader, Londen, Constable, 1974, 181; L.W. HODGES, “The Journalist and Professionalism”, J.M.M.E. 1986, 
vol. 1, afl. 2, 34. 

61  G. ROBERTSON, The people against the Press: an Enquiry into the Press Council, 1983, 3. 
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kan worden doorgegeven en bestendigd. De journalistiek is geen gesloten beroepsgroep met 
duidelijk omschreven opleidingseisen en een beschermde beroepstitel.62 Sinds de tweede helft van 
de twintigste eeuw heeft zich weliswaar een opleidingslandschap van de journalistiek uitgetekend, 
maar dit blijft disparaat en versnipperd. In ieder geval zijn aan de toegang tot het beroep geen 
specifieke opleidingsvereisten verbonden. Meer nog, een opleiding is in journalistieke kringen lange 
tijd veeleer als een handicap dan als een troef bestempeld, omdat zij journalisten zou kunnen 
verhinderen om vrij en onbevangen een onderwerp tegemoet te treden en de stem van ‘Jan of 
Jeanne Modaal’ te vertolken in zijn vragen en kritische bedenkingen.63 Bovendien heerst geregeld 
nog de idee dat de journalistiek meer een aangeboren talent of feeling is – wat tot uiting komt in de 
uitdrukking ‘een neus voor nieuws hebben’ – dan een aangeleerd vak.64

ZWAKKE INSTITUTIONALISERING - Het gebrek aan een gemeenschappelijke noemer en een uniforme, 
via de opleiding overgedragen, beroepscultuur manifesteert zich verder in de zwakke 
institutionalisering van de journalistiek. De journalisten hebben zich weliswaar op het nationale en 
het internationale plan verenigd in beroepsverenigingen, maar deze doorstaan geenszins de 
vergelijking met een formele beroepsvereniging zoals deze in het kader van de vrije beroepen 
bestaan. Het ontbreekt de journalistiek aan één sterke beroepsvereniging die alle 
beroepsuitoefenaars verbindt. In veel landen zijn de journalisten verdeeld over tal van 
splinterverenigingen. Belangrijk is dat deze situatie structureel van aard is. Zoals verderop ter 
sprake zal komen, verzet het constitutionele kader van de journalistiek zich er tegen dat de 
verenigingen de vorm zouden aannemen van ordes die de toegang tot het beroep zouden controleren 
en tuchtsancties zouden uitspreken. 

b) Normatief aspect 

GEEN GEDEELDE BEROEPSIDENTITEIT - Eigen aan de leden van een professie is ten tweede dat zij 
eenzelfde normatief kader delen, dat zich kenmerkt door een zeker engagement ten aanzien van de 
cliënt en het algemeen belang. Opnieuw werpt de heterogeniteit van het journalistieke beroep hier 
een barrière op. Niet zozeer die heterogeniteit op zich is het probleem - achter de notie ‘advocaat’ of 
‘arts’ gaat evenmin een homogene categorie van deelnemers aan het economisch verkeer schuil65 - 
maar meer dan voor de klassieke beroepen staat zij de definitie van een duidelijke, gedeelde 
beroepsidentiteit en een gemeenschappelijke rolopvatting in de weg. De leden van een professie zijn 
doorgaans verbonden door de zorg voor een gemeenschappelijke taak, waarover zij verder exclusief 
controle uitoefenen.66 De journalistiek heeft echter geenszins een alleenrecht op het verwerken, 
vergaren of verspreiden van informatie. De grenzen van de journalistieke beroepsuitoefening zijn 
integendeel – dat kwam eerder al ter sprake – erg flou. Bovendien toont onderzoek aan dat er nog 
grote verschillen in rolopvatting bestaan binnen de journalistieke groep. Belangrijker nog is dat de 
doorsnee-journalist niet de exclusieve, autonome controle heeft over wijze waarop hij zijn taak 
uitoefent, maar verantwoording verschuldigd is aan de media-organisatie waarbinnen hij 
tewerkgesteld is. 

 
                                                 
 
62  J.B. SINGER, “Who are these guys? The online challenge to the notion of journalistic profession”, Journalism 2003, 143. 

Wat de Belgische context betreft: zie deel III. 
63  L. SHERIDAN BURNS, Understanding Journalism, Londen, Sage, 2002, 5. 
64  Hier lijkt weliswaar een kentering in te komen. Er gaan met name stemmen op dat de journalistiek méér is dan een reeks 

vaardigheden en dat het beroep een academische opleiding rechtvaardigt (zie bijv. H. DE BURGH, “Skills are not enough. 
The case for journalism as an academic discipline”, Journalism 2003, vol. 4, afl. 1, 96). 

65  In werkelijkheid verrichten vrije beroepers een scala aan diensten dat niet alleen van beroep tot beroep, maar ook binnen 
eenzelfde beroepsgroep verschilt. Jacobs geeft het voorbeeld van chirurgen en psychiaters die beiden artsen zijn, maar zeer 
uiteenlopende beroepsbezigheden hebben. Zie Advocaat-Generaal Jacobs van het Europees Hof voor Justitie die beschreef 
in een conclusie uit 2000. over vrije beroepen. Conclusie van Advocaat-Generaal F.G. JACOBS van 23 maart 2000, P. 
Pavlov en anderen tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Gevoegde zaken C-180/98 en C-184/98, nr. 92.  

66  A.L. MOK, o.c., III.18. 
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WEL ERKENNING MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - Een verwante vaststelling is dat 
journalisten doorgaans wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid erkennen. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de aanhef van de meeste journalistieke codes. Het dienen van het algemeen belang 
komt daarin geregeld terug als een basisopdracht van de journalistiek.67 Maar die 
verantwoordelijkheid vertaalt zich niet in een directe, individuele relatie tussen de journalist en de 
afnemer van zijn diensten.68 Anders dan de traditionele professies als de advocatuur, architectuur en 
geneeskunde worden journalisten niet rechtstreeks betaald door diegenen die gebruik maken van 
hun diensten, maar door hun werkgevers in wiens opdracht zij informatie leveren. Het werk van de 
journalist gebeurt voorafgaand aan en onafhankelijk van de transmissie of ontvangst door het 
publiek.69 Eén van de fundamentele verantwoordingen van het speciale statuut van professies 
ontbreekt daarom.70 In het geval van de journalist is veel minder duidelijk wie de ‘cliënt’ is die in 
bescherming moet worden genomen: de samenleving als geheel, het publiek of het medium in 
dienst waarvan de journalist werkt.  

c) Evaluatieve dimensie 

Wellicht het belangrijkste bezwaar tegen de erkenning van de journalistiek als een professie, kan 
worden onderbracht onder wat Singer de ‘evaluatieve dimensie’ van professies noemt. Daarmee 
verwijst zij naar het feit dat professies omwille van hun bijzondere aard en verantwoordelijkheid, 
een geprivilegieerde positie genieten inzake prestige en autonomie. Vooral dat laatste punt vormt 
een obstakel voor de professionalisering van de journalistiek. Journalisten werken veelal op basis 
van een arbeidsovereenkomst die onder meer gekenmerkt wordt door het element van (potentiële) 
ondergeschiktheid.71 De positie van de journalist binnen een bedrijfsorganisatie, hetzij als 
werknemer, hetzij als ingehuurde freelancer, maakt dat hij de autonomie mist die de vrije beroepen 
kenmerkt.72 Elementen van een bijzondere positie van de journalistiek zijn wel terug te vinden in de 
erkenning van het journalistieke bronnengeheim of in de ‘clause de conscience’, zoals die soms is 
opgenomen in redactiestatuten of wettelijke regelingen. Maar het blijft een feit dat het meesterschap 
van de journalist over zijn eigen werksituatie ondergeschikt blijft aan de doelstellingen, het beleid 
en de organisatie van de media-organisatie waarvoor hij werkt.73

2.2. Professionalisering als strategie 
De evaluatie van professionalisering verloopt zoals gezegd langs twee tegenstrijdige lijnen: een 
positieve benadering en een machtsbenadering. In het debat over de professionalisering van de 
journalistiek komen beide stellingen terug. Vooral vanuit de machtsbenadering zijn er interessante 
stellingen geformuleerd over de mogelijke strategieën achter professionalisering. In de Westerse 
context heeft er de voorbije decennia een duidelijke verschuiving plaatsgevonden van een positieve, 
naar een kritische evaluatie van professionalisering. Anderzijds wordt professionalisering zoals 
gezegd de laatste jaren opnieuw onder de aandacht gebracht als een mogelijke piste om de 
journalistieke kwaliteit aan te scherpen.  

POSITIEVE BENADERING - In de literatuur zijn lange tijd vooral de voordelen van professionalisering 
beklemtoond. De professionalisering van de journalistiek werd gezien als een middel om de 

 
                                                 
 
67  P. ELLIOT, The sociology of the professions, Londen, MacMillan, 1972, 145; S. BATES, l.c., 156-157. 
68  J.C. MERRILL, “Journalism is not a profession”, in E.E. DENNIS en J.C. MERRILL, Media Debates: Issues in Mass 

Communication, New York, Longman Publishers USA, 1996, 210; C.-J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability 
Systems, New Brunswick, Transaction Publishers, 2000, 23. 

69  D. MCQUAIL, Media accountability and freedom of publication, Oxford, Oxford University Press, 2003, 39. 
70  H.M. KEPPLINGER en R. KÖCHER, “Professionalism in the mediaworld?”, E.J.C. 1990, afl. 5, 294. 
71  C.-J. BERTRAND, “Maréchaussée, marche ou M*A*R*S* ?”, in X, “Déontologie des médias: les exigences de la 

démocratie”, Mediaspouvoirs (themanummer) 1998, afl. 4, 53-58. 
72  L. SHERIDAN BURNS, Understanding Journalism, Londen, Sage, 2002, 16. 
73  D. BIRKHEAD, “News Media Ethics and the Management of Professionals”, J.M.M.E. 1986, vol. 1, afl. 2, 43; M. ALLISON, 

“A literature Review of Approaches to the Professionalism of Journalists”, J.M.M.E. 1986, vol. 1, afl. 2, 8. 
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kwaliteit van het beroep hoog te houden. Volgens Hodges leidt de professionalisering van de 
journalistiek zo niet alleen tot het beter dienen van het publiek, maar ook tot een algehele verheffing 
van de journalistieke moraal: “the idea of being a journalist, a servant becomes again a source of 
pride, and that pride in turn feeds on itself contributing all the more to a reader-centred 
perspective”.74 Het argument van Hodges vierde hoogtij aan het begin van de twintigste eeuw en in 
de periode na de tweede wereldoorlog. Professionalisering werd op dat ogenblik, ook binnen de 
journalistiek, gezien als een antwoord op de crisissfeer rond de journalistiek. Sommigen zagen in de 
professionalisering bovendien een hefboom om de journalisten beter in staat te stellen hun rol als 
kritische waakhond waar te nemen.75 Naarmate de jaren vorderden, zijn dergelijke positieve 
evaluaties van het professionaliseringsdiscours meer en meer overstemd geraakt door kritische 
geluiden.  

MACHTSBENADERING - Een toenemend aantal auteurs wijst echter op de gevaren die achter het 
professionaliseringsdiscours schuilgaan. Op het niveau van het journalistieke handelen, wordt het 
streven naar professionalisering verantwoordelijk gesteld voor een vervreemding van de journalist 
ten aanzien van zijn publiek en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Critici als Theodore 
Glasser waarschuwen dat een te ver doorgedreven professionalisering risico’s inhoudt voor de 
diversiteit die het journalistieke beroep kenmerkt en verrijkt. Pogingen om de journalistieke 
beroepsuitoefening te structureren en te standaardiseren, zijn fnuikend voor de vrijheid en 
creativiteit en kunnen ultiem uitmonden in vormen van zelfcensuur.76 Ook John Merrill heeft er bij 
herhaling op gewezen dat professionalisering leidt - in Merrills woorden - tot een zekere blindheid, 
uniformiteit en geslotenheid die contrasteert met de van nature open en creatieve inborst van het 
journalistieke beroep.77 Anderen verwijten de journalistiek dat de professionaliseringsclaim een 
verhulde poging is om een ongelijke status of ongelijke toegang tot het beroep te verantwoorden78 
of om het gehavende maatschappelijke aanzien van de sector op te smukken.79

Belangrijker echter is de waarschuwing dat de professionaliseringsidee niet alleen vertolkt wordt 
door de journalistieke beroepsgroep zelf, maar deel kan uitmaken van een strategie van de media-
organisatie die ultiem de autonomie van het journalistieke beroep bedreigt.80 Auteurs als John 
Soloski, van de universiteit van Iowa, hebben er op gewezen dat professionalisering een efficiënte 
economische methode is waarlangs nieuwsorganisaties het gedrag van hun mediawerkers trachten te 
controleren.81 Soloski legt uit dat professionalisering met name een antwoord biedt op een typisch 
controleprobleem van de nieuwsorganisatie: hoe controle uitoefenen op het gedrag van journalisten 
in een dergelijke hoogst onvoorspelbare omgeving, waar weinig tijd is voor discussie of 
groepsoverleg, aan de mediawerkers noodzakelijkerwijze enige ruimte en vrijheid moet worden 
gelaten en journalisten vaak een deel van hun tijd buiten de redactie doorbrengen.82 
Professionalisering, vertaald in professionele normen als de vereiste van ‘objectiviteit’ en in 
professionele beloningssystemen, biedt volgens Soloski het antwoord doordat het leidt tot een soort 
zelfcontrole of -censuur bij de mediawerkers.  
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Douglas Birkhead argumenteert dat de professionalisering van de journalistiek zo eigenlijk een 
pervertering is geworden van het ideaal, doordat zij journalisten geen autonomie verschaft, maar net 
sterker onder de controle van de media-organisatie plaatst: “Especially in the case of reporters, 
almost the antithesis of professional autonomy came about. Professionalism became a standard and 
a justification for controlling reporters in the news organization”.83 Ook de Finse expert Kaarle 
Nordenstreng wordt pessimistischer met de jaren.84 Volgens hem is professionalisering, in het 
bijzonder in de journalistiek, vanuit de oogpunt van de gewone burger vaak meer een obstakel dan 
een facilitator voor democratie geweest.85 De grote kloof tussen de theorie en de praktijk wijst uit 
dat zij vaak beperkt blijft tot een “ideologisch rookgordijn om het eigenaars-belang te beschermen 
in plaats van het werknemers-belang”.86 Of nog, “professionalism, instead of stopping such 
intellectual corruption, legitimized it by providing journalists with a host of routines and cognitive 
conventions. Professionals were seen to be guided by self-censorship rather than self-criticism”.87

REMONTE VAN DE POSITIEVE BENADERING - Opvallend is dat de positieve benadering aan een remonte is 
begonnen. Niet alleen in landen waar de persvrijheid nog niet sterk is ingenesteld, maar ook in 
Westerse democratieën wordt professionalisering opnieuw naar voor geschoven als een 
mechanisme dat de journalistiek kan versterken. In de Westerse wereld wordt de crisis in de 
journalistieke waarden en het journalistieke handelen meer en meer vertaald als een crisis van de 
professionele cultuur.88 Een verdergaande professionalisering van de journalistiek wordt enerzijds 
gezien als een mogelijk antidotum tegen de kolonisering van de journalistiek door de imperatieven 
van de commercialisering, globalisering en de technologische vernieuwing.89  

Eén van de opmerkelijkste stemmen in dat debat is overigens de eerder geciteerde John Merrill, 
professor emeritus in de journalistiek van de Universiteit van Missouri (Columbia), die al sinds de 
jaren zeventig ten strijde trekt tegen elke vorm van regulering van de journalistiek, behalve dan 
deze die voortvloeit uit het individuele geweten van de journalist.90 In een recente paper stelt 
Merrill dat de journalistiek zijn aantrekkingskracht op serieuze, morele personen aan het verliezen 
is, doordat zij verwordt tot een louter commerciële onderneming.91 In zijn zoektocht naar een 
bindend element tussen vrijheid en verantwoordelijkheid komt hij uit bij professionalisering als enig 
mogelijk antwoord: “What is needed, this paper suggests, is a fusion - a dialectic that brings 
freedom and responsibility together. This can only be done by professionalizing journalism. In other 
words, making journalism a true profession - self-controlling and providing high standards - for the 
members of the profession. Licensing, yes. Entrance exams, yes. Quality control, yes. A method of 
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p. 

91  MERRILL zegt zelf over die ommekeer (men zou bijna van een ‘Merrilliaanse Wende’ kunnen spreken): “Some readers may 
find that such a view is strange now coming from a person, who through the years has enthroned journalistic autonomy, 
individualism, and an existentialist, free-wheeling ethics. What can be said at this point is that, like Martin Luther King, one 
can go “to the mountain” and recognize reality and not romantic theory. Briefly what has resulted is a new tenet: Freedom 
is not the media imperative; responsibility is…”. 

 139



H2. Het journalistieke beroep 

 

expelling unprofessional members, yes. Continuing education, yes. Mastery of a body of 
knowledge, yes. But all of these things would be done by the profession itself. No outside 
interference. No external control. The profession would be the authority. The profession would be 
free of outside interference. The profession would regulate itself, choose its members, and limit 
their activities. In short the profession would be free and at the same time would set standards and 
control itself.”92  

AFDELING 2. ENDOGENE EN EXOGENE INVLOEDEN OP DE JOURNALISTIEK 

De centrale focus van deze studie ligt bij de journalistiek. Dat is in zekere zin een beperkt 
uitgangspunt, zeker wanneer daarbij ook de vraag naar de verantwoordelijkheid wordt gesteld. Het 
is daarom van het grootste belang even uit die cocon te breken en de journalist te plaatsen in een 
ruimer perspectief, rekening houdend met de juridische, bedrijfsmatige, structurele en technische 
gegevenheden die de journalistieke beroepsuitoefening beïnvloeden. Na een korte, theoretische 
toelichting bij de verschillende niveaus waarbinnen de journalistiek wordt gesitueerd en 
geanalyseerd (bij wijze van ‘contextualisering’ van de journalistiek in afdeling 1), krimpen we het 
perspectief opnieuw in tot de situering van de journalistiek in zijn media-omgeving (afdeling 2).  

De bedoeling van een dergelijke analyse is niet, zoals Cornu terecht opmerkt, om de journalisten 
elke vorm van autonomie en medezeggenschap over de wijze waarop zij hun werk doen te 
ontzeggen, maar wel om de krijtlijnen uit te tekenen waarbinnen de journalistieke vrijheid zich 
situeert.93 Zij vormt bovendien de basis voor de veelvuldige pleidooien voor een model van 
gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van het journalistieke werk.  

§1. Contextualisering van de journalistiek 

De studie van de beïnvloedingsmechanismen en machtsstructuren die inwerken op de journalistiek 
behoort voor een belangrijk deel tot het domein van de sociale wetenschappen. Vanuit die 
invalshoek zijn verschillende theoretische modellen ontwikkeld om de factoren die het 
journalistieke handelen en de media-inhouden beïnvloeden, in kaart te brengen. De kerngedachte is 
dat de individuele journalist gezien moet worden in een web van organisatorische en ideologische 
contraintes. In de Anglo-Amerikaanse literatuur worden deze verschillende invloedssferen 
samengebald in het zogenaamde ‘Hierarchy-of-Influences Model’, dat vijf niveaus van beïnvloeding 
van het journalistieke werk onderscheidt: het individuele niveau, routines, het organisationeel 
niveau, het extra-mediaal niveau en een ideologisch niveau.94 Elk van deze niveaus neemt het 
vorige in zich op. Het hiërarchie-begrip maakt duidelijk dat de invloeden tegelijk en met een 
verschillende kracht de media-inhouden vorm geven. 

INDIVIDUEEL NIVEAU - Het eerste niveau bekijkt de media-inhouden vanuit de persoonskenmerken van 
de individuele mediawerker. Dat perspectief vormde de kern van het gatekeeper-concept uit de 
vroege communicatieliteratuur. Centraal daarin staat de idee dat het journalistieke werk beïnvloed 
en gekleurd wordt door de individuele karakteristieken van de journalist, bijvoorbeeld door zijn 
leeftijd, beroepservaring, politieke voorkeuren, sociale achtergrond, opleiding of het geslacht. Dat 
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beeld leeft ook vandaag nog door in (vooral internationale) studies die peilen naar de socio-
demografische en beroepsspecifieke kenmerken van journalisten.95 Het beleeft zelfs een kleine 
renaissance in de discussie over de vervreemding van de journalistiek ten aanzien van het publiek. 
In dat debat wordt onder meer gewezen op het feit dat de overwegend links-geörienteerde politieke 
overtuiging van de journalist op gespannen voet staat met de zich verrechtsende samenleving. 

ROUTINES - Het is evenwel duidelijk dat deze individuele benadering geenszins een voldoende 
verklaring biedt voor de uitkomsten van de journalistieke arbeid. De meeste studies richten zich dan 
ook op een ruimer niveau. Zij houden rekening met het feit dat de journalist zich inschakelt in de 
verwachtingspatronen, routines en waardenschalen van de redactie waarbinnen hij werkzaam is. 
Eerder dan een zaak van principes is de journalistiek een zaak van vaste routines en patronen die 
binnen een redactie gegroeid zijn.96 Internationale studies bevestigen dat de redactiecultuur 
minstens even invloedrijk is voor het journalistieke werk als de meer algemene sociale cultuur.97 
Het tweede analyseniveau bekijkt daarom de journalist in zijn redactionele habitat.98  

ORGANISATIONEEL  Het organisationele niveau analyseert vervolgens de invloeden die uitgaan van de 
nieuwsorganisatie of het mediabedrijf waarbinnen journalisten werkzaam zijn. Terwijl de routines 
voortkomen uit de onmiddellijke werkomgeving van de journalist, beschouwt het organisationele 
niveau de imperatieven die aanleiding geven tot die routines. Hoewel zij geacht worden een taak 
van algemeen belang uit te oefenen en daarbij gebruik maken van een grondrecht, zijn journalisten 
tegelijk werknemers of aangestelden van commerciële bedrijven. Bij de uitoefening van hun werk 
moeten zij zich inschakelen in het door het bedrijf uitgestippelde beleid: “… in practice, reporters 
try to satisfy their editors, who try to satisfy their publishers, broadcast executives, or owners. It is 
the owners who not only have the responsibility but who possess the power to set the tone, state the 
rules, and define the boundaries of conduct. It is the owners who hire and fire. Journalists may write 
the lyrics to journalism’s idealistic anthems, but the owners call the tune.”99 Het spreekt voor zich 
dat het journalistieke werk beïnvloed wordt door de structuren waarbinnen het wordt uitgeoefend. 
Beslissingen over de grootte van de bestaffing, het vervroegen van het sluitingsuur van de redactie 
of het format waarin de informatie moet worden voorgesteld, bepalen de categorieën van ruimte en 
tijd waarmee de journalist moet werken. Onderzoek van Kepplinger en Köcher toont aan dat ook 
van de organisatiestructuur zelf een belangrijke invloed uitgaat. Zo kan een grotere 
specialisatiegraad binnen een redactie leiden tot meer onderlinge samenwerking en overleg en zo tot 
een grotere interne overdracht van professionele verwachtingen en standaarden.100 Anderzijds kan 
een doorgedreven taakverdeling binnen een redactie evenzeer tot gevolg hebben dat de journalist 
ten dele de greep en verantwoordelijkheid over zijn eigen werk verliest. Dat is bijvoorbeeld het 
geval wanneer de journalist geen zeggenschap heeft in de titels en illustraties die bij zijn artikels 
worden geplaatst.  

Hoewel sommigen volhouden dat de onafhankelijkheid van redacties ten aanzien van hun directies 
groter is dan algemeen wordt aangenomen, uiten velen bezorgdheid over de vrijwaring van de 
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journalistieke en redactionele autonomie, binnen de steeds grotere mediaorganisaties.101 Dat is één 
van de punten die verder uitwerking verdienen in het vervolg van deze paragraaf. 

EXTRA-MEDIAAL NIVEAU - Een vierde analyseniveau bekijkt de invloeden die van buiten de media-
organisatie komen. Dit perspectief erkent dat een groot aantal politieke, economische en 
maatschappelijke instituties invloed uitoefenen op de wijze waarop journalistieke boodschappen 
vorm krijgen: andere media-organisaties, de overheid, het zakenleven (adverteerders en sponsors), 
de rechterlijke macht, belangenverenigingen, scholen en universiteiten en het publiek.102 Hun 
impact kan rechtstreeks en dwingend zijn, maar veel vaker resulteert zij uit een vrijwillig aangegane 
relatie tussen de journalistiek aan de ene kant en de buitenwereld aan de andere kant. Hier situeren 
zich met andere woorden de actuele bezorgdheden over de invloed van de markt op de journalistiek 
of de te nauwe banden tussen de journalistiek en de politiek of de economie.103  

IDEOLOGISCH NIVEAU - Het vijfde en laatste analyseniveau is van een heel andere aard. Het verwijst 
naar de vele benaderingen en stromingen met betrekking tot de wijze waarop de media-inhouden 
verbonden zijn met ruimere maatschappelijke belangen. De ideologische benadering is veelal een 
kritische benadering die nagaat op welke wijze de bestaande machtsverhoudingen inwerken op de 
mediaberichtgeving en -structuren en zo de media inschakelen, bijvoorbeeld in de productie van een 
maatschappelijke consensus. 

SCHEMA - Denis McQuail vat deze perspectieven samen in een bevattelijk schema. In het centrum 
bevindt zich de mediawerker die optreedt als intermediair tussen aan de ene kant de 
informatiestromen die hem worden aangereikt en aan de andere kant de vraag om informatie vanuit 
het publiek en de informatiekanalen (individueel niveau). Hij is in die taak gebonden door de 
beleidsvoering en technische contraintes van de media-organisatie waarin hij zich bevindt (routines 
en organisationeel niveau). Zij vormen samen de dagelijkse context voor het journalistieke werk 
waarin “every decision is at once an ethical decision, a professional decision and a commercial 
decision”.104 De media-organisatie staat op haar beurt onder invloed van enerzijds economische en 
anderzijds sociaal-politieke krachten (extra-mediaal niveau). Een dergelijk schema leidt tot een lijst 
van relaties en invloeden die kunnen bijdragen tot een beter begrip van de werking en rol van 
mediaorganisaties en mediawerkers. Het gaat dan onder meer om de verhouding van de journalist 
tot de samenleving, de relatie tussen de journalist en de eigenaars, de verhouding tussen de 
journalist en zijn publiek… 

 
                                                 
 
101  S.D. REESE, “Understanding the Global Journalist: a hierarchy-of-influences approach”, Journalism Studies 2001, vol. 2, 

afl. 2, 182. 
102  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 114-115. 
103  S.D. REESE, “Understanding the Global Journalist: a hierarchy-of-influences approach”, Journalism Studies 2001, vol. 2, 

afl. 2, 183. 
104  L. SHERIDAN BURNS, Understanding Journalism, Londen, Sage, 2002, 10. 
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Figuur 1: ‘Mass Media organizations: levels of analysis’ (ontleend aan D. McQuail)105

RELEVANTIE - Uit het voorgaande onthouden we dat de journalistiek (en de media-organisatie zelf) 
gezien moeten worden in een ruimer veld van verplichtingen, eisen of beïnvloedingspogingen. Het 
zou ons te ver voeren om elk van de hier genoemde niveaus in detail te analyseren. We spitsen onze 
aandacht daarom meteen toe op de ontwikkelingen in de mediasector zelf, zonder uitgebreid in te 
gaan op de algemene maatschappelijke en culturele transformaties die er aan ten grondslag liggen.  

We vatten de analyse aan in twee bewegingen. In een eerste fase bekijken we drie clusters van 
ontwikkelingen die elk op hun manier een proces van ‘mediamorfose’ aansturen.106 Het gaat om een 
aantal algemene socio-culturele ontwikkelingen, om commerciële invloeden en om technologische 
ontwikkelingen. Samen vormen zij het decor waarin de vraag naar de vrijheid en 
verantwoordelijkheid van de journalist moet worden beantwoord. Daarom kunnen zij hier niet 
buiten beschouwing blijven.107 De journalist zelf komt ter sprake in een tweede punt, waarin we 
enkele globale implicaties voor de journalistiek trachten te duiden vanuit drie tegengestelde 
begrippenparen (continuïteit versus veranderlijkheid, verzelfstandiging versus afhankelijkheid en 
openheid versus zelf-referentialiteit). 

PRELIMINAIRE OPMERKINGEN - Voor de goede orde zijn enkele preliminaire bemerkingen aangewezen.  

1. Interdependente en dynamische verhouding - Belangrijk is, ten eerste, dat de beschreven factoren 
elkaar wederzijds beïnvloeden, versterken, overlappen of neutraliseren. Zo schept de ontwikkeling 
van nieuwe communicatietechnieken de mogelijkheden voor convergentie tussen de verschillende 
 
                                                 
 
105  D. MCQUAIL, McQuail’s Mass Communication Theory, Londen, Sage, 4de ed., 2000, 248. 
106  De term is ontleend aan Roger FIDLER, een autoriteit inzake nieuwe media aan de Kent State University School of 

Journalism and Mass Communication (Ohio). Mediamorfose is voor hem een term voor “the transformation of 
communication media usually brought about by the complex interplay of perceived needs, competitive and political 
pressures, and social and technological innovations” (R. FIDLER, Mediamorphosis. Understanding new media, Thousand 
Oaks, Forge Press, 1997, xv). 

107  De algemene maatschappelijke ontwikkelingen en processen die op het journalistieke beroep inwerken zijn de voorbije 
jaren herhaaldelijk beschreven. Zie onder meer: A. HEINONEN, Journalism in the Age of the Net. Changing Society, 
Changing Profession. Electronic Dissertation, Tampere, Acta Electronica Universitatis Tamperensis 175, 1999, 21 e.v.; M. 
DEUZE, Wat is journalistiek?, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 114 e.v.; S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be. Een 
studie naar de mogelijkheden en gevolgen van het internet voor de journalistieke nieuwsgaring en nieuwsproductie, diss. 
doct., R.U.Gent, 2004, 164-174. Aanbevolen zijn vooral ook de voorbereidende studies bij het rapport Medialogica. Over 
het krachtenveld tussen burgers, media en politiek van de Nederlandse Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (zie met 
name J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van theorie naar praktijk”, 
Katholieke Universiteit Nijmegen, september 2002, in RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over 
het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, sdu Uitgevers, Den Haag, januari 2003, 99-151 en vooral: F. VAN VREE, 
C. VOS, H. WIJFJES en J. BARDOEL, “Het ontstaan van een politiek-publicitair complex 1960-2002”, in RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, sdu Uitgevers, 
Den Haag, januari 2003, 67-98). 
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mediasectoren, wat op haar beurt één van de grote drijfveren is voor concentratiebewegingen.108 
Een algemene maatschappelijke trend als de ontzuiling vanaf de jaren zestig creëerde de 
voedingsbodem voor een toenemende commercialisering van de media. Evenzo kunnen bepaalde 
ontwikkelingen aan de zijde van het publiek een buffer opwerpen tegenover de oprukkende 
commerciële logica. Het gaat met andere woorden niet om geïsoleerde en statische fenomenen en 
verbanden, maar om interactieve relaties en onderhandelingen en soms structurele spanningen en 
conflicten. Dat blijkt ook uit het feit dat de media enerzijds de motor of katalysator van een aantal 
ontwikkelingen zijn, maar er anderzijds vaak ook zelf de gevolgen van ondergaan. Belangrijk is dat 
de meeste van de geschetste processen hun eindpunt nog niet bereikt hebben. Over andere sommige 
bestaan daarnaast nog principiële meningsverschillen. Samen schetsen zij zo het beeld van een 
beweeglijk, onrustig en onzeker medialandschap en, daaraan gekoppeld, een journalistiek in 
beweging. Dat alles bemoeilijkt de analyse en evaluatie aanzienlijk. 

2. Graduele verschillen - Diverse studies hebben vervolgens aangetoond dat nationale en culturele 
verschillen nog in sterke mate bepalend zijn voor de ontwikkelingen in de media en hun regulering. 
De impulsen en uitdagingen zijn evenwel in veel landen dezelfde. Wat verschilt is de evolutiegraad 
waarin de media zich bevinden, bijvoorbeeld de mate van concentratie en convergentie, en de wijze 
waarop met deze veranderingen wordt omgegaan.109  

3. Doelstelling - Tot slot is het goed nog even de meervoudige relevantie van deze ontwikkelingen in 
herinnering te brengen. In de eerste plaats vormen zij samen – zoals gezegd - het decor waarbinnen 
het journalistieke beroep beter kan worden begrepen. Hier en daar bevatten zij ook een begin van 
verklaring voor het crisisgevoel dat de journalistiek en de media geregeld omringt. In een aantal 
gevallen vormen zij uitdagingen waarop nieuwe antwoorden moeten worden gevonden. Het in kaart 
brengen van de invloeden die inwerken op het functioneren van de journalistiek en de media leidt 
verder onvermijdelijk tot een zekere relativering van de rol en invloed van de journalistiek. Het is 
echter expliciet niet de bedoeling om de journalist voor te stellen als een gijzelaar van zijn 
omgeving. Er blijft wel degelijk een flinke marge waarbinnen journalisten naar een kwaliteitsvolle 
beroepsuitoefening kunnen streven. De Zwitserse media-ethicus Daniel Cornu vat die idee mooi 
samen door te stellen dat de journalistieke activiteit gezien moet worden als een omkaderde 
activiteit, niet als een onderworpen activiteit.110

§2. De positie van de journalist binnen een zich wijzigende media-organisatie en -context 

De journalistiek is een sociaal fenomeen. Zij ontstaat en opereert binnen een krachtenveld van 
endogene en exogene ontwikkelingen en transformaties.111 De geschiedenis van de journalistiek kan 
niet los worden gezien van ontwikkelingen in de media die op hun beurt onvermijdelijk 
samenhangen met vier basiselementen: “a technology; the political, social, economic and cultural 
situation of a society; a set of activities, functions or needs; people – especially as formed into 
groups, classes or interests”.112 Om een klare kijk te krijgen op het functioneren van de journalistiek 
is het van belang deze ontwikkelingen en invloeden mee in ogenschouw te nemen. We doen dat 
zoals aangekondigd in twee stappen. In het eerste punt staan we stil bij enkele macrotrends in de 
mediasector, die we concentreren rond drie thema’s: socio-culturele ontwikkelingen, de 
ontwikkelingen op de mediamarkt en technologische ontwikkelingen. In een tweede punt 
herbekijken we het geheel vanuit het perspectief van de journalistiek. 
 
                                                 
 
108  Vlaamse Mediaraad, Advies betreffende Mediaconcentratie en pluralisme / Diversiteit. Een analyse van de mediasituatie in 

Vlaanderen, aanvulling op advies nr. 2001/006, advies nr. 2002/005, 3-4. 
109  Zie bijvoorbeeld D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. VERHULST, “Conclusions”, in D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. 

VERHULST, Regulating the Changing Media. A Comparative Study, Oxford, Clarendon Press, 1998, 295. 
110  “L’activité journalistique est alors perçue comme une activité encadrée, non comme une activité soumise”. D. CORNU, 

Ethique de l'information, Parijs, PUF - Que sais-je?, 1999, 2de herziene ed., 64. 
111  A. HEINONEN, Journalism in the Age of the Net, 15. 
112  D. MCQUAIL, Mass Communication Theory. An introduction, Londen, Sage Publications, 1983, 19. 
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1. Macrotrends in de media-sector 

1.1. Socio-culturele ontwikkelingen 
Het kwam al even ter sprake in het vorige hoofdstuk. De morfologie van de mediasector en de 
verhouding van de media tot andere maatschappelijke instituties zijn de voorbije decennia 
ingrijpend gewijzigd. We duiden eerst kort enkele ‘socio-culturele ontwikkelingen’ die daarvoor 
mede verantwoordelijk zijn gesteld. Onder deze ruime noemer gaan tal van factoren schuil die 
zowel de aanbodzijde (de media zelf) als de vraagzijde (het publiek en de aanbieders van 
informatiebronnen) beïnvloeden.113  

1.1.1. Ontzuiling, individualisering en fragmentarisering 

Een eerste voor deze context belangrijk sociaal-cultureel scharniermoment situeert zich in de jaren 
zestig. Typisch voor de lage landen is dat het proces van ontzuiling in die periode de 
driehoeksverhouding tussen de media-aanbieders, mediagebruikers en de overheid ingrijpend heeft 
gewijzigd.114  

DE MEDIA - België kende tot na de tweede wereldoorlog een sterk verzuilde pers, die niet alleen op 
basis van taalkundige, maar ook ideologische criteria was opgedeeld. Zij stelde het zich 
uitdrukkelijk tot taak de boodschappen van de eigen zuil over te dragen naar het – al even trouwe – 
lezerspubliek. Met de gestage afbrokkeling van de verzuilde logica in alle domeinen van het 
maatschappelijke leven, traden de media vanaf de jaren zestig meer op de voorgrond, niet alleen als 
informatieverstrekkers voor een ruim publiek, maar ook als socialiseringsmechanisme. De 
polemische, politiek-ideologisch gekleurde verslaggeving en opiniëring ruimde stelselmatig plaats 
voor een nieuwe stijl van berichtgeving waarin commentaren en feiten van elkaar gescheiden 
werden en alle visies omtrent een bepaald probleem op een gelijke wijze behandeld werden. Op die 
manier ging de ontzuiling in een eerste fase hand in hand met een verhoogd intern pluralisme in de 
media en de journalistiek. Kranten werden dikker en beschreven een steeds grotere variëteit aan 
onderwerpen. In die geest werden ook opiniepagina’s voor het eerst opengesteld voor alle politieke 
kleuren.115 Merk op dat in deze ontwikkelingen de voedingsbodem lag van enkele deontologische 
principes die vandaag vanzelfsprekend worden geacht. Principes als ‘hoor en wederhoor’ of de 
scheiding van feiten en commentaren kregen pas in deze periode hun ware betekenis. 

De ontzuiling was echter ook om een andere reden een scharniermoment. Zij legde immers ook de 
basis voor een toenemende commercialisering van de media. Nu de media zich niet langer richtten 
tot de eigen zuil, maar tot een zo ruim mogelijk publiek, groeide de onderlinge concurrentie om de 
maatschappelijke middengroepen te bereiken. Gaandeweg zou het verzuilde medialandschap plaats 
ruimen voor een commercieel en concurrerend medialandschap met internationale vertakkingen. 

MEDIAGEBRUIKER - De ontzuiling was dus ook het startsein voor een proces van individualisering en 
fragmentering van het mediapubliek. Het vervagen van de scheidslijnen tussen de zuilen, maar ook 
het stijgend opleidings- en inkomensniveau en de toenemende mobiliteit, vormden de 
voedingsbodem voor een nieuw soort burgerschap en – voor deze context – een nieuwe vorm van 

 
                                                 
 
113  Zie bijvoorbeeld D. BROEDERS en I. VERHOEVEN, “Kiezen uit overvloed. Sociaal-culturele ontwikkelingen in vraag en 

aanbod in het medialandschap”, in W.B.H.J. VAN DE DONK, D.W.J. BROEDERS en F.J.P.M. HOEFNAGEL (eds.), Trends in het 
medialandschap. Vier verkenningen, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2005, 67. 

114  Zie daarover in detail (met betrekking tot de Nederlandse context): D. BROEDERS en I. VERHOEVEN, “Kiezen uit overvloed. 
Sociaal-culturele ontwikkelingen in vraag en aanbod in het medialandschap”, in W.B.H.J. VAN DE DONK, D.W.J. BROEDERS 
en F.J.P.M. HOEFNAGEL (eds.), Trends in het medialandschap. Vier verkenningen, Amsterdam University Press, 
Amsterdam, 2005, 67). Omwille van de specificiteit van de problematiek doorbreken we even de betrachting om het 
nationale perspectief te overstijgen en concentreren we ons op de lage landen. 

115  RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, 
Den Haag, januari 2003, 20. 
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mediaconsumptie. Politiek en media werden gaandeweg geconfronteerd met een kritischer, actiever, 
maar tegelijk ook onvoorspelbaar burgerschap dat wisselende keuzes maakt op het marktplein van 
politiek en media. Voor de media betekende dat onder meer dat de verwachtingen en kwaliteitseisen 
vanuit het publiek toenamen. Krantenlezers namen niet langer genoegen met de sterk gepolitiseerde 
en polemische inhoud van hun vaste partijgebonden krant, maar verwachtten onpartijdige, 
waarheidsgetrouwe informatie over de steeds complexer wordende samenleving, aangevuld met een 
flinke dosis lichtere onderwerpen.  

MEDIA & POLITIEK - De ontzuiling en het toenemende gewicht van de media in de maatschappelijke 
communicatie, heeft ook verregaande gevolgen gehad voor de verhouding tussen de media en de 
politiek. In de verzuilde samenleving waren de verhoudingen tussen politiek en media min of meer 
gestold in vaste onderlinge afspraken met een duidelijke rolverdeling. De verzuiling maakte dat 
media en politiek door een complex geheel van “dubbelfuncties, loyaliteiten en 
controlemechanismen” innig met elkaar verbonden waren.116 Dat veranderde op het ogenblik dat de 
media zich verzelfstandigden ten opzichte van de politiek. Het ontzuilingsproces was de aanzet voor 
stilistische en redactionele vernieuwing, de uitbreiding en specialisering van (deel)redacties en een 
groeiende aandacht voor de maatschappelijke status van het journalistieke beroep.117 Het resultaat 
was een nieuwe journalistieke klasse die zich kritischer zou opstellen ten aanzien van de politiek en 
in toenemende mate met die politiek in conflict zou komen. 

1.1.2. Globalisering 

Van recentere datum, maar eveneens cruciaal voor een goed begrip van de ontwikkelingen in de 
media, is globalisering. De term wordt vaak in een economische context gesitueerd, maar duidt 
eigenlijk op een ruimer fenomeen waarbij nationale grenzen vervagen, niet alleen vanuit het 
oogpunt van de economie, maar ook voor wat betreft gewoontes, culturen, identiteit en 
overtuigingen.118 Daarom behandelen we het hier. 

GLOBALISERING VAN MEDIA-INHOUDEN - In de mediasector vond al vroeg een zekere 
internationalisering plaats, met de oprichting van internationale persagentschappen vanaf het 
midden van de negentiende eeuw.119 De zich globaliserende aard van de economie, politieke 
lobby’s, verenigingen, bedrijven en burgers verplichtte de media om het nieuws ook buiten de 
landsgrenzen te gaan zoeken. Zij steunden daarvoor op de informatietoelevering van de drie grote 
Westerse wereldpersagentschappen (Reuters, AP en AFP) die ook vandaag nog de belangrijkste 
bronnen voor internationale berichtgeving vormen. Binnen de audiovisuele media, en dan met name 
het televisielandschap, heeft satelliettelevisie de oprichting van grote internationale nieuwszenders 
als CNN mogelijk gemaakt. Overigens wordt ook van het internet verwacht dat het zal bijdragen tot 
de globalisering van het nieuwsaanbod, al blijft het gebruik van alternatieve online nieuwsbronnen 
vooralsnog eerder de uitzondering dan de regel.120

 
                                                 
 
116  F. VAN VREE, C. VOS, H. WIJFJES en J. BARDOEL, “Het ontstaan van een politiek-publicitair complex 1960-2002”, in RAAD 

VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, Den 
Haag, januari 2003, 75. 

117  Ibid., 75. 
118  M. LISTER, J. DOVEY, S. GIDDINGS e.a., New media: a critical introduction, Londen, Routledge, 2003, 10. 
119  Agence France Press is naar eigen zeggen het oudste wereldnieuwsagentschap, opgericht door Charles-Louis Havas in 

1835 (http://www.afp.com/english/afp/?pid=history). De oprichting van Associated Press (AP) voert terug tot 1848 
(http://www.ap.org/pages/about/about.html). Het Britse Reuters ontstond drie jaar later in 1851 
(http://about.reuters.com/aboutus/history/). United Press International (UPI, http://about.upi.com/company/) werd in 1907 
opgericht door E.W. Scripps als ‘United Press’ en in 1958 tot UPI hervormd door de samensmelting met de International 
News Service (zelf opgericht in 1909). In 1925 tot slot werd het Russische persagentschap TASS opgericht (Telegrafnoie 
Agentvo Sovietskavo Soyusa).  

120  S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 168. 
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GLOBALISERING VAN MEDIABEDRIJVEN - Hoewel globalisering dus meer is dan een economisch 
fenomeen, doelt het vandaag toch vooral op het ontstaan van transnationale mediafusies. De 
mogelijkheidsvoorwaarden daartoe liggen in technologische ontwikkelingen, waaronder 
digitalisering, waardoor media-inhouden snel en onder verschillende vormen over de hele wereld 
kunnen worden verspreid. Vanuit een economische logica wordt het dan interessant om het eigen 
bereik uit te breiden door internationale verbindingen aan te gaan. Zo ontstaan machtige 
mediaconglomeraten, die aan het bereik van de nationale politiek ontsnappen. Dat verklaart meteen 
ook de bezorgdheden waartoe het fenomeen aanleiding geeft. Gevreesd wordt dat de economische 
motieven, het democratische en culturele aspect van het mediabedrijf zullen overschaduwen. De 
economische logica bekijkt de informatie als een verhandelbaar product dat onderworpen is aan de 
wetten van de concurrentie en veel minder als een bijzonder cultureel goed. Op langere termijn kan 
globalisering zo leiden tot een inhoudelijke verschraling van het informatie-aanbod, ten koste van 
kwaliteit en pluriformiteit.121 In een louter economische context krijgen concurrentiële 
overwegingen bovendien de overhand over journalistieke deontologische overwegingen. Specifiek 
voor de journalistiek stipten we al aan dat de positie van de journalist in een steeds groter 
mediaconglomeraat precariseert. De bezorgdheid voor de effecten van globalisering en 
mediaconcentraties op internationaal niveau staat dan ook hoog op de agenda van de Internationale 
Federatie van Journalisten.122

REM: LOKALISERING - Parallel, en tegengesteld aan globalisering, dient zich een tweede trend aan: 
regionalisering en lokalisering. Vastgesteld kan worden dat de media-inhouden zich ondanks de 
mogelijkheden van internationalisering in hoofdzaak blijven richten op de eigen nationale of lokale 
context. Daarvoor zijn ten dele taalbarrières verantwoordelijk, maar het fenomeen reikt dieper. De 
trend om het nieuws te personaliseren bijvoorbeeld, maakt dat nieuwsfeiten veelal opgehangen 
worden aan publieke personen met wie de kijker zich kan identificeren. Communicatiedeskundige 
Daniël Biltereyst spreekt in die context over een toegenomen parochialisme.123 Zijn stelling vindt 
steun in de vaststelling dat het volume buitenlands nieuws in het totale nieuwsaanbod daalt en dat 
buitenlands nieuws dat niet genegeerd kan worden in toenemende mate gedomesticeerd wordt door 
een link te leggen met ons eigen land.  

‘GLOKALISERING’ - Zo komt men tot een paradoxale trend waarbij enerzijds een schaalvergroting 
optreedt, maar er tegelijk ook een toenemende terugplooiing is op het lokale. Men spreekt in dat 
verband wel eens over ‘glokalisering’.124 Glokalisering komt neer op een erosie van de natie-staat 

 
                                                 
 
121  G. HEGYI, Freedom of expression and information in the media in Europe, Straatsburg, Council of Europe - Committee on 

Culture, Science and Education, 19 maart 2001, doc. 9000. 
122  Zie de verslagen van het 24ste Congres van de Internationale Federatie van Journalisten te Seoul, van 11 tot 16 juni 2001 

en International Federation of Journalists, Quality Journalism for the Information Age. Policy Statement to the United 
Nations World Summit on the Information Society, februari 2003, 3. De Europese afdeling, EFJ, drukte eenzelfde 
bezorgdheid uit op haar jaarvergadering in Bilbao (3-4 april 2005). In de Verklaring ‘Journalists’ Unions in Europe: An 
Agenda for Change’, spreekt de vereniging over een ongeziene crisissfeer in de journalistiek, gezien de cultuur van “greed, 
concentration and editorial exploitation that is vividly exposed in the current wave of attacks on the pay, conditions and 
status of journalists across Europe. ... Across all sectors of media, owners work in a ruthless, concerted process of cross-
border co-operation, to impose a new order in European journalism that ignores the wider public interest, that betrays the 
core principles of editorial freedom, and that abandons all pretence of mission in journalism. … As a result, there has been 
a steady deterioration in employment rights, a growth of unethical journalism, falling public confidence in media and an 
unprecedented erosion of attachment to European values of public service in journalism”. 

123  Zie de uiteenzetting van D. BILTEREYST op de Lentecyclus van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten over ‘Media, Markt en Maatschappij’ (verslag A. DECEUNYNCK, “De commercialisering van 
de media”, De Journalist 24 april 2001). 

124  L. HUYSE, Gullivers probleem. Essay over de toekomst van de politiek, Leuven, Van Halewyck, 2002, 16; B. WELLMAN, 
“Little Boxes, Glocalization, and Networked Individualism”, 12 juli 2002, 
http://link.springer.de/link/service/series/0558/bibs/2362/23620010.htm. 
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als politieke, economische en culturele eenheid. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de 
journalistiek, die immers van nature sterk nationaal, publiek en politiek georiënteerd is.125

1.1.3. Transitie van een geïndustrialiseerde samenleving naar een informatiesamenleving 

Het toenemend belang van informatie en communicatie in onze samenleving als geheel, heeft er 
voor gezorgd dat de twintigste eeuw wordt aangeduid als de eeuw waarin de verschuiving 
plaatsvond van een industriële maatschappij naar een informatiesamenleving.126 De concepten 
‘informatiesamenleving’ of ‘informatietijdperk’ zijn opnieuw voorbeelden van termen die zowat 
bezwijken onder hun eigen succes.127 De Nederlandse onderzoeker Jo Bardoel somt in zijn 
proefschrift een tiental, hoofdzakelijk economisch geïnspireerde, definities op.128 Voor zijn verdere 
onderzoek naar de invloed van informatisering op de journalistieke professie, beschouwt hij zelf de 
informatiesamenleving als een samenleving waarin “het generen, overdragen en gebruik van 
informatie in economische zin een factor van wezenlijke betekenis is”.129 Meer algemeen echter 
vormt het concept een paraplubegrip voor verschillende clusters van sociale fenomenen die onze 
hedendaagse (Westerse) samenleving kenmerken.130 In technologische zin verwijst het naar de 
doorbraak in de methodes om informatie te verwerken, op te slagen en door te geven. In 
economische zin wijst het op het toenemend economisch belang van de snel groeiende kennis- en 
informatie-industrieën, met daaraan verbonden een toenemend aantal jobs in informatiesectoren. In 
een meer culturele zin wijst het op de hoge graad van afhankelijkheid van allerlei 
informatiebronnen die de moderne samenleving kenmerken.131 Het concept vormt de achtergrond 
waartegen vele van de moderne ontwikkelingen kunnen worden begrepen: de groeiende omvang, 
rijkdom en concentratie van private media-organisaties die de hedendaagse massamedia 
controleren, het onvermogen van het recht en de traditionele controlemechanismen om greep te 
krijgen op de zich vernieuwende mediacontext of het uitgroeien van de media tot het hoofddecor 
van het publieke debat.132

Hoe men de notie ‘informatiesamenleving’ ook invult, duidelijk is dat de media een meer centrale 
plaats zijn gaan innemen in het maatschappelijke bestel. Hoewel er geen eensgezindheid bestaat 
over de mate waarin de media de maatschappelijke processen sturen, dan wel volgen, is iedereen het 
er over eens dat het gewicht, de reikwijdte, de verscheidenheid en de communicatiesnelheid van de 
massamedia exponentieel zijn toegenomen.133 Een belangrijk onderdeel daarvan is de spectaculaire 
toename van het informatie-aanbod, niet alleen wat het aantal informatiekanalen betreft, maar ook 
per medium. Een eenvoudig voorbeeld illustreert dat. Karel Van Nieuwenhuyse verschaft in zijn 
proefschrift over de geschiedenis van de krant De Standaard volgende cijfers: “In de eerste jaren na 
haar herverschijnen telde de krant zes bladzijden. Naar het einde van de jaren ‘50 toe verscheen ze 

 
                                                 
 
125  J. BARDOEL, Cultuur als confrontatie. Publieke journalistiek in een private wereld, ‘advisor in residence’-advies aan de 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Nederland, 9. 
126  M. CASTELLS, “Materials for an explanatory theory of the network society”, British Journal of Sociology 2000, vol. 51, afl. 

1, 5-24.  
127  C.P. BERTELS, “Informatiemaatschappij, beeldcultuur en politiek”, in P.H.A. FRISSEN, A.W. KOERS en I.T.M. SNELLEN, 

Orwell of Athene? Democratie en informatiesamenleving, Den Haag, Sdu Juridische & Fiscale Uitgeverij 1992, 95-96. 
128  De economische gerichtheid impliceert dat vooral gekeken wordt naar veranderingen in de productiestructuur 

(productiemiddelen, ‘grondstoffen’ en arbeidskrachten), naar de mate waarin informatie als ‘economisch goed’ beschouwd 
kan worden en naar de wijze waarop de ‘informatiemarkt’ functioneert: J. BARDOEL, Journalistiek in de 
informatiesamenleving, 80. 

129  Geciteerd door J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, 94. 
130  A. HEINONEN, Journalism in the Age of the Net, 27. 
131  D. MCQUAIL, Media accountability and freedom of publication, Oxford, University Press, 2003, 3; A. HEINONEN, 

Journalism in the Age of the Net, 27. 
132  D. MCQUAIL, Media accountability and freedom of publication, Oxford, University Press, 2003, 3-4. 
133  Hier past evenwel een relativerende historische noot. Veel teksten hebben het vandaag over een communicatierevolutie. 

Die term werd evenwel ook al in de jaren vijftig gebruikt door de Amerikaanse Commission on the Freedom of the Press 
(COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, A Free and responsible Press. A General Report on Mass Communication: 
Newspapers, Radio, Motion Pictures, Magazines, and Books, Chicago, University of Chicago Press, 1947, 29-30). 
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reeds op veertien bladzijden. Vanaf einde 1958, omwille van het Koninklijk Besluit op de 
zondagsrust, kwam De Standaard niet langer uit op zondag. In de jaren ’60 en ’70 nam het aantal 
bladzijden toe van zestien tot twintig over 24 tot soms 30 à 32 op vrijdag en in de 
weekendeditie.”134

1.2. Ontwikkelingen op de mediamarkt: commercialisering, concentratievorming en hun 
gevolgen 
De ontzuiling creëerde zoals gezegd mee de mogelijkheidsvoorwaarden voor wat algemeen de 
‘commercialisering’ van de media genoemd wordt. Nu de media niet langer konden rekenen op een 
trouw publiek dat door middel van abonnementen aan het medium gebonden is, werden ook de 
media in toenemende mate gewone bedrijven die elke dag hun klanten moesten verdienen. 
Naarmate ook de televisie zich als massamedium ontwikkelde werd die evolutie nog duidelijker 
zichtbaar. Omdat de toename van het informatie-aanbod niet gecompenseerd wordt met een 
toenemend mediagebruik, dienen de media zich te verdringen voor de aandacht van het steeds meer 
gefragmenteerde publiek. Deze toename van de commerciële logica in het functioneren van de 
media wordt doorgaans als de ‘commercialisering van de media’ aangeduid. Commercialisering 
wordt doorgaans in één adem genoemd met concentraties en schaalvergrotingen; het fenomeen 
waarbij mediabedrijven, onder invloed van economische imperatieven, onderlinge verbindingen 
aangaan en die er uiteindelijk toe leiden dat de mediaproductie in toenemende mate geconcentreerd 
geraakt in de handen van enkele grote mediabedrijven. Van een markt bestaande uit afzonderlijke, 
naast elkaar bestaande media evolueert de mediamarkt zo naar een geïntegreerd mediastelsel waarin 
een beperkt aantal aanbieders zich verdringt voor de aandacht en gunst van het – nu uit 
‘mediaconsumenten’ samengestelde – publiek.  

1.2.1. Commercialisering en concentratie: situering 

OMSCHRIJVING - Commercialisering knoopt aan bij het intrinsiek ambivalente karakter van de 
massamedia: enerzijds zijn de media sociale instituties die een belangrijke maatschappelijke rol te 
vervullen hebben, maar anderzijds volgen zij een economische logica, gericht op 
winstmaximalisatie, kostenefficiëntie en het tevreden houden van eigenaars en aandeelhouders. In 
zijn algemeenheid duidt commercialisering dan op het proces waarbij de economische motieven de 
doorslag gaan even in het functioneren van de media. Dennis McQuail omschrijft het als een proces 
‘by which media structures and contents come to reflect the profit-seeking goals of media industries 
and are governed by market considerations’.135 Commercialisering heeft dus zowel een structurele 
als een inhoudelijke dimensie. Op een structureel niveau houdt het verband met het toenemende 
belang van reclame als bron van inkomsten voor de media, waardoor media-aanbieders zich in 
toenemende mate laten leiden door commerciële en concurrentiële overwegingen. 
Commercialisering wijst dan op het ontstaan van scherpere concurrentieverhoudingen en een jacht 
op consumenten en marktaandelen. Daarnaast heeft het concept ook een inhoudelijke dimensie, met 
name wanneer commerciële overwegingen mee de inhoud van de mediaberichtgeving gaan 
bepalen.136 Het is die laatste invalshoek die ons hier het meest moet bezighouden.  

EIGENHEID - Dat de massamedia commerciële ondernemingen zijn voor wie het streven naar winst 
een centrale drijfveer is, staat boven elke betwisting. Op zich is dat noch problematisch, noch uniek. 
Er zijn tal van beroepen en professies die maatschappelijk belangrijke taken uitoefenen en daar 
tegelijk winst proberen uit te puren. De media zijn echter in een tweevoudig opzicht speciaal. In de 
 
                                                 
 
134  K. VAN NIEUWENHUYSE, Een Standaard in Vlaanderen? Vlaams-Katholieke krant op zoek naar kwaliteit en politieke 

invloed 1947-1976, Leuven, Faculteit letteren. Departement moderne geschiedenis, 2002, 626 p. 
http://www.ethesis.net/standaard/standaard_inhoud.htm. (commerciële uitgave: K. VAN NIEUWENHUYSE, De klauw van een 
papieren leeuw. Een politieke geschiedenis van de krant De Standaard (1947-1976), Leuven, Acco, 2005, 390 p.). 

135  D. MCQUAIL, McQuail’s Mass Communication Theory, Londen, Sage, 4de ed., 2000, 492. 
136  D. BROEDERS en I. VERHOEVEN, “Kiezen uit overvloed. Sociaal-culturele ontwikkelingen in vraag en aanbod in het 

medialandschap”, l.c., 77. 
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eerste plaats omdat zij zich bij het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteit op een grondrecht kunnen 
beroepen. Dat komt later aan bod. Ten tweede omdat hun dubbele hoedanigheid hen op 
verschillende markten actief laat zijn. Met uitzondering van de publieke omroep, bedienen de media 
twee economische markten te bedienen: de lezers- of kijkersmarkt en de adverteerdersmarkt.137 Zij 
zijn met andere woorden niet alleen producenten van inhouden, maar tegelijk ook vehikels voor 
commerciële boodschappen waarmee de productie van die boodschappen gefinancierd wordt.138 Dat 
maakt dat zij in hun beslissingen en handelen aantrekkelijk moeten blijven voor adverteerders, met 
name door een zo groot mogelijk publieksaandeel te verkrijgen in de specifieke doelgroep tot wie 
de adverteerder zich wil richten. Academicus John McManus gaat nog een stap verder in zijn studie 
van de commercialisering van het lokale televisienieuws in de Verenigde Staten. Volgens hem 
moeten journalisten niet twee, maar vier lastgevers tevreden houden: de nieuwsconsumenten, de 
adverteerders, de nieuwsbronnen en – in de eerste plaats - de investeerders.139

RUILWAARDE - GEBRUIKSWAARDE - In politiek-economische termen wordt de spanning tussen de 
maatschappelijke rol van de media en hun economische identiteit vertaald als de spanning tussen de 
ruilwaarde en de gebruikwaarde van mediaproducten. De gebruikswaarde van de media, of dus het 
sociale nut van de media voor het publiek, situeert zich vooral “op het vlak van de opinievorming, 
het opiniepluralisme en dus ook het ‘bewustzijnsmanagement’”. De ruilwaarde daarentegen wordt 
gerealiseerd binnen de vrije markteconomie en is afhankelijk van de productieverhoudingen. VUB-
professor Communicatiewetenschappen Els Witte merkt op: “Niet de gebruikswaarde voor het 
publiek, maar wel de ruilwaarde voor de producent is de meest doorslaggevende stimulans geweest 
voor de stormachtige ontwikkeling die de media in de twintigste eeuw hebben gekend. De 
massapers heeft haar ontstaan te danken aan het feit dat de kapitaalbezitters aan het einde van de 
negentiende eeuw de behoefte hadden aan massaal reclamemedium waarlangs zij de 
consumptiegoederen aan de man zouden kunnen brengen”.140 Van in het prille begin heeft de 
commerciële logica aldus een sturende rol gespeeld in de ontwikkeling van de media. In de loop van 
de twintigste eeuw is die economische logica alleen maar toegenomen. Informatie en communicatie 
zijn uitgegroeid tot handelswaar, “economische producten met een eigen prijs, afhankelijk van 
zeldzaamheid en behandelingskosten”.141  

HISTORICITEIT - Het citaat van Witte leert dat commercialisering en concentratietendensen geen 
nieuwe fenomenen zijn. Schematiserend heeft de commercialisering zich vooralsnog in twee grote 
golven voltrokken. Een eerste periode van commercialisering en concentraties tekende zich af in de 
naoorlogse periode. Beide fenomenen waren reeds het voorwerp van ongerustheid in het bekende 
rapport van de Amerikaanse Hutchinscommissie uit 1947: “When an instrument of prime 
importance to all the people is available to a small minority of the people only, and when it is 
employed by that small minority in such a way not to supply the people with the service they 

 
                                                 
 
137  John MCMANUS heeft het over een conflict tussen ‘serving the market’ en ‘serving the public’. Sommige nieuwsverhalen 

dienen beide, maar vaak komen zij met elkaar in conflict (J.H. MCMANUS, Market-driven journalism: let the citizen 
beware?, Thousand Oaks (Calif.), Sage, 1994, 90 en J.H. MCMANUS, “Serving the Public and Serving the Market: A 
Conflict of Interest?”, J.M.M.E. 1992, vol. 7, afl. 4, 196-208). Zie ook E. DE BENS, De pers in België: het verhaal van de 
Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen, Tielt, Lannoo, 2001, 51. 

138  Ter illustratie: Volgens een rapport van de Vlaamse Mediaraad haalt de Vlaamse dagbladsector ruw geschat haar 
inkomsten voor 50 à 55% uit reclame en voor 45 à 50% uit de krantenverkoop. Vlaamse Mediaraad, Advies betreffende 
Mediaconcentratie en pluralisme / Diversiteit. Een analyse van de mediasituatie in Vlaanderen, aanvulling op advies nr. 
2001/006, advies nr. 2002/005, 13. Er zijn onderling sterke verschillen. Het Volk haalt 30% van haar inkomsten uit reclame, 
Gazet van Antwerpen ongeveer 60%.  

139  J.H. MCMANUS, Market Driven Journalism: Let the Citizen Beware?, Thousand Oaks (Calif.), Sage, 1994, 32-37. 
MCMANUS’ studie richt zich zoals gezegd op de commercialisering van de Amerikaanse lokale nieuwszenders. 
Voorzichtigheid is daarom geboden bij de transpositie van zijn conclusies naar andere media of nationale contexten. 
Anderzijds tracht MCMANUS te komen tot een ruimer economisch model voor de nieuwsproductie van de audiovisuele en 
de printmedia dat de zuiver Amerikaanse context overstijgt.  

140  G. TUCHMAN, “Professionalism as an Agent of Legitimation”, Journal of Communication 1978, vol. 28, afl. 2, 107. 
141  E. WITTE, Media en politiek, 18-20. 
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require, the freedom of the minority in the employment of that instrument is in danger”. Vanaf de 
jaren zestig waaide die discussie ook over naar onze contreien.142 Zij moet zoals gezegd gezien 
worden in het licht van de ontzuiling. Doordat de traditionele loyauteit afbrokkelde en het publiek 
zich individualiseerde en fragmenteerde, werd de concurrentie tussen de media voor het eerst sterk 
aangewakkerd. In een poging om de dolende lezersgroepen aan te trekken, dreven krantenuitgevers 
de investeringen in hun krantenaanbod sterk op in die periode. Om de kosten daarvoor te 
compenseren, werd een proces van schaalvergroting ingezet.143 In de periode na de Tweede 
Wereldoorlog vonden dan ook de eerste grote krantenfusies plaats.144 Doorheen de 20ste eeuw 
zouden de aanvankelijk als kleine familiebedrijven gestichte kranten uitgroeien tot grote 
ondernemingen. Fusies en participaties in concurrerende bedrijven waren onderdeel van die ruimere 
beweging. De concentratiegolf veroorzaakte in die periode verontrusting in de sector zelf en 
daarbuiten. Uit die periode stammen ook reeds de eerste klachten over de zogenaamde 
‘tabloidisering’ van de media of de teloorgang van de kwaliteitspers ten voordele van ‘lagere 
vormen van journalistiek’. De belangrijkste vrees daarbij was dat de massamedia tekort schoten in 
hun democratische plicht om via de verspreiding van nieuws en ideeën een bijdrage te leveren aan 
de opvoeding van het publiek en de bevordering van het maatschappelijk debat. Het is belangrijk 
om in het huidige debat de historiciteit van dergelijke klachten mee in rekening te nemen. 

TWEEDE GOLF - De jaren negentig lieten een nieuwe golf van schaalvergroting zien, in de eerste 
plaats bij de uitgeverijen, maar stilaan ook op de televisiemarkt.145 De mogelijkheidsvoorwaarden 
daartoe kwamen uit technologische hoek; de behoefte volgde uit de crisis in de krantensector. Na de 
introductie van een duaal omroepbestel overal in Europa in de jaren tachtig was de concurrentie op 
de reclamemarkt opnieuw toegenomen. De krantensector ondervond ondertussen ook de gevolgen 
van de ontlezing en de oplopende exploitatiekosten. Dat leidde tot een nieuwe golf van scherpe 
concurrentie, reorganisaties en fusies. Nu informatie dankzij technieken als digitalisering minder 
medium-gebonden werd, viel bovendien een natuurlijke rem op schaalvergroting weg. Diverse 
mediaspelers trachten zo hun marktposities te verstevigen door onderlinge allianties en 
diversificatie. Dat alles betekende de geboorte van mediamastodonten met vertakkingen in 
verschillende sectoren van het medialandschap, gaande van radio en televisie, over kranten en 
magazines, naar billboards en advertentie-regieën. Het resultaat is de toenemende onderlinge 
vervlechting in het medialandschap, waarnaar meestal onder de noemer ‘mediaconcentratie’ wordt 
verwezen. In ieder geval is de concentratie op de media- en communicatiemarkt volgens professor 
Els Witte sterker is dan in welke andere sector ook.146  

1.2.2. Implicaties van commercialisering en concentratie 

 
                                                 
 
142  Voor de werkzaamheden van de Hutchinscommissie: zie verder hoofdstuk III. In het Verenigd Koninkrijk bracht in 

diezelfde periode een eerste Royal Commission on the Press verslag uit over de economische tendensen in de Britse 
krantensector. Een Canadese senaatscommissie over massamedia bracht in 1970 het zogeheten Davey-rapport uit waarin 
drie types van concentratie werden aangekaart en gewezen werd op de potentieel schadelijke effecten voor het publiek 
belang (P. BOZONELOS, “The tension between quality journalism and good business in Canada: A view from the inside”, 
Communications 2004, vol. 29, afl. 1, 80). 

143  D. BROEDERS en I. VERHOEVEN, “Kiezen uit overvloed. Sociaal-culturele ontwikkelingen in vraag en aanbod in het 
medialandschap”, in W.B.H.J. VAN DE DONK, D.W.J. BROEDERS en F.J.P.M. HOEFNAGEL (eds.), Trends in het 
medialandschap. Vier verkenningen, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2005, 71-72. 

144  E. DE BENS, De pers in België, 51. 
145  Voor een uitgebreide beschrijving van de types van concentratie en hun gevolgen, toegepast op de Belgische situatie, zie: 

E. DE BENS, De pers in België, 51 e.v.; het rapport over Mediaconcentratie en Mediadiversiteit van de Vlaamse Mediaraad 
en het Knipperlichtenmodel, een meetinstrument uitgewerkt door Ernst & Young op vraag van toenmalig minister van 
media Van Mechelen om de concentratie in het medialandschap in kaart te brengen. 

146  E. WITTE, o.c., 21. In België verdwenen tussen 1950 en 2000 24 dagbladtitels en werd het aantal zelfstandige 
persondernemingen gereduceerd tot acht. Indien men de twee financieel-economische dagbladen, de Tijd en l’Echo alsook 
Grenz-Echo buiten beschouwing laat blijven er in België slechts vijf persondernemingen over voor de uitgave van 20 
dagbladtitels (zie Vlaamse Mediaraad, Advies betreffende Mediaconcentratie en pluralisme / Diversiteit. Een analyse van 
de mediasituatie in Vlaanderen, aanvulling op advies nr. 2001/006, advies nr. 2002/005, 10). 
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POSITIEVE IMPULSEN - Het is niet evident om in een kort bestek een beeld te schetsen van grote 
tendensen als commercialisering en concentratie zonder in gemeenplaatsen of stereotiepen te 
vervallen, te meer aangezien er in de wetenschappelijke literatuur verre van eensgezindheid bestaat 
over hun respectieve gevolgen voor het functioneren en de kwaliteit van de media en de 
journalistiek. Belangrijk is dat de invloed van concurrentie en concentratiebewegingen niet 
eenduidig negatief mag worden voorgesteld. Onderzoek schetst in ieder geval een genuanceerder 
beeld over de gevolgen van concentraties en schaalvergrotingen voor de pluriformiteit en 
onafhankelijkheid van de media dan soms wordt aangenomen.147 Tegelijk betekenden commerciële 
beslissingen, bijvoorbeeld om een fusie aan te gaan met andere mediabedrijven, in een aantal 
gevallen de redding van noodlijdende mediabedrijven. Over de gevolgen van concurrentie wordt 
doorgaans strenger geoordeeld.148 Toch kan ook daarvan een positieve stimulans uitgaan voor meer 
kwaliteit, creativiteit en blijvende vernieuwing. Zo is het duidelijk dat de komst van commerciële 
concurrenten in Vlaanderen de publieke omroep tot een moderniseringsoperatie heeft gedwongen 
die aan de basis ligt van haar huidige succes. Ook van de krantensector wordt aangenomen dat zij 
onder druk van de concurrentie een algemene kwaliteitsverbetering heeft doorgemaakt: “Om 
nieuwe lezers naar zich toe te trekken investeerden uitgevers in een grotere kwantiteit en kwaliteit 
van hun kranten, in meer actuele en complete berichtgeving, in meer foto’s en grafiek en later ook 
in kleurendruk en, per saldo, in steeds omvangrijker wordende kranten”.149 Hier en daar wordt er 
ook op gewezen dat de commercialisering er toe leidt dat de media meer rekening houden met het 
publiek. Sommigen zien daarin een uiting van een democratisering van de media.150

Toch wordt de inwerking van marktkrachten op de mediasector doorgaans vooral termen van 
risico’s en gevaren uitgedrukt. Voor een goed begrip daarvan is het nodig even stil te staan bij de 
bijzondere aard van nieuws en informatie als commercieel product. 

a) Nieuws en informatie als commerciële producten 

Voor een goed begrip van de economische logica is het van belang de bijzondere economische 
kenmerken van mediaproducten voor ogen te houden.  

 
                                                 
 
147  Er moet om te beginnen een onderscheid gemaakt worden tussen de nationale dagbladpers, de tijdschriftensector, de 

regionale pers of de audiovisuele media. In de nationale krantensector wordt de afname van de externe pluriformiteit door 
het verdwijnen van titels ten dele gecompenseerd door een grotere interne verscheidenheid. In de regionale pers is een 
dergelijke compensatie niet voorhanden. De concentratie van aanbieders leidt er tot het opheffen van zelfstandige titels, het 
sluiten van regiokantoren en dus tot een verzwakking van het redactionele.  

148  Volgens de Vlaamse Mediaraad kan concentratie zowel negatieve als positieve gevolgen hebben terwijl commercialisering 
en bikkelharde concurrentie per definitie nefast zijn voor het pluralisme en de diversiteit. Zo leidt concentratie van media-
eigendom inderdaad niet per definitie tot de gelijkschakeling van de redactionele inhoud. Omgekeerd staan meer spelers op 
de mediamarkt en meer keuzemogelijkheid (toenemend extern pluralisme) evenmin garant voor meer inhoudelijke 
diversiteit (intern pluralisme). 

149  F. VAN VREE, C. VOS, H. WIJFJES en J. BARDOEL, “Het ontstaan van een politiek-publicitair complex 1960-2002”, in RAAD 
VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, sdu 
Uitgevers, Den Haag, januari 2003, 77. Anderzijds namen de vaste kosten hierdoor opnieuw toe, wat op zich weer een 
nieuwe stimulans tot verdere schaalvergroting was.  

150  D. MCQUAIL biedt in Media Performance uit 1992 een overzicht van het academisch onderzoek naar de gevolgen van 
persconcentratie: D. MCQUAIL, Media Performance. Mass Communication and the Public Interest, Londen, Sage, 1992, 
350 p. Voor een vergelijking van de argumenten ‘pro’ en ‘contra’ mediaconcentratie zie ook het rapport van de Vlaamse 
Mediaraad, Advies betreffende Mediaconcentratie en pluralisme / Diversiteit. Een analyse van de mediasituatie in 
Vlaanderen, aanvulling op advies nr. 2001/006, advies nr. 2002/005, 6 en E. DE BENS De pers in België: het verhaal van de 
Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen, Tielt, Lannoo, 2001, 56 e.v. De voordelen zijn vooral economisch 
van aard: het creëren van schaalvoordelen door een efficiëntere allocatie van mensen en middelen, het verstevigen van de 
concurrentiepositie en het vergroten van de economische overlevingskansen. De nadelen hebben niet alleen betrekking op 
het economische (het ontstaan van oligopolies, het afsluiten van de markt …), maar ook op de bedreiging van 
rechtsstatelijke waarden (pluralisme, diversiteit en zelfs het primaat van de politiek) en de bedreiging van de redactionele 
onafhankelijkheid. 

 152



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

MEERDERE MARKTEN - Een eerste belangrijk onderscheid tussen de meeste handelsgoederen en 
informatie of nieuws is dat de kosten van de nieuwsproductie niet alleen vergoed worden uit de 
verkoop van het product aan de consument. Een belangrijk deel van de vergoeding wordt gehaald 
uit de verkoop van reclameruimte. Dat kwam al ter sprake. De algemene verwachting is dat, 
naarmate reclame belangrijker wordt als inkomensbron voor een medium, de neiging om de 
productie af te stemmen op het doelpubliek van adverteerders groter zal worden.151

IMPULS TOT SCHAALVERGROTING - De productie van informatiegoederen kenmerkt zich ten tweede 
door hoge vaste kosten en lage marginale kosten. Zeker voor mediaproducten van een hoge 
kwaliteit of met een grote journalistieke input is de vaste kost per editie (de copy cost) zeer hoog. 
Door hun veelal beperkte geografische relevantie en hun actualiteitsgebonden karakter kunnen deze 
productiekosten bovendien slechts gedurende een relatief korte periode worden terugverdiend. 
Anderzijds maken de relatief lage kost voor de verdere reproductie, zeker nu digitalisering de 
uitwisselbaarheid van informatie onder de verschillende informatiekanalen vergroot, en het oplage-
reclamespiraaleffect dat fusies aantrekkelijke schaalvoordelen kunnen opleveren.152 Dat verklaart de 
natuurlijke tendens binnen de mediasector naar concentratie en convergentie. Fusies van media-
organisaties onderling of van traditionele mediabedrijven met bijvoorbeeld internetbedrijven 
(vertikale concentratie) zijn vanuit politiek-economisch oogpunt evidente stappen in het streven 
naar winstmaximalisatie. Commercialisering wordt daarom veelal in één adem genoemd met 
concentraties. Deze trend wordt nog versterkt door maatschappelijke en economische fenomenen 
als de ontlezing en de terugloop van reclame-inkomsten.  

INFORMATIE-ASSYMETRIE - Ten tweede zijn de informatiemarkten gekenmerkt door een belangrijke 
informatie-assymetrie. Nieuws is per definitie dat wat de consument nog niet weet. Dat maakt het 
moeilijk om de waarde en kwaliteit van nieuwsberichten te beoordelen.153 Informatieproducten zijn 
daarom in economische termen vertrouwens- of geloofsgoederen: zij worden geconsumeerd op 
basis van vertrouwen.154 De kwaliteitsbeoordeling is pas mogelijk nadat het goed geconsumeerd is. 
En dan nog beschikt de consument veelal niet over alle nodige elementen om de kwaliteit in te 
schatten. Ter zijde kan hier worden aangemerkt dat die eigenschap de informatiesector vatbaar 
maakt voor zelfregulering. Aangezien de ‘mediaconsument’ bij zijn keuze moet voortgaan op 
vertrouwen, hebben de media er belang bij door middel van zelfregulering een geloofwaardig imago 
te verwerven. Geloofwaardigheid en integriteit zijn het kapitaal van de media.155  

EXTERNE EFFECTEN - Tot slot zijn aan de consumptie van mediaproducten belangrijke externe effecten 
verbonden. Een vrije informatiedoorstroming wordt veelal gezien als een belangrijke graadmeter 
voor de vitaliteit van een democratie. Omgekeerd worden aan bepaalde vormen van 
mediaconsumptie ook negatieve externe effecten toegeschreven. Hoewel de hypothese dat de media 
almachtig zijn in de beïnvloeding van de publieke opinie reeds lang is verlaten, worden de media 
nog geregeld verantwoordelijk gesteld voor maatschappelijk ongewenste fenomenen als geweld, 
onveiligheidsgevoelens of racisme. De mogelijk externe effecten van de mediaconsumptie zijn 
overigens belangrijke motieven ter verantwoording van de interventie van de overheid in de media. 
Een pluriform, onafhankelijk, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand aanbod van nieuws en opinie 
heeft de bijzondere aandacht van de overheid vanwege de positieve externe effecten die verbonden 
zijn aan de consumptie ervan. Anderzijds moeten negatieve effecten zoveel mogelijk worden 
 
                                                 
 
151  J.H. MCMANUS, Market-driven journalism: let the citizen beware?, Thousand Oaks (Calif.), Sage, 1994, 61. 
152  E. DE BENS, De pers in België, 51; P. BOZONELOS, “The tension between quality journalism and good business in Canada: 

A view from the inside”, Communications 2004, vol. 29, afl. 1, 77–78; J.H. MCMANUS, Market-driven journalism: let the 
citizen beware?, Thousand Oaks (Calif.), Sage, 1994, 60-61.  

153  J.H. MCMANUS, “Serving the Public and Serving the Market: A Conflict of Interest?”, J.M.M.E. 1992, vol. 7, afl. 4, 199. 
154  M. APPELMAN, M. VAN DIJK, R. NAHUIS, B. VOLLAARD en D. WAAGMEESTER, “Een economisch vooronderzoek ten 

behoeve van het rapport van de wrr over de media”, in W.B.H.J. VAN DE DONK, D.W.J. BROEDERS en F.J.P.M. HOEFNAGEL 
(eds.), Trends in het medialandschap. Vier verkenningen, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2005, 21. 

155  M. TEHRANIAN, “Peace Journalism. Negotiating Global Media Ethics”, Press/Politics 2002, vol. 7, afl. 2, 72. 
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uitgeschakeld. Marktmechanismen zijn daarvoor onvoldoende, bijvoorbeeld omdat zij dreigen 
toetredingsdrempels op te werpen tot de mediamarkt, onvoldoende garanties inhouden voor de 
toegang van alle burgers tot de openbare informatie of naar verwachting niet afdoende voorzien in 
het gewenste niveau van kwaliteit. 

LIMIETEN AAN HET MARKTMODEL - Deze bijzondere eigenschappen plaatsen vraagtekens bij het wel 
eens aangebrachte argument dat de markt volstaat als reguleringsmechanisme voor de media en de 
journalistiek. Pleitbezorgers van dit standpunt voeren aan dat de ‘onzichtbare hand’ van het 
marktmechanisme voldoende garanties biedt voor de kwaliteit van het media-aanbod en het ruimere 
maatschappelijk belang bij pluriforme en onafhankelijke mediaberichtgeving. Dit betoog vertoont 
echter twee grote zwakke plekken. In de eerste plaats gaat het uit van de veronderstelling dat de 
nieuwsmedia alleen een nieuwsmarkt bedienen. Maar, zo merkt McManus op, de markt waarin de 
nieuwsmedia opereren is veel ruimer, het is “a market for public attention that includes many 
persons with little interest in understanding significant issues and events of the day because 
advertisers pay for numbers and demographic characteristics of consumers”.156 Het marktmodel 
faalt dus wanneer het er van uitgaat dat de mediaconsument de markt automatisch zal sturen in de 
richting van een kwalitatief hoogstaande nieuwsvoorziening. Onderzoek toont immers aan dat de 
consument daar niet of niet in de eerste plaats naar op zoek is. Nieuwsconsumptie wordt – aldus de 
‘uses and gratifications’-theorie – niet alleen ingegeven door rationeel-cognitieve motieven (de 
nood aan oriëntatie om de wereld beter te begrijpen), maar ook en wellicht meer door emotionele 
motieven (de behoefte aan entertainment).157 Ten tweede maken de zonet genoemde eigenschappen 
van nieuws en informatie als economisch product, waaronder de ongelijke positie van de 
nieuwsconsument en de nieuwsproducent en de aanwezigheid van bijzondere maatschappelijke 
kosten, dat het klassieke marktmechanisme niet vrijuit kan spelen. De sturing van de media kan 
daarom niet geheel aan het marktmechanisme kan worden overgelaten.158 McManus vat dat alles als 
volgt samen: “In an ideal market that was restricted to news, where consumers acted rationally in 
their self-interest, enjoyed a variety of news outlets, and could discern the quality of news products, 
the same strategy that maximizes profit would maximize public enlightenment. But in the actual 
market for public attention, the logic of maximizing return conflicts with the logic of maximizing 
public understanding…. The inherent conflict between the logic of business and the logic of 
journalism should be profoundly troubling for those who consider reliable information necessary for 
proper operation of a democracy. As pressure for profits increases, the very definition of news is 
being challenged (…) and no counter-balancing force is in sight. Doctors, lawyers, and engineers 
must meet professional standards of knowledge and service. Food, drugs, buildings, even scales and 
gasoline pumps, are inspected by government for integrity. The market alone is trusted to ensure the 
public gets the information it needs to make wise decisions in a world increasingly complex, 
interdependent, and changing”.159

b) Mogelijke neveneffecten van commercialisering en concentraties 

Bekijken we tot slot enkele gevaren waarmee commercialisering en concentraties doorgaans 
geassocieerd worden. Of, en in welke mate zij zich voordoen, dient telkens in concreto te worden 
afgewogen.  

 
                                                 
 
156  J.H. MCMANUS, “Serving the Public and Serving the Market: A Conflict of Interest?”, J.M.M.E. 1992, vol. 7, afl. 4, 197. 
157  Ibid., 202-203. 
158  De zelfcorrigerende werking van het marktmechanisme steunt op vier premissen: 1. dat beide partijen rationeel en in hun 

eigen belang handelen; 2. dat zij beide toegang hebben tot de nodige informatie over de kwaliteit van het product en de 
markt; 3. dat er concurrentie is en 4. dat er geen negatieve externaliteiten, d.w.z. maatschappelijke kosten, zijn. Hoe meer 
de situatie afwijkt van deze vier voorwaarden, hoe groter de kans wordt dat één partij zal gaan overheersen, ten koste van 
de andere partij of de samenleving als geheel. Zie J.H. MCMANUS, Market-driven journalism: let the citizen beware?, 
Thousand Oaks (Calif.), Sage, 1994, 62 e.v. 

159  J.H. MCMANUS, “Serving the Public and Serving the Market: A Conflict of Interest?”, J.M.M.E. 1992, vol. 7, afl. 4, 
205206. 
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PLURIFORMITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID - Een belangrijk punt van zorg , zowel op nationaal vlak als 
op internationaal niveau, betreft de mogelijke bedreigingen die commercialisering en concentraties 
inhouden voor de externe en interne pluriformiteit in de media. De toenemende commerciële logica 
en de daaruit volgende reorganisaties of fusies hebben tot gevolg dat de media-inhouden het product 
zijn van een steeds kleinere groep eigenaars/aandeelhouders.160 Klassieke informatiebedrijven 
worden zo opgeslokt door grote communicatieconglomeraten waarvoor de opbrengst ruimschoots 
primeert op de journalistieke functie. Convergente bedrijven zijn niet in de eerste plaats 
geïnteresseerd in vernieuwende journalistiek, maar bewerken bestaande inhouden voor hergebruik 
via verschillende media.161 Vanuit een economische logica kunnen dan kleinere redactie-eenheden 
worden samengevoegd of kunnen aan redacties specifieke verwachtingen worden gesteld op het 
vlak van samenwerking met niet-journalistieke partners als grote adverteerders, 
marketingafdelingen en sponsors, waarmee de media-organisatie banden is aangegaan. Het resultaat 
van dat alles is – ultiem - een verschraling van het vrije en onafhankelijke nieuwsaanbod. Volgens 
de Amerikaanse journalisten Kovach en Rosenstiel staat de journalistiek dan ook voor één van de 
belangrijkste uitdagingen sinds zijn ontstaan: “For the first time in our history, the news 
increasingly is produced by companies outside journalism, and this new economic organization is 
important. We are facing the possibility that independent news will be replaced by self-interested 
commercialism posing as news.”162  

POSITIE JOURNALISTIEK - De verwijzing naar de mogelijke teloorgang van de redactionele autonomie 
brengt ons bij de mogelijke implicaties van de oprukkende commerciële logica voor de positie van 
de journalistiek. Wanneer marktkrachten het mediawezen gaan overheersen, zijn daaraan nog meer 
risico’s verbonden voor de journalistiek. De besparingslogica kan er met name toe leiden dat 
mediabedrijven zich concentreren op het goedkopere entertainment-genre. Algemeen wordt immers 
aangenomen dat de verstrooiende dimensie van de media een groter segment aanspreekt van het 
publiek en dus interessanter is om adverteerders aan te trekken.163 De commerciële logica kan zo 
leiden tot besparingen op van nature dure vormen van journalistiek, zoals de 
onderzoeksjournalistiek, tot afvloeiingen van vooral oudere en geroutineerde journalisten, tot een 
verhoging van de werkdruk en tot een vermindering van de werkzekerheid.164  

NIEUWSPRESENTATIE - Een derde bron van ongerustheid betreft de invloed van het commerciële en de 
concurrentie op de ‘core business’ van de journalistiek: nieuws en informatie. Ook dat is immers 
een terrein waarop de mediabedrijven elkaar bekampen. Dat komt tot uiting in de jacht op primeurs, 
maar ook in de zoektocht naar nieuwe presentatievormen waarvan men aanneemt dat zij het publiek 
aanspreken. Het resultaat is een toevlucht tot meer sensationele en gepersonaliseerde invalshoeken, 
de nadruk op het emotionele, een meer levendige en beeldrijke presentatie en de neiging om 
berichten alsmaar korter te maken.165 Een voorbeeld daarvan is de neiging om de berichtgeving 
voortdurend aan te vullen met de persoonlijke impressies van de ‘man in de straat’. 

NIEUWSSELECTIE - Zorgwekkender nog is dat de invloed van het commerciële ook dreigt door te 
werken in de mechanismen van nieuwsselectie. De commerciële logica leidt tot een kleinere, of 
minder ervaren bestaffing en strakkere deadlines. Als resultaat daarvan worden journalisten 
gedreven naar de weg van de minste weerstand: zij selecteren uit het nieuwsaanbod die nieuwsitems 

 
                                                 
 
160  J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van theorie naar praktijk”, Katholieke 

Universiteit Nijmegen, september 2002 in RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het 
krachtenveld tussen burgers, media en politiek, Den Haag, januari 2003, 112; D. WARD, A Mapping Study of Media 
Concentration and Ownership in ten European Countries, Hilversum, Commissariaat voor de Media (Ned.), 2004, 255 p. 

161  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 64. 
162  B. KOVACH en T. ROSENSTIEL, The elements of journalism, New York, Crown Publishers, 2001, 13. 
163  J.H. MCMANUS, “Serving the Public and Serving the Market: A Conflict of Interest?”, J.M.M.E. 1992, vol. 7, afl. 4, 202-

203. 
164  C.-J. BERTRAND, An arsenal for democracy. Media Accountability Systems, Cresskill, New Jersey, Hampton Press, 2003, 5.  
165  J. MCMANUS, “Serving the Public and Serving the Market: A Conflict of Interest?”, J.M.M.E. 1992, vol. 7, afl. 4, 197. 

 155



H2. Het journalistieke beroep 

 

die het gemakkelijkst te vinden en te verwerken zijn.166 Maar de mogelijke invloed reikt nog verder. 
Onder druk van economische wetmatigheden gebeurt de nieuwsselectie niet uitsluitend in functie 
van wat belangrijk is vanuit maatschappelijk oogpunt, maar spelen tal van andere criteria mee. 
Journalisten kunnen zich daardoor niet langer louter op hun eigen oordeel beroepen om uit te maken 
wat nieuwswaardig is. Vanuit een marktheorie van nieuws is de kans dat een evenement tot een 
nieuwsbericht uitgroeit groter naarmate de kosten om te ontdekken dat het evenement heeft plaats 
gevonden en de kosten om er verslag van uit te brengen lager zijn en de verwachte 
aantrekkingskracht van het bericht op het publiek dat men wenst aan te spreken groter is.167 De 
bekommernis om kijk-, luister of leescijfers zal er met name voor zorgen dat de voorkeur gegeven 
wordt aan nieuwsfeiten waarvoor een grote belangstelling bestaat of waarvan vermoed wordt dat zij 
de aandacht van de nieuwsconsument zullen trekken. De Amerikaanse Hutchinscommissie, een 
academische denktank over de vrijheid en verantwoordelijkheid van de pers (zie verder), 
waarschuwde al in 1947 dat een doorgedreven commercialisering er toe zou leiden dat het 
sensationele de overhand zou krijgen om het significante: “The American newspaper is now as 
much a medium of entertainment, specialized information, and advertising as it is of news. … 
Hence the word ‘news’ has come to mean something different from important new information. 
When a journalist says that a certain event is news, he does not mean that it is important in itself. 
Often it is; but about as often it is not. The journalist means by news something that has happened 
within the last few hours which will attract the interest of the customers. The criteria of interest are 
recency or firstness, proximity, combat, human interest, and novelty. Such criteria limit accuracy 
and significance.”168 In een moderne variant daarvan wijst journaliste Eleanor Randolph van The 
Washington Post op de spontane zelfcensuur die ontstaat wanneer de berichtgeving wordt 
afgestemd op vooronderstellingen over de wensen en gevoeligheden van het publiek en andere 
belanghebbenden: “We don’t cover stories that are too hard or complicated… we don’t cover stories 
that will kill off our lifelines – our sources – and we don’t cover stories that stray too far from the 
established prejudices of the day”.169

HOMOGENISERING - Concurrentie zorgt er verder voor dat de inhoud van de berichtgeving sterk naar 
elkaar toegroeit en de pluriformiteit tussen de verschillende media opnieuw afneemt. Het teloorgaan 
van de gebondenheid met de scherp gescheiden politieke partijen en het verdwijnen van de grote 
verhalen, leidde eerder al tot de verdwijning van een uitgesproken opiniepers en een toenemende 
homogenisering van het nieuwsaanbod. Een strengere redactionele taakverdeling, een toenemende 
specialisering voor de journalisten en een ver doorgedreven scheiding tussen de verschillende 
functies in het bedrijf werken die eenvormigheid verder in de hand.170 Krappe deadlines leiden tot 
het kritiekloos overnemen van voorverpakt nieuws zoals dat wordt aangeleverd door woordvoerders 
van overheden en commerciële instellingen.171 Nieuwsmedia stemmen hun keuzes ook in 
belangrijke mate op elkaar af. In een concurrentiële media-omgeving wordt voortdurend over de 
schouder gekeken naar wat de concurrentie brengt. De inhoud van de ochtendkranten bepaalt de 
headlines van de eerste radio- en televisiejournaals van de dag. Omgekeerd kunnen de kranten het 
zich niet permitteren om onderwerpen die in de loop van de dag zijn aangebracht door radio en 
televisie niet te behandelen in hun edities van de volgende dag. Een primeur in de ene krant, zal in 
de loop van de volgende dagen ook in andere media opduiken, zij het bij voorkeur vanuit een 
andere invalshoek.  
 
                                                 
 
166  L. SHERIDAN BURNS, Understanding Journalism, Londen, Sage, 2002, 8. 
167  J.H. MCMANUS, “Serving the Public and Serving the Market: A Conflict of Interest?”, J.M.M.E. 1992, vol. 7, afl. 4, 200-

201. 
168  COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, A Free and responsible Press. A General Report on Mass Communication: 

Newspapers, Radio, Motion Pictures, Magazines, and Books, Chicago, University of Chicago Press, 1947, 53. 
169  Geciteerd door L. SHERIDAN BURNS, Understanding Journalism, Londen, Sage, 2002, 6. 
170  E. WITTE, o.c., 32. 
171  Homogenisering heeft daarnaast ook nog andere oorzaken, zo bijvoorbeeld het gebruik van dezelfde nieuwsbronnen (zeker 

voor het internationale nieuws): F. ESSER, “‘Tabloidization’ of News. A Comparative Analysis of Anglo-American and 
German Press Journalism”, E.J.C. 1999, afl. 3, 293. 
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TABLOIDISERING OF INFOTAINMENT - De zonet beschreven negatieve effecten van commercialisering op 
de nieuwsselectie en -presentatie worden veelal samengevat onder de term tabloidisering of 
infotainment.172 Die term kan enerzijds slaan op vormelijke aspecten, zoals bijvoorbeeld de 
aandacht voor een sterke layout, opvallende foto’s of een toegankelijke schrijfstijl. Maar het aspect 
van tabloidisering waaraan in de literatuur verreweg de meeste aandacht wordt besteed, houdt 
verband met de inhoud. Dan duidt het concept in de eerste plaats op een kwantitatieve evolutie 
waarbij de behandeling van ‘licht verteerbare’ onderwerpen het overwicht krijgt op het meer 
ernstige nieuws, zowel qua aandeel in het totale nieuwspakket als qua prominentie in de 
nieuwspresentatie.173 Daarnaast wordt het dan ook aangeduid om de inhoudelijke tendens aan te 
duiden waarbij meer lichtvoetige elementen worden ingebracht in het resterende ‘ernstige’ nieuws 
of in de zogenaamde ‘kwaliteitsmedia’. Daardoor treedt een algemene grensvervaging op tussen 
traditionele nieuwsberichtgeving en amusement, zowel wat betreft de aard van de behandelde 
onderwerpen en de gebruikte journalistieke genres (bijvoorbeeld talkshows) als wat betreft de 
presentatievorm (nadruk op human interest en emotie, korte berichten, vanuit een persoonlijke en zo 
mogelijk ‘sexy’ invalshoek, lichtere onderwerpen afgewisseld met zwaardere volgens het 
zogenaamde sandwich-principe, dramatisering van conflict, …) en de presentatiestijl (minder 
afstandelijk, zich directer richtend tot het publiek).174  

BELGIË - Voor Vlaanderen suggereert longitudinaal onderzoek van de vakgroep 
Communicatiewetenschappen van de RUGent dat er inderdaad een verglijding plaatsvindt naar 
tabloidisering in de Vlaamse dagbladpers.175 Zowel bij de kwaliteitskranten als bij de populaire pers 
wordt een afname van het belang van duiding en commentaar bij het internationale nieuws 
vastgesteld. Dat weerspiegelt zich ook in de samenstelling van de krantenredacties, waar het aantal 
journalisten buitenland lijkt te slinken ten voordele van de journalisten die werken aan de talloze 
bijlagen en supplementen.176 In de audiovisuele sector toont vergelijkbaar onderzoek aan dat het 
prime time aanbod van TV1 (nu één) en VTM naar elkaar toegroeit.177 Anderen haasten zich echter 
om dergelijke vaststellingen te relativeren en te nuanceren in functie van de verschillende media.178

RISICO’S - Heel wat auteurs maken zich ernstig zorgen over de gevaren van een dergelijke evolutie 
voor de mediakwaliteit en de democratie. Onafhankelijke waarnemers spreken in dit verband over 
marktgedreven journalistiek179, de ‘kolonisering’ van de journalistiek door de markt180 of de 

 
                                                 
 
172  De term tabloidisering verwijst in zijn letterlijke vorm naar de printmedia, de notie infotainment naar de audiovisuele 

media. (C. BRANTS, “Who’s Afraid of Infotainment?”, E.J.C. 1998, vol. 13, afl. 3, 317). Soms wordt infotainment gezien 
als een onderdeel van tabloidisering: de grensvervaging tussen ‘informatie’ en entertainment. 

173  De term tabloid stamt oorspronkelijk uit de farmacie, waar het staat voor een geconcentreerde vorm van medicijnen als pil 
of tablet. Het narcotische effect ervan en het feit dat het eenvoudig in te slikken is, verklaren waarom de term 
getransponeerd werd naar de media. Aan het begin van de twintigste eeuw werd de term geïntroduceerd voor de kleine 
Londense kranten die gemakkelijk gelezen konden worden op de trein, metro of bus (F. ESSER, “‘Tabloidization’ of News. 
A Comparative Analysis of Anglo-American and German Press Journalism”, E.J.C. 1999, vol. 14, afl. 3, 292).  

174  Opgemerkt kan worden dat tabloidisering niet uitsluitend het gevolg is van een toenemende economische logica, maar ook 
verband houdt met ruimere maatschappelijke trends. 

175  Ook in Vlaanderen is er veel onenigheid over de invulling en de inschatting van het concept tabloidisering. Het fenomeen 
werd recentelijk grondig ontleed in de doctoraatsstudie van L. HAUTTEKEETE, De tabloidisering van kranten: mythe of feit? 
De ontwikkeling van een meetinstrument en een onderzoek naar de tabloidisering van Vlaamse kranten, R.U.Gent, 
Politieke en Sociale Wetenschappen: communicatiewetenschappen, 2004-2005, 422 p. Zie ook eerder: K. DE SWERT, “De 
mythe van de tabloidisering van de Vlaamse kwaliteitspers”, in Mediagids / Boek en Pers, 2002, 14 p. 

176  Vlaamse Mediaraad, Advies betreffende Mediaconcentratie en pluralisme / Diversiteit. Een analyse van de mediasituatie in 
Vlaanderen, aanvulling op advies nr. 2001/006, advies nr. 2002/005, 21. 

177  Vlaamse Mediaraad, Advies betreffende Mediaconcentratie en pluralisme / Diversiteit. Een analyse van de mediasituatie in 
Vlaanderen, aanvulling op advies nr. 2001/006, advies nr. 2002/005, 24. 

178  Zie voor Vlaanderen bijvoorbeeld: K. DE SWERT, “De mythe van de tabloidisering van de Vlaamse kwaliteitspers”, in 
Mediagids / Boek en Pers, 2002, 14 p. De Swert erkent dat bepaalde populaire kranten wel degelijk tabloidiseren, maar stelt 
vast dat de tabloidiseringshypothese ten aanzien van de zogenaamde kwaliteitskranten nauwelijks hard te maken is. 

179  J.H. MCMANUS, Market-driven journalism: let the citizen beware?, Thousand Oaks (Calif.), Sage, 1994, 243 p. 
180  Aldus de Nederlandse hoogleraar Frank VAN VREE bij zijn aantreden als Hoogleraar persgeschiedenis in september 1999. 
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‘degeneratie van de politieke communicatie’181. Verschillende auteurs argumenteren dat 
marktoverwegingen de media doen afwijken van hun kerntaak: het publiek op een objectieve en 
accurate manier informeren over de relevante en belangrijke maatschappelijke nieuwsfeiten.182 Eén 
van de bekende stemmen in het debat, academicus Jay G. Blumler, verbonden aan de universiteiten 
van Leeds (VK) en Maryland (VS), ziet in de tabloidisering de kiemen voor een crisis in het 
burgerschap. Hij richt zijn pijlen vooral op de voorstelling van de politiek als een spel, de 
personalisering van de politiek of de toegenomen nadruk op het negatieve. Dat alles leidt de 
aandacht af van de reële problemen waarop de politiek een antwoord moet vinden, gaat ten koste 
van een kwaliteitsvolle politieke communicatie en vormt ultiem de voedingsbodem voor een cultuur 
van cynisme en vervreemding.183 Volgens G. Steiner zijn de hedendaagse informatieproducten 
berekend op ‘maximale impact en onmiddellijke veroudering’. Zij zijn daardoor uitingen van wat 
hij de ‘casino-cultuur’ noemt: de media brengen een snelle opeenvolging van korte spelen, zonder 
dat zij een lange termijn-planning voor ogen hebben of aandacht besteden aan het mogelijke 
onderlinge verband.184 De bezorgdheid wordt overigens gedeeld door stemmen uit de mediasector 
zelf. Heel wat journalisten hebben in recente jaren hun vrees uitgedrukt dat het commerciële een te 
grote stempel drukt op het redactionele. Volgens journalisten Kovach en Rosenstiel zorgt de 
dominantie van talkshows en discussieprogramma’s er bijvoorbeeld voor dat ‘the urge to comment 
replace(s) the need to verify’.185  

NUANCERING - Toch zijn er ook auteurs die de bezorgdheid over tabloidisering en infotainment 
nuanceren. In de eerste plaats lijkt het niet overal zo’n vaart te lopen als algemeen wordt 
aangenomen. Hoewel overal elementen van tabloidisering opduiken, blijken er belangrijke nationale 
verschillen te bestaan. In Duitsland bijvoorbeeld lijkt de tendens vooralsnog mee te vallen in 
vergelijking met de Anglo-Amerikaanse landen. Belangrijke verklarende factoren daarin zijn 
volgens Esser het verschil in lezerscultuur, het striktere juridische klimaat en de structuur van het 
Duitse medialandschap dat immers slechts één nationaal dagblad en één nationale tabloid kent. Dat 
maakt de concurrentie een stuk minder prangend dan in het Verenigd Koninkrijk.186 Ook de gevaren 
van het fenomeen voor de politieke communicatie en de democratie worden genuanceerd.187 Brants 
erkent dat de publieke omroepen meer en meer de stijl en presentatiewijzen van de commerciële 
kanalen hebben overgenomen, maar stelt geen significante wijzigingen vast in het aanbod aan 
politiek nieuws.188 Hij verzet zich dan ook tegen de vanzelfsprekendheid waarmee een crisis in de 
politieke communicatie wordt opgehangen aan de groei van commerciële media. Hij besluit: “The 
infotaining or popularization of politics on television is, I believe, problematic under three 
conditions: if that is the dominant form in which politics is portrayed; if it is done to hide something 

 
                                                 
 
181  J. BLOMMAERT, “Onze Clinton. Over politieke communicatie, publieke opinie en de kloof”, Samenleving en politiek 1998, 

afl. 4, 34-35. 
182  D. MCQUAIL, McQuail’s Mass Communication Theory, Londen, Sage, 4de ed., 2000, 492.  
183  Blumlers argumenten zijn samengevat door C. BRANTS, “Who’s Afraid of Infotainment”, E.J.C. 1998, vol. 13, afl. 3, 320. 

Van BLUMLER zelf, zie: J.G. BLUMLER en M. GUREVITCH, The Crisis of Public Communication, 1995, Londen, Routledge, 
237 p. 

184  Overigens hebben de media, en zeker de televisie, die modus operandi gemeen met het moderne leven, zodat zich de vraag 
stelt of de media het leven volgen of het leven de media. Zigmund BAUMAN antwoordt voor wat betreft de televisie dat 
deze zich zo diep in onze samenleving genesteld heeft dat die beide elementen niet langer los van elkaar kan bekijken. 
Wanneer de televisie de wereld veroverd heeft, dan is dat alleen mogelijk omdat de wereld daar rijp of ontvankelijk voor 
was en dus omdat de televisie in werkelijkheid de wereld volgt (Z. BAUMAN, “Zoals op TV”, Ethical Perspectives 2000, 
107-121 en de gelijknamige uiteenzetting op de Conferentie lezing in kader van de Politeia Conferentie Modern Media & 
Social Dialog, donderdag 25 mei 2000). 

185  B. KOVACH en T. ROSENSTIEL, The elements of journalism, New York, Crown Publishers, 2001, 140. 
186  F. ESSER, “‘Tabloidization’ of News - A Comparative Analysis of Anglo-American and German Press Journalism”, E.J.C. 

1999, vol. 14, afl. 3, 296-297. 
187  C. BRANTS, “Who’s Afraid of Infotainment”, E.J.C. 1998, vol. 13, afl. 3, 316. 
188  C. BRANTS, l.c., 323. 
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else; or, if it leads to a distorted image of politics. Neither of these conditions seem to be 
unconditionally the case.”189

1.3. Technologische ontwikkelingen: digitalisering en convergentie 
SITUERING - Technologie is altijd een belangrijke drijvende kracht geweest voor maatschappelijke 
ontwikkelingen. Zo ook heeft de wetenschappelijk-technologische vooruitgang een belangrijke 
impact gehad op de organisatie, het productieproces en de aard van de media. De ontwikkeling van 
nieuwe technologieën vraagt enerzijds om bijsturing van de bestaande productieprocessen en creëert 
tegelijk de mogelijkheidsvoorwaarden voor het ontstaan van nieuwe informatieproducten en 
beroepspraktijken.190

CONVERGENTIE - Op het snijvlak van techniek en wetenschap zijn de voorbije decennia tal van 
nieuwigheden gegroeid die het uitzicht van het communicatielandschap grondig veranderen. 
Digitalisering en miniaturisatie maken het mogelijk om elke vorm van informatie over elk 
transportmedium te verspreiden.191 Zij scheppen daarmee de voorwaarden voor convergentie. Het 
Europese Groenboek Convergentie uit 1997 onderscheidt daarin twee betekenissen: het verschijnsel 
dat verschillende typen infrastructuur in wezen gelijksoortige typen diensten kunnen overdragen, of 
het samenvloeien van elementen uit de informatica, telecommunicatie en massacommunicatie, 
zowel op het vlak van de organisatie van de producenten, de distributie van gegevens, de ontvangst 
ervan als wat betreft de regulering.192 Die ontwikkeling is volop aan de gang. Diensten die vroeger 
op verschillende fysieke dragers opgeslagen moesten worden kunnen nu op één drager worden 
geplaatst (zo leent een CD-rom zich tot het bewaren van muziek-, foto- én tekstbestanden). 
Diensten die vroeger één fysieke drager hadden, kunnen er daarenboven nu meerdere dragers 
hebben (zie bijvoorbeeld het bestaan van een papieren en een elektronische krant).193  

EVOLUTIE IPV REVOLUTIE - Zoals elke vorm van vernieuwing hebben bovenstaande ontwikkelingen 
aanleiding gegeven tot onzekerheid en discussie. In de jaren negentig ontstond zo een sterke 
oppositie tussen ‘doemdenkers’ of ‘techno-pessimisten’ die de gevaren van de 
informatiesamenleving benadrukten en de ‘boom-denkers’ of ‘techno-optimisten’ die de contouren 
van een geheel nieuwe maatschappelijke orde zagen oprijzen.194 Sommige media-experts, zoals 
Nicholas Negroponte, hielden aan het eind van de 20ste eeuw een grafrede voor de traditionele 
media in het algemeen en de papieren krant in het bijzonder.195 Inmiddels is duidelijk dat die 
voorspellingen op zijn minst voorbarig zijn gebleken. De geschiedenis van de informatietechnologie 

 
                                                 
 
189  C. BRANTS, l.c., 329. 
190  BARDOEL vat deze beide aspecten samen onder de termen ‘interne’ en ‘externe’ automatisering. Interne automatisering 

verwijst naar de inwerking van nieuwe informatietechnologie op de bestaande beroepspraktijk van iedere journalist. 
Tegelijk scheppen technologische vernieuwingen echter ook nieuwe informatieproducten en beroepspraktijken. Dat noemt 
BARDOEL externe automatisering (J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, Amsterdam, Cramwinckel, 
1997, 129; 138; J. BARDOEL, Zonder pen of papier. Journalistiek op de drempel van een nieuwe eeuw, Amsterdam, Otto 
Cramwinckel, 1993, 63-64). 

191  D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. VERHULST, “Regulating the Changing Media”, in D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. 
VERHULST (eds.), Regulating the Changing Media, Oxford, Clarendon Press, 1998, 1-27; W.M. DE JONG, “Technologische 
ontwikkeling en de media”, in W.B.H.J. VAN DE DONK, D.W.J. BROEDERS en F.J.P.M. HOEFNAGEL (eds.), Trends in het 
medialandschap. Vier verkenningen, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2005, 131. 

192  Comm. EG, Groenboek over de convergentie van de sectoren telecommunicatie, media en informatietechnologie en de 
implicaties daarvan voor de regelgeving, COM(97) 623 def., 3 december 1997, 1. 

193  D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. VERHULST, “Regulating the Changing Media”, in D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. 
VERHULST (eds.), Regulating the Changing Media, Oxford, Clarendon Press, 1998, 1-27.  

194  Roger FIDLER verklaart die verschillende opvattingen (voortbouwend op Paul SAFFO) als een vorm van ‘Technomyopie’: 
“A strange phenomenon that causes us to overestimate the potential short term impacts of a new technology. And when the 
world fails to conform to our inflated expectations, we turn around and we underestimate the long-term implications. First 
we over-shoot and then we under-shoot” (R. FIDLER, Mediamorphosis. Understanding new media, Thousand Oaks, Forge 
Press, 1997, 10-11). 

195  N. NEGROPONTE, Being digital, Londen, Hodder and Stoughton, 1995, 243 p.  

 159



H2. Het journalistieke beroep 

 

is dan ook in de eerste plaats een gradueel proces gebleken.196 Vandaag bestaat er dus een brede 
consensus dat de relatie tussen de traditionele en de on-linemedia meer in termen van 
complementariteit gezien moet worden dan in termen van substitutie, zowel qua mediastructuren, 
mediafuncties als qua mediaconsumptie.197 Of, volgens Fidler: “Instead of dying out as newer forms 
emerge […] older forms will adapt and continue to evolve”.198  

IMPACT - Niettemin is duidelijk dat het medialandschap onder invloed van de wetenschappelijk-
technologische innovaties grondige wijzigingen doormaakt. Digitalisering leidt niet alleen tot een 
verbetering van de technische mogelijkheden en kwaliteit van de mediaberichtgeving, maar 
beïnvloedt ook de aard van de communicatie en informatieoverdracht.199 Moderne communicatie 
volgt niet langer uitsluitend het ‘one to many’-eenrichtingsmodel van de massamedia. Moderne 
technologieën laten vooreerst toe de informatie te personaliseren en toe te spitsen op specifieke 
doelgroepen. Het netwerkkarakter en de interactiviteit van de nieuwe media maken daarenboven 
nieuwe, horizontale vormen van de communicatie mogelijk.200 De toegenomen bruikbaarheid en 
beschikbaarheid van computer- en andere apparatuur maakt elk individu desgewenst tot producent 
en verspreider van informatie.201 Heel wat waarnemers signaleren in dat verband een verschuiving 
van de aanbodzijde van de informatie naar de vraagzijde. Daar waar de consumenteninvloed 
vroeger pas op langere termijn via oplagecijfers of kijkcijfers kon worden weergegeven, krijgt de 
consument met de digitalisering een meer actieve rol in de keuze van de informatie die hij wil 
ontvangen. 

NIEUWE REGULERINGSPROBLEMEN - Het spreekt voor zich dat bovenstaande ontwikkelingen 
belangrijke uitdagingen met zich meebrengen voor de mediaregulering. De klassieke benadering, 
waarbij de wet- en regelgeving in belangrijke mate wordt opgehangen aan het transportmedium 
(kabel, ether en papier) blijkt niet langer adequaat nu de oude dichotomie tussen printmedia en 
elektronische media heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe tegenstelling: ‘analoog/niet-interactief’ 
versus ‘digitaal/interactief’.202 Zolang de convergentie niet volledig is en de scheidslijnen tussen de 
verschillende sferen vloeibaar zijn, heeft het beleids- en reguleringskader de grootste moeite om op 
de nieuwe situaties in te spelen.203 Bovendien zet digitalisering het schaarste-argument, één van de 
traditionele verantwoordingen voor het verhoogde ingrijpen ten aanzien van de audiovisuele media, 
op losse schroeven. Op Europees niveau is de aanzet tot een vernieuwde visie op regelgeving 
inmiddels gegeven met de uitwerking van een pakket communicatierichtlijnen dat zich richt tot alle 

 
                                                 
 
196  D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. VERHULST, “Conclusions”, in D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. VERHULST, Regulating the 

Changing Media. A Comparative Study, Oxford, Clarendon Press, 1998, 1-27 en “Conclusions”, in ibid., 296; M. DEUZE, 
Wat is journalistiek?, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 87. 

197  D. MCQUAIL, McQuail’s Mass Communication Theory, Londen, Sage, 4de ed., 2000, 478; D. GOLDBERG, T. PROSSER en 
S. VERHULST, “Conclusions”, in D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. VERHULST, Regulating the Changing Media. A 
Comparative Study, Oxford, Clarendon Press, 1998, 296; S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 377. 

198  R. FIDLER, Mediamorphosis. Understanding new media, Thousand Oaks, Forge Press, 1997, 257. 
199  M. MINON en Y. POULLET, Internet: la plasticité du droit mise à l’épreuve, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1998, 59 

p.; I. DE SOLA POOL, Technologies without Boundaries, (afgewerkt in 1984, verschenen in 1990), Cambridge, Harvard 
University Press, 1990, 8. 

200  Interactiviteit houdt niet alleen in dat de gebruiker meer mogelijkheden heeft om in interactie te treden met andere 
gebruikers, maar tevens dat hij of zij veel beter kan controleren welke informatie hij/zij consulteert en hoe, waar en 
wanneer hij/zij dat doet (J. VAN DIJK, The Network Society, Londen, Sage, 1999, 11-12). 

201  Zo is een levendige markt van amateurbeelden van belangwekkende gebeurtenissen ontstaan, zoals recent nog naar 
aanleiding van de Tsunami-ramp in Zuidoost-Azië. Meteen wemelde het op het internet van zelfgedraaide filmpjes, 
feitenverslagen en persoonlijke impressies. Opvallend is dat de klassieke media dergelijke ‘verslagen uit de eerste hand’ in 
toenemende mate in hun eigen berichtgeving integreren. 

202  W.M. DE JONG, “Technologische ontwikkeling en de media”, in W.B.H.J. VAN DE DONK, D.W.J. BROEDERS en F.J.P.M. 
HOEFNAGEL (eds.), Trends in het medialandschap. Vier verkenningen, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2005, 
124. 

203  W.M. DE JONG, o.c., 158. Dat geldt a fortiori in een gefederaliseerd land als België. Zie verder: III-1, A3. 
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vormen van elektronische communicatie en informatienetwerken, los van het klassieke onderscheid 
tussen bijvoorbeeld de audiovisuele media en het internet.204  

2. Repercussies voor de journalist en de journalistiek 
TEGENGESTELDE GELUIDEN - Onder invloed van de hoger beschreven ontwikkelingen heeft de 
mediamarkt de voorbije decennia belangrijke transformaties ondergaan. In inmiddels metershoge 
stapels literatuur is sindsdien getracht te achterhalen wat dit alles betekent voor de journalistiek. De 
ontwikkeling van nieuwe mediavormen heeft dat debat vooral vanaf de jaren negentig een 
bijkomend elan gegeven. Sommigen hebben sindsdien het einde van de journalistiek aangekondigd, 
nu het publiek zelf toegang heeft tot informatiekanalen en interactieve vormen van communicatie in 
de plaats komen van de klassieke lineaire communicatie die de journalistiek belichaamt. Anderen 
wijzen juist op het groter belang van de journalistiek voor de selectie en duiding van nieuwsfeiten 
uit het overaanbod aan informatiestromen. Münch vergelijkt de moderne journalist met een 
diskjockey die zijn muziekselectie speelt voor de dansende menigte. Het materiaal is elders 
geproduceerd, zijn job bestaat er in om te selecteren en presenteren.205 Dat soort commentaren gaat 
meer in de richting van een verschuiving in de accenten van het journalistieke werk of de 
ontwikkeling van een nieuw type van journalistiek, naast de traditionele variant. 

CRISISSFEER - Rond de journalistiek hangt de laatste jaren een ware crisissfeer.206 Studies die de 
voorbije jaren over de media en de journalistiek verschenen, schetsen zelden een fraai beeld. Zij 
verwijzen naar bikkelharde concurrentie die journalisten zou doen verzanden in een jacht op scoops, 
sensatiezucht en navelstaarderij. De kritieken zijn niet min. Tijdsgebrek, de beperkte omvang van 
het perskorps en een falende algemene kennis zouden het journalistieke werk reduceren tot 
haastwerk vanuit stereotiepen en vaste frames. Diezelfde factoren maken de journalisten tot de 
speelbal van de zich sterk professionaliserende sector van officiële woordvoerders en 
reclamemakers. Nauwelijks gecheckte en partijdige informatie wordt zo de wereld ingestuurd. In de 
literatuur zijn heel wat neologismen bedacht om die evoluties weer te geven, van meer neutrale 
termen als ‘medialogica’ en ‘nieuwsgolven’, over ‘nieuwscascades’ en ‘mediahypes’ tot termen met 
een uitgesproken negatieve bijklank als ‘horse race-verslaggeving’, ‘pack journalism’, 
‘kuddejournalistiek’ en ‘mediale hyperventilaties’. Opmerkelijk is dat dergelijke kritieken ook 
vanuit de journalistieke beroepsgroep zelf weerklinken. Journalisten klagen openlijk over een 
toenemende werkdruk, de precaire arbeidssituatie of de invloed van het commerciële op het 
redactionele werk. 

NIET ALLEEN KOMMER EN KWEL - Niettemin zijn er ook positieve geluiden te horen. In de eerste plaats 
blijkt uit het voorgaande dat er zelden grote tijdsintervallen zijn in ‘crisissen’ in de media en de 
journalistiek. Vanuit een historisch perspectief kunnen een aantal van de zogezegde nieuwe 
problemen dan ook genuanceerd worden.207 Opgemerkt moet ook worden dat veel kritieken een 

 
                                                 
 
204  Zie onder meer: Richtl. Eur. Parl. en Raad E.G. nr. 2002/21, 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 

regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), Pb. L. 24 april 2002, afl. 108, 
33–50. Dat de omzetting naar Belgisch recht niet zonder (bevoegdheids-)problemen verloopt mag blijken uit: Arbitragehof 
13 juli 2005, nr. 2005/128 (gedeeltelijke vernietiging van het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 
houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd 
op 25 januari 1995, en van sommige andere bepalingen betreffende de radio-omroep en de televisie). Ook de 
televisierichtlijn zal in die zin geherformuleerd worden, zie daarover hoofdstuk 4 van dit deel.

205  R. MÜNCH, “Journalismus in der Kommunikationsgesellschaft”, Publizistik 1993, vol. 38, afl. 3, 276. 
206  Brian MCNAIR spreekt over ‘a pervasive pessimism’ en een cultuur van ‘cultivating crisis’, in de publicaties van 

invloedrijke auteurs als Jurgen HABERMAS in Duitsland, Pierre BOURDIEU in Frankrijk, James FALLOWS in de Verenigde 
Staten en Jay BLUMLER en Michael GUREVITCH in het Verenigd Koninkrijk. Zelf stelt hij een meer optimistische evaluatie 
voor argumenterend dat de politieke journalistiek, anticiperend of reagerend op bepaalde kritieken en problemen, zichzelf 
bijstuurt en verbetert (B. MCNAIR, “Journalism and Democracy: a millennial audit”, Journalism Studies 2000, vol. 1, afl. 2, 
197). 

207  D. MCQUAIL, Media accountability and freedom of publication, Oxford, Oxford University Press, 2003, 16. 
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solide empirische basis missen.208 De onderzoekswereld heeft wat dat betreft nog heel wat 
fundamenteel werk te verrichten.209 Tenslotte, en vooral, mag bij dat alles niet vergeten worden dat 
het journalistieke beroep sinds de jaren zestig een vernieuwingsproces heeft doorgemaakt dat in de 
eerste plaats de voorwaarden heeft gecreëerd voor een kwaliteitsverbetering. Journalisten zijn 
vandaag zelfstandiger, beter opgeleid en beter geïnformeerd dan hun beroepsgenoten pakweg 
veertig jaar geleden. De technologie opent bovendien fantastische nieuwe mogelijkheden om het 
journalistieke werk in al zijn facetten te verdiepen en verbeteren. 

DRIE SPANNINGSVELDEN - In wat volgt proberen we niet te verzanden in het debat tussen critici en 
verdedigers van de journalistiek, ook al is het in veel geschriften niet eenvoudig om te achterhalen 
waar de empirie stopt en de speculatie of opiniëring aanvangt. Het is duidelijk dat ‘de’ journalistiek 
niet bestaat. Net zo min als ‘de’ media. Er is daarom veel te zeggen voor de aanpak die John C. 
Merrill en Everette E. Dennis volgen in hun Media Debates. Issues in Mass Communication. Vanuit 
de vaststelling dat er in het domein van de mediastudies maar weinig vaste ankerpunten zijn210, 
presenteren de auteurs negentien topics in de communicatiewetenschappen, telkens vanuit 
tegengestelde perspectieven. Volgens datzelfde principe bespreken we hierna drie paren van 
schijnbaar tegengestelde ontwikkelingen die de journalistiek en het debat over die journalistiek 
kenmerken en kleuren. Zo tekenen zich drie spanningsvelden af, gesitueerd rond even zoveel 
thema’s. Het eerste heeft betrekking op het microniveau: met name op de organisatie en structuur 
van de journalistieke beroepsgroep. Daarin zijn tegelijk elementen van behoud en continuïteit en 
aspecten van veranderlijkheid aan te duiden. De overige twee spanningsvelden situeren zich op het 
meso- en macroniveau. Daaronder valt ten eerste het spanningsveld tussen de verzelfstandiging en 
autonomie van de journalist aan de ene kant en de afhankelijkheid van de journalist ten aanzien van 
bijvoorbeeld een commerciële logica. De derde spanning houdt verband met de verhouding van de 
journalistiek ten aanzien van het publiek. Algemeen wordt aangenomen dat één van de belangrijke 
uitdagingen voor de journalistiek er in zal bestaan nieuwe of andere manieren van aansluiting bij het 
publiek te ontwikkelen. 

Daarbij is het opnieuw niet de bedoeling elke pool van de spanningsvelden exhaustief uit te werken, 
maar veeleer de thema’s aan te kaarten die mede bepalend zijn voor de actuele context waarin de 
journalistieke zelfregulering zich ontplooit. 

2.1. Continuïteit en veranderlijkheid in het journalistieke beroep 
Een eerste, beroepsinterne, spanning betreft de dubbele beweging naar een homogenisering van de 
journalistiek enerzijds en naar een toenemende differentiatie van de journalistiek anderzijds. Die 
spanning is recent nog geanalyseerd door de Nederlandse communicatiewetenschapper en 
onderzoeker Mark Deuze.211 We bouwen voor dit punt voort op zijn analyse van deze kenmerken in 
de (Nederlandse) journalistiek. 

2.1.1. Continuïteit 

BEROEPSOPVATTING - Niettegenstaande de voortdurende berichten van evoluties en revoluties tekent 
zich doorheen de geschiedenis van de 20ste eeuw een vrij constant beeld af van de Westerse 
journalistiek. Onder invloed van processen als professionalisering en institutionalisering is de 
journalistiek als beroep en beroepsgroep meer samenhang gaan vertonen. Die tendens kan 
beschreven worden als de ‘homogenisering’ van de journalistiek. Over de grenzen heen bestaat er 
 
                                                 
 
208  G. SCHUIJT, “De paradox van de medialogica”, Mediaforum 2003, afl. 11-12, 365. 
209  Zo bestaat er bijvoorbeeld geen eensgezindheid over de vraag in hoeverre de media macht dan wel invloed hebben of over 

de effecten van de mediaberichtgeving op respectievelijk de individuele mediaconsument, de publieke agenda en de 
politieke agenda.  

210  “in the field of media studies there are few fixed points on the compass, few imperatives that are always, under every 
circumstance, true or false”. 

211  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 74 e.v. 
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vandaag, niettegenstaande accentverschillen, een relatieve consensus over de kenmerken, kerntaken 
en doelstellingen van de journalist.212 De beroepsopvatting situeert zich in zijn kern rond de vier 
klassieke functies van de journalistiek in de Westerse samenleving: informeren, interpreteren, 
bekritiseren en vermaken.213 Wijzigingen of nationale verschillen in de rolperceptie van de 
journalistiek zijn veelal slechts accentverschuivingen in deze vierhoek.214 Voor het overige blijft de 
journalistiek georganiseerd rond de spanning tussen de kernideeën van vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Een bijkomende indicatie daarvan volgt uit het feit dat de journalistieke 
deontologische codes waarop de beroepsgroep zich vandaag steunt, sinds hun aanvaarding 
nauwelijks zijn gewijzigd.  

KENMERKEN - Ook wat de kenmerken van de beroepsbeoefenaren betreft, verschijnt de journalistiek, 
zelfs in een vergelijkend perspectief, als een “internationaal betrekkelijk eenvormige, naar binnen 
gekeerde beroepsgroep waarbij de eigen opvattingen en werkomstandigheden vooral getoetst 
worden aan andere journalisten, redacties of mediabedrijven”.215 Het socio-demografisch profiel 
van de doorsnee journalist is doorheen de jaren relatief stabiel gebleven. Zo stelde de Gentse 
onderzoeker Paulussen onlangs nog vast dat de krachtlijnen van een profiel uit de jaren tachtig 
weinig aan relevantie hadden verloren.216 De doorsnee Westerse journalist blijft mannelijk, 
afkomstig uit de sociale middenklasse en bevindt zich qua politiek-ideologische overtuiging veeleer 
links van het centrum.217  

ARBEIDSOMGEVING EN -ORGANISATIE - Dat alles vindt plaats binnen een al even homogene 
arbeidsomgeving en -organisatie. Onderzoeker Mark Deuze zegt daarover: “De arbeidsomgeving en 
-organisatie van journalisten leest doorheen de decennia als een bijna onveranderlijk verhaal: de 
door Muskens in 1968 geconstateerde ordening op de werkvloer is door de jaren heen niet of 
nauwelijks veranderd. De opkomst van (commerciële) televisie, internet, de fragmentering van de 
tijdschriftenmarkt, het snel veranderende medialandschap: het heeft de manier waarop het 
journalistieke werk is georganiseerd in Nederland bijna onaangetast gelaten.”218  

VOORUITZICHT - Er zijn argumenten om aan te nemen dat de homogenisering van de journalistiek 
zich nog verder zal doorzetten. Die elementen houden vooral verband met de technologische 
ontwikkelingen en de daarbij horende convergentie. Convergentie leidt tot de homogenisering van 
producten en stijlen, en het naar elkaar toegroeien van genres. Eén stelling is dat de multimedialiteit 
en het ontstaan van een integrale mediamarkt zullen leiden tot een organisatorisch-structurele 

 
                                                 
 
212  WEAVER vergeleek in 1998 journalistensurveys uit 21 verschillende landen (D.H. WEAVER (ed.), The Global Journalist. 

News People Around the World, Cresskill, Hampton Press, 1998, 477-480); A. HEINONEN, Journalism in the Age of the 
Net, 66. 

213  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 158. 
214  Zie de hoger gesignaleerde discussie over de aanvaarding van vermaak als journalistieke functie. DEUZE onderscheidt drie 

denkwijzen over de rol van de journalistiek en zijn verhouding tot het publiek, de politiek en het bedrijfsleven: een 
Common-Wealth wijze van denken, een Europees-continentale en een Amerikaanse benadering (M. DEUZE, Wat is 
journalistiek?, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 165; 171). 

215  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 171. 
216  Wat betreft de scholingsgraad of het aandeel van vrouwen in de beroepsgroep zijn er wel wijzigingen waar te nemen.  
217  L. BOONE, “De journalist in de massacommunicatiestudie”, in X., Wetenschap en Journalistiek. Liber Amicorum Prof. Dr. 

A. Breyne, Centrum voor Communicatiewetenschappen K.U.Leuven, Leuven, 1980, 28-29; M. DEUZE, Journalism in the 
Netherlands - An analysis of the people, the issues and the (inter-)national professional environment, Amsterdam School of 
Communications Research, 1998, http://www.vandusseldorp.com/vdapinthepress/Journalism%20Proposal.htm (21 maart 
2005); E.E. DENNIS, “How ‘Liberal’ Are the Media, Anyway? The Continuing Conflict of Professionalism and 
Partisanship”, Press/Politics 1997, vol. 2, afl. 4, 115-119; J. HENNINGHAM, “Australian Journalists”, in D.H. WEAVER, 
“Introduction”, in D. WEAVER (ed.), The Global Journalist. News People Around the World, Cresskill, Hampton Press, 
1998, 96; J. HENNINGHAM en A. DELANO, “British Journalists”, in D.H. WEAVER (ed.), The Global Journalist. News People 
Around the World, Cresskill, Hampton Press, 1998, 151. Ook de Vlaamse beroepsjournalisten typeren zichzelf overwegend 
als progressief: S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 160. 

218  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 153. Wel kan gewezen worden op de verminderde 
werkzekerheid van journalisten, door het inschakelen van freelancers en korte termijncontracten. 
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convergentie, waarbij één geïntegreerde redactie de inhouden levert voor verschillende media-
formats.219 Andere stemmen gaan precies in de omgekeerde richting: zij wijzen precies op een 
toenemende differentiatie in het journalistieke beroep.  

2.1.2. Veranderlijkheid  

De journalistieke beroepsgroep heeft de afgelopen decennia een exponentiële groei gekend, in 
antwoord op de toenemende fragmentering van de mediamarkt en voortschrijdende specialisatie. 
Dat is niet nieuw. Ontwikkelingen in de journalistiek hebben altijd al een nauwe samenhang 
vertoond met meer algemene maatschappelijke, economische en technologische evoluties.220 
Kovach en Rosenstiel verwijzen naar de opkomst van de telegraaf in de jaren 1830-1840, de 
dalende papierprijzen en migratiegolven in de jaren 1880, de uitvinding van de radio en het ontstaan 
van een ‘gossip and celebrity culture’ in de jaren twintig van de vorige eeuw en de opkomst van de 
televisie vanaf de jaren vijftig en tot slot de koude oorlog.221 Een belangrijke vraag daarbij is in 
hoeverre technologische ontwikkelingen de journalistieke beroepsuitoefening en het beroep zelf 
transformeren. Dat aspect wordt nu kort toegelicht.222

INVLOED TECHNOLOGIE - Elke technologische ontwikkeling, of het nu ging om de uitvinding van de 
drukpers, de telefonie of de televisie, heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de reikwijdte van de 
media naar plaats en tijd, de aard van de berichtgeving en zo ook voor de vorm en organisatie van 
het journalistieke werk. John Pavlik situeert die invloed op vier niveaus: 1. de werkwijze van 
journalisten; 2. de aard van de nieuwsinhoud; 3. de structuur en organisatie van de redactie en 
nieuwsindustrie en 4. de verhoudingen tussen en binnenin nieuwsorganisaties, journalisten en de 
vele groepen waarmee zij in relatie staan (het publiek, concurrenten, nieuwsbronnen, adverteerders 
en de overheid).223 Zo bracht de uitvinding van de telegraaf met zich mee dat het journalistieke 
verslag niet langer in briefvorm verscheen: de betalingswijze per woord verplichtte journalisten om 
zich tot de pure feitelijkheid te beperken. De opkomst van de fotografie en de toename van de 
layout-mogelijkheden vestigde de aandacht op de relatie tussen de inhoud en de vorm van de 
berichtgeving. Voor de televisie vergrootte de invoering van de draagbare 16 mm geluidscamera in 
de jaren zeventig de beweeglijkheid van de journalist en werd zo de basis gelegd voor de 
zogenaamde ‘straatinterviews’. De vooruitgang in de beeld- en geluidstechnologie, leidde tot een 
betere en snellere verwerking van beeld en geluid. Als gevolg daarvan ging het tempo van 
beeldwisseling de hoogte in en werden interviews alsmaar korter. Die tendens bleef overigens niet 
beperkt tot de audiovisuele media, maar sloeg ook over naar de printmedia. Ook krantenredacties 
krimpen de lengte van artikels in in functie van de tijd die een gemiddelde lezer volgens 
marktonderzoek wil of kan besteden aan de lezing ervan. De illustratie bij uitstek daarvan is het 
nieuwe dagblad Espresso, de laatste nieuwkomer op de krantenmarkt, dat zich specifiek richt tot ‘de 
internetgeneratie’. De productietijd van het nieuws nam verder af door de introductie van satelliet- 
en straalverbindingen. Die nieuwigheid bracht ook nieuwe vormen van berichtgeving, waaronder 
het rechtstreeks overschakelen naar de ‘verslaggever ter plaatse’. Het draagbaar worden van 
computer- en satellietverbindingsapparatuur en de miniaturisering van opname- en 
montagemateriaal, deed de mobiliteit andermaal toenemen en maakte een inkrimping van de 
nieuwsgaringseenheden mogelijk.  

ACTUELE DISCUSSIE - Herhaaldelijk is te midden van die evoluties een fundamentele transformatie of 
zelfs het einde van de journalistiek aangekondigd. Dat is vandaag niet anders. Toch stelt het 
 
                                                 
 
219  R. DE AQUINO, J. BIERHOFF, T. ORCHARD en M. STONE, The European Multimedia News Landscape. Report written for the 

MUDIA Project (www.mudia.org), 2002, geciteerd en verwerkt door S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 42 e.v. 
220  Zie hierover onder meer B. KOVACH en T. ROSENSTIEL, The Elements of Journalism, Three Rivers Press, 2001, 13. 
221  B. KOVACH en T. ROSENSTIEL, The elements of journalism, New York, Crown Publishers, 2001, 13. 
222  Voor een uitgebreide bespreking zie onder meer de studies van Ari HEINONEN, Mark DEUZE, Steve PAULUSSEN, Jo 

BARDOEL en John PAVLIK waarnaar reeds herhaaldelijk werd verwezen. 
223 J. PAVLIK, “The Impact of Technology on Journalism”, Journalism Studies 2000, vol. 1, afl. 2, 229. 
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probleem zich volgens waarnemers acuter en scherper dan ooit tevoren, gezien het ingrijpende 
karakter van de actuele transformatie naar een informatiesamenleving. De informatiesamenleving 
staat zoals gezegd symbool voor een explosieve toename van het informatievolume, de 
omloopsnelheid van informatie en de informatiedichtheid.224 De journalist verliest daarin zijn quasi-
monopolie als verstrekker van nieuws. Door de opmars van het internet en nieuwe 
communicatiekanalen, is hij niet langer de exclusieve schakel tussen burger en buitenwereld. Een 
tweede relevante ontwikkeling is dat de communicatie zich onder invloed van de technologie 
globaliseert en horizontaliseert. Ook dat relativeert de positie van de journalist. In die uitdijende, 
zich internationaliserende mediacontext wordt de journalist een kleine schakel in het grote geheel: 
“As new and old media are linked in a global network, the individual journalist is reduced to just a 
cog in an ever widening ‘communication machine’”.225 De uitdaging voor de journalistiek bestaat er 
in om temidden van die ontwikkelingen haar plaats te bepalen en behouden.226  

De vraag naar de invloed van nieuwe communicatie- en informatietechnologieën op het 
journalistieke beroep, kan meer bijzonder worden opgesplitst in twee deelproblemen. Het eerste 
aspect houdt verband met de invloed van nieuwe technieken op de klassieke journalistiek. De 
tweede vraag betreft de mogelijke geboorte van een nieuwe journalistieke praktijken als de 
internetjournalistiek.227

a) Transformatie van de ‘klassieke’ journalistiek  

NIEUWE MOGELIJKHEDEN - Het leidt geen twijfel dat het internet, als nieuwsbron en publicatiemedium, 
tal van mogelijkheden creëert voor de journalistieke informatiegaring. Internet verschaft 
journalisten toegang tot informatiebronnen die voorheen onbeschikbaar waren of lang op zich lieten 
wachten.228 Zoekrobots en tal van andere websites stellen de journalist snel in staat nieuwswaardige 
feiten op het spoor te komen, te controleren of van bijkomende duiding en contextualisering worden 
te voorzien. Dat schept in se mogelijkheden voor een rijkere, meer neutrale en meer onafhankelijke 
journalistiek. Moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk dat journalisten van waar ook 
ter wereld live verslag uitbrengen of van waar ook ter wereld hun krantenartikels via netwerken 
naar de redacties doorzenden. Bovendien verschaffen de nieuwe communicatiemiddelen diezelfde 
kijker, lezer of luisteraar ook nog eens de mogelijkheid om feedback te geven aan de 
verslaggevers.229

SCHADUWZIJDEN - Dat alles heeft echter ook een aantal potentiële en reële schaduwzijden. 
Waarnemers wijzen op een nieuwe versnelling van het journalistieke productieproces, met de 
daaraan verbonden kwalijke gevolgen voor de werkdruk op journalisten en de kwaliteit van het 

 
                                                 
 
224  BARDOEL combineert het informatievolume, de circulatiesnelheid en de densiteit tot de notie ‘communicatiedruk’. De 

communicatiedruk in een bepaalde samenleving = informatievolume x circulatiesnelheid x informatiedichtheid (J. 
BARDOEL, “Beyond Journalism. A Profession between Information Society and Civil Society”, E.J.C. 1996, vol. 11, afl. 3, 
286). 

225  J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, Amsterdam, Cramwinckel, 1997, 31; J. BARDOEL, “Beyond 
Journalism. A Profession between Information Society and Civil Society”, l.c., 268. Tegelijk tekent zich evenwel een 
decentraliserende beweging af naar meer flexibele en decentrale bedrijfsvoering binnen bestaande media-organisaties en 
meer horizontale vormen van communicatie. 

226  J. BARDOEL, “Beyond Journalism. A Profession between Information Society and Civil Society”, l.c., 284.  
227  A. PLEIJTER, F. TEBBE en L. HERMANS, Nieuwe journalisten door nieuwe bronnen? Een landelijke inventarisatie van het 

internetgebruik in de Nederlandse journalistiek, Katholieke Universiteit Nijmegen en Bikker Euro RSCG, in 
samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Rotterdam, maart 2002, 8-9. 

228  Het gebruik maken van de computer en het internet als hulpmiddel bij het journalistieke beroepsuitoefening wordt 
algemeen door de term Computer-assisted research and reporting (CARR)’ aangeduid. Onderzoek toont evenwel aan dat 
CARR nog in de kinderschoenen staat. Het merendeel van de journalisten blijkt slechts gedeeltelijk vertrouwd met de 
mogelijkheden van computer-geassisteerde journalistiek (CAJ) (S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 180 en 215 met 
verwijzingen aldaar). 

229  A. HEINONEN, Journalism in the Age of the Net, 47.  
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journalistieke werk.230 Eén van de belangrijkste kenmerken van de nieuwe, onder invloed van de 
technologie ontstane medialogica, is snelheid.231 In ‘het tijdperk van het ogenblikkelijke’232 of het 
‘stantepedium’ brengen de media het nieuws op het moment dat het zich voordoet. De nieuwsmarkt 
draait 24 uur op 24 uur. Het is evident dat daaraan risico’s verbonden zijn. Want wat als de 
camera’s in hun haast op de verkeerde inzoemen? En hoe kunnen op dergelijke momenten de 
traditionele beginselen van hoor en wederhoor, het controleren van de feiten of het verstrekken van 
duiding gewaarborgd worden? De keerzijde van de versnelling is immers dat de overdenkingstijd 
van journalisten en de redactionele mogelijkheid om in te grijpen en te selecteren daalt.233 Volgens 
Jim Willis, auteur van The Age of Multimedia and Turbonews, gaat de verhoogde omloopsnelheid 
van het nieuws zo vooral ten koste van de contextuele accuraatheid.234 Maar zij werkt ook in op de 
selectiecriteria van de journalist. Bij gebrek aan tijd en ruimte om onderwerpen meer diepgaand uit 
te spitten vooraleer ze in de krant of in de ether gebracht worden, grijpt men al gauw terug naar faits 
divers, gemakkelijk verbeeldbare onderwerpen, niet te complexe thema’s en de bevestiging van de 
bekende dogma’s. We wezen hoger al op de zorg die daardoor ontstaat met betrekking tot de 
toekomst van de politieke communicatie. Tegelijk wordt de journalistiek geconfronteerd met een 
professionelere communicatie vanuit de politiek, het bedrijfsleven en invloedrijke 
belangenorganisaties. Naarmate de politiek verschuift naar andere machtscentra (waarvan de media 
er overigens zelf één is), worden de krachtverhoudingen en de reële invloeden minder doorzichtig. 
Geconfronteerd met steeds strakkere deadlines wordt het voor journalisten moeilijk om zich niet 
uitsluitend te baseren op de hapklaar aangeboden informatie van professionele communicatie- en 
PR-diensten, maar ook zelf de informatie te controleren en waar nodig aan te vullen of recht te 
zetten. De combinatie tussen de tijdsdruk, redactiebesparingen en het grote en eenvoudig te 
bereiken informatieaanbod op het internet doet sommigen vrezen dat de journalist verwordt tot een 
veredeld informatiemanager of – in de woorden van de Duitse onderzoeker Siegfried Weischenberg 
– een ‘Redaktroniker’ bij wie de technische vaardigheden belangrijker dreigen te worden dan de 
intellectuele en creatieve bijdrage tot het nieuwsproces.235  

KERNOPDRACHT - De zonet geciteerde invloeden situeren zich voornamelijk op het vlak van de 
randvoorwaarden - de snelheid en mobiliteit - van het journalistieke werk. Zij maken ook duidelijk 
dat de nieuwe ontwikkelingen hoge eisen stellen aan de journalist. Het omgaan met de grote 
hoeveelheid ruis en de hoge subjectiviteit van het internet als nieuwsbron vergt bijzondere 
vaardigheden en kennis bij de journalist, bijvoorbeeld wat de controle van de herkomst en de 
betrouwbaarheid van de informatie betreft. Van journalisten wordt in de snel doordraaiende 
mediamolen ook een bijzondere flexibiliteit verwacht. Maar de invloeden gaan verder dan dat. Zij 
raken de journalistiek ook in haar kernopdracht: het vergaren, selecteren, verwerken en openbaar 
maken van relevante informatie aan een publiek.  

RELATIVERING ROL EN PLAATS - Een eerste aspect daarvan kwam al ter sprake. De proliferatie van de 
beschikbare informatiebronnen en -kanalen noopt volgens sommigen tot een relativering van de rol en 
de plaats van de journalist. Het internet heeft een nieuwsaanbod gecreëerd dat los staat van de 
 
                                                 
 
230  E. COHEN, “Online Journalism as Market-Driven Journalism”, Journal of Broadcasting and Electronic Media 2002, vol. 

46, afl. 4, 542-543. 
231  Het rapport Medialogica van de Nederlandse Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling vermeldt acht kenmerken van de 

moderne medialogica: 1. Snelheid; 2. Framing; 3. Personalisering; 4. Meutevorming en hypes; 5. Kracht van herhaling; 6. 
Anchormen en interpretators; 7. Burger in beeld; 8. Nieuwswaarde als criterium. 

232  De uitdrukking is ontleend aan Luc HUYSE, Gullivers probleem. Essay over de toekomst van de politiek, Leuven, Van 
Halewyck, 2002, 28. 

233  RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, 
Den Haag, januari 2003, 86-87. 

234  J. WILLIS, The Age of Multimedia and Turbonews, Westport, Praeger, 1994, 180-181. 
235  S. WEISCHENBERG, Die elektronische Redaktion. Publizistische Folgen der Neuen Technik, München, Verlag 

Dokumentation Saur, 1978, 68, geciteerd door S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 203. Volgens DEUZE kan je die 
tendens ook ‘redactionele cybernetisering’ noemen (M. DEUZE, Wat is journalistiek?, 57). Of, en in hoeverre, deze vrees 
werkelijkheid wordt, maakt opnieuw het voorwerp uit van intens debat.  

 166



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

journalistiek. De journalist verliest op die manier zijn vanzelfsprekende plaats als intermediair 
tussen de nieuwsbronnen en het publiek.236 De nieuwshongerige burger kan zelf op het internet 
toegang zoeken tot nieuwsbronnen van diverse aard: nieuwswebsites, nieuwsgroepen, 
zoekmachines of websites van bedrijven, overheden, organisaties of particulieren. Burnett en 
Marshall introduceerden daarvoor het concept ‘informational news’: “Informational news identifies 
the different modalities of information retrieval and search on the Web. Informational news also 
identifies the kinds of information exchange that occur through a variety of dimensions from news 
sites to newsgroups, from e-mail to chatrooms, from institutional sites to alternative media sites, 
from search engines to resource centre sites and portals. (…) What the Web provides is a larger 
informational news dimension of information that is much more loosely connected to the 
journalistic and media corporatized constitution of ‘news’ that had developed primarily over the 
previous two centuries”.237 Het internet ondergraaft in zekere zin ook de unieke positie van de 
journalist als waakhond van de politieke instellingen en de bedrijfswereld. Individuen en groepen 
van burgers kunnen die rol minstens ten dele overnemen en hun bevindingen via het internet een 
snelle verspreiding geven. Klokkenluiders die voorheen hun toevlucht tot de klassieke media 
zochten om hun klachten luider te doen klinken, kunnen diezelfde anonieme weg verkiezen. Met 
een beetje handigheid breidt het bericht zich als een olievlek uit. Op dezelfde manier ontwikkelen 
sommige websites zich overigens als waakhonden van de media, bijvoorbeeld door bewijzen te 
verzamelen over vermeende partijdigheid, censuur of fouten in de mediaberichtgeving.238

MEERWAARDE? - Een belangrijke uitdaging voor de journalistiek zal er dan ook in bestaan het 
publiek te overtuigen van zijn blijvende eigenheid en meerwaarde. Bardoel geeft alvast een 
indicatie waaruit die verdediging kan bestaan: “Journalism will not, as in the era of mass media, 
control the public debate, but can take the lead in directing and defining the public agenda. As 
journalists are no longer the indispensable intermediaries between the outside world and the public, 
they must prove their position in this respect”.239 Naast het openhouden van eigen 
informatiekanalen, bovenop de voor iedereen toegankelijke, zal de journalist daarbij ongetwijfeld 
zijn professionele ervaring in het evalueren, selecteren en duiden van nieuwswaardige feiten moeten 
uitspelen. In de veelheid van het informatie-aanbod is de taak van de journalistiek meer dan ooit 
gelegen in de selectie, controle en contextualisering van informatie. De confrontatie met het internet 
doet zo de nadruk in de journalistieke rolopvatting verschuiven van het beschrijven naar het 
selecteren en het duiden van de informatie.240 Dat kwam eerder al tot uiting in de definitie van de 
journalistiek die Bardoel verkoos.241 Sommigen gaan nog een stap verder, door een verschuiving 
aan te kondigen niet zozeer naar een selecterende rol, maar naar een converserende en modererende 
taak. Daar waar selectie nog een top down verhouding veronderstelt, waarbij de journalist selecteert 
wat wetenswaardig is voor het publiek, gaat die tweede functie uit van een horizontale verhouding 
tussen de journalist en zijn publiek. De Finse onderzoeker Ari Heinonen zegt het zo: “(…) 
journalists are bound to discard their role as objective by-standers in society: they must make issues 
understandable, which means presenting interpretations and opinions. (…) The strong suggestion to 
the journalistic profession in the Information Society is that journalists should no longer perceive 
themselves as traditional gatekeepers in society’s communication processes. (…) the journalist will 
be needed, but more as an interpreter of events and an orientator of civil society than as ‘the one 

 
                                                 
 
236  J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, Amsterdam, Cramwinckel, 1997, 37; A. HEINONEN, Journalism in 

the Age of the Net, 48. 
237  R. BURNETT en P.D. MARSHALL, Web Theory: An Introduction, London, Routledge, 2003, 160. 
238  S. BOWMAN en C. WILLIS, We Media. How audiences are shaping the future of news and information, The American Press 

Institute, juli 2003, 64 p., online in PDF en html: www.hypergene.net/wemedia/. 
239  J. BARDOEL, “Beyond Journalism. A Profession between Information Society and Civil Society”, l.c., 295. 
240  Zie ook de Belgische onderzoeker Steve PAULUSSEN, die een mogelijke verschuiving schetst in de richting van meer 

gidsende, instrumentele en ‘publieksgerichte’ functies (S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 352). 
241  “Journalistiek is de beroepsmatige selectie van actuele nieuwsgegevens voor een publiek door middel van technische 

verspreidingsmiddelen”. Zie hoger: II-1, A1, §2, 2. 
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who decides what people need to know’”.242 Naarmate het informatieaanbod stijgt kan de 
journalistiek zich onderscheiden door enerzijds meer in te spelen op doelgroepen en niches, maar 
anderzijds ook door het aanbieden van oriëntatie, navigatie, structurering en adequate 
bewegwijzering een meer prominente plaats te geven in zijn takenpakket. Bardoel omschrijft de 
gevolgen voor de klassieke journalistiek als volgt: “Voor de klassieke journalist betekent dit 
wellicht - … - accentverschuivingen naar functie en activiteit: van selectie naar regie, van ‘content’ 
naar ‘context’, van product naar proces, van ‘halen’ naar ‘brengen’. De professionele activiteit zal 
verschuiven van het selecteren en produceren van informatie‘producten’ naar de 
‘proces’begeleiding van openbare informatie: het verbinden van boodschappen en publieken tot 
zinvolle combinaties, van fysieke informatieoverdracht naar mentale tussenkomst. Naast deze 
mentale makelaars zal de informatiesamenleving, zoals gezegd, emplooi bieden aan meer 
instrumentele informatiemakelaars van allerlei snit.”243 Naar de toekomst toe ziet Bardoel op basis 
van die verschuivingen twee journalistieke ideaaltypes tot ontwikkeling komen. Tegenover de – op 
een klassieke leest geschoeide – oriënterende journalistiek plaatst Bardoel een meer instrumentele 
vorm van journalistiek. ‘Oriënterende journalistiek’ ziet het als zijn taak om algemene oriëntatie 
(achtergronden, commentaren, duiding) te verstrekken aan een algemeen publiek. Het type is 
veeleer op de politiek gericht, op eenrichtingsverkeer geënt en bedoeld voor een massale 
verspreiding via de klassieke nieuwsmedia. De pendant daarvan is ‘instrumentele journalistiek’: een 
pragmatische, meer op maat gesneden vorm van journalistiek, die zich vooral binnen de nieuwe 
informatiediensten zal ontwikkelen en functionele, gespecialiseerde informatie levert aan 
geïnteresseerde klanten.244

b) Geboorte van een nieuwe journalistieke klasse? 

Het bovenstaande suggereert dat het internet vragen doet rijzen die verder gaan dan de 
mogelijkheden en beperkingen van de introductie van een technologie in de journalistiek, maar 
doordringen tot de essentie van de journalistiek en het journalistieke beroep.245 Sommigen zien in 
de internetjournalistiek niet meer dan dezelfde oude journalistiek in een nieuw kleedje. Anderen 
maken gewag van de geboorte van een volwaardig nieuw journalistiek specialisme, met eigen 
karakteristieken en werkvormen.246 Zij zien daarin een bijkomend argument om de idee van een 
eenvormig journalistiek beroep definitief te laten varen.247  

OMVANG - Ter situering moet worden aangestipt dat de met veel bravoure aangekondigde ‘nieuwe 
journalistieke klasse’, in onze contreien vooralsnog beperkt blijft in omvang. In Nederland werd het 
 
                                                 
 
242  A. HEINONEN, Journalism in the Age of the Net, 83-84. 
243  J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, Amsterdam, Cramwinckel, 1997, 21. 
244  J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, Amsterdam, Cramwinckel, 1997, 38 en 83; J. BARDOEL, “Beyond 

Journalism. A Profession between Information Society and Civil Society”, l.c., 296. BARDOEL voegt er overigens aan toe 
dat hij de beoordeling in welke mate het met name in het tweede geval nog om journalistiek gaat, graag aan de lezer 
overlaat. 

245  A. HEINONEN, Journalism in the Age of the Net, 73. 
246  F. MARAIN, “Zoek de acht verschillen: praktijkwaarnemingen over het verschil tussen ‘traditionele’ en ‘on-

linejournalistiek’, Mediagids / Boek en pers, 1999, 6 p. MARAIN (hoofdredacteur bij Planet internet) geeft aan dat er meer 
gelijkenissen zijn dan revolutionaire verschilpunten, zeker in de opstartfase van de internetjournalistiek. Toch somt hij acht 
verschilpunen op: 1. het wegvallen van vaste periodiciteit en deadlines; 2. directe feedback, waaronder de mogelijkheid 
voor de on-line uitgever, de journalist en de adverteerder om precies na te gaan welke rubrieken het meest succesvol zijn 
(de dictatuur van de klikcijfers); 3. andere vormen van interactiviteit; 4. de journalist wordt minder ‘bevoorrecht 
waarnemer’ en meer ‘informatieverwerker’; 5. op het vlak van databanktoepassingen kunnen de online media een ware 
meerwaarde bieden; 6. grafiek en layout worden complexer; 7. techniciteit voor de schrijvende redacteur neemt toe; 8. voor 
de nieuwe media is nog geen businessmodel beschikbaar.  

247  Volgens BROMLEY zijn de recente (interne, technologische, economische,…) veranderingen in het journalistieke beroep 
dermate talrijk en ingrijpend dat men bezwaarlijk nog langer kan vasthouden aan “The idea that journalism [is] a single 
occupation practiced across different media, and that there [is] one ‘learnership’ (...) which [can] serve all types of 
journalism” (M. BROMLEY, “The End of Journalism? Changes in Workplace Practices in the Press and Broadcasting in the 
1990s”, in M. BROMLEY en T. O’MALLEY (eds.), A Journalism Reader, London, Routledge, 1997, 338). Zie hierover S. 
PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 333 e.v. 
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aantal internetjournalisten in 1999 op 155 geschat; in Vlaanderen op 135, met als belangrijk verschil 
dat de Nederlandse internetjournalisten hun activiteiten vooral in dienst van een traditioneel 
medium uitoefenden terwijl de Vlaamse collega’s voor zuivere online media aan de slag waren.248 
Uit dergelijk onderzoek blijkt ook dat de meeste online-journalisten zichzelf als de beoefenaars van 
een nieuw, onderscheiden type van journalistiek zien. In een bevraging onder de Vlaamse 
internetjournalisten bleek in 2001 dat een meerderheid van de respondenten on line journalistiek als 
een nieuwe vorm van journalistiek zagen, die complementair was met de andere vormen van 
journalistiek en specifieke vaardigheden veronderstelde.249 De erkenning van de afzonderlijke 
identiteit van de internetjournalist blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat de Nederlandse Vereniging 
voor Journalisten sinds 2000 een aparte afdeling internetjournalistiek telt. Onderzoek toont 
anderzijds ook aan dat deze journalisten er vooralsnog een vrij klassieke beroepsopvatting en 
werkwijze op nahouden.  

SPECIFICITEIT - Antwoordend op de vraag wat dan precies de specificiteit van de internetjournalistiek 
uitmaakt, wijst Paulussen in zijn proefschrift vooral op de mediumspecifieke eigenschappen van het 
internet: interactiviteit, hypertekstualiteit, ‘multimedialiteit’ en snelheid.250 Interactiviteit slaat op de 
mogelijkheden voor de journalist om ‘in dialoog’ te treden met zijn publiek, bijvoorbeeld door 
opmerkingen toe te laten onder de artikels. Om die reden wordt de internetjournalistiek overigens 
toegejuicht vanwege pleitbezorgers van ‘burgerjournalistiek’ of ‘participatieve journalistiek’. 
Hypertekstualiteit vervolgens, houdt in dat internetjournalisten hun artikels meer diepgang kunnen 
geven door links in te voegen naar bijkomende bronnen. De combinatie van interactiviteit en 
hypertekstualiteit draagt de mogelijkheden in zich voor een meer pluriforme berichtgeving dan deze 
van de traditionele, analoge nieuwsmedia. Door middel van links en reacties op de berichtgeving 
kunnen uiteenlopende standpunten met elkaar worden geconfronteerd. De afwezigheid van 
ruimtelijke beperkingen laat de on-linejournalist bovendien toe een verhaal vollediger te publiceren 
en zijn achtergrondinformatie en brondocumentatie te vermelden. Een derde eigenheid van het 
internet die consequenties heeft voor de internetjournalistiek is multimedialiteit, de convergentie 
van tekst, beeld en geluid. Bijdragen van internetjournalisten beperken zich dus niet tot één 
presentatievorm, maar bieden een mix van beeld- en geluidsfragmenten, fotomateriaal, simulaties, 
animaties, muziek en tekst. 

PRAKTIJK - In de praktijk blijkt echter dat de internetjournalistiek, zeker in onze contreien, vandaag 
nog maar een fractie gebruikt van de mogelijke toegevoegde waarde die het internet biedt.251 Zo 
blijken online media veeleer terughoudend te zijn in het leggen van externe hyperlinks. De vrees om 
bezoekers te verliezen aan concurrenten weegt in veel gevallen sterker door dan het verlangen om 
de inhoud van de eigen site te verdiepen.252 Ook van de mogelijk grotere publieksgerichtheid en 
interactiviteit wordt in de praktijk niet altijd even uitgebreid gebruik gemaakt. Inhoudelijk leunt het 
werk van de onlinejournalist nog sterk aan bij dat van journalisten van de traditionele media. De 
verschillen met journalisten van de traditionele media zouden zich vooralsnog vooral toespitsen op 
 
                                                 
 
248  M. DEUZE en S. PAULUSSEN, “Research Note: Online Journalism in the Low Countries. Basic, Occupational and 

Professional Characteristics of Online Journalists in Flanders and The Netherlands”, E.J.C. 2002, vol. 17, afl. 2, 239-241. 
249  S. PAULUSSEN, “On line journalistiek in Vlaanderen. Eerste resultaten van een webenquête bij 73 Vlaamse on line 

journalisten (gevoerd in de maanden april en mei 2001)”, 7 augustus 2001. 
250  S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be. 
251  Zie bijvoorbeeld de conclusie van MATHESON over de weblog van The Guardian: “There is much about the Guardian 

weblog that is ‘old media’. Predominantly, it links to established news institutions. It preserves the journalistic role of 
gatekeeper. It constructs a journalistic claim to authority and does not let the user talk. It is not in any way revolutionary 
and despite what popular commentary on weblogs might lead us to expect, it does not provide a new personalized 
democratic space in which the mainstream media are held to account”. Anderzijds vormen blogs wel een indicatie dat de 
journalistieke waarden en de relatie van de journalist tot het publiek langzaam aan herdacht worden (D. MATHESON, 
“Weblogs and the epistemology of the news: some trends in online journalism”, New Media & Society 2004, vol. 6, afl. 4, 
462). Voor Vlaanderen: S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 20-21. 

252  E.L. COHEN, “Online Journalism as Market-Driven Journalism”, Journal of Broadcasting and Electronic Media 2002, vol. 
46, afl. 4, 541. 
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de werkomstandigheden, waarbij de internetjournalist geconfronteerd wordt met een (nog) grotere 
nadruk op snelheid en een grotere werkdruk door de beperkte mankracht op onlineredacties. Hun 
job is voorts meer technologiegedreven, wat een grotere technische kennis veronderstelt, maar ook 
impliceert dat het werk van de doorsnee internet-journalist zich voor het grootste deel achter het 
computerscherm afspeelt.253 Zij beperken zich daarbij vaak tot wat Deuze ‘tertiaire journalistiek’ 
noemt: de reproductie van (reeds door anderen verwerkte) inhouden van moedermedia of andere 
media.254

EIGEN PROBLEMEN - Het spreekt voor zich dat de eigen karakteristieken van de internetjournalistiek 
ook eigen problemen met zich meebrengen. Anders dan ‘traditionele’ journalisten, kunnen 
ongebonden internetjournalisten (d.w.z. zij die niet verbonden zijn aan een traditioneel medium) 
hun geloofwaardigheid niet ophangen aan de reputatie en merknaam van het medium waarvoor zij 
werken. Internetjournalisten moeten hun geloofsbrieven vooralsnog elders halen. Zowel het 
kenmerk van de interactiviteit als dat van de hypertekstualiteit doet verder vragen rijzen naar de 
grenzen van de journalistieke verantwoordelijkheid. Vanuit juridisch oogpunt kan bijvoorbeeld de 
verantwoordelijkheid van de journalist voor de commentaren die onder zijn artikel verschijnen 
alvast niet volledig worden uitgesloten. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens bleek al eerder dat een interviewer eventueel verantwoordelijk gesteld kan worden 
voor de reacties van degene die door hem geïnterviewd wordt.255 In België werd een soortgelijke 
principiële verantwoordelijkheid van een omroep ten aanzien van een studiogast in een 
radioprogramma erkend door de Vlaamse Kijk- en Luisterraad.256 Naar analogie daarmee moet 
worden aangenomen dat de auteur van een artikel op het internet evenzeer verantwoordelijk kan 
zijn voor de reacties die zijn berichten uitlokken, zeker wanneer hij nalaat deze verder op te volgen 
en zo nodig te contextualiseren. De Nederlandse Raad voor de Journalistiek ging alvast die richting 
uit naar aanleiding van een klacht over anonieme lasterlijke reacties op de site 
Klokkenluideronline.nl. Door anonieme ‘ernstige beschuldigingen en grievende diskwalificaties’ 
die onder één van haar artikels waren geplaatst, niet te verwijderen, had de website volgens de Raad 
de grens overschreden van wat “gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid 
maatschappelijk aanvaardbaar is”.257 Op dezelfde manier moet voorzichtig worden omgesprongen 
met hyperlinks. De eerste rechtspraak over sites die linken naar pagina’s waarop illegaal muziek 
gedownload kan worden, kondigt zich al aan.258 Op dezelfde wijze kan het linken naar pagina’s met 
bijvoorbeeld racistische of xenofobische inhouden de juridische aansprakelijkheid van de journalist 
met zich meebrengen. 

 
                                                 
 
253  M. DEUZE en S. PAULUSSEN, “Research Note: Online Journalism in the Low Countries. Basic, Occupational and 

Professional Characteristics of Online Journalists in Flanders and The Netherlands”, E.J.C. 2002, vol. 17, afl. 2, 243; S. 
PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 336. 

254  Primaire journalistiek is dan de verslaggeving uit eerste hand, met de journalist als ooggetuige en secundaire journalistiek 
het verwerken van informatie uit diverse bronnen, bijvoorbeeld persberichten (M. DEUZE, Wat is journalistiek?, 60). 

255  Hof Mensenrechten, Jersild t. Denemarken, 23 september 1994, Series A, afl. 298. 
256  Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie, L. Caluwé tegen VRT, 4 februari 2003, beslissing nr. 2003/001. 
257  De Raad achtte zich bevoegd op grond van het feit dat de website zelf zich presenteerde als het werk van “een team 

gelouterde journalisten” die instaan voor “journalistieke publicaties” (…) op de site die voldoen “aan alle eisen die aan een 
gedegen artikel mogen worden gesteld”. Volgens de Raad kon het toelaten/niet verwijderen van reacties op een website op 
één lijn worden gesteld met het plaatsen van een ingezonden brief in een nieuwsblad. Dat is op zich opmerkelijk, aangezien 
het eerste geen en het tweede wel een redactionele tussenkomst vereist. (Beslissing van de Raad voor de Journalistiek 
(Ned.), A.L.H.R. Gerla t. M. Kat, uitspraak 2004-26, 2 april 2004).  

258  Naar aanleiding van een klacht over de vermelding van internetadressen van websites waar muziek kan worden 
gedownload in de media hield de Vlaamse Raad voor de Journalistiek de boot af. De Vlaamse Raad voor de Journalistiek 
oordeelde op 9 september 2004 dat het de Raad niet toekwam zich uit te spreken over het al dan niet legale karakter van de 
websites waarop muziek kan worden gekopieerd. Wel kon de Raad vaststellen dat een dergelijke vermelding geen 
fundamentele waarden in het gedrang brengt. Bijgevolg zag de Raad vanuit beroepsethisch standpunt geen enkele 
voldoende zwaarwegende reden om een beperking van de persvrijheid in casu te verantwoorden (Advies van de Raad voor 
de Journalistiek over de vraag van de heer Marcel Heymans, directeur van IFPI Belgium met betrekking tot berichtgeving 
in Het Belang van Limburg en Deng, 9 september 2004).  
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VRAGEN VOOR HET BEROEP ALS GEHEEL - Tot slot kan worden opgemerkt dat de internetjournalistiek 
ook voor de beroepsgroep als geheel vragen oproept. Almaar meer journalisten opereren niet langer 
in een journalistieke omgeving zoals de krant, maar brengen hun aanbod in een omgeving zoals het 
internet waarin niet-journalistieke informatie domineert. Velen pretenderen bovendien op het 
internet journalistieke activiteiten uit te oefenen, zonder zich bewust te zijn van de journalistieke 
waarden, normen en cultuur. Dat kan op langere termijn een weerslag hebben op de reputatie en 
omschrijving van de beroepsgroep als geheel. Dat kwam eerder al aan bod. Voor de beroepsgroep 
als geheel dragen de beschreven ontwikkelingen verder bij tot differentiatie en specialisatie in 
journalistiek en, op langere termijn, tot een afbrokkeling van de collectieve cultuur, een belangrijke 
factor in en waarborg voor de overdracht van professionele vaardigheden en waarden.259  

2.2. De journalist en zijn omgeving: autonomie en ontvoogding versus nieuwe afhankelijkheid 

2.2.1. Verzelfstandiging en ontvoogding 

In punt één schetsten we hoe zich vanaf de jaren zestig een proces van ideologische en 
professionele verzelfstandiging inzette in de (politieke) journalistiek. In samenspel met andere 
ontwikkelingen als de toenemende scholingsgraad van journalisten, leidde dat tot een nieuwe 
taakopvatting in de journalistiek. Nu de verantwoording voor het journalistieke handelen in onze 
contreien niet meer automatisch gerelateerd kon worden aan de ideologie van de eigen zuil, werd de 
beroepsgroep bovendien verplicht om een eigen visie op de eigen professionele praktijk te 
ontwikkelen en benoemen. Waarden als onpartijdigheid en hoor en wederhoor, twee cruciale 
principes van de journalistieke deontologie, kregen pas sinds die tijd hun volle betekenis. Het 
resultaat was een ‘nieuwe journalist’, die “gericht (was) op het nieuws, gearticuleerd in 
samenspraak met collega’s, gebracht met het oog op het publiek dat hij wilde bedienen, en gegoten 
in de vorm die in de eigen professionele kring het meest aansprak.”260  

De meer actieve invulling van de journalistiek kwam tot uiting in het ontstaan van nieuwe genres 
als de onderzoeksjournalistiek en nieuwe vormen als de reportage. Gaandeweg trad ook de persoon 
en persoonlijkheid van de journalist zelf meer op de voorgrond. Niet alleen werden journalistieke 
producten vaker ondertekend, maar ook de schrijfstijl werd gaandeweg persoonlijker. Historicus 
Karel Van Nieuwenhuyse verhaalt in zijn proefschrift dat de krant De Standaard vanaf het eind van 
de jaren zestig een professioneel selectiebureau inschakelde dat - bij voorkeur - putte uit jonge, pas 
afgestudeerde academici. Deze nieuwe generatie journalisten was niet alleen beter opgeleid dan hun 
voorgangers, maar werd ook aangeworven op basis van meer objectieve criteria. Dat leidde tot een 
grotere ideologische verscheidenheid binnen de - voor het overige sterker gestructureerde en 
gehiërarchiseerde redactiestructuur - en ultiem tot een meer kritische vorm van journalistiek ten 
aanzien van de samenleving en de politiek. Een belangrijk gevolg van die autonomisering van de 
journalistieke cultuur was de heropleving van de aandacht voor de beroepsopleiding en de redactie 
van journalistieke codes in die periode. Een voorbeeld daarvan is de ‘Verklaring der rechten en 
plichten van de journalist’, die in 1971 door zes Europese journalistenbonden en in 1972 door de 
internationale journalistenfederatie IFJ werd aangenomen.  

Dat alles creëert een beeld van een zelfstandige journalist die in alle vrijheid de rol van waakhond 
kan opnemen tegenover de gevestigde machten. Dat beeld wordt echter – zeker sinds de jaren 
negentig – in toenemende mate genuanceerd. Dat brengt ons bij de tweede pijler van dit 
spanningsveld: de (nieuwe) afhankelijkheid van de journalist. 

2.2.2. Nieuwe afhankelijkheid 

 
                                                 
 
259  J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, Amsterdam, Cramwinckel, 1997, 22. 
260  F. VAN VREE, C. VOS, H. WIJFJES en J. BARDOEL, “Het ontstaan van een politiek-publicitair complex 1960-2002”, in RAAD 

VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, Den 
Haag, 2003, 83. 
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Aan het begin van deze paragraaf plaatsten we de journalistiek in een ruimer krachtenveld om 
aandacht te vragen voor de verschillende dynamieken die zijn beroepsuitoefening beïnvloeden. De 
technologische dynamiek kwam al aan bod in het vorige punt.  

TWEE DYNAMIEKEN - Tegenover de - ongetwijfeld terechte - analyses over de toegenomen 
zelfstandigheid en vrijheid van de journalist, staan verontrustende getuigenissen over een 
toenemende druk op de journalistiek vanuit belendende percelen. De groeiende interpenetratie van 
journalisten met andere invloedrijke groepen in de samenleving doet zich voor op verschillende 
niveaus.261 De onlangs overleden socioloog Pierre Bourdieu zei daarover nog in 1996: “L’une des 
propriétés les plus importantes du jeu journalistique réside dans sa faible autonomie (…) c’est-à-
dire dans le fait qu’il est fortement soumis à des contraintes externes comme celles que font peser, 
directement ou indirectement, les annonceurs, les sources et aussi la politique”.262 Dat brengt ons 
dus bij twee andere dynamieken die de journalistiek beïnvloeden. Vooraan staan de berichten over 
het toenemend gewicht van de (bedrijfs-)economische logica op het journalistieke werk. Daarnaast 
zijn er aanwijzingen dat er zich tussen de journalistiek en de politiek een nieuwe 
afhankelijkheidsrelatie ontwikkelt.  

a) De journalist in een commerciële omgeving 

UITGANGSPUNT - Bekijken we ten eerste de invloed van de commerciële logica op het journalistieke 
werk. Heel wat elementen daarvan kwamen hoger al aan bod. De journalistieke gedragscodes laten 
er geen twijfel over bestaan: tussen het commerciële en het redactionele moet een strikte scheiding 
in acht worden genomen. In de Internationale Verklaring der plichten en rechten van de journalist 
(1971) klinkt het dat de journalist bij het opzoeken en het becommentariëren van de gebeurtenissen 
‘nooit het vak van journalist (mag) verwarren met dit van reclameman of van propagandist en geen 
enkele rechtstreekse of onrechtstreekse instructie in ontvangst (mag) nemen van adverteerders” 
(punt 9) en “elke drukking (moet) weigeren en slechts redactionele richtlijnen (mag) aanvaarden 
van de redactieverantwoordelijken”.263 De Belgische variant uit 1982 voegt daar aan toe dat “de 
advertenties dermate opgemaakt (moeten) worden dat de lezer ze niet kan verwarren met de 
berichtgeving”. Zowel vanuit de politiek, de academische wereld, het maatschappelijke middenveld, 
maar vooral ook uit de journalistiek zelf, klinken echter zorgelijke geluiden over de invloed van het 
commerciële op het journalistieke werk. Algemeen wordt aangenomen dat het internet de 
traditionele spanning tussen commerciële en redactionele belangen in de journalistiek nog verder 
versterkt en leidt tot een verdergaande grensvervaging tussen het redactionele en het 
commerciële.264  

WERKOMSTANDIGHEDEN - In het vorige punt wezen we er op dat commercialisering niet uitsluitend 
negatief begrepen hoeft te worden. Commercialisering houdt zeker een prikkel voor creativiteit en 
zelfkritiek in. Tegelijk werd echter duidelijk dat commercialisering tal van risico’s inhoudt voor de 
journalistiek. Zeker is dan ook dat veel journalisten commercialisering als een bedreiging ervaren. In 
de eerste plaats omdat bedrijfseconomische beslissingen de context voor de beroepsuitoefening 
bepalen. Journalistiek is, binnen het mediabedrijf, een duur product. Dat geldt des te meer voor die 
vormen van journalistiek waarin de democratische rol van de journalistiek het meest tot uiting 
komt: de politieke journalistiek bijvoorbeeld, maar vooral ook de onderzoeksjournalistiek. Wanneer 
de journalist zijn rol als waakhond ten volle wil waarmaken, moeten hem de tijd en de middelen 

 
                                                 
 
261  H.M. KEPPLINGER en R. KÖCHER, “Professionalism in the mediaworld?”, E.J.C. 1990, afl. 5, 287. 
262  P. BOURDIEU, “Journalisme et éthique”, in Actes du colloque fondateur du centre de recherche de l’Ecole Supérieure de 

Journalisme (Lille), Les cahiers du journalisme, 1996, afl. 1, http://homme-
moderne.org/societe/socio/bourdieu/Bjournal.html. 

263  De Verklaring der plichten en rechten van de journalist (1971), aanvaard te München op 24 en 25 november 1971 door de 
afgevaardigden van de journalistenvakbonden van de (toen nog) zes lidstaten van de Europese Gemeenschap en vervolgens 
aanvaard door de Internationale Federatie van Journalisten op het congres van Istanboel in 1972. 

264  S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be, 170-171. 
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daartoe ter beschikking worden gesteld. Dat is niet evident in een mediacontext waarin oudere 
journalisten plaats moeten ruimen voor jonge, onervaren krachten en vaste contracten worden 
vervangen door freelance-overeenkomsten. Wanneer we hoger spraken over een versnelling in het 
productieproces van de mediaberichtgeving, dan blijft dat uiteraard evenmin zonder gevolgen voor 
de journalist. Journalisten klagen dan ook over een afnemende werkzekerheid en een onder invloed 
van de concurrentie stijgende werkdruk. Die verzuchtingen staan, net als de ‘degradatie van het 
sociaal statuut van de journalist’ en de ‘sociale dumping van vijftigplussers’ ook centraal in een 
Memorandum dat de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (VVJ) in juni 2004 richtte tot het 
nieuwe Vlaamse parlement en de nieuwe Vlaamse regering.  

SELECTIE EN INHOUD - Maar de potentiële invloed van het commerciële reikt verder dan de organisatie 
en werkomstandigheden van het journalistieke beroep. De commerciële logica laat op verschillende 
terreinen en via verschillende kanalen zijn invloed gelden op het journalistieke werk. 

EXTERNE DRUK - In de eerste plaats verwijst ‘commerciële druk’ naar de pogingen vanuit de 
bedrijfswereld om invloed uit te oefenen op de journalistiek. Daarbij gaat het niet alleen om 
rechtstreekse beïnvloedingspogingen vanwege (potentiële) adverteerders, maar ook om 
onrechtstreekse toenaderingspogingen. De directe aanpak is de meest zichtbare. Zij doet zich het 
meest voor in allerlei vormen van randnieuws of in de bijlagen. Journalisten krijgen snoepreisjes 
aangeboden of gratis toegangsbewijzen voor een concert of evenement in de hoop dat zij er enkele – 
bij voorkeur positieve – zinnen aan zullen willen wijden. Of zij worden formeel of informeel 
benaderd door woordvoerders of afgevaardigden van bedrijven. Elk groot bedrijf heeft dan ook zijn 
eigen pers- en PR-dienst om de goede boodschappen over het bedrijf te doen verspreiden en de 
minder goede bedekt te houden. Op zich is dat geen nieuw fenomeen, maar de schaal waarop het 
gebeurt en de nooit aflatende behoefte van de media aan nieuwe verhalen en invalshoeken plaatsen 
journalisten wel eens in een kwetsbare positie.265 De doorsnee-journalist is echter wel ‘mans’ of 
‘vrouws’ genoeg om dergelijke manoeuvres te doorzien en af te slaan. Problematisch is trouwens 
niet zozeer de potentiële belangenverstrengeling of de potentiële beïnvloeding van het publiek, maar 
wel het eventuele gebrek aan transparantie naar het publiek toe. Indirecte vormen van beïnvloeding 
zijn moeilijker aan te tonen en moeilijker af te weren. Zo kan de juridische wapenongelijkheid 
tussen een economieverslaggever en een groot bedrijf (in rechtssociologische termen te vertalen als 
een spanning tussen een oneshotter en een repeated player) uitgespeeld worden om journalisten 
ervan te weerhouden informatie die zij in hun bezit hebben te publiceren.  

CONCURRENTIE - Onder commerciële druk valt ten tweede de invloed van de onderlinge concurrentie 
in het medialandschap. Hoger werd al beschreven hoe de strijd om de aandacht van het publiek tot 
een verhoogde concurrentie op de mediamarkt leidt. De verzuiling stond lange tijd garant voor een 
redelijk stabiele lezers- en adverteerdersmarkt. Het doorknippen van de banden met de ideologische 
zuilen door de media en de journalistiek en de gelijktijdige evoluties aan de zijde van het publiek, 
haalden die zekerheden onderuit. De media, in eerste instantie de kranten, moesten vanaf nu op 
zoek zelf op zoek naar hun publiek. Dat was de voedingsbodem voor een toename van de 
commerciële logica in de media en voor tal van neveneffecten als de homogenisering van de 
berichtgeving. In een poging een zo ruim mogelijk publiek aan zich te binden, zijn de media zich 
collectief gaan richten op de voor de adverteerders aantrekkelijke maatschappelijke middengroepen. 
Het resultaat is een homogenisering in de mediaberichtgeving, zowel wat de onderwerpkeuze 
betreft; als wat betreft de inhoud van de berichtgeving.  

INTERN - Ten derde is er commerciële druk van binnenuit, van het mediabedrijf op de journalist. 
Mediabedrijven, en vooral uitgevers van dagbladen, worden geconfronteerd met vlottende en 
onvoorspelbare voorkeuren van individuele mediaconsumenten. Vanuit een commerciële logica 
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proberen zij daar op verschillende manieren op in te spelen: door een opeenstapeling van extra 
katernen en spaaracties voor producten allerhande, door met behulp van scoops of originele of 
sensationele invalshoeken de aandacht te trekken van het publiek of door zich in toenemende mate 
op ‘het publiek’ te oriënteren. Dat laatste, toenemende responsiviteit ten aanzien van de 
mediaconsument, blijkt niet alleen uit de reeds aangehaalde personalisering van nieuws, maar ook 
uit de inrichting van forumpagina’s of de organisatie van lezersenquêtes. Van journalisten wordt 
verwacht dat zij in de strijd om de aandacht van het publiek ingaan op de conclusies van 
publieksonderzoeken, de nodige inhoud leveren om de zich opstapelende bijlagen te vullen of de 
media volgen in het meer algemene doelgroepdenken. Tegelijk moeten journalisten in de zich 
verhardende mediacontext de professionele standaarden hoog zien te houden. De vraag is of zij 
daartoe voldoende uitgerust zijn.  

b) De journalist binnen een politiek-publicitair complex 

POLITIEK-PUBLICITAIR COMPLEX - Sinds het midden van de jaren negentig heeft een nieuwe zorg zich 
meester gemaakt van onderzoekers en journalisten. Vanuit diverse hoeken wordt gevreesd voor een 
vernieuwde en groeiende wederzijdse afhankelijkheid van nieuwsmedia en politiek. In een recent 
Nederlands rapport werd voor die verstrengeling een naam bedacht: het politiek-publicitair 
complex.266 De basisidee er achter luidt dat politiek en journalistiek elkaar steeds meer nodig 
hebben. Politiek en politieke communicatie streven in een parlementaire democratie gelijkaardige 
principes en doelstellingen na: beiden dingen naar de aandacht en gunst van het publiek.267 Politieke 
wetenschapper Harry Kranz schreef daarover dat de pers en de politiek niet zozeer tegen elkaar 
strijden, maar vooral dat ze beiden vechten voor de publieke opinie.268 Zij gebruiken daarvoor ten 
dele dezelfde technieken (one-liners, scoops, verrassende wendingen, …) en vertonen een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken: “They [de media] are verbal, and politics is largely a verbal 
activity. They have a broad range of contents; and parties are potentially concerned (in contrast to 
pressure groups) with the entire range of a society’s problems. The criteria by which parties and 
papers judge what is important tend, by virtue of their relation to society, to be similar. The same 
social forces that find expression in a party find expression also through the press. Parties are 
therefore bound almost by definition to be concerned with, and about, the press.”269  

BELANGENVERVLECHTING - Journalisten staan traditioneel in een bijzondere verhouding tot de 
politiek. Aan de ene kant wantrouwen zij elke vorm van gezag en situeren zij zich historisch gezien, 
bij voorkeur aan de zijde van het publiek.270 Anderzijds treedt een belangenvervlechting op tussen 
politici en journalisten. Politici en de politiek leveren vooreerst een dankbare bron voor de 
dagelijkse portie nieuws. Politici van hun kant hebben de media nodig voor de intermediatie tussen 
burger en politiek: de media zijn zowat de voelsprieten van de politiek over wat er leeft bij de 
bevolking. Politici trachten de media ook actief in te schakelen voor de vorming en sturing van de 
publieke opinie. Zeker nu de traditionele kanalen waarlangs de politiek contact hield met de burger 
aan invloed moeten inboeten, worden politieke boodschappen nog in hoofdzaak via de media 
doorgegeven.271 Omgekeerd verneemt het publiek via die media wat er beweegt in de politiek. De 

 
                                                 
 
266  F. VAN VREE, C. VOS, H. WIJFJES en J. BARDOEL, “Het ontstaan van een politiek-publicitair complex 1960-2002”, in RAAD 

VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, sdu 
Uitgevers, Den Haag, januari 2003, 67-98. Dit verhaal volgt in grote lijnen hun conclusies. Zie ook in Nederland: RAAD 
VOOR HET OPENBAAR BESTUUR (Ned.), Politiek en media. Pleidooi voor een lat-relatie, augustus 2003, 56 p. 

267  H.M. KEPPLINGER en R. KÖCHER, “Professionalism in the mediaworld?”, E.J.C. 1990, afl. 5, 286. 
268  “… are not just battling against each other; what they are fighting for is public opinion” (geciteerd door S. BATES, “The 

Commission and its lessons”, Comm. L. & Pol’y 1998, 149). 
269  C. SEYMOUR-URE, “National Daily Papers and the Party System”, in ROYAL COMMISSION ON THE PRESS (ed.), Studies on 

the Press, Londen, 1977, 166. 
270  S. BATES, l.c., 149. 
271  We merkten al eerder op dat naast de politieke journalistiek pur sang politici hun boodschap verspreiden via lichtere 

programma-genres. Ook het internet zou kunnen leiden tot meer rechtstreekse vormen van communicatie tussen burger en 
politiek. 
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burgers houden contact met de gebeurtenissen in de wereld via de vensters van de media. Hun 
ervaringen en wereldbeeld worden in belangrijke mate gekleurd, of minstens versterkt door wat zij 
via de media vernemen. Dat is overigens opnieuw geen nieuwe ontdekking. Voor de oorlog reeds 
zou minister Sap hebben gezegd: “Impossible de gouverner sans tenir compte de l’opinion de La 
Libre Belgique”. Premier Van den Boeynants zou zijn regeerprogramma na de tweede wereldoorlog 
hebben voorgelegd aan enkele tenoren van de Belgische pers.272 Vandaag is dat niet anders, maar 
het gebeurt wel op een grotere schaal. De publieke zaak wordt in toenemende mate betwist in de 
media-arena. Dat blijkt onder meer uit het feit dat verkiezingen steeds ingrijpender gemediatiseerd 
worden.  

WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING - Dat alles maakt dat de politieke en de publicitaire arena dichter bij 
elkaar gaan liggen. Gevreesd wordt dat in het strategische spel tussen beide, het eigenlijke doel van 
de communicatie, een betrouwbare en transparante communicatie over aangelegenheden van 
algemeen belang, naar de achtergrond zal verdwijnen.273 Veel van de wederzijdse beïnvloeding 
verloopt echter op een subtiele, informele wijze, waardoor zij zich moeilijk laat objectiveren. Dat 
verleent aan het debat daarover een vervelende, speculatieve bijsmaak. Niettemin zijn er ook wat 
objectieve gegevens voor handen. In Nederland ontstond in de loop van 2004 ophef over 
‘schnabbelende journalisten’. In een mooi staaltje van metajournalistiek gaf het KRO-programma 
Reporter de aanzet tot een veralgemeende reflectie (onder meer binnen het Genootschap van 
hoofdredacteuren) over bijklussende journalisten (door het geven van mediatrainingen of het 
voorzitten van congressen en symposia) en de mogelijke vormen van belangenvermenging die dit 
met zich meebracht. In België is een dergelijk onderzoek niet voorhanden, al ontstond enige tijd 
later ook hier ophef over journalisten die mediatrainingen geven aan politici.  

2.3. De journalist en het publiek en de samenleving: Openheid en publieksgerichtheid versus 
zelfreferentialiteit 
Tot slot rijst de vraag welke positie de journalistiek bekleedt ten opzichte van het publiek of de 
samenleving als geheel. Deze complexe en op sommige punten paradoxale verhouding vormt 
vandaag één van de meest besproken aspecten van de hedendaagse journalistiek. Zij leent zich dus 
bij uitstek tot een derde en laatste spanningsveld.274  

2.3.1. De journalist en zijn publiek 

a) Vanuit het perspectief van de journalist 

AFSTANDELIJKHEID - De ambiguïteit situeert zich ten eerste aan de zijde van de journalisten zelf. Niet 
eens zo lang geleden diende de journalist zich nauwelijks in te laten met zijn publiek. Media waren 
verzekerd van een relatief stabiel publieksbereik, zodat de journalist zich met een zekere minachting 
boven zijn publiek verheven kon voelen. Ook vandaag blijven journalisten nog bij voorkeur op een 
zekere afstand van de gewone lezer, kijker of luisteraar.275 Het professionele ideaalbeeld is er één 
van afstandelijkheid ten aanzien van het publiek. In enquêtes onder journalisten wordt feedback van 
het publiek dan ook niet als een prioriteit beschouwd. Journalisten stellen zich veelal terughoudend 
op ten aanzien van rechtstreekse communicatie met hun publiek.  

KLOOF - Anderzijds positioneren journalisten zich in hun verhouding tot de politiek, doorgaans wél 
aan de zijde van het publiek. Naarmate de pers zich verzelfstandigde en de commercialisering zich 

 
                                                 
 
272  P. STÉPHANY, La Libre Belgique: histoire d’un journal libre 1884-1996, Louvain-la-Neuve, Duculot, 1996, 292. 
273  RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR (Ned.), Politiek en media. Pleidooi voor een lat-relatie, augustus 2003, 37. 
274  De relatie publieke opinie – massamedia is uiteraard een heel complex gegeven waarrond veel tegengestelde visies bestaan. 

We beperken ons hier tot enkele opmerkingen van algemene aard zonder in te gaan op de verschillende theoretische 
stromingen die zich omtrent de invloed van de media op de publieke opinie hebben ontwikkeld. 

275  Er zijn wel tegenbewegingen gegroeid in de journalistiek: zie bijvoorbeeld de uit de Verenigde Staten overgewaaide 
pleidooien voor ‘burgerjournalistiek’ of ‘civic journalism’.  
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doorzette, werd het nieuws niet langer uitsluitend aan de hand van de agenda en interpretatie van 
autoriteiten gebracht, maar steeds meer vanuit het perspectief van de burger of het publiek.276  

b) Vanuit het perspectief van het publiek 

VERZELFSTANDIGING - Ook vanuit het perspectief van het publiek is geen eenkleurig verhaal op te 
zetten. De ontzuiling, ontideologisering en individualisering hebben het publiek zelfbewuster, 
onafhankelijker en kritischer gemaakt ten aanzien van de media en de journalistiek.277 Niet alleen 
aan de zijde van de journalistiek, maar ook aan de zijde van het publiek aldus kan gesproken 
worden van ‘ontvoogdingsbeweging’.278 Nadat de journalistiek zich verzelfstandigd had, 
emancipeerde het publiek zich op zijn beurt ten opzichte van de journalistiek.279  

VAN PUBLIEK NAAR MEDIACONSUMENT - De commercialisering gaf de burger vanaf de jaren zestig de 
status van mediaconsument. Een belangrijke drijfveer daarachter was dat het publiek, ondanks de 
verveelvoudiging van de media-output niet meer tijd blijkt uit te trekken voor de 
mediaconsumptie.280 Er moet dus om de aandacht gestreden worden. Of, in de woorden van 
McManus: “The reader or viewer is now a ‘customer’. The news is a ‘product’. The circulation or 
signal area is now a ‘market’”.281 Naarmate de technologische mogelijkheden verder ontwikkelen 
verschuift bovendien de klemtoon op de mediamarkt van een aanbieders- naar een vragersmarkt. De 
informatieverstrekking kan in toenemende mate worden afgestemd op de bijzondere eigen wensen 
van de individuele afnemer van de informatie.  

VAN MEDIACONSUMENT NAAR MEDIAGEBRUIKER - Moderne communicatietechnieken hebben vervolgens 
het publiek de mogelijkheden gegeven om zich actiever op te stellen in het informatieproces, hetzij 
door alternatieve nieuwsbronnen te raadplegen, hetzij door te reageren op nieuwsinhouden, hetzij 
door zelf de rol van nieuwsproducent op zich te nemen. De proliferatie van informatiekanalen en de 
commercialisering voorzagen het publiek van een machtig instrument: dat van de keuze. Nu de 
afnemer dankzij de wereldwijde interactieve communicatietechnologie zelf toegang heeft tot 
informatie en de mogelijkheden voor de opslag en selectie ervan, neemt hij zelf een deel van de 
controle in handen. Op het internet en via digitale televisie kan de ontvanger zelf bepalen welke 
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VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, sdu 
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277  J. MITCHELL en J.G. BLUMLER (eds.), Television and the viewer interest: explorations in the responsiveness of European 
broadcasters, Londen, Libbey, 1994, 228. In de communicatiewetenschappen komt de wending tot uiting in de Uses and 
Gratifications theorie. Anders dan de almachttheorieën waarin het publiek gezien werd als een passieve, homogene en 
gemakkelijk te beïnvloeden massa onder de macht van de media, gaat deze theorie uit van een actief publiek dat weet wat 
het wil en weet hoe het dat moet bereiken. 

278  Dat is overigens een evolutie die niet alleen de journalistiek treft. Ook andere beroepen, we denken bijvoorbeeld aan artsen 
en advocaten, zien hun vanzelfsprekende autoriteit in vraag gesteld door een beter geïnformeerde en assertievere clandizie, 
zonder dat daarmee noodzakelijkerwijze het einde van dat beroep wordt aangekondigd. 

279  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, 21; J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, 190. 
280  Uit een internationale survey in tien Europese landen blijkt dat de Belg bij de koplopers is wat het aantal uren 

televisiekijken betreft. Belgische vrouwen in de leeftijdscategorie tussen 20 en 74 zouden gemiddeld 2u09 per dag voor de 
beeldbuis zitten. Alleen de Estse en de Hongaarse vrouw doen beter. Belgische mannen blijven gemiddeld nog een klein 
kwartier langer zitten en bekleden daarmee de vierde plaats na de Hongaren, de Esten en de Britten.Wat het lezen betreft, 
bevinden de Belgische mannen en vrouwen met respectievelijk 31 en 26 minuten per dag zich in de middenmoot. X., How 
Europeans spend their time. Everyday life of women and men Data 1998-2002, Luxemburg, Europese Commissie, 2004, 
84 e.v. De enquête meet de vrijetijdsbesteding van vrouwen en mannen van 20 tot 74 jaar in uren en minuten op een 
gemiddelde dag. Lezen omvat zowel boeken, kranten, tijdschriften, brochures, reclameboodschappen, … Een belangrijke 
nuance is dat alleen de tijd die uitsluitend aan lezen wordt besteed is gemeten. Veel leesactiviteiten gebeuren evenwel 
simultaan met andere activiteiten, bijvoorbeeld het lezen van de krant bij het ontbijt of op de trein. Een Belgische nationale 
tijdbestedingsstudie uit 1999 kwam op een gemiddeld weekresultaat van 16 uur en acht minuten (respectievelijk 16u48 
voor mannen en 15u30 voor vrouwen). Deze cijfers hebben betrekking op de bevolking van 12 tot 95 jaar en op de periode 
van 3 december 1998 tot 6 februari 2000. Bron: Nationaal Instituut voor Statistiek, 
http://www.statbel.fgov.be/figures/download_nl.asp. 

281  J. MCMANUS, Market-Driven Journalism. Let the Citizen Beware?, Londen, Sage, 1994, 1. 
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nieuwsitems hij wenst te ontvangen en wanneer hij dat wil, zonder tussenkomst van professionele 
journalisten of gevestigde nieuwsagentschappen.282 Sommigen spreken in dat verband van een 
overgang van ‘mediaconsumenten’ naar ‘mediagebruikers’ (naar analogie met ‘internetgebruiker’). 
De consumptie van media veronderstelt passiviteit en behoefte aan integrale en lineaire media-
inhouden. Een mediagebruiker daarentegen gaat actief met de mediaboodschappen om, reageert op 
artikelen, voegt commentaren toe en stelt eigen eisen aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid 
van de informatie.283 Het resultaat is dat de centrale plaats van de journalist in het informatieproces 
haar evidentie verliest.284

ACTIEVER MEDIAGEBRUIK - Tegelijk richten burgers zich in toenemende mate zelf tot de media voor 
de behartiging van hun doelstellingen en belangen.285 De opkomst van diverse televisieprogramma’s 
waarin de burger recht van antwoord kan eisen of zijn problemen kan opgelost zijn getuigen 
daarvan. Dat toenemend gebruik van de media situeert zich uiteraard niet alleen op het individuele 
vlak. Ook verenigingen, belangenorganisaties en bedrijven doen in toenemende mate en op steeds 
professionelere wijze beroep op de media. Het spreekt voor zich dat dit specifieke problemen en 
uitdagingen stelt voor die media, die zich er voor moeten hoeden niet al te zeer de spreekbuis te 
worden van deze verenigingen, organisaties of bedrijven. 

ANDERZIJDS: VERVREEMDING EN PASSIVITEIT - Op andere punten is de positie van het publiek in relatie 
tot de media in de voorbije dertig jaar substantieel verzwakt.286 Naarmate de media zich verder 
ontwikkelen tot internationale (multi-)mediaconglomeraten, wordt de afstand tussen de burger en de 
media-organisatie groter. Bovendien blijft de burger, alle grote verwachtingen en voorspellingen 
over een verhoogde scholingsgraad of mondigheid ten spijt, passief in zijn reactie op de vermeende 
en vastgestelde tekorten van de media en de journalistiek. Het publiek als geheel komt nauwelijks in 
beweging waar het gaat om de positie van de journalistiek als leverancier van nieuws. Daarin speelt 
onder meer dat het publiek een collectieve stem mist in zijn omgang met de journalistiek. Anders 
dan bijvoorbeeld ten aanzien van het milieu of de reclame waar talrijke organisaties zijn ontstaan 
om vanuit het algemeen belang te reageren tegen misstanden, blijft het aan de zijde van het 
mediapubliek over het algemeen erg stil.287 De – nochtans felle – kritieken op de media slagen er 
niet in zich te bundelen en verder door te dringen dan de besloten kring van de huiskamer of de 
auditoria van de talrijke studiedagen over de journalistiek en de media. Mediaconsumenten zijn 
aangewezen op individuele acties als het schrijven van een lezersbrief of het indienen van een 
klacht bij een of andere klachteninstantie. Ook de traditionele middenveldorganisaties laten het 
thema over het algemeen links liggen.  
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c) Aanzetten tot een verhoogde responsiviteit 

KLOOF - Heel wat studies signaleren een vervreemding van de journalist ten overstaan van zijn 
publiek. Journalisten worden gepercipieerd als onderdeel van het establishment.288 Of, zoals Jo 
Bardoel het zegde in zijn oratie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen: “De journalistiek 
heeft haar contacten met de macht beter onderhouden dan haar antennes naar de samenleving.”289 
De groeiende kloof komt onder meer tot uiting in het socio-demografisch profiel van de doorsnee-
journalist. In ons land toont recent onderzoek aan dat de meeste journalisten hoog opgeleid zijn, 
zich in de sociale middenklasse situeren en een overwegend links profiel hebben, terwijl de 
meerderheid van het publiek rechts georiënteerd is. Media-econoom John McManus verwoordt die 
verschuiving als volgt: “In contrast to the hard-drinking hero of the ordinary citizen, today’s 
(mostly) tertiary-educated journalists are more likely to be denigrated as ‘cappuccino sippers’ of the 
middle class, promulgating a politically correct point of view remote from that of their audience”.290 
Met verwijzing naar Europese sociologen als Ulrich Beck, Anthony Giddens en Zygmunt Bauman 
vat Deuze de vervreemding als volgt samen: “De kern van het dilemma voor de media bestaat uit 
het vinden van een aanpak die aansluit bij de vloeibare, risicovermijdende en volledig op zichzelf 
aangewezen burger. Vloeibaar, omdat de klassieke grenzen tussen actief en passief burgerschap of 
tussen producent en consument van informatie vervagen; risicovermijdend, omdat we vandaag de 
dag steeds minder vertrouwen hebben in (of: denken te kunnen bouwen op) traditionele instituten 
zoals de kerk, de staat, de werkgever of zelfs het gezien als oerbetrouwbare thuishaven. (…) Het 
belang van dit alles is een noodzakelijke heroverweging van het primaire bestaansrecht van de 
journalistiek, namelijk: het (sociaal) verantwoordelijk bericht geven in het belang van de 
democratie. De vraag is … of de huidige journalistiek werkwijze en de plaats die journalisten hun 
beroep toekennen nog wel aansluiten bij de belevingswereld van de mensen waarvoor zij het 
uiteindelijk doen: de (…) burgers”.291

PROMINENTERE PLAATS VAN HET PUBLIEK - In antwoord op die vaststellingen zijn binnen de 
mediasector initiatieven genomen om de band met het publiek aan te halen en het publiek meer 
centraal te plaatsen. Dat blijkt al uit het hele discours dat zich – niet alleen binnen het recht – heeft 
ontwikkeld omtrent het recht op informatie van het publiek.292 Het vormt de basis voor nieuwere 
vormen van journalistiek als “burgerjournalistiek” of “public journalism”. Maar ook in de 
“traditionele” media en journalistiek wordt het publiek prominenter betrokken bij het 
mediagebeuren. In de woorden van Kaarle Nordenstreng zijn de burgers, ondanks fenomenen als 
concentratie, opgeschoven van het publiek naar de arena. Ter illustratie van die paradigmawissel 
verwijst hij niet alleen naar het recht op communicatie, maar ook naar de mechanismen van 
zelfregulering waarlangs de media, zowel individueel als collectief, verantwoording afleggen ten 
aanzien van de burger.293 Inhoudelijk spreekt de toenemende publieksgerichtheid bijvoorbeeld uit 
de plotse interesse voor de opinie van “de man in de straat” (ook wel eens denigrerend 
“kleedkamerjournalistiek” genoemd294) en de journalistieke kliklijnen waarop burgers nieuwsfeiten 
kunnen melden. In termen van verantwoording uit zij zich in de uitbreiding van lezerspagina’s 
(ingezonden brieven en forumpagina’s) of de instelling van ombudslieden en lezersredacteuren als 

 
                                                 
 
288  S. BATES, l.c., 147. 
289  J. BARDOEL, Macht zonder verantwoordelijkheid? Media, mediabeleid en de kwaliteit van de openbare 

informatievoorziening, Inaugurale rede Katholieke Universiteit Nijmegen, 2003, 10 e.v. 
290  J.H. MCMANUS, Market Driven Journalism. Let the citizen beware?, Londen, Sage, 1994, 203; J. ROSEN, “Terms of 

Authority”, Columbia Journalism Review sept/okt 2003, http://www.cjr.org/issues/2003/5/alt-rosen.asp. 
291  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, 20-21. 
292  Koen LEMMENS wijst in zijn proefschrift terecht op de conceptuele en praktische problemen die een dergelijk ‘recht van het 

publiek op informatie’ omringen: K. LEMMENS, La presse et la protection juridique de l’individu, Brussel, Larcier, 2004, 
87 e.v. 

293  K. NORDENSTRENG, “The Citizen Moves from the Audience to the Arena”, Nordicom Review 1997, vol. 18, afl. 2, 13-20. 
294  Het gaat om het fenomeen waarbij journalisten meer aandacht krijgen voor wat er rond het veld gebeurt en de gesprekken 

die in de kleedkamers plaatsvinden over het sportgebeuren, dan dat zij zelf de wedstrijd kritisch volgen en verslaan.  

 178



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

brugfiguren tussen het medium en het publiek.295 Uiteraard zijn er verschillende redenen waarom de 
media en de journalistiek de verantwoording naar het publiek toe meer centraal stellen: vanuit een 
oprechte erkenning van hun rol ten aanzien van dat publiek, als een poging om imminente 
mediaregulering af te wenden of vanuit de commerciële overweging dat de klanten tevreden gesteld 
moeten worden. Maar het belangrijkste voor deze context is dat er een eerste bereidheid lijkt te zijn, 
ongeacht vanuit welke motieven zij vertrekt.296

PROGNOSE - Een aantal waarnemers verwacht dat de vraag naar de ‘dienstbaarheid’ van de 
journalistiek tegenover het publiek in de toekomst nog zal moeten toenemen.297 Volgens de 
Nederlandse onderzoeker Bardoel zal het traditionele vrijgevochten journalistieke beroep zich 
verbreden naar nieuwe, meer dienstbare varianten van journalistiek die niet langer groepen, maar 
vooral individuen bedienen en dit niet meer eerst en vooral in hun hoedanigheid als burger, maar 
ook als consument, als werknemer en als cliënt.298 Sommigen zien een vernieuwd partnerschap 
tussen de journalistiek en het publiek zelfs als een mogelijk antwoord in de strijd tegen 
commercialisering. In het kielzog van die overtuiging is nu reeds een heropleving van de aandacht 
voor burgerjournalistiek (‘civic’ of ‘public journalism’) te noteren, dit keer onder de noemer 
‘participatieve journalistiek’.299 Het belangrijkste kenmerk daarvan is de horizontalisering van de 
communicatierelatie tussen de journalist en het publiek.300 Een doorgedreven voorbeeld van een 
dergelijke participatieve en meer dienstbare benadering van de journalistiek is de zogenaamde 
‘vraaggestuurde journalistiek’ waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die het internet 
biedt om zeer snel het aantal geïnteresseerden voor een bepaald artikel en de tijd die zij er aan 
besteden na te gaan. In zijn meest extreme vorm houdt vraaggestuurde journalistiek in dat de verder 
journalistieke keuzes worden afgestemd op het aldus gemeten gedrag van de internetgebruiker. 

2.3.2. De journalistiek als zelfreferentieel systeem 

GESLOTEN BEROEPSGROEP - Tegenover het beeld van de journalist die toenadering zoekt tot het 
publiek, staat het beeld van een relatief gesloten beroepsgroep. De journalistiek wordt doorgaans 
afgeschilderd als een van nature behoudsgezinde ‘microcosmos’ waarin tradities zelden worden 
uitgedaagd301, als een ‘in zichzelf gekeerde professie’302 of als ‘een betrekkelijk gesloten opererend 
 
                                                 
 
295  J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van theorie naar praktijk”, Katholieke 

Universiteit Nijmegen, september 2002, in RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het 
krachtenveld tussen burgers, media en politiek, sdu Uitgevers, Den Haag, januari 2003, 135. 

296  T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, 
University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 59. 

297  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, 71; J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, 22; J. BARDOEL en L. 
D’HAENENS, “Media en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van theorie naar praktijk”, Katholieke Universiteit 
Nijmegen, september 2002, in RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen 
burgers, media en politiek, sdu Uitgevers, Den Haag, januari 2003, 135.  

298  J. BARDOEL, Journalistiek in de informatiesamenleving, 190. 
299  In het rapport We Media wordt volgende werkdefinitie voorgesteld: “Participatory journalism: The act of a citizen, or 

group of citizens, playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing and disseminating news and 
information. The intent of this participation is to provide independent, reliable, accurate, wide-ranging and relevant 
information that a democracy requires. Participatory journalism is a bottom-up, emergent phenomenon in which there is 
little or no editorial oversight or formal journalistic work- flow dictating the decisions of a staff. Instead, it is the result of 
many simultaneous, distributed conversations that either blossom or quickly atrophy in the Web’s social network” (S. 
BOWMAN en C. WILLIS, We Media. How audiences are shaping the future of news and information, The American Press 
Institute, juli 2003, 9). 

300  Voor sommigen zullen burgerjournalistiek en participatieve journalistiek onderdeel zijn van eenzelfde continuüm, anderen 
wijzen op verschillen. Zie bijvoorbeeld in het rapport We Media: “Yet, the seed from which civic journalism grows is 
dialogue and conversation. Similarly, a defining characteristic of participatory journalism is conversation. However, there is 
no central news organization controlling the exchange of information. Conversation is the mechanism that turns the tables 
on the traditional roles of journalism and creates a dynamic, egalitarian give-and-take ethic” (S. BOWMAN en C. WILLIS, We 
Media. How audiences are shaping the future of news and information, The American Press Institute, juli 2003, 9). 

301  C.J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability Systems, New Brunswick, Transaction Publishers, 2000, 64; J. BARDOEL, 
Macht zonder verantwoordelijkheid? Media, mediabeleid en de kwaliteit van de openbare informatievoorziening, 
Inaugurele rede Katholieke Universiteit Nijmegen, 2003, 10 e.v. 
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beroepsveld, structureel gekoppeld aan allerlei andere groepen in de samenleving – denk 
bijvoorbeeld aan de politiek, het bedrijfsleven en het publiek – en voortdurend bezig zichzelf 
opnieuw uit te vinden met behoud van het bestaande gedachtegoed’.303

TOENEMENDE VERVREEMDING - Dat fenomeen lijkt verder in de hand te worden gewerkt door de hoger 
beschreven ontwikkelingen als professionalisering, ontzuiling en commercialisering. 
Professionalisering maakt dat er zich een meer uniforme beroepsopvatting en -identiteit heeft 
ontwikkeld. Dat kan naast positieve effecten in de zin van een kwaliteitsverbetering en gezonde 
rivaliteit op langere termijn ook risico’s inhouden in de zin van een zekere maatschappelijke 
vervreemding. Ontzuiling en commercialisering hebben geleid tot de hoger beschreven fenomenen 
van homogenisering van het nieuws. Journalisten putten grotendeels uit dezelfde bronnen en 
hanteren vergelijkbare referentiekaders en selectiecriteria. De eigen groep neemt daarin een steeds 
belangrijkere rol in. VUB professor Els Witte verwoordt die tendens voor de politieke journalistiek 
als volgt: “Niet het publiek, maar wel de professionele referentiegroep van de andere journalisten is 
richtinggevend. Dat uit zich onder meer in de (soms overdreven) aandacht die men aan elkaar 
programma’s en artikelen wijdt. Heel wat onderwerpen worden behandeld omdat de collega’s ze 
eveneens brengen. Dat kranten en omroepprogramma’s erg op elkaar gelijken, is er het 
rechtstreekse gevolg van. Politieke journalisten – zo blijkt althans uit inhoudsanalyses - nemen veel 
van elkaar over. (…) Ze wisselen onderling veel ideeën en impressies uit. ‘Les analyses tirent leur 
autorité en leur confirmation d’une comparaison des avis réciproques’ en ‘La vision des événements 
sera donc conçue comme la résultante d’un échange complexe d’initiation et de démarquage au sein 
même de la profession’, concludeert de Franse communicatiewetenschapper Rieffel zelfs. De 
politieke journalisten verschaffen elkaar op die manier dus de nodige zekerheid.”304 Journalisten 
kijken voortdurend naar elkaar om hun nieuwskeuzes te toetsen en bevestigd te zien.305 Op die 
manier ontstaan er ‘hypes’ of ‘nieuwscascades’: nieuws dat zichzelf versterkt, zonder dat er zich 
nieuwe gebeurtenissen voordoen, en ‘meutevorming’, waarbij overdreven aandacht besteed wordt 
aan één bepaald perspectief op een zaak, waardoor er geen ruimte meer is voor andere 
perspectieven.306  

Het gevolg is dat journalisten meer opgesloten dreigen te raken in hun eigen, groepsinterne logica 
en dynamiek. De Nederlandse communicatiewetenschapper Mark Deuze vat dat fenomeen mooi 
samen: “Aangezien de journalistiek zich als sociaal systeem in de loop van de twintigste eeuw 
steeds meer op zichzelf in plaats van op politieke partijen, religieuze stromingen of 
belangengroeperingen is gaan oriënteren, kent het vak en de beroepsgroep een hoge mate van (in-
)formele zelforganisatie. Deze zelforganisatie komt het duidelijkst tot uiting in de ontwikkeling en 
voortdurende bevestiging van beroepseigen waarden en normen (…). De hechte journalistieke 
zelforganisatie houdt ook in dat journalisten alleen zichzelf en elkaar als legitieme critici 
beschouwen. Zelforganisatie komt eveneens tot uitdrukking in het interinstitutionele en 
intertekstuele karakter van het nieuws: de agenda’s van journalistieke media met min of meer 
dezelfde doelgroep zijn nagenoeg identiek, volgen in hoge mate de agenda’s van de landelijke of 
lokale politiek en verwijzen daarbij onderling naar elkaar, bouwen op elkaar voort (…)”. De 
onderlinge afstemming, doorverwijzing en vergelijkbaarheid houdt niet zozeer verband met de 
journalistieke stijl, invalshoek of het gekozen perspectief, maar “heeft vooral betrekking op de 

 
                                                 
 
302  C.J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability Systems, 63-64. 
303  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, 3. 
304  E. WITTE, Media & Politiek. Een inleiding tot de literatuur, 177-178. 
305  RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, 

Den Haag, januari 2003, 35. 
306  P.L. VASTERMAN, “Zinloos geweld als mediahype: de aanjagende rol van de media bij de sociale constructie van zinloos 

geweld”, Bestuurskunde 2001, afl. 7, 299-309; U. ROSENTHAL, “De nieuwscascade”, in B. SOETENHORST en M. 
ZONNEVELD, Afrekenen met Peper, Amsterdam, Van Gennep, 2001, 135-152. 
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nieuwsselectie, nieuwsagenda en nieuwsindeling van de media. Journalisten gebruiken daarbij in 
toenemende mate elkaar als gedeeld referentiekader.”307

AUTOPOIETISERING - In de – hoofdzakelijk Duitstalige – literatuur zijn de door Deuze beschreven 
tendensen met de noemer ‘autologisering’ of ‘autopoietisering’ van de journalistiek bedacht.308 De 
journalistiek wordt als het ware een autopoietisch systeem in de ‘Teubneriaanse’ betekenis: in 
confrontatie met de stijgende materiële claims vanuit de buitenwereld, plooit zij zich op zichzelf 
terug, door meer specialisatie, professionalisering en meer nadruk op de interne systematiek.309 Ook 
de journalistiek, of ruimer de media, vertonen kenmerken van zelfreferentialiteit: zij refereren in 
hoofdzaak aan zichzelf en zijn in de eerste plaats gericht op zelfbehoud en de eigen autonomie. De 
cognitieve openheid naar de buitenwereld toe maakt dat omgevingssignalen wel worden opgepikt, 
maar zij worden door het systeem omgezet in de eigen codes. We kunnen dat illustreren aan de 
hand van drie concrete mediafenomenen. 

METAMEDIALISERING - Een eerste is het fenomeen van ‘metamedialisering’, waarachter de 
vaststelling schuilgaat dat de massamedia steeds meer over elkaars inhouden berichten dan over de 
media-externe omgeving. Het hoger genoemde concept van tertiaire journalistiek dat typisch is voor 
de internetjournalistiek refereerde daar al aan.310 Te verwachten valt dat de stijgende 
belangenverstrengeling van mediabedrijven de ‘intertekstualiteit’ van het nieuws in de toekomst 
alleen nog maar zal doen toenemen.311  

VIRTUALISERING - Een tweede, daarmee samenhangend, fenomeen dat onder het paraplubegrip 
‘autopoietisering’ kan worden gebracht, is dat de media ook hun nieuwskeuzes meer op elkaar, en 
dus op virtuele criteria afstemmen dan op reële criteria. Dat fenomeen kan worden aangeduid als 
een ‘virtualisering’ van de nieuwskeuze. Het haakt aan bij de waarschuwingen van onder meer de 
Franse socioloog Bourdieu dat de media een artificiële publieke opinie creëren door bijvoorbeeld 
actiegroepen een forum te geven die in werkelijkheid slechts een marginaal bestaan leiden en 
eigenlijk alleen bij gratie van de media-aandacht kunnen voortbestaan.312 Criteria voor 
nieuwswaarde weerspiegelen aldus zelden de realiteit, maar gebeuren op basis van mediaspecifieke 
en intern bepaalde criteria als het aantal slachtoffers, de eventuele betrokkenheid bekenden, de 
geografische nabijheid of de mate waarin de gebeurtenis afwijkt van het normale.313  

FRAMING - De journalistiek heeft, ten derde, als sociaal systeem ook een eigen taal ontwikkeld 
waarmee zij de werkelijkheid voor zichzelf interpreteert en reconstrueert. Dat fenomeen wordt 
meestal aangeduid als ‘framing’. De wereld wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van vaste 
interpretatieschema’s (frames) die eigen zijn aan de media. Voorbeelden van dergelijke frames zijn: 
de wedstrijd, de personalisering van conflicten en politiek als strategisch spel om de macht (horse 
race). Centraal in de frames staan conflicten, heldere tegenstellingen en scherpe stellingnamen.314

 

 
                                                 
 
307  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, 94. 
308  S. WEBER, Zur Autopoietisierung des österreichischen Printjournalismus in den neunziger Jahren, FWF-Projekt, onder 

begeleiding van Prof. Dr. Hans Heinz Fabris, 1998-1999.  
309  Vergelijk met de evolutie die het recht volgens TEUBNER heeft doorgemaakt : G. TEUBNER, “Juridification – Concepts, 

Aspects, Limits, Solutions”, in G. TEUBNER (ed.), Juridification of Social Spheres. A Comparative Analysis in the Areas of 
Labor, Corporate, Antitrust and Social Welfare Law, Berlijn, Walter de Gruyter, 1987, 19. 

310  Ook N. LUHMANN verwijst in Die Realität der Massenmedien (1995) naar die tendens om informatie over de informatie te 
brengen of het nieuws te baseren op waarnemingen van tweede orde (waarnemingen van de waarnemingen). 

311  M. DEUZE, Wat is journalistiek?, 75. 
312  E. WITTE, Media & Politiek. Een inleiding tot de literatuur, 192.  
313  J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media Meet the Citizen …”, l.c., 177. 
314  Over de mate waarin elk van deze frames daadwerkelijk de berichtgeving kleurt, bestaat onenigheid en is empirisch en 

historisch vergelijkend onderzoek noodzakelijk. Zie bijvoorbeeld de kritiek van G. SCHUIJT op het Nederlandse rapport 
Medialogica: G. SCHUIJT, “De paradox van de medialogica”, Mediaforum 2003, afl. 11-12, 363-366.  
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HOOFDSTUK 3 

THEORETISCHE GRONDSLAG EN VERANTWOORDING VAN 
JOURNALISTIEKE ZELFREGULERING 

De keuze voor en rechtvaardiging van zelfregulering in de journalistiek is uiteraard niet 
waardenvrij. Zij berust op een welbepaalde normatieve opvatting over de journalistiek en haar 
verhouding tot de samenleving. Daar wil deze paragraaf de aandacht op vestigen.  

TWEE ARGUMENTEN - Algemeen kan worden gesteld dat pleidooien voor zelfregulering in de 
journalistiek doorgaans op twee argumenten steunen.1  

(1) POSITIEF: BIJZONDER BEROEP - De eerste overweging vertrekt vanuit een positieve evaluatie: de 
journalistiek is een bijzonder beroep dat bijzondere verantwoordelijkheden met zich meebrengt en 
daarom ook een bijzonder statuut dient te genieten. Journalisten, zo wordt gezegd, vervullen een 
unieke rol in de democratie, vanuit hun intermediaire positie tussen de burger en het beleid.2 Hun 
werkzaamheden staan ten dienste van het recht op informatie van de burger. Opdat zij die rol 
zouden kunnen waarmaken, moet hen de nodige vrijheid worden gelaten. Zonder die vrijheid is er 
van echte journalistiek geen sprake. Zij verwordt dan tot woordvoerderschap, propaganda of 
reclame. Het uitgangspunt is dan ook dat de overheid zich principieel terughoudend moet opstellen 
in haar beleid ten aanzien van de media en de journalistiek.  

Tegelijk beweert niemand nog dat de vrijheden waarvan de journalist zich in zijn 
beroepsuitoefening bedient absolute vrijheden zijn. Algemeen wordt aangenomen zij ook 
verantwoordelijkheden met zich meebrengen. In moderne opvattingen van de persvrijheid worden 
vrijheid en verantwoordelijkheid zo als vanzelfsprekend aan elkaar gekoppeld, al is er verre van 
eensgezindheid over wat beide inhouden. Vanuit een juridisch perspectief vindt die idee overigens 
steun in de bewoordingen van artikel 19 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten of van artikel 10 EVRM, dat in zijn tweede lid verwijst naar de plichten en 
verantwoordelijkheden die de vrijheid van meningsuiting met zich meebrengt.3 In de vaste 
interpretatie die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens daar aan geeft, luidt het dat: “One 

 
                                                 
 
1  Deze paragraaf heeft tot doel na te gaan wat de gangbare verantwoording is voor de journalistieke zelfregulering en op 

welke wijze deze verantwoording zich heeft ontwikkeld en vertaald in de loop van de 20ste eeuw. We gaan niet in detail in 
op de talrijke kritieken die vanuit een rechtstheoretisch en –filosofisch perspectief op deze gangbare uitgangspunten kunnen 
worden geformuleerd. We kunnen daarvoor onder meer verwijzen naar K. LEMMENS, La presse et la protection juridique 
de l’individu. Attention aux chiens de garde!, Brussel, Larcier, 2004, 52 e.v.; B. LIBOIS, Ethique de l’information: essai sur 
la déontologie journalistique, Brussel, ULB, 1994, 138 p. en G. HAARSCHER en B. LIBOIS (eds.), Mutations de la 
démocratie représentative. Quelle communauté politique aujourd’hui?, Brussel, ULB, 1997, 140 p. 

2  Het argument wordt sterk beklemtoond door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Voor een kritische evaluatie 
van de verwijzing naar de democratie als verantwoording voor de vrijheid van meningsuiting zie het geciteerde proefschrift 
van Koen LEMMENS. LEMMENS wijst er onder meer op dat het ‘democratische argument’ slechts een partiële 
verantwoording voor de vrije meningsuiting kan bieden, met name voor meningsuitingen met een politiek karakter in een 
democratische context.  

3  Ondertekend op 19 december 1966 te New York, in België goedgekeurd bij W. 15 mei 1981, B.S. 6 juli 1983. Nadat het 
eerste lid het recht heeft bevestigd voor een ieder om zonder inmenging een mening te koesteren, erkent het tweede lid het 
recht van eenieder op “vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke 
aard ook op te sporen, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte 
vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar zijn keuze”. Het derde en laatste lid van het artikel 
vermeldt vervolgens dat aan de uitoefening van deze rechten ‘bijzondere plichten en verantwoordelijkheden’ verbonden 
zijn, in functie waarvan beperkingen aan het recht op vrijheid van meningsuiting kunnen worden gekoppeld, althans voor 
zover deze bij wet worden voorzien en nodig zijn: “in het belang van de rechten of de goede naam van anderen” of “in het 
belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden”. 
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factor of particular importance (…) is the essential function the press fulfils in a democratic society. 
Although the press must not overstep certain bounds, in particular in respect of the reputation and 
rights of others and the need to prevent the disclosure of confidential information, its duty is 
nevertheless to impart – in a manner consistent with its obligations and responsibilities – 
information and ideas on all matters of public interest (…)”.4  

De idee van journalistieke rechten en plichten of vrijheden en verantwoordelijkheden keert ook 
terug in de aanhef van de Verklaring der rechten en plichten van de journalist, één van de 
internationale basisteksten voor de journalistieke deontologie uit 1971: “Het recht op informatie, op 
vrije meningsuiting en op kritiek is één van de fundamentele vrijheden van elk menselijk wezen. Uit 
dit recht van het publiek om de feiten en de opinies te kennen, vloeit het geheel van de rechten en 
plichten van de journalist voort. De verantwoordelijkheid van de journalisten tegenover het publiek 
heeft voorrang op elke andere, in het bijzonder op deze tegenover hun werkgever en tegenover de 
overheid”.5  

Positief bekeken is de journalistieke zelfregulering een signaal vanuit de journalistieke sector dat zij 
haar bijzondere verantwoordelijkheid ernstig neemt. De basis voor de journalistieke ethiek en de 
journalistieke zelfregulering ligt in het vak zelf: zelfregulering wordt dan gezien als het 
noodzakelijke correlarium van de journalistieke vrijheid.6 Om hun maatschappelijke taak waar te 
maken en de vrijheid die zij daartoe genieten te legitimeren, dienen de journalistiek (en de media) 
met andere woorden zelf de nodige garanties en controles te installeren die hun 
verantwoordelijkheid voor hun eigen doen en laten veruitwendigen. In The virtuous journalist van 
de journalisten Klaidman en Beauchamp klinkt het dat: “Freedom from legal constraints is a special 
privilege that demands increased awareness of moral obligation”.7

(2) NEGATIEF ARGUMENT - Het tweede argument dat aan de basis ligt van pleidooien voor 
zelfregulering in de journalistiek gaat uit van een meer negatieve overweging.8 Zelfregulering wordt 
gezien als het middel dat het best in staat is om de gewenste koppeling tussen vrijheden en 
verantwoordelijkheden waar te maken, niet alleen vanuit de toepassing van een soort 
subsidiariteitsbeginsel, maar ook, en vooral, omwille van de mogelijk remmende of ontradende 
(neven-)effecten van overheidsinterventies ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting. 

VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID - Twee kernelementen komen zo voortdurend terug in de vraag 
naar journalistieke zelfregulering: vrijheid en verantwoordelijkheid.9 Zij kunnen vanuit 
uiteenlopende theoretische en ideologische kaders worden benaderd. In het mediarecht vormen zij 
de pijlers van één van de kernvraagstukken waarrond deze rechtstak zich heeft ontwikkeld, met 
name het fundamentele spanningsveld tussen de nood aan regelgeving en controle enerzijds en de 
vrees om door die regelgeving en controle de vrijheid van meningsuiting of andere fundamentele 
rechten en vrijheden nodeloos te beperken. Maar ook vanuit de ethiek of de sociologie zijn 
waardevolle inzichten geleverd in de hier omschreven spanning. Eén van die inzichten is dat 
vrijheid en verantwoordelijkheid elkaar niet wederzijds uitsluiten. Verantwoordelijkheid in de 
journalistiek veronderstelt precies het bestaan van een vrije pers die verantwoordelijkheid kán 
opnemen voor haar daden. De uitdaging bestaat er dan ook niet in om het evenwichtspunt tussen 

 
                                                 
 
4  Zie bijvoorbeeld EHRM 20 mei 1999, Bladet Tromsø en Stensaas t. Noorwegen, nr. 21980/93, nr. 59. 
5  Preambule van de Verklaring der plichten en rechten van de journalist uit 1971. 
6  H.J. EVERS, Media-ethiek. Morele dilemma’s in journalistiek, voorlichting en reclame, Groningen, Wolters-Noordhoff, 

1994, 29. 
7  S. KLAIDMAN en T.L. BEAUCHAMP, The Virtuous Journalist, New York, Oxford University Press, 1986, 12. 
8  LIBOIS verzet zich tegen het tautologisch karakter van deze redenering en tegen het feit dat zij het klassieke beeld van de 

door de overheid ‘belegerde’ journalist ten onrechte in stand houdt. B. LIBOIS, Ethique de l’information: essai sur la 
déontologie journalistique, Brussel, ULB, 1994, 19-20. Zie verder. 

9  We gaan hier niet in op de filosofische verantwoording van die bijzondere positie van de media en de filosofische gronden 
op grond waarvan de media verantwoordelijk kunnen worden gehouden.  
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vrijheid en verantwoordelijkheid definitief te bepalen of de spanning te neutraliseren, maar om de 
dynamiek weer te geven die uit deze structurele en voortdurende spanning volgt.10  

AFDELING 1. JOURNALISTIEKE ZELFREGULERING ALS BRUG TUSSEN DE 
JOURNALISTIEKE VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID 

§1. Journalistieke vrijheid11

VRIJHEID - De basis van de journalistiek en de journalistieke zelfregulering is vrijheid. De 
informatievrijheid vervult in het betoog met betrekking tot de zelfregulering in de media en de 
journalistiek een dubbelrol: als begronding van de noodzaak om de inhoudelijke regulering van de 
mediaberichtgeving aan de sector zelf over te laten enerzijds, en als argumentatie om de sector te 
verplichten om tot zelfregulering over te gaan anderzijds. 

KLASSIEKE OPVATTING - In de klassieke liberale opvatting wordt een maximale handelingsvrijheid van 
de journalist tegenover de gevestigde machten van kerk en staat gezien als de beste garantie voor de 
verdediging van de democratische waarden. Vrije, onafhankelijke en pluralistische media zijn 
cruciaal voor het functioneren van een democratische samenleving. Niet toevallig is de vrijheid van 
meningsuiting telkens formeel vastgelegd in basisteksten als artikel 12 van de Virginia Bill of 
Rights van 12 juni 177612 of artikel 10 en 11 van de Franse Déclaration des droits de l’Homme et 
du citoyen van 26 augustus van 178913. Evenmin toevallig is de persvrijheid in autoritaire regimes 
vaak één van de eerste slachtoffers. De mate van persvrijheid in een lidstaat wordt daarom meestal, 
bijvoorbeeld in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, genoemd als 
een barometer voor de maturiteit van de democratie.  

NEGATIEF VRIJHEIDSRECHT - In zijn oorspronkelijke constructie is de vrijheid van meningsuiting een 
klassiek, negatief ingevuld, vrijheidsrecht, dat de nadruk legt op de vrijheid van de verzender van de 
boodschap om zijn mening ongehinderd te kennen te geven. Het historisch bevochten karakter van 
de vrijheid en het klassieke geloof dat uit de botsing van meningen de waarheid als vanzelf naar 
boven komt, verklaart waarom van de overheid terughoudendheid wordt verwacht. Anders dan in 
veel sectoren van het maatschappelijke leven, is de taak van de overheid inzake media in oorsprong 
negatief geformuleerd: de overheid moet zich onthouden van ongeoorloofde inmenging in de 
inhoud en verspreiding van de meningen of in de toegang en ontvangst van informatie. De 
algemene opvatting is dat het beter is te leven met de risico’s van een te ver doorgedreven vrije 
meningsuiting, dan de vrije meningsuiting in haar kern aan te tasten door vooraf te proberen deze 
risico’s uit te sluiten. Daarom omhelst de vrijheid van meningsuiting in principe ook de vrijheid om 
meningen te uiten die algemeen als ‘onfatsoenlijk’, ‘schadelijk’ of ‘onverantwoordelijk’ worden 
aanzien.  

 
                                                 
 
10  P.L. PLAISANCE, “The Concept of Media Accountability Reconsidered”, J.M.M.E. 2000, afl. 4, 266. Overigens bevindt de 

journalistiek zich hier geenszins in een unieke situatie. De spanning tussen vrijheid en verantwoordelijkheid is één van de 
basisvragen waarrond ons rechtsstelsel is opgebouwd. Evenmin zal de journalistiek als enige een stem hebben in de wijze 
waarop zij met die spanning omgaat. 

11  Gezien de overvloedige literatuur met de vrijheid van meningsuiting als centraal thema, kunnen we ons hier beperken tot 
enkele algemene krachtlijnen. De klassieke rechtvaardigingsgronden van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid 
zijn recentelijk nog kritisch tegen het licht gehouden door Koen LEMMENS in zijn proefschrift La presse et la protection 
juridique de l’individu. Attention aux chiens de garde!, Brussel, Larcier, 2004, 37 e.v.  

12  “12. That the freedom of the press is one of the great bulwarks of liberty, and can never be restrained but by despotick 
governments”. 

13  “Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 
l’ordre public établi par la loi.  
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout 
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la 
loi”. 
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BIJSTURING - Niettemin behoeft dit bijna mythische beeld van de journalistieke vrijheid op 
verschillende punten bijsturing.  

NIET ABSOLUUT EN UNIVERSEEL - Belangrijk is vooreerst dat de persvrijheid geen statische en 
geïsoleerde waarde is. De draagwijdte die eraan wordt toegekend, varieert naargelang de 
maatschappelijke context en periode.14 Wat in het ene land als illegitiem overheidspaternalisme 
wordt ervaren, wordt in andere landen probleemloos aanvaard. De vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid zijn bovendien, zoals hoger gezegd, geen absolute vrijheden. De Belgische grondwet 
laat onmiddellijk ruimte voor de “bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruik 
maken van de grondwettelijke vrijheden worden gepleegd”.15 Ook het EVRM laat ruimte voor 
wettelijke beperkingen aan de persvrijheid, al moeten deze wel noodzakelijk zijn in een 
democratische samenleving en beantwoorden aan een legitiem doel. Belangrijk is vooral dat de 
persvrijheid over het algemeen een verschillende invulling heeft gekregen ten aanzien van de 
printmedia als ten aanzien van de audiovisuele media. Anders dan voor de schrijvende pers, heeft de 
overheid ten aanzien van de audiovisuele media steeds een zekere reguleringsdrang gevoeld. De 
vrijheid van de schrijvende pers was en is vooral een economische vrijheid, waarbij het 
overheidsoptreden zich in hoofdzaak beperkt tot maatregelen ter bevordering en vrijwaring van de 
pluraliteit.16 Ten aanzien van de audiovisuele media daarentegen heeft de overheidsbemoeienis zich 
ook uitgebreid tot een meer inhoudelijke regulering. Dat maakt dat journalisten van de audiovisuele 
media vandaag aan meer wettelijke regels en controles onderworpen zijn dan hun collega’s van de 
schrijvende pers. 

SOCIALISERING - Ten tweede heeft de vrijheid van meningsuiting, zoals veel klassieke 
vrijheidsrechten, een ‘socialisering’ ondergaan. Van een negatieve, uit angst voor misbruik 
voortkomende, houding heeft het overheidsbeleid zich, zeker op het Europese vasteland, ontwikkeld 
tot een meer positieve benadering die gericht is op de bevordering van de vrijheid. De persvrijheid 
heeft zo een dubbelstatuut verworven waarbij de overheid enerzijds niet het recht heeft om in de 
vrijheid van meningsuiting als zodanig te interfereren, terwijl zij anderzijds tot taak heeft het recht 
op informatie voor iedereen te verzekeren. Vanuit de bekommernis om bijvoorbeeld de pluraliteit of 
de toegang tot informatie te waarborgen, is zo geleidelijk aan een meer actief mediabeleid tot 
ontwikkeling gekomen.17 De basis daarvoor ligt onder meer in artikel 10 EVRM, dat niet alleen een 
plicht tot terughoudendheid inhoudt voor de lidstaten van de Raad van Europa bij het beperken van 
meningsuitingen, maar ook de verplichting om positieve maatregelen te nemen om de vrijheid van 
expressie en informatie te verzekeren en te stimuleren. Die benadering wordt bevestigd in 
verscheidene resoluties en aanbevelingen van de Parlementaire Vergadering en het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa. Zij komt onder meer ook tot uiting in de resoluties van de vierde 
Europese Ministeriële Conferentie omtrent het massamediabeleid.18  

DOELGEBONDEN VRIJHEID - Een derde element dat tot een relativering van de vrijheid van de journalist 
noopt, houdt verband met het doorgaans ‘gebonden’ karakter van de persvrijheid. De persvrijheid 
wordt zelden als een volledig op zichzelf staande vrijheid geconcipieerd. Zij wordt veelal 
 
                                                 
 
14  H.M. KEPPLINGER en R. KÖCHER, “Professionalism in the mediaworld?”, E.J.C. 1990, afl. 5, 290. 
15  Vergelijk met de tekst van het First Amendment dat zich richt tot de wetgevende macht: “Congress shall make no law 

respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of 
the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances”. 

16  G.A.I. SCHUIJT, Werkers van het woord. Media en arbeidsverhoudingen in de journalistiek, Deventer, Kluwer, 1987, 27. 
17  Voor een kritiek op de aldus ontstane dualiteit tussen de onthoudingsplicht en de interventieplicht zie K. RAES, “Het recht 

op bescherming van de vrijheid van meningsuiting. De onafhankelijkheid van de journalist en de scheiding tussen recht en 
moraal”, in K. RIMANQUE (ed.), Jaarboek van het interuniversitair centrum mensenrechten 1995-96, Antwerpen, Maklu, 
162. RAES vreest dat het recht op vrije meningsuiting op die manier nog slechts als een functioneel recht of als een 
doelrecht zal worden begrepen waaraan de overheid zekere inhoudelijke beperkingen mag opleggen. Dat dreigt de 
betekenis van het recht op vrije meningsuiting te ondergraven. 

18  D. VOORHOOF, “Guaranteeing the freedom and independence of the media”, in X., Media and democracy, Straatsburg, 
Council of Europe Publishing, 1998, 42-44. 
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opgehangen aan haar potentiële bijdrage aan de democratie of aan een corresponderend recht op 
informatie van de burger. Dat perspectief, waarbij de ontvanger van de informatie een meer 
nadrukkelijke plaats krijgt, is vooral na de tweede wereldoorlog tot ontwikkeling gekomen.19 
Volgens Nordenstreng impliceert de tendens naar een meer burger-gerichte notie van de 
persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting een ware paradigmawissel. Zij maakt dat het 
dominante referentiekader voor de vrijheid van meningsuiting zich niet langer concentreert rond 
censuur, maar rond mensenrechten, geconcretiseerd in een algemeen communicatierecht waarin ook 
het publiek een plaats heeft. In die meer publieksgerichte benadering schuilt een belangrijke 
verklaring voor het op de voorgrond treden van de verantwoordelijkheid van de journalist en de 
media. Omdat de media het gebruik van de vrijheid van meningsuiting organiseren en die vrijheid 
van meningsuiting ten dienste hoort te staan van de democratie en de burger, zijn zij ook 
verantwoordelijk voor hun acties tegenover de burgers. Die verantwoordelijkheid dient zich te 
vertalen in algemene maatschappelijke normen en in zelfregulering door de media.20

PRAKTIJK - Tot slot, en vooral, moet worden opgemerkt dat alle grote verhalen over de journalistieke 
vrijheid ten spijt, de journalistiek in haar dagelijks functioneren verre van vrij is. De journalist is 
minstens gebonden aan de mediaonderneming waarbinnen hij zijn taak uitoefent. De vraag hoe die 
ondergeschiktheid te rijmen valt met de vrijheid in de beroepsuitoefening die volgt uit de vrijheid 
van meningsuiting is één van de kernvragen met betrekking tot de journalistiek.21 Die spanning, die 
voortvloeit uit de imperfectie van de journalistieke vrijheid maakt van de journalistieke 
zelfregulering tegelijk een zeer moeilijke oefening, omdat de journalist niet de enige heer en 
meester is over de wijze waarop hij zijn vak uitoefent, terwijl hij wel ter verantwoording wordt 
geroepen voor het gehele resultaat. In de Duitstalige literatuur maakt men op dit punt een 
verhelderend onderscheid tussen de interne en de externe persvrijheid. De externe vrijheid verwijst 
naar de onafhankelijkheid van de journalist ten aanzien van de overheid. Interne vrijheid verwijst 
naar de onafhankelijkheid ten opzichte van media-directies. Anders dan de externe vrijheid, kent de 
interne vrijheid in de meeste landen slechts een zeer beperkte juridische bescherming. Voor zover er 
al regelingen over bestaan, zijn zij opgenomen in collectieve akkoorden of in geïsoleerde wettelijke 
bepalingen.22

§2. Journalistieke verantwoordelijkheid 

De keerzijde van de vrijheid is - zoals gezegd - verantwoordelijkheid. In deel één werd al aangestipt 
dat de concepten verantwoordelijkheid of ‘accountability’ zich stevig genesteld hebben in het 
publiek, politiek en wetenschappelijk discours in relatie tot de media. Maar wat is 
(maatschappelijke) verantwoordelijkheid, wie is verantwoordelijk, waarvoor en tegenover wie? Elk 
van deze vragen maakt het voorwerp uit van een levendig en voortdurend debat in de nationale en 
internationale vakliteratuur.23

 
                                                 
 
19  H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, Presses Universitaires de France, 1997, 16 ; J. 

HEMELS, Persvrijheid. Antwoord aan uilen en valken, Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1975, 87-88.
20  K. NORDENSTRENG, “Hutchins Goes Global”, Comm. L. & Pol’y 1998, 429. HEMELS beschrijft diezelfde verschuiving als 

de overgang van een individueel ingevuld vrijheidsrecht tot een institutionele persvrijheid, dit is de vrijheid van de 
openbare communicatiemiddelen die voorwaarde is voor de burgers om zich een eigen mening te kunnen vormen. (J. 
HEMELS, Persvrijheid. Antwoord aan uilen en valken, Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1975, 87-88).

21  G.A.I. SCHUIJT, Werkers van het woord. Media en arbeidsverhoudingen in de journalistiek, Deventer, Kluwer, 1987, 28. 
22  Een voorbeeld van een dergelijke regel ter bescherming van de interne vrijheid is de gewetensclausule. In Frankrijk is de 

clause de conscience wettelijk geregeld. In andere landen maakt zij deel uit van collectieve arbeidsovereenkomsten (M. 
KEPPLINGER en R. KÖCHER, “Professionalism in the mediaworld?”, E.J.C. 1990, afl. 5, 291). 

23  Zie bijvoorbeeld P.L. PLAISANCE, “The Concept of Media Accountability Reconsidered”, J.M.M.E. 2000, vol. 15, afl. 4, 
257-268; C. CHRISTIANS (ed.), “Social Responsibility Worldwide”, J.M.M.E. 2004, vol. 19, afl. 1, 3-28; D. MCQUAIL, 
“Accountability of Media to Society: Principles and Means”, E.J.C. 1997, afl. 4, 511-529; D. MCQUAIL, Media 
accountability and freedom of publication, Oxford, Oxford University Press, 2003. xii, 366 p.; B. PIMLOTT, “Accountability 
and the Media: A Tale of Two Cultures”, The Political Quarterly 2004, vol. 75, afl. 2, 102-111; L. D’HAENENS en J. 
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1. Verantwoordelijkheid of ‘accountability’: een dynamisch en meerledig concept 
HUIS MET VELE KAMERS - Verantwoordelijkheid is, zoals zoveel begrippen die de discussie omtrent de 
journalistieke zelfregulering omringen, een wazig concept. Bovens spreekt in dat verband over een 
‘huis met vele kamers’. Daarmee bedoelt hij niet alleen dat er veel verschillende, maar onderling 
verbonden, dimensies van verantwoordelijkheid bestaan, maar ook dat het fenomeen niet in elke 
maatschappelijke sfeer of wetenschappelijke discipline op dezelfde wijze wordt ingevuld. Mede 
door zijn onvoorwaardelijk positieve bijklank, is het concept bovendien uitgegroeid tot wat Tromp 
een ‘zondagsconcept’ heeft genoemd, omdat het “in de zondagse retoriek te beter galmt waar de 
wetenschap aanwezig is dat het geen kwaad kan omdat het doordeweekse leven er geen last van 
heeft”.24 Een en ander wordt bemoeilijkt door het feit dat verantwoordelijkheid of het – moeilijk 
vertaalbare – ‘accountability’ méér is dan een etiket voor een welbepaald fenomeen of idee.25 Het 
kan evenzeer verwijzen naar een bepaalde deugd of kwaliteit, een cultuur, een proces of een 
normatieve theorie over de rol en plaats van de media en de journalistiek. In het dagelijks 
taalgebruik wordt verantwoordelijkheid verder ook gebruikt als synoniem voor de juridische 
aansprakelijkheid. Met de uitdrukking ‘de ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun 
kinderen’ wordt dan bedoeld dat ouders (indirect) aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de 
schade die wordt veroorzaakt door de fout van hun minderjarige kinderen.  

INTERNE EN EXTERNE DIMENSIE - Het woordenboek verbindt vier betekenissen aan 
‘verantwoordelijkheid’: 1. de plicht om rekenschap te geven; 2. de taak, de plicht voor iets of 
iemand te zorgen; 3. taak die zware plichten of zorgen met zich meebrengt en 4. risico (in de 
uitdrukking ‘op eigen verantwoordelijkheid’). Deze begripsomschrijvingen van Van Dale leggen de 
klemtoon op een naar binnen gerichte dimensie van verantwoordelijkheid, waarin 
verantwoordelijkheid in de eerste plaats verwijst naar deugdelijk gedrag.Verantwoordelijkheid heeft 
dan te maken met het serieus nemen van rolverplichtingen, het oog hebben voor de consequenties 
van bepaalde handelingen of beslissingen, of het zich conformeren aan de bepalingen van een 
gedragscode of een persraad. Maar uit de eerste twee begripsomschrijvingen van het woordenboek 
blijkt tegelijk dat verantwoordelijkheid ook een meer extern gerichte component in zich draagt.26 
Tegenover de plicht om rekenschap te geven of de taak om voor iets of iemand zorg te dragen, staat 
immers de mogelijkheid om achteraf ter verantwoording te worden geroepen voor de wijze waarop 
men zich van die opdracht kwijt en eventueel ‘verantwoordelijk’ of ‘aansprakelijk’ te worden 
gehouden voor tekortkomingen. Verantwoordelijkheid draagt aldus een responsief element in zich, 
zoals ook blijkt uit de aanwezigheid van het werkwoord ‘antwoorden’ in de term.27 Een correct 
begrepen verantwoordelijkheid veronderstelt met andere woorden niet alleen dat iemand 
verantwoordelijk is, maar ook dat deze persoon in staat en bereid is om de nodige uitleg te 
verschaffen en in te staan voor de eventuele gevolgen van zijn acties.28 In die betekenis refereert 
 
                                                 
 

BARDOEL (eds.), “Media responsibility and accountability” (themanummer), Communications 2004, vol. 29, afl. 1; L. 
D’HAENENS en J. BARDOEL (eds.), “Media responsibility and accountability. New conceptualizations and practices”, 
Communications 2004, vol. 29, afl. 1, 5-25; J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media Meet the Citizen. Beyond Market 
Mechanisms and Government Regulations”, E.J.C. 2004, vol. 19, afl. 2, 165–194. 

24  B. TROMP, 1985, 73. 
25  Het Van Dale woordenboek Engels-Nederlands vermeldt onder ‘accountability’: verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, 

toerekenbaarheid en verklaarbaarheid.  
26  BOVENS hanteert een vergelijkbaar onderscheid tussen actieve en passieve verantwoordelijkheid: M.A.P. BOVENS, “De 

veelvormigheid van verantwoordelijkheid” in M.A.P. BOVENS, C.J.M. SCHUYT en W.J. WITTEVEEN (eds.), 
Verantwoordelijkheid: retoriek en realiteit. Verantwoording in publiek recht, politiek en maatschappij, Zwolle, W.E.J. 
Tjeenk Willink, 1989, 22. BOVENS, geïnspireerd door H.L.A. HART (Punishment and responsibility: Essays in the 
philosophy of Law, New York 1968, 211-230), onderscheidt niet minder dan vijf vormen van verantwoordelijkheid: 
verantwoordelijkheid als oorzaak, als aansprakelijkheid, als vermogen, als taak en als deugd (M.A.P. BOVENS, The Quest 
for responsibility, Cambridge 1998, 24-26).  

27  Niet alleen in het Nederlands, maar ook in andere talen zit er een component van ‘antwoorden’ in de begrippen rond 
verantwoordelijkheid: zie bijvoorbeeld responsabilité (répondre) in het Frans en responsibility (to respond) in het Engels. 

28  K. SANDERS, Ethics and Journalism, Londen, Sage, 2003, 150; R. VAN GESTEL, Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, 3. 
Verantwoordelijkheid hangt op die manier ook samen met een welbepaald mensbeeld dat veronderstelt dat mensen morele 

 184



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

verantwoordelijkheid aan twee bijkomende betekenisclusters. De ene heeft te maken met 
verantwoording, transparantie en openheid; de andere met morele, politieke of juridische 
aansprakelijkheid.29 McQuail hanteert daarbinnen nog een verdere tweedeling tussen 
aansprakelijkheid (liability) wanneer er schade is berokkend, en het meer positieve 
aanspreekbaarheid (answerability), dat verwijst naar overleg en dialoog, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de kwaliteit van de berichtgeving.30 Bardoel en D’Haenens tot slot trekken de notie 
van aanspreekbaarheid door tot een vorm van responsiviteit ten aanzien van de noden en verlangens 
van het publiek. Verantwoordelijkheid wordt dan afgemeten aan de wijze waarop de media luisteren 
naar en rekening houden met het publiek.31

ACCOUNTABILITY EN RESPONSIBILITY - In de Engelstalige literatuur wordt het onderscheid tussen de 
diverse dimensies van verantwoordelijkheid verwoord in het onderscheid tussen ‘responsibility’ en 
‘accountability’.32 ‘Responsibility’ verwijst naar de verplichtingen en verantwoordelijkheden die 
journalisten vanuit diverse hoeken worden toegeschreven. Accountability refereert aan de wijze 
waarop de journalisten verantwoording afleggen voor de manier waarop zij de hen toegekende 
verantwoordelijkheden opnemen.33 De Amerikaanse media-ethicus Louis Hodges werkt het 
onderscheid tussen beide verder uit: “Responsibility has to do with defining proper conduct; 
accountability with compelling it. The former concerns identification; the latter concerns power. 
The issue of responsibility is a practical one the answer to which can come from an examination of 
the society’s needs to know and the press’s abilities to inform. The issue of accountability is a 
political one the answer to which can come from an analysis of centers of power – government, 
media organizations, public influence.”34 In Hodges’ opvatting is responsibility een gradueel 
begrip; journalisten kunnen in meer of mindere mate verantwoordelijkheden opnemen. 
Accountability daarentegen is ofwel totaal ofwel onbestaande. In het Nederlands kan het 
onderscheid enigszins tot uitdrukking worden gebracht door een opdeling te maken tussen 
verantwoordelijkheid in een strikte zin enerzijds (responsibility) en rekenschapsplicht of 
verantwoordingsplicht (accountability) anderzijds. Veelal omvat verantwoordelijkheid echter al 
deze dimensies, maar wordt een precisering aangebracht door middel van de verschillende 
voorzetsels die aan verantwoordelijkheid kunnen worden verbonden. Journalisten zijn 
verantwoordelijk voor correcte berichtgeving, het respecteren van de persoonlijke levenssfeer, … 
 
                                                 
 

wezens zijn die verantwoordelijkheid voor hun gedrag en handelen opnemen en bereid en in staat zijn daarover 
verantwoording af te leggen.  

29  Zie L. HUYSE, De Opmars van de Calimero’s, Leuven, Van Halewyck, 1999, 16 die daarvoor inspiratie zocht in het verslag 
van het comité van onafhankelijke deskundigen dat in 1999 de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie 
onderzocht. 

30  D. MCQUAIL, “Accountability of Media to Society: Principles and Means”, E.J.C. 1997, afl. 4, 517. 
31  J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van theorie naar praktijk”, Katholieke 

Universiteit Nijmegen, september 2002 in RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het 
krachtenveld tussen burgers, media en politiek, 110. Zij maken een onderscheid tussen sociale verantwoordelijkheid in 
termen van ‘responsibility’, dat wil zeggen van de verantwoordelijkheid van media ten opzichte van de samenleving, als 
van ‘responsiveness’, dat wil zeggen de wijze waarop er door media naar het publiek wordt geluisterd en met dat publiek 
rekening wordt gehouden. Zie ook BERTRAND die stelt dat de media hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten 
opnemen in twee richtingen : “les médias doivent répondre aux besoins des usagers en ils doivent être responsables envers 
eux, leur rendre des comptes” (C.-J. BERTRAND, “Maréchaussée, marche ou M*A*R*S* ?”, Mediaspouvoirs: Politiques, 
Économies et Stratégies des Médias (themanummer ‘Déontologie des médias: les exigences de la démocratie’) 1998, afl. 4, 
53-58). 

32  Accountability wordt dan wel in een strikte zin gebruikt. Even zo vaak worden de termen accountability en responsibility 
onderling uitwisselbaar gehanteerd of geldt accountability als een koepelterm voor al de hoger aangehaalde dimensies van 
verantwoordelijkheid. Zo bijvoorbeeld in het zo dadelijk te bespreken rapport van de Hutchinscommissie. 

33  Zie bijvoorbeeld: C. SCOTT, “Accountability in the Regulatory State”, Journal of Law and Society 2000, vol. 27, afl. 1, 40: 
“Accountability is the duty to give account for one’s actions to some other person or body”; D. MCQUAIL, “Accountability 
of Media to Society: Principles and Means”, E.J.C. 1997, afl. 4, 515-516: “… responsibility refers essentially to obligations 
which are attributed, in one way or another, to the media, and relating to the issues just outlined. Accountability refers to 
the processes by which media are called to account for meeting their obligations”. 

34  L.W. HODGES, “Defining Press Responsibility: A Functional Approach”, in D. ELLIOT (ed.), Responsible journalism, 
Beverly Hills, Sage, 1986, 13-15. 
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(responsibility) en verantwoordelijk tegenover hun redactie-oversten en directie, de overheid, de 
samenleving, een rechter of het publiek (accountability).  

TENDENS - De concepten van ‘accountability’ (in strikte zin) en ‘responsibility’ zijn uiteraard aan 
elkaar gelieerd. Logischerwijze gaat de vraag naar de omvang van de verantwoordelijkheden 
(responsibility) de vraag naar de verantwoording (accountability) vooraf. Hun verhouding is 
dynamisch. Bardoel en D’Haenens signaleren in de huidige communicatiewetenschappelijke 
literatuur een verschuiving van “een meer algemeen en abstract denken over de 
verantwoordelijkheid van media naar een meer praktische en concrete invulling van deze begrippen 
(van responsibility naar accountability, van verantwoordelijkheid naar verantwoording), waarbij 
bovendien het accent verschuift van een negatieve naar een positieve benadering (van liability naar 
answerability, van aansprakelijkheid naar aanspreekbaarheid)”.35  

TWEE LESSEN - Specifiek voor deze context nemen we twee elementen mee uit het onderscheid 
tussen ‘responsibility’ en ‘accountability’.  

Dynamisch - Om te beginnen blijkt er uit dat verantwoordelijkheid een multidimensioneel, 
dynamisch en interactief concept is.36 Verantwoordelijkheid veronderstelt enerzijds een vorm van 
verantwoording naar buiten toe. Wie verantwoordelijkheden opneemt of toegewezen krijgt, mag geen 
genoegen nemen met het intern opstellen van gedragsregels, maar dient zich ook responsief op te 
stellen ten aanzien van de samenleving of mediagebruiker.37 Daarnaast mag de vraag naar de 
verantwoordelijkheid van de journalist niet gereduceerd worden tot de studie van de voorhanden 
zijnde verantwoordingsmechanismen aan de hand van de aanwezigheid of afwezigheid van codes, 
ombudsmannen of het aantal gepubliceerde rechtzettingen.38 Verantwoordelijkheid impliceert een 
ruimere reflectie onder alle mogelijk betrokken partijen over de algemene tendensen in de media, de 
verhouding tussen de media en de samenleving en de lange termijn-effecten van de keuzes die in 
dat verband worden gemaakt. In confrontatie met vragen om meer verantwoordelijkheid is het dan 
ook telkens van het grootste belang na te gaan welke wensen of verlangens er achter deze vragen 
schuil gaan. Nu eens zal de vraag naar meer ‘accountability’ gestoeld zijn op de overtuiging dat het 
mediasysteem zich meer ten dienste moet stellen van ‘het algemeen belang’ (wat dat ook moge 
inhouden)39, dan weer zal diezelfde vraag neerkomen op een pleidooi voor burgerjournalistiek of op 
een eis tot meer externe controle op de journalistiek. De soms eenzijdige reductie van 
verantwoordelijkheid tot verantwoording en – in een aantal gevallen – tot aansprakelijkheid, 
verklaart waarom journalisten soms nodeloos defensief reageren op discussies omtrent de 
verantwoordelijkheid van de media en de mediawerkers. Belangrijk is dan ook dat het concept 
ruimer moet opgevat worden dan aansprakelijkheid. Het impliceert ook - en misschien zelfs meer - 
een bepaalde cultuur en is in die zin veel méér dan een a posteriori optreden ten aanzien van fouten.  

Vrijheid en verantwoordelijkheid - Het onderscheid biedt, ten tweede, aanknopingspunten om de 
schijnbare tegenstelling tussen ‘vrijheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ van de pers te verfijnen. De 
journalistiek kan verantwoordelijkheden (in de zin van ‘responsibilities’) opnemen en toch vrij zijn. 
Een pers die tegelijk vrij en ‘responsible’ is, is dan een pers die “vrijwillig (lees: ‘vrij’) de eigen rol 

 
                                                 
 
35  J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media Meet the Citizen …”, 171 en J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van theorie naar praktijk”, Katholieke Universiteit Nijmegen, september 2002 in 
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, 
111. 

36  P.L. PLAISANCE, “The Concept of Media Accountability Reconsidered”, J.M.M.E. 2000, afl. 4, 264. 
37  Vandaar ook de link die vaak gelegd wordt tussen de accountability-gedachte en de beweging voor civic journalism. Zie 

verder p. 206. 
38  P.L. PLAISANCE, “The Concept of Media Accountability Reconsidered”, J.M.M.E. 2000, afl. 4, 258-262. 
39  E.E. DENNIS, “Internal examination: Self-Regulation and the American Media”, Cardozo Arts and Entertainment Law 

Journal 1995, 698: “pointing to more accountability, that is, a media system more responsive to the public interest”.  

 186



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

van de pers begrepen heft en deze goed vervult”.40 Responsibility komt van binnenuit. Het 
veronderstelt een verinnerlijking van normen en motieven. Het concept houdt nauw verband met 
zelfregulering, dat immers als het instrument bij uitstek wordt gezien om deze verinnerlijking waar te 
maken.41 Accountability, vertaald naar verantwoording, laat zich dan weer niet verzoenen met een 
volledige vrijheid: “Such a press could not be free to choose voluntarily to behave responsibly 
because any authority who could ‘call the press to give an account of itself’ could require 
responsible performance”.42 Accountability wordt bijgevolg veelal geassocieerd met extern 
opgelegde en gecontroleerde normen. Hoewel ook vormen van zelfregulering zich lenen tot het 
opzetten van verantwoordingsmechanismen, is de link tussen zelfregulering en accountability 
minder evident. 

2. Kernvragen met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de journalist 
Uit het voorgaande onthouden we dat verantwoordelijkheid een multidimensioneel concept is. 
Vooraleer de stap gezet kan worden van verantwoordelijkheid naar zelfregulering, moet eerst 
worden uitgemaakt wie er nu precies verantwoordelijk is, waarvoor die verantwoordelijk is, op 
grond waarvan en tot slot aan wie verantwoording en rekenschap verschuldigd is.43

TEGENOVER WIE? - Laten we beginnen met de vraag tegenover wie of wat journalisten 
verantwoordelijk zijn. Hoger beschreven ontwikkelingen als ontzuiling en globalisering maken het 
beantwoorden van die kwestie er niet eenvoudiger op. De ontvoogding ten aanzien van de politieke 
of religieuze strekkingen maakt dat journalisten daar vrijer geworden zijn en niet langer 
verantwoording dienen af te leggen aan de eigen zuil. Dat betekent evenwel niet dat het aantal 
groepen waartegenover de journalist verantwoordelijkheid kan of moet opnemen, is gereduceerd.44 
Een hele schare potentiële kandidaten tekent zich hier af: de werkgever, adverteerders, collega’s, de 
beroepsgroep als geheel, hun bronnen en contactpersonen, personen die betrokken zijn bij 
nieuwswaardige gebeurtenissen, het publiek, de overheid, specifieke groepen in de samenleving of 
de samenleving als geheel. Inspiratie daarvoor kan worden gezocht in een schema waarin McQuail 
de lijnen van ‘accountability’ van de media weergeeft ten aanzien van zeven verschillende groepen 
in de publieke ruimte. De volle lijnen in het schema wijzen op een sterke verantwoordelijkheid, de 
stippellijnen op een zwakkere of variabele vorm van verantwoordelijkheid.45

 

 

 

 

 

 
                                                 
 

r role of th yed it well.
ELEID (Ne t van de n
, 263. 

40  “… voluntarily (read ‘freely’) understood the prope e press and pla ” 
41  WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSB d.), De toekoms ationale Rechtsstaat, Rapporten aan 

de regering nr. 63, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002
42  L.W. HODGES, “Defining Press Responsibility: A Functional Approach”, in D. ELLIOT (ed.), Responsible journalism, 

Beverly Hills, Sage, 1986, 14. 
43  Zie R. VAN GESTEL, die in zijn proefschrift vergelijkbare vragen stelt over zelfregulering in de milieusector (R.A.J. VAN 

GESTEL, Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, 5-6). 
44  D. MCQUAIL, Media accountability and freedom of publication, Oxford, Oxford University Press, 2003, 39-40. 
45  Het schema komt voort uit een lezing van MCQUAIL over Media Accountability aan de Universiteit van Amsterdam op 17 

maart 1994 en wordt overgenomen door T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on 
media ethics in Europe, Tampere, University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 27; 
T. LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 533. 
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LIJNEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID - In een publicatie uit 1997 verduidelijkt McQuail de partijen 
waartegenover de media en de mediawerkers verantwoordelijkheid dienen op te nemen en in min of 
meerdere mate ter verantwoording kunnen roepen: “The strongest and most direct accountability 
claims are likely to come from: sources (e.g. providers of news stories); clients (e.g. advertisers); 
audiences (as paying customers or as citizens and members of the public); those affected by the 
media (directly reported on or experiencing effects of some publication); and regulators (a general 
category for those with responsibility for control, whether from government or by self-regulation). 
Less directly involved, but important are: different pressure and interest groups; politicians; 
commentators, critics and those who claim to express public opinion”.46

De verantwoordelijkheid van de journalist binnen de media-organisatie kan worden gepreciseerd 
aan de hand van een tweede schema.47
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Over het gewicht dat McQuail toekent aan de respectieve lijnen van verantwoordelijkheid is 
uiteraard discussie mogelijk. De onderling erg verscheiden aard van de diverse kanalen van 
verantwoordelijkheid maakt een vergelijking erg moeilijk. Zo is de verantwoordelijkheid tegenover 
de werkgever van een veel directere aard dan deze tegenover het publiek. De werkgever heeft door 
middel van salarisbepalingen of interne sancties een onmiddellijke invloed op het communicator. 
Het publiek roept de communicator op meer indirecte en mindere eenduidige wijzen ter 
verantwoording, bijvoorbeeld door middel van een dalende mediaconsumptie of door het 
 
                                                 
 
46  D. MCQUAIL, “Accountability of Media to Society: Principles and Means”, E.J.C. 1997, afl. 4, 519-520. 
47  Eveneens overgenomen uit een lezing van MCQUAIL over Media Accountability aan de Universiteit van Amsterdam op 17 

maart 1994. Overgenomen door T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media 
ethics in Europe, Tampere, University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 30. 
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aanbrengen van klachten bij persraden of rechters.48 In een latere publicatie komt McQuail daaraan 
tegemoet door rekening te houden met de nabijheid, de intensiteit en de prima facie legitimiteit van 
de claim.49 Belangrijk is vooral dat het schema duidelijk maakt dat de communicatoren (journalisten 
en ander creatief personeel) langs verschillende kanalen en in verschillende mate verantwoording 
verschuldigd zijn. Vanuit elk van de genoemde groepen gaan ook reguleringsclaims uit ten aanzien 
van de journalistiek.50  

De journalist is uiteraard een sterke vorm van verantwoording verschuldigd ten aanzien van zijn 
werkgever. Die verantwoordelijkheid wordt juridisch uitgedrukt in de termen van de 
arbeidsovereenkomst die hen beiden bindt. Daaronder valt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om 
de reputatie van het medium niet ten schande te maken, geen ‘bedrijfsgeheimen’ prijs te geven of 
schadeclaims te vermijden. Journalisten dragen ten tweede een zekere verantwoordelijkheid ten 
aanzien van hun collega’s of de beroepsgroep als geheel. Die idee wordt sterker beklemtoond 
naarmate de professionaliseringsgedachte verder doordringt in de journalistiek. Zij komt vooral tot 
uiting in de deontologische codes. Zo poneert de Verklaring der plichten en rechten van de 
journalist (München, 1971) het principe dat “elke journalist die naam waardig, (…) het als een 
plicht (moet) aanzien de hierboven aangehaalde principes strikt na te leven; hij erkent het recht van 
kracht in ieder land, maar hij aanvaardt op beroepsgebied enkel de rechtsmacht van zijn gelijken, 
met uitsluiting van elke gouvernementele of andere inmenging”.  

Naar buiten toe hebben journalisten in de eerste plaats een zekere verantwoordelijkheid ten aanzien 
van hun informatiebronnen en meer, algemeen, hun informatienetwerk. Dat wordt tot uitdrukking 
gebracht in verschillende bepalingen van de journalistieke deontologie. Journalisten dienen op een 
respectvolle manier met hun bronnen om te gaan. Dat impliceert dat zij de informatiebronnen met 
‘open vizier’ tegemoet treden, dat zij de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld omtrent embargo’s of 
het laten nalezen van een interview) nakomen of dat zij desgevallend de wens van de informant om 
zijn identiteit vertrouwelijk te houden respecteren.51 Maar in moderne deontologische codes 
primeert zoals we zullen zien de verantwoordelijkheid van de journalist ten aanzien van het publiek 
of - ruimer - de samenleving. De omvang van die verantwoordelijkheid varieert echter in functie 
van de wijze waarop men de opdracht van de journalistiek percipieert. Vanuit een zuiver liberale 
visie zal de verantwoordelijkheid zich toespitsen op het respecteren van het vrije persklimaat en het 
maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die de persvrijheid biedt. In mediatheorieën die een 
meer maatschappelijk perspectief innemen zullen de media en de journalistiek bijvoorbeeld ook 
verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele sociale en culturele gevolgen van hun 
functioneren.52

WIE? - Vervolgens rijst de vraag bij wie de verantwoordelijkheid gelokaliseerd kan worden. Het 
beantwoorden van die vraag is in de moderne mediacontext ongetwijfeld complexer geworden. 
Dagbladpioniers als Abraham Verhoeven (1575-1652) namen zowat alle rollen die de uitgifte van 
een krant met zich meebrengt voor hun rekening. Verhoeven was tegelijk uitgever, journalist, 
illustrator, drukker en verkoper van zijn Nieuwe Tydinghe. Hij was in die hoedanigheden 
onmiddellijk identificeerbaar en aanspreekbaar over de inhoud van zijn krant. Naarmate de krant 
zich tot een massamedium ontwikkelde en ook andere media op het terrein verschenen, werden die 
 
                                                 
 
48  T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, 

University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 32-33. 
49  D. MCQUAIL, “Accountability of Media to Society: Principles and Means”, E.J.C. 1997, afl. 4, 519-520. 
50  T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, 

University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 31. 
51  Het principe dat de vertrouwelijkheid van de bronnen en bepaalde informatie vooropstelt, is trouwens één van de enige 

waarover binnen de journalistiek een ruime ethische consensus blijkt te bestaan (M. DEUZE, Wat is journalistiek?, 
Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, 169). 

52  P.L. PLAISANCE, “The Concept of Media Accountability Reconsidered”, J.M.M.E. 2000, afl. 4, 266 ; D. CORNU, Ethique de 
l’information, Parijs, PUF - Que sais-je?, 1999, 2de herziene ed., 71. 
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taken verder gediversifieerd en verdeeld over verschillende personen. We kunnen daarvoor 
aansluiten bij wat hoger werd gezegd in het kader van de contextualisering van de journalistiek. Het 
gevolg is dat het moeilijker wordt om na te gaan wie de feitelijke verantwoordelijkheid draagt voor 
elk onderdeel van de berichtgeving. Te verwachten valt bovendien dat deze complexiteit alleen 
maar zal toenemen naarmate de media verder de weg op gaan van convergentie en interconnectie. 
Nu moderne technieken het mogelijk maken om media-inhouden onder verschillende vormen en via 
uiteenlopende kanalen te verspreiden, wordt het aantal potentiële tussenschakels die een invloed 
kunnen uitoefenen op het uiteindelijke eindproduct groter. Ook de afstand van de oorspronkelijke 
auteur tot zijn publiek neemt daardoor onmiskenbaar toe. Dat alles maakt het moeilijker om de 
feitelijke verantwoordelijken te identificeren. De vraag wie verantwoordelijk is, kan bovendien een 
verschillend antwoord krijgen naargelang zij vanuit een juridisch of een deontologisch perspectief 
wordt gesteld. Het juridische aanknopingspunt kan verschillen naargelang het nationale 
rechtsstelsel. Naar Belgisch recht is de journalist de eerste verantwoordelijke voor de inhoud van de 
informatie die hij brengt. Voor de schrijvende pers blijkt dat duidelijk uit het grondwettelijk 
principe van de getrapte aansprakelijkheid, dat volgens het Hof van Cassatie zowel in strafzaken als 
in burgerlijke zaken toepassing vindt. Slechts wanneer de auteur onbekend is of zijn woonplaats 
buiten België heeft, zullen in subsidiaire orde de uitgever, de drukker of de verspreider van het 
drukwerk worden vervolgd.53 Vanuit deontologisch standpunt wordt echter naast de 
verantwoordelijkheid van de individuele journalist, ook veel belang gehecht aan de 
verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur, van wie verwacht wordt dat hij als eerste toekijkt op 
het respect voor de journalistieke deontologie.  

OP WELKE WIJZE? - De vraag tegenover wie de media of de journalistiek verantwoordelijk zijn, is 
medebepalend voor de mechanismen waarlangs de verantwoordelijkheid wordt georganiseerd en 
afgedwongen. Bardoel en D’Haenens onderscheiden in onderstaand schema vier types van 
verantwoordelijkheid en even zoveel mechanismen van regulering en verantwoording.54  
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verantwoordelijkheid 

Regulerend mechanisme Sturing en 
verantwoording 

Politieke 
verantwoordelijkheid 

Wet- en regelgeving; 
overheid 

Begroting; jaarverslag 

Marktverantwoordelijkheid Vraag en aanbod; 
aandeelhouders 

Marktaandelen; kijkcijfers 

Publieke 
verantwoordelijkheid 

Dialoog; burgers Panels, hoorzittingen, 
internetcommunities 

Professionele 
verantwoordelijkheid 

Gedragscodes; peers Interne reflectie: Raad 
voor Journalistiek 

 

De politiek-juridische verantwoordelijkheid van de mediamakers verwijst naar de regelgeving 
waaraan zij onderworpen zijn. Dat kunnen de regels zijn die op elke burger van toepassing zijn, 
maar ook specifieke bepalingen. In het geval van de Vlaamse publieke omroep gaat het 
bijvoorbeeld om gedetailleerde regelgeving die door een beheersovereenkomst verder wordt 
uitgewerkt. De marktverantwoordelijkheid maakt dat de media – en dus in zekere mate ook de 
journalistiek – verantwoording zal afleggen langs de lijnen van een economische logica. Zij vertaalt 

 
                                                 
 
53  In het volgende deel gaan we nader in op de verdeling van de aansprakelijkheid naar Belgisch recht en de gevallen waarin 

naast de journalist ook anderen aansprakelijk kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld voor de titels die boven een bijdrage 
worden geplaatst. 

54  J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van theorie naar praktijk”, Katholieke 
Universiteit Nijmegen, september 2002, in RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het 
krachtenveld tussen burgers, media en politiek, sdu Uitgevers, Den Haag, januari 2003, 99-151. 
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zich in afwegingen van de doelmatigheid, de kostenefficiëntie en de winstrealisatie. De publieke 
verantwoordelijkheid verwijst naar de relatie van de media in de verhouding tot de burgers. De 
professionele verantwoordelijkheid tot slot heeft betrekking op de beroepsinterne regels en 
mechanismen en heeft mede tot doel om een tegengewicht te bieden voor de afhankelijkheid van de 
politiek en de markt.55  

BRON VAN DE JOURNALISTIEKE VERANTWOORDELIJKHEDEN - De bronnen van de journalistieke 
verantwoordelijkheden zijn al even divers. Specifieke plichten spruiten voort uit de taakinvulling 
die volgt uit hun specifieke professionele rol, uit juridische beperkingen, uit positieve taken en 
opdrachten die bij wet of door middel van bindende overeenkomsten worden opgelegd, uit 
vrijwillig opgenomen engagementen en uit concrete aansprakelijkheidsregelingen.56 Hodges komt 
zo tot een onderscheid tussen toegewezen of opgelegde (assigned), contractuele (contracted), zelf 
opgelegde (self-assigned) en afgewezen (denied) verantwoordelijkheden.57 Toegewezen 
verantwoordelijkheden zijn deze die bij wet zijn opgelegd en waartegen de journalistiek weinig in te 
brengen heeft. Contractuele verantwoordelijkheden vloeien voort uit overeenkomsten tussen pers of 
omroep enerzijds en samenleving of politiek anderzijds. Het typevoorbeeld van een dergelijke 
overeenkomst is de beheersovereenkomst tussen de overheid en de publieke omroep. Maar 
verantwoordelijkheden worden ook toegeschreven aan de idee van een impliciet contract tussen 
bijvoorbeeld een krant en haar lezers of de media en het publiek in het algemeen. De journalist 
oefent dan zijn taak uit in een vorm van delegatie van de burger. In ruil daarvoor dient hij zich 
verantwoordelijk op te stellen ten aanzien van diezelfde burger.58 Zelfopgelegde 
verantwoordelijkheden zijn, ten derde, de vrijwillig opgenomen engagementen om bepaalde 
ethische normen of publieke doelstellingen na te streven. Op afgewezen verantwoordelijkheden 
wordt tenslotte teruggevallen om de onterecht geachte aanklachten van verantwoordelijkheid te 
weerleggen.59

Een mooi samenvattend schema met betrekking tot de hoger beschreven mechanismen ontlenen we 
(opnieuw) aan McQuail.60

 
                                                 
 
55  J. BARDOEL en L. D’HAENENS, Media en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van theorie naar praktijk, Katholieke 

Universiteit Nijmegen, september 2002 in RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het 
krachtenveld tussen burgers, media en politiek, 112-113. 

56  D. MCQUAIL, “Accountability of Media to Society: Principles and Means”, E.J.C. 1997, afl. 4, 515-516. 
57  L.W. HODGES, “Defining Press Responsibility: A Functional Approach”, in D. ELLIOT (ed.), Responsible journalism, 

Beverly Hills, Sage, 1986, 16-19; D. MCQUAIL, Mass Communication Theory, 2000. 
58  J.-P. VITTY DE KERRAKOUL, “Réflexion et perspectives : la liberté de la presse, liberté du citoyen?”, Mediaspouvoirs: 

Politiques, Économies et Stratégies des Médias (themanummer Déontologie des médias: les exigences de la démocratie) 
1998, afl. 4, 129-133 ; S. KLAIDMAN en T.L. BEAUCHAMP, The Virtuous Journalist, New York, Oxford University Press, 
1986, 33; M.-F. BERNIER, “L’éthique et la déontologie comme éléments de la légitimité du journalisme”, in P.J. BRUNET 
(ed.), L’éthique dans la société de l’information, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval/L’Harmattan, 2001, 33-45.  

59  J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van theorie naar praktijk”, Katholieke 
Universiteit Nijmegen, september 2002, in RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het 
krachtenveld tussen burgers, media en politiek, 110. 

60  D. MCQUAIL, Media accountability and freedom of publication, Oxford, Oxford University Press, 2003, 203. Eigen 
vertaling uit het Engels.  
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VRIJE MEDIA 
hebben 

    VERANTWOORDELIJKHEDEN (‘responsibilities’) 
in de vorm van verplichtingen 

die kunnen zijn 
OPGELEGD of OVEREENGEKOMEN of VRIJWILLIG OPGENOMEN 

waarvoor zij  
            VERANTWOORDING (‘to be held accountable’) 

verschuldigd zijn aan individuen, organisaties, of de samenleving 
(juridisch, maatschappelijk, of moreel) 

in de betekenis van  
AANSPRAKELIJKHEID (‘liability’)   of    AANSPREEKBAARHEID (‘answerability’) 

voor aangerichte schade   voor de kwaliteit van de prestaties 

 

 

AFDELING 2. JOURNALISTIEKE ZELFREGULERING EN NORMATIEVE 
MEDIATHEORIEËN 

Het zo-even geschetste kader, waarin vrijheid, verantwoordelijkheid en de dienstbaarheid ten 
aanzien van de samenleving als vanzelfsprekend aan elkaar gekoppeld worden als argumenten voor 
de uitbouw van zelfreguleringsmechanismen in de journalistiek, is noch nieuw, noch waardenvrij. 
Het komt voort uit een welbepaalde opvatting over de rol en plaats van de journalistiek in de 
samenleving en de omvang en aard van de vrijheden en plichten die dit met zich meebrengt. De 
ideeën daarover ontwikkelen zich niet in een vacuüm, maar binnen een complex geheel van 
filosofische, politieke, juridische en mediatheorieën en in samenhang met een welbepaald historisch 
en politiek klimaat.61 Het is belangrijk deze theoretische fundamenten te expliciteren omdat zij 
mede bepalend zijn voor de wijze waarop en de mate waarin in een concrete beleidscontext ruimte 
wordt gelaten aan zelfregulering.  

NORMATIEVE MEDIATHEORIE - Tot een coherente, algemeen aanvaarde visie over de verwachtingen 
die ten aanzien van de media en de journalistiek moeten worden gesteld zal het wellicht nooit 
komen, zeker niet wanneer men tracht verder te kijken dan de context van stabiele en ontwikkelde 
Westerse democratieën.62 Het vraagstuk kan zowel vanuit algemene socio-politieke theorieën 
worden benaderd als vanuit meer mediaspecifieke normatieve theorieën. Verschillende theorieën 
bestaan naast elkaar, beïnvloeden elkaar wederzijds, lopen in elkaar over of bouwen op elkaar voort. 
De theoretische fundering van de verantwoordelijkheid van de media en de journalistiek vraagt dan 
ook om een ruimere behandeling dan in het kader van deze paragraaf mogelijk is. Veeleer dan een 
algemeen overzicht te geven van de mogelijke benaderingen, lichten we er hier één welbepaalde 
normatieve media-theorie uit die de achtergrond vormt van het huidige heersende discours in 
beleidsmiddens en journalistieke milieus.63 De idee dat de persvrijheid ook verantwoordelijkheden 
impliceert doordat de pers in haar functioneren ten dienste staat van het publiek of de samenleving 
als geheel, komt namelijk het sterkst naar voren in de theorie van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de media. Zij heeft zich in de loop van de voorbije eeuw ontwikkeld tot 
één van de grote normatieve concepten in de media-ethiek en heeft decennialang het denken over de 
 
                                                 
 
61  D. ELLIOT (ed.), Responsible Journalism, 1986, 45. 
62  D. MCQUAIL, Media accountability and freedom of publication, Oxford, Oxford University Press, 2003, 62 
63  Voor een algemener overzicht van verschillende theoretische stromingen zie bijvoorbeeld: D. MCQUAIL, Media 

accountability and freedom of publication, Oxford, Oxford University Press, 2003, 49 e.v. 
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plaats en de rol van de media en de journalistiek in de samenleving gekleurd.64 Ook vandaag nog 
vormt de sociale verantwoordelijkheidstheorie de basis voor het mediabeleid van vele landen en 
supranationale instellingen. Zij vormt daarenboven een essentieel referentiepunt in de tendensen 
van professionalisering en zelfregulering.65 Dat alles verklaart waarom zij hierna onze bijzondere 
aandacht krijgt. Die aandacht wordt eveneens gerechtvaardigd omdat zij toelaat de hoger vermelde 
spanning tussen vrijheid en verantwoordelijkheid nader te ontleden. Tot slot zal blijken dat er ook 
binnen dit specifieke paradigma, geen eensgezindheid en coherentie is in de vertolkte standpunten.66 
Veel van de theorievorming omtrent de sociale verantwoordelijkheid en haar mechanismen blijft 
beperkt tot definities en categoriseringen.67 We grijpen daarom terug naar de fundamenten zelf van 
de theorie, zoals die voortvloeien uit (onder meer) de werkzaamheden van de Amerikaanse 
Hutchinscommissie en de verdere bewerking ervan door Peterson in Four Theories of the Press.  

OORSPRONG - De zoektocht naar de wortels van de huidige opvatting over de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de media, voert ons terug tot de jaren na de tweede wereldoorlog. De 
oorlogservaringen hadden iedereen overtuigd van het gevaar van politieke druk op de pers en van de 
macht van propaganda. De overtuiging dat de media vrij moesten zijn van politieke druk was dan 
ook sterk geworteld. Maar tegelijk ontstond er in die periode om andere redenen bezorgdheid over 
de groeiende macht van de massamedia. Zo groeide het besef dat de liberale opvatting over de 
persvrijheid die tot op dat ogenblik was verdedigd, moest worden bijgestuurd. Samen met het 
algemeen verlangen naar een nieuwe start en de opkomst van een progressievere politiek, kwam zo, 
ook buiten de Anglo-Amerikaanse context, in veel landen een reflectie op gang omtrent de 
verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht van de media.68

AUTEURS - Het geestelijk vaderschap van de theorie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
wordt doorgaans toegeschreven aan een select gezelschap van dertien eminente academici, die de 
geschiedenis ingingen als de Commission on Freedom of the Press, beter gekend onder de naam van 
hun voorzitter, de Hutchinscommissie.69 Hoewel zowel de media als de samenleving fundamentele 
transformaties hebben ondergaan sinds de redactie van het rapport, blijven de thema’s en vragen die 

 
                                                 
 
64  S. MCINTYRE, “Repositioning A Landmark: The Hutchins Commission and Freedom of the Press, Critical Studies in Mass 

Communication 1987, afl. 4, 136; C. CHRISTIANS en K. NORDENSTRENG, “Social Responsibility Worldwide”, J.M.M.E. 
2004, vol. 19, afl. 1, 4. 

65  D. MCQUAIL, Media accountability and freedom of publication, Oxford, Oxford University Press, 2003, 55. 
66  J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media Meet the Citizen. Beyond Market Mechanisms and Government Regulations”, 

E.J.C. 2004, vol. 19, afl. 2, 170 e.v. 
67  J. BARDOEL en L. D’HAENENS, “Media en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van theorie naar praktijk”, Katholieke 

Universiteit Nijmegen, september 2002 in RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het 
krachtenveld tussen burgers, media en politiek, Den Haag, januari 2003, 134. 

68  D. MCQUAIL, McQuails Mass communication theory, 150. Sommigen noemen daarin ook de invloed van het catholicisme 
en Pacem in terris van Paus Johannes XXIII (11 april 1963), waarin onder meer te lezen staat: “Moreover, man has a 
natural right to be respected. He has a right to his good name. He has a right to freedom in investigating the truth, and—
within the limits of the moral order and the common good—to freedom of speech and publication, and to freedom to 
pursue whatever profession he may choose. He has the right, also, to be accurately informed about public events”. Zie 
daarover H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, 89-90 en F. Balle, Médias et sociétés, Parijs, 
Montchrestien, 1999, 287-288. 

69  ‘Vaderschap’ mag hier letterlijk worden genomen, de Commissie was een exclusieve mannenclub: Voorzitter Robert 
Maynard Hutchins (Chancellor, University of Chicago), ondervoorzitter Zechariah Chafee, jr. (professor in de Rechten, 
Harvard), John M. Clark (professor in de Economie, Columbia University), John Dickinson (prof. in de Rechten, 
University of Pennsylvania), William E. HOCKING (prof. em. in de Wijsbegeerte, Harvard University), Harold D. Lasswell 
(prof. in de rechten, Yale University), Archibald MacLeish (voormalig Assistant Secretary of State), Charles E. Merriam 
(prof. em. in de politieke wetenschappen, University of Chicago), Reinhold Niebuhr (prof. in de ethiek en de 
godsdienstfilosofie, Union Theological Seminary), Robert Redfield (prof. in de antropologie, University of Chicago), 
Beardsley Ruml (voorzitter Federal Reserve Bank of New York), Arthur M. Schlesinger (prof. in de geschiedenis, Harvard 
University) en George N. Shuster (voorzitter Hunter College). 
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het rapport aandraagt een blijvende bron van inspiratie voor de hedendaagse reflectie over de rol 
van de media in de samenleving.70  

RELEVANTIE - We bespreken hierna kort de werkzaamheden van de Commission on Freedom of the 
Press en de meer theoretische uitwerking van de ‘social responsibility theory of the press’ door 
Peterson in het al even klassieke Four Theories of the Press. Voor een goed begrip daarvan moet 
worden beklemtoond dat de sociale verantwoordelijkheidsidee in eerste instantie een normatieve 
theorie is en veel minder een weerspiegeling van een concrete empirische realiteit. Zij moet dus in 
een eerste fase los gezien worden van de vraag naar de wijze waarop de media en de journalistiek in 
een concrete samenleving functioneren. Er heerst op dat punt onmiskenbaar een kloof tussen de 
theorie en de beroepspraktijk. Dat is overigens een vast punt van kritiek op dergelijke 
denkoefeningen, die veelal belangrijker blijken in leslokalen en onderzoekscentra dan in de 
redactie.71 Niettemin hebben zij tegelijk wel degelijk enige praktische relevantie. Zij vormen 
immers de - vaak onuitgesproken - theoretische basis voor de verantwoording en uitwerking van 
een mediabeleid.72 Bovendien komt het concept van de sociale verantwoordelijkheid, ondanks de 
vele kritische kanttekeningen die er bij zijn geplaatst, geregeld - zij het al even impliciet - tot 
uitdrukking in verschillende initiatieven of vernieuwingsbewegingen binnen de journalistiek. 
Daaruit mag trouwens ook blijken dat de idee van de maatschappelijke verantwoordelijkheid niet 
exclusief op rekening van de Hutchinscommissie mag worden geschreven, al is het 
Commissierapport wel één van de meest uitgebreide en eminente vertolkers ervan.73 De 
argumentatie uit het Hutchinsrapport knoopte zelf aan bij pistes die al voor de tweede wereldoorlog 
het voorwerp van debat uitmaakten, niet in het minst binnen de journalistiek zelf.74 Bovendien is de 
idee van de sociale verantwoordelijkheid van de media in de 58 jaar die verstreken sinds de 
publicatie van het bekende rapport op verschillende plaatsen en vanuit verschillende perspectieven 
tot ontwikkeling gekomen, soms expliciet voortbouwend op de werkzaamheden van de 
Hutchinscommissie, maar geregeld ook zonder enige band met die Commissie. Want, zoals Kaarle 
Nordenstreng opmerkt: “Great ideas are seldom unique; they surface in several places around the 
world, triggered by similar conditions”.75

§1. Theorie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de pers, oorsprong en 
ontwikkeling 

1. De Amerikaanse Commission on Freedom of the Press76

ONTSTAAN - De Commission on Freedom of the Press, zo luidt de legende, dankte haar ontstaan aan 
een uitwisseling van briefjes tijdens een bestuursvergadering van de Encyclopaedia Britannica aan 

 
                                                 
 
70  K. NORDENSTRENG, “Hutchins Goes Global”, Comm. L. & Pol’y 1998, 433. 
71  S. BATES, “The Commission and Its Lessons”, Comm. L. & Pol’y 1998, 161. “Saving Journalism from Itself (and from us): 

The Hutchins Commission Was Right then, so What about now?”, Comm. L. & Pol’y 1998, 418. 
72  Voor een goed begrip is het van het grootste belang normatieve theorieën te distantiëren  
73  DENNIS noemt de Commissie de ‘grootvader’ van alle latere mediacommissies. Geen enkele latere Commissie heeft 

overigens nog een dergelijk ambitieus en alomvattend onderzoeksthema aangedurfd (D. MCQUAIL, McQuail’s Mass 
Communication theory, 148-149). 

74  D. BIRKHEAD, “News Media Ethics and the Management of Professionals”, J.M.M.E. 1986, vol. 1, afl. 2, 44. 
75  K. NORDENSTRENG, “Hutchins Goes Global”, Comm. L. & Pol’y 1998, 419; zie ook C. CHRISTIANS en K. NORDENSTRENG, 

“Social Responsibility Worldwide”, J.M.M.E. 2004, vol. 19, afl. 1, 3-28. 
76  Zie onder meer: J.A. BARRON, “Rights of Access and Reply to the Media in the United States Today”, Communications & 

the Law 2003, vol. 25, afl. 1; S. BATES, “Realigning Journalism with Democracy: The Hutchins Commission, Its Times, 
and Ours”, Washington, D.C., The Annenberg Washington Program in Communications Policy Studies of Nortwestern 
University, 1995, www.annenberg.nwu.edu/pub/hutchins/default.htm; F. BLEVINS, “The Hutchins Commission Turns 50: 
Recurring Themes in Today's Public and Civic Journalism”, Paper op de derde jaarlijkse conferentie over Intellectuele 
vrijheid, april 1997, Montana State University-Northern; L.C. BOLLINGER, “A Free and Responsible Press. Why There 
Should Be an Independent Decennial Commission on the Press”, The University of Chicago Legal Forum (U. Chi. Legal. 
F.) 1993, 1-24. 
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het begin van de jaren veertig van de vorige eeuw.77 Het was mediamagnaat Henry R. Luce, 
uitgever van onder meer Time, die de voorzet gaf door jurist Robert Maynard Hutchins, hoofd van 
de Universiteit van Chicago, de vraag toe te spelen: “How do I find out about the freedom of the 
press and what my obligations are?”.78 Toen Hutchins het antwoord schuldig bleef, stelde Luce voor 
fondsen ter beschikking te stellen voor de oprichting van een commissie die zich over het vraagstuk 
zou buigen. Aldus geschiedde. Hutchins sprak zijn persoonlijk netwerk aan en bracht in de loop van 
1943 dertien eminente intellectuelen bijeen, hoofdzakelijk academici van prestigieuze universiteiten 
als Chicago, Harvard, Columbia en Yale, waarvan hij vermoedde of wist dat ze interesse hadden 
voor de problematiek van de persvrijheid. Het resultaat was een bont gezelschap van professoren uit 
verschillende disciplines (economie, rechten, politieke wetenschappen, geschiedenis, antropologie, 
filosofie en ethiek) en met zeer uiteenlopende maatschappelijke en politieke visies.79 De Commissie 
telde geen vertegenwoordigers van de media onder haar leden, iets wat haar in de latere 
perscommentaren erg kwalijk zou worden genomen.80 De Commissie hield zeventien maal twee- of 
driedaagse bijeenkomsten en onderzocht 176 documenten, voorbereid door zijn leden of de staf. 
Enkele deelrapporten verschenen later overigens als aanvulling op het algemene eindrapport.81  

UITGANGSPUNTEN - De Commission on freedom of the press bestudeerde, anders dan haar naam zou 
kunnen doen vermoeden, niet alleen de ontwikkelingen in de schrijvende pers, maar betrok alle 
massamedia in haar analyse. Kijkend naar de snelle ontwikkelingen in de mediasector koesterde de 

 
                                                 
 
77  S. BATES, “Realigning Journalism with Democracy: The Hutchins Commission, Its Times, and Ours”, Washington, D.C., 

The Annenberg Washington Program in Communications Policy Studies of Nortwestern University, 1995, 
www.annenberg.nwu.edu/pub/hutchins/default.htm; J.S. MCINTYRE, “Repositioning A Landmark: The Hutchins 
Commission and Freedom of the Press, Critical Studies in Mass Communication 1987, afl. 4, 138. 

78  Robert Hutchins werd meteen na zijn afstuderen benoemd aan de rechtsfaculteit van Yale. Amper 29 jaar oud werd hij 
decaan. Nog een jaar later werd hij voorzitter van de Universiteit van Chicago. Hij staat bekend als iemand die de 
controversiële standpunten niet schuwde (S. BATES, “Realigning Journalism with Democracy: The Hutchins Commission, 
Its Times, and Ours”, Washington, D.C., The Annenberg Washington Program in Communications Policy Studies of 
Nortwestern University, 1995, www.annenberg.nwu.edu/pub/hutchins/default.htm; J.S. MCINTYRE, “Repositioning A 
Landmark: The Hutchins Commission and Freedom of the Press, Critical Studies in Mass Communication 1987, afl. 4, 
154). 

79  De Commissie telde zestien leden waarvan er dertien een actieve rol speelden in de totstandkoming van de studie en het 
eindrapport. Zware tegenstellingen tussen CHAFEE, een notoir voorvechter van de vrije meningsuiting, en bijvoorbeeld 
MCLEISH, wiens eerste versie van het eindrapport moest worden afgezwakt omdat zij door enkele commissieleden als te 
persvijandig werd aanzien, maakten het bijzonder moeilijk om tot een gezamenlijke standpuntbepaling te komen. Voor het 
overige vertoonde de samenstelling een grote homogeniteit: allemaal mannen, meestal vijftigers, Brits-Amerikaans en met 
een vergelijkbare sociale en professionele achtergrond (F. BLEVINS, “The Hutchins Commission Turns 50: Recurring 
Themes in Today’s Public and Civic Journalism”, Paper op de derde jaarlijkse conferentie over Intellectuele vrijheid, april 
1997, Montana State University-Northern).  

80  HUTCHINS motiveerde die keuze later door te zeggen dat een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende 
media de commissie onwerkbaar zou gemaakt hebben. Hij voegde er aan toe dat adequate kritiek op een activiteit niet van 
binnen in die activiteit kan komen en dat hij betwijfelde dat de krantenindustrie zo esoterisch was dat intelligente 
buitenstaanders ze niet zouden kunnen vatten. Wat verder ook een rol speelde in die beslissing was dat de commissie haar 
missie vooral zag in het eerder filosofische, speculatieve invulling dan in een empirische studie. Verschillende 
Commissieleden hadden overigens wel ervaring in de media. S. BATES, “Realigning Journalism with Democracy: The 
Hutchins Commission, Its Times, and Ours”, Washington, D.C., The Annenberg Washington Program in Communications 
Policy Studies of Nortwestern University, 1995, www.annenberg.nwu.edu/pub/hutchins/default.htm; J.S. MCINTYRE, 
“Repositioning A Landmark: The Hutchins Commission and Freedom of the Press, Critical Studies in Mass 
Communication 1987, afl. 4, 139-142. 

81  Hoewel Hutchins in de inleiding bij het rapport waarschuwt dat de Commissie geen uitgebreid ‘onderzoek’ had gevoerd, 
kon de Commissie bogen op een indrukwekkende hoeveelheid documentatie. Tussen 1943 en 1947 ondervroeg zij, in 
plenaire zitting of subcommissies, 58 bevoorrechte getuigen uit de pers. De commissieleden beschikten verder over een 
vierkoppige staf voor het afnemen van interviews en de tussentijdse rapportering. Die medewerkers interviewden meer dan 
225 bevoorrechte getuigen. Voor dat alles kon de Commissie rekenen op de financiële steun van Luce’s Time (ten belope 
van $ 200.000) en de Encyclopedia Britannica (ten belope van $ 15.000). Alle nevenrapporten verschenen bij de University 
of Chicago Press: W.E. HOCKING, Freedom of the Press: A Framework of Principle; Z. CHAFEE jr., Government and Mass 
Communications; L. WHITE en R.D. LEIGH, Peoples Speaking to Peoples, Chicago, University of Chicago Press, 1946; 
R.A. INGLIS, Freedom of the Movies, Chicago, University of Chicago Press, 1947; L. WHITE, The American Radio; M.D. 
STEWART, The American Press and the San Francisco Conference.  
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Commissie zoals velen van haar tijdgenoten grootse verwachtingen ten aanzien van de 
mogelijkheden van de media om de massa’s te informeren en op te voeden. Die verwachting werd 
nog versterkt door de op dat ogenblik in de communicatiewetenschappen overheersende stimulus-
respons-theorie op grond waarvan aan de massamedia een grote rechtstreekse persuasieve macht op 
het individu werd toegeschreven.82 Het rapport vertrekt dan ook vanuit een groot geloof in de 
waarde van een vrije informatiestroom voor de gezondheid van de democratische samenleving. De 
vrije meningsuiting en de persvrijheid zijn daarin cruciale factoren.83 Tegelijk uit de Commissie 
haar bezorgdheid over de richting waarin de media evolueren. Zij verwijst daarvoor naar de (voor 
moderne oren vertrouwd klinkende) klachten over de sensatiezucht van de pers of meer algemeen 
de nefaste gevolgen van de commercialisering van de media. Het ongenoegen bij de elite werd 
versterkt door het ontstaan van een populistische pers die zich uitdrukkelijk profileerde als de stem 
van het publiek.84 Het belangrijkste punt van bezorgdheid voor de Hutchinscommissie was echter 
gelegen in de concentratie van mediamacht in de handen van enkelingen. Al in de eerste pagina’s 
drukt de Commissie haar bezorgdheid uit over de gevaren van dergelijke concentraties op 
economisch vlak én – zoals de oorlogservaringen leerden – op politiek vlak.85  

KERNVRAAG - Uit de combinatie van het geloof in het belang van de persvrijheid en de bijzondere 
verantwoordelijkheid van de pers enerzijds en anderzijds de bezorgdheid over mogelijke misbruiken 
of ontsporingen van die vrijheid, volgt de centrale vraag van de Commissie: met name hoe een zo 
groot mogelijke vrijheid van de pers gekoppeld kan worden aan een zo groot mogelijke 
verantwoordelijkheid. Die vraag heeft vandaag, bijna 60 jaar na datum, nog maar weinig aan 
relevantie ingeboet.  

VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE PERS - Alvorens die vraag te kunnen beantwoorden tracht de 
Commissie na te gaan wat de samenleving precies kan en moet verwachten van de pers. In wat 
wellicht de bekendste en meest geciteerde passage uit het Hutchinsrapport is, volgt een opsomming 
van vijf eigenschappen waaraan de pers idealiter moet voldoen om te beantwoorden aan de 
behoeften van de moderne samenleving. Die vijf vuistregels zijn sinds het Hutchinsrapport in 
ontelbare handleidingen over de journalistieke ethiek hernomen als een soort mantra voor het 
beroep.86 In de ogen van de Commissie verwacht de samenleving van de pers: 

1. a truthful, comprehensive, and intelligent account of the day’s events in a context which 
gives them meaning 

2. a forum for the exchange of comment and criticism 
3. the projection of a representative picture of the constituent groups in the society 
4. the presentation and clarification of the goals and values of the society 
5. full access to the day’s intelligence.87 

VERNIEUWDE VISIE OP PERSVRIJHEID - De grootste relevantie van de Commissie schuilt echter in haar 
theoretische visie op de persvrijheid, die terugkomt op het vrijheidsgezinde paradigma van de 
onvoorwaardelijke persvrijheid en de romantische idee van een “self-executing, free marketplace of 

 
                                                 
 
82  G. FAUCONNIER, Mens en maatschappij. Een introductie tot de massacommunicatie, Leuven-Apeldoorn, Garant, 1995, 

117. 
83  COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, A Free and responsible Press. A General Report on Mass Communication: 

Newspapers, Radio, Motion Pictures, Magazines, and Books, Chicago, University of Chicago Press, 1947, 3. 
84  S. BATES, “Realigning Journalism with Democracy: The Hutchins Commission, Its Times, and Ours”, Washington, D.C., 

The Annenberg Washington Program in Communications Policy Studies of Nortwestern University, 1995, 
www.annenberg.nwu.edu/pub/hutchins/default.htm. 

85  B. LIBOIS, Ethique de l’information: essai sur la déontologie journalistique, Brussel, ULB, 1994, 31. 
86  T.W. GLEASON, “Saving Journalism from Itself (and from us): The Hutchins Commission Was Right then, so What about 

now?”, Comm. L. & Pol’y 1998, 412. 
87  Commission on freedom of the press , o.c., 20-29. Meteen geeft de Commissie toe dat zij niet zeker te zijn dat één enkel 

medium er ooit in zal slagen om aan deze vijf idealen te voldoen (COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, o.c., 23). 
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ideas” die vrij toegankelijk is voor alle sprekers en alle ideeën.88 Voor de Commissie is de 
persvrijheid geen geïsoleerde waarde, noch kan zij hetzelfde betekenen in elke samenleving en op 
elk moment.89 Anders dan in de liberale traditie benadrukt zij dat de persvrijheid – althans moreel 
gezien – niet onvoorwaardelijk is; zij is ondergeschikt aan de eerlijkheid en verantwoordelijkheid 
van de schrijver, omroep of uitgever (eigen cursivering).90 Het is belangrijk te beklemtonen dat de 
Commissie hier spreekt vanuit moreel oogpunt, niet vanuit juridisch oogpunt. De Commissie raakt 
daarmee aan een fundamenteel onderscheid tussen morele normen en juridische normen: “Many a 
lying, venal and scoundrelly public expression must continue to find shelter under a ‘freedom of the 
press’ built for widely different purposes, for to impair the legal right even when the moral right is 
gone may easily be a cure worse than the disease. Each definition of an abuse invites abuse of the 
definition”.91 Het verwijt dat de Commissie gelijk stond met een pleidooi voor censuur - één van de 
belangrijke kritieken na het verschijnen van het rapport - kan op basis daarvan worden 
gerelativeerd. De Commissie verkiest de vrijheid boven de regulering en is ook bereid daar de 
consequenties van te dragen. Niettemin is de dreiging met juridische beperkingen van de vrije 
meningsuiting nooit veraf in het Commissierapport, zoals blijkt uit zinssneden als: “the press must 
remain private and free, ergo human and fallible; but the press dare no longer indulge in fallibility – 
it must supply the public need. Here, again, there is no perfect solution. The legal right will stand if 
the moral right is realized or tolerably approximated”.92  

VRIJHEID TEN DIENSTE VAN DE BURGER - Belangrijk is dat de pers en de persvrijheid in de ogen van de 
Commissie ten dienste staan van het belang dat de burger en de samenleving hebben bij een 
deugdelijke informatievoorziening: “the press must now take on the community’s press objectives 
as its own objectives”.93 Daartoe moet de pers erkennen dat: “while its enterprise is and should 
remain a private business, its efforts to define and realize its standards are also a community 
concern and should be systematically associated with corresponding efforts of community, 
consumers and government”.94 De burger komt met andere woorden meer op de voorgrond in de 
invulling van de persvrijheid. Hocking schreef in zijn nevenrapport: “Inseparable from the right of 
the press to be free has been the right of the people to have a free press. But the public interest has 
advanced beyond that point; it is now the right of the people to have an adequate press … it is the 
right of the public that now takes precedence”.95 De vooraanstaande positie van de burger blijkt ook 
uit het feit dat de Commissie de persvrijheid als een driedimensioneel concept beschouwt: als een 
‘freedom from’, een ‘freedom for’ en een ‘freedom to’. De pers moet in de eerste plaats vrij zijn van 
elke vorm van interne of externe dwang (‘freedom from’). Vervolgens moeten de media die vrijheid 

 
                                                 
 
88  F. BLEVINS, “The Hutchins Commission Turns 50: Recurring Themes in Today's Public and Civic Journalism”, Paper op 

de derde jaarlijkse conferentie over Intellectuele vrijheid, april 1997, Montana State University-Northern. Hutchins en zijn 
commissie steunden daarvoor in aanzienlijke mate op het nevenrapport van Commissielid William HOCKING, waarvan een 
samenvatting is weergegeven in een appendix bij het eindrapport van de Commissie. Appendix. Freedom of the press: a 
summary statement of principle, COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, o.c., 107-133. 

89  COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, o.c., 87 en 132. 
90  COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, o.c., 87 en 131. 
91  COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, A Free and responsible Press. A General Report on Mass Communication: 

Newspapers, Radio, Motion Pictures, Magazines, and Books, Chicago, University of Chicago Press, 1947, 11. Zie ook: 
“the more the press and the public are willing to do, the less will be left for the state”. Wanneer de mediasector er echter 
niet in slaagt haar verantwoordelijkheid op te nemen zal “not even the First Amendment (…) protect their freedom from 
governmental control. The amendment will be amended … everyone concerned with the freedom of the press and with the 
future of democracy should put forth every effort to make the press accountable, for, if it does not become so of its own 
motion, the power of government will be used, as a last resort, to force it to be so” (p. 79-80). En verder: “We believe that 
these changes are bound to come through legislation if they do not come through the action of the press and that it would be 
part of wisdom of the press to take these measures on its own initiative … The Commission hopes that the press itself will 
recognize its public responsibility and obviate governmental action to enforce it” (p. 90-91). 

92  COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, o.c., 131. 
93  COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, o.c., 126. 
94  COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, o.c., 127. 
95  W. HOCKING, 1947, 169. 
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aanwenden om de democratische belangen van de staat te dienen (‘freedom for’).96 Tot slot omhelst 
de persvrijheid een recht op toegang tot de media ‘to all who have something worth saying to the 
public, since the essential object for which a free press is valued is that ideas deserving a public 
hearing shall have a public hearing”.97 Het is zijn die gedachten die de kern vormen van de theorie 
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de pers, een normatieve perstheorie die de 
houding ten aanzien van de pers gedurende meer dan vijftig jaar heeft gekleurd. 

AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE - De pogingen van de Commissie om haar conceptuele 
benadering te vertalen in praktische aanbevelingen is minder geslaagd. Zij onderzocht daartoe 
verschillende mogelijke pistes: het marktmechanisme, juridische aansprakelijkheidsregimes, 
drukkingsgroepen vanuit consumenten en ook zelfregulering, maar kon over geen van die wegen 
eensgezindheid bereiken. Uiteindelijk houdt zij het bij dertien algemene aanbevelingen, ten aanzien 
van de drie belangrijkste betrokkenen: de overheid, de samenleving of het publiek en de media zelf. 
Hoewel dat deel aanleiding heeft gegeven tot forse kritiek op de Commissie, zijn veel van haar 
aanbevelingen ondertussen gemeengoed geworden, bijvoorbeeld de aanbeveling voor de pers om 
meer aan meta-kritiek te doen of de suggestie om meer te investeren in het onderwijs en onderzoek. 
De in de ogen van de Commissie belangrijkste aanbeveling is echter de laatste, waarin de 
Commissie voorstelt om een onafhankelijke, private instantie op te richten die het functioneren van 
de media van nabij zou kunnen volgen.98   

RELEVANTIE VAN HET RAPPORT - Er heerst verdeeldheid over het belang van de Commissie en haar 
eindrapport: A Free and responsible Press. A General Report on Mass Communication: 
Newspapers, Radio, Motion Pictures, Magazines, and Books. Hutchins zelf wilde van het rapport 
alvast een mijlpaal maken, misschien niet zozeer omwille van de baanbrekende oplossingen die er 
in worden voorgesteld – Huthins geeft in de inleiding zelf toe dat de Commissie op dat punt weinig 
vernieuwends kon bedenken – maar minstens omwille van de luciditeit en eloquentie van de 
probleemschets in het rapport.99 De algemene teneur van de reacties luidt inderdaad dat het rapport 
beter geslaagd is in termen van probleemstelling en analyse dan als blauwdruk voor actie.100 Dat 
blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat het rapport op langere termijn vooral is blijven hangen op het 
wetenschappelijke forum, in journalistieke opleidingen en cursussen media-ethiek.101 Het 
Commissierapport leeft vooral door in en wellicht dankzij de social responsibility theory die 
 
                                                 
 
96  “As with all freedom, press freedom means freedom from and also freedom for” (COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, 

o.c., 128). 
97  COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, o.c., 129. Wie bepaalt wat het publiek hoort te vernemen of te weten, laten de 

Commissieleden in het midden. 
98  Uit de werkdocumenten van de commissie blijkt echter dat dit voor veel commissieleden, waaronder Hutchins zelf, de 

belangrijkste aanbeveling van het rapport was. Medewerkers van de Commissie maakten een gedetailleerd voorstel voor de 
creatie van een burgerorganisatie, onafhankelijk van de overheid, de industrie en drukkingsgroepen die de media zou 
bijstaan in hun pogingen om beroepsstandaarden te formuleren, onvolkomendheden bij te werken, leemtes op te sporen, de 
opleiding te verfijnen en het publieke debat en onderzoek aan te zwengelen. Uiteindelijk verkoos de Commissie om een 
proefballonnetje op te laten en niet te zeer in detail te gaan (S. BATES, “Realigning Journalism with Democracy: The 
Hutchins Commission, Its Times, and Ours”, Washington, D.C., The Annenberg Washington Program in Communications 
Policy Studies of Nortwestern University, 1995, www.annenberg.nwu.edu/pub/hutchins/default.htm). 

99  In zijn voorwoord schrijft Hutchins over de aanbevelingen van zijn commissie: “The most surprising thing about them is 
that nothing more surprising could be proposed. The Commission finds that these things are all that can properly be done” 
(R.M. Hutchins, “Foreword”, in COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, A Free and responsible Press. A General Report 
on Mass Communication: Newspapers, Radio, Motion Pictures, Magazines, and Books, Chicago, University of Chicago 
Press, 1947, viii). Het belangrijkste deel van het rapport en vooral haar nevenrapporten situeert zich dan ook op het domein 
van de grote principes. De praktische oplossingen en beleidskeuzes die de Commissie verderop voorstelt, zijn zwaar 
bekritiseerd geweest. De diagnose van de Commissie is dus belangrijker gebleken dan de genezing. Anderzijds hebben 
sommige suggesties, en dan vooral de idee om een onafhankelijke persraad in het leven te roepen, toch op de nodige 
belangstelling hebben mogen rekenen.   

100  E.E. DENNIS, “Internal examination: Self-Regulation and the American Media”, Cardozo Arts and Entertainment Law 
Journal 1995, 698-699. 

101  Zie onder meer het tweedaags symposium ter herdenking van de 50ste verjaardag van het rapport aan de Universiteit van 
Illinois, waarvan de bijdragen zijn gepubliceerd in Communication Law and Policy 1998, vol. 3, afl. 3. 
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Peterson er in 1956 uit distilleerde.102 Voor sommige commentatoren is het rapport mede daardoor 
een mijlpaal gebleken, met een verrassend blijvend actueel karakter.103 Sommigen hebben zelfs 
gepleit voor een nieuwe onderzoekscommissie.104 Anderen relativeren de originaliteit of het belang 
ervan.105

IMPACT OP KORTE TERMIJN - Op korte termijn wachtte het rapport een weinig enthousiaste ontvangst. 
Het publiek bleek ongeïnteresseerd en de mediareacties op de bevindingen van de Commissie waren 
nagenoeg unaniem afwijzend.106 Voor de enen was het rapport een onaanvaardbare aanval op de 
persvrijheid, gelanceerd door enkele wereldvreemde academici. Voor anderen waren het de 
beperkte concrete resultaten die tot teleurstelling leidden. Als oproep naar de media en het publiek 
toe om tot actie over te gaan vóór de politiek dat zou doen, schoot het rapport dan ook volledig zijn 
doel voorbij. Amper enkele maanden na zijn verschijnen was het rapport alweer uit de aandacht 
verdwenen, zonder enig onmiddellijk concreet resultaat voor de journalistiek.107 De onafhankelijke 
toezichtscommissie waarvoor de Commissie in haar rapport de aanzet hoopte te geven, kwam er 
niet. Sommigen schrijven de oprichting van de Amerikaanse National News Council in 1973, meer 
dan 25 jaar na de beëindiging van haar werkzaamheden, nog op het palmares van de Commissie. 
Die News Council zou evenwel nooit een succes worden. Bij gebrek aan steun vanuit de 
belangrijkste media, zoals de New York Times, stierf deze instelling in 1984 een stille en eenzame 
dood.108

RELEVANTIE OP LANGERE TERMIJN - Het wekt dan ook verbazing dat het rapport niettemin een vaste 
plaats verworven heeft in de literatuur aangaande media-ethiek. Meer nog, hoewel de 
werkzaamheden van de Commissie vóór 1997 zelden het voorwerp uitmaakten van een grondige 
studie109, wordt het rapport in zowat elk handboek genoemd als een mijlpaal in de studie van de 
verhouding tussen de media en de samenleving.110 De invloed van de Commissie moet dan ook 
vooral in haar betekenis op langere termijn gezocht worden.111 Zij heeft daarbij veel te danken aan 
het feit dat het rapport werd opgepikt in Four Theories of the Press, een al even succesvol werk uit 

 
                                                 
 
102  Al zorgt de gelijkschakeling tussen beide ook voor interpretatieproblemen.  
103  J. KONNER, “Is journalism losing its standards?”, in I. HAMM (ed.), Verantwordung im freien Medienmarkt. Internationale 

Perspektiven zur Wahrung professioneller Standards, Gütersloh, Verlag Bertelsmann Stiftung, 1996, 40; L.C. BOLLINGER, 
“Why There Should Be an Independent Decennial Commission on the Press”, The University of Chicago Legal Forum (U. 
Chi. Legal. F.) 1993, 1.  

104  L.C. BOLLINGER, “Why There Should Be an Independent Decennial Commission on the Press”, The University of Chicage 
Legal Forum (U. Chi. Legal. F.) 1993, 21. 

105  In de jaren tachtig is het rapport door onder meer Rivers, CHRISTIANS en SCHRAMM bekritiseerd wegens oppervlakkig 
collectivisme en een gebrek aan morele onderbouw. J.S. MCINTYRE, “Repositioning A Landmark: The Hutchins 
Commission and Freedom of the Press, Critical Studies in Mass Communication 1987, afl. 4, 137. 

106  Enkele persreacties uit 1947 werden gepubliceerd in het dubbelnummer van Nieman Reports (vol. 53-54, winter 1999-lente 
2000). De oprichting van de ‘Nieman Foundation for Journalism’ aan de Harvard Universiteit en de daarbij horende 
publicatie Nieman Reports was overigens een rechtstreeks gevolg van de werkzaamheden van de Commissie. Nieman 
Reports was daarmee naar eigen zeggen het eerste voorbeeld van meta-journalistiek in de Verenigde Staten.  

107  S. BATES, “The Commission and Its Lessons”, Comm. L. & Pol’y 1998, 141. 
108  L.C. BOLLINGER, “Why There Should Be an Independent Decennial Commission on the Press”, The University of Chicage 

Legal Forum (U. Chi. Legal. F.) 1993, 13-14. Over de teloorgang van de National News Council zie A.J. CAMPBELL, “Self-
Regulation and the Media”, Federal Communications Law Journal 1999, 747-749. 

109  K. NORDENSTRENG, “Hutchins Goes Global”, Comm. L. & Pol’y 1998; L.C. BOLLINGER, “Why There Should Be an 
Independent Decennial Commission on the Press”, The University of Chicage Legal Forum (U. Chi. Legal. F.) 1993, 1-24. 

110  D. MCQUAIL, McQuail’s mass communication theory, 148; P.L. PLAISANCE, “The Concept of Media Accountability 
Reconsidered”, J.M.M.E. 2000, afl. 4, 257; J.S. MCINTYRE, “Repositioning A Landmark: The Hutchins Commission and 
Freedom of the Press, Critical Studies in Mass Communication 1987, afl. 4, 136-160; S. BATES, “Realigning Journalism 
with Democracy: The Hutchins Commission, Its Times, and Ours”, Washington, D.C., The Annenberg Washington 
Program in Communications Policy Studies of Nortwestern University, 1995, 
www.annenberg.nwu.edu/pub/hutchins/default.htm. 

111  D. MCQUAIL, McQuail’s mass communication theory, 148-149. 
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het midden van de jaren vijftig.112 Beide hebben bijgedragen tot de herdenking van het absolute 
karakter van de persvrijheid ten voordele van verantwoordelijkheid en het meer op de voorgrond 
treden van de burger. De bevindingen van de Commissie behouden ook hun waarde als een eerste 
waarschuwing dat het functioneren van de media en de journalistiek niet alleen een zaak van 
(bedrijfs-) intern belang is, maar de voortdurende aandacht van alle maatschappelijke actoren 
vergt.113  

2. Van beleidsconcept naar theoretische onderbouwing: de theorie van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid (Peterson, 1956) 
FOUR THEORIES OF THE PRESS - De theorie van de sociale verantwoordelijkheid van de pers is zoals 
gezegd één van de vier normatieve perstheorieën die een gedetailleerde uitwerking krijgen in het 
bekende en bekroonde Four Theories of the Press uit 1956114, dat ondanks zijn gezegende leeftijd 
en niet onbesproken inhoud, nog steeds geldt als een basisreferentie inzake normatieve 
perstheorie.115 Het verhaal van Siebert, Peterson en Schramm heeft via de kanalen van het onderwijs 
generaties studenten en onderzoekers geleid en beïnvloed. De kritieken waren nochtans niet mals. 
Sommige auteurs hebben zich beperkt tot het aanvullen en actualiseren van de vier ‘klassieke’ 
normatieve mediatheorieën uit Four Theories of the Press, anderen hebben eigen schema’s 
ontwikkeld, al dan niet op grond van empirisch onderzoek. Een derde categorie heeft de 
mogelijkheid om een algemene normatieve theorie te ontwikkelen in twijfel getrokken, nu eens 
vanuit de meer praktische overweging dat de praktijk zich niet in theoretische kaders laat vertalen, 
dan weer vanuit een principiële afwijzing van normatieve kaders.116 Hoe dan ook is uit het 
omstandige onderzoek dat sindsdien is gevoerd vooralsnog geen algemeen aanvaard en adequaat 
alternatief voortgekomen voor de door Siebert, Peterson en Schramm voorgestelde vierdeling.  

Four Theories of the Press vertrekt vanuit een tweedeling rond twee grote basistheorieën met 
betrekking tot de pers: de autoritaire en de liberale mediatheorie.117 Zij vormen de uiting van twee 
fundamenteel tegengestelde tradities. Volgens Siebert, Peterson en Schramm is aan elk van deze 
basisstrekkingen gaandeweg een meer moderne variant ontsproten, respectievelijk de sovjet 
communistische theorie en de theorie van de sociale verantwoordelijkheid, zodat men – naargelang 

 
                                                 
 
112  Toch mogen beide werken niet zomaar aan elkaar gelijk worden gesteld. De praktische aanbevelingen in het 

Hutchinsrapport maken dat het meer een beleidsperspectief hanteert, daar waar Four Theories een normatieve invalshoek 
hanteert (J.S. MCINTYRE, “Repositioning A Landmark: The Hutchins Commission and Freedom of the Press, Critical 
Studies in Mass Communication 1987, afl. 4, 137). 

113  J. BOYLAN, “The Hutchins Report: a twenty-year view”, Columbia Journalism Review 1967, vol. 6, afl. 2, 8. 
114  F.S. SIEBERT, T. PETERSON en W. SCHRAMM, Four theories of the press: the authoritarian, libertarian, social 

responsibility, and Soviet communist concepts of what the press should be and do, Urbana (Ill.), University of Illinois press, 
1984, 153 p. 

115  In de voorbije 50 jaar werden zo’n 80.000 exemplaren van het boek verkocht. MERRILL merkt op dat er wel een 
wetmatigheid lijkt te zijn dat de levensduur recht evenredig is met hoeveelheid kritiek die een werk te slikken krijgt. Het 
werk deelt met het Hutchinsrapport alvast de toegankelijke bewoordingen, de beknopte stijl en de beperkte omvang, 
waardoor zij zich lenen voor onderwijsdoeleinden. Beide pasten bovendien uitstekend in de tijdsgeest. De 
Hutchinscommissie kon mee genieten van de bezorgdheid over de pers in de jaren veertig, terwijl de Four theories niet 
alleen paste in het politieke tijdsbeeld van de koude oorlog, maar ook tegemoet kwam aan de honger naar mediatheorieën 
in die periode (J. MERRILL, “The Four Theories of the Press Four and a Half Decades later: a retrospective”, Journalism 
Studies 2002, afl. 1, 133). 

116  Voor kritische stemmen zie onder meer: J.C. MERRILL en J.C. NERONE, “The Four Theories of the Press Four and a Half 
Decades later: a retrospective”, Journalism Studies 2002, afl. 1, 133-136; W.E. BERRY, S. BRAMAN, C. CHRISTIANS en J.C. 
NERONE, Last rights: revisiting four theories of the press, University of Illinois press Urbana (Ill.), 1995, 205 p.; D. 
MCQUAIL, MCQUAILs Mass Communication Theory, 154-155; S. LLOYD, “A Criticism of Social Responsibility Theory: An 
Ethical Perspective”, J.M.M.E. 1991, afl. 4, 199-209; B. LIBOIS, Ethique de l’information: essai sur la déontologie 
journalistique, Brussel, ULB, 1994, 138 p. Voorwerp van kritiek zijn onder meer : de pessimistische mensvisie, het 
etnocentristische karakter, het karikaturale beeld dat van de liberale theorie wordt geschetst, het oversimplificerende en -
schematiserende karakter, …  

117  De uitdrukking ‘press’ wordt in het boek net als in het Hutchinsrapport in de ruime zin gebruikt: “all the media of mass 
communication” (p. 1). 
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de mate van zelfstandigheid en eigenheid die men deze twee afgeleide persstelsels toekent – ook 
van vier normatieve perstheorieën kan spreken.118 Ter verklaring van de verschillen verwijzen de 
drie auteurs, allen ooit aan het hoofd van het Ilinois’s College of Communications, naar de politieke 
en culturele context. Hun basishypothese luidt dat de pers altijd de vorm en de inkleuring aanneemt 
van de socio-politieke structuren waarbinnen zij functioneert en de systemen van sociale controle 
die daarmee samenhangen.  

In de door Siebert, Peterson en Schramm uitgewerkte systematiek wordt de sociale 
verantwoordelijkheidstheorie geconcipieerd als een correctie op de tekortkomingen waartoe de vrije 
perstheorie aanleiding geeft. Haar ontstaan wordt door Peterson, de auteur van het hoofdstuk over 
de sociale verantwoordelijkheidstheorie, in verband gebracht met vier ontwikkelingen: de eerste 
technologische en industriële revolutie (met onder meer de ontwikkeling van film en omroep), de 
scherpe kritieken ten aanzien van de aan macht winnende media, een nieuw intellectueel klimaat 
waarin de basisstellingen van de Verlichting in twijfel werden getrokken en de ontwikkeling van 
een geest van professionalisme en professionalisering in de journalistiek in de loop van de 
negentiende eeuw.119  

De ultraliberale theorie gaat uit van de idee dat in een vrije markteconomie met een vrije pers de 
waarheid als vanzelf boven komt drijven uit de confrontatie van ideeën en informatie op de ‘free 
market place of ideas and informations’. Niets in deze theorie verwijst naar het recht van het 
publiek op informatie of verplicht de auteur om morele verantwoordelijkheden op te nemen.120 De 
overheid wordt er, in de geest van de Verlichting, gezien als de eerste en grootste vijand van de 
vrijheid. Volgens de libertijnse theorie volstaan de onzichtbare hand van het marktmechanisme en 
de spontane zelfcorrectie van de mens als sturingsmechanismen.121  

Voor de theoretici van het sociale verantwoordelijkheidsparadigma echter zijn de media centrale 
maatschappelijke instituties die moeten bijdragen tot de werking van de democratie. Op grond van 
die maatschappelijke taak wordt van de journalistiek niet alleen verwacht dat zij informatie 
overbrengt, maar ook dat zij daarin diversiteit en pluralisme nastreeft én dat zij bijdraagt tot de 
sociale cohesie. Aan de journalistieke vrijheid zijn dus bijzondere verantwoordelijkheden 
verbonden. Zij zitten verwoord in de vijf basisverwachtingen die de Hutchinscommissie ten aanzien 
van de pers formuleerde. Naast het verschaffen van informatie, duiding en commentaren, maakten 
die ook melding van de plicht om een representatief beeld van alle maatschappelijke groepen te 
schetsen en de maatschappelijke doelstellingen en waarden te verspreiden.  

Anders dan bij de vrije perstheorie staan aanhangers van de theorie van de sociale 
verantwoordelijkheid niet afkerig ten aanzien van elke vorm van overheidsinmenging in het 
functioneren van de media. Het negatieve vrijheidsconcept dat centraal staat in de klassieke liberale 
theorie moet dus wijken voor een dubbel vrijheidsconcept dat niet alleen het vrij zijn van censuur 
impliceert, maar ook verwijst naar de randvoorwaarden die nodig zijn om die vrijheid maximale 
 
                                                 
 
118  Deze vier modellen bestaan naast elkaar op verschillende plaatsen en tijdstippen. Belangrijk is ook dat ze niet op alle 

punten lijnrecht tegenover elkaar staan. Zo komen de autoritaire theorie en de theorie van de sociale verantwoordelijkheid 
wel overeen in de opvatting dat de media geen absolute vrijheid toekomt, maar in bepaalde gevallen aan vrijheid zal 
moeten inboeten vanuit een hoger doel. De oplossing die zij daarvoor voorstellen is wel radicaal verschillend. 

119  T. PETERSON, “The social responsibility theory of the press”, in F.S. SIEBERT, T. PETERSON en W. SCHRAMM, Four theories 
of the press: the authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts of what the press should 
be and do, Urbana (Ill.), University of Illinois press, 1984, 77. 

120  T. PETERSON, o.c., 73; J.E. GERALD: The new social responsibility perspective of the press added to libertarianism the 
concept of the public’s right to know, at the same time placing moral responsibilities on publishers, who themselves had 
begun to link responsibility to overall public good with their constitutionally mandated freedom. Because liberty carries 
with it obligations, the greater freedom accorded the press in a democratic system carries with it responsibilities to fulfill 
certain functions in society” (J.E. GERALD, The Social Responsibility of the Press, Minneapolis, University of Minnesota 
Press, 1963, 7). 

121  T. PETERSON, o.c., 76-77. 
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overlevingskansen te bieden en garanties inhoudt voor de doelstellingen waartoe deze vrijheid moet 
bijdragen.122 Die visie resulteert in een andere opvatting omtrent de aard en taken van de overheid. 
De sociale verantwoordelijkheidstheorie houdt voor dat de overheid niet alleen de vrijheid moet 
toelaten, maar deze ook actief moet promoten. Bovendien draagt zij onvermijdelijk een aspect van 
externe controle op het functioneren van de media en de journalistiek in zich.123 Daarin schuilt een 
belangrijke uitdaging voor de theorie van de sociale verantwoordelijkheid: het voortdurend aftasten 
van de grenzen vanaf wanneer de overheid dient tussenbeide te komen. 

3. Journalistieke zelfregulering en normatieve mediatheorie 
De houding die ten aanzien van zelfregulering wordt ingenomen varieert naargelang de normatieve 
theorie die wordt gehanteerd.124 Het ontbreken van een universeel aanvaarde versie van de theorieën 
maakt bovendien dat onder één theoretische paraplu soms verschillende visies op zelfregulering 
worden vertolkt.  

Het is duidelijk dat er in regimes die de pers slechts zien als een verlengstuk van de overheid, geen 
ruimte is voor zelfregulering. Dat sluit aan bij wat we hoger opmerkten over de relatie tussen 
vrijheid en verantwoordelijkheid. Het opnemen van verantwoordelijkheid door middel van 
zelfregulering vooronderstelt dat de journalistiek de vrijheid heeft om eigen keuzes te maken. Ook 
aan de andere zijde van het spectrum, in een ultraliberale visie, is er geen plaats voor zelfregulering, 
zij het om een heel andere reden. Zij gaan uit van een maximale, absolute vrijheid. Het verbinden 
van verantwoordelijkheden aan de vrijheid, tenzij misschien de verantwoordelijkheid om de vrijheid 
te maximaliseren, houdt per definitie een ontoelaatbare beperking in. Indien en voor zover het 
gebruik van de vrijheid tot vergissingen of ontsporingen aanleiding geeft, volstaan de werking van 
de markt en het geweten van het vrije individu om op termijn het evenwicht te herstellen. Meer nog, 
elke verdere vorm van regulering, ook zelfregulering, houdt per definitie een vorm van afgrenzing 
in, en is op die manier een beknotting van de vrijheid.  

Meer moderne (en minder radicale) liberale concepties verwerpen inhoudsregulering door de staat, 
maar zijn niet a priori gekant tegen elke vorm van regulering. Dat houdt in dat zij bereid zijn de 
werking van de markt aan te vullen met zelfregulering door journalisten. Die zelfregulering wordt 
dan onder meer gezien als een middel om de overheid geen alibi te geven om tussen beide te 
komen.125 Vanuit de bekommernis om de vrijheid maximaal te bewaren, geven de 
vertegenwoordigers van deze strekking bovenal de voorkeur aan zelfregulering op lage echelons. 

Kenmerkend voor de theorie van de sociale verantwoordelijkheid is tot slot dat van de journalistiek 
in ruil voor de vrijheid die ze geniet ook een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid kan 
worden verwacht. Om die vrijheid maximaal te garanderen, krijgt de overheid slechts een 
subsidiaire rol toegekend. De theorie doet in eerste instantie een beroep op de vrijwillige 
zelfbeheersing van de media en de journalistiek. Die benadering heeft de sociale 
verantwoordelijkheidstheorie in de ogen van velen de status van grondende theorie van 
zelfregulering bezorgd. Maar niet alle bepleiters van de sociale verantwoordelijkheidstheorie delen 
de mening dat zelfregulering de beste of de eerste piste is om een vruchtbaar evenwicht te bereiken 
 
                                                 
 
122  Opgemerkt moet worden dat PETERSONs de vergelijking maakt tussen de sociale verantwoordelijkheidstheorie en de 

ultraliberale theorie. Ook de moderne liberale theorie heeft evenwel een paradigmawissel doorgemaakt van een strikt 
negatieve opvatting naar een meer positieve opvatting waardoor zij geen volledige afwijzing meer inhoudt van elke 
interventie door de overheid (B. LIBOIS, Ethique de l’information: essai sur la déontologie journalistique, Brussel, ULB, 
1994, 26 ; J.C. NERONE, “The Four Theories of the Press Four and a Half Decades later: a retrospective”, Journalism 
Studies 2002, afl. 1, 135). 

123  P.S. VOAKES, “Rights, Wrongs and Responsibilities: Law and Ethics in the Newsroom”, J.M.M.E.  2000, afl. 1, 31-32. 
Voor de ene zet de theorie zo teveel de deur open voor overheidsinterventies, voor de andere is zij slechts een verhulde 
liberale theorie die vooral in de kaart speelt van de grote mediabedrijven. 

124  B. LIBOIS, Ethique de l’information: essai sur la déontologie journalistique, Brussel, ULB, 1994, 26-27. 
125  B. LIBOIS, Ethique de l’information: essai sur la déontologie journalistique, Brussel, ULB, 1994, 27. 
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tussen de vrijheid én verantwoordelijkheid van de journalist. Sommigen erkennen weliswaar de 
verantwoordelijkheid van de journalistiek, maar zijn van oordeel dat de onzichtbare hand van het 
marktmechanisme hierop voldoende correcties biedt. Anderen wijzen in de richting van de overheid 
om de journalistieke verantwoordelijkheden te definiëren en te controleren.  

De ruimte voor zelfregulering blijkt reeds uit de aanbevelingen bij het Hutchinsrapport. Hoewel de 
Hutchinscommissie in haar geheel niet van een positieve vooringenomenheid tegenover 
zelfregulering kon worden verdacht en haar evaluatie van dat reguleringsinstrument negatief uitvalt, 
zijn verschillende van haar eindsuggesties gericht op een versterking van de journalistieke 
zelfregulering.126 Zo maant de Commissie de perssector aan tot het redigeren van betekenisvolle 
ethische codes en tot het aanscherpen van de onderlinge kritiek. Ook de verbetering van de 
opleiding en beroepsvervolmaking van journalisten - vormen van ‘preventieve’ zelfregulering - 
behoren tot de voorgestelde pistes. 

Tegelijk houdt de sociale verantwoordelijkheidstheorie echter ook een waarschuwing in. De media 
zijn te belangrijk om ze aan hun lot over te laten. Daarom moeten volgens de theorie de nodige 
externe garanties en controles worden ingebouwd. Wanneer blijkt dat de sector er niet in slaagt haar 
maatschappelijke rol naar behoren te vervullen en de bijsturing vanuit de gemeenschap 
onvoldoende is, wordt, subsidiair, een beroep gedaan op de overheid. De persvrijheid betekent met 
andere woorden niet dat geen enkele beïnvloeding of controle mag plaatsvinden.127 In essentie 
houdt de theorie van de sociale verantwoordelijkheid dus een pleidooi in voor gelede regelgeving.128 
Zij erkent de vrijheid én de verantwoordelijkheid van de media en verwacht van daaruit dat de 
media deze verantwoordelijkheid ook zullen opnemen. Maar, anders dan in de meer liberale 
perstheorieën, impliceert de theorie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een element 
van externe controle op de wijze waarop de media hun verantwoordelijkheid waarmaken. Van de 
overheid wordt verder verwacht dat zij mee de voorwaarden creëert voor het in stand houden van 
het mediapluralisme en de persvrijheid én dat zij tussenbeide komt indien de sector zelf er niet in 
slaagt haar maatschappelijke opdracht naar behoren te vervullen. Anderzijds zijn ook aan die 
overheidsinterventie wel grenzen verbonden: “Even so, the press must still have a foundation in 
private enterprise. The government should intervene only when the need is great and the stakes are 
high, and then it should intervene cautiously”.129  

 
                                                 
 
126  Tijdens de werkzaamheden werden verschillende voorstellen gelanceerd om de pers op een wettelijke manier aan banden te 

leggen. Geen van die suggesties haalde het eindrapport omdat de Commissie desondanks teveel gevaren zag in de 
inmenging in de pers om voor wettelijke verplichtingen te pleiten. (S. BATES, “Realigning Journalism with Democracy: 
The Hutchins Commission, Its Times, and Ours”, Washington, D.C., The Annenberg Washington Program in 
Communications Policy Studies of Nortwestern University, 1995, www.annenberg.nwu.edu/pub/hutchins/default.htm). In 
haar studie van de bestaande reguleringsmechanismen toont de Commissie zich bovendien weinig onder de indruk van de 
bestaande zelfreguleringsinitiatieven. Zelfs het meest uitgebreide zelfreguleringsmechanisme, dat van de filmindustrie, 
levert volgens de Commissie slechts een minimale regulering op die beperkt blijft tot standaarden van “acceptability not of 
responsibility”. De Commissie merkt verder ietwat schamper op dat er ten aanzien van boeken en tijdschriften geen 
zelfreguleringsmechanismen bestaan, maar dat de professionele standaarden daar desondanks niet lager blijken te liggen. 
De hoge graad van professionalisering in die sector suggereert integendeel dat ze misschien wel hoger kunnen liggen 
(COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, o.c., 70 e.v.) 

127  De Hutchinscommissie preciseert in haar rapport dat een vrije pers een pers is die vrij is van interne of externe dwang 
(compulsion), in de zin van aanhoudende en verstorende druk (pressure) (COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, A Free 
and responsible Press. A General Report on Mass Communication: Newspapers, Radio, Motion Pictures, Magazines, and 
Books, Chicago, University of Chicago Press, 1947, 128-129).  

128  Zie ook de handhavingspiramide van Ayres en Braithwaite die we in het eerste deel voorstelden. I. AYRES en J. 
BRAITHWAITE, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, New York, Oxford University Press, 1992, 
25. 

129  T. PETERSON, o.c., 95. 
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§2. Doorwerking en uitwerking van de theorie van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de media op andere fora 

We merkten hoger al op dat de Hutchinscommissie geenszins het alleenrecht kan claimen van de 
sociale verantwoordelijkheidsgedachte. Niettegenstaande de felle kritieken die op de normatieve 
theorie zijn geuit, is de idee van de sociale verantwoordelijkheid van de media doorheen de 21ste 
eeuw in verschillende fora en onder verschillende hoedanigheden opgedoken. Vreemd genoeg heeft 
de in oorsprong Anglo-Amerikaanse theorie zo meer succes gehad in Europa dan in zijn eigen 
vaderland.130 Sporen van de theorie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid of de daarmee 
verwante Franse theorievorming rond het recht op informatie van het publiek zijn terug te vinden 
zijn in de beleidsvisies van supranationale organen en - zij het in een meer praktische vorm - in 
journalistieke middens.  

SUPRANATIONALE ORGANEN - Binnen de Unesco werd eind jaren zeventig een soortgelijk normatief 
kader gehanteerd door de MacBride Commissie, wiens werkzaamheden mee de basis vormden van 
de nieuwe informatie- en communicatieorde die de Unesco in die jaren voor ogen had.131 De 
koppeling van vrijheden aan verantwoordelijkheden en de maatschappelijke opdracht van de 
journalistiek komt ook duidelijk tot uitdrukking in de rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. Meermaals heeft het Hof bevestigd dat de media niet alleen het recht hebben 
om informatie te vergaren en verspreiden. Het publiek heeft daarenboven ook het recht om die 
informatie en ideeën te ontvangen. Dat brengt mee dat de media niet alleen het recht, maar ook de 
plicht hebben het publiek op de hoogte houden van aangelegenheden die het algemeen belang 
aangaan. Het Amerikaanse Supreme Court oordeelde in Red Lion Broadcasting vs. The FCC in 
1969 vanuit een vergelijkbare overweging: “the right of the viewers and listeners, not the right of 
broadcasters, is paramount”.132 Ook in het Europese mediabeleid tot slot gelden de koppeling van 
journalistieke vrijheden aan verantwoordelijkheid en het feit dat de massamedia naast een 
commerciële, ook een culturele en sociale dimensie hebben, vandaag als evidenties. De bijzondere 
positie en rol die in de Europese context nog wordt toegekend aan de publieke omroep is daar bij 
uitstek een illustratie van.133  

JOURNALISTIEKE VERTALING - Ook in de journalistiek fungeren begrippen als maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en publieke dienstbaarheid, hoe vaag ook, nog steeds als maatstaven waaraan 

 
                                                 
 
130  In het Verenigd Koninkrijk werd een soortgelijke denkoefening verricht door de Royal Commission on the Press die in 

1949 op aanstichten van de National Union of Journalists, werd opgericht en vooral belast was met de studie van 
concentratietendenzen in de Britse pers (T. PETERSON, o.c., 75). De Britse Commissie pleitte onder meer voor de oprichting 
van een ‘General Commission on the Press’ door de organisaties van journalisten en media-eigenaars. Die suggestie zou 
mede de voedingsbodem vormen voor de oprichting van de Britse Press Council in 1953 (zie verder: II-5, A2, §4, 2.2.2.). 
F. Balle, Médias et sociétés, Parijs, Montchrestien, 1999, 284. 

131  K. NORDENSTRENG, The Mass media declaration of Unesco, 1984, 49. Men zou in het MacBride rapport evenwel ook een 
correctie op de sociale verantwoordelijkheidstheorie kunnen zien, omdat het – anders dan de oorspronkelijke vertolkers van 
de sociale verantwoordelijkheidstheorie – oog heeft voor de bijzondere situatie van samenlevingen die zich in een 
transitieproces op weg naar democratie bevinden. 

132  C. HAMELINK, “Can Human Rights be a Foundation for Media Ethics?”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics. Opening Social 
Dialogue, Leuven, Peeters, 2000, 122. Ook andere auteurs wijzen er op dat het denken in termen van sociale 
verantwoordelijkheid kenmerkend is voor de oordeelsvorming van de Supreme Court: P.S. VOAKES, “Rights, Wrongs and 
Responsibilities: Law and Ethics in the Newsroom”, J.M.M.E. 2000, vol. 15, afl. 1, 31-32; E. HINDMAN, Rights and 
responsibilities: The Supreme Court and the media, Westport, CT, Greenwood, 1997, 155. Anderzijds moet worden 
opgemerkt dat het Supreme Court slechts zelden naar de theorie als zodanig heeft verwezen (L.C. BOLLINGER, “A Free and 
Responsible Press. Why There Should Be an Independent Decennial Commission on the Press”, U. Chi. Legal. F. 1993, 24 
p.)  

133  C. CHRISTIANS en K. NORDENSTRENG, “Social Responsibility Worldwide”, J.M.M.E. 2004, vol. 19, afl. 1, 7; T. PETERSON, 
o.c., 84. Volgens sommigen heeft zich rond de idee van publieke omroepen een eigen normatieve theorie ontwikkeld (D. 
MCQUAIL, Media accountability and freedom of publication, Oxford, Oxford University Press, 2003, 55-56). 
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het concrete of wenselijke gedrag van mediawerkers wordt afgelezen.134 Het verzet van de 
perssector tegen de theorie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid had dan ook meer te 
maken met een principiële afkeer van normatieve perstheorieën zoals die door de 
Hutchinscommissie waren voorbereid, dan met meningsverschillen over de basisveronderstellingen 
van het rapport of de volgehouden onwil om verantwoordelijkheid op te nemen. De kern van de 
sociale verantwoordelijkheidstheorie zoals die door Hutchins en de zijnen was uitgewerkt, 
verschilde dan ook niet zoveel van de stellingen en initiatieven die journalisten al voor de tweede 
wereldoorlog hadden uitgewerkt in hun streven naar professionalisering.135 Inmiddels is de idee van 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de media een vast onderdeel geworden van het 
journalistieke discours. Ook diverse praktische aanbevelingen van de Hutchinscommissie, 
bijvoorbeeld de suggesties om metakritiek te stimuleren of de journalistieke opleiding te 
perfectioneren, zijn inmiddels gemeengoed geworden.136

Codes - Dat komt ten eerste, zo wordt verder nog uitgewerkt, tot uiting in de journalistieke codes die 
sinds de jaren twintig van de 21ste eeuw eerst Amerika en later de rest van de wereld hebben 
veroverd.137 Reeds in de Canons of Journalism, de Amerikaanse deontologische principes voor 
journalisten, opgesteld door de American Society of Newspaper Editors in 1922, wordt voortdurend 
de link naar het publiek gelegd en de persvrijheid ten dienste gesteld van het recht op informatie van 
dat publiek: “The First Amendment, protecting freedom of expression from abridgment by any law, 
guarantees to the people through their press a constitutional right, and thereby places on newspaper 
people a particular responsibility. Thus journalism demands of its practioners not only industry and 
knowledge but also the pursuit of a standard of integrity proportionate to the journalist's singular 
obligation.”138 De canons tonen overigens ook aan dat de idee van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid geenszins een uitvinding was van de Amerikaanse Hutchinscommissie. 
Artikel één preciseert die dienstbaarheid ten opzichte van het algemeen welzijn: “The American 
press was made free not just to inform or just to serve as a forum for debate but also to bring an 
independent scrutiny to bear on the forces of power in the society, including the conduct of official 
power at all levels of government”. Ook vandaag nog blijkt uit vergelijkend onderzoek dat codes in 
hun bewoordingen de verantwoordelijkheid tegenover het publiek laten voorgaan op alle andere 
vormen van verantwoordelijkheid.139  

Persraden - De publieke dienstbaarheidsidee en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 
journalistiek staan uiteraard ook centraal bij de vorming van persraden. Een vertegenwoordiger van 
de Britse Press Council – de voorloper van de Press Complaints Commission - verwoordde die idee 
op het Zevende Vlaams Congres voor Communicatiewetenschap in 1976: “By far the most 
important is the first (object of the Council) – to preserve the established freedom of the British 
Press. This comes first because it influences all the rest, for with freedom must go responsibility. A 
Press that does not behave with responsibility does not deserve its freedom”.140 Zij komt nog 
duidelijker tot uiting in het toetsingscriterium dat de Nederlandse Raad voor de Journalistiek tot op 
 
                                                 
 
134  T.W. GLEASON, “Saving Journalism from Itself (and from us): The Hutchins Commission Was Right then, so What about 

now?”, Comm. L. & Pol’y 1998, 413. 
135  T. PETERSON, o.c., 84-85. 
136  S. BATES, “The Commission and Its Lessons”, Comm. L. & Pol’y 1998, 159; T.W. GLEASON, “Saving Journalism from 

Itself (and from us): The Hutchins Commission Was Right then, so What about now?”, Comm. L. & Pol’y 1998, 414. 
137  T. PETERSON, “The social responsibility theory of the press”, in F.S. SIEBERT, T. PETERSON en W. SCHRAMM, Four theories 

of the press: the authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts of what the press should 
be and do, Urbana (Ill.), University of Illinois press, 1984, 85-86. 

138  Canons of Journalism, 1922. Zij werden in 1975 herzien en omgedoopt in Statements of Principles. Zie 
http://www.asne.org/index.cfm?id=888, en dan met name artikel twee: “freedom of the press belongs to the people”.  

139  T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, 
University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 58. 

140  C. WHITE, plaatsvervangend secretaris van de Britse Press Council op het Zevende Vlaams Congres voor 
Communicatiewetenschap in 1976 (C. WHITE, “The British Press Council”, in X., Persraden pro en contra. Referaten van 
het Zevende Vlaams Congres voor Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 15). 
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de dag van vandaag hanteert. De Raad gaat naar aanleiding van klachten na “of de grenzen zijn 
overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, 
maatschappelijk aanvaardbaar is”.141

PUBLIC JOURNALISM - In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft de 
verantwoordelijkheidsgedachte binnen een segment van de journalistiek een bijzondere vertaling 
gekregen in de beweging rond ‘public’ of ‘civic’ journalism of participatieve journalistiek.142 Deze 
stroming, met aan het hoofd journalisten, maar ook academici als Buzz Merritt en Jay Rosen, 
beoogde een verhoogde dienstbaarheid ten aanzien van het publiek, om zo het vertrouwen van het 
publiek opnieuw te winnen. De eenvoudige, maar controversiële143 premisse ervan is dat de pers 
niet alleen verslag moet uitbrengen over of kritiek leveren op het openbare leven, maar ook een 
actieve bijdrage moet trachten te leveren aan de verbetering ervan.144 Volgens de architecten ervan 
houdt de beweging een meervoudige verschuiving in ten aanzien van de conventionele 
journalistiek: van de beperkte missie om het nieuws te vertellen naar de ruimere missie op het 
samenleven en het algemeen belang te bevorderen, van een onpartijdige houding naar het opnemen 
van een plaats in het publieke leven, van afstand naar betrokkenheid en van het behandelen van het 
publiek als consumenten naar het zien van het publiek als potentiële actoren die kunnen bijdragen 
tot de verwezenlijking van maatschappelijke doelen.145 De stroming wil zo een tegenbeweging 
vormen tegen de vervreemding van de journalist ten aanzien van zijn publiek en een tegengif bieden 
tegen journalistieke ontsporingen.146 Haar aanhangers voelden zich daarin onder meer gesteund 
door Putnams visie over de bedreiging van het sociaal kapitaal door de mediaconsumptie.147

 
                                                 
 
141  H. EVERS, Journalistiek en ethiek. Een onderzoek naar regelgeving in de uitspraken van de Raad voor de Journalistiek 

1960-1985, 53.  
142  A. PUISSANT e.a., Een stem voor de burger? De Public journalism-queeste in de Verenigde Staten van Amerika, Brussel, 

Koning Boudewijnstichting, 2000, 61 p.; T.L. GLASSER (ed.), The Idea of Public Journalism, New York, Guilford, 1999, 
229 p.; D. MERRITT, Public journalism and public life : why telling the news is not enough, Hillsdale, Erlbaum, 1995, 129 
p.; J. ROSEN, What are journalists for?, New Haven, Yale University, 1999, 338 p.; K. SANDERS, Ethics and Journalism, 
Londen, Sage, 2003, 151; F. BLEVINS “The Hutchins Commission Turns 50: Recurring Themes in Today's Public and 
Civic Journalism”, op een conferentie over intellectuele vrijheden, april 1997, Montana State University-Northern. 

143  C.-J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability Systems, 74: “At worst, it belongs with Public Relations, and not that far 
from prostitution. At best, it usefully stresses that media are, first and foremost, to serve the public, not shareholders, 
advertisers and political leaders”. 

144  T.L. GLASSER en S. CRAFT, “Public Journalism and the Prospects for Press Accountability”, J.M.M.E. 1996, vol. 11, afl. 3, 
153.

145  In de beweging rond burgerjournalistiek kan ook de ontwikkeling van een nieuw normatief paradigma gezien worden. R.A. 
WHITE, “New Approaches to Media Ethics: Moral Dialogue, Creating Normative Paradigms, and Public Cultural Truth”, in 
B. PATTYN (ed.), Media Ethics. Opening Social Dialogue, Leuven, Peeters, 2000, 63; D. MCQUAIL, Media accountability 
and freedom of publication, Oxford, Oxford University Press, 2003, 60. 

146  J. ROSEN, What are journalists for?, 21. 
147  Ibid., 24-25. 
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HOOFDSTUK 4 

JOURNALISTIEKE ZELFREGULERING IN EEN SUPRANATIONAAL 
PERSPECTIEF 

De krijtlijnen van het mediabeleid worden al lang niet meer alleen op het nationale niveau 
uitgetekend. Heel wat internationale en supranationale instellingen eisen daarin een stem op, elk 
vanuit hun eigen doelstellingen en filosofie.1 Dat geldt voor veel beleidsmateries, maar in het 
bijzonder voor de media en de journalistiek, wier functioneren steeds een bijzondere belangstelling 
heeft genoten op het internationale niveau. Bij de uitwerking van het nationale mediabeleid dienen 
nationale wetgevers dus rekening te houden met een zich ontwikkelend Europees mediarecht. In een 
aantal gevallen wordt de nationale overheid door Europese regelgeving verplicht om regulerend op 
te treden ten aanzien van de media en de journalistiek. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de 
omzetting van de bepalingen van de Europese Televisierichtlijn. Anderzijds wordt de mogelijkheid 
van de overheid om regelgevend op te treden ten aanzien van de journalistiek begrensd door 
bijvoorbeeld artikel 10 EVRM en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. 

De plaats van de journalistieke vrijheden en verantwoordelijkheden in de Europese en internationale 
rechtsorde is recentelijk nog onderzocht en beschreven door de Franse jurist Alexis Guedj.2 Guedj 
vertrekt in zijn analyse van de consecratie van de communicatievrijheid in diverse internationale 
teksten na de tweede wereldoorlog. Noch in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 
noch in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden de media en de journalistiek 
expliciet genoemd. Beide teksten kennen de informatievrijheid toe aan elke mens. De verwijzing 
naar de journalistiek gebeurt wel impliciet, met name in de klassieke triptiek van het koesteren, 
ontvangen, maar ook verstrekken van informatie.3 Met het verstrijken der jaren, heeft de journalist 
op het internationale beleidsniveau niettemin steeds meer en steeds nadrukkelijker het statuut 
verworven van een geprivilegieerde bestemmeling van de informatievrijheid. 

We gaan hierna in op de houding die de internationale gemeenschap in de loop der jaren heeft 
aangenomen ten aanzien van internationale en nationale zelfregulerende initiatieven in de 
journalistiek. Zoals mag blijken uit onderstaande beschrijving, zijn de journalistieke rechten en 
vrijheden doorheen de gehele twintigste eeuw het voorwerp geweest van de bezorgdheid van de 
internationale gemeenschap. Het is daarbij niet gebleven bij passief toekijken of onrechtstreekse 
beïnvloeding. Meerdere malen is getracht om gemeenschappelijke gedragsregels voor journalisten 
te formuleren of daartoe de nodige organen op te zetten. Dergelijke initiatieven stonden zelden op 
zichzelf, maar waren vaak het resultaat van overleg met de internationale vertegenwoordigers van 
het beroep zelf. Ook vaak in samenwerking met internationale verenigingen als de Internationale 
Federatie van Journalisten (IFJ), verlenen internationale instituties als de Unesco, de Europese Unie 

 
                                                 
 
1  Zie bijvoorbeeld de recente analyse van N. VAN EIJK, L. ASSCHER, N. HELBERGER en J. KABEL ter voorbereiding van het 

rapport van de Nederlandse WRR-rapport over de media getiteld Focus op functies. Uitdagingen voor een 
toekomstbestendig mediabeleid (webrapport: De regulering van media in internationaal perspectief, Pallas Publications, 
Amsterdam, april 2005, 9). 

2  A. GUEDJ, Liberté et responsabilité du journaliste dans l’ordre juridique européen et international, Brussel, Nemesis, 
2003, 459 p. (hierna verkort: A. GUEDJ, Liberté et responsabilité). 

3  Voor een analyse van de genese daarvan zie: A. GUEDJ, Liberté et responsabilité, 38-60. 
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en de Raad van Europa praktische en financiële steun aan tal van projecten ter bescherming van de 
journalistieke integriteit en onafhankelijkheid. Ook daarvan komen voorbeelden ter sprake.4  

We signaleerden hoger al dat de aandacht voor de mediaproblematiek is toegenomen naarmate de 
media zich meer naar het centrum van het politieke en maatschappelijke leven verplaatsten. De 
hoger beschreven sociaal-culturele, economische en technologische ontwikkelingen in de 
mediasector hebben bovendien de vraag naar de regulering in een nieuw daglicht geplaatst. Vanaf 
de jaren negentig is er dan ook een ware internationale vloedgolf aan onderzoeksrapporten, 
beleidsdocumenten en actieplannen ontstaan.5 We selecteren daaruit een aantal representatieve 
beleidsdocumenten en juridisch bindende instrumenten, zonder een exhaustieve analyse na te 
streven van alle mogelijke initiatieven die de supranationale instituties in het kader van hun 
bevoegdheden kunnen nemen aangaande zelfregulering in de media of journalistiek. Onze 
hoofdbetrachting bestaat er in na te gaan welke betekenis en plaats aan zelfregulering wordt 
toegekend en welke vragen daar eventueel bij rijzen.  

Aan de orde zijn achtereenvolgens de initiatieven van de Verenigde Naties, waaronder de Unesco, 
van de Raad van Europa en van de Europese Unie. Aan die lijst zou ook nog de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) kunnen worden toegevoegd. Sinds 1989 maakt die 
organisatie van de verdediging van de communicatievrijheid één van haar prioriteiten.6 Centraal in 
de OVSE-filosofie staat de mogelijk corrigerende werking van de media ten aanzien van de 
heersende machten. De media en de journalistiek moeten daarom een maximale vrijheid en 
onafhankelijkheid kunnen genieten. Met die uitgangspunten in het achterhoofd heeft de OVSE 
stelling ingenomen over tal van thema’s in de relatie tussen media en democratie, zowel wat de 
klassieke media betreft als ten aanzien van het internet.7 Niettemin wordt ook hier vrijheid hand in 
hand geplaatst met verantwoordelijkheid. Dat blijkt reeds uit de titel van de lijvige media-rapporten 
die de sinds december 1997 aangestelde Representative on Freedom of the Media jaarlijks 
 
                                                 
 
4  D. CORNU, “Les échecs des tentatives de régulation internationale”, in B. GREVISSE (ed.), L’autorégulation des journalistes 

(Recherches en communication n° 9), Louvain-la-Neuve, UCL, 1998, 83-92. 
5  Zie onder meer K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on Media Ethics in Europe; het informatieseminarie over Zelfregulering 

in de Media onder de vleugels van de Raad van Europa (7-8 oktober 1998); de workshop Co-Regulation of the Media in 
Europe (september 2002), een organisatie van het EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY waarvan de acten zijn 
weergegeven in een IRIS Special uit 2003; het seminarie Self-regulation in the Media Sector at the European Level, 
georganiseerd door de Duitse overheid (in het kader van haar voorzitterschap van de Europese Raad) en de Europese 
Commissie in april 1999; het seminarie Ethics in Journalism, European Journalism Centre, Maastricht, September 1995 
(zie U. SONNENBERG, Journalistic decision-taking in Europe, Maastricht, European Journalism Centre, 1996), met steun 
van onder meer de Raad van Europa. De journalistieke ethiek was tot slot ook één van de thema’s op de Luxemburgse 
conferentie over de communicatievrijheid en de bescherming van mensenrechten, in het kader van het Luxemburgse 
voorzitterschap van de Raad van Europa (Mondorf-les-Bains, 30 september en 1 oktober 2002). 

6  In het eindrapport van de Conferentie van Wenen van 15 januari 1989 nam de OVSE zich voor meer expliciet aandacht te 
besteden aan de verdediging van de communicatievrijheid. In latere conferenties is die klemtoon bevestigd. Zie de 
Conferenties van Moskou (1991), Budapest (1994), Praag (1996), Wenen (1999) en Istanboel (1999). Voor meer details zie 
A. GUEDJ, Liberté et responsabilité, 75 e.v. 

7  Zie bijvoorbeeld: K. NORDENSTRENG en W. KLEINWÄCHTER (eds.), CSCE and Information. Proceedings of a seminar of 
experts, Tampere, April 24-27, 1992, Tampere, 1992, 187 p.; T. MCGONAGLE, “Freedom of Expression: New and Existing 
Challenges (OSCE Supplementary Human Dimension Meeting, Vienna, 12-13 March 2001)”, www.ivir.nl; Committee for 
Information, Computer and Communications Policy, Proceedings of the OECD/BIAC Forum on Internet Content Self-
Regulation, Directorate for Science, Technology and Industry, Paris, 25 maart 1998, DSTI/ICCP(98)18/FINAL, 116 p.; 
COMMITTEE ON COMPETITION LAW AND POLICY, Regulation and Competition Issues in Broadcasting in the light of 
Convergence, DAFFE/CLP(99)1, Wenen, OECD - Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs, 1999, 351 p; C. 
MÖLLER en A. AMOUROUX (eds.), The Media Freedom Internet Cookbook, Wenen, Representative on Freedom of the 
Media, 2004, 274 p.; A. KARLSREITER en H. VUOKKO (eds.), Ending the Chilling Effect. Working to Repeal Criminal Libel 
and Insult Laws (Proceedings of the Round Table “What Can Be Done to Decriminalize Libel and Repeal Insult Laws” 
Paris, 24-25 November 2003), Representative on Freedom of the Media, Wenen, 2004, 103 p.; REPRESENTATIVE ON 
FREEDOM OF THE MEDIA (ed.), From Quill to Cursor. Freedom of the Media in the Digital Era (Papers from the Workshop 
on Freedom of the Media and the Internet, Vienna, 30 November 2002), Wenen, 2003, 117 p.; J. VON DOHNANYI en C. 
MÖLLER, The impact of Media Concentration on Professional Journalism, Wenen, Representative on Freedom of the 
Media, 2003, 207 p.
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uitbrengt.8 Deze jaarrapporten, getiteld Freedom and Responsibility, bundelen veelkleurige 
bijdragen over de mediaproblematiek in de hele OVSE-regio ‘from Vancouver to Vladivostok’.9 In 
de inleiding bij het eerste jaarverslag wordt meteen allusie gemaakt op de eigen 
verantwoordelijkheid van de media en de journalistiek: “Through our discussions of these issues we 
have come to an agreed conclusion: Responsibility can not be defined by the State; it is something 
naturally demanded of journalists as professionals”. Ook van mediabedrijven wordt verwacht dat zij 
hun verantwoordelijkheden opnemen, zeker nu zij “are becoming comparable in size to large 
industries and that in economic terms are certainly not totally reliant on their role as watch dogs vis-
à-vis the powerful.”10  

AFDELING 1. VERENIGDE NATIES / UNESCO 

UNIVERSELE VERKLARING - Met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 
namen de Verenigde Naties het voortouw in de wereldwijde verdediging van de mensenrechten, 
met inbegrip van de communicatievrijheid. Artikel 19 van de Universele Verklaring geeft eenieder 
het “recht op vrijheid van mening en van uiting van zijn mening, wat het recht insluit niet verontrust 
te worden omwille van zijn meningen en het recht door om het even welk uitdrukkingsmiddel en, 
zonder inachtneming van grenzen, inlichtingen en ideeën op te zoeken, te ontvangen en te 
verspreiden”. Zoals gesteld in de inleiding bij dit hoofdstuk, bevat dit artikel geen expliciete 
verwijzing naar de media of de mediawerkers. Dat wordt bijgestuurd in het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten uit 1966. Artikel 19 van het Bupo-Verdrag maakt een 
onderscheid tussen het koesteren van een mening en het uiten ervan. Het vangt aan met de 
bevestiging dat eenieder het recht heeft om zonder inmenging een mening te koesteren. Eenieder 
heeft bovendien, op grond van het tweede lid, ook het recht deze mening vrij te uiten. Dat recht 
omvat onder meer “de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook op te sporen, te 
ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte 
vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar zijn keuze”. Het derde lid van 
artikel 19 waarschuwt dat aan de uitoefening van deze rechten “bijzondere plichten en 
verantwoordelijkheden” verbonden zijn. Zij kunnen “derhalve aan bepaalde beperkingen worden 
gebonden, doch alleen beperkingen die bij de wet worden voorzien en nodig zijn: a) in het belang 
van de rechten of de goede naam van anderen; en b) in het belang van de nationale veiligheid of ter 
bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden”. Ook artikel 20 bevat 
een limiet op de vrijheid van meningsuiting, met name waar zij oorlogspropaganda of het 

 
                                                 
 
8  Voor een overzicht van de activiteiten van de Representative on Freedom of the Media zie: http://www.osce.org/fom/. 
9  REPRESENTATIVE ON FREEDOM OF THE MEDIA, “Report to the Permanent Council of 15 november 2001”, in 

REPRESENTATIVE ON FREEDOM OF THE MEDIA, Freedom and Responsibility. Yearbook 2001/2002. What We Have Done, 
Why We Do It – Texts, Reports, Essays, NGOs, Wenen, 2002, 218. Naast het activiteitenverslag, bevatten deze rapporten 
ook wetenschappelijke en literaire bijdragen, landenrapporten en verwijzingen naar media-ngo’s. Organization for Security 
and Co-operation in Europe, Decision No. 193, Mandate of the OSCE Representation on Freedom of the Media, PC.DEC 
No. 193, 5 november 1997, opgenomen in REPRESENTATIVE ON FREEDOM OF THE MEDIA, Freedom and Responsibility. 
Yearbook 1998/99, Wenen, 1999, 189-191. Inmiddels verschenen naast dit eerste jaarrapport (Wenen, 1999, 291 p.) ook: 
Freedom and Responsibility. What We Have Done, Why We Do It – Texts, Reports, Essays, NGOs. Yearbook 2000/2001 
(Wenen, 2001, 288 p.); Freedom and Responsibility. What We Have Done, Why We Do It – Texts, Reports, Essays, NGOs. 
Yearbook 2001/2002 (Wenen, 2002, 288 p.) en Freedom and Responsibility. What We Have Done, Why We Do It – Texts, 
Reports, Essays, NGOs. Yearbook 2002/2003 (Wenen, 2003, 319 p.); Freedom and Responsibility. Yearbook 2004 
(Wenen, 2005, 323 p.); Freedom and Responsibility. Yearbook 2005 (Wenen, 2006, 223 p.). Al deze documenten zijn 
gratis te consulteren via: http://www.osce.org/publications. 

10  Zie de tekst van de eerste OSCE Representative on Freedom of the Media: F. DUVE, “Introduction”, in REPRESENTATIVE ON 
FREEDOM OF THE MEDIA, Freedom and Responsibility. Yearbook 1998/99, Wenen, 1999, 14. In dat verband kan ten aanzien 
van mediabedrijven overigens ook melding gemaakt worden van de OESO Richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, opgesteld in 1986 en herzien in 2000. 
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“propageren van op nationaliteit, ras of godsdienst gebaseerde haatgevoelens die aanzetten tot 
discriminatie, vijandigheid of geweld” verbiedt.11

VERKLARING OVER DE INFORMATIEVRIJHEID? - Al in 1948 werd onder de vleugels van de Verenigde 
Naties een conferentie gehouden over de persvrijheid. In die jaren werd ook grondig nagedacht over 
de mogelijkheid om een Verdrag over de informatievrijheid aan te nemen.12 In een tekst die moest 
uitgroeien tot de aanhef voor de uiteindelijke conventie, werden ten aanzien van de journalistiek 
enkele basisstellingen uiteengezet die ook vandaag nog de discussie kleuren: de garingsvrijheid van 
de journalist met het oog op het recht op informatie van het publiek; de idee dat de informatie ten 
dienste moet staan van het publiek en de gedachte dat de uitoefening van de rechten verbonden aan 
de vrijheid van meningsuiting bijzondere verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Volgens 
artikel vijf van het ontwerp-verdrag moest de journalistiek in zijn beroepsactiviteiten bijdragen tot 
de oplossing van sociaal-economische problemen door de vrije informatieuitwisseling over die 
problemen en hun oorzaken mogelijk te maken. Van de journalistiek werd luidens dat artikel ook 
een bijdrage tot het respect voor de mensenrechten verwacht. Opvallend is dat het ontwerp ook een 
verwijzing naar de deontologische regels van journalisten bevatte. Aan de overheid werd gevraagd 
te waken over de goede werking van de pers. De journalisten werden op hun beurt geacht “de se 
conformer à des règles élevées de conduite professionnelle, notamment à l’obligation morale de 
rendre compte des faits sans parti-pris, sans les séparer artificiellement des circonstances qui les 
entourent, de les commenter sans intention malveillante (…)”.13 De Verklaring geraakte echter niet 
over de drempel van de Algemene Vergadering. Uiteindelijk werd het algemene Conventie-project 
afgevoerd.14 Niettemin blijft het tot op de dag van vandaag getuigen van de vroege bezorgdheid van 
de internationale gemeenschap om de journalistiek een geprivilegieerd statuut toe te kennen, dat 
onderscheiden is van het (juridisch) statuut van de andere, algemene titularissen van de 
informatievrijheid.15  

INTERNATIONALE ERECODE - Het falen van het verdragsproject betekende niet dat de Verenigde Naties 
hun interesse in de journalistieke vrijheid en verantwoordelijkheid onmiddellijk lieten varen. Begin 
jaren vijftig droomde de organisatie luidop van een ‘Internationale Erecode voor Pers- en 
Communicatiewerkers’. In respectievelijk 1950 en 1952 kwamen twee ontwerpteksten tot stand, die 
zich richtten tot journalisten én officiële communicatie-ambtenaren zoals die op dat moment in de 
communistische landen bestonden.16 De tekst was op dat ogenblik de meest ambitieuze poging die 
ooit ondernomen was om op het internationale plan deontologische regels vast te leggen.17 Het was 
dan ook weinig verrassend dat het project de nodige weerstanden opriep en bijgevolg geen lang 

 
                                                 
 
11  Zie verder ook, onder meer, artikel vier van het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van 

Rassendiscriminatie, New York, 21 december 1965 en verscheidene resoluties.
12  Een eerste project dateerde van 1948; een tweede van 1950. A. GUEDJ, Liberté et responsabilité, 65. Gevolg gevend aan 

haar missie om een informatie-uitwisseling over de massamedia op gang te brengen, financierde de Unesco eind jaren 
veertig een reeks studies over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de mediaproblematiek. Zie bijvoorbeeld de 
publicatie uit 1949 over de opleiding van journalisten: R.W. DESMOND, La formation professionnelle des journalistes, 
Parijs, Unesco, 1949, 83 p.  

13  A. GUEDJ, Liberté et responsabilité, 69. 
14  Het project is nooit in zijn geheel aangenomen, alleen de artikelen één tot en met vier. Zie A. GUEDJ, Liberté et 

responsabilité, 69. 
15  A. GUEDJ, Liberté et responsabilité, 70. 
16  Luidens de preambule wilde de tekst gedragslijnen definiëren voor eenieder die belast was met het verzamelen, doorgeven, 

verspreiden en becommentariëren van nieuwsberichten en informatie, “de décrire par la plume, par la parole, ou par tout 
autre mode d’expression, les événements contemporains”. Zij worden verondersteld: de waarheid na te streven door 
informatie te verifiëren en geen informatie bewust achter te houden, bepaalde onverenigbaarheden in acht te nemen, het 
privéleven te respecteren en discreet te blijven over hun bronnen. Code opgenomen in J.C. JONES, Déontologie de 
l’information: code et conseils de presse: étude comparative des règles de la morale pratique dans les métiers 
d’information à travers le monde, Parijs, Unesco, 1981, 84-85 (hierna: J.C. JONES, Déontologie de l’information). 

17  J.C. JONES, Déontologie de l’information, 15. 
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leven beschoren was.18 Vanaf dat moment zouden de Verenigde Naties een grotere voorzichtigheid 
aan de dag leggen tegenover mogelijke inmengingen in de persvrijheid.19  

UNESCO - De rol van de algemene organen van de Verenigde Naties, zou vanaf de jaren zeventig 
worden overgenomen door de Unesco.20 De aanhef van het Unesco-Handvest verklaart dat “since 
wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be 
constructed (…) ignorance of each other’s ways and lives has been a common cause, throughout the 
history of mankind, of (…) suspicion and mistrust between the peoples of the world through which 
their differences have all too often broken into war”. Die paar zinsneden maken meteen duidelijk 
dat voor het communicatie- en informatiebeleid een centrale plaats is weggelegd in het programma 
van de Unesco. De architecten van de Unesco zetten die opdracht extra in de verf door de 
bevordering van “the free flow of ideas by word and image” als doelstelling in het Handvest op te 
nemen.21  

ONDERSTEUNING - Binnen de ruime mediathematiek heeft de Unesco steeds bijzondere aandacht 
getoond voor de journalistieke deontologie en de mogelijkheden van zelfregulering.22 Met haar 
steun werden en worden over alle streken van de wereld actieprogramma’s opgezet voor de 
opleiding van journalisten en de bevordering en verfijning van de journalistieke zelfregulering. 
Onder haar vleugels kwamen ook diverse rapporten en publicaties tot stand over de structuren, 
instituties en benaderingen van de journalistieke deontologie. In 1981 publiceerde de Unesco een 
eerste overzicht van de codes en persraden en de deontologische principes van de 
informatieberoepen in de wereld, samengesteld door John Clement Jones, oud-journalist en 
voormalig lid van de Britse Press Council.23 Twintig jaar later volgde een geactualiseerde versie van 
de hand van Henri Pigeat en Jean Huteau.24  

ACTIEVE BELANGSTELLING - Maar het is niet bij samenvattende of vergelijkende rapporten gebleven. 
Cornu onderscheidt drie periodes in de actieve belangstelling van de Unesco voor de regulering van 
de journalistieke rechten en plichten.25

Fase 1 - De eerste fase stond in het teken van het streven naar een gemeenschappelijk deontologisch 
platform voor de twee belangrijkste internationale organisaties van journalisten: de Internationale 
Federatie van Journalisten die zich met de Code van Bordeaux had ingeschreven in een liberale 
visie en de Internationale Organisatie van Journalisten, met hoofdzetel in Praag, die de 

 
                                                 
 
18  De bezwaren richten zich vooral op het feit dat politieke instanties geen stem mochten hebben in de formulering van de 

journalistieke ethiek. Die vrees kon niet worden weggenomen door artikel V van de ontwerptekst op grond waarvan de 
verantwoordelijkheid voor de professionele ethiek uitsluitend bij de journalisten en communicatie-ambtenaren gelegd 
moest worden, met uitsluiting van de overheid: “…aucune disposition du présent code ne saurait être interprétée comme 
justifiant une intervention gouvernementale, quelle qu’elle soit, visant à assurer l’exécution des obligations morales qui 
sont formulées dans ce code”.  

19  H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, PUF, 1997, 91. 
20  Zie anderzijds ook nog de aanstelling van een speciale rapporteur voor de bevordering en verdediging van de vrijheid van 

opinie en expressie door de Commissie Mensenrechten van de Verenigde Naties in 1993. 
21  Artikel 2, Unesco Handvest. 
22  Voor de teksten tussen 1989 en 1997 zie: http://www.unesco.org/webworld/com_media/development_rel_policies.html. 
23  J.C. JONES, Déontologie de l’information: codes et conseils de presse. Etude comparative des règles de la morale pratique 

dans les métiers de l’information à travers le monde, Parijs, Unesco, 1981, 87 p. Zijn opdracht was gestoeld op een 
resolutie van de Algemene Vergadering van de Unesco uit 1974. De inleiding verwijst naar een vroegere Unesco-publicatie 
van begin jaren zestig over de professionele organisaties in de mediasector waarin ook reeds aandacht was besteed aan de 
samenstelling van ethische codes. 

24  H. PIGEAT en J. HUTEAU, Déontologie des médias. Institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde, Parijs, 
Unesco, 2000, 574 p. 

25  D. CORNU, “Les échecs des tentatives de régulation internationale”, in B. GREVISSE (ed.), L’autorégulation des journalistes 
(Recherches en communication n° 9), UCL, 1998, 34-39. 
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journalistieke verantwoordelijkheid vooral definieerde in termen van politieke doeleinden als 
sociale en democratische vooruitgang, vrijheid en vrede.26  

In november 1973 vond een eerste poging plaats om de afstand tussen beide te overbruggen, door 
vertegenwoordigers uit beide kampen uit te nodigen om de diverse nationale journalistieke codes 
met elkaar te vergelijken.27 Uit de vergadering kwamen verschillende voorstellen voor de 
harmonisering van de journalistieke deontologie: één code opstellen die voor iedereen zou gelden, 
een beperkte code opstellen met algemene principes die door de nationale organisaties zouden 
kunnen worden aangevuld of zich beperken tot een zeer algemene lijst van leidende principes die 
vrijblijvend geheel of ten dele zouden kunnen worden aangenomen door de diverse nationale 
media-organisaties. Het uiteindelijke resultaat van de meeting bleef echter beperkt tot de redactie 
van een adviserend slotdocument, waarin enkele algemeen aanvaarde deontologische principes 
worden opgesomd voor mediawerkers, de verantwoordelijken van persondernemingen en de media 
als organisatie.28 In de latere jaren zouden ook de spanningen tussen de twee internationale 
beroepsorganisaties ook alleen maar toenemen. 

Fase 2 - Tijdens de tweede fase zouden de ideologische spanningen verder toenemen. Onder invloed 
van de Sovjetunie en haar gelijkgestemden, legde de Unesco zich vanaf het midden van de jaren 
zeventig toe op een ambitieus project: het creëren van een ‘nieuwe wereldorde van informatie en 
communicatie’, waarin de onevenwichten en de ongelijkheden in de internationale informatiestroom 
zouden worden weggewerkt. De Finse onderzoeker Kaarle Nordenstreng, die van nabij betrokken 
was bij de uitwerking van de nieuwe beleidsoriëntatie, vat de speerpunten ervan samen in vier 
(Engelse) D’s: ‘democratization’, ‘decolonization’, ‘demonopolization’ en ‘development’.29 De 
ommezwaai werd duidelijk tijdens de negentiende sessie van de Algemene Vergadering te Nairobi 
in 1976. Daar liggen de wortels van het pleidooi voor de zogenaamde ‘New World Information and 
Communication Order’ (NWICO) die het debat de daaropvolgende jaren zou beheersen.  

Mac-Briderapport - De doelstellingen van de Nieuwe orde werden onder meer verwoord in een 
rapport van de ‘Internationale Commissie voor de Studie van Communicatieproblemen’ (aangesteld 
in 1976).30 Dat zogeheten ‘MacBride Rapport’ (naar de naam van de voorzitter Sean MacBride) 
verzette zich tegen de dominantie van Westerse en vooral Amerikaanse producten in de globale 
informatie- en communicatiestroom en de daarmee gepaard gaande ‘kolonisatie van de informatie’ 
door het Noorden ten nadele van het Zuiden. Het rapport schuwde ook de thematiek van de 
professionele normen voor journalisten niet.  

Massamediaverklaring - In de Westerse lidstaten vielen de conclusies van de Mac Bride Commissie 
niet bepaald in goede aarde.31 Zeker niet omdat duidelijk was dat het niet om een geïsoleerde tekst 
ging, maar om een nieuwe beleidsfilosofie binnen de Unesco. Soortgelijke standpunten waren twee 

 
                                                 
 
26  De IFJ was tijdens een congres te Brussel op 8 mei 1952 opgericht door de beroepsorganisaties van een aantal Westerse 

landen die de Internationale Journalistenorganisatie niet langer een geschikte voorganger vonden in de strijd om de 
persvrijheid. (F. VAN ERPS, “De IFJ-ontmoeting te Helsinki”, De Journalist 1981, afl. 5, 7). 

27  Bijeenkomst te Parijs op 12 en 13 november 1973. Verslag opgenomen in J.C. JONES, Déontologie de l’information, 85-87. 
28  D. CORNU, “Les échecs des tentatives de régulation internationale”, in B. GREVISSE (ed.), L’autorégulation des journalistes 

(Recherches en communication n° 9), UCL, 1998, 34. 
29  K. NORDENSTRENG, 1984, geciteerd door U. CARLSSON, “The Rise and Fall of NWICO. From a Vision of International 

Regulation to a Reality of Multilevel Governance”, Nordicom review 2003, vol. 24, afl. 2, 42. 
30  S. MACBRIDE (ed.), Many voices, one world. Towards a new more just and more efficient world information and 

communication order, Londen/New York/Parijs, Kogan Page/Unipub/Unesco, 1980, 303 p. Voor een uitgebreide 
bespreking kan verwezen worden naar: U. CARLSSON, “The Rise and Fall of NWICO. From a Vision of International 
Regulation to a Reality of Multilevel Governance”, Nordicom review 2003, vol. 24, afl. 2, 31-68. 

31  Sean MACBRIDE was oud-minister van buitenlandse zaken van Ierland, mede-oprichter van Amnesty International en 
nobelprijswinnaar voor de Vrede in 1974. De Commissie telde verder onder meer de Latijns-Amerikaanse schrijver Garcia 
Marquez onder haar leden en de voorzitter van het persagentschap Tass (H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu 
ou jeu sans règles, Parijs, PUF, 1997, 91-92).  
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jaar eerder immers ook al ingenomen door de Algemene Vergadering van de Unesco in een 
Verklaring over de bijdrage van de massamedia aan de versteviging van de vrede, de bevordering 
van de mensenrechten en de strijd tegen racisme (ook gekend als de Unesco 
Massamediaverklaring).32 Die Massamediaverklaring schrijft de media en de journalistiek een 
leidinggevende rol toe in de verdediging van de persvrijheid, de opvoeding van de jeugd, het 
bevorderen van vrede en de bestrijding van racisme, haat en onverdraagzaamheid. Pluraliteit en 
vrijheid zijn daartoe de basisvoorwaarden. Zij hanteert daarbij een ruim 
verantwoordelijkheidsbegrip, dat tal van positieve plichten ten aanzien van het publiek inhoudt. 
Belangrijk is met name dat de massamedia zich responsief opstellen ten aanzien van de 
bekommernissen van volkeren en individuen en daarbij de participatie van het publiek in de 
verwerking van de informatie bevorderen (artikel II, 2). De verklaring legt verder bijzonder veel 
nadruk op het herstellen van onevenwichten in de informatiestromen naar en van de 
ontwikkelingslanden en tussen die landen onderling, een bekommernis die het deelt met het 
MacBride rapport (artikel VI; artikel X). Artikel VIII tot slot draagt de professionele organisaties, 
eenieder die deel heeft in de opleiding van journalisten en alle andere betrokkenen op om bij de 
redactie en handhaving bijzonder aandacht te hebben voor de inhoud van de Verklaring. 

In de mediawereld waren de reacties verdeeld. Vanuit de internationale journalistenverenigingen en 
ook enkele nationale unies was er steun voor de Unesco-acties.33 Maar er was ook scherpe kritiek. 
In het Belgische vakblad De Journalist kwam de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Raad van 
Europa zeggen dat “de olifant een muis (had) gebaard”, met “een resem algemeenheden en 
gemeenplaatsen” en “twijfelachtige premissen” waaruit onjuiste problemen werden afgeleid.34 
Tijdens de Unesco-bijeenkomst van 23 september tot 28 oktober 1980 tekende onder meer de 
Internationale Journalistenfederatie verzet aan tegen elke vorm van staatsinmenging in de 
journalistiek. Ook vanwege de Belgische regeringsvertegenwoordigers bij de Unesco klonk een 
dergelijke kritiek.35 Een jaar later namen 63 mediavertegenwoordigers uit 21 landen in de 
Verklaring van Talloires stelling in tegen de plannen van de Unesco. Hun verzet richtte zich onder 
meer tegen de toekenning van speciale statuten voor journalisten en de invoering van beperkingen 
aan de journalistieke beroepsuitoefening: “Members of the press should enjoy the full protection of 
national and international law. We seek no special protection or any special status and oppose any 
proposals that would control journalists in the name of protecting them” en “There should be no 
restriction on any person’s freedom to practice journalism. Journalists should be free to form 
organizations to protect their professional interests”. Ook de suggestie om een internationale 
ethische code voor journalisten op te stellen, lag onder vuur: “the plurality of views makes this 
impossible. Codes of journalistic ethics, if adopted within a country, should be formulated, imposed 
or monitored by the press itself and governments without becoming an instrument of official control 
of the press and therefore a denial of press freedom”.36 De suggestie aan de Unesco liet verder niets 
aan duidelijkheid te wensen over: “We believe the time has come within UNESCO and other 
intergovernmental bodies to abandon attempts to regulate news content and formulate rules for the 
press”. 

 
                                                 
 
32  Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution of the Mass Media to Strengthening Peace and 

International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, apartheid and incitement to 
war, definitieve versie aangenomen tijdens de 20  Algemene Vergadering in Parijs, ste 28 november 1978, Unesco document 
20C/20 Rev. Voor een meer uitgebreide bespreking zie K. NORDENSTRENG, The Mass Media Declaration of Unesco, 
Tampere, Ablex Publishing Corporation, 1984, 475 p. 

33  H. WIJFJES, Journalistiek in Nederland 1850-2000. Beroep, cultuur en organisatie, Amsterdam, Boom, 2004, 499. 
34  X., “Jan Breman over het Mac Bride-rapport”, De Journalist 1980, afl. 4, 7 e.v. 
35  “Geen staatsinmenging in journalistiek”, De Journalist 1980, afl. 6, 16-19. 
36  Declaration of Talloires, aangenomen door vertegenwoordigers van media-organisaties uit 21 landen op de ‘Voices of 

Freedom Conference of Independent News Media’ in Talloires, Frankrijk 15-17 mei 1981. Onder de ondertekenaars 
bevinden zich vertegenwoordigers van het World Press Freedom Committee, de Inter American Press Association, de 
International Federation of Newspaper Publishers, American Society of Newspaper Editors, het International Press 
Institute, de Raad van Europa, de National Association of Broadcasters, … 
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Niettemin kwam twee jaar later, met de hulp van de Unesco een internationale tekst tot stand met 
een bijzondere relevantie voor de regulering van de journalistieke rechten en plichten. In 1983 werd 
onder haar vleugels een akkoord bereikt over de Internationale Principes voor de Professionele 
Ethiek in de journalistiek.37 De Principes waren het resultaat van een aantal bijeenkomsten van 
internationale en regionale organisaties van Journalisten tussen 1978 en 1983 onder de auspiciën 
van de Unesco.38 Tot op heden komen zij het dichtst in de buurt van een waarachtige internationale 
ethische code, ook al is het document niet als dusdanig bedoeld. De betrachting was om met deze 
principes als inspiratiebron te dienen voor de creatie en actualisering van nationale codes.39  

De principes kunnen niet anders dan gezien worden tegen de achtergrond van het NWICO-project. 
De laatste drie principes hernemen de belangrijkste oriëntaties van de Unesco 
Massamediaverklaring. Principe acht roept op tot respect voor de universele waarden van 
menselijkheid, vrede, democratie, mensenrechten, sociale vooruitgang en nationale bevrijding, 
zonder het respect voor de culturele diversiteit te verliezen. Luidens dit principe behoort het tot de 
ethische plicht van de journalist om op de hoogte te zijn van de relevante internationale verdragen, 
verklaringen en resoluties. Principe negen roept journalisten op bij te dragen tot een vredevolle 
samenleving door onwetendheid, vooroordelen en misverstanden uit te roeien en zich te onthouden 
van opruiende of polariserende stellingnamen. Artikel tien tot slot verwijst letterlijk naar de plicht 
om te streven naar een ‘nieuwe wereldorde inzake informatie en communicatie’. De eerste zeven 
principes bieden een bloemlezing van de voornaamste principes uit de bestaande deontologische 
codes met beginselen als de vrijheid van informatie, de onafhankelijkheid en integriteit journalist, 
het respect voor de persoonlijke levenssfeer en de menselijke waardigheid, de plicht om foutieve 
informatie recht te zetten en gegriefden een recht van antwoord te verlenen, en de plicht van 
journalisten om waarheidsgetrouwheid na te streven. De dienstbaarheid tegenover de samenleving 
is ook in deze principes echter het leitmotiv. Artikel één vertrekt vanuit het recht van volkeren en 
individuen op waarheidsgetrouwe, volledige, onpartijdige en juiste informatie. De eerste en 
voornaamste taak van de journalist bestaat er in aan dat recht te voldoen. Het tweede principe 
preciseert in ambitieuze termen hoe dat dient te gebeuren: “through an honest dedication to 
objective reality whereby facts are reported conscientiously in their proper context, pointing out 
their essential connections and without causing distortions, with due deployment of the creative 
capacity of the journalist, so that the public is provided with adequate material to facilitate the 
formation of an accurate and comprehensive picture of the world in which the origin, nature and 
essence of events, processes and states of affairs are understood as objectively as possible”. Ten 
overvloede herhaalt het derde principe dat informatie in de eerste plaats een maatschappelijk goed 
is, en geen louter handelsgoed. Dat impliceert dat de journalist niet alleen verantwoordelijk is ten 
aanzien van diegenen die de media controleren, maar bovenal ten aanzien van het publiek in zijn 
ruime betekenis, met inbegrip van diverse maatschappelijke belangen.  

De Unesco bleek echter niet bestand tegen het politieke en journalistieke protest. De praktische 
relevantie van de Nieuwe wereldorde-politiek is dan ook beperkt gebleven. Meer nog, zij legde 
belangrijke meningsverschillen bloot tussen de Verenigde Staten, waar een hoofdzakelijk 
economisch getinte invulling van de vrije informatiestroom overheerste, en veel andere landen, die 
een meer culturele opvatting hanteerden. Uiteindelijk zou de aldus ontstane kloof in 1984 door de 
Verenigde Staten en een jaar later ook door het Verenigd Koninkrijk (en Singapore) worden 
 
                                                 
 
37  “International Principles of Professional Ethics in Journalism”, Parijs, 20 november 1983.  
38  Onder de deelnemers bevonden zich: de Internationale Organisatie van Journalisten (IOJ), de Internationale Federatie van 

Journalisten (IFJ), de International Katholieke Unie van de Pers (UCIP), de Latijns-Amerikaanse Federatie van Journalisten 
(FELAP), de Latijns-Amerikaanse Federatie van Perswerkers (FELATRAP), de Unie van Afrikaanse Journalisten (UJA) 
en de Confederatie van Aziatische Journalisten (CAJ).  

39  K. NORDENSTRENG, “Hutchins goes Global”, Comm. L. & Pol’y 1998, 180; H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du 
jeu ou jeu sans règles, Parijs, PUF, 1997, 93; D. CORNU, Journalisme et vérité: pour une éthique de l’information, Genève, 
Labor et Fides, 1994, 481; C.-J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability Systems, New Brunswick, Transaction 
Publishers, 2000, 79. 
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aangegrepen om zich tijdelijk terug te trekken uit de Unesco. Beide landen beriepen zich daarbij op 
het feit dat de gevolgde koers in strijd was met één van de constitutieve principes van de Verenigde 
Naties: de vrijheid van ideeën in woorden en beelden. 

Fase 3 - Uiteindelijk zou de persvrijheid opnieuw meer centraal komen te staan tijdens de derde fase. 
Op 15 november 1989, amper een week na de val van de Berlijnse muur, keurde de Algemene 
Vergadering van de Unesco een “Nieuwe Communicatiestrategie” goed, ter vervanging van de 
NWICO.40 Daarmee wilde de Unesco inspelen op de groeiende erkenning van de persvrijheid en 
onafhankelijke, pluralistische media als essentiële componenten van elke democratische 
samenleving.41 In haar eigen woorden samengevat was de strategie er op gericht “To encourage the 
free flow of information, at international as well as national levels, to promote its wider and better 
balanced dissemination, of information without any obstacle to the freedom of expression, and to 
strengthen communication capacities in the developing countries in order to increase their 
participation in the communication process.”42

Deze nieuwe benadering bleef uiteraard niet zonder gevolgen voor de benadering van de 
journalistieke deontologie. Zij maakte de deontologie terug in eerste instantie een zaak van de 
journalistiek zelf (en van hen alleen), al beklemtoonde zij tegelijk ook de bijzondere 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de journalistiek en de media. De nieuwe benadering 
werd in februari 1990 bevestigd tijdens een eerste informele ontmoeting van Centraal- en Oost-
Europese perswerkers en hun Westerse collega’s, amper enkele maanden na de val van de Berlijnse 
muur.43 Om de Nieuwe Communicatiestrategie verder te promoten, organiseerden de Unesco en het 
Department of Public Information van de Verenigde Naties (UN-DPI), tussen 1991 en 1997 in alle 
regio’s ter wereld meerdaagse seminaries ter bevordering van de vrijheid, onafhankelijkheid en het 
pluralisme in de pers. Het Afrikaanse continent was in 1991 de eerste in de rij, met de bekende 
Windhoek-Verklaring van 3 mei 1991 tot gevolg.44 Tijdens de Algemene Vergadering van de 
Unesco in november van datzelfde jaar werd het Windhoek Seminarie geprezen als een katalysator 
in het proces om de vrijheid, de onafhankelijkheid en het pluralisme van de pers in Afrika aan te 
moedigen. Besloten werd om het initiatief uit te breiden naar andere regio’s van de wereld en de 
verjaardag van de Windhoek-Verklaring uit te roepen tot een jaarlijkse Werelddag van de 
Persvrijheid.45 De Windhoek-Verklaring en haar opvolgers uit andere regio’s bevestigen bovenal 
het vitale belang van een onafhankelijke, pluralistische en vrije pers voor de democratie en de 
sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Het aan de Windhoek-Verklaring toegevoegde 
actieplan vraagt onder meer om de ontwikkeling en bevordering van nationale ethische codes om 
het beroep te beschermen en de geloofwaardigheid ervan te garanderen. Andere verklaringen 
bevatten eveneens verwijzingen naar de journalistieke ethiek.46 In de Verklaring van Sana’a (voor 
 
                                                 
 
40  Uitgewerkt binnen de Unesco tussen mei en oktober 1988 en vervolgens op 15 november 1989 unaniem goedgekeurd door 

de Algemene Vergadering van de Unesco.  
41  A. GUEDJ, Liberté et responsabilité, 73. 
42  Resolution 25C/104, “New Communication Strategy”, aangenomen door de Algemene Vergadering tijdens haar 25ste 

sessie in 1989, http://www.unesco.org/webworld/com_media/communication_democracy/newcom.htm. 
43  Ontmoeting te Parijs in februari 1990.  
44  United Nations/ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Seminar on Promoting an Independent 

and Pluralistic African Press, Windhoek (Namibië), van 29 april tot 3 mei 1991. De Windhoek-verklaring werd 
aangenomen ter afsluiting van de bijeenkomst op 3 mei 1991.  

45  Algemene Vergadering Unesco, “Promotion of Press Freedom in the World”, Resolutie 4.3, aangenomen tijdens de 26ste 
plenaire bijeenkomst op 6 november 1991. In 2005 stond de Dag van de Persvrijheid in het teken van “Media and Good 
Governance”, met aandacht voor thema’s als de houding van de media in verkiezingstijden, de houding van media 
tegenover corruptie, media en armoede, media en mensenrechten en journalistieke ethiek en onderzoeksjournalistiek.  

46  De Verklaring van Almaty (ook ‘Alma Ata’, Kazachtstan, 9 oktober 1992) herneemt de principes van de Windhoek-
Verklaring en breidt ze uit tot het Aziatische continent. Daarna volgden soortgelijke bijeenkomsten en verklaringen in 
Santiago (Chili, 2 t.e.m. 6 mei 1994, voor Latijns-Amerika en de Caraïben), Sana’a (Yemen, 7 t.e.m. 11 januari 1996, ter 
promotie van de onafhankelijkheid en het pluralisme van de media in de Arabische regio) en, voor Europa, de Verklaring 
van Sofia (Bulgarije, september 1997). Al deze verklaringen werden officieel overgenomen en ondersteund door de 
Algemene Vergadering van de Unesco. 
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de Arabische regio) bijvoorbeeld, wordt benadrukt dat krachtige journalistieke werkwijzen de beste 
garantie vormen tegen restricties door de overheid en andere drukkingsgroepen. De vaststelling van 
standaarden en richtlijnen voor de beroepsuitoefening moet daarom aan de beroepsgroep worden 
overgelaten. Voor de beslechting van disputen over de media en/of mediawerkers krijgt de 
burgerlijke rechter de voorkeur boven de strafrechtelijke weg. De verklaring van Santiago neemt het 
op voor het journalistieke bronnengeheim door te stellen dat geen journalist gedwongen kan worden 
zijn of haar informatiebronnen prijs te geven. 

De vijf regionale verklaringen en de bijhorende actieplannen vormen nog steeds het 
richtinggevende kader voor de Unesco-activiteiten inzake media. Daarnaast heeft de organisatie 
zich in de voorbije decennia verder toegelegd op de ondersteuning van media organisaties en 
overheden bij het uitbouwen van een democratische mediaomgeving, met bijzondere aandacht voor 
media in conflictgebieden of media in transitionele regimes.47

BLIJVENDE INTERESSE - Ook na de voltooiing van deze regionale sessies heeft de Unesco een 
volgehouden interesse voor de ethische richtlijnen voor de journalistiek getoond.48 Een opmerkelijk 
initiatief was bijvoorbeeld de publicatie van een praktische gids voor journalisten op zakformaat, 
opgedeeld in acht hoofdstukken met de basisteksten ter bescherming van de persvrijheid, 
referentieteksten voor de professionele deontologie, regels voor de bescherming van de journalisten, 
maar vooral met veel praktische tips, gaande van vaccinaties tot en met het herkennen van mijnen 
en EHBO.49 De uitwerking van een solide ethisch referentiekader wordt onder meer gezien als een 
antwoord op de toenemende globalisering, maar wordt ook aangemoedigd in specifieke domeinen 
als de beeldvorming rond vrouwen of de bestrijding van racisme.50 Sedert 1997 organiseerde de 
Unesco drie ‘INFOethics’-congressen rond thema’s als universele toegang tot informatie en de 
ethische, juridische en maatschappelijke uitdagingen van cyberspace. Het voorbije decennium heeft 
de aandacht zich vooral toegespitst op de ethische, politieke, economische en culturele implicaties 
van de informatiesamenleving. Daartoe zijn binnen de Unesco verschillende nieuwe 
discussieplatformen opgericht. Het debat over de informatiesamenleving wordt echter ook op het 
ruimere niveau van de Verenigde Naties gevoerd, met als recent hoogtepunt de Wereldtop over de 
Informatiesamenleving, waarvan de eerste fase plaatsvond in Genève van 10 tot 12 december 2003 
en de tweede fase volgt in Tunis, van 16 tot 18 november 2005.51  

 
                                                 
 
47  Zie bijvoorbeeld de Belgrado Verklaring over de Steun aan Media in gewelddadige conflicten of in transitionele gebieden 

(3 mei 2004), of de richtlijnen van de Unesco voor verkiezingsverslaggeving  
48  De ondersteuningsprojecten op het terrein in het kader van de nieuwe communicatiestrategie zijn gebundeld onder het 

International Programme for the Development of Communication (IPDC), dat onder het gezag staat van een 
Intergouvernementele Raad (opgericht in 2001). 

49  X., Guide pratique du jounaliste, Unesco en Reporters sans frontières, 2001, 102 p. Het luik gewijd aan de journalistieke 
deontologie citeert het Charter van München (1971, zie verder), voorbeelden van regels en gebruiken die daarop gebaseerd 
zijn uit de Franse dagbladpers, aangevuld met uittreksels uit de code van de American Association of Newspaper Editors, 
van de Britse National Union of Journalists en uit de Japanse deontologie 

50  Op de vierde VN-wereldconferentie over vrouwenrechten (Peking, 4-15 September 1995) signaleerden vertegenwoordigers 
van 189 landen het thema ‘vrouwen en de media’ als één van de twaalf aandachtspunten voor de volgende jaren. Een van 
de strategische objectieven die in het kader daarvan in een Actieplatform werden opgenomen bestaat er in een evenwichtige 
en niet-stereotiep beeld van vrouwen in de media te bevorderen. Daartoe worden de massamedia en de reclamebureaus er 
onder meer toe aangezet om professionele richtlijnen, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering te ontwerpen die 
enerzijds kunnen bijdragen tot een niet-stereotiepe afbeelding van vrouwen, maar anderzijds ook gewelddadige, 
vernederende of pornografische afbeeldingen van vrouwen in de media en in de reclame moeten aanpakken. Eerder vond in 
Canada al een ‘International Symposium: Women and the Media, Access to Expression and Decision- Making’ plaats in 
februari-maart 1995. Zie bijvoorbeeld ook de oproep van de Algemene Vergadering tot beroepsorganisaties van 
journalisten en de media om richtlijnen uit te werken voor de vermindering van geweld op de elektronische media en op 
internationale netwerken als het internet, in het bijzonder ter bescherming van jonge kinderen, en om door toepassing van 
zelfdiscipline en zelfregulering toe te zien op de naleving van deze richtlijnen Resolutie van 12 november 1997). 

51  Zie in de Europese context ook het Internationaal Symposium “Freedom of expression in the information society”, 
georganiseerd door de Franse Nationale Commissie voor de Unesco en de Unesco zelf, 15-16 november 2002, Parijs, 
Unesco. 
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Bij al deze initiatieven blijft het voor organen als de Unesco en de Verenigde Naties echter 
voortdurend zoeken naar een werkbaar evenwicht tussen de vele politieke en ideologische 
tegenstellingen die het debat over de mediaregulering onvermijdelijk kleuren.  

 

AFDELING 2. RAAD VAN EUROPA 

§1. Grondslagen en instrumenten van het mediabeleid van de Raad van Europa 

ALGEMENE SITUERING - Sinds zijn creatie in 1949 stelt de Raad van Europa zich ten dienste van de 
verdediging en bevordering van de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in zijn inmiddels 
47 lidstaten. Vanuit deze doelstellingen zijn de ontwikkeling van de media en het mediabeleid 
herhaaldelijk als centrale thema’s aangeduid. Daarbij kan worden aangestipt dat de vrijheid van 
meningsuiting en de mediavrijheid een bijzondere plaats bekleden in het geheel van de 
mensenrechten. Enerzijds fungeren zij als graadmeter en waarborg voor de verwezenlijking van een 
aantal andere mensenrechten en de democratie in het algemeen. De vrijheid van expressie en 
informatie via de media is daarom geen geïsoleerd grondrecht, maar een grondrecht dat mee ten 
dienste staat van de bewaking en naleving van andere vrijheden en de democratische waarden. De 
vrijheid van meningsuiting is vooreerst een belangrijke voorwaarde voor andere mensenrechten als 
het recht op vereniging of de godsdienstvrijheid. Daarenboven oefenen de media mee toezicht uit op 
het respect voor de mensenrechten, door tekortkomingen aan rechten en vrijheden te rapporteren en 
aan te klagen.52 De Raad van Europa heeft de media ook steeds gezien als kanalen waarlangs zij 
bepaalde beleidsdoelstellingen kan realiseren, bijvoorbeeld het bijschaven van de beeldvorming 
over vrouwen en minderheidsgroepen, de preventie tegen roken, alcohol en drugs of het creëren van 
een cultuur van verdraagzaamheid. 

Anderzijds draagt de expressievrijheid ook mogelijke gevaren en bedreigingen voor de bescherming 
van de rechten en vrijheden in zich. Op micro-niveau kan de expressievrijheid in conflict komen 
met andere individuele of persoonlijke waarden als het recht op privacy, het recht op goede naam of 
het vermoeden van onschuld.53 Op macro-niveau moet zij worden afgewogen aan collectieve 
rechtswaarden als de nationale veiligheid, de bescherming van de openbare orde, de 
volksgezondheid of de goede zeden.54 Onder druk van politieke of economische machthebbers, 
kunnen de media bovendien verworden tot propagandamiddelen.  

ARTIKEL 10 EVRM - De vrijheid van expressie en informatie vormt het speerpunt waarrond het 
mediabeleid van de Raad van Europa is opgebouwd. De juridische basis daarvoor ligt in artikel 10 
van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens uit 1950. Anders dan artikel 19 van het 
Bupo-Verdrag, maakt het EVRM geen melding van de kanalen waarlangs de expressievrijheid kan 
 
                                                 
 
52  D. VOORHOOF, “Art. 10 EVRM en de vrijheid van de media”, in K. RIMANQUE (ed.), Jaarboek Mensenrechten van het 

interuniversitair centrum mensenrechten 1995-96, Antwerpen, Maklu, 1996, 111-112. 
53  Met die nuance dat de onderliggende doelstellingen van dit principe ook verwijzen naar collectieve rechtswaarden als het 

waarborgen van het gezag en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht (K. RIMANQUE, “Het wankele evenwichtspunt 
waar de vrijheid van expressie en andere grondrechten elkaar raken”, in K. RIMANQUE (ed.), Jaarboek Mensenrechten van 
het interuniversitair centrum mensenrechten 1995-96, Antwerpen, Maklu, 1996, 150).  

54  Zie bijvoorbeeld K. RIMANQUE, “Het wankele evenwichtspunt waar de vrijheid van expressie en andere grondrechten 
elkaar raken”, in K. RIMANQUE (ed.), Jaarboek Mensenrechten van het interuniversitair centrum mensenrechten 1995-96, 
Antwerpen, Maklu, 1996, 145 e.v. Voor de conceptualisering van de onderlinge verhouding tussen grondrechten en de 
begrenzing van grondrechten verkiest Rimanque een evenwichtsmodel boven een conflictmodel. Spanningen tussen 
grondrechten worden best niet verklaard en opgelost vanuit conflicten of botsingen (omdat zij leiden tot een hiërarchische 
oplossing, waarin het ene recht ‘meer fundamenteel’ wordt geacht dan het andere), maar in termen van evenwichtspunten 
(waarbij gezocht moet worden naar de intrinsieke binnengrenzen van de vrijheid, uitgaande van het beginsel dat geen recht, 
geen vrijheid fundamenteel kan worden genoemd en gedragingen kan legitimeren die andermans waardigheid of een 
ordelijke samenleving in het gedrang brengen).  
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worden uitgeoefend. Evenmin bevat het EVRM een verwijzing naar de media of de journalistiek, 
behalve dan impliciet in de mededeling dat het recht op vrijheid van meningsuiting het recht omvat 
om inlichtingen of denkbeelden te verstrekken. In de loop der jaren is daarom wel eens voorgesteld 
het EVRM aan te vullen met een derde alinea in artikel 10 of met een bijzonder protocol waarin de 
informatievrijheid van de journalist of de media zou kunnen worden verhelderd.55 Vandaag wordt 
echter algemeen aangenomen dat een dergelijke aanvulling overbodig is gemaakt door de 
uitvoerige rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op dit terrein. Die 
rechtspraak is des te belangrijker omdat artikel 10 EVRM rechtstreekse werking heeft in de 
Belgische rechtsorde. De rechtspraak van het Hof vormt daarbij een belangrijke gezaghebbende 
bron van recht. In een tweede punt komt zij daarom uitgebreider ter sprake. 

STRUCTUUR VOOR HET MEDIABELEID - Naast het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, aan wie 
de interpretatie en de toepassing van het Europees Verdrag voor de Rechten van Mens is 
toevertrouwd, hebben ook de andere instituties en organen van de Raad van Europa de nodige 
structuren en instrumenten gecreëerd om de expressievrijheid op het Europese continent te 
waarborgen en te verstevigen. De verdediging van de journalistieke vrijheid, is naast andere 
doelstellingen als het garanderen van pluralisme en het bestrijden van racisme, steeds een cruciale 
doelstelling geweest.56 Vóór 1976 gebeurde dat in de rand van beleidsdomeinen als cultuur, recht, 
mensenrechten of technologie.57 Vanaf 1976 werd de mediathematiek niet langer als een appendix 
beschouwd, maar verwierf zij het statuut van een zelfstandig beleidsdomein binnen de Raad van 
Europa.58  

De belangrijkste motor achter de implementatie van het media-programma van de Raad van Europa 
is het Steering Committee on the Media and New Communication Services (CDMC), dat is 
samengesteld uit experten die zijn aangesteld door de lidstaten, aangevuld met waarnemers uit 
enkele niet-lidstaten, de Parlementaire Vergadering, de Europese Commissie en een aantal 
organisaties uit de sector. Dit Comité – dat tot voor kort Steering Committee on the Mass Media 
(CDMM) heette – werd in 1976 door het Comité van Ministers boven het doopvont gehouden als 
bindmiddel en ideeënlaboratorium voor het (tot dan toe versnipperde) mediabeleid van de Raad van 
Europa.59 In 1981 kreeg het een meer zelfstandig statuut en werd de administratieve 
verantwoordelijkheid ervoor overgeheveld van de Juridische Divisie naar de Divisie Mensenrechten 
(DG II). Daarmee werd duidelijk dat het beleidsvraagstuk van de media niet alleen vanuit een 
juridische invalshoek wordt benaderd, maar evenzeer bekeken wordt vanuit de rol van de media in 
het behoud en de versterking van de democratie en de mensenrechten.60 Sinds januari 1987 vormen 
 
                                                 
 
55  Zie de tussenkomsten van MODINOS en REES in X., Actes du Colloque sur les droits de l’homme et les moyens de 

communication de masse, Salzburg, 9-12 september 1968, p. 97 en 101, geciteerd door A. GUEDJ, Liberté et responsabilité, 
87.  

56  X., Council of Europe Activities in the Media Field, Directoraat Generaal Mensenrechten, Straatsburg, 2000, DH-MM 
(2000) 1, 6. 

57  Zie bijvoorbeeld Resolutie 3 ‘on Press legislation’, aangenomen op de vierde Conferentie van de Europese Ministers van 
Justitie en de reactie daarop van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in Resolutie 338 (1967) van 26 
januari 1967 die de wens uitdrukt om deze materie nader te bekijken op het Pan-Europese niveau. 

58  B. MÖWES, A media policy for tomorrow. Historical document on the activities and achievements of the CDMM, MCM 
(2000)3, Straatsburg, 2000, 9. 

59  Het comité werd opgericht als een ‘Committee of Experts on the Mass Media’, maar herdoopte zich in 1977 in het Ad hoc 
Committee on the Mass Media. Voor een geschiedschrijving van vijftig jaar mediabeleid van de Raad van Europa, vanuit 
het perspectief van de CDMM zie B. MÖWES, A media policy for tomorrow. Historical document on the activities and 
achievements of the CDMM, MCM (2000)3, Straatsburg, 2000, 32 p. Zeer recent onderging het Steering Committee een 
naamswijziging om uiting te geven aan het toenemend belang dat de Raad van Europa hecht aan het gebruik van nieuwe 
informatie- en communicatietechnologieën door de media. Daartoe werd het Comité omgedoopt in Steering Committee on 
the Media and New Communication Services (CDMC). Het Comité van Ministers gaf daarmee gehoor aan de vraag van de 
ministers van de lidstaten tijdens de zevende Europese Ministeriële Conferentie voor het Massamediabeleid in Kiev op 10 
en 11 maart 2005 (zie punt 13 van de Politieke Verklaring die ter gelegenheid van deze Conferentie werd aangenomen). 

60  B. MÖWES, A media policy for tomorrow. Historical document on the activities and achievements of the CDMM, MCM 
(2000)3, Straatsburg, 2000, 13 e.v. 
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de beleidsthema’s rond ‘media en communicatie’ bovendien een afzonderlijk onderdeel van het 
intergouvernementele actieprogramma van de Raad van Europa. 

Doorheen de jaren zijn onder de auspiciën van het Steering Committee on the Mass Media (CDMM) 
verscheidene expertencomités opgericht die zich met allerhande actuele deelaspecten van het 
mediabeleid bezig houden, zoals mediarecht en mensenrechten (MM-S-HR), mediapluralisme 
(MM-S-PL) en de impact van nieuwe communicatietechnologieën op de rechten van de mens en de 
democratische waarden (MM-S-NT).61 Het Steering Committee is verder belast met de 
voorbereidingen van de Europese ministeriële conferenties inzake massamediabeleid en lag voorts 
aan de basis van talrijke colloquia zoals bijvoorbeeld het seminarie omtrent zelfregulering in de 
media in 199862 en een colloquium omtrent het recht op vrije meningsuiting en het recht op privacy 
in 1999.63 De Media Divisie heeft tot slot een hele reeks projecten lopen in vooral centraal- en Oost-
Europese lidstaten ter ondersteuning van de nationale journalistiek in de zelforganisatie van het 
beroep en ter advisering van de nationale overheden bij de afstemming van hun wetgeving op de 
normen van het EVRM.64 Binnen de Mediadivisie van de Raad van Europa heerst de verwachting 
dat de toezichts- en opvolgingsactiviteiten in de toekomst de reguleringsinitiatieven zullen gaan 
overschaduwen. Dat blijkt alvast uit de opdracht van de expertencomités van het Steering 
Committee die evolueert van de traditionele, op regulering toegespitste taak naar een 
toezichtsfunctie.65

BASIS VOOR HET MEDIABELEID - De speerpunten van het mediabeleid van de Raad van Europa zijn 
nader uitgewerkt in de Verklaring betreffende de vrijheid van meningsuiting en informatie van 29 
april 1982. Dit ‘Europese Media Charter’ bepaalt de krijtlijnen waarbinnen het nationale en 
internationale mediabeleid vorm moet krijgen.66 Met de Verklaring wilde het Comité van Ministers 
bovendien minstens ten dele een eigen antwoord bieden op het Unesco-debat dat op dat ogenblik in 
volle gang was.67 Het interne belang van de Verklaring ligt in het feit dat zij geheel gewijd is aan de 
informatievrijheid. Anders dan artikel 10 EVRM dat zich richt op de bescherming van de 
informatievrijheid tegen ongewenste overheidsinmenging, staat de Verklaring vooral stil bij de 
mogelijkheden om de informatievrijheid te bevorderen. Overweging zes drukt de overtuiging uit dat 
staten een verplichting hebben om de vrijheid van meningsuiting te vrijwaren en een beleid aan te 
nemen dat zoveel als mogelijk leidt tot een grote waaier aan media en een pluraliteit van 
informatiebronnen. Die interpretatie is sedertdien op tal van fora bevestigd, onder meer in de 
rechtspraak van het EHRM, maar ook bijvoorbeeld in de tweede resolutie van de vierde Europese 

 
                                                 
 
61  Standing Committee on Transfrontier television (T-TT); Group of Specialists on media law and human rights (MM-S-HR); 

Group of Specialists on media pluralism (MM-S-PL); Group of Specialists on the protection of rights holders in the media 
sector (MM-S-PR); Group of Specialists on media in a pan-European perspective (MM-S-EP); Group of Specialists on the 
impact of new communication technologies on human rights and democratic values (MM-S-NT); Group of Specialists on 
the assessment of digital developments in the media field (MM-S-AD). 

62  Information seminar on self-regulation by the media dat op 7 en 8 oktober 1998 in Straatsburg gehouden werd om de 
nieuwe leden van de Raad van Europa vertrouwd te maken met mediazelfregulering om zo overregulering door de 
overheid en de daarmee gepaard gaande risico’s op ongeoorloofde belemmeringen van de persvrijheid te bestrijden. X., 
Proceedings of the information seminar on self-regulation by the media, DH-MM (99) 7, Straatsburg, Council of Europe, 
1999,  

63  Conferentie met betrekking tot vrijheid van expressie en het recht op Privacy, Straatsburg, 23 September 1999. Zie: X., 
Freedom of expression and the right to privacy, DH-MM (2000) 7, Straatsburg, Raad van Europa, 2000, 98 p.  

64  Zie bijvoorbeeld de programma’s die de Raad van Europa ondersteunt voor de uitwerking van de journalistieke ethiek en 
structuren voor zelfregulering in diverse Europese landen. 

65  R. PIETRO-SUAREZ, “The Approach of the Council of Europe”, in EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation 
of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 67. 

66  X., Council of Europe Activities in the Media Field, Directoraat Generaal Mensenrechten, Straatsburg, 2000, DH-MM 
(2000) 1, 10. HONDIUS spreekt in het Yearbook of European Law over “een waar Europees mediacharter”.  

67  B. MÖWES, A media policy for tomorrow. Historical document on the activities and achievements of the CDMM, MCM 
(2000)3, Straatsburg, 2000, 14. 
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Ministeriële Conferentie met betrekking tot het massamediabeleid, waarover straks meer.68 
Belangrijk voor onze context is nog dat de Verklaring uit 1982 reeds in zekere mate rekening houdt 
met de journalistieke zelfregulering. Overweging 7 luidt: “noting that, in addition to the statutory 
measures referred to in paragraph 2 of Article 10 of the European Convention on Human Rights, 
codes of ethics have been voluntarily established and are applied by professional organisations in 
the field of the mass media”.69  

BINDENDE INSTRUMENTEN - Zoals zal blijken is de beleidsvoering van de Raad van Europa vooral 
gebeurd langs niet-bindende instrumenten als resoluties en aanbevelingen, die geen onmiddellijk 
juridisch effect ressorteren, maar waarvan de loyauteit wel vraagt dat de lidstaten er rekening mee 
houden in hun beleid. Hoewel zij zelden baanbrekende, duidelijk afgelijnde richtlijnen bevatten, 
vormen zij meestal wel een goede basis voor verdere discussie in de lidstaten.70 Niettemin kwamen 
ook enkele bindende instrumenten tot stand, waaronder de Europese Conventie aangaande 
Grensoverschrijdende Televisie van 5 mei 198971 en het Verdrag inzake Cybercriminaliteit van 23 
november 2001.72  

MINISTERIËLE CONFERENTIES INZAKE MASSAMEDIABELEID - Op het infrastructurele vlak is nog van 
belang dat in de voorbereidingsfase van de Conventie Grensoverschrijdende Televisie voor het eerst 
een ministeriële conferentie betreffende de massamedia werd georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst 
in Wenen op 9 en 10 december 1986 besloten de bevoegde ministers om voortaan op geregelde 
tijdstippen bijeen te komen rond centrale vraagstukken in het mediabeleid. Tussen 1986 en 2005 
vonden zo zeven Europese Ministeriële Conferenties over het massamediabeleid plaats. Zij vormen 
belangrijke referentiepunten in de studie van het mediabeleid van de Raad van Europa.73 Een 
tweede belangrijke ingreep in de structuur en werking van de Raad van Europa was de oprichting in 

 
                                                 
 
68  De actieve zorgplicht van de overheid vloeit ook voort uit andere artikels van het EVRM. Zo heeft het Hof Turkije 

veroordeeld met toepassing van artikel 2 EVRM omdat het had nagelaten de fysieke veiligheid van een journalist te 
garanderen. 

69  Zie ook de publicatie in 1982 van Statutory regulation and self-regulation of the press, Mass Media Files, 1982,  
70  Zie een soortgelijke opmerking van VOORHOOF ten aanzien van Aanbeveling Rec (2003) 13 over de mediaberichtgeving in 

strafzaken: D. VOORHOOF, “Mediaberichtgeving in strafzaken: Raad van Europa wil soberder gerechtsjournalistiek”, 
Mediaforum 2003, afl. 11/12, 358. 

71  European Convention on Transfrontier Television, Straatsburg, 5 mei 1989 (inwerkingtreding 5 januari 1993), European 
Treaty Series, nr. 132, geamendeerd door een Protocol nr. 171, van kracht sinds 1 maart 2002 (European Treaty Series, nr. 
171). (zie hierover onder meer: C. PALZER, “European Provisions for the Establishment of Co-Regulation Frameworks”, in 
EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 8). De 
Conventie Grensoverschrijdende televisie was het eerste wettelijke instrument dat op Europees niveau een aantal 
grondbeginselen vastlegde voor de grensoverschrijdende circulatie van televisie programma’s. De bepalingen van de 
Conventie zijn opgevat als minimumstandaarden waarop de lidstaten hun beleid dienen af te stemmen. Ten aanzien van de 
nieuwsinhouden verlangt de Conventie dat omroepen er voor zorgen dat “news fairly present facts and events and 
encourage the free formation of opinions”. De ondertekenende staten dienen er voorts voor te zorgen dat zij hun burgers 
garanties bieden inzake een recht van antwoord of een vergelijkbaar mechanisme dat hen toelaat te antwoorden op 
berichtgeving die hen aangaat. Voor de concrete implementatie legt de Conventie een grote verantwoordelijkheid bij de 
lidstaten. In die zin laat de Conventie ook ruimte voor co- en zelfregulering. De impact van de Conventie werd echter al 
snel overschaduwd door de bekendere televisierichtlijn van de Europese Unie die enkele maanden later tot stand zou 
komen. Een aantal Lidstaten van de Raad van Europa, waaronder België, Nederland en Denemarken, is zelfs geen partij bij 
de Conventie. De opvolging van de Conventie is toevertrouwd aan een ‘Standing Committee on Transfrontier Television’. 
Ook vanuit die hoek is er aandacht voor alternatieve reguleringsvormen. In een Verklaring over de menselijke waardigheid 
en de fundamentele rechten van anderen uit 2002 dringt dat Comité er bij de reguleringsorganen en omroepen op aan om 
“consensual co-regulatory or self- regulatory solutions” voor programma’s die in strijd kunnen komen met de menselijke 
integriteit of waardigheid. (Raad van Europa, Standing Committee on Transfrontier Television, Statement (2002) 1 ‘on 
Human Dignity and the Fundamental Rights of Others’, 12-13 september 2002, http://www.humanrights.coe.int/media/). 

72  Convention on Cybercrime, Budapest, 23 november 2001 (inwerkingtreding: 1 juli 2004), European Treaty Series, nr. 185.  
73  Voor een overzicht van de teksten aangenomen ter gelegenheid van de Ministeriële Conferenties, zie Directoraat 

Mensenrechten, European Ministerial Conferences on mass media policy: Texts adopted, DH-MM (98) 4, Straatsburg, 26 
augustus 1998, 64 p. en DH-MM(2000)004, http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/media/. 
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1992 van het Europees Audiovisueel Observatorium, dat belast is met het vergaren en verspreiden 
van informatie over de Europese audiovisuele sector.74

CENTRALE THEMA’S IN HET MEDIABELEID - De acties inzake media strekken zich uit over drie grote 
terreinen: massamedia, democratie en mensenrechten (waaronder de journalistieke vrijheden); de 
ontwikkeling van een Europees audiovisueel landschap en de bescherming van auteursrechten en 
naburige rechten in de mediasector.75 We beperken ons hierna tot die eerste pijler, met bijzondere 
aandacht uiteraard voor de regulering van de journalistieke rechten en plichten.76  

Eerst komen in kort bestek enkele belangrijke beleidsdocumenten van het Comité van Ministers, de 
Parlementaire Assemblée en de zonet genoemde Ministeriële Conferenties ter sprake. Daarna wordt 
in een tweede punt terugkomen op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. Het is daarbij niet onze betrachting om elk document waarin zelfregulering en de 
journalistiek ter sprake komen de revue te laten passeren. Ons interesseren de algemene lijnen in de 
wijze waarop de Raad van Europa de journalistieke zelfregulering concipieert en er ruimte voor 
creëert of integendeel grenzen aan stelt.  

§2. De houding van de Raad van Europa ten aanzien van media en journalistieke 
zelfregulering 

1. Het Comité van Ministers77

Geconfronteerd met belangrijke wijzigingen in het Europese medialandschap, begon de Raad van 
Europa zich in de jaren zeventig actief te mengen in het mediadebat. Van in het begin was duidelijk 
dat de politieke en ideologische tegenstellingen van het mediaveld een lastig te reguleren 
beleidsdomein maakten. Over een voorstel tot bescherming van het journalistieke bronnengeheim 
kon in 1974 geen consensus worden bereikt. Het zou wachten zijn tot 2000 vooraleer hierover een 
aanbeveling zou kunnen worden goedgekeurd.78  

 
                                                 
 
74  Comité van Ministers, Resolutie (92) 70 over de oprichting van een Europees Audiovisueel Observatorium (voor een 

testperiode van drie jaar), 15 december 1992 en Comité van Ministers, Resolutie (97) 4 die de oprichting van het 
Observatorium bestendigd heeft. Het Observatorium werkt binnen het juridische kader van de Raad van Europa. Onder 
haar leden bevinden zich 35 lidstaten en de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie. Zie: 
http://www.obs.coe.int/index.html.en. 

75  Voor een kort overzicht van de activiteiten op elk van deze terreinen, zie: X., Council of Europe Activities in the Media 
Field, Directoraat Generaal Mensenrechten, Straatsburg, 2000, DH-MM (2000) 1, 63 p. 

76  Het beleid ten aanzien van de journalistiek raakt heel wat thema’s, waaronder mediaconcentraties en pluralisme, de 
redactionele onafhankelijkheid van journalisten, het recht van antwoord, toegang tot informatie en openbaarheid van 
bestuur, de bescherming van het bronnengeheim, … Zie bijvoorbeeld Resolutie (74) 43 ‘on press concentrations’; 
Resolutie (74) 26 ‘on the right of reply - position of the individual in relation to the press’; Aanbeveling (81) 19 ‘on the 
access to information held by public authorities’; Aanbeveling (91) 5 ‘on the right to short reporting on major events where 
exclusive rights for their television broadcast have been acquired in a transfrontier context’; Aanbeveling (94) 13 ‘on 
measures to promote media transparency’; de Verklaring en Aanbeveling (96) 4 ‘on the protection of journalists in 
situations of conflict and tension’; Aanbeveling (99) 1 ‘on measures to promote media pluralism’; Aanbeveling (99) 15 ‘on 
measures concerning media coverage of election campaigns’; Aanbeveling (2000) 7 ‘on the right of journalists not to 
disclose their sources of information’; Aanbeveling (2002) 2 ‘on access to official documents’; de Verklaring (10 juli 2003) 
en Aanbeveling (2003) 13 ‘on the provision of information through the media in relation to criminal proceedings’; 
Aanbeveling (2004) 16 ‘on the right of reply in the new media environment en de Verklaring ‘on freedom of political 
debate in the media’ (12 februari 2004). Voor een overzicht tot 2000: zie X., Council of Europe Activities in the Media 
Field, Directoraat Generaal Mensenrechten, Straatsburg, 2000, DH-MM (2000) 1, 14 e.v. 

77  Het Comité van Ministers is het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de Raad van Europa. Het is samengesteld uit de 
Ministers van Buitenlandse Zaken van alle lidstaten. Het Comité van Ministers is het beslissingsorgaan van de Raad. De 
verzamelde ministers van buitenlandse zaken (of hun permanente vertegenwoordigers) van de lidstaten brengen geregeld 
aanbevelingen en resoluties uit met betrekking tot de media. 

78  Aanbeveling R (2000) 7 “on the right of journalists not to disclose their sources of information”. 
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Van 1961 tot 2004 heeft het Comité van Ministers 63 aanbevelingen, resoluties en verklaringen 
aangenomen in de mediasector.79 Daarnaast zijn tal van ondersteuningsprogramma’s opgezet, zowel 
naar journalisten toe in de lidstaten als ter ondersteuning van de regeringen in nieuwe democratieën 
bij de aanpassing van hun mediawetgeving aan de standaarden van de Raad van Europa.  

RESOLUTIE (74) 26 RECHT VAN ANTWOORD - Resolutie (74) 26 over het recht van antwoord is de eerste 
die in de aanhef uitdrukkelijk aanknoopt bij de in artikel 10 EVRM genoemde plichten en 
verantwoordelijkheden voor wie gebruik maakt van de vrijheid van meningsuiting. In de eerste 
plaats moeten personen die genoemd worden in de media een ‘daadwerkelijke mogelijkheid’ 
krijgen om fouten in die berichtgeving recht te zetten. Daarnaast moeten individuen een 
‘daadwerkelijk rechtsmiddel’ hebben tegen publicaties van feiten of opinies die een inbreuk 
uitmaken op hun persoonlijke levensfeer, eer, waardigheid of goede naam. Anticiperend op de 
vraag wat er onder ‘daadwerkelijke mogelijkheden’ of ‘daadwerkelijke rechtsmiddelen’ verstaan 
moet worden, stelt de resolutie in punt vier: “the term ‘effective possibility for the correction’ 
means any possibility which can be used as a means of redress, whether legal or otherwise, such as 
a right of correction, or a right of reply, or a complaint to a press council”…. “the term ‘remedy’ 
means a form of redress, whether legal or otherwise, such as provided under the law of defamation 
or a complaint to press councils, which is available to every individual without undue limitation 
such as unreasonable costs”. In beide definities wordt met andere woorden uitdrukkelijk verwezen 
naar persraden, die in die jaren in opgang waren. Anderzijds wordt in de bijhorende 
minimumstandaarden voor de creatie van een recht van antwoord in het nationale recht, vereist dat 
elk dispuut over de toepassing van de in de Resolutie genoemde standaarden voor een tribunaal 
gebracht moet worden dat de bevoegdheid heeft om de onmiddellijke publicatie van het antwoord te 
bevelen. 

PERSRADEN - In diezelfde periode werden binnen de Raad van Europa overigens ook druk 
gediscussieerd over de vraag of de politiek moest aandringen op de oprichting van persraden. Onder 
impuls van de Raad van Europa vond in september 1974 alvast een internationale 
informatiebijeenkomst plaats van vertegenwoordigers van dergelijke raden. Maar de nationale 
meningsverschillen over de toelaatbaarheid vanuit het oogpunt van de persvrijheid, over het nut van 
een persraad en over de praktische invulling ervan, bleven erg groot. Bij gebreke aan een consensus 
kregen zelfreguleringsmechanismen uiteindelijk uitdrukkelijk de voorkeur boven 
overheidsinmenging.80  

EUROPEES MEDIACHARTER - In 1976 lanceerde het Ministercomité voor het eerst een meerjarenplan, 
waarin meteen ook aandacht was voor de massamedia. In 1982 volgde de hoger genoemde 
Verklaring over de Vrijheid van expressie en informatie, die volgens experts een echt Europees 
Mediacharter kan worden genoemd.81 Dat maakt het des te opmerkelijker dat de journalist er 
nergens in genoemd wordt, tenzij opnieuw impliciet. De aanhef erkent wel uitdrukkelijk dat de 
ethische codes die vrijwillig door beroepsverenigingen zijn uitgewerkt en worden toegepast, een 
plaats hebben naast de wettelijke regels waarover sprake is in de tweede paragraaf van artikel 10 
EVRM. Maar het belang van de Verklaring is vooral gelegen in het feit dat zij het principe van de 
vrijheid van expressie en informatie nog eens nadrukkelijk in de verf zet. De lidstaten nemen 
daarbij niet alleen een plicht op zich om inbreuken op deze vrijheden te vermijden of beteugelen, 
maar ook om een positief beleid uit te stippelen dat er op gericht is een zo groot mogelijke variëteit 
en pluraliteit van informatiebronnen te kweken, zodat een grote verscheidenheid aan ideeën en 

 
                                                 
 
79  Van Resolutie (61) 23 van 15 september 1961 over de uitwisseling van televisieprogramma’s tot Aanbeveling (2004)161 

over het recht van antwoord in een nieuwe media-omgeving van 15 december 2004. Voor een overzicht en alle teksten, zie 
http://www.coe.int/T/E/human_rights/media/4_Documentary_Resources/CM_en.asp#TopOfPage. 

80  B. MÖWES, A media policy for tomorrow. Historical document on the activities and achievements of the CDMM, MCM 
(2000)3, Straatsburg, 2000, 10. 

81  Verklaring over de vrijheid van expressie en informatie, 29 april 1982. 
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meningen kan bloeien. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Raad van Europa in 1999 
kwam er een aanvulling op deze beleidstekst in de vorm van de Declaration on a European policy 
for new information technologies waarin opnieuw bij de regeringen van de lidstaten wordt 
aangedrongen om, waar mogelijk in samenwerking met publieke en private partners, te zorgen voor 
een adequate bescherming van de rechten en vrijheden die beschermd zijn in de conventie.82  

VERWIJZINGEN NAAR ZELFREGULERING IN DE MEDIASECTOR - Naarmate de jaren vorderen, treden 
verwijzingen naar zelfregulering meer nadrukkelijk op de voorgrond in de aanbevelingen en 
resoluties van het Comité van Ministers. We kunnen vaststellen dat zelfregulering binnen de Raad 
van Europa niet alleen erkend, maar ook actief gestimuleerd wordt. Zelfregulering wordt enerzijds 
gezien als een reguleringstechniek die maximale kansen laat aan de vrijheid van meningsuiting. 
Meer nog, van zelfregulering wordt geacht een positieve invloed uit te gaan op de verwezenlijking 
van de mediavrijheid, de kwaliteit van de berichtgeving en het respect voor de mensenrechten in het 
algemeen. Dat resulteert in oproepen tot zelfregulering voor uiteenlopende sectoren en problemen. In 
domeinen als de beeldvorming over vrouwen83 of minderheidsgroepen, de preventie rond roken, 
alcohol en drugs84, de bescherming van de privacy of de bescherming van – vooral – jongeren tegen 
schadelijke media-inhouden85 is door het Comité van Ministers herhaaldelijk beklemtoond dat 
zelfregulering door de media-sector een waardevol complement kan bieden op 
overheidsregulering.86 In aanbeveling R (84) 19 verwacht het Comité van Ministers een bijdrage 
van de media voor het verspreiden van een vrouwvriendelijk beeld, daarbij wel benadrukkend dat 
de media vrij en onafhankelijk moeten blijven in de keuzes over hun programma-inhouden.87 
Aanbeveling R (97) 21 verwacht van alle betrokken actoren, waaronder ook de media en hun 
mediawerkers, een bijdrage tot een cultuur van verdraagzaamheid. De Lidstaten worden daartoe 
aangemaand de mediawerkers, hun verenigingen, de bestaande regulerende en zelfregulerende 
organen in de sector en de onderwijsinstellingen voor journalistiek warm te maken voor de strijd 
tegen intolerantie. De reflectie en acties binnen de sector gaan volgens het Comité van Ministers 
hand in hand met professionele gedragscodes in de verschillende mediasectoren waarin de 
problemen van discriminatie en onverdraagzaamheid kunnen worden aangekaart en 
mediaprofessionals kunnen worden aangemoedigd een positieve bijdrage te leveren tot meer begrip 

 
                                                 
 
82  Comité van Ministers, Verklaring over een Europees beleid voor nieuwe informatietechnologieën, 7 mei 1999. 
83  Raad van Europa, Workshop on ‘good’ and ‘bad’ practices regarding the image of women in the media. The case of 

trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation, Straatsburg, 28-29 september 1998, 
CDEG/CDMM(1998)010, 52 p. Zie ook 15 jaar vroeger: Seminar on the Contribution of the Media to the Promotion of 
Equality between Women and Men (Straatsburg, 21 tot 23 juni 1983) en Aanbeveling R (84) 17 van het Comité van 
Ministers aan de Lidstaten over gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de media, 25 september 1984. van 29 juni tot 1 
juli 1994 vond in Straatsburg ook een seminarie plaats over ‘human rights and gender: the responsibility of the media’, 
voor de opvolging van de derde Europese Ministeriële Conferentie over gelijkheid van vrouwen en mannen (21-22 oktober 
1993, Rome) met als centraal thema: Strategies for the elimination of violence against women: the role of the media. 

84  Comité van Ministers, Aanbeveling R (86) 14 ‘over het uittekenen van strategieën ter bestrijding van roken, alcohol en 
drugsafhankelijkheid in samenwerking met opiniemakers en de media’, 16 oktober 1986.  

85  Comité van Ministers, Aanbeveling R (89) 7 ‘over de principes voor de verspreiding van videograms met een 
gewelddadige, wreedaardige of pornografische inhoud’, 22 april 1989 en Aanbeveling R (92) 19 ‘over videospelen met een 
racistische inhoud’, 19 oktober 1992 die deze uitbreidt tot videoproducties met een racistische inhoud; Aanbeveling R (97) 
19 over de afbeelding van geweld in de elektronische media. 

86  Zelfregulering krijgt op die manier bijvoorbeeld een hoofdrol toebedeeld in aanbeveling R (89) 7 over de verspreiding van 
gewelddadige, wrede of pornografische video’s. Ook aanbeveling R (97) 19 beklemtoont dat de wijze waarop geweld 
wordt afgeschilderd in de elektronische media in de eerste plaats tot de eigen verantwoordelijkheid van die media behoort. 
Comité van Ministers, Aanbeveling R (89) 7 ‘over de principes voor de verspreiding van videograms met een 
gewelddadige, wreedaardige of pornografische inhoud’, 22 april 1989; Aanbeveling (97) 19 over de afbeelding van geweld 
in de elektronische media. Zie in dat verband ook artikel 7 van de Conventie Grensoverschrijdende Televisie dat wijst op 
de verantwoordelijkheid van de omroepen om de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van anderen te 
respecteren. Zij moeten zich er voor hoeden in hun programmatie ongepaste aandacht te besteden aan geweld of aan te 
zetten tot racisme. Zie ook de werkzaamheden van de Group of Specialists on the portrayal of violence in the media (MM-
S-VL) die aan de basis lagen van Aanbeveling R (97) 19. 

87  Aanbeveling R (84) 17 over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de media, 25 september 1984. 
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tussen de verschillende religieuze, etnische en culturele groepen in de samenleving.88 Van codes 
wordt, aldus het toelichtende memorandum, verwacht dat zij standaarden of referentiepunten bieden 
die als referentie kunnen dienen voor verantwoordelijk en professioneel gedrag. Zij spelen zo een 
nuttige rol, bijvoorbeeld in de vorming en interne discussies binnen mediabedrijven, maar ook als 
platform voor discussies van en met de vertegenwoordigers van het beroep. Anderzijds zou hun 
effectiviteit verhoogd kunnen worden indien niet alleen mediaprofessionals maar ook de 
verantwoordelijken op managementniveaus door de codes gebonden zouden zijn. Het voordeel van 
individuele codes is dat zij de code dichter bij de werkplek en de dagelijkse 
beslissingsmechanismen brengen.  

HET COMITÉ VAN MINISTERS ALS PROMOTOR VAN ZELFREGULERING - Ook ten aanzien van de journalistiek 
heeft het Comité van Ministers zelfregulering, al dan niet in combinatie met wetgeving, 
herhaaldelijk als reguleringspiste erkend en zelfs gepromoot.89 Zo antwoordde het Comité van 
Ministers in 1994 op de parlementaire suggestie om een Europees ombudsman voor de media aan te 
stellen en de ethische principes voor de journalistiek vast te leggen in een resolutie: “recourse to 
legislative intervention is by no means the most appropiate device for reconciling media freedom 
with other rights and values”.90 Ook bij andere gelegenheden heeft het Comité van Ministers het 
opgenomen voor zelfregulering. Toen bijvoorbeeld de Parlementaire Vergadering in 2002 
aanstuurde op de vaststelling van internationale ethische standaarden voor een correcte 
beeldvorming over vrouwen in de media, ter vervanging van de – in haar ogen falende – nationale 
zelfreguleringsinitiatieven, antwoordde het ministercomité: “The Committee of Ministers further 
underlines, in the interest of freedom of expression, that the media and their self-regulating bodies 
should retain responsibility for elaborating professional standards or guidelines to avoid the risk of 
undue interference or censure of the media”. 91 Ook vroeger al, bijvoorbeeld naar aanleiding van een 
aanbeveling over migranten, etnische minderheden en de media liet het Comité van Ministers in 
februari 1996 noteren dat “The Committee of Ministers stresses that any measures proposed in this 
area should be compatible with the principles of freedom of expression and editorial independence 
and the right of media professionals themselves to draw up their own codes of conduct to address the 
issues raised in the Recommendation”.  

Verkiezingsverslaggeving - Steun voor zelfregulering was er niet alleen in reactie op parlementaire 
vragen. Ook in zijn eigen Aanbeveling R (99)15 over de verkiezingsverslaggeving in de media 
benadrukte het Comité van Ministers de mogelijke bijdrage van zelfreguleringsinitiatieven om te 
komen tot vuistregels voor verantwoordelijke, evenwichtige, nauwkeurige en eerlijke 
verkiezingsverslaggeving.92 In de preambule van die aanbeveling wijst het op de complementariteit 
van zelfregulering en regulering. De bijhorende appendix stelt enkele algemene thema’s voor 
waaraan alle media in het kader van de verkiezingsverslaggeving aandacht moeten besteden. Zij 
bevat daarnaast ook specifieke bepalingen voor de printmedia en de audiovisuele media. Geheel in 
de algemene reguleringstraditie worden vooral ten aanzien van deze laatste richtlijnen 
geformuleerd. Voor de printmedia beperkt de aanbeveling zich tot de bevestiging van de 
 
                                                 
 
88  Aanbeveling R (97) 21 over de media en de bevordering van een cultuur van verdraagzaamheid, 30 oktober 1997. Zie ook 

Aanbeveling R (97) 20 over ‘hate speech’, 30 oktober 1997. Interessant in dat verband is ook de vergelijkende studie van 
ethische codes met betrekking tot media en onverdraagzaamheid van het Departement voor Journalistiek en 
Massacommunicatie van de Universiteit van Tampere, Finland, MM-S-IN (95) 21, ook gepubliceerd als M. KOLEHMAINEN, 
en J. PIETILÄINEN, “Comparative Study on Codes of Ethics Dealing with Media and Intolerance”, in K. NORDENSTRENG 
(ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, University of Tampere: Departement of Journalism and Mass 
Communication, 1995, 81-125. 

89  Zie onder meer de hoger vermelde rondetafelconferentie omtrent de rol van persraden (Stockholm, 1974) en het Seminarie 
over Mensenrechten en Journalistiek (1-3 juli 1996).  

90  Parl. Verg., Aanbeveling 1215 (1993) over de journalistieke ethiek, 1 juli 1993 en Comité van Ministers, Antwoord op de 
Aanbeveling 1215 (1993) van de Parlementaire Assemblée, Straatsburg, CDMM (94) 28, 11 april 1994 (zie verder). 

91  Aanbeveling 1555 (2002) over de beeldvorming rond vrouwen in de media. Zie ook vroeger al Resolutie 1018 (1994) van 
de Parlementaire Vergadering over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

92  Aanbeveling R (99) 15 over maatregelen voor de mediaberichtgeving over verkiezingscampagnes, 9 september 1999. 
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persvrijheid, de redactionele onafhankelijkheid en het recht op een politieke voorkeur. Voor de 
audiovisuele media moeten overheden er op toezien, voor zover dat niet door zelfregulering 
gebeurt, dat de nieuws- en informatieprogramma’s eerlijk, evenwichtig en onpartijdig zijn. 
Daarnaast moet worden nagedacht over andere programma’s met een mogelijke invloed op de 
houding van de kiezers, de ter beschikking stelling van zendtijd aan partijen of kandidaten en 
politieke reclame. De aanbeveling blijft op al deze punten verder erg vaag, wat de mogelijkheden 
voor de concrete toepassing ervan in de lidstaten uiteraard niet ten goede komt. 

Het Comité van Ministers als beschermheer van de journalistiek - Aanbeveling R 99 (15) dringt ook aan 
op maatregelen ter bescherming van journalisten en de media in verkiezingstijden. De bezorgdheid 
over de onafhankelijkheid en het statuut van journalisten is geenszins nieuw. Zij werd herhaaldelijk 
verwoord door het Comité van Ministers, zowel ten aanzien van specifieke media (en dan met name 
de publieke omroep)93 als voor de berichtgeving rond welbepaalde thema’s. Zo neemt Aanbeveling 
R (97) 20 over ‘hate speech’ journalisten in bescherming, door – in de lijn van de Jersild-
rechtspraak van het EHRM – de lidstaten te wijzen op het onderscheid tussen de 
verantwoordelijkheid van diegene die een laakbare mening uit en de journalist die deze mening in 
het kader van zijn maatschappelijke opdracht om informatie en ideeën kenbaar te maken, verder 
verspreidt.94  

Bronnengeheim - Een bijzonder aspect van de bescherming van journalisten, betreft de erkenning van 
het journalistieke bronnengeheim. Dat gebeurde in een Aanbeveling van 8 maart 2000 met de 
bedoeling om de rechtssystemen van de lidstaten op dit punt nader bij elkaar te brengen, conform de 
rechtspraak terzake van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.95 De Aanbeveling werd 
voorbereid door een expertengroep omtrent mediarecht en mensenrechten (MM-S-HR) binnen het 
Steering Committee on the Mass Media, in de nasleep van de suggesties van de vierde Ministeriële 
conferentie inzake massamediabeleid over media en de democratische samenleving. De 
Aanbeveling erkent het bronnengeheim als een basisvoorwaarde voor het journalistieke werk en de 
vrijheid van de journalistiek en de media. Zij verwijst daarbij ook naar het belang dat het publiek 
heeft bij een vrije en ongehinderde beroepsuitoefening van de journalist. In de bijhorende appendix 
worden de basisprincipes uiteengezet die lidstaten geacht worden in hun interne recht te 
implementeren.96

 
                                                 
 
93  Aanbeveling R (96) 10 over het waarborgen van de onafhankelijkheid van de publieke omroep (met Toelichtend 

Memorandum. Zie ook de teksten van de vierde Ministeriële conferentie inzake massamediabeleid, Praag, 7-8 december 
1995. 

94  Comité van Ministers, Aanbeveling R (97) 20 over ‘hate speech’, 30 oktober 1997. Luidens principe zeven moet het 
nationale recht en de rechtspraak er rekening mee houden dat het verslag uitbrengen over racisme, xenofobie, 
antisemitisme of andere vormen van onverdraagzaamheid ten volle onder de bescherming van artikel 10 EVRM valt en 
slechts beperkt kan worden indien is voldaan aan de voorwaarden van artikel 10, paragraaf 2. Daarbij moet, inter alia, 
rekening gehouden worden met de concrete wijze, de inhouden, de context en het doel van de verslaggeving. Het respect 
voor de journalistieke vrijheden impliceert tot slot dat het niet aan de rechtbanken of autoriteiten toekomt om hun visie over 
de te gebruiken rapportagetechnieken in de plaats te stellen van de keuzes die journalisten maken. Voor de Jersild-
rechtspraak: zie verder. Opgemerkt kan wel worden het Jersild-arrest precies op dit punt bekritiseerd is geworden. Een 
aantal auteurs is van mening dat de journalist in kwestie zich duidelijk had moeten distantiëren van de in casu sterk 
racistische standpunten van zijn geïnterviewden en dat bovendien de nationale rechter beter dan het EHRM geplaatst was 
om te beoordelen of dit inderdaad voldoende was gebeurd (zie bijvoorbeeld: G. COHEN-JONATHAN, “Article 10”, in L.E. 
PETTITI e.a., La convention européenne des droits de l’homme: commentaire article par article, Parijs, Economica, 1999 
(2de ed.), 407-408. 

95  Comité van Ministers, Aanbeveling R (2000) 7 over het recht van journalisten om hun informatiebronnen geheim te 
houden.  

96  Terzijde kan worden opgemerkt dat deze Aanbeveling het bronnengeheim wil garanderen aan elke ‘journalist’, wat in deze 
context begrepen moet worden als “any natural or legal person who is regularly or professionally engaged in the collection 
and dissemination of information to the public via any means of mass communication”. De Aanbeveling breidt de 
bescherming nog verder uit tot iedereen die, omwille van de professionele relaties die hij onderhoudt met journalisten, 
kennis verwerft van informatie die kan leiden tot de identificatie van een bron. De recente Belgische regeling inzake het 
bronnengeheim garandeert het recht evenwel slechts ten aanzien van een veel beperktere categorie van mediawerkers. 
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Nieuwe democratieën - De laatste jaren heeft de Raad van Europa zich in het bijzonder toegelegd op 
het promoten van zelfregulering ter bescherming van journalisten in nieuwe democratieën. Die 
aanpak werd mee genoodzaakt door de toetreding van nieuwe, Oost-Europese lidstaten tot de Raad 
van Europa. Daar waar de Raad van Europa voorheen bestond uit staten met een democratische 
traditie, moest nu gezocht worden naar ondersteuning voor de prille democratieën die na jaren van 
staatscontrole op de media voor het eerst ruimte moesten creëren voor vrije, onafhankelijke en 
pluralistische media. Om die reden promoot en ondersteunt de Raad van Europa projecten in nieuwe 
democratieën om journalistieke organisaties op te zetten en zelfregulering in en door het 
journalistieke beroep te bevorderen. Zo wordt getracht een professionaliseringsproces van de 
beroepsgroep op gang te brengen en de onderlinge solidariteit, die door het precaire statuut van de 
persvrijheid vaak laag is, aan te scherpen.97 In dat kader moet ook het colloquium over 
mediazelfregulering uit 1998 gezien worden. Het vertrouwd maken van de nieuwe leden met 
zelfregulering moest overregulering door de overheid en daarmee ook het risico op schadelijke 
inmengingen in de persvrijheid vermijden. 

Informatiesamenleving - Een tweede factor die zelfregulering nog meer op de voorgrond heeft 
gebracht is de transitie naar een informatiesamenleving. Het besef dat de traditionele controle- en 
handhavingsinstrumenten van de lidstaten tekort schieten in confrontatie met moderne 
communicatiemiddelen, heeft binnen de Raad van Europa, net zoals binnen de lidstaten, een 
discussie uitgelokt over de reguleringsopties ten aanzien van moderne communicatiemiddelen als 
het internet.98 In de hoger genoemde Verklaring over een Europees beleid voor nieuwe 
informatietechnologieën wordt zelfregulering zo genoemd als een instrument ter bescherming van 
de mensenrechten en de menselijke waardigheid.99 De regeringen van de lidstaten worden er in 
opgeroepen om, waar mogelijk samen met publieke en private partners, in te staan voor de 
bescherming van rechten en waarden als de expressievrijheid, minderjarigen, de privacy, het verbod 
van allerlei vormen van discriminatie, en dat door middel van “regulation and self-regulation, and 
through the development of technical standards and systems, codes of conduct and other measures”. 
In de visie van het Comité van Ministers dienen regulering en zelfregulering dus hand in hand te 
gaan. Voor de opsporing en bestraffing van internetcriminaliteit dient een streng wettelijk kader te 
worden opgezet, maar voor de bescherming van andere beschermenswaardige belangen, wordt 
vooral verwezen naar de ontwikkeling van gedragscodes waarin ethische principes kunnen worden 
opgenomen voor het gebruik van nieuwe informatietechnologieën. Die lijn wordt doorgetrokken in 
latere teksten.100

 
                                                 
 
97  In een rapport in opdracht van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa schrijft rapporteur HEGYI: “... in new 

democracies professional solidarity is very low, and this makes journalists even more vulnerable and defenceless in cases 
of intimidation. It is extremely important that the Council of Europe and other relevant organisations provide further 
assistance in order to promote self-regulation and the setting up of efficient journalistic professional organisations. G. 
HEGYI, Freedom of expression and information in the media in Europe, Parl. Vergadering, RvE, doc. 9000, 19 maart 2001, 
20 en 23. 

98  B. MÖWES, A media policy for tomorrow. Historical document on the activities and achievements of the CDMM, MCM 
(2000)3, Straatsburg, 2000, 15. Zie bijvoorbeeld Comité van Ministers, Aanbeveling R (2001) 8 over zelfregulering van 
cyberinhouden (zelfregulering en gebruikersbescherming tegen illegale of schadelijke inhouden op nieuwe informatie- en 
communicatiediensten), 5 september 2001; Aanbeveling R (2004) 16 over het recht van antwoord in de nieuwe media-
omgeving, 15 december 2004 en de Verklaring ‘on human rights and the rule of law in the Information Society’, 13 mei 
2005. 

99  Comité van Ministers, Verklaring over een Europees beleid voor de nieuwe informatietechnologieën, 7 mei 1999. 
100  Comité van Ministers, Aanbeveling R (2001) 8 over zelfregulering van cyberinhouden (zelfregulering en 

gebruikersbescherming tegen illegale of schadelijke inhouden op nieuwe informatie- en communicatiediensten), 5 
september 2001. Zie ook de Verklaring over de communicatievrijheid op het internet, van 28 mei 2003, waarvan het 
tweede principe stelt: “Member States should encourage self-regulation or co-regulation regarding content disseminated on 
the Internet” (Comité van Ministers, Verklaring over de communicatievrijheid op het Internet, 28 mei 2003). Voor de 
omroepen is er: Comité van Ministers, Aanbeveling R (2000)23 on the independence and functions of regulatory 
authorities for the broadcasting sector, 20 september 2000 en recent: Comité van Ministers, Verklaring ‘on human rights 
and the rule of law in the Information Society’, 13 mei 2005, CM(2005)56final.  
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Gerechtsverslaggeving - Zo bevestigen ook de verklaring en resolutie over de mediaberichtgeving 
in strafzaken uit 2003 het streven van het Comité van Ministers naar een reguleringsmix. In de 
aanhef van de verklaring wordt zeer nadrukkelijk gewezen op het recht dat de media en journalisten 
aan artikel 11 EVRM ontlenen om beroepsorganisaties op te richten en op de bijdrage die 
zelfregulering kan leveren bij het afwegen van conflicterende belangen of rechten.101 De media en 
journalisten worden in de verklaring uitgenodigd om de vrijwillige organisatie van het beroep 
verder uit te bouwen, internationale samenwerkingsverbanden op te zetten en ethische richtlijnen en 
beroepsstandaarden uit te werken voor de gerechtsverslaggeving.102 In een appendix bij de resolutie 
somt het ministercomité de basisvoorwaarden op voor een degelijke gerechtsverslaggeving in 
strafzaken. Achttien principes moeten tot leidraad dienen voor de informatieverstrekking vanuit de 
gerechtelijke en politionele autoriteiten naar de journalistiek toe en voor de mediaverslaggeving ten 
aanzien van het publiek. Zij benadrukken enerzijds het recht op (toegang tot) informatie en het recht 
op vrije nieuwsgaring103, maar wijzen anderzijds ook op de grenzen van de gerechtsverslaggeving 
vanuit andere beschermenswaardige belangen.104 De media worden tot slot nog eens opgeroepen om 
de verslaggeving over strafzaken aan degelijk opgeleide journalisten toe te vertrouwen. Het is 
duidelijk dat het ministercomité geen zuivere zelfregulering voor ogen heeft, maar een 
zelfregulering die wordt opgevolgd en ondersteund door de overheid. Zo dringt de verklaring, 
bezorgd om “de commercialisering van de verslaggeving”, er bij de lidstaten onder meer op aan om 
verantwoordelijke gerechtsverslaggeving te stimuleren, bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden 
aan opleidingsinitiatieven en aan zelfreguleringsinitiatieven die ethische standaarden voor de 
gerechtsverslaggeving uitwerken. Tegelijk worden de verschillende betrokkenen, de lidstaten 

 
                                                 
 
101  Comité van Ministers, Verklaring over de informatieverstrekking via de media met betrekking tot strafprocedures, 10 juli 

2003 en Aanbeveling R (2003) 13 over de informatieverstrekking via de media met betrekking tot strafprocedures. In de 
aanhef van de Verklaring lezen we: “Recalling furthermore the right of the media and journalists to create professional 
associations, as guaranteed by the right to freedom of association under Article 11 of the Convention, which is a basis for 
self-regulation in the media field …  
Considering the possibly conflicting interests protected by Articles 6, 8 and 10 of the Convention and the necessity to 
balance these rights in view of the facts of every individual case, with due regard to the supervisory role of the European 
Court of Human Rights in ensuring the observance of the commitments under the Convention;  
Considering also the value which self-regulation by the media and co-regulation can have in striking such a balance; 
Aware of the many initiatives taken by the media and journalists in Europe to promote the responsible exercise of 
journalism, either through self-regulation or in co-operation with the state through co-regulatory frameworks; … 
Desiring to strengthen the responsible exercise of journalism in this context, notably by promoting the adoption of good 
practice by the media through codes of conduct or other initiatives…”. 

102  Tijdens een hoorzitting met de huidige Vlaamse Raad voor de Journalistiek in het Vlaams Parlement verwezen de 
vertegenwoordigers van de Raad naar deze Resolutie om de steun te vragen van het Parlement voor de Raad (Hoorzitting 
met de Raad voor de Journalistiek 16 december 2004 - Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 160/1). 

103  Het uitgangspunt in aanbeveling R (2003) 13 blijft het recht van het publiek op informatie, óók over lopende 
strafprocedures. Daaruit volgt dat journalisten vrij het functioneren van het strafrechtelijk apparaat moeten kunnen volgen 
en becommentariëren, vanaf de start van het onderzoek tot aan de eigenlijke uitspraak (principe 1). Het is aan de 
gerechtelijke en politionele diensten om er voor te zorgen dat ze “provide to the media only verified information or 
information which is based on reasonable assumptions” (principe 3). Politie en gerecht krijgen verder ook aanbevelingen 
mee om het werk van journalisten te vergemakkelijken, door te antwoorden op vragen van journalisten en hen bijkomende 
gegevens te verstrekken, door journalisten actief en geregeld relevante informatie te verstrekken over langlopende 
onderzoeken die een grote publieke belangstelling opwekken, door journalisten toe te laten tot de gerechtszittingen en door 
journalisten – voor zover mogelijk - de nodige faciliteiten ter beschikking te stellen (principes 4, 5, 6, 12-13, 15, 17 en 18). 
De principes vermelden echter ook grenzen aan het recht op informatie van de journalist. Zo wordt (live) 
beeldverslaggeving van de terechtzittingen in strafzaken in principe afgewezen(principe 14). Ter bescherming van wie in 
het kader van een strafproces in de mediaberichtgeving wordt genoemd dringt principe 9 aan op een recht op rechtzetting of 
een recht van antwoord. Zo ook heeft wie veroordeeld is geweest, na verloop van tijd recht op vergetelheid, tenzij, aldus de 
aanbeveling, de veroordeelde of het misdrijf “are of public concern again or have become of public concern again”. 

104  De aanbeveling noemt als basisregels: verdachten en beschuldigden als onschuldig behandelen tot het tegendeel is 
vastgesteld door een rechtbank (punt 3); de waardigheid, veiligheid en privacy van alle betrokken partijen respecteren 
(zeker waar het minderjarigen of andere kwetsbare personen betreft), alsook van hun families (punt 4 en 6), vroegere 
misdrijven van een persoon niet onder de aandacht brengen, “unless it is of public concern or has become of public concern 
again” (punt 5), het onderzoek en de rechtzaak niet beïnvloeden (punt 7) en geen vooringenomen en pejoratieve 
verwijzingen opnemen die xenofobie, discriminatie en geweld kunnen aanwakkeren (punt 8).. 
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enerzijds en de media en journalisten anderzijds, aangemoedigd om te streven naar overleg en 
samenwerking met het oog op een kwalitatieve gerechtsverslaggeving.105  

Vrijheid van politiek debat in de media - Ook een Verklaring van 12 februari 2004 over de vrijheid van 
politiek debat in de media beklemtoont het noodzakelijke evenwicht tussen de journalistieke 
vrijheid en de bescherming van andere fundamentele rechten, vrijheden en belangen. Het Comité 
van Ministers knoopt daarvoor aan bij de rechten en verantwoordelijkheden waarover sprake is in 
artikel 10 EVRM, tweede lid. Verder neemt de Verklaring de media echter grotendeels in 
bescherming. Dat past in de traditie om de bescherming van artikel 10 EVRM het sterkst te laten 
doorwegen in aangelegenheden met een maatschappelijk belang. De vrijheid van het politieke debat 
situeert zich in het hart van de waarden die de vrijheid van meningsuiting wil beschermen. Vanuit 
die filosofie benadrukt de verklaring dat politici of andere personen met een publieke functie – 
opnieuw vanuit het recht op informatie van het publiek – een ruime dosis kritiek en satire moeten 
kunnen slikken en moeten verdragen dat hun leven zich grotendeels voor het oog van het publiek 
afspeelt. Zij hebben geen recht op een extra bescherming of specifieke rechtsmiddelen voor de 
bescherming van hun privacy, eer en goede naam.  

2. De opeenvolgende Ministeriële Conferenties voor het Massamediabeleid106

SITUERING - Het is een traditie binnen de Raad van Europa om periodiek de ministers uit een bepaald 
beleidsdomein samen te brengen om grote problemen uit hun sector samen te analyseren, informatie 
uit te wisselen en projecten uit te werken die gezamenlijk of door de Raad van Europa kunnen 
worden uitgevoerd. In die geest vonden tussen 1986 en 2005 zeven Europese Ministeriële 
Conferenties over het massamediabeleid plaats, telkens rond een centraal thema: de toekomst van 
de televisie in Europa (Wenen, 9-10 december 1986), het Europees massamediabeleid in een 
internationale context (Stockholm, 23-24 november 1988), pluralisme, commercialisering en 
nieuwe technologieën in de Europese media in de jaren negentig (Nicosia, Cyprus, 9-10 oktober 
1991), de media in een democratische samenleving (Praag, 7-8 december 1994), de uitdagingen van 
de informatiesamenleving (Thessaloniki, 11-12 december 1997), de toekomstperspectieven voor 
een pan-Europees massamediabeleid (Krakau, Polen, 15-16 juni 2000) en Integratie en diversiteit in 
het Europese media- en communicatiebeleid (Kiev, 10-11 maart 2005). 

2.1. De media in een democratische samenleving: acta van de vierde ministeriële conferentie 
over het massamediabeleid (Praag, 1994) 
VIERDE MASSAMEDIACONFERENTIE - Van onmiddellijk belang voor deze context is vooral de vierde 
massamediaconferentie te Praag uit 1994 over de media in een democratische samenleving.107 In 
een eerste resolutie spraken de ministers van media van de lidstaten zich uit over de toekomst van 
de publieke omroep. Zij benadrukken daarin de politieke en economische onafhankelijkheid van de 
publieke omroepen voor hun dagelijks beleid en redactionele inhoud. Tegelijk dienen de publieke 
omroepen hun verantwoordelijkheid op te nemen door verantwoording af te leggen aan hun publiek. 
Daartoe dienen zij onder meer geregeld informatie te publiceren over hun activiteiten en procedures 

 
                                                 
 
105  Zo worden de lidstaten in punt 3 en 4 van de verklaring opgeroepen om samenwerkingsverbanden op te zetten met de 

zelfreguleringsorganen in de media om de beroepsorganisaties te betrekken bij het opstellen van nieuwe regelgeving 
(bijvoorbeeld via hoorzittingen of consultaties). 

106  De teksten van de eerste tot en met de vijfde conferentie zijn gepubliceerd in Directorate of Human Rights, European 
Ministerial Conferences on mass media policy: Texts adopted, DH-MM (98) 4, Strasbourg, 26 augustus 1998, 64 p. De 
volledige verzameling teksten aangenomen ter gelegenheid van de Ministeriële Conferenties is beschikbaar op 
http://www.humanrights.coe.int/Media/documents/dh-mm/. 

107  Vierde Ministeriële Conferentie inzake Massamediabeleid, Resolutie 2: Journalistieke Vrijheden en Mensenrechten, Praag, 
7-8 december 1994, MCM (94) 20. 
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te ontwikkelingen die kijkers en luisteraars toelaten te reageren op de wijze waarop de openbare 
omroep zijn missie uitvoert.108

RESOLUTIE 2 - In de tweede resolutie die is voortgekomen uit de vierde Massamediaconferentie staan 
de journalistieke vrijheden en verantwoordelijkheden centraal. De tekst werd voorbereid door de 
Group of Specialists on journalistic freedoms and human rights (MM-S-JF) van het (toen nog) 
Steering Committee on the Mass Media. In de aanhef benadrukken de nationale mediaministers hun 
geloof in de mediavrijheid als één van de fundamentele voorwaarden voor een waarlijk 
democratische samenleving en de daaruit volgende behoefte om de expressievrijheid te waarborgen 
van eenieder die deelneemt aan de journalistiek, in het bijzonder journalisten, redacteurs, uitgevers, 
bestuurders en eigenaars, van de verschillende media. Na de erkenning van de verschillende 
juridische en culturele tradities in de lidstaten, drukt de Resolutie haar geloof in zelfregulering uit: 
“Convinced that all those engaged in the practice of journalism are in a particularly good position to 
determine, in particular by means of codes of conduct which have been voluntarily established and 
are applied, the duties and responsibilities which freedom of journalistic expression entails”. 
Daarmee nemen de ministers duidelijk afstand van de vooraf door de Parlementaire Vergadering 
geformuleerde vraag om centraal regels voor de journalistieke ethiek vast te stellen. Voor slechte 
verstaanders stelt het achtste en laatste principe van de Resolutie dat de overheden zich 
terughoudend moeten opstellen: “public authorities should exercise self-restraint in addressing the 
considerations mentioned in Principle 7 and should recognise that all those engaged in the practice 
of journalism have the right to elaborate self-regulatory standards - for example, in the form of 
codes of conduct - which describe how their rights and freedoms are to be reconciled with other 
rights, freedoms and interests with which they may come into conflict, as well as their 
responsibilities”. 

VERWACHTINGEN TAV DE JOURNALISTIEK - Na deze uiteenzetting van de uitgangspunten, expliciteert de 
Resolutie de verwachtingen die vanuit democratisch oogpunt aan de journalistiek worden gesteld. 
Streefdoel is een ‘vrije, onafhankelijke, pluralistische en verantwoordelijke journalistiek’ die:  

- de burgers informeert over de activiteiten van de publieke machten en van de privé-sector, zodat zij 
zich een mening kunnen vormen 

- zowel burgers als groeperingen een forum biedt om hun meningen te uiten, om zo bij te dragen aan 
de informatiedoorstroming naar publieke en private machten en de samenleving in zijn geheel 

- de diverse types van machtsuitoefening blijvend en kritisch volgt109 

JOURNALISTIEKE VRIJHEID - Om die verwachtingen waar te kunnen maken, wordt erkend dat de 
journalistieke praktijk ten volle beschermd wordt door artikel 10 EVRM. De Resolutie herhaalt in 
dat verband de voorwaarden waaraan overheidsinmengingen in de vrijheid van meningsuiting 
krachtens de rechtspraak van het EHRM moeten voldoen.110 Maar, in de geest van de 
Princiepsverklaring van 29 april 1982 moeten ook positieve waarborgen gelden opdat de 
journalisten hun taak zouden kunnen waarmaken. Luidens het derde principe van de Resolutie kan 
de journalistiek in haar opdracht worden ondersteund door een onbeperkte toegang tot het beroep, 
een waarachtige redactionele onafhankelijkheid ten aanzien van de politieke macht en druk 
vanwege private belangengroepen of overheden, openbaarheid van bestuur en de bescherming van 
 
                                                 
 
108  Vierde Ministeriële Conferentie inzake Massamediabeleid, Resolutie 1: De toekomst van de publieke omroep, Praag, 7-8 

december 1994. 
109  De aandachtige lezer merkt onmiddellijk de gelijkenis met de verwachtingen die de samenleving volgens de 

Hutchinscommissie aan de pers stelt: 1. a truthful, comprehensive, and intelligent account of the day’s events in a context 
which gives them meaning; 2. a forum for the exchange of comment and criticism; 3. the projection of a representative 
picture of the constituent groups in the society; 4. the presentation and clarification of the goals and values of the society; 4. 
full access to the day’s intelligence. (COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS, o.c., 20-29). Zie daarover hoger: II-3, A2, §1, 
1. 

110  Principes 2 en 4. 
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de vertrouwelijkheid van hun informatiebronnen. Opmerkelijk is dat de Resolutie op dit punt geen 
opdrachten geeft aan de lidstaten, maar het houdt bij de erkenning: “the following enables 
journalism to contribute to the maintenance and development of genuine democracy”. Wel wordt, 
krachtens het vijfde principe, van hen verwacht dat zij, of de beroepsbeoefenaars zelf, 
kwaliteitsvolle opleidingsinitiatieven, overleg onder alle betrokkenen, transparantie en de 
bescherming van de veiligheid van journalisten aanmoedigen. De vage formulering van de 
Resolutie wordt opgevangen door de Verklaring die de mediaministers ter afronding van de 
conferentie aannamen. Daarin beslissen zij met name “to secure, within the framework of the 
principles provided in Resolution 2, the rights and freedoms of all those engaged in the practice of 
journalism while acknowledging that they have the right to elaborate self-regulatory standards, for 
example in the form of codes of conduct”.111

JOURNALISTIEKE VERANTWOORDELIJKHEID - Vanaf punt zes komt de keerzijde van de medaille ter 
sprake. De journalistieke vrijheden kunnen niet losgezien worden van de journalistieke 
verantwoordelijkheden. Die stelregel ligt volledig in de lijn van de rechtspraak van het Europese 
Mensenrechtenhof. Zij sluit ook mooi aan bij de hoger aangehaalde visie over de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de media en de journalistiek. Het zesde principe van de Resolutie 
verduidelijkt aldus dat de fundamentele taak van de journalistiek in een democratische samenleving 
“implies that all those engaged in its practice act in an ethical and responsible manner, in particular 
by not abandoning their independence nor their critical approach. Journalism shall be exercised so 
as to serve freedom of expression, which includes the right to receive and impart information, while 
respecting other fundamental rights, freedoms and interests protected by the European Convention 
on Human Rights”. De Resolutie vervolgt met een opsomming van de minimale 
verantwoordelijkheden die de uitoefening van de journalistiek met zich meebrengt en die – aldus de 
Resolutie – al in vele professionele gedragscodes zijn opgenomen:  

a) respect opbrengen voor het recht van het publiek om accuraat te worden geïnformeerd over feiten 
en gebeurtenissen 
b) eerlijke middelen van informatiegaring hanteren 
c) informatie, commentaren en kritieken op een eerlijke wijze weergeven, zonder ongerechtvaardigde 
inbreuken in het privé-leven, eerroof of ongefundeerde beschuldigingen 
d) alle gepubliceerde of uitgezonden informatie die achteraf grotendeels onnauwkeurig is gebleken, 
rechtzetten 
e) de professionele geheimhoudingsplicht in acht nemen ten aanzien van informatiebronnen 
f) het bevorderen van elke vorm van geweld, haat, onverdraagzaamheid of discriminatie vermijden, 
vooral op basis van ras, geslacht, seksuele voorkeur, taal, religie, politieke of andere meningen, 
nationale of regionale herkomst of sociale afkomst. 

KEUZE VOOR ZELFREGULERING - Het reeds geciteerde achtste principe rondt de Resolutie af met de 
mededeling dat de overheden zichzelf moeten intomen ten aanzien van de in het vorige punt 
genoemde stelregels. Prioriteit moet worden gegeven aan het recht van de journalistieke sector om 
door middel van zelfregulering, bijvoorbeeld in de vorm van gedragscodes, zelf te bepalen hoe hun 
rechten en vrijheden verzoend moeten worden met hun verantwoordelijkheden en conflicterende 
rechten, vrijheden en belangen van anderen.112

REACTIE VANUIT DE JOURNALISTIEK - Gezegd moet worden dat vanuit de internationale 
journalistenorganisaties met argwaan gekeken werd naar de ‘vage en gevaarlijke’ formulering van 
 
                                                 
 
111  Punt 12 van de Verklaring over de media in een democratische samenleving, vierde Europese Ministeriële Conferentie over 

het Massamediabeleid, Praag 7-8 december 1994. 
112  Deze erkenning wordt herhaald in de afrondende Verklaring over de media in een democratische samenleving. Voor het 

eerst werd ook een actieplan toegevoegd aan de besluiten van de ministeriële conferentie, waarin beknopt nog eens enkele 
algemene aandachtspunten zijn opgesomd. Uit de vierde massamediaconferentie vloeide tot slot ook een Verklaring voort 
waarin fysieke en psychische bedreigingen ten aanzien van journalisten scherp worden veroordeeld.  
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enkele onderdelen van de resolutie. Gevreesd werd dat zij de weg zou vrij maken voor een meer 
indringende censuur op de media vanwege de media-eigenaars en adverteerders. In een 
persmededeling van 12 juni 1994 waarschuwde de Europese Federatie van Journalisten, een 
regionale afdeling van de Internationale Federatie van Journalisten, de Raad van Europa “not to 
interfere in journalistic ethics and to withdraw a policy proposal which could strengthen commercial 
control over news media”.  

2.2. De conferenties van Thessaloniki (1997), Krakau (2000) en Kiev (2005) 
THESSALONIKI - Ook uit de acta van de volgende Ministeriële Conferentie (Thessaloniki, 11-12 
december 1997), gewijd aan de uitdagingen van de Informatiesamenleving, spreekt een zekere 
terughoudendheid om de traditionele reguleringsroutes te bewandelen.113 In een politieke verklaring 
naar aanleiding van de bijeenkomst stellen de mediaministers dat de ontwikkelingen in de 
mediasector wellicht een nieuwe benadering van regulering zullen noodzaken.114 Het bijhorende 
actieplan geeft het Comité van Ministers de opdracht om acties te ondernemen in het domein van 
zelfregulering, met name door, in het bijzonder op het transnationale niveau, zelfregulering door 
providers en operatoren van de nieuwe communicatie- en informatiediensten aan te moedigen. 
Zelfregulering, in de vorm van codes of andere maatregelen, wordt vooral nuttig en nodig geacht 
voor “ensuring respect for human rights and human dignity, the protection of minors and 
democratic values, as well as the credibility of the media themselves”.115 Tegelijk wordt het Comité 
van Ministers echter ook opgeroepen om zijn inspanningen op te drijven in de voorbereiding van 
juridische instrumenten ‘or other measures’ die nodig blijken om het respect voor de 
expressievrijheid, de mensenrechten en de democratische waarden te garanderen. Bijzondere 
aandacht wordt verder gevraagd voor de bestrijding van misbruiken van de nieuwe technologieën en 
voor de bestrijding van geweld en onverdraagzaamheid, zoals voorzien in de hoger genoemde 
aanbevelingen van het Comité van Ministers over de afschildering van geweld en ‘hate speech’.116  

RESOLUTIE OVER DE HERVORMING VAN HET REGULERINGSKADER - De herdenking van het 
reguleringskader voor de media maakt meer in het bijzonder het voorwerp uit van de tweede 
Resolutie die ter gelegenheid van de Conferentie werd uitgevaardigd. In de aanhef wordt resoluut de 
kaart van zelfregulering getrokken: “Stressing the fact that regulatory measures which are specific 
to the new communications technologies and services should be adopted only to the extent that it is 
necessary to respond to such issues, over and above the self-regulatory measures which can be 
taken by those who design, provide, exploit and use these technologies and services”. De lidstaten 
worden daarom uitgenodigd om zelfregulering door providers en operatoren van de nieuwe 
technologieën en nieuwe communicatie- en informatiediensen op het nationale en pan-Europese 
niveau aan te moedigen, met als doel de bescherming van mensenrechten en democratische 
waarden, in het bijzonder het respect voor de menselijke waardigheid en de rechten van anderen en 
de bescherming van minderjarigen.117

‘A MEDIA POLICY FOR TOMORROW’ (KRAKAU, 2000) - Tijdens de zesde ministeriële bijeenkomst 
(Krakau, 15-16 juni 2000) werd nagedacht over de vraag of er een toekomst kan zijn voor een pan-
Europees massamediabeleid. Twee subthema’s kwamen daarbij ter sprake: het vraagstuk van de 
 
                                                 
 
113  In dezelfde zin: T. MCGONAGLE, “Co-Regulation of the Media in Europe: The Potential for Practice of an Intangible Idea”, 

in EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 15-25. 
114  “Politieke verklaring”, Vijfde Europese Ministeriële Conferentie over het Massamediabeleid, Thessaloniki, 11-12 

december 1997. 
115  Actieplan voor de bevordering van de vrijheid van expressie en informatie op het pan-Europese niveau in het kader van de 

Informatiesamenleving. 
116  Verdere opdrachten aan het Comité van Ministers hebben onder meer betrekking op mediaconcentraties, pluralisme en 

exclusieve rechten, auteursrecht en naburige rechten, de toegangsproblematiek en de bijzondere situatie van de centraal- en 
Oost-Europese landen. 

117  Andere thema’s zijn opnieuw geweld en onverdraagzaamheid, pluralisme, openbaarheid van bestuur en de bescherming 
van rechtenhouders. 

235 



H4. Supranationaal beleid 

 

keuze en diversiteit in het wijzigende medialandschap en de nieuwe juridische en praktische 
uitdagingen in verband met de vrijheid van expressie en informatie in het evoluerende 
medialandschap. In de Verklaring ‘A media policy for tomorrow’ waarmee de conferentie werd 
afgerond spreken de ministers af dat de Raad van Europa zijn intergouvernementele activiteiten 
inzake media moet versterken en zich daarbij moet concentreren op vier punten: het evenwicht 
tussen de vrijheid van meningsuiting en informatie en andere rechten en legitieme belangen; 
pluralisme van mediadiensten en –inhouden; de bevordering van de sociale cohesie en de 
aanpassing van het regelgevend kader voor de media in het licht van de voortdurende wijzigingen. 
Het bijhorende actieplan neemt zich onder meer voor om de implicaties te onderzoeken van de on-
line verspreiding van informatie die niet gebonden is door de journalistieke professionele ethiek of 
gedragscodes en de bescherming van het recht op privacy.  

In uitvoering van het laatste punt van de beleidsverklaring, de actualisering van het regelgevend 
kader, organiseerde het Steering Comittee on the Mass Media op 17 oktober 2000 een hoorzitting 
over inhoudsregulering, co-regulering en zelfregulering in het kader van de nieuwe communicatie- 
en informatiediensten, waarop de Duitse, Franse en Australische regulering, co-regulering en 
zelfregulering van de media werd voorgesteld.118 De hoorzitting legde mee de fundamenten voor de 
aanbeveling over zelfregulering van cyberinhouden die het Comité van Ministers in 2001 zou 
aannemen.119

KIEV - De zevende en vooralsnog laatste ministeriële conferentie vond plaats te Kiev, op 10 en 11 
maart 2005.120 De politieke verklaring benadrukt dat de Raad van Europa als organisatie op het pan-
Europese niveau meer dan ooit een rol te vervullen heeft in het bevestigen en versterken van de 
waarden en principes van de expressie- en informatievrijheid, in het bijzonder door terzake 
gemeenschappelijke pan-Europese minimumstandaarden te stellen. De conferentie ging in op drie 
grote evoluties in de media, waarop nader wordt ingegaan in even zoveel resoluties: de toenemende 
internationale spanningen en de strijd tegen terrorisme en de noodzaak om zeker in die 
omstandigheden garanties te bieden voor onafhankelijke en vrije journalistiek121, de globalisering 
van de economie en de communicatiemiddelen met de daarmee gepaard gaande sociale 
veranderingen122 en de technologische transformaties123. Wat dat laatste thema betreft, verwijst het 
bijhorende actieplan nagenoeg exclusief naar de rol van de overheden, zonder allusies op de 
mogelijkheden van zelfregulering. De lidstaten krijgen onder meer de opdracht hun wetgeving 
inzake laster te herbekijken en na te gaan of hun juridisch kader voldoende garanties biedt voor de 
specifieke situatie en plaats van onderzoeksjournalistiek in een democratische samenleving.  

 
                                                 
 
118  Steering Committee on the Mass Media, Hearing on content regulation, co-regulation and self-regulation within the 

framework of new communication and information services, Straatsburg, 17 oktober 2000. 
119  Comité van Ministers, Aanbeveling (2001) 8 over zelfregulering van cyberinhouden (zelfregulering en 

gebruikersbescherming tegen illegale of schadelijke inhouden op nieuwe informatie- en communicatiediensten), 5 
september 2001, zie hoger. 

120  Integration and diversity: the new frontiers of European media and communications policy, 7th European Ministerial 
Conference on Mass Media Policy, Kiev, 10-11 maart 2005, MCM(2005)005. 

121  Resolutie nr. 1 “Freedom of expression and information in times of crisis”. Het actieplan geeft het Comité van ministers de 
opdracht om alle bestaande relevante teksten te herzien, ook deze die zijn ontwikkeld door de media, hun mediawerkers en 
zelfregulerende organisaties en om specifieke thema’s in verband met de media in crisissituaties te onderzoeken met het 
oog op de vaststelling van Europese standaarden die vervolgens via ‘regulering, co-regulering of zelfregulering’ in de 
lidstaten kunnen worden geïmplementeerd.  

122  Resolutie 2 Cultural diversity and media pluralism in times of globalisation.  
123  Resolutie 3 Human rights and regulation of the media and new communication services in the Information Society.  
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3. Parlementaire Vergadering124

3.1. Belangstelling voor de mediaproblematiek en de journalistieke ethiek 
ALGEMENE BELANGSTELLING - Ook de Parlementaire vergadering van de Raad van Europa, als 
beraadslagend orgaan, heeft sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw geregeld zijn stem laten 
horen in het mediadebat.125 Door middel van aanbevelingen, resoluties en verklaringen tracht de 
Parlementaire Institutie een stempel te drukken op de agenda van het Comité van Ministers. De 
problemen en thema’s die de voorbije decennia door de Parlementaire Vergadering zijn aangekaart, 
zijn dan ook grotendeels dezelfde als deze waarover het Comité van Ministers zich heeft 
uitgesproken. Door de Parlementaire Vergadering is daarbij herhaaldelijk en in verschillende 
mediasectoren gepleit voor internationale ethische standaarden of een harmonisatie van de nationale 
perswetten, bijvoorbeeld inzake het recht van antwoord, een journalistiek beroepsgeheim of de 
inbeslagname van publicaties, maar het Comité van Ministers heeft deze vraag even zoveel keren 
afgewezen.126  

JOURNALISTIEKE ETHIEK - Ook de journalistieke ethiek is niet aan de aandacht van de Parlementaire 
vergadering ontsnapt. Sedert 1970 heeft zij geregeld aangedrongen op maatregelen om het 
verantwoordelijk gedrag van journalisten aan te scherpen. Een resolutie uit 1970 noemt 
deontologische codes, persraden en een verbeterde opleiding voor journalisten als instrumenten die 
hiertoe kunnen bijdragen.127 Uit de Resolutie spreekt een grote bezorgdheid over diverse vormen 
van politieke en economische afhankelijkheid van de media en de journalistiek en over de 
toenemende impact van de media op het individu. De bijhorende aanbeveling 582 (1970) ‘on mass 
communication media and human rights’ nodigt de nationale en internationale beroepsverenigingen 
uit om opleidingsinitiatieven uit te werken en ethische codes op te stellen rond thema’s als precieze 
en evenwichtige verslaggeving, rechtzetting van verkeerde informatie, het onderscheid tussen feiten 
en commentaar, het respect voor de privacy en voor het recht op een eerlijk proces. Daarbovenop 
moeten persraden worden omgericht, “empowered to investigate and even to censure instances of 
unprofessional conduct with a view to the exercising of self-control by the press itself”. Tegelijk 
benadrukt het Parlement dat wetgevende maatregelen nodig zijn om het individu te beschermen 
tegen inmengingen in zijn privé-leven.  

Het bekendste en meest ingrijpende initiatief vanuit de Parlementaire Vergadering met betrekking 
tot de journalistiek stamt uit 1993 en komt nu ter sprake. 

3.2. Aanbeveling 1215 (1993) en Resolutie over de journalistieke ethiek 
CONTEXT - Mede naar aanleiding van de kritiek op de rol die de media hadden gespeeld in de eerste 
Golfoorlog vond in 1991 in Helsinki een Parlementaire hoorzitting over de journalistieke ethiek 
plaats. De tijdens dat debat geuite bezorgdheid over de evoluties in de media, de toenemende 
internationalisering van de mediafaciliteiten en -inhouden én de vaststelling dat de vele oproepen tot 
het vaststellen van deontologische codes vooralsnog weinig concrete resultaten hadden opgeleverd, 
deden binnen de Parlementaire Vergadering de vraag groeien of de politiek zich niet actiever zou 

 
                                                 
 
124  De Parlementaire Vergadering is samengesteld uit 313 leden en 313 plaatsvervangers die door nationale parlementen 

worden aangeduid. Zij kent binnen haar rangen een ‘Committee on Culture, Science and education’ dat op zijn beurt een 
‘Sub-Committee on Media’ huisvest. 

125  Zie reeds: Parl. Verg. RvE, Aanbeveling (1978) 834 over bedreiging van de vrijheid van de pers en de televisie, 28 april 
1978 en Parl. Verg. RvE, Aanbeveling (1975) 747 over persconcentraties, 23 januari 1975. 

126  Zie ook: Parl. Verg., Aanbeveling (1995) 1277 over migranten, etnische minderheden en de media, 30 juni 1995, Doc. 
7322. 

127  Parl. Verg. RvE, Resolutie (1970) 428 bevattende een verklaring over de massamedia en mensenrechten, 23 januari 1970 
en Parl. Verg. RvE, Aanbeveling (1970) 582 over massacommunicatiemedia en mensenrechten van dezelfde datum. Beide 
teksten zijn te situeren in de opvolging van een Symposium over mensenrechten en massacommunicatie, gehouden te 
Salzburg in september 1968. 
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moeten inlaten met de journalistiek.128 De Parlementaire Vergadering gooide de knuppel in het 
hoenderhok met een Resolutie en een Aanbeveling van 1 juli 1993.129 Samen vormen zij in de ogen 
van de rapporteur van het voorbereidende rapport, het Spaanse socialistische parlementslid Manuel 
Nuñez Encabo, nog steeds een ware ‘European Code of Deontology on Journalism’.130 Anderen 
hebben sindsdien opgemerkt dat de Resolutie, hoewel zij niet bindend is, meer belangstelling 
verdient als gids voor de huidige operationele deontologische teksten, omdat zij de eerste tekst over 
de journalistieke ethiek is die uitgaat van een representatieve Europese institutie.131

AANBEVELING 1215 - Aanbeveling (1993) 1215 verzoekt het Comité van Ministers om de instelling 
van een Europees mechanisme van “informatie-verificatie” te overwegen, in de vorm van een 
Europese media-ombudsman, die nauwe banden zou kunnen onderhouden met vergelijkbare 
nationale zelfreguleringsorganen of -mechanismen. Het Comité wordt verder aangemoedigd om 
initiatieven te ontwikkelen op het vlak van media-educatie en om een verklaring aan te nemen over 
de journalistieke ethiek, in de lijn van Resolutie (1993) 1003.132  

RESOLUTIE 1003 - In die Resolutie (1993) 1003 verzamelde de Parlementaire Vergadering 38 
principes, waarvan zij, aldus de aanhef, gelooft dat zij in alle lidstaten moeten worden toegepast.133 
De Resolutie neemt het sterk op voor de socio-culturele opdracht van de media. In punt 11 worden 
nieuwsorganisaties er op gewezen dat zij zichzelf moeten beschouwen als “special socio-economic 
agencies whose entrepreneurial objectives have to be limited by the conditions for providing access 
to a fundamental right”. De maatschappelijke opdracht van de media wordt verder in de verf gezet 
door de vele verwijzingen naar het recht van het publiek op informatie waarmee de Aanbeveling 
doorspekt is. Reeds in het eerste punt klinkt het dat “In addition to the legal rights and obligations 
set forth in the relevant legal norms, the media have an ethical responsibility towards citizens and 
society”. Dat wordt opnieuw onderstreept in punt zeven: “The media’s work is one of ‘mediation’, 
providing an information service, and the rights which they own in connection with freedom of 
information depends on its addressees, that is the citizens.” In punt 16 klinkt het dat “If we are to 
ensure that information is treated ethically, its target audience must be considered as individuals and 
not as a mass”.134  

 
                                                 
 
128  In Helsinki had in 1991 een Parlementaire hoorzitting over de journalistieke ethiek plaatsgevonden. In de bijhorende 

toelichting beschrijft rapporteur Manuel Nuñez Encabo de dubbele vrees dat in de explosie van het informatie-aanbod, het 
essentiële – met name de boodschap die de media moeten overbrengen – uit het oog verloren raakt en dat de socio-culturele 
opdracht van de media ondergesneeuwd dreigt te worden door economische motieven. Nuñez Encabo gaat uitgebreid in op 
de commercialisering van de mediasector en haar gevaren: “la notion de public en vienne à faire place à celle de client … 
C’est alors que l’information et la communication courent le risque de se transformer en processus de transmission 
intéressée d’images par l’emploi de méthodes dignes de la jungle, en vertu desquelles ce sont les médias les plus agressifs 
qui tirent les premiers et qui remportent la partie. C’est alors qu’on voit les journaux chercher les titres les plus 
sensationnels et les journaux télévisés ou autres émissions se transformer en spectacles par la présentation des images les 
plus racoleuses destinées à produire chez le lecteur ou le téléspectateur des sensations et des émotions immédiates”. 

129  Parl. Verg. RvE, Aanbeveling 1215 (1993) on the ethics of journalism, 1 juli 1993.  
130  M. NUÑEZ ENCABO, “The Ethics of Journalism and Democracy”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 514. 
131  H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, PUF, 1997, 95. 
132  Parl. Verg. RvE, Aanbeveling (1993) 1215 over de journalistieke ethiek.  
133  Parl. Verg. RvE, Resolutie (1993) 1003 over de journalistieke ethiek, 1 juli 1993, doc. 6854. De Resolutie bevat zeer 

uiteenlopende overwegingen, samengebracht onder de titels: ‘nieuws en opinies’, ‘het recht op informatie als een 
fundamenteel mensenrecht’, ‘de taak van de journalistiek en haar ethische activiteit’, ‘regels voor de redactionele staf’, 
‘conflictsituaties en bijzondere beschermingsgevallen’ en ‘ethiek en zelfregulering in de journalistiek’. 

134  In dat laatste punt klinkt opnieuw de stem van rapporteur Nuñez Encabo die in zijn toelichting de term ‘massa’-media 
aanhaalt als een illustratie van de uitwassen van de commercialisering en het overwicht van de kwantiteit op de kwaliteit. 
Verwijzingen naar het recht van het publiek op informatie zijn er verder ook nog in de principes 8 (met verwijzing naar 
artikel 10 EVRM en 9 van de Conventie Grensoverschrijdende Televisie), 13, 21, 36 en 37 (in het kader van 
zelfregulering).  
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INHOUD RESOLUTIE - De Resolutie wijst verder op de ethische principes die kunnen bijdragen tot een 
waarheidsgetrouwe, onpartijdige en eerlijke informatieverstrekking.135 De tekst heeft daarbij ook 
aandacht voor de werkomstandigheden en opleiding van de journalist. Zo wijst hij onder meer op 
het belang van een goede verloning, de veralgemening van een gewetensclausule en 
redactiestatuten. In de laatste drie punten van de Resolutie is de zelfregulering in de journalistieke 
sector aan de orde. Het toezicht op de implementatie van de ethische principes moet volgens de 
Parlementaire Assemblée worden toevertrouwd aan zelfregulerende organen of mechanismen, met 
een gemengde samenstelling van uitgevers, journalisten, mediagebruikersorganisaties, experts uit de 
academische wereld en rechters. Van de media wordt verwacht dat zij zich engageren om de 
relevante beslissingen van een dergelijk orgaan te publiceren. Tot slot wordt gesuggereerd dat 
zelfregulerende organen, maar ook gebruikersorganisaties en onderzoeksinstellingen, ruchtbaarheid 
zouden geven aan onderzoek waarin de waarheidsgetrouwheid van omroepinformatie wordt getoetst 
door een vergelijking van het uitgezonden nieuws met de eigenlijke feiten. Al deze suggesties zijn 
er op gericht de burgers wegwijzers te bieden om de geloofwaardigheid van de media, segmenten 
van de media of zelfs ‘elke individuele journalist’ in te schatten.  

BELANG - De bepalingen van Resolutie 1003 en de bijbehorende Aanbeveling hebben geen enkele 
normatieve of wettelijke kracht. Toch hebben zij tot heel wat discussie aanleiding gegeven. Een 
belangrijke verdienste van de Resolutie is dat zij niet alleen oog heeft voor de externe persvrijheid, 
maar ook voor de interne vrijheid, een component die – zoals we verder zullen zien – om redenen 
die zich gemakkelijk laten raden veelal ontbreekt in codes die ontwikkeld zijn binnen de 
mediasector zelf. De Resolutie erkent de gedeelde verantwoordelijkheid van alle media-actoren in 
de organisatie van de journalistieke ethiek. In het rapport van Nuñez Encabo heet het dat: “… 
lorsque nous nous référons à l’éthique du journalisme, nous devons envisager l’éthique de 
l’entreprise d’information dans son ensemble, c’est-à-dire de tous ses membres, propriétaires, 
éditeurs et journalistes. Il en résulte la nécessité d’élaborer également un régime juridique spécial 
pour l’entreprise d’information”. In diezelfde geest worden in de aanbeveling niet alleen de 
overheden tot zelfbeheersing aangemaand, maar ook de private sector zelf (punt 8 en 9). Punt 10 
vult aan: “When dealing with journalism it must be borne in mind that it relies on the media, which 
are part of a corporate structure within which a distinction must be made between publishers, 
proprietors and journalists. To that end, in addition to safeguarding the freedom of the media, 
freedom within the media must also be protected and internal pressures guarded against”. Punt 32 
tot slot komt daar op terug door te wijzen op de noodzaak om regels op te stellen voor de 
verhoudingen tussen de redactionele staf en de uitgevers en eigenaars: “rules must be drawn up for 
editorial staff in order to regulate professional relations between the journalists and the publishers 
and proprietors within the media, separately from the normal requirements of labour relations. Such 
rules might provide for the setting up of editorial boards”. 

KRITIEK - Maar tegelijk slaat de Resolutie in haar bezorgdheid om de socio-culturele taak van de 
media te benadrukken soms te ver door. De vrees bestaat dat zij door het gebruik van vage 
begrippen eigenlijk de deur open zet voor de verantwoording van een willekeurig en beperkend 
optreden door de lidstaten.136 Dat blijkt onder meer uit punt 25 volgens hetwelk de informatiegaring 
gebonden is aan wettelijke en ethische grenzen. In punt 26 wordt de nationale wetgever expliciet 
opgeroepen om passende sancties te voorzien voor gevallen waarin een absoluut geformuleerde 
plicht tot rechtzetting wordt genegeerd. Ook op andere punten is de Resolutie te stringent in haar 
formulering. In punt 22 worden de informatieve en opiniërende functie van de journalistiek 

 
                                                 
 
135  Daartoe wordt onder meer ingegaan op de scheiding tussen nieuws en opinie, het respect voor het vermoeden van onschuld 

en de persoonlijke levenssfeer, de plicht tot rechtzetting van foutief gebleken informatie, onverenigbaarheden die 
voortvloeien uit het journalistieke beroep en het aanwenden van zorgvuldige methodes van informatievergaring. 

136  M.L. SNIJDERS, “De schuchtere relatie tussen Nederlandse media en de ethiek”, in M.L. SNIJDERS en J. VAN DIJCK (eds.), 
Ethiek in de journalistiek, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 61. 
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ondergeschikt gemaakt aan het vermoeden van onschuld, in het bijzonder in zaken die nog sub 
judice zijn.  

Het diffuse karakter van de Resolutie wordt nog versterkt doordat zij zich onder de gezamenlijke 
paraplu van de journalistieke ethiek richt tot vijf categorieën van adressaten: de instellingen van de 
Raad van Europa, de wetgevers van de lidstaten, het publiek of de burgers, de mediabedrijven en de 
journalisten. Regels ter bescherming van journalisten staan zij aan zij met vage clausules die 
beperkingen mogelijk maken; voornemens tot actie en concrete richtlijnen voor de journalistieke 
praktijk worden afgewisseld met ideaaltypische en zelfs utopische beschouwingen over de 
journalistiek en de rol en plaats van de media in een democratie. Een mooie illustratie van dat 
laatste is het gebod dat punt 15 richt tot nieuwsorganisaties om informatie niet als een handelsgoed 
te beschouwen, maar als een fundamenteel recht van de burgers: “To that end, the media should 
exploit neither the quality nor the substance of the news or opinions for purposes of boosting 
readership or audience figures in order to increase advertising revenue.” De Resolutie gaat daar wel 
heel ver in haar ijver om het kwaad van de commercialisering uit te roeien. Er lijken weinig redenen 
te bedenken waarom de media niet zouden mogen uitpakken met de kwaliteit van hun berichtgeving 
om publiek aan te trekken.  

CONTROVERSE - Die punten van kritiek verklaren waarom de Resolutie en Aanbeveling het voorwerp 
werden van een grote controverse, waaraan ook Amerikaanse mediaverenigingen en zelfs 
individuele media als The Wall Street Journal deelnamen.137 Bij de Internationale Federatie van 
Journalisten wachtte het parlementaire initiatief aanvankelijk een gematigd positief onthaal, maar al 
snel sloop ook daar argwaan binnen. Aan de zijde van de krantenuitgevers was er onmiddellijk 
hevig verzet tegen wat zij als een onaanvaardbare politieke inmenging in de interne media-keuken 
ervoeren. Bij dat protest speelde zeker ook een rol dat de media-eigenaars en uitgevers op meerdere 
punten van de Resolutie expliciet geviseerd werden.  

HOORZITTING - Op 9 november 1993 hield de Raad van Europa met alle betrokkenen een hoorzitting 
over journalistieke vrijheden en mensenrechten om de plooien glad te strijken. De conclusies waren 
zeer voorzichtig. De vergadering uitte twijfels bij het nut van een Europees ombudsman en bleef bij 
de vrees dat een wettelijk initiatief in deze materie de kiemen in zich zou dragen voor een beperking 
van de persvrijheid.138 Het wekt dan ook weinig verbazing dat het initiatief van de Parlementaire 
Vergadering niet tot juridisch bindende resultaten heeft geleid. De hele zaak werd afgevoerd toen 
het Comité van Ministers in maart 1994 liet weten dat het wetgevend optreden geen geschikte piste 
achtte om de mediavrijheid en andere rechten en waarden te verzoenen. In een mededeling van 21 
maart 1994 klinkt het dat het Comité van Ministers onmogelijk een Verklaring kan aannemen in de 
lijn van de Aanbeveling van de Parlementaire Vergadering. Meer nog, de benadering die door de 
Vergadering was voorgesteld, draagt volgens het Comité van Ministers teveel risico’s in zich: “such 
an approach might well encourage and enable policy makers to infere with media freedom under the 
guise of promoting of responsible journalism”.139 Die terughoudende reactie van het Comité van 
Ministers werd nog eens bevestigd in de hoger geciteerde resolutie van de vierde Europese 
Ministeriële massamediaconferentie. De mediaministers van de lidstaten erkennen daarin het recht 
van de mediawerkers om zelf standaarden uit te werken, bijvoorbeeld in de vorm van codes. Zij 
achten wetgevend optreden niet geschikt om de vrijheid van de media en andere rechten en waarden 
te verzoenen; verzetten zich formeel tegen een Europese ombuds voor de media en stellen vast dat een 
verklaring over de journalistieke ethiek overbodig is. Wat overblijft uit de Aanbeveling van de 
Parlementaire Vergadering is slechts de suggestie om een kritisch gebruik van de media door het 

 
                                                 
 
137  M. NUÑEZ ENCABO, “The Ethics of Journalism and Democracy”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 524. 
138  M.L. SNIJDERS, “De schuchtere relatie tussen Nederlandse media en de ethiek”, in M.L. SNIJDERS en J. VAN DIJCK (eds.), 

Ethiek in de journalistiek, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 61. 
139  Comité van Ministers, Antwoord op Aanbeveling (1993) 1215  van de Parlementaire Vergadering over de journalistieke 

ethiek, Straatsburg, CDMM (94) 28, 11 april 1994. 
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publiek aan te moedigen door middel van media-educatie en de oprichting van onafhankelijke 
gebruikersorganisaties.  

Het voornemen om de principes van de journalistieke ethiek te integreren in wetskrachtige normen 
was daarmee van tafel geveegd. Maar tegelijk had de mediasector wel een stevige waarschuwing 
gekregen die nog enige tijd zou nazinderen, vooral omdat ook vanuit de Europese Unie en de Unesco 
de druk op de mediawereld werd opgevoerd.  

3.3. De Parlementaire Vergadering en de journalistieke ethiek vanaf de tweede helft van de 
jaren negentig 
RESOLUTIE (1997) 1142  - Opgemerkt moet worden dat de Parlementaire Vergadering haar interesse 
voor de journalistieke deontologie en haar ideeën uit Resolutie 1003 niet geheel heeft laten varen. 
Ook in de tweede helft van de jaren negentig heeft de Parlementaire Vergadering zich een aantal 
keren erg kritisch uitgelaten over de media.140 In Resolutie (1997) 1142 kaart de Parlementaire 
Vergadering de commercialisering van de media aan als één van de redenen voor de afgezwakte rol 
van parlementen als centrale fora voor het politieke debat: “The role of parliaments as central 
political fora for debates has been weakened in recent years. This is because the media promote 
short and unconventional debates and comments … for reasons of profitability, most mass media 
follow certain criteria, driven, for example, by the need to entertain or to focus on spectacular 
events, which makes it difficult for parliamentary activities to gain media coverage”. De 
Parlementaire Vergadering vraagt daarom de nationale parlementen om via fiscale of andere 
middelen, die media te ondersteunen die trachten op een onafhankelijke manier nieuws van hoge 
kwaliteit te brengen en die – aldus de Parlementaire vergadering – door de marktkrachten met 
uitsterven bedreigd worden.141

RESOLUTIE (1998) 1165 - In Resolutie (1998) 1165 over de bescherming van de privacy stuurt de 
Parlementaire Vergadering aan op een aanscherping van de privacywetgeving in de lidstaten.142 In 
de aanhef verzet de Vergadering zich tegen de eenzijdige interpretatie van artikel 10 EVRM en een 
verabsoluteerd ‘recht om te weten’ van het publiek van waaruit bepaalde media massieve inbreuken 
in het privé-leven trachten te verantwoorden.143 De regeringen van de lidstaten worden daarom 
aangespoord in hun mediawetgeving een aantal instrumenten in te bouwen ter bescherming van de 
privacy.144 Ook zelfregulering krijgt nog een plaats in de aanbeveling zij het onder meer als 
instrument om de toegang tot het journalistieke beroep te beperken: “The Assembly also calls upon 
the governments of the member states to: (i) encourage the professional bodies that represent 

 
                                                 
 
140  Hoger werden al de voorbeelden gegeven van de mediaberichtgeving over vrouwen en migranten. Zie anderzijds ook de 

recente Resoluties voor de bescherming van leden van de pers, werkend in conflictgebieden: Parl. Verg. RvE, Resolutie 
1438 (2005) Persvrijheid en de werkomstandigheden van journalisten in conflictzones, 28 april 2005, doc. 10521 en de 
bijhorende Aanbeveling 1702 (2005) over hetzelfde thema.  

141  Parl. Verg. RvE, Resolutie (1997) 1142 over parlementen en de media, 7 november 1997. 
142  De Resolutie wordt ook de ‘Prinses Diana resolutie’ genoemd omdat zij een rechtstreeks antwoord was van de dood van de 

prinses in augustus 1997. 
143  Parl. Verg. RvE, Resolutie (1998) 1165 over het recht op privacy van 26 juni 1998. De Resolutie wordt in extenso 

geciteerd door het Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest von Hannover t. Duitsland (zie verder). Zie ook 
conferentie X., Freedom of expression and the right to privacy, Raad van Europa, Straatsburg, 23 september 1999, DH-
MM (2000), 7. 

144  Het Parlement noemt daarbij onder meer: de mogelijkheid om de media aansprakelijk te stellen voor inbreuken op de 
privacy, zoals zij dat ook al zijn voor eerroof, de verplichting om – op aanvraag - correcties te publiceren van informatie die 
verkeerd is gebleken, de mogelijkheid van economische sancties voor mediagroepen die systematisch inbreuk maken op de 
privacy en een ‘paparazzi’-verbod dat er toe strekt het volgen of opjagen van personen om er opnames van te maken “in 
such a manner that they are prevented from enjoying the normal peace and quiet they expect in their private lives or even 
such that they are caused actual physical harm” te verbieden. Verregaand is nog de suggestie om aan eenieder die weet 
heeft van informatie of beelden die over zijn of haar privéleven verspreid zullen worden, de mogelijkheid te bieden een 
gerechtelijke spoedprocedure te bieden, waarbij de verspreiding van de publicatie tijdelijk kan worden tegengehouden. 
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journalists to draw up certain criteria for entry to the profession, as well as standards for self-
regulation and a code of journalistic conduct”.  

AANBEVELING (1999) 1407 - Aanbeveling (1999) 1407 herhaalt dat de media omwille van hun 
cruciale betekenis voor de ontwikkeling en voortgang van een democratisch cultuur, tegelijk vrij, 
pluralistisch en onafhankelijk, maar ook maatschappelijk verantwoordelijk moeten zijn. De 
Parlementaire Vergadering geeft daarmee uitdrukking aan de hoger besproken ideeën van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de media.145 Aan de politiek wordt een actieve rol 
toegekend in het creëren van een klimaat waarin de media vrij kunnen functioneren, maar ook 
andere fundamentele mensenrechten gewaarborgd blijven. De Parlementaire Vergadering drukt 
verder haar bezorgdheid uit over de onafhankelijkheid van de media, de publieke omroep en de 
delicate relatie tussen de expressievrijheid en het recht van de burgers op objectieve, 
waarheidsgetrouwe information. Zij wijst daarbij opnieuw commercialisering met de vinger als 
oorzaak van standaardisering, sensationalisering, infotainment en een excessieve beklemtoning van 
misdaad en geweld, zelfs in de meest eerbiedwaardige media. In haar concrete aanbevelingen heeft 
de Parlementaire Assemblée niettemin ruim aandacht voor mechanismen van zelfregulering. Dat 
blijkt uit haar oproep aan het Comité van Ministers om de ontwikkeling van 
zelfreguleringsmechanismen in de media aan te moedigen, bijvoorbeeld door voorbeelden van 
goede praktijken te verzamelen en verspreiden en door een informatienetwerk voor de regulering en 
zelfregulering van nieuwe informatiediensten op te richten. De Vergadering wijst ook opnieuw op 
het belang van een degelijke vorming, zowel voor journalisten als voor het publiek.146 Tot slot ziet 
de Vergadering heil in een ruimere samenwerking en coördinatie tussen de organen en instituties 
van de Raad van Europa en mediaverenigingen, onafhankelijke klachteninstanties voor de media en 
andere relevante niet-gouvernementele organisaties, bijvoorbeeld van consumenten. De nadruk op 
zelfregulering in de aanbevelingen kan onder meer worden gezien als een ‘geruststellend signaal’ 
van het Parlement naar de mediasector, waarin immers kritiek was gerezen op dergelijke discussies 
over de rol van de media in politieke organen.147 Niettemin roept de Aanbeveling op verschillende 
punten ook op tot de hervorming en versterking van wettelijke kaders met het oog op de 
bescherming van andere fundamentele rechten, bijvoorbeeld ten behoeve van het recht op privacy 

 
                                                 
 
145  Parl. Verg. RvE, Aanbeveling (1999) 1407 over media en democratische cultuur, 29 april 1999, Official Gazette of the 

Council of Europe, april 1999. Zie ook het voorbereidende rapport van het Committee on Culture and Education van de 
Tsjechische rapporteur Josef JARAB, doc. 8355. 

146  Het onderwijs kan bijvoorbeeld studenten vertrouwd maken met de journalistieke gedragscodes. Zie ook: Parl. Verg. RvE, 
Aanbeveling (1995) 1276 over de invloed van het visuele beeld, 30 juni 1995. Daarin bestigt de Parlementaire 
Vergadering, twaalf jaar na haar Aanbeveling (1983) 963 over culturele en opvoedkundige middelen om geweld terug te 
dringen, haar bezorgdheid over het wijze waarop geweld wordt afgeschilderd in de visuele media (in de woorden van de 
Vergadering: de ‘elektronische babysitter van vandaag’) en dat de toename van televisiestations die concurreren voor 
dezelfde bronnen van financiering onvermijdelijk ter toe geleid heeft dat velen neigen naar de laagste gemene deler. Het 
Ministercomité wordt daarom opgeroepen om in zijn eigen beleid en in zijn aanbevelingen ten aanzien van lidstaten sterk 
aan te dringen op (onder meer) “self-regulation and adoption of codes of conduct by television programme makers, news 
editors, film makers and makers and distributors of video films, video games and computer programmes (…), subject only 
to national laws on privacy where appropriate” en de voorlichting en opleiding van mediaconsumenten, ouders en 
professionals over mogelijke media-effecten. De Parlementaire vergadering ziet ook een mogelijke oplossing in “an 
evening time threshold before which scenes of sex or violence may not be transmitted on television should be implemented 
either by self-regulation and codes of conduct or by licence conditions”.  

147  Zie de inleiding bij het begeleidend memorandum van de heer JARAB dat uitgebreid ingaat op die kritiek, onder meer door 
te wijzen op het onderscheid tussen een (noodzakelijke) politieke discussie over de rol van de media en de (ontoelaatbare) 
inmenging in wat de inhoud van de media. JARAB verwijst ook kort naar zelfregulering – ook al is dat onderwerp volgens 
hem te ruim en divers om het uitgebreid te behandelen: “There is no doubt that legislation remains acceptable and even 
necessary in certain areas such as the protection of minors. Most countries in their legislation also provide for the protection 
of the reputation primarily of the private citizen, rather than of institutions and government authorities. At the same time, 
legislation and self-regulation should be compatible and should complement each other. …. The capability of the media to 
regulate themselves is an important indicator of the democratic culture of a nation. It is not up to the politicians (and 
therefore not the objective of the present report) to tell the media how to do this. There is one simple truth: if the media are 
not able to regulate themselves, they will invite attempts of the authorities to control them”. 
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(met verwijzing naar haar voorstellen uit resolutie 1165 uit 1998) en de bescherming van de rechten 
van kinderen. 

AANBEVELING (2001) 1506 EN (2003) 1589 - Omdat een reactie van het Comité van Ministers op zich 
liet wachten, herhaalde de Parlementaire Vergadering haar bekommernissen in Aanbeveling 1506 
(2001) met betrekking tot de vrijheid van expressie en informatie in de Europese media.148 Zij geeft 
daarin een inventaris van aanhoudende politieke en vooral commerciële bedreigingen ten aanzien 
van de media in de lidstaten van de Raad van Europa. Daarbij worden niet alleen de nieuwe 
democratieën op de vingers getikt, maar ook bepaalde West-Europese landen waarin het 
bronnengeheim ondanks de case-law van het EHRM nog steeds met de voeten getreden wordt. Het 
is niet moeilijk daarin België te herkennen. De Assemblée trekt fel van leer tegen wat zij als 
uitwassen van commercialisering beschouwt.149 Zij vraagt daarbij onder meer aandacht voor de 
onaanvaardbare druk op de journalistiek om kwaliteitsjournalistiek op te offeren aan ‘infotainment’, 
wat volgens de Vergadering een mindere vorm van journalistiek is. De Parlementaire vergadering 
juicht dan ook de beslissing toe van haar Comité voor cultuur, wetenschap en onderwijs om een 
Algemeen Rapporteur over de Media aan te stellen. Niettemin zag het zich twee jaar later reeds 
opnieuw genoodzaakt haar bekommernissen in herinnering te brengen in Aanbeveling 1589 
(2003).150 Het legt daarin bijkomend de nadruk op de problemen die gepaard gaan met 
mediaconcentraties en de bedreigingen voor de vrijheid van meningsuiting in het kader van de strijd 
tegen terrorisme.  

Opvallend is dat zelfregulering in deze beide Aanbevelingen uit 2001 en 2003 veel minder 
prominent aanwezig is. Ter remediëring wordt niet meer in de eerste plaats naar de sector zelf 
gekeken, maar naar de lidstaten en de eigen organen van de Raad van Europa.  

§3. De formulering van de journalistieke rechten en plichten en de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

VOORTREKKERSROL - Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zonder twijfel een 
voortrekkersrol gespeeld in de bescherming van de journalistieke rechten en vrijheden. Haar 
jurisprudentie, waarin veel gewicht wordt toegekend aan de rol van de media en de journalistiek in 
een democratische rechtsstaat, is in de voorbije decennia uitgegroeid tot het centrale toetsingskader 
voor de uitingsvrijheid in Europa.151 Artikel 10 EVRM werkt rechtstreeks door in de Belgische 
rechtsorde. Dat houdt in dat zowel de Belgische wetgever(s), het bestuur als de Belgische 
rechtscolleges in hun optreden gebonden zijn aan de door het EVRM gewaarborgde grondrechten.  

PLAN - In een eerste punt gaan we na welke plaats het Europese Mensenrechtenhof in de rechtspraak 
geeft aan de regels die door het journalistieke beroep zelf zijn vastgesteld. De rechtspraak van het 
Europese Mensenrechtenhof kan echter ook vanuit een andere invalshoek worden belicht. Zij kan 
 
                                                 
 
148  Parl. Verg. RvE, Aanbeveling 1506, Vrijheid van expressie en informatie in de media in Europa, 24 april 2001. Zie ook het 

voorbereidende rapport van het Comité met betrekking tot Cultuur, Wetenschappen en Onderwijs van 19 maart 2001, van 
de hand van de Hongaarse rapporteur Gyula HEGYI, doc. 9000. 

149   “The merciless competition between media enterprises puts increasing pressure on editorial boards to ensure immediate 
coverage, at the expense of in-depth analysis and research. Cuts in editorial budgets and new ownership policies result in a 
decline of editorial standards and to increasing reliance on freelance journalists and consequent damage to professional 
responsibility. Investigative journalism is becoming unprofitable. Sensational stories and “advertorials” or “Big Brother”-
style programmes are replacing independent editorials. On the other hand, employed journalists are censored and often 
limited in expression by their employers – owners or chiefs of wireless media companies, editors of newspapers – when 
they impose their own views and political or commercial interest upon the journalist’s personality, name and professional 
responsibility.” 

150  Parl. Verg. RvE, Aanbeveling 1589 (2003), Vrijheid van expressie en informatie in de media in Europa, 28 januari 2003. 
Zie ook het voorbereidende rapport van de Finse rapporteur Tytti ISOHOOKANA-ASUNMAA, doc. 9640 rev. 

151  Zie recent daarover recent nog het rapport van N. EIJK, L. ASSCHER, N. HELBERGER en J. KABEL, De regulering van media 
in internationaal perspectief, Pallas Publications, Amsterdam, april 2005, 21. 
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met name ook grenzen stellen aan de speelruimte voor zelfregulering in de journalistiek. Dat komt 
aan bod in een tweede punt.  

 

1. De afweging van de journalistieke rechten en plichten in de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

1.1. Interpretatie en draagwijdte van artikel 10 EVRM ten aanzien van de journalistiek 
ARTIKEL 10 - Artikel 10 EVRM garandeert het recht van eenieder op “vrijheid van meningsuiting. 
Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden 
te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen (eigen 
cursivering). Hoewel journalisten en hun werkgevers, de media, geen expliciete vermelding hebben 
gekregen in artikel 10 EVRM staat als sinds het eerste Sunday Times-arrest uit 1979 vast dat ook de 
persvrijheid gegarandeerd is door artikel 10 EVRM.152 Zij is echter geenszins het alleenrecht van 
(professionele) perswerkers. Eenieder die zich van de pers bedient om zijn mening te uiten, geniet 
de bescherming van artikel 10 EVRM.153  

REIKWIJDTE - Artikel 10 EVRM overspant het gehele communicatieproces: het beschermt zowel 
activiteiten van informatiegaring, de uitingsvrijheid, de vrijheid om informatie en ideeën te 
verstrekken, de vrijheid om ze te verspreiden en door te zenden, als het recht van burgers om 
informatie te ontvangen.154 Het geeft verder geen indicaties over de aard van de verspreide 
boodschappen. Door de jaren heen zijn zo zowel politieke, commerciële als artistieke 
meningsuitingen op grond van artikel 10 beschermd (zij het in verschillende gradaties). Artikel 10 
EVRM beschermt verder niet alleen ideeën, maar ook bijvoorbeeld foto’s of tekeningen.155  

MEDIUMNEUTRAAL - Het Europese Mensenrechtenverdrag uit 1950 is tot slot medium-neutraal 
geformuleerd. Het maakt geen onderscheid naargelang het medium waarlangs inlichtingen of 
denkbeelden worden doorgegeven. Hoewel het EHRM in de zaak-Jersild benadrukt dat de vrijheid 
van meningsuiting zonder twijfel ook voor de audiovisuele media toepassing vindt, houdt het in zijn 
casuïstiek wel rekening met het medium of kanaal waarlangs een omstreden boodschap werd 
openbaar gemaakt. In de Jersild-zaak achtte het EHRM het feit dat het ging om een televisie-
interview een belangrijke factor bij de beoordeling van de plichten en verantwoordelijkheden van de 
journalist. Het Hof gaat er in zijn arrest – enigszins betwistbaar – van uit dat ‘algemeen geweten is’ 
dat de audiovisuele media een veel directer en krachtiger effect hebben dan de printmedia.156 In een 
 
                                                 
 
152  Hof Mensenrechten, Sunday Times t. Verenigd Koninkrijk, 26 april 1979, Series A, afl. 30, nr. 63. De nipte meerderheid 

waarop het Sunday Times-arrest steunt (elf rechters tegen negen), maakt meteen ook duidelijk dat de afweging van de 
persvrijheid aan andere grondrechten een delicate en moeilijke evenwichtsoefening is. 

153  V. COUSSIRAT-COUSTERE, “Article 10§2”, in L.E. PETTITI e.a., La convention européenne des droits de l’homme: 
commentaire article par article, Parijs, Economica, 1999 (2de ed.), 415. Zie bijvoorbeeld: Hof Mensenrechten, Lingens t. 
Oostenrijk, 8 juli 1986, Series A, afl. 103. 

154  D. VOORHOOF, “Guaranteeing the freedom and independence of the media”, in X., Media and democracy, Council of 
Europe Publishing, Straatsburg, 1998, 48. 

155  Met betrekking tot foto’s zie bijvoorbeeld: Hof Mensenrechten (derde sectie), Von Hannover t. Duitsland, zaak nr. 
59320/00, 24 juni 2004. In de zaak Cumpãnã en Mazãre tegen Roemenië hield de tweede sectie van het Hof een nationale 
veroordeling wegens de publicatie van een beledigende spotprent overeind: Hof Mensenrechten (tweede sectie), Cumpãnã 
en Mazãre t. Roemenië, zaak nr. 33348/96, 10 juni 2003, nrs. 56-57. De Grote Kamer van het Hof dacht daar anders over: 
Hof Mensenrechten (heroverweging door Grote Kamer), Cumpãnã en Mazãre t. Roemenië, zaak nr. 33348/96, 17 
december 2004 . 

156  Hof Mensenrechten, Jersild t. Denemarken, 23 september 1994, Series A, afl. 298, nrs. 31 en 34. Zie eerder ook al de 
beslissing van de voormalige Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in de zaak Purcell: ECRM, B. Purcell 
e.a. t. Ierland, 16 april 1991, zaak nr. 15404/89, over beperkingen opgelegd aan de Ierse omroep voor het uitzenden van 
interviews met o.a. leden van het IRA of Sinn Fein. De Commissie achtte een dergelijke regeling gerechtvaardigd, rekening 
houdend met de aanzienlijke macht en invloed, de onmiddellijke impact en de beperkte rechtzettingsmogelijkheden van de 
omroep: “Their impact is more immediate than that of the print media, and the possibilities for the broadcaster to correct, 
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zaak tegen Denemarken uit 2003 brengt het Hof die redenering in herinnering: “it is relevant to this 
assessment that the allegation was made at peak viewing time on a national TV station in a 
programme devoted to objectivity and pluralism; that it was therefore seen by a wide audience; and 
that the audio-visual media often have a much more immediate and powerful effect than the print 
media”.157 In het Selistö-arrest uit 2004 tot slot herhaalt het hof dat de methoden van objectieve en 
evenwichtige verslaggeving aanzienlijk kunnen verschillen, onder meer in functie van het 
medium.158

JURISPRUDENTIE - In de uitgebreide jurisprudentie waartoe artikel 10 EVRM in de afgelopen decennia 
aanleiding heeft gegeven, worden de leidinggevende principes voor de media en de journalistiek 
verder uitgediept. Artikel 10 EVRM kwam voor het eerst ter sprake in verband met de pers in een 
Belgische zaak. In casu verzette een journalist zich tegen het levenslange verbod dat hem was 
opgelegd om het beroep van journalist of auteur uit te oefenen. Nadat in 1961 de Belgische 
wetgeving terzake was aangepast in het voordeel van de betrokkene, werd de zaak echter van de rol 
geschrapt. Voor een eerste veroordeling in een perszaak zou het wachten worden tot het eerste 
Sunday Times-arrest uit 1979. Maar het Hof heeft sinds die tijd ruimschoots de gelegenheid 
gekregen om een stevig interpretatiekader van de persvrijheid in relatie tot artikel 10 EVRM uit te 
werken.159 Het benadrukt daarbij keer op keer de belangrijke rol van de pers als ‘hoeksteen van de 
democratie’, mede doordat de pers fungeert als een ‘publieke waakhond’.160 In een democratische 
samenleving is het de essentiële taak van de media om informatie en ideeën te verspreiden met 
betrekking tot alle zaken die het algemeen belang aangaan.161 In sommige arresten is er daarom niet 
alleen sprake van een recht, maar van een plicht van de journalistiek om deze informatie en ideeën 
te verstrekken.162 Aan die plicht beantwoordt het recht van het publiek om er kennis van te 
nemen.163 In de woorden van het Hof geldt het recht op vrijheid van meningsuiting niet alleen voor 
de communicator, maar ook voor de (potentiële) ontvanger in het kader van diens “right of the 
public to be properly informed” of “the public’s right to receive information”.164 Deze formule keert 
 
                                                 
 

qualify, interpret or comment on any statement made on radio or television are limited in comparison with those available 
to journalists in the press. Live statements could also involve a special risk of coded messages being conveyed, a risk which 
even conscientious journalists cannot control within the exercise of their professional judgment”. 

157  Hof Mensenrechten (eerste sectie), Pedersen en Baadsgaard t. Denemarken, zaak nr. 49017/99, 19 juni 2003, nr. 81 (ter 
herziening voorgelegd aan de Grote Kamer). Anderzijds moet worden opgemerkt dat het Hof het gebruikte medium niet in 
alle arresten even zwaar laat doorwegen. Dat blijkt ook reeds uit het feit dat de Grote Kamer van het Hof in haar revisie van 
de zaak niet zo nadrukkelijk ingaat op dit aspect. Niettemin blijft de Grote Kamer bij het oordeel dat eerder in 2003 was 
uitgesproken: geen schending van artikel 10 EVRM (Hof Mensenrechten (heroverweging door Grote Kamer), Cumpãnã en 
Mazãre t. Roemenië, zaak nr. 33348/96, 17 december 2004). 

158  Hof Mensenrechten (vierde sectie), Selistö t. Finland, zaak nr. 56767/00, 16 november 2004, nr. 59.  
159  De jurisprudentie van het Hof inzake artikel 10 neemt – tot wanhoop van de makers van allerlei overzichten – van jaar tot 

jaar toe. VOORHOOF rekende voor dat het aantal arresten dat in verband kon worden gebracht met de expressievrijheid in de 
eerste dertig jaar (tot 1991) beperkt bleef tot 24 arresten over de hele periode. In de volgende tien jaar liep dat aantal op tot 
gemiddeld tien arresten per jaar (1992-2001). In 2002 waren er maar liefst 32 en in 2003 al weer 37 arresten die toepassing 
maken van artikel 10 EVRM of waarin aspecten van de expressievrijheid aan de orde zijn (D. VOORHOOF, “Het Europese 
‘First Amendment’. De Straatsburgse jurisprudentie over artikel 10 EVRM: ruim 100 arresten in de periode september 
1999 - december 2003”, Mediaforum (Ned.) 2004, afl. 4 (deel 1), 106.

160  Hof Mensenrechten, Sunday Times t. Verenigd Koninkrijk, 26 april 1979, Series A, afl. 30, nr. 65; Hof Mensenrechten, 
Lingens t. Oostenrijk, 8 juli 1986, Series A, afl. 103, nr. 41; Hof Mensenrechten, Jersild t. Denemarken, 23 september 
1994, Series A, afl. 298, nr. 31; Hof Mensenrechten, Thorgeir Thorgeirson t. Ijsland, 25 juni 1992, Series A, afl. 239, nr. 
63; Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Dalban t. Roemenië, zaak nr. 28114/95, 28 september 1999, nrs. 48-49 en Hof 
Mensenrechten (Grote Kamer), Bladet Tromsø en Stensaas t. Noorwegen, zaak nr. 21980/93, 20 mei 1999, ECHR 1999-III, 
nr. 62. 

161  Hof Mensenrechten, Jersild t. Denemarken, 23 september 1994, Series A, afl. 298, nr. 31; Hof Mensenrechten, De Haes en 
Gijsels t. België, 24 februari 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I, nr. 37 en Hof Mensenrechten (Grote 
Kamer), Bladet Tromsø en Stensaas t. Noorwegen, zaak nr. 21980/93, 20 mei 1999, ECHR 1999-III, nr. 59. 

162  Zie bijvoorbeeld Hof Mensenrechten (derde sectie), Stambuk t. Duitsland, zaak nr. 37928/97, 17 oktober 2002, nr. 42. 
163  Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Fressoz en Roire t. Frankrijk, zaak nr. 29183/95, 21 januari 1999, nr. 51; Hof 

Mensenrechten, Thorgeir Thorgeirson t. Ijsland, 25 juni 1992, Series A, afl. 239, nr. 63. 
164  Hof Mensenrechten, Sunday Times t. Verenigd Koninkrijk, 26 april 1979, Series A, afl. 30, nrs. 64 en 65. Zie verder ook 

bijvoorbeeld Hof Mensenrechten, Lingens t. Oostenrijk, 8 juli 1986, Series A, afl. 103, nr. 41; Hof Mensenrechten, 
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in zijn algemeenheid met een grote regelmaat terug in de rechtspraak van het Hof, al moet worden 
opgemerkt dat er vooralsnog weinig concrete conclusies of toepassingen uit zijn voortgevloeid.165 In 
enkele recente arresten nuanceert het Hof het recht van het publiek enigszins. Zo reageert het Hof in 
de zaak von Hannover t. Duitsland tegen “a one-sided interpretation of the right of freedom of 
expression, that the media invade people’s privacy, claiming that their readers are entitled to know 
everything about public figures”.166 Het recht van het publiek om te weten gaat met name niet zover 
dat van publieke figuren op elk moment geweten moet zijn waar ze zijn en hoe ze zich in hun privé-
sfeer gedragen.167  

BEELD VAN DE JOURNALISTIEK - Het ideaalbeeld van de journalistiek dat in het EVRM en de 
bijhorende rechtspraak van het EHRM wordt opgehangen is dat van een vierde macht die controle 
uitoefent op het functioneren van de andere machten.168 Opdat zij die taak naar behoren zouden 
kunnen vervullen, moeten journalisten voldoende ‘ademruimte’ krijgen om hun job te doen. Zeker 
waar het politici of de regering aangaat, moeten harde stellingen kunnen worden ingenomen.169 De 
grenzen van de toelaatbare kritiek zijn daarom ruimer in de context van een politiek debat. De 
achterliggende overtuiging is dat het doen en laten van de regering in een democratie niet alleen 
door het parlement en de gerechtelijke autoriteiten moet worden opgevolgd, maar ook door de pers 
en de publieke opinie.170 Elke vorm van overheidsinmenging die de pers zou kunnen belemmeren of 
ontmoedigen in de uitoefening van haar taak wordt door het Hof streng gewikt en gewogen aan de 
criteria van artikel 10 EVRM. Dat alles betekent niet dat alleen de ‘serieuze’ pers of 
kwaliteitsjournalistiek de bescherming van artikel 10 EVRM geniet. Ook de zogenaamde roddel- of 
boulevardpers valt onder het toepassingsgebied van de vrijheid van meningsuiting. Wel zal het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens strenger toekijken op het respect voor artikel 10 
EVRM, wanneer de betwiste meningsuiting zich in de kern van het politiek of maatschappelijk 
debat bevindt, dan wanneer de meningsuiting op geen enkele manier bijdraagt aan welk debat 
ook.171 In enkele recente arresten en beslissingen heeft het Hof het vanuit die optiek opgenomen 
voor de bescherming van de privacy van enkele bekende personen tegen de roddel- of 
entertainmentpers.172 Oordelend over de juridische strijd van prinses Caroline van Monaco tegen de 
paparazzi zegt het Hof bijvoorbeeld dat: “…a fundamental distinction needs to be made between 
reporting facts – even controversial ones – capable of contributing to a debate in a democratic 
 
                                                 
 

Observer en Guardian t. Verenigd Koninkrijk, 26 november 1991, Series A, afl. 216, nr. 59 of, recenter, Hof 
Mensenrechten (tweede sectie), Colombani e.a . t. Frankrijk, zaak nr. 51279/99, 25 juni 2002, nrs. 55 en 64; Hof 
Mensenrechten (tweede sectie), Çetin e.a. t. Turkije, zaken nrs. 40153/98 en 40160/98, 13 februari 2003, nr. 64; Hof 
Mensenrechten (derde sectie), Sener t. Turkije, zaak nr. 26680/95, 18 juli 2000, nr. 46. 

165  Y. GALLAND, “Les obligations des journalistes dans la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme”, Rev. 
trim. D.H. 2002, 871. 

166  Het Hof citeert hier uit Resolutie (1998) 1165 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 26 juni 1998. 
167  Hof Mensenrechten (derde sectie), Von Hannover t. Duitsland, zaak nr. 59320/00, 24 juni 2004, nrs. 67 en 77. 
168  M. PERKINS, “International Law and the Search for Universal Principles in Journalism Ethics”, J.M.M.E. 2002, vol. 17, afl. 

3, 201. 
169  Hof Mensenrechten (vierde sectie), Lopes Gomes da Silva t. Portugal, zaak nr. 37698/97, 28 september 2000, nr. 33 e.v.; 

Hof Mensenrechten (eerste sectie), Scharsach en News Verlagsgesellschaft mbH t. Oostenrijk, zaak nr. 39394/98, 13 
november 2003. 

170  RYSSDAL, 1996, 8, geciteerd door M. PERKINS, “International Law and the Search for Universal Principles in Journalism 
Ethics”, J.M.M.E. 2002, vol. 17, afl. 3, 

171  Hof Mensenrechten (eerste sectie), Tammer t. Estland, zaak nr. 41205/98, 6 februari 2001, ECHR 2001-I, nr. 68; Hof 
Mensenrechten (derde sectie), Von Hannover t. Duitsland, zaak nr. 59320/00, 24 juni 2004. 

172  Zie Hof Mensenrechten (derde sectie), Von Hannover t. Duitsland, zaak nr. 59320/00, 24 juni 2004 (met noten van 
DOMMERING en SCHUIJT, in respectievelijk NJ (Ned.) 2005, 22 en Mediaforum 2004, afl. 7/8, nr. 27). Het Hof citeert verder 
zijn hierboven reeds besproken arrest Krone Verlag GmbBH & CO. KG t. Oostenrijk (zaak nr. 34315/96, 26 februari 2002) 
en twee beslissingen van 1 juli 2003 waarin klachten van Société Prima Presse tegen Frankrijk (Hof Mensenrechten, 1 juli 
2003, zaken nrs. 66910/01 en 712612/01) niet ontvankelijk werden verklaard. Zie verder ook: Hof Mensenrechten (vierde 
sectie), Jaime Campmany y Diez de Revenga en Juan Luís Lopez-Galiacho Perona t. Spanje), zaak nr. 54224/00, 
12 december 2000; Hof Mensenrechten, J. Bou Gibert en El Hogar Y La Moda SA t. Spanje, zaak nr. 14929/02, 13 mei 
2003 en Hof Mensenrechten (derde sectie), Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft MBH (II) t. Oostenrijk, 
zaak nr. 62746/00, 14 november 2002.  
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society relating to politicians in the exercise of their functions, for example, and reporting details of 
the private life of an individual who, moreover, as in this case, does not exercise official functions. 
While in the former case the press exercises its vital role of “watchdog” in a democracy by 
contributing to ‘impart[ing] information and ideas on matters of public interest (...)’ it does not do 
so in the latter case”. Hoewel het recht van het publiek om geïnformeerd te worden dus ook 
betrekking kan hebben op aspecten van het privé-leven van publieke personen – zeker waar het gaat 
om politici – oordeelt het Hof in casu dat de publicatie van de gewraakte foto’s en artikels geen 
andere doel dienden dan het bevredigen van de nieuwsgierigheid van “een bepaald publiek”. In die 
omstandigheden, aldus het Hof, “freedom of expression calls for a narrower interpretation”.173 De 
hamvraag in dergelijke gevallen is dus of de gewraakte artikels of foto’s een bijdrage leveren tot 
een debat van algemeen belang.174  

JOURNALISTIEKE VRIJHEID - Artikel 10 beschermt zowel de strekking van de verspreide ideeën en 
informatie, als de vorm waarin zij verspreid worden.175 Noch de nationale overheid, noch het Hof 
zelf dienen zich in te laten met specifieke journalistieke keuzes, bijvoorbeeld met betrekking tot de 
nieuwswaarde of de presentatie van een item.176 Journalisten moeten met andere woorden vrij 
kunnen kiezen of en onder welke vorm zij hun informatie en ideeën willen presenteren en welke 
documenten zij daarbij eventueel ter staving of illustratie wensen te publiceren.177 Anderzijds moet 
worden opgemerkt dat het Hof daar in zijn casuïstiek een feitelijke controle op uitoefent. Zo 
aanvaardt het EHRM dat het in de journalistiek de gewoonte is om de berichtgeving over thema’s 
van algemeen belang op te hangen aan concrete, individuele gevallen. Evenzo heeft het Hof 
herhaaldelijk bevestigd dat verslaggeving gebaseerd op interviews één van de belangrijkste 
technieken is waarmee de pers zijn vitale rol van waakhond uitoefent.178 Het Hof acht het ook 
normaal dat journalisten een zekere selectiviteit hanteren in de citaten die zij vermelden. Meer 
algemeen kan van journalisten niet verwacht worden dat zij een totale objectiviteit tentoon 
spreiden.179 In bepaalde gevallen moeten zij hun toevlucht kunnen nemen tot een zekere mate van 
overdrijving of zelfs provocatie. Volgens vaste rechtspraak geldt de vrijheid van meningsuiting 
immers ook, en misschien zelfs vooral, voor informatie of ideeën die kwetsen, shockeren of 
verwarring zaaien. Dat volgt uit de vereisten van pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid zonder 
dewelke er geen ‘democratische samenleving’ denkbaar is.180  

FEITEN EN WAARDE-OORDELEN - Het Hof maakt verder een belangrijk onderscheid tussen feiten en 
waardeoordelen, een principe dat overigens ook in verscheidene deontologische codes kan worden 
aangetroffen. Daar waar de correctheid van feiten kan worden bewezen, kan ten aanzien van 
waarde-oordelen geen bewijs worden geleverd of gevergd. Het zou immers, aldus het Hof, 
 
                                                 
 
173  Hof Mensenrechten (derde sectie), Von Hannover t. Duitsland, zaak nr. 59320/00, 24 juni 2004, nrs. 63 tot 66; Hof 

Mensenrechten (derde sectie), Krone Verlag GmbBH & CO. KG t. Oostenrijk (zaak nr. 34315/96, 26 februari 2002, nr. 37).  
174  Hof Mensenrechten (derde sectie), Von Hannover t. Duitsland, zaak nr. 59320/00, 24 juni 2004, nr. 76. 
175  Hof Mensenrechten, Jersild t. Denemarken, 23 september 1994, Series A, afl. 298, nr. 31; Hof Mensenrechten, Oberschlick 

t. Oostenrijk (nr. 1), 23 mei 1991, Series A, afl. 204, nr. 57. 
176  Hof Mensenrechten, Oberschlick t. Oostenrijk (nr. 1), 23 mei 1991, Series A, afl. 204; Hof Mensenrechten, Thorgeir 

Thorgeirson t. Ijsland, 25 juni 1992, Series A, afl. 239; Hof Mensenrechten, Schwabe t. Oostenrijk, 28 augustus 1992, 
Series A, afl. 242-B en Hof Mensenrechten, Jersild t. Denemarken, 23 september 1994, Series A, afl. 298. 

177  Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Fressoz en Roire t. Frankrijk, zaak nr. 29183/95, 21 januari 1999, nrs. 54-55. 
178  Hof Mensenrechten, Jersild t. Denemarken, 23 september 1994, Series A, afl. 298, nrs. 31 en 34; Hof Mensenrechten 

(vierde sectie), Selistö t. Finland, zaak nr. 56767/00, 16 november 2004, nrs. 52, 59 en 68; Hof Mensenrechten (derde 
sectie), Bergens Tidende e.a. t. Noorwegen, zaak nr. 26132/95, 2 mei 2000, nr. 57. 

179  Hof Mensenrechten (vierde sectie), Selistö t. Finland, zaak nr. 56767/00, 16 november 2004, nr. 63. 
180  Deze standaardoverweging werd ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting in zijn algemeenheid uitgewerkt in Hof 

Mensenrechten, Handyside t. Verenigd Koninkrijk, 7 december 1976, Series A, afl. 24, nr. 49. Voor de toepassing ervan op 
de pers, zie bijvoorbeeld Hof Mensenrechten, Jersild t. Denemarken, 23 september 1994, Series A, afl. 298, nr. 37; Hof 
Mensenrechten, Prager en Oberschlick t. Oostenrijk, 26 april 1995, Series A, afl. 313, nr. 38; Hof Mensenrechten (Grote 
Kamer), Bladet Tromsø en Stensaas t. Noorwegen, zaak nr. 21980/93, 20 mei 1999, ECHR 1999-III, nr. 59; Hof 
Mensenrechten (tweede sectie), Thoma t. Luxemburg, zaak nr. 38432/97, 29 maart 2001, nrs. 45-46 en Hof Mensenrechten 
(vierde sectie), Selistö t. Finland, zaak nr. 56767/00, 16 november 2004, nr. 46. 
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onaanvaardbaar zijn om de mogelijkheid van journalisten om kritische waardeoordelen uit te 
spreken, te beperken tot die gevallen waarin zij ook de waarheid van hun overtuigingen zouden 
kunnen aantonen. Het bewijzen van opinies is doorgaans een onmogelijke opdracht en zou de 
opinievrijheid – die een fundamenteel onderdeel uitmaakt van de door artikel 10 EVRM – in haar 
kern aantasten.181 Niettemin kunnen ook waarde-oordelen of opinies excessief zijn, met name 
wanneer zij elke feitelijke basis missen.182 De kwalificatie van de betwiste meningsuitingen als 
feitenrelaas dan wel als waarde-oordeel ligt in handen van de nationale rechter, zij het onder 
controle van het Europese Mensenrechtenhof.183  

GEEN ABSOLUUT RECHT - Niettegenstaande de verregaande erkenning en bescherming van de 
journalistieke vrijheid in de rechtspraak die het Hof op grond van artikel 10 EVRM heeft 
ontworpen, is de persvrijheid geenszins absoluut, zelfs niet wanneer de berichtgeving 
aangelegenheden van een zwaarwichtig maatschappelijk belang betreft. Het tweede lid van artikel 
10 EVRM verwijst uitdrukkelijk naar de eigen plichten en verantwoordelijkheden, alvorens te 
verduidelijken onder welke voorwaarden van overheidswege beperkingen aan de vrijheid van 
meningsuiting kunnen worden gesteld.184 Het EHRM heeft in die verwijzing meer gezien dan een 
loutere stijlformule, door in haar rechtspraak aan te nemen dat wie zich van de expressievrijheid 
bedient, meteen ook plichten en verantwoordelijkheden opneemt.185 Deze krijgen in de rechtspraak 
van het Hof hun volle betekenis wanneer de berichtgeving de reputatie van privé-personen aanvalt 
of de ‘rechten van anderen’ schaadt. In het bijzonder zal het Hof in die gevallen mee rekening 
houden met de vraag of de journalist daarbij de professionele standaarden van zorgvuldigheid in 
acht heeft genomen.186 In de rechtspraak van het Hof is zo de voorwaarde gegroeid dat de 
bescherming die artikel 10 EVRM aan journalisten biedt, onderworpen is aan de voorwaarde dat zij 
ter goeder trouw handelen om accurate en betrouwbare informatie te kunnen verstrekken, in 
overeenstemming met de journalistieke ethiek.187 Op de draagwijdte van deze precisering, die 
inmiddels een vast onderdeel is geworden van de casuïstiek van het Europese mensenrechtenhof, 
gaan we zo dadelijk verder in. Nu al kan worden opgemerkt dat de ‘plichten en 
verantwoordelijkheden’ die voortvloeien uit de expressievrijheid niet alleen gelden voor de 

 
                                                 
 
181  Onder meer: Hof Mensenrechten, Lingens t. Oostenrijk, 8 juli 1986, Series A, afl. 103, nr. 46; Hof Mensenrechten, 

Oberschlick t. Oostenrijk (I), 23 mei 1991, Series A, afl. 204, nr. 63; Hof Mensenrechten, De Haes en Gijsels t. België, 24 
februari 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I, nr. 42; Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Dalban t. 
Roemenië, zaak nr. 28114/95, 28 september 1999, nr. 49; Hof Mensenrechten (eerste sectie), McVicar t. Verenigd 
Koninkrijk, 7 mei 2002, zaak nr. 46311/99, ECHR 2002-III; Hof Mensenrechten (vierde sectie), Selistö t. Finland, zaak nr. 
56767/00, 16 november 2004; Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Nilsen en Johnsen t. Noorwegen [GC], zaak nr. 
23118/93, 25 november 1999, nr. 49; Hof Mensenrechten (tweede sectie), Perna t. Italië, zaak nr. 48898/99, 25 juli 2001 
(zie ook de revisie: 6 mei 2003); Hof Mensenrechten, Ukrainian Media Group t. Oekraïne, zaak nr. 72713/01, 29 maart 
2005, nr. 41-42; nr. 62. 

182  Hof Mensenrechten, De Haes en Gijsels t. België, 24 februari 1997, Reports 1997-I, nr. 47; Hof Mensenrechten (derde 
sectie), Jerusalem t. Oostenrijk, zaak nr. 26958/95, 27 februari 2001, ECHR 2001-II, nr. 43; Hof Mensenrechten 
(heroverweging door Grote Kamer), Pedersen en Baadsgaard t. Denemarken, zaak nr. 49017/99, 17 december 2004, nr. 
92; Hof Mensenrechten (derde sectie), Veraart tegen Nederland, nr. 10807/04, 30 november 2006 (met annotatie van E.J. 
DOMMERING, NJ (Ned.) 2007, afl. 30, 3837-3844. 

183  Hof Mensenrechten, Prager en Oberschlick t. Oostenrijk, 26 april 1995, Series A, afl. 313, nr. 36; Hof Mensenrechten 
(heroverweging door Grote Kamer), Pedersen en Baadsgaard t. Denemarken, zaak nr. 49017/99, 17 december 2004, nr. 
76. 

184  Ook het Hof heeft meermaals bevestigd dat eenieder die gebruik maakt van de expressievrijheid, waaronder journalisten, 
plichten en verantwoordelijkheden dient op te nemen. Zie verder. 

185  V. COUSSIRAT-COUSTERE, “Article 10§2”, in L.E. PETTITI e.a., La convention européenne des droits de l’homme: 
commentaire article par article, Parijs, Economica, 1999 (2de ed.), 410. 

186  G. COHEN-JONATHAN, “Article 10”, in L.E. PETTITI e.a., La convention européenne des droits de l’homme: commentaire 
article par article, Parijs, Economica, 1999 (2de ed.), 398. 

187  Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Fressoz en Roire t. Frankrijk, zaak nr. 29183/95, 21 januari 1999, ECHR 1999-I, nr. 
54. Over de draagwijdte van deze bepaling, zie verder. 
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journalisten zelf, maar ook voor de uitgevers die immers een medium bieden voor de verspreiding 
van opinies aan het publiek.188

GRENZEN AAN DE VRIJHEID - Wat het algemeen kader van artikel 10 betreft, is verder van belang dat 
artikel 10, tweede lid de voorwaarden verduidelijkt waaraan “formaliteiten, voorwaarden, 
beperkingen, of sancties” moeten voldoen opdat zij gerechtvaardigd zouden zijn in het licht van de 
vrijheid van meningsuiting. Vermits het gaat om uitzonderingen op het principe van de vrije 
meningsuiting moeten deze maatregelen in ieder geval restrictief worden geïnterpreteerd.189 
Anderzijds blijkt uit de analyse van de casuïstiek van het Hof dat er weinig beperkende of 
verbiedende maatregelen zijn die a priori uitgesloten zijn door artikel 10.190 Telkens zal het Hof in 
concreto nagaan in hoeverre de maatregel de toets aan artikel 10 EVRM kan doorstaan. Hoe 
ingrijpender de maatregel, hoe nauwgezetter uiteraard de controle die door het Hof wordt 
uitgeoefend.191 Die evaluatie gebeurt aan de hand van een drieledige toets.  

Legaliteitsvoorwaarde - In de eerste plaats moet de gewraakte inmenging in de vrijheid van 
meningsuiting bij wet voorzien zijn (legaliteitsvoorwaarde). Daarmee is bedoeld dat de inmenging 
een rechtsgrond moet hebben in het interne recht. Deze hoeft niet noodzakelijk een wet in formele 
zin te zijn, ook ongeschreven recht (bijvoorbeeld vaste rechtspraak over de aan een ‘wet’ te geven 
interpretatie) kan een voldoende basis bieden. Aan de rechtsgrond worden voorts kwalitatieve 
voorwaarden gesteld omtrent de toegankelijkheid en de voorzienbaarheid van de toepasselijke 
rechtsregels. Niet alleen moeten de rechtsonderhorigen in staat zijn de toepasselijke regels terug te 
vinden, maar ook moet de norm voldoende precies geformuleerd zijn zodat de rechtsonderhorige op 
redelijke wijze de draagwijdte ervan kan overzien en zijn gedrag er aan kan aanpassen. In een arrest 
tegen Frankrijk uit 2004 suggereert het Hof dat deze criteria strenger geïnterpreteerd kunnen 
worden voor professionelen. Aangenomen mag worden dat een journalist/auteur, uitgever en 
uitgeverij op de hoogte is van de draagwijdte van de wettelijke regels die voor zijn vak gelden en 
bijgevolg de eventuele juridische risico’s die gepaard gaan met de publicatie voldoende kan 
inschatten.192  

Legitimiteitsvoorwaarde - Vervolgens moeten de maatregelen een legitieme doelstelling nastreven die 
beantwoordt aan één van de in artikel 10, lid 2 opgesomde rechtsgoederen 
(legitimiteitsvoorwaarde), zoals het respect voor de rechten van anderen, het handhaven van het 
vertrouwen in de rechterlijke macht of de bescherming van de openbare orde. In het eerste Sunday 
Times-arrest bijvoorbeeld overweegt het Hof dat het vertrouwen van het publiek in het gerecht als 
“het eigenlijke forum voor de beslechting van juridische geschillen” niet zomaar op de helling mag 
worden gezet door het voeren van pseudoprocessen in de nieuwsmedia.193  

Noodzakelijkheidsvoorwaarde - Tot slot gaat het Hof na of de beperking van de vrije meningsuiting in 
casu noodzakelijk was in een democratische samenleving (noodzakelijkheidsvoorwaarde). Deze 
analyse maakt keer op keer het zwaartepunt uit van de beoordeling van het Hof. Bij het afwegen 
van deze voorwaarde houdt het Hof rekening met een veelheid van factoren, die moeten aantonen 
 
                                                 
 
188  Hof Mensenrechten (tweede sectie), Chauvy e.a. t. Frankrijk, zaak nr. 64915/01, 29 juni 2004, nr. 79. 
189  Hof Mensenrechten, Thorgeir Thorgeirson t. Ijsland, 25 juni 1992, Series A, afl. 239, nr. 63. 
190  Noch een gevangenisstraf, noch een (zij het beperkt) beroepsverbod, noch een boete, noch een publicatieverbod zijn a 

priori strijdig met artikel 10 EVRM. 
191  Het Hof toetst bijgevolg een ruim scala aan mogelijke overheidsinmengingen, gaande van de zeer ingrijpende maatregelen 

die in het vorige punt werden genoemd (beroepsverboden, publicatieverboden, inbeslagnames, veroordelingen tot 
gevangenisstraffen of hoog oplopende boetes) tot overheidsinmengingen met een veeleer beperkt restrictief of 
sanctionerend karakter.  

192  Hof Mensenrechten (tweede sectie), Chauvy e.a. t. Frankrijk, zaak nr. 64915/01, 29 juni 2004, nr. 45-48. Zie ook Hof 
Mensenrechten, Cantoni t. Frankrijk, 15 november 1996, Reports 1996-V, nr. 35. 

193  Hof Mensenrechten, Sunday Times t. Verenigd Koninkrijk, 26 april 1979, Series A, afl. 30, nr. 63. Het Hof kwam in deze 
zaak ultiem wel tot de conclusie dat de Britse sub judice regel in casu een onnodige en ongerechtvaardigde beperking van 
de uitingsvrijheid inhield. 
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dat de inmenging beantwoordde aan een dwingende maatschappelijke behoefte (‘pressing social 
need’), steunde op voldoende relevante gronden en (vooral) evenredig was aan het nagestreefde 
doel.194 De lidstaten dragen de eerste verantwoordelijkheid bij het maken van deze beoordeling, 
maar moeten dulden dat het Europees Hof hierop toezicht houdt en het laatste woord heeft.195 Het 
Hof gaat daarbij soms zeer ver in de feitelijke of inhoudelijke beoordeling van de gewraakte 
meningsuitingen.196 In de rechtspraak van het Hof tekenen zich zo een aantal parameters af die een 
rol (kunnen) spelen in de concretisering van de op zich vage noodzakelijkheidstoets. Zo zal het 
EHRM onder meer rekening houden met de evenredigheid van de overheidsinmenging, de inhoud 
of aard van de meningsuiting (waarbij maatschappelijke discussies een hogere beschermingsgraad 
genieten), met het recht op informatie van het publiek, de aard, ernst en het eventuele (ontradende) 
effect van de overheidsinmenging, het hoger geciteerde onderscheid tussen feiten en 
waardeoordelen, de intentie of doelstelling van de openbaarmaking van de informatie, het kanaal of 
medium waarlangs die openbaarmaking gebeurt en het taalgebruik of de journalistieke 
vormgeving.197  

BEPERKTE APPRECIATIEMARGE - Omwille van het belang dat de democratische samenleving heeft bij 
de werking van een vrije pers zal het Hof in perszaken extra waakzaam zijn en is de nationale 
appreciatiemarge in dit geval begrensd. Inmengingen in de vrijheid van de pers zijn volgens het Hof 
slechts verzoenbaar met artikel 10 EVRM indien ze gerechtvaardigd worden door een ‘overriding 
requirement in the public interest’.198 Het Hof houdt daarbij niet alleen rekening met reële 
beperkingen die de lidstaten stellen aan de persvrijheid, maar ook met het potentiële ‘chilling effect’ 
of de ‘verkillende werking’ van bepaalde maatregelen ten aanzien van de persvrijheid.199 Vooral bij 
het bepalen van de strafmaat dienen rechters zich te matigen om te vermijden dat journalisten zich 
geremd zouden voelen om hun democratische functie ten volle te vervullen.200 Die laatste 
overweging lag bijvoorbeeld aan de basis van het Goodwin-arrest waarin het Hof de bescherming 
van de journalistieke bronnen aanhaalt als één van de basisvoorwaarden voor de persvrijheid. Een 
rechterlijk bevel om de bronnen te onthullen kan ertoe leiden dat bronnen opdrogen en dat de pers 
zich meer terughoudend gaat opstellen.201  

VERREGAANDE BESCHERMING - Volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens is er dus ruimte voor een overheidsinmenging in de journalistieke vrijheid, voor zover de 
opgelegde beperkingen, voorzien zijn bij wet, beantwoorden aan een in het tweede lid van artikel 10 

 
                                                 
 
194  Hof Mensenrechten, Sunday Times t. Verenigd Koninkrijk, 26 april 1979, Series A, afl. 30, nr. 62; Hof Mensenrechten, 

Barthold t. Duitsland, 25 maart 1985, Series A, afl. 90, nr. 55. 
195  Hof Mensenrechten, Bladet Tromsø and Stensaas t. Noorwegen [GC], zaak nr. 21980/93, 20 mei 1999, nr. 58, ECHR 

1999-III en Hof Mensenrechten, Nilsen en Johnsen t. Noorwegen [GC], zaak nr. 23118/93, 25 november 1999, nr. 43, 
ECHR 1999-VIII. 

196  D. VOORHOOF, Handboek mediarecht, 36. 
197  Zie hierover in detail: D. VOORHOOF, “Art. 10 EVRM en de vrijheid van de media”, in K. RIMANQUE (ed.), Jaarboek 

Mensenrechten van het interuniversitair centrum mensenrechten 1995-96, Antwerpen, Maklu, 1996, 120-132. VOORHOOF 
somt dertien elementen op die een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de dwingende sociale noodzakelijheid van een 
bepaalde overheidsinmenging.  

198  Hof Mensenrechten, Goodwin t. Verenigd Koninkrijk, 27 maart 1996, ECHR, Recueil 1996-II, nr. 39 ; Hof Mensenrechten 
(Grote Kamer), Fressoz en Roire t. Frankrijk, zaak nr. 29183/95, 21 januari 1999, nr. 51. 

199  Hof Mensenrechten, Lingens t. Oostenrijk, 8 juli 1986, Series A, afl. 103, nr. 44; Hof Mensenrechten, Bladet Tromsø en 
Stensaas t. Noorwegen [GC], zaak nr. 21980/93, nr. 64, ECHR 1999-III, Hof Mensenrechten, Thorgeir Thorgeirson 
t. Ijsland, 25 juni 1992, Serie A, afl. 239, nr. 68. 

200  Zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke beoordelingsmarge die aan nationale rechters moet worden gelaten, kijkt het 
Hof daarom nauwgezet toe op de proportionaliteit van de opgelegde sanctie. Zie daarover onder meer: Hof Mensenrechten, 
Tolstoy Miloslavsky t. Verenigd Koninkrijk, 13 juli 1995). Op die gronden hervormde de grote kamer van het Hof een 
eerste beslissing van een gewone kamer in de zaak Cumpãnã en Mazãre t. Roemenië (Hof Mensenrechten (heroverweging 
door Grote Kamer), Cumpãnã en Mazãre t. Roemenië, zaak nr. 33348/96, 17 december 2004). 

201  Over het concept ‘chilling effect’ in het Amerikaanse en Belgische recht en de rechtspraak van het Hof Mensenrechten, zie: 
recent: K. LEMMENS, “Se taire par peur: l’effet dissuasif de la responsabilité civile sur la liberté d’expression”, AM 2005, 
afl. 1, 32-40. 

250 



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

opgesomd doel en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Globaal kan daarbij worden 
aangestipt dat journalistieke uitingen omwille van hun cruciale rol in een democratische 
samenleving een verregaande bescherming genieten, zeker wanneer zij kaderen in een algemeen 
maatschappelijk debat over controversiële thema’s. De beleidsruimte van staten op dit punt is dan 
ook klein. Het Hof zal streng toezien of eventuele inmengingen van overheidswege in de 
journalistieke vrijheid wel aan de eerder geciteerde criteria beantwoorden. Het zal daarbij de 
concrete draagwijdte van de plichten en verantwoordelijkheden van de journalist onder meer laten 
afhangen van de concrete situatie en de technische middelen die zijn gebruikt voor de verspreiding 
van de journalistieke boodschap.202 De Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens heeft deze criteria overigens vrij recent nog eens uitdrukkelijk bevestigd in Perna t. Italië van 
6 mei 2003.203

POSITIEVE VERPLICHTINGEN - Herhalen we tot slot dat nationale overheden niet alleen een 
onthoudingsplicht hebben, maar dat aan de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid ook 
positieve verplichtingen verbonden zijn voor de nationale overheid. In de zaak Osgür Gündem liep 
Turkije zo een veroordeling op omdat het volgens de Straatsburgse rechters onvoldoende 
maatregelen had genomen om de publicatievrijheid van een koerdisch-gezinde krant te 
waarborgen.204 In een arrest van 28 maart 2000 (Kilic t. Turkije) kwam het Hof tot een veroordeling 
van de Turkse staat, niet op basis van artikel 10 EVRM, maar op grond van artikel 2 EVRM, nadat 
het had vastgesteld dat de autoriteiten tekort waren geschoten in hun plicht tot bescherming van het 
leven van een journalist die eerder uitdrukkelijk om bescherming had gevraagd.205

1.2. Erkenning van de deontologie in de rechtspraak op grond van artikel 10 EVRM  
Ons interesseert vooral de plaats die het Hof en – in vroegere tijden – de Commissie toebedelen aan 
de journalistieke deontologie en zelfregulering. Vastgesteld kan worden dat overwegingen met 
betrekking tot de journalistieke deontologie in toenemende mate binnensijpelen in de rechtspraak 
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.206  

1.2.1. Verwijzingen naar de journalistieke deontologie in de rechtspraak van het Hof: een 
bloemlezing 
PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN - De ruime bescherming die het Hof voorbehoudt voor 
journalisten en de media, heeft het nooit gehinderd om – met verwijzing naar het tweede lid van 
artikel 10 EVRM - ook herhaaldelijk stil te staan bij de plichten en verantwoordelijkheden van de 
media en hun mediawerkers.207 Hoewel de plichten en verantwoordelijkheden op zichzelf 
beschouwd geen beperkingen van de vrijheid van meningsuiting kunnen rechtvaardigen, zullen zij 
wel mee in overweging genomen worden voor de afbakening van de noodzaak van een eventuele 
beperking van overheidswege. Uit de verwijzing naar de plichten en verantwoordelijkheden in 
artikel 10, lid 2 volgt een bijzondere zorgvuldigheidsplicht, op basis waarvan diegene die zich op de 
vrijheid van meningsuiting beroept zich in een aantal gevallen gematigd en terughoudend moet 
opstellen, bijvoorbeeld ter bescherming van bijzondere categorieën, zoals minderjarigen, of omwille 
van een specifieke status en functie (bijvoorbeeld voor ambtenaren, rechters of artsen). De plichten 
en verantwoordelijkheden zijn op die manier parameters voor de appreciatiemarge die een staat 

 
                                                 
 
202  Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Fressoz en Roire t. Frankrijk, zaak nr. 29183/95, 21 januari 1999, nr. 52. 
203  Hof Mensenrechten (heroverweging door Grote Kamer), Perna t. Italië, zaak nr. 48898/99, 6 mei 2003, nr. 39. 
204  Hof Mensenrechten (vierde sectie), Özgür Gündem t. Turkije, zaak nr. 23144/93, 16 maart 2000, nrs. 42-43. 
205  Hof Mensenrechten (eerste sectie), Kiliç t. Turkije, zaak nr. 22492/93, 28 maart 2000, nrs. 77-80. Zie ook Hof 

Mensenrechten (tweede sectie), Tepe t. Turkije, zaak nr. 27244/95, 9 mei 2003, nr. 191. 
206  Zie ook D. VOORHOOF, “Journalisten zonder grenzen?”, AM 2000, 36-48, die onder meer wijst op een toenemende 

‘osmose’ tussen journalistieke ethiek en recht (p. 40 e.v.).  
207  Hof Mensenrechten, Jersild t. Denemarken, 23 september 1994, Series A, afl. 298, nr. 31. 
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wordt toegestaan bij de beoordeling van de noodzaak om de vrijheid van meningsuiting te 
beperken.208

SUNDAY TIMES - Al in het Sunday Times-arrest van 26 april 1979 houdt het Hof in zijn afweging 
rekening met het feit dat het litigieuze artikel in gematigde en genuanceerde termen was opgesteld 
en voldoende aandacht besteedde aan de argumenten van beide partijen.209 Het principe van hoor en 
wederhoor was met andere woorden gerespecteerd, al bevat het arrest geen expliciete verwijzing 
naar een deontologische regel in die zin.  

RESPECT VOOR ETHIEK ALS CRITERIUM VOOR ONTVANKELIJKHEID - In latere zaken keren overwegingen 
met betrekking tot de journalistieke deontologie terug in enkele beslissingen over de (on-
)ontvankelijkheid van klachten. In een beslissing van 27 oktober 1998 noemde de toenmalige 
Commissie voor de Rechten van de Mens het respect voor de journalistieke ethiek als criterium om 
uit te maken of een klacht kon worden toegelaten: “factors to be analysed in this respect, ... may 
include the seriousness and the breadth of the accusations made by the journalist, the question 
whether there had been adequate previous research and factual basis for the accusations, the 
journalist’s good faith and respect for the ethics of journalism”.210 Belangrijk voor deze context is 
nog dat de Commissie bij de beoordeling of de nationale veroordeling van de journalist 
gerechtvaardigd en proportioneel was in het licht van artikel 10 EVRM, rekening hield met het feit 
dat de Nederlandse Raad voor de Journalistiek eerder tot het besluit was gekomen dat de betrokken 
artikels de grenzen van wat in de professionele journalistiek toelaatbaar is hadden overschreden.211 
De Commissie gaf daarmee een bijzonder gewicht aan de beslissing van het zelfreguleringsorgaan 
van de Nederlandse media. 

JOURNALISTIEKE DEONTOLOGIE IN BEOORDELING TEN GRONDE - De journalistieke deontologie heeft van 
het EHRM ook in de arresten ten gronde erkenning gekregen. Het Hof verwijst uitvoerig naar 
aspecten van de journalistieke ethiek in het arrest Prager en Oberschlick van 26 april 1995. In casu 
ging het over erg kritische commentaren over de persoonlijke en professionele integriteit van een 
rechter, zonder dat de journalist in kwestie zijn beschuldigingen kon staven of ooit een zitting van 
de geviseerde rechter had bijgewoond. Uit het feitenrelaas blijkt dat de nationale rechters bij hun 
veroordeling van de journalist in kwestie op meerdere punten schendingen van de goede trouw en 
de journalistieke deontologie hadden vastgesteld. Zo had de journalist in kwestie de rechters geen 
mogelijkheid tot wederwoord geboden, en bleek dat hij slechts een zeer oppervlakkig eigen 
onderzoek had gevoerd. In de loop van de procedure gaf de journalist toe geen enkele zitting te 
hebben bijgewoond en de inhoud van een aantal oude persartikels te hebben overgenomen zonder 
de feiten te toetsen. In de procedure voor het EHRM riep de Oostenrijkse regering daarom in dat 
Prager zich bezwaarlijk op zijn goede trouw kon beroepen, aangezien hij de meest elementaire 
regels van de journalistiek met de voeten getreden had: “Mr Prager could not plead good faith in his 
defence as he had neglected the most elementary rules of journalism, in particular those which 
require a journalist to verify personally the truth of information obtained and to give the persons 
concerned by such information the opportunity to comment on it”. Het Hof houdt met die 
vaststellingen expliciet rekening in haar afweging van de noodzakelijkheid van de nationale 
veroordeling van de journalist. Hoewel zij bepaalde grenzen niet mag overschrijden, is het de taak 
van de pers om – op een wijze die in overeenstemming is met haar plichten en 
verantwoordelijkheden – informatie en ideeën te verstrekken over politieke vragen en andere 

 
                                                 
 
208  V. COUSSIRAT-COUSTERE, “Article 10§2”, in L.E. PETTITI e.a., La convention européenne des droits de l’homme: 

commentaire article par article, Parijs, Economica, 1999 (2de ed.), 410. 
209  Hof Mensenrechten, Sunday Times t. Verenigd Koninkrijk, 26 april 1979, Series A, afl. 30, nr. 62. 
210  ECRM, H.N. t. Italië, 27 oktober 1998, zaak nr. 18902/91. Dezelfde opsomming van criteria komt terug in ECRM, Panev t. 

Bulgarije, 3 december 1997, zaak nr. 35125/97. Een belangrijke nuance daarbij is dat het in beide gevallen ging om een 
journalist die in eigen land wegens laster veroordeeld was.  

211  ECRM, Bart A. Middelburg, Sytze Van der Zee en Het Parool t. Nederland, 21 oktober 1998, nr. 28202/95. 
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aangelegenheden van publiek belang. Ook kritiek leveren op het gerecht behoort daartoe, al mag 
daarbij niet vergeten worden dat de rechterlijke macht eveneens een bijzondere plaats en taak heeft 
in de rechtsstaat. Enige ingetogenheid kan daarom op zijn plaats zijn, zeker nu de discretieplicht 
magistraten verbiedt om de pers van antwoord te dienen.212 In casu stelt het Hof vast dat de 
veroordeling van Prager ingegeven en gerechtvaardigd werd door de ernst van de door hem geuite 
beschuldigingen. Belangrijk voor deze context is dat het Hof daarbij opmerkt dat Prager in haar 
opinie zich niet kon beroepen op “his good faith or compliance with the ethics of journalism. The 
research that he had undertaken does not appear adequate to substantiate such serious 
allegations”.213 Een nipte meerderheid van de rechters van het EHRM kwam op basis van die 
overwegingen tot het besluit dat de veroordeling van Prager en zijn uitgever niet onevenredig was 
ten aanzien van het in casu nagestreefde doel, de bescherming van de reputatie van anderen en de 
vrijwaring van het gezag en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.214  

Een jaar later breekt het Hof voor de Rechten van de Mens een lans voor het journalistieke 
bronnengeheim, mét verwijzing naar (onder meer) het feit dat het bronnengeheim al in veel 
journalistieke codes als centraal beginsel is erkend.215 In de zaak Worm t. Oostenrijk uit 1997 brengt 
het Hof een ander traditioneel principe uit de journalistieke deontologie (of methodologie) in 
herinnering, wanneer het er op wijst dat de journalist beter had moeten duidelijk maken dat hij 
iemand citeerde. In casu stelde het EHRM geen schending vast van artikel 10 EVRM.216

TOENEMENDE NADRUK OP VERANTWOORDELIJKHEDEN - Naarmate de jaren vorderen, verwijst het Hof 
nadrukkelijker naar de (deontologische) verplichtingen en verantwoordelijkheden van journalisten. 
In een bekende zaak tegen België, het arrest De Haes en Gijsels van 24 februari 1997, knoopt het 
Hof duidelijker dan voorheen aan bij de verwijzing naar plichten en verantwoordelijkheden uit het 
tweede lid van artikel 10 EVRM. In paragraaf 37 beklemtoont het Hof: “that the press plays an 
essential role in a democratic society. Although it must not overstep certain bounds, in particular in 
respect of the reputation and rights of others, its duty is nevertheless to impart - in a manner 
consistent with its obligations and responsibilities - information and ideas on all matters of public 
interest, including those relating to the functioning of the judiciary” [eigen cursivering]. Verder 
overweegt het Hof dat de betwiste artikels een massa aan gedetailleerde informatie bevatten en 
steunden op grondig onderzoek vanwege de journalisten. De journalisten kon daarom, aldus het 
Hof, geen professionele tekortkoming worden verweten. Het is immers precies de taak van de pers 
om informatie en ideeën over aangelegenheden van publiek belang te verstrekken, mede vanuit het 
recht van het publiek om er kennis van te nemen. Het Hof stelt tot slot vast dat het merendeel van de 
gepubliceerde informatie ten gronde niet betwist werd en dat over het algemeen geen twijfel kon 
bestaan over de betrouwbaarheid van het werk dat de journalisten hadden verricht.217  

Sinds het arrest De Haes en Gijsels is de verwijzing naar de plichten en verantwoordelijkheden in 
talloze arresten hernomen.218 Het argument speelt vooral een rol bij de afweging van de 
 
                                                 
 
212  Hof Mensenrechten, Prager en Oberschlick t. Oostenrijk, 26 april 1995, Series A, afl. 313, nrs. 33-34. 
213  Ibid., nr. 37. 
214  Ibid., nr. 39. 
215  Hof Mensenrechten, Goodwin t. Verenigd Koninkrijk, 27 maart 1996, ECHR, Recueil 1996-II, nr. 39: “Protection of 

journalistic sources is one of the basic conditions for press freedom, as is reflected in the laws and the professional codes of 
conduct in a number of Contracting States ...”. Ook in latere arresten heeft het Hof het opgenomen voor het journalistieke 
bronnengeheim: Hof Mensenrechten (vierde sectie), Roemen en Schmit t. Luxemburg, zaak nr. 51772/99, 25 februari 2003, 
nr. 57 en Hof Mensenrechten (tweede sectie), Ernst e.a. t. België, zaak nr. 33400/96, 15 juli 2003. 

216  Hof Mensenrechten, Worm t. Oostenrijk, 29 augustus 1997, Reports 1997-V, nr. 55. Zie D. VOORHOOF, “Journalisten 
zonder grenzen?”, l.c., 45. 

217  Hof Mensenrechten, De Haes en Gijsels t. België, 24 februari 1997, Reports 1997-I, nr. 37. 
218  Hof Mensenrechten (heroverweging door Grote Kamer), Pedersen en Baadsgaard t. Denemarken, zaak nr. 49017/99, 17 

december 2004, nr. 71; Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Fressoz en Roire t. Frankrijk, zaak nr. 29183/95, 21 januari 
1999, nr. 52; Hof Mensenrechten (vierde sectie), Selistö t. Finland, zaak nr. 56767/00, 16 november 2004, nr. 48; Hof 
Mensenrechten (eerste sectie), News Verlags GmbH & CoKG t. Oostenrijk, zaak nr. 31457/96, 11 januari 2000, nrs. 55-56; 
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noodzakelijkheid van een beperking van de journalistieke vrijheid. Wanneer de journalist de eigen 
deontologie heeft gerespecteerd en dus voorzichtig en te goeder trouw is te werk gegaan met als 
ultieme doelstelling relevante en waarheidsgetrouwe informatie te kunnen doorgeven aan zijn 
publiek, zal het Hof al snel vinden dat een restrictieve of sanctionerende tussenkomst van de 
overheid niet door de beugel kan.219 Omgekeerd zal het Hof, wanneer blijkt dat de journalist aan 
deze plichten tekort geschoten is, de nationale beperking van de persvrijheid sneller gerechtvaardigd 
achten. 

FRESSOZ EN ROIRE - Deze benadering wordt verduidelijkt in het arrest Fressoz en Roire tegen 
Frankrijk (Canard Enchaîné). In dit allereerste arrest van het EHRM ‘nieuwe stijl’ (na de 
inwerkingtreding van het elfde protocol), brengt het Hof vooreerst onder de aandacht dat artikel 10 
EVRM en het vitale belang van de persvrijheid de journalist niet exonereren van de gewone regels 
van de strafrechtelijke aansprakelijkheid: “Indeed, paragraph 2 of Article 10 defines the boundaries 
of the exercise of freedom of expression. It falls to be decided whether, in the particular 
circumstances of the case, the interest in the public’s being informed outweighed the ‘duties and 
responsibilities’ the applicants had (...)”.220 Vervolgens herhaalt het Hof dat het aan de journalisten 
is om te beslissen of zij het al dan niet nodig achten om hun overtuigingsstukken te publiceren. Het 
vervolgt met de afweging dat artikel 10 EVRM de rechten beschermt van journalisten om 
informatie te verstrekken over aangelegenheden van algemeen belang “provided that they are 
acting in good faith and on an accurate factual basis and provide ‘reliable and precise’ information 
in accordance with the ethics of journalism”.221 Die benadering was eerder ook al gevolgd door de 
Commissie in haar ontvankelijkheidsbeslissing.222 Het Hof volgt de Commissie in de vaststelling 
dat de veroordeling van een journalist en de verantwoordelijke uitgever van het satirische weekblad 
Canard Enchaîné die uittreksels hadden gepubliceerd uit de belastingaangifte van een Peugeot-
topman, artikel 10 schendt. Het Hof neemt daarbij in overweging dat de feiten waarover verslag was 
uitgebracht en de goede trouw van de journalist onbetwist waren: “Mr Roire, who verified the 
authenticity of the tax assessments, acted in accordance with the standards governing his profession 
as a journalist”. De publicatie van de betwiste documenten was niet alleen relevant, maar droeg ook 
bij tot de geloofwaardigheid van de berichtgeving.223

LATERE ARRESTEN - Ook in latere arresten volgt het Hof dit spoor. In Bladet Tromsø t. Noorwegen 
van 20 mei 1999 is een meerderheid van de rechters van oordeel dat de pers moet kunnen voortgaan 
op informatie uit officiële documenten, zonder dat zij de plicht heeft om de inhoud van deze 
documenten te controleren.224 In casu had een journalist stukken gepubliceerd uit een vernietigend 
rapport over wanpraktijken in de zeehondenjacht van de hand van een (omstreden) 
overheidsinspecteur, zonder dat rapport nogmaals te checken en zonder veel eerbied voor de 
privacy van de betrokkenen. De Noorse overheid wierp op dat de krant in strijd met de nationale 

 
                                                 
 

Hof Mensenrechten (derde sectie), Du Roy en Malaurie t. Frankrijk, zaak nr. 34000/96, 3 oktober 2000, ECHR 2000-X, nr. 
27; Hof Mensenrechten, Thoma t. Luxemburg, zaak nr. 38432/97, 29 maart 2001, nr. 45; Hof Mensenrechten (tweede 
sectie), Colombani e.a . t. Frankrijk, zaak nr. 51279/99, 25 juni 2002, nr. 55; Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Perna t. 
Italië, 6 mei 2003, nr. 39.  

219  Hof Mensenrechten (derde sectie), Du Roy en Malaurie t. Frankrijk, zaak nr. 34000/96, 3 oktober 2000, ECHR 2000-X, 
nrs. 34-37. D. VOORHOOF, “Het Europese ‘First Amendment’. De Straatsburgse jurisprudentie over artikel 10 EVRM, 
1999-2003 (deel 2)”, Mediaforum (Ned.) 2004, afl. 6, 198-211. 

220  Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Fressoz en Roire t. Frankrijk, zaak nr. 29183/95, 21 januari 1999, nr. 52. 
221  Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Fressoz en Roire t. Frankrijk, zaak nr. 29183/95, 21 januari 1999, nr. 54. 
222  ECRM, Fressoz en Roire t. Frankrijk, nr. 29183/95, 26 mei 1997, 74-75: “les requérants avaient vérifié et rapporté la 

preuve de leurs informations dans le respect des règles de l’éthique journalistique”. 
223  Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Fressoz en Roire t. Frankrijk, zaak nr. 29183/95, 21 januari 1999, nr. 54-55. Het Hof 

gaat daarmee in tegen een eigenheid van het Franse recht ten gevolge waarvan de publicatie van de gegevens weliswaar vrij 
is, maar het document waaruit die gegevens zijn geput geheim moet blijven (C. BIGOT, “L’affaire dite du Canard Enchaîné 
devant la Cour européenne des droits de l’homme”, Rev. trim. D.H. 1999, 692-693). 

224  Deze stelling wordt bevestigd in Hof Mensenrechten (vierde sectie), Selistö t. Finland, zaak nr. 56767/00, 16 november 
2004, nr. 60. 
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ethische code had gehandeld door onvoldoende aandacht te schenken aan het principe van hoor en 
wederhoor, de betrokkenen identificeerbaar te maken én de informatie onvoldoende te controleren. 
Dertien van de zeventien Europese rechters oordeelden echter dat de krant geen professionele fout 
had begaan. Omdat het geciteerde rapport tot stand gekomen was in opdracht van de overheid, 
mocht de krant er van uitgaan dat de informatie erin waarheidsgetrouw was, zelfs al had die 
overheid laten weten het rapport nog te willen onderzoeken vooraleer het officieel te maken. In 
randnummer 65 stelt het Hof: “Article 10 of the Convention does not (...) guarantee a wholly 
unrestricted freedom of expression even with respect to press coverage of matters of serious public 
concern. Under the terms of paragraph 2 of the Article the exercise of this freedom carries with it 
‘duties and responsibilities’, which also apply to the press. These “duties and responsibilities” are 
liable to assume significance when, as in the present case, there is question of attacking the 
reputation of private individuals and undermining the “rights of others”. (…) By reason of the 
“duties and responsibilities” inherent in the exercise of the freedom of expression, the safeguard 
afforded by Article 10 to journalists in relation to reporting on issues of general interest is subject to 
the proviso that they are acting in good faith in order to provide accurate and reliable information in 
accordance with the ethics of journalism”. In dit concrete geval zorgde de toepassing van de 
journalistieke deontologie meteen ook voor discussie binnen het Hof. Drie rechters lieten in een 
dissenting opinion optekenen dat weinig verhalen zo belangrijk kunnen zijn dat ethische 
basisnormen als het controleren van feiten opgeofferd kunnen worden ten voordele van de 
commerciële voordelen van een scoop. Door de persvrijheid in dit geval toch te laten prevaleren, 
geeft het Hof - aldus deze dissidente stemmen - een verkeerd signaal aan de Europese pers: “We are 
not persuaded that the Court’s approach in this case which exonerated the applicant newspaper from 
this elementary requirement will actually advance the cause of press freedom since it undermines 
respect for the ethical principles which the media voluntarily adhere to. Article 10 may protect the 
right for the press to exaggerate and provoke, but not to trample over the reputation of private 
individuals.”225

In Lopes Gomes da Silva tegen Portugal zegt het Hof veel belang te hechten aan het feit dat naast 
het betwiste editoriaal een aantal uittreksels uit recente artikels waren gepubliceerd ter illustratie en 
staving van de in het editoriaal ingenomen stellingen. Op die manier gaf zij, aldus het Hof, in 
overeenstemming met de regels van het journalistieke beroep, de lezers de kans zich een eigen 
mening te vormen.226 Ook in bijvoorbeeld Thoma tegen Luxemburg (2001), Colombani tegen 
Frankrijk en Selistö tegen Finland wordt de naleving van de journalistieke deontologie door de 
betrokken uitgevers en/of journalisten aangehaald ter legitimatie van de rechtmatigheid van de 
publicatie en van het ongeoorloofd karakter van de overheidsinmenging.227

In andere uitspraken speelt de toetsing aan de beroepsregels in het nadeel van de betrokken 
journalisten. In McVicar tegen het Verenigd Koninkrijk (7 mei 2002) vond het Hof onvoldoende 
aanwijzingen dat de journalist in kwestie zich afdoende had ingespannen om de zware 
beschuldigingen van doping aan het adres van een beroemde sprinter voorafgaandelijk aan de 
publicatie te verifiëren. In casu vond het Hof dat deze beschuldigingen feitelijke verklaringen 
waren, waarvan de journalist de waarheid moest kunnen aantonen. Het brengt terzake zijn uitspraak 
van Bladet Tromsø en Stensaas in herinnering die met zich meebrengt dat een krant alleen in 
 
                                                 
 
225  Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Bladet Tromsø en Stensaas t. Noorwegen, zaak nr. 21980/93, 20 mei 1999, ECHR 

1999-III. Ook in de zaak- Bergens Tidende e.a. t. Noorwegen van 2 mei 2000 onderwerpt het Hof Mensenrechten de 
rechten van de journalisten met betrekking tot verslaggeving over kwesties van algemeen belang aan de voorwaarden dat 
de belanghebbenden te goeder trouw handelen, en dat zij juiste en geloofwaardige informatie verstrekken met het oog op 
het respect voor de journalistieke deontologie.  

226  Hof Mensenrechten (vierde sectie), Lopes Gomes da Silva t. Portugal, zaak nr. 37698/97, 28 september 2000, nr. 35. 
227  Hof Mensenrechten (vierde sectie), Lopes Gomes da Silva t. Portugal, zaak nr. 37698/97, 28 september 2000, nr. 35; Hof 

Mensenrechten (tweede sectie), Thoma t. Luxemburg, zaak nr. 38432/97, 29 maart 2001, nr. 64; Hof Mensenrechten 
(tweede sectie), Colombani e.a . t. Frankrijk, zaak nr. 51279/99, 25 juni 2002, nr. 65; Hof Mensenrechten (vierde sectie), 
Selistö t. Finland, zaak nr. 56767/00, 16 november 2004, nrs. 53-54. 
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bijzondere omstandigheden verschoond kan worden van zijn normale plicht om feitelijke 
verklaringen die lasterlijk zijn voor private individuen afdoende te controleren alvorens tot 
publicatie over te gaan.228 In de zaak McVicar besluit het Hof dat de veroordeling van McVicar niet 
in strijd was met art. 10 EVRM, omdat de journalist er niet in geslaagd was de correctheid van zijn 
gegevens of de betrouwbaarheid van zijn bronnen te staven; de aantijgingen waren slechts gesteund 
op ‘circumstantial evidence’.229 Eenzelfde redenering leidde in 2003 tot een gunstig arrest voor de 
Deense staat. In de zaak Pedersen en Baadsgaard tegen Denemarken (2003) ging het met name 
over beschuldigingen geuit ten aanzien van een politiecommissaris. Opnieuw was het Hof (eerst de 
eerste sectie en later ook de Grote Kamer) niet overtuigd dat het voorafgaandelijk onderzoek van de 
journalist adequaat of voldoende was om de beweerde doofpot-operatie hard te maken.230  

ONTVANKELIJKHEIDSONDERZOEK - Merken we tot slot nog op dat de kwestie van de journalistieke 
ethiek vaak al vroeger in de procedure ter sprake komt. De verwaarlozing van de journalistieke 
ethiek blijft ook onder het nieuwe Hof een reden om een klacht onontvankelijk te verklaren. In een 
beslissing van 3 april 2003 was het Hof van oordeel dat een journaliste bij de publicatie van 
lasterlijke aantijgingen “a failli à son obligation professionnelle et éthique de fournir à la société des 
informations exactes et dignes de crédit, lui incombant en sa qualité de journaliste”.231 In de zaak 
Gaudio t. Italië herneemt het Hof in het kader van een dergelijke beoordeling overigens de criteria 
die de vroegere Commissie noemde in H.N. t. Italië en Panev t. Bulgarije: de veroordeling van een 
journalist wegens laster moet bijgevolg bekeken worden in het licht van: “the seriousness and the 
breadth of the accusations made by the journalist, the question whether there had been adequate 
previous research and factual basis for the accusations, the journalist’s good faith and respect for the 
ethics of journalism”.232

1.2.2. Analyse: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als controleur van de 
journalistieke deontologie? 
BEOORDELING IN CONCRETO - Het Mensenrechtenhof heeft er steeds nauwlettend op toegezien dat het 
EVRM meer zou zijn dan een papieren belofte. Dit streven naar een effectieve en concrete 
grondrechtenbescherming heeft het EHRM er toe gebracht om een hele waaier aan feitelijke 
elementen omtrent de werkelijke situatie van de verzoeker en de omstandigheden van het verzoek in 
zijn overwegingen te betrekken.233 In die zin is het niet meer dan logisch dat het Hof reeds van bij 
het eerste Sunday Times-arrest rekening houdt met de wijze waarop de betrokken journalisten hun 
beroep hadden uitgeoefend.  

JOURNALISTIEKE ETHIEK ALS VOORWAARDE VOOR BESCHERMING - Uit bovenstaande bloemlezing uit de 
rechtspraak mag echter duidelijk zijn dat het Hof – alvast minstens in zijn formulering – 
nadrukkelijker is gaan verwijzen naar de plichten en verantwoordelijkheden van de journalist. Sinds 
het midden van de jaren negentig lijkt het de verwijzing naar de plichten en verantwoordelijkheden 
in artikel 10, twee lid aan te grijpen om nuances aan te brengen in de verregaande bescherming - 
 
                                                 
 
228  Hof Mensenrechten (eerste sectie), McVicar t. Verenigd Koninkrijk, 7 mei 2002, zaak nr. 46311/99, ECHR 2002-III, nr. 84. 
229  Hof Mensenrechten (eerste sectie), McVicar t. Verenigd Koninkrijk, 7 mei 2002, zaak nr. 46311/99, ECHR 2002-III, nr. 86. 

Vgl. Hof Mensenrechten (tweede sectie), Perna t. Italië, zaak nr. 48898/99, 25 juli 2001, nr. 45 (zie ook de revisie: 6 mei 
2003). 

230  Hof Mensenrechten (eerste sectie), Pedersen en Baadsgaard t. Denemarken, zaak nr. 49017/99, 19 juni 2003, nrs. 72 en 82. 
Zie ook de herziening door de Grote Kamer, die het arrrest van de eerste sectie handhaaft: Hof Mensenrechten 
(heroverweging door Grote Kamer), Pedersen en Baadsgaard t. Denemarken, zaak nr. 49017/99, 17 december 2004. 

231  Hof Mensenrechten, I. Harlanova t. Letland, zaak nr. 57313/00, 3 april 2003. 
232  Hof Mensenrechten, beslissing over de ontvankelijkheid in de zaak Gaudio t. Italië (eerste sectie), 21 februari 2002, zaak 

nr. 43525/98. Zie ook bijvoorbeeld de onontvankelijkheidsbeslissing in de zaak Galina Chernysheva t. Rusland (Hof 
Mensenrechten, nr. 77062/01, 10 juni 2004). Vergelijk met de hoger geciteerde ontvankelijkheidbeslissingen van de 
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens: ECRM, H.N. t. Italië, nr. 18902/91, 27 oktober 1998 en ECRM, 
Panev t. Bulgarije, nr. 35125/97, 3 december 1997. 

233  Dat maakt het soms moeilijk om het relatieve gewicht van elk van die overwegingen in het geheel van de beslissing in te 
schatten. Daarom moet voorzichtig worden omgesprongen met conclusies over de argumentatie van het Hof. 
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sommigen zullen zeggen ‘overbescherming’234 - van de pers en de journalistiek. De overweging dat 
“the exercise of freedom of expression carries with it duties and responsibilities, and the safeguard 
afforded by Article 10 to journalists is subject to the proviso that they are acting in good faith in 
order to provide accurate and reliable information in accordance with the ethics of journalism” heeft 
in ieder geval een vaste plaats gekregen in de noodzakelijkheidstoets waaraan het EHRM 
beperkende maatregelen onderwerpt.235 De plichten en verantwoordelijkheden van journalisten 
komen met name ter sprake in die zaken waarin het Hof een afweging moet maken tussen feitelijke 
verklaringen die zijn gedaan door een journalist aan de ene kant en de rechten van anderen, 
bijvoorbeeld de bescherming van de privacy of de eer en goede naam, anderzijds.236 Het Hof komt 
daarmee tegemoet aan de kritiek die het in het verleden wel eens kreeg dat haar rechtspraak op dit 
punt te vaag en te weinig consequent was.237  

Het is niet geheel zeker in hoeverre deze benadering een daadwerkelijke breuk vormt met de 
vroegere rechtspraak van het EHRM inzake artikel 10 EVRM. De formuleringswijze die het Hof 
hanteert, lijkt op het eerste gezicht te suggereren dat de bescherming van artikel 10 voortaan 
afhankelijk wordt gesteld van de vraag of de journalist te goeder trouw en met respect voor de 
journalistieke ethiek en de goede trouw getracht heeft accurate en betrouwbare informatie te 
verstrekken. Die indruk wordt versterkt doordat deze overweging in arresten soms voorafgegaan 
wordt door de waarschuwing dat artikel 10 van de Conventie geen onbeperkte expressievrijheid 
garandeert. Een dergelijke verschuiving zou een duidelijke koerswijziging zijn in het licht van 
artikel 10 EVRM. Dat artikel verwijst in zijn tweede lid immers wel naar de plichten en 
verantwoordelijkheden die de vrijheid van meningsuiting met zich meebrengt, maar alleen in het 
kader van de strikt te interpreteren uitzonderingen op dat principe. De nieuwe formulering lijkt 
daarentegen te suggereren dat de principiële bescherming van artikel 10 EVRM afhankelijk is van 
het gedrag van de journalisten in kwestie. 

 
                                                 
 
234  Zie daarover bijvoorbeeld S. PEYROU-PISTOULEY, “L’extension regrettable de la liberté d’expression à l’insulte” [noot 

onder Oberschlick t. Oostenrijk (2) van 1 juli 1997], Rev. trim. D.H. 1998, 593-607 ; P. DE FONTBRESSIN, “Les arrêts du 17 
décembre 2004 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Grande Chambre) – vers un principe de dignité de 
l’information ?”, Rev. trim. D.H. 2005, 385-386 ; P. LAMBERT, “Les restrictions à la liberté de la presse et la marge 
d’appréciation des états au sens de la jurisprudence de Strasbourg”, Rev. trim. D.H. 1996, 143-156. Deze laatste heeft 
vooral kritiek op de ruime appreciatiemarge die de lidstaten gelaten wordt in de afweging van de persvrijheid aan de 
rechten van anderen.  

235  In dit verband kan worden opgemerkt dat het Hof in de zaak Lunde tegen Noorwegen diezelfde principes doortrekt naar 
wetenschappelijke publicaties (Lunde t. Noorwegen, zaak nr. 38318/97, 13 februari 2001). De zaak betrof een socioloog die 
een onderzoek had gepubliceerd over de belangrijkste Noorse racistische groeperingen en individuen, met vermelding van 
namen (waarvan sommige onterecht aan de lijst waren toegevoegd). In de zaak Steur tegen Nederland, waarin de vrije 
meningsuiting van een advocaat bij de verdediging van zijn cliënt aan de orde was, houdt het Hof eveneens rekening met 
het waarheidsgehalte van de verklaringen van de advocaat en de goede trouw en eerlijkheid van diens optreden. Met 
betrekking tot uitlatingen van een advocaat ten koste van de reputatie van privépersonen, zie ook: Hof Mensenrechten 
(derde sectie), Veraart tegen Nederland, nr. 10807/04, 30 november 2006, nr. 51 en 53: “the special nature of the legal 
profession has a certain impact on their conduct in public, which must be discreet, honest and dignified” en “It cannot be 
doubted that the applicant was entitled to make public statements in his clients’ interest, even outside the courtroom, subject 
to the proviso that he was acting in good faith and in accordance with the ethics of the legal profession”. In  casu werden 
door de advocaat in de media zeer zware beschuldigingen geuit tegenover een therapeut; de advocaat was hiervoor in eigen 
land tuchtrechtelijk veroordeeld. Het tuchtrechtcollege had echter nagelaten de feitelijke grondslag van de beschuldigingen 
na te gaan, waardoor de veroordeling van de advocaat volgens het Hof Mensenrechten strijdig was met artikel 10 EVRM. 

236  Hof Mensenrechten, Bergens Tidende e.a. t. Noorwegen, nr. 53; Hof Mensenrechten (vierde sectie), Selistö t. Finland, zaak 
nr. 56767/00, 16 november 2004, nr. 55: “…the existence of facts can be demonstrated, whereas the truth of value 
judgments is not susceptible of proof (…). As the issues in the present case concerned factual statements it is of great 
importance that the duties and responsibilities mentioned above were respected. 

237  Zie bijvoorbeeld bij P . LAMBERT, “Les restrictions à la liberté de la presse et la marge d’appréciation des états au sens de la 
jurisprudence de Strasbourg”, Rev. trim. D.H. 1996, 143-156. 
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Bij nader toezien, lijkt deze conclusie evenwel te verregaand.238 Een eerste tegenargument houdt 
verband met de plaats van de journalistieke ethiek in de redenering van het Hof. Te noteren valt dat 
het Hof de verwijzing naar de journalistieke ethiek slechts aanvoert bij de toepassing van de 
noodzakelijkheidstoets. De goede trouw van de journalist en diens oprechte betrachting om 
waarheidsgetrouwe en betrouwbare informatie te verstrekken is één element in die beoordeling, 
naast de vele andere die hoger al genoemd werden.239 Concreet zal het Hof sneller aanvaarden dat 
het beperkende overheidsoptreden noodzakelijk was, wanneer kan worden aangetoond dat de 
journalist zelf in gebreke bleef bij de toepassing van zijn beroepsnormen. Wanneer integendeel 
blijkt dat de journalist in kwestie te goeder trouw en met respect voor de zorgvuldigheidsnormen die 
eigen zijn aan het beroep heeft gehandeld, dan zal het Hof moeilijker aanvaarden dat de journalist 
aansprakelijk wordt gesteld voor de eventuele gevolgen die hij door het uitoefenen van zijn 
journalistieke werk heeft teweeggebracht. Aan de orde is dus niet de vraag of de journalist wel van 
de bescherming van artikel 10 EVRM kan genieten. Dat wordt bevestigd door de 
onontvankelijkheidsbeslissing in een zaak van de Verdens Gang, het grootste dagblad in 
Noorwegen, en haar journalist Kari Aarstad, waarin het Hof een waslijst aan schendingen van de 
journalistieke deontologie vaststelt, maar de krant en de journalist geenszins de bescherming van 
artikel 10 EVRM ontzegt. De klacht werd weliswaar afgewezen, maar louter in toepassing van de 
noodzakelijkheidstoets. In casu had een Noorse journalist een artikel gepleegd waarin een plastisch 
chirurg er lichtzinnig van werd beschuldigd bereid te zijn geweest een liposuctie uit te voeren op 
een patiënte met een zwaar verleden van eetstoornissen. Met de Noorse rechters die eerder over de 
zaak hadden geoordeeld, stelde het Hof Mensenrechten echter vast dat het artikel eenzijdig was, dat 
- ondanks het feit dat er geen tijdsdruk verbonden was aan de publicatie - de betrokken arts 
onvoldoende de kans was geboden tot het formuleren van een weerwoord, dat de bewoordingen van 
het artikel onzorgvuldig waren, dat onvoldoende onderscheid was gemaakt tussen feiten en 
stellingnamen en dat de krant onvoldoende stappen had ondernomen om de feitelijke beweringen uit 
het artikel op hun waarheidsgehalte te toetsen.240 Op geen enkel moment had de krant immers 
kunnen aantonen dat de chirurg op de hoogte was geweest van het medisch verleden van zijn 
patiënte.241 Deze duidelijke en grove schendingen van de journalistieke deontologie doen het Hof 
besluiten dat de klacht van de krant wegens schending van artikel 10 ongegrond was. Belangrijk is 
dat het Hof nergens in twijfel trekt dat de journalist en de krant de bescherming van artikel 10 
EVRM zouden kunnen inroepen, maar de nationale beperking van artikel 10 EVRM in casu 
gerechtvaardigd acht omdat zij op voldoende en relevante motieven steunde en bijgevolg niet 
onevenredig was.  

Ten tweede, zou het beperken van de bescherming van artikel 10 EVRM tot de journalisten die zich 
‘ethisch gedragen’ indruisen tegen de doorgaans gehanteerde stelling dat de vrijheid van 
meningsuiting óók de vrijheid impliceert om zich op sommige momenten onverantwoordelijk te 
gedragen. Dat is de prijs die betaald moet worden voor de positieve rol die de media en journalistiek 
op basis van hun vrijheid vervullen. Een maximale vrijheid creëert optimale kansen voor 
creativiteit, vindingrijkheid en het op gang brengen van veranderingen. Daarbij is het 
onvermijdelijk dat de media in hun rol van waakhond ook al eens de verkeerde bijten. Uiteraard is 
het niet de bedoeling dat de media en hun journalisten zich als pitbulls gaan gedragen en moet het 
toebrengen van schade zoveel mogelijk worden vermeden, maar dit kan nooit een absolute 
 
                                                 
 
238  In dezelfde zin: Y. GALLAND, “Les obligations des journalistes dans la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme”, Rev. trim. D.H. 2002, 855 ; V. COUSSIRAT-COUSTERE, “Article 10§2”, in L.E. PETTITI e.a., La convention 
européenne des droits de l’homme: commentaire article par article, Parijs, Economica, 1999 (2de ed.), 410. 

239  Zo bijvoorbeeld de aard en ingrijpendheid van de opgelegde sanctie (zie, bijvoorbeeld, Hof Mensenrechten (Grote Kamer), 
Ceylan t. Turkije [GC], zaak nr. 23556/94, 8 juli 1999, ECHR 1999-IV, nr. 37 en Hof Mensenrechten (eerste sectie), 
Tammer t. Estland, zaak nr. 41205/98, 6 februari 2001, ECHR 2001-I, nr. 69). 

240  Beslissing inzake de ontvankelijkheid van de zaak nr. 45710/99, Verdens Gang en Kari Aarstad t. Noorwegen, 16 oktober 
2001. 

241  In die zin onderscheidde de zaak zich ook van een eerdere zaak tegen Noorwegen, Bergens Tidende t. Noorwegen, waarin 
ook lasterlijke aantijgingen aan de orde waren, maar deze op een kern van waarheid berustten. 

258 



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

voorwaarde zijn voor de uitoefening van de vrijheid. Wie de door het Hof gestelde voorwaarde 
goed leest, merkt dat die nuance ook reeds in de door het Hof gehanteerde formule zit. Vereist is 
niet dat de journalist te goeder trouw is en zijn beroepsethiek respecteert, maar dat hij (of zij) te 
goeder trouw heeft gehandeld om, zoals zijn (of haar) beroepsethiek het voorschrijft, accurate en 
betrouwbare informatie te kunnen verstrekken. Deze stelling vindt bovendien steun in de hoger 
geciteerde rechtspraak van het Hof zelf, waar het stelt dat de vrijheid van meningsuiting zich ook 
uitstrekt tot provocatieve, schokkende of beledigende uitingen. Journalisten mogen daarom bij het 
uitoefenen van hun taak hun toevlucht nemen tot een zekere mate van overdrijving of provocatie. 
De vraag is niet zozeer of de journalistiek nog wel ‘onverantwoordelijk’ mag zijn, maar wel hoe de 
vrijheid om zich op sommige momenten onverantwoordelijk te gedragen en de mogelijkheden om 
de journalist ter verantwoording te roepen, billijk zijn verdeeld.242

De Belgische rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Françoise Tulkens, 
verduidelijkte vanuit die optiek de verhouding tussen rechten en plichten in artikel 10 §2 EVRM op 
een colloquium van de Raad van Europa over de expressievrijheid en de bescherming van de 
privacy uit 1999: “The idea is not to establish a sort of parallelism between ‘rights’ and ‘duties’. 
Nor is it to subordinate one concept to the other or maintain that freedom of expression ‘has to be 
deserved’. More subtly and fundamentally, the wording of the Convention calls on each person 
concerned, according to his individual or social position in the freedom of expression that is 
guaranteed, to think in terms both of freedom and of responsibility and to act accordingly. Whoever 
exercises freedom of expression also undertakes (and I use the word ‘undertake’ advisedly, as it 
means to take upon oneself voluntarily and is quite different from ‘ascribe’) the duties and 
responsibilities which these freedoms entail. It is in that sense that freedom of expression is a 
complex freedom.”243

Zo bekeken, wijkt de lijn die het Hof in recente uitspraken volgt, niet spectaculair af van de 
basisprincipes en evaluatiemethode die het in 1976 heeft uitgetekend in het Handyside-arrest.244 In 
dat arrest beklemtoonde het Hof dat eenieder die zijn expressievrijheid uitoefent (in casu geen 
journalist) ‘plichten en verantwoordelijkheden’ opneemt, waarvan de draagwijdte afhangt van zijn 
situatie en de gebruikte technische middelen. Met die plichten en verantwoordelijkheden moet 
worden rekening gehouden bij de beoordeling of de betwiste overheidsinmenging beantwoordt aan 
een legitiem doel dat haar noodzakelijk maakt in een democratische samenleving. Bij het uitoefenen 
van die taak analyseert het Hof de zaak in zijn geheel, met inbegrip van de argumenten en 
bewijsstukken die door de verzoeker voor de nationale rechter zijn aangevoerd.245 Het rekening 
houden met de goede trouw van de betrokkene en diens betrachting om eerlijke en juiste informatie 
te verstrekken, past volledig in de neiging die het Hof sinds Handyside heeft vertoond om 
verregaand rekening te houden met de concrete feitelijkheden van de zaak. Wel lijkt het Hof steeds 
minder appreciatiemarge te laten aan de lidstaten en consistenter en nadrukkelijker de supervisie te 
houden.246

 
                                                 
 
242  D. MCQUAIL, “Accountability of Media to Society: Principles and Means”, E.J.C. 1997, afl. 4, 528. 
243  F. TULKENS, “Freedom of expression and information in a democratic society and the right to privacy under the European 

Convention on Human Rights: a comparative look at Articles 8 and 10 of the Convention in the case-law of the European 
Court of Human Rights”, in X., Freedom of expression and the right to privacy, Raad van Europa, Straatsburg, 23 
september 1999, DH-MM (2000) 7, 19. 

244  Hof Mensenrechten, Handyside t. Verenigd Koninkrijk, 29 april 1976, nr. 49. Zie ook Y. GALLAND, “Les obligations des 
journalistes dans la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme”, Rev. trim. D.H. 2002, 855. 

245  Hof Mensenrechten, Handyside t. Verenigd Koninkrijk, 29 april 1976, nr. 49-50. Deze benadering is bevestigd door de 
Grote Kamer in haar heroverweging in de zaak Perna t. Italië: Hof Mensenrechten (heroverweging door Grote Kamer), 
Perna t. Italië, zaak nr. 48898/99, 6 mei 2003.  

246  D. VOORHOOF, “Het Europese ‘First Amendment’. De Straatsburgse jurisprudentie over artikel 10 EVRM, 1999-2003 (deel 
2)”, Mediaforum (Ned.) 2004, afl. 6, 211. 
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Toch mag de verschuiving in de gehanteerde formulering ook niet als betekenisloos van tafel 
worden geveegd. Het blijft een feit dat het Hof nu systematisch melding maakt van een criterium 
dat het in vroegere rechtspraak niet als dusdanig expliciet poneerde. Daaruit kan worden afgeleid 
dat de recente rechtspraak de plichten en verantwoordelijkheden van journalisten meer op de 
voorgrond plaatst. Volgens sommigen maakt deze démarche deel uit van een voornemen van het 
Hof om een duidelijkere basis te bieden voor de bescherming van de rechten van anderen tegen al te 
opdringerige journalistiek.247 Het is dus de vraag in hoeverre de hoger geciteerde bewering van 
rechter Tulkens dat artikel 10, tweede lid er niet op gericht is plichten en verantwoordelijkheden 
voor te schrijven, maar veeleer gezien moet worden als een oproep om vrijwillig de aan de 
uitingsvrijheid verbonden verantwoordelijkheden op te nemen, nog geldt. Zelfs indien definitieve 
conclusies over een mogelijke verstrenging van de rechtspraak op dit ogenblik moeilijk te trekken 
zijn, kan niet ontkend worden dat de nieuwe formulering minstens een opstapje kan betekenen voor 
een dergelijke evolutie in de toekomst. Door de plichten en verantwoordelijkheden meer te 
beklemtonen en zelf nader in te vullen, werpt het Hof zich nadrukkelijker op als beoordeler en 
bewaker van de journalistieke deontologie. Een bijkomend probleem is dat het Hof door de 
verwijzing naar de journalistiek-ethische verplichtingen minstens de indruk creëert dat het 
deontologische normen zoals die bijvoorbeeld zijn opgenomen in de deontologische codes, zal 
transponeren naar juridische, afdwingbare normen.248 Volgens sommigen kent het Hof daarmee een 
‘nieuwe glans en extra legitimiteit’ toe aan deze normen, die op zich geen positiefrechtelijke 
normen zijn.249 Naar ons aanvoelen is de verwijzing naar de journalistieke ethiek in de arresten van 
het Hof evenwel minder gelukkig. Niet duidelijk is waarop het Hof zijn invulling van deze ‘ethics 
of journalism’ steunt. Het Hof verwijst vooralsnog bijvoorbeeld slechts naar concrete 
deontologische bepalingen voor zover die eerder in de zaak zijn aangevoerd voor de nationale 
rechter of – zoals in de Goodwin-zaak – ter staving van een beschermingsmaatregel voor de 
journalist. De verwijzing naar de journalistieke ethiek lijkt in de rechtspraak van het Hof meer de 
rol te vervullen van een algemene zorgvuldigheidsnorm waaraan het Hof het journalistieke gedrag 
afmeet. Het ware dan beter indien het Hof daarvoor zijn eigen formulering zou hanteren, los van 
een verwijzing naar de journalistieke beroepsethiek.  

1.2.3. Overzicht van enkele door het Hof Mensenrechten erkende ‘journalistieke plichten en 
verantwoordelijkheden’ 
Bekijken we tot slot even concreet welke journalistieke plichten het Hof zoal in zijn rechtspraak 
betrekt. We vermelden daarbij telkens de overeenkomstige deontologische principes uit de twee 
belangrijkste teksten inzake deontologie voor de Belgische context: De Internationale Verklaring 
der plichten en rechten van de journalist (1971)250 en de nationale Code van journalistieke 

 
                                                 
 
247  In die zin: Y. GALLAND, “Les obligations des journalistes dans la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme”, Rev. trim. D.H. 2002, 856-858 en P. DE FONTBRESSIN, “Les arrêts du 17 décembre 2004 de la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme (Grande Chambre) – vers un principe de dignité de l’information ?”, Rev. trim. D.H. 2005, 398 
e.v. . De Fontbressin bespreekt in zijn bijdrage de herzieningsarresten in de zaken Cumpãnã en Mazãre t. Roemenië (zaak 
nr. 33348/96) en Pedersen en Baadsgaard t. Denemarken (zaak nr. 49017/99). Beide zaken betroffen discussies die 
verband hielden met een algemeen maatschappelijk thema (in tegenstelling tot de zaak Von Hannover). Toch weerhield dat 
de Grote Kamer van het Hof er niet van de betrokken journalisten terecht te wijzen.  

248  Zie in die zin Y. GALLAND en P. DE FONTBRESSIN, die daarin een mogelijkheid zien voor het Hof om haar rechtspraak met 
betrekking tot de journalistieke plichten te verrijken en zo een grotere bijdrage te leveren tot een kwaliteitsvolle pers. 
GALLAND somt daarna verschillende bepalingen op uit deontologische codes die volgens hem een aanvulling zouden 
kunnen brengen aan de huidige rechtspraak inzake artikel 10 EVRM (Y. GALLAND, “Les obligations des journalistes dans 
la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme”, Rev. trim. D.H. 2002, 869). 

249  W.J.H.T. DUPONT, “Onrechtmatige uitingen” (hoofdstuk VIII), in F.W. GROSHEIDE (ed.), Hoofdstukken Communicatie- en 
Mediarecht, Ars Aequi Libri, 2000, 363-364. 

250  Aanvaard te München op 24 en 25 november 1971 door de afgevaardigden van de journalistenvakbonden van de (toen 
nog) zes lidstaten van de Europese Gemeenschap en vervolgens aanvaard door de Internationale Federatie van Journalisten 
op het kongres van Istanboel in 1972. 
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beginselen (1982)251. Beide teksten komen later nog meer in detail aan bod, maar worden hier al 
geciteerd om te illustreren dat het EHRM concreet invulling geeft aan een groot aantal principes die 
door het journalistieke beroep erkend zijn als onderdeel van de professionele deontologie. 

a) De persvrijheid ten dienste van het publiek 
Centraal staat de plicht het publiek zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen die het 
algemeen belang aangaan. Het verband tussen de persvrijheid en een goed voorgelichte publieke opinie komt 
zowel in de geciteerde deontologische codes als in de rechtspraak van het EHRM naar voren.252 In punt 1 van 
de Belgische code van journalistieke beginselen klinkt het dat de pers het recht moet hebben “ongehinderd 
gegevens te verzamelen en informatie en commentaren te publiceren teneinde de vorming van de publieke 
opinie te verzekeren”. Luidens de Internationale Verklaring der plichten en rechten van de journalist is het de 
eerste plicht de waarheid te eerbiedigen, “welke ook de gevolgen voor hem mogen zijn. Dit vloeit voort uit 
het recht van het publiek om de waarheid te kennen”. In de preambule bij die Verklaring wordt het recht van 
het publiek om de feiten en de opinies te kennen genoemd als de grondslag van het geheel van de rechten en 
plichten van de journalist. De verantwoordelijkheid van de journalisten tegenover het publiek heeft luidens 
deze verklaring voorrang op elke andere, in het bijzonder op deze tegenover hun werkgever en tegenover de 
overheid.  

b) Respect voor de waarheid: ‘check en dubbelcheck’ van informatie 
De kernboodschap van nationale en internationale deontologische verklaringen laat zich eenvoudig 
samenvatten als een plicht van de pers om eerlijk, open, juist en correct te informeren.253

Het recht van het publiek op waarheidsgetrouwe informatie impliceert uiteraard dat de journalist de feiten 
respecteert. De Belgische Code van journalistieke beginselen eist in dat verband dat de feiten “onpartijdig 
verzameld en weergegeven worden”.254  

De verplichting om juiste en betrouwbare informatie te verschaffen staat zoals gezegd ook centraal in de 
toetsingscriteria die het EHRM systematisch in herinnering brengt wanneer de rapportage van een journalist, 
zelfs over zaken die een fundamenteel maatschappelijk belang raken, getoetst moet worden aan de rechten 
van anderen. In een heel aantal arresten gaat het Hof in detail na of de journalist voldoende inspanningen 
heeft geleverd om de gepubliceerde informatie afdoende te controleren alvorens tot de verspreiding ervan 
over te gaan. Aldus zegt het Hof in Fressoz en Roire tegen Frankrijk: “Mr Roire, who verified the authenticity 
of the tax assessments, acted in accordance with the standards governing his profession as a journalist”.255 
Ook in andere arresten beklemtoont het Hof dat het verifiëren van de informatie vóór de openbaarmaking 
ervan een essentiële plicht is van de journalist. Het nalaten daarvan kan een reden zijn om de nationale 
inmenging in de persvrijheid gerechtvaardigd te achten. In Busuioc tegen Moldavië klinkt het dat: “It appears 
that the applicant did not verify the information before publication which, as a journalist, he ought to have 
done. The applicant himself admitted during the domestic proceedings to having published inaccurate 
information as regards the family ties between the first and the sixth complainants, without even trying to 
persuade the courts that he had made reasonable attempts to verify the information”.256 Uit het citaat mag 
blijken dat het gaat om een inspanningsverbintenis. Van de journalist wordt niet verwacht dat hij de absolute 
waarheid nastreeft, wel dat hij redelijke inspanningen levert om het waarheidsgehalte van zijn informatie te 
controleren. Slechts in speciale gevallen kunnen journalisten ontslagen worden van hun basisplicht om 
 
                                                 
 
251  Code van journalistieke beginselen, aangenomen door de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België 

(AVBB), de Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers (BVDU) en de Nationale Federatie van Informatieweekbladen 
(NFIW) - sinds 1999 FEBELMA – uit 1982. 

252  Zie de preambule van de Code van journalistieke beginselen.  
253  L. NEELS, “Media & gerecht. Enkele kritische bedenkingen bij de verhandeling van P. Deltour”, Orde van de dag 2001, afl. 

14, 45. 
254  Zie punt 2 Code van journalistieke beginselen (1982): “De feiten moeten onpartijdig verzameld en weergegeven worden”. 
255  Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Fressoz en Roire t. Frankrijk, zaak nr. 29183/95, 21 januari 1999, nr. 54-55. 
256  Hof Mensenrechten, Busuioc t. Moldavië, zaak nr. 61513/00, 21 december 2004, nrs. 69-70 en nr. 78. Zie verder ook Hof 

Mensenrechten (eerste sectie), McVicar t. Verenigd Koninkrijk, 7 mei 2002, zaak nr. 46311/99, ECHR 2002-III, nr. 86 en 
vooral Selistö waarin het Hof nauwgezet nagaat of de feiten in de betwiste artikels juist waren voorgesteld en voldoende 
geverifieerd waren (Hof Mensenrechten (vierde sectie), Selistö t. Finland, zaak nr. 56767/00, 16 november 2004, nr. 62 
e.v.).  

261 



H4. Supranationaal beleid 

 

feitelijke verklaringen die lasterlijk kunnen zijn ten aanzien van privé-personen te verifiëren. Of die 
bijzondere omstandigheden aanwezig zijn hangt af van de aard en omvang van de laster en de mate waarin de 
journalist er redelijkerwijze van uit kon gaan dat de informatiebronnen waarop hij de aantijgingen steunt 
betrouwbaar zijn.257  

De plicht om waarheidsgetrouwheid na te streven, ligt ook aan de basis van de verplichting uit de Verklaring 
der plichten en rechten van de journalist (1971) om alleen informatie te publiceren waarvan de oorsprong 
gekend is, geen essentiële informatie te schrappen, noch teksten of documenten te verdraaien.258 Dat principe 
komt zijdelings ter sprake in het zonet geciteerde Fressoz en Roire-arrest. Het Hof merkt in die zaak op dat de 
publicatie van belastingaangiften van een Peugeot-topman verantwoord is, omdat het bijdraagt tot de 
geloofwaardigheid en controleerbaarheid van de berichtgeving voor het publiek. Het veegt daarmee het 
argument van tafel dat volstaan had kunnen worden met de loutere vermelding van de hoogte van het 
inkomen van de persoon in kwestie.  

In Pedersen en Baadsgaard tot slot brengt het Hof in dit verband het vermoeden van onschuld, zoals 
gewaarborgd door artikel 6, § 2 EVRM in herinnering.259 Hoewel journalisten niet gebonden zijn door het 
vermoeden van onschuld als zodanig, vormt dit principe voor het Hof toch een bijkomende reden om na te 
gaan of de journalisten te goeder trouw hebben voldaan aan hun basisverplichting om feitelijke beweringen te 
checken. Wanneer een journalist iemand beschuldigt van strafbare handelingen, kan minstens worden 
verwacht dat deze bewering gesteund is op voldoende en betrouwbare bronnen: “This obligation required that 
they should have relied on a sufficiently accurate and reliable factual basis which could be considered 
proportionate to the nature and degree of their allegation, given that the more serious the allegation, the more 
solid the factual basis has to be”.260

c) Het onderscheid tussen feiten, waarde-oordelen en citaten 
Een basisprincipe van de journalistieke ethiek is dat ten behoeve van het publiek een duidelijk onderscheid 
gemaakt moet worden tussen de feitelijke en de opiniërende onderdelen van de berichtgeving. De journalist 
dient zich in zijn verslaggeving in de eerste plaats te baseren op de feiten. Daarbuiten is hij vrij om die 
informatie verder te verwerken en te bespreken zoals hij dat wenst, zolang hij maar duidelijk het onderscheid 
maakt tussen de beweringen waarvoor feitenmateriaal kan worden aangedragen en de persoonlijke 
beschouwingen, veronderstellingen en commentaren die hij daar aan toevoegt. Deze basishouding voert terug 
tot de bekende leuze van C.P. Scott, hoofdredacteur van The Manchester Guardian, uit 1921: “Comment is 
free, but facts are sacred”.261 Het onderscheid tussen feiten en commentaren komt ook tot uiting in de 
bewijslast. Anders dan informatie, zijn commentaren of waarde-oordelen per definitie subjectief en kunnen zij 
daarom - zoals gezegd - niet getoetst worden aan het criterium van waarheidsgetrouwheid.262  

Niettemin kunnen ook opinies excessief zijn. De rechters uit Straatsburg eisen dat ook commentaren en 
kritieken op een minimale feitelijke grondslag berusten.263 Punt drie van de Belgische Code van journalistieke 

 
                                                 
 
257  Hof Mensenrechten (eerste sectie), McVicar t. Verenigd Koninkrijk, 7 mei 2002, zaak nr. 46311/99, ECHR 2002-III, nr. 84, 

ECHR 2002-III en Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Bladet Tromsø en Stensaas t. Noorwegen, zaak nr. 21980/93, 20 
mei 1999, ECHR 1999-III, nr. 66. 

258  Punt 3. 
259  Hof Mensenrechten (heroverweging door Grote Kamer), Pedersen en Baadsgaard t. Denemarken, zaak nr. 49017/99, 17 

december 2004, nr. 78. Zie ook Worm t. Oostenrijk, 29 augustus 1997, Reports 1997-V, nr. 50, en Hof Mensenrechten, Du 
Roy en Malaurie t. Frankrijk, nr. 34000/96, ECHR 2000-X, nr. 34. 

260  Hof Mensenrechten (heroverweging door Grote Kamer), Pedersen en Baadsgaard t. Denemarken, zaak nr. 49017/99, 17 
december 2004, nr. 78. 

261  Het essay van SCOTT werd geredigeerd ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het eerste nummer van zijn krant, 
op donderdag 5 mei 1921. Het onderscheid tussen nieuws en opinies was ook volgens de hoger besproken Resolutie 1003 
(1993) over de journalistieke ethiek van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa ‘the basic principle of any 
ethical consideration of journalism’. 

262  Ook dat werd erkend in Resolutie 1003 (1993) over de journalistieke ethiek van de Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa (punt 5). 

263  Hof Mensenrechten, Busuioc t. Moldavië, zaak nr. 61513/00, 21 december 2004, nr. 74. Overigens vervolgde ook Scott in 
1921 zijn betoog al met een opmerking over de grenzen van commentaren: “Comment also is justly subject to a self-
imposed restraint. It is well to be frank; it is even better to be fair.” Al roept hij meteen verzachtende omstandigheden in: 
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beginselen (1982), roept op haar beurt journalisten in dezelfde geest op om de weergave van feiten en 
commentaren duidelijk van elkaar te onderscheiden. Tegelijk beklemtoont die Code dat dit principe geen 
beperking mag vormen voor de krant om haar eigen visie en het standpunt van anderen weer te geven.  

Noch de Internationale Verklaring der plichten en rechten van de journalist (1971), noch de nationale Code 
van journalistieke beginselen (1982) bevat specifieke richtlijnen voor interviews en citaten. In andere, vooral 
redactionele codes, zijn daarover wel richtsnoeren terug te vinden.264 Het Hof Mensenrechten heeft 
hieromtrent sinds het Jersild-arrest een hele casuïstiek ontwikkeld. Het gaat in ieder geval niet zover dat het 
journalisten verplicht om systematisch en formeel afstand te nemen van elk citaat dat beledigend, provocerend 
of lasterlijk is. In Pedersen en Baadsgaard zegt het dat “a general requirement for journalists systematically 
and formally to distance themselves from the content of a quotation that might insult or provoke others or 
damage their reputation is not reconcilable with the press’s role of providing information on current events, 
opinions and ideas”.265 Een dergelijke vereiste zou immers “seriously hamper the contribution of the press to 
discussion of matters of public interest and should not be envisaged unless there are particularly strong 
reasons for doing so”.266 Wel vereist het Hof dat journalisten voldoende voorzorgen nemen door aan te duiden 
1. dat ze citeren en 2. door het citaat in kwestie enigszins te duiden, door de auteur ervan te kaderen, door aan 
te geven dat het sterk geformuleerd is of door een tegenpartij aan het woord te laten.267  

d) Het principe van hoor en wederhoor 
Een afgeleide van de plicht om in de informatie waarheidsgetrouwheid na te streven, is het typisch 
journalistieke principe van ‘hoor en wederhoor’. Van journalisten wordt verwacht dat zij afdoende aandacht 
besteden aan de verschillende in het geding zijnde standpunten, zodat de kijker of lezer zich een eigen oordeel 
kan vormen. In de zaak Bergens Tidende tegen Noorwegen gaat het Hof onder meer na of de gewraakte 
berichtgeving voldoende evenwichtig en geduid was en of de arts wiens reputatie in opspraak werd gebracht 
in de media minstens de kans had gekregen om te reageren op de aantijgingen tegen zijn persoon.268 In Selistö 
tegen Finland verduidelijkt het Hof dat de mogelijkheid tot wederwoord niet noodzakelijk vooraf hoeft te 
worden geboden. Het volstaat dat men de betrokkene achteraf de mogelijkheid geeft om zich te verweren 
tegen eventuele beschuldigingen die langs de media zijn geuit. Het moet de betrokkene wel steeds voldoende 
duidelijk gemaakt worden waarop gereageerd moet worden.269

e) Respect voor individuele rechten van anderen: de menselijke waardigheid, de privacy en het 

vermoeden van onschuld 
In punt 5 van de Code van journalistieke beginselen klinkt het dat de uitgevers, de hoofdredacteuren en 
journalisten “de individuele waardigheid en privacy (moeten) respecteren; zij moeten iedere ongeoorloofde 
inmenging in persoonlijke pijn en smart vermijden, tenzij overwegingen i.v.m. de persvrijheid (…) dit 
noodzakelijk maken. In de Verklaring van München, eveneens in artikel 5, behoort het tot de journalistieke 
plichten “het privé-leven van de personen te eerbiedigen”. Verder stelt punt 8 daar dat zij zich niet dienen 
over te geven aan laster, eerroof en beschuldigingen zonder grond. 

Ook voor het EHRM moet de persvrijheid afgewogen worden aan het respect voor de rechten van anderen. In 
de zaak Selistö tegen Finland hecht het Hof naar eigen zeggen veel belang aan het feit dat de naam, het adres 
en het geslacht van een omstreden dokter onvermeld waren gebleven in de gewraakte artikels. De identificatie 
in kleine kring was wellicht mogelijk, maar zeker niet voor het grote publiek.270 De verplichting om respect 

 
                                                 
 

“This is an ideal. Achievement in such matters is hardly given to man. We can but try, ask pardon for shortcomings, and 
there leave the matter.” 

264  Zie bijvoorbeeld het ethisch charter van de Franse krant Libération. 
265  Hof Mensenrechten (heroverweging door Grote Kamer), Pedersen en Baadsgaard t. Denemarken, zaak nr. 49017/99, 17 

december 2004, nr. 77. 
266  Hof Mensenrechten, Jersild t. Denemarken, 23 september 1994, Series A, afl. 298, nr. 35. 
267  Hof Mensenrechten, Thoma t. Luxemburg, nr. 64. Omgekeerd stelt het Hof in Verdens Gang vast dat de journalist daar 

onvoldoende voorzorgen had genomen om aan te geven dat hij een citaat begon en om de herkomst van dat citaat te 
duiden.  

268  Hof Mensenrechten (derde sectie), Bergens Tidende e.a. t. Noorwegen, zaak nr. 26132/95, 2 mei 2000, nrs. 56-57. 
269  Hof Mensenrechten (vierde sectie), Selistö t. Finland, zaak nr. 56767/00, 16 november 2004, nrs. 65-67. 
270  Hof Mensenrechten (vierde sectie), Selistö t. Finland, zaak nr. 56767/00, 16 november 2004, nr. 64. 
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op te brengen voor de privacy van personen die betrokken zijn in de berichtgeving volgt overigens niet alleen 
uit artikel 10 EVRM, maar ook artikel 8 EVRM. In het arrest von Hannover tegen Duitsland leidt het EHRM 
uit dat artikel een positieve verplichting af voor de overheid en de media om er voor te zorgen dat de privacy 
van personen intact blijft.271

Anderzijds kan van journalisten niet worden gevergd dat zij zich beperken tot de verslaggeving over zaken 
waarin een rechtbank definitief uitspraak heeft gedaan. In een Oostenrijkse zaak merkte het Hof op dat de 
standaarden waaraan de pers de moraliteit van iemands politieke activiteiten afmeet, verschillend zijn van de 
strafrechtelijke criteria die toelaten een bepaald gedrag als een misdrijf te kwalificeren. Het feit dat iemand 
niet veroordeeld is in de nationale context, betekent dus niet dat journalisten geen kritiek mogen uiten op het 
gedrag van de betrokken persoon.272

f) Respect voor collectieve rechtswaarden 
De journalistieke codes nemen het ook op voor de bescherming van collectieve waarden. In de Code van 
journalistieke beginselen engageren de Belgische journalisten en uitgevers zich om de vrijheid van opinie en 
het pluralisme van standpunten te erkennen en respecteren. Zij kanten zich daarbij “tegen elke vorm van 
discriminatie op grond van geslacht, ras, nationaliteit, taal, godsdienst, ideologie, volk, cultuur, klasse of 
overtuiging in de mate dat de alzo beleden overtuigingen niet in conflict komen met het respect voor de 
fundamentele rechten van de menselijke persoon”. Daarbij hoort ook het verbod in punt zes om “de misdaden, 
het terrorisme en andere daden van wreedheid en onmenselijkheid” te “roemen”.  

Dergelijke bepalingen vinden hun vertaling in de bewoordingen zelf van artikel 10, tweede lid, dat immers 
toelaat dat de vrijheid van meningsuiting aan formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties wordt 
onderworpen, indien dat noodzakelijk blijkt voor “’s lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde 
en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden (…) of om het 
gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen”. Het spreekt voor zich dat de 
rechtspraak van het Hof ook ten aanzien van deze deontologische bepalingen met andere woorden illustraties 
en nadere toelichting kan bieden.  

g) Eerlijke methoden van informatiegaring hanteren 
Punt vier van de Verklaring der plichten en rechten van de journalist uit 1971 roept “elke journalist die naam 
waardig” op geen oneerlijke methodes te gebruiken om informaties, foto’s en documenten te bekomen. In 
haar revisie van het arrest Cumpãnã en Mazãre tegen Roemenië neemt de Grote Kamer van het Hof op dat 
punt uitdrukkelijk onderzoeksjournalisten in bescherming. Het kan journalisten niet kwalijk worden genomen 
dat zij feiten in de openbaarheid brengen, nog voor zij officieel zijn bekendgemaakt, vindt het Hof: “the Court 
would point out that the role of investigative journalists is precisely to inform and alert the public about such 
undesirable phenomena in society as soon as the relevant information comes into their possession”. (…) Over 
de wijze waarop zij dat in bezit hadden gekregen, spreekt het Hof zich bewust niet uit: “the means used by the 
applicants to obtain a copy of the document in question fall within the scope of the freedom of investigation 
inherent in the practice of their profession”.273

 
                                                 
 
271  Het arrest is behoorlijk op de korrel genomen, zowel in de Duitse pers en rechtsleer die daarmee vaste rechtspraak van het 

Bundesverfassungsgericht ondergraven zagen, als bij buitenlandse commentatoren. Zie daarover E.J. DOMMERING, 
“Annotatie bij EHRM 24 juni 2004 (Caroline von Hannover / Duitsland)”, NJ (Ned.) 2005, 22 en de noot van G.A.I. 
SCHUIJT, Mediaforum 2004, afl. 7/8, nr. 27. 

272  Hof Mensenrechten, Scharsach and News Verlagsgesellschaft mbH t. Oostenrijk, 13 november 2003, nr. 42. 
273  Hof Mensenrechten (heroverweging door Grote Kamer), Cumpãnã en Mazãre t. Roemenië, zaak nr. 33348/96, 17 

december 2004, nr. 96. Het arrest is opmerkelijk omdat het unaniem een schending vaststelt, terwijl de tweede sectie van 
het Hof eerder met vijf stemmen tegen twee had besloten dat artikel 10 EVRM niet geschonden was. De grote kamer 
deelde de mening van de kleine kamer dat de journalisten het (nog uit te brengen) rapport niet waarheidsgetrouw hadden 
weergegeven, maar struikelde over het onevenredig zware karakter van de opgelegde sancties (in casu: een - nooit 
uitgevoerde - effectieve gevangenisstraf van zeven maanden, het verlies van burgerlijke rechten, een beroepsverbod van 
een jaar en een schadevergoeding van 2000 euro). Overigens waakt het Hof er ook over dat de schadevergoedingen 
opgelegd in civielrechtelijke procedures binnen redelijke proporties blijven. Voor een recent voorbeeld, zie Hof 
Mensenrechten (tweede sectie), Pakdemirli t. Turkije, zaak nr. 35839/97, 22 februari 2005 (schadevergoeding van 60.000 
euro buitenproportioneel). 
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Ter afronding van dit verkennende overzicht weze nog eens benadrukt dat het Hof naast deze plichten van de 
journalist ook in de bres is gesprongen voor de bescherming ervan. We vermelden hoger al de bijzondere rol 
die het Hof heeft gespeeld in de erkenning van het journalistieke bronnengeheim, één van de meest 
terugkerende principes in de vele nationale deontologische codes. Het zal verder de aandachtige lezer niet zijn 
ontgaan dat de rechtspraak van het EHRM inmiddels zowat elk deontologisch principe uit beide Codes heeft 
toegepast.  
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2. Grenzen aan de journalistieke zelfregulering vanuit het EVRM en de rechtspraak 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens  
In het vorige punt is duidelijk gebleken dat het Hof voor de Rechten van de Mens zich een rol heeft 
toegeëigend als controleur van de journalistieke deontologie. De rechtspraak van het Hof is ook 
vanuit een ander perspectief relevant. Zij kan namelijk ook grenzen stellen aan de speelruimte voor 
journalistieke zelfregulering. Twee vragen krijgen in dat verband onze verdere aandacht. De ene 
houdt verband met mogelijke situaties waarin zelfregulering mogelijk te ver gaat in het licht van het 
verdrag, de andere met situaties waarin zelfregulering veeleer tekort schiet. Met het eerste bedoelen 
we dat zelfregulering in een aantal gevallen zélf wel eens op gespannen voet zou kunnen staan met 
de vrijheid van meningsuiting. De tweede hypothese verwijst naar de vraag of en in hoeverre de 
nationale overheden, gezien de zorgplicht die hen toekomt voor de bescherming van de vrijheden 
uit het verdrag, bepaalde situaties wel aan zelfregulering mogen overlaten.  

2.1. Journalistieke zelfregulering als mogelijke beperking van het grondrecht van de vrijheid 
van meningsuiting 
Hoewel zelfregulering vaak wordt opgevoerd als een reguleringsinstrument dat maximale 
waarborgen biedt voor de vrijwaring van de vrijheid van meningsuiting, kan het de facto ook leiden 
tot beknottingen van deze vrijheid. Al in de jaren twintig van de vorige eeuw werden films die 
volgens de Amerikaanse filmkeuringscommissie niet voldeden aan de vrijwillige afspraken uit de 
gedragscode van de sector uit de filmzalen geweerd, op basis van afspraken met de 
bioscoopuitbaters om dergelijke films niet te draaien. Het probleem werd hoger ook al even 
aangestipt in verband met zelfregulering van internet service providers. Voorvechters van de vrije 
meningsuiting argumenteren dat de nadruk die vanuit onder meer de Europese Unie en de Raad van 
Europa wordt gelegd op ‘zelfregulering’ kan leiden tot een privatisering van de censuur. Door 
bijvoorbeeld het toezicht providers mee verantwoordelijk te stellen voor het toezicht op het internet, 
beslissen de ISP’s over de inhouden die gebruikers op hun servers plaatsen, zonder enige vorm van 
hogere toetsing, een recht op verdediging of een beroepsprocedure. In de reclamesector kan de 
afkeuring van een bepaalde reclamecampagne door privaatrechtelijke organen als de Belgische JEP 
of de Nederlandse Reclamecodecommissie er toe leiden dat deze campagnes geweigerd worden 
door de media en dus geen verspreiding meer kunnen vinden. Het is duidelijk dat de vrijheid van 
meningsuiting van de reclamemakers en adverteerders daardoor wordt gedwarsboomd. In 
Nederland werd de Reclamecodecommissie daarom in de jaren tachtig twee keer tot meer 
terughoudendheid aangemaand door de rechter, zeker waar het ging om advertenties die een 
politieke boodschap wilden overbrengen.274 In België stootte de Jury voor Ethische Praktijken 
inzake Reclame (JEP) op soortgelijke juridische grenzen toen de Belgische rechter in kortgeding 
onder verbeurte van een dwangsom van 1 miljoen frank de Franstalige openbare omroep verplichtte 
om een reclamespot uit te zenden nadat de JEP eerder de RTBF de aanbeveling had gegeven om de 
uitzending van deze spot stop te zetten.275 De spot in kwestie toonde een zwaarlijvige bedrijfsleider 
die een striptease op zijn bureau uitvoerde om een jonge sollicitante te verleiden tot het tekenen van 
een contract. De JEP was van oordeel dat deze beelden indruisten tegen de goede zeden en de 
menselijke waardigheid, “onder meer door ongewenst seksueel gedrag op het werk te tonen”.276 In 

 
                                                 
 
274  Hof Amsterdam 30 oktober 1980, NJ (Ned.) 1981, 422 (Boycot Outspan Aksie) en Hof Amsterdam 27 mei 1982, NJCM-

Bulletin, 246-255. J. KABEL, “Weigering van politieke advertenties”, Auteursrecht/AMR 1993, afl. 1, 8. 
275  De JEP werd opgericht door de Raad voor het Verbruik als “zelfdisciplinaire orgaan van de reclamesector in België met als 

taak te waken over het correcte en eerlijke karakter van de reclameboodschappen ten aanzien van het publiek”. De werking 
van de jury steunt volledig op de vrijwillige medewerking van drie partijen: de adverteerders, de reclamebureaus en de 
media. Zij “onderzoekt de conformiteit van elke reclame-uiting verspreid door de media, met de ethische praktijken inzake 
reclame”.  

276  Rb. Brussel (Kort Ged.) 25 januari 2001, J.L.M.B. 2001, 876; AM 2001, 484-487; Journ. proc. 2001, afl. 409, 23-27 en 30-
31. Niettegenstaande de uitspraak van de kortgedingrechter en de uitdrukkelijke vraag van Adecco om de aanbeveling tot 
stopzetting in te trekken, handhaafde de JEP haar aanbeveling tot stopzetting aan de adverteerder en haar aanbeveling tot 
schorsing aan de media. Zij verantwoordde deze beslissing met verwijzing naar het uitzonderlijk hoge aantal klachten dat 
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2001 sprak het EHRM zich in het arrest VGT Verein Gegen Tierfabriken uit over een beslissing van 
een privaatrechtelijke instantie waardoor een politiek getinte reclamespot geweerd werd van de 
Zwitserse commerciële televisie. De weigeringsbeslissing – die steunde op een wettelijk verbod op 
politieke reclame – was in de nationale context bevestigd door de Zwitserse rechter. Het EHRM 
kreeg op die manier de kans zich er over uit te spreken. Het EHRM was in casu van oordeel dat een 
dergelijk verbod van politieke of ideële reclame in se in overeenstemming kan zijn met artikel 10 
EVRM, maar dat de Zwitserse autoriteiten te weinig relevante en voldoende redenen hadden 
aangevoerd om het verbod in casu te verantwoorden.277

Deze voorbeelden maken duidelijk dat in de privaatrechtelijke sfeer ontstane normen en 
toezichtsmechanismen wel degelijk beperkingen en gevaren kunnen inhouden voor de vrijheid van 
meningsuiting. De genoemde rechtspraak toont bovendien aan dat de rechtbanken in een aantal 
gevallen bereid zijn geweest het grondrecht van de informatievrijheid toe te passen in particuliere 
verhoudingen.278 Het is bijgevolg logisch aan te nemen dat ook een zelfreguleringsinstantie zich in 
haar werking dient te conformeren aan de grenzen van artikel 10 EVRM. Het doorschuiven van 
bepaalde toetsingsbevoegdheden naar dergelijke organen mag en kan er niet toe leiden dat de 
grenzen van artikel 10 EVRM worden omzeild.  

Specifiek ten aanzien van de journalistieke sector wordt de mogelijk kwalijke invloed op de 
uitingsvrijheid onder meer aangevoerd om de toekenning van sanctioneringsbevoegdheid aan 
zelfregulerende organen af te wijzen.279 Wanneer een persraad de bevoegdheid zou krijgen om 
vermaningen uit te spreken, iemand de toegang tot het beroep te ontzeggen of boetes op te leggen 
omwille van de onrechtmatige uitoefening van het beroep, dan mengt hij zich daarmee 
ontegensprekelijk in de vrije meningsuiting.  

In de praktijk beperken de meeste bestaande persraden zich evenwel tot het uitspreken van louter 
morele oordelen, die geen enkel concreet of praktisch gevolg hebben voor de terechtgewezen 
journalist. Die kan met andere woorden het advies van de persraad met een gerust hart naast zich 
neerleggen en volharden in de ‘boosheid’.280 Niettemin zijn sommigen van oordeel dat ook hierin 
reeds een mogelijke beperking van de vrijheid van meningsuiting kan worden gezien, met name 
omdat de uitspraken van een persraad een ontradend effect kunnen hebben op de toekomstige 
meningsuitingen van die persoon.281 Zij hebben wellicht gelijk. Meer nog, het is zelfs één van de 
 
                                                 
 

haar met betrekking tot deze televisiespot had bereikt (165 klachten en 2 petities met 168 handtekeningen). Rekening 
houdend met het vonnis waartegen beroep werd aangetekend, werd deze aanbeveling echter gedaan onder opschortende 
voorwaarde van het arrest van het Hof van Beroep. Dat oordeelde op zijn beurt dat de rechter in kortgeding het verzoek 
onontvankelijk had moeten verklaren, nu de reclamespot wel uitgezonden werd op andere kanalen en zo toch het Waalse 
kijkerspubliek bereikte. De vordering van het adverterende bedrijf heeft daarmee haar dringend karakter verloren (Brussel 
(9e k.) 22 juni 2001, J.T. 2001, 840; AM 2001, 487-489). 

277  Hof Mensenrechten (tweede sectie), VGT Verein gegen Tierfabriken t. Zwitserland, zaak nr. 24699/94, 28 juni 2001. 
278  We gaan hier niet in detail in op het moeilijke en nog niet helemaal uitgeklaarde vraagstuk van de horizontale werking of 

derdenwerking van grondrechten. In België neigt de rechtspraak ertoe aan te nemen dat de door het EVRM gewaarborgde 
grondrechten ook tegenover particulieren kunnen worden ingeroepen. Zie daarvoor onder meer: K. RIMANQUE (ed.), De 
toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1982; A. ALEN en K. MUYLLE, 
Compendium van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 63 e.v. en 676 e.v.; F. VLEMMINX, “De horizontale 
werking van grondrechten en zelfregulering”, in H.R.B.M. KUMMELING en S.C. VAN BIJSTERVELD, Grondrechten en 
zelfregulering, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1997, 73-103. 

279  Er zijn daarnaast ook andere reden aan te geven om persraden de mogelijkheid tot sanctioneren te ontzeggen, bijvoorbeeld 
omdat zij zich op die manier ook kunnen uitspreken ten aanzien van niet-leden. Zie daarover ten aanzien van de Belgische 
situatie deel III en voor Nederland: G.A.I. SCHUIJT, “Tuchtrecht voor journalisten bestaat niet”, in G.E. LANGEMEIJER e.a., 
Tuchtrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1975, 11-31; G.A.I. SCHUIJT, “Zelfregulering in de journalistiek en rechten van de 
mens”, in K. RIMANQUE (ed.), Jaarboek Mensenrechten van het interuniversitair centrum mensenrechten 1995-96, 
Antwerpen, Maklu, 1996, 199-205. 

280  In die zin: G.A.I. SCHUIJT, “Zelfregulering in de journalistiek en rechten van de mens”, in K. RIMANQUE (ed.), Jaarboek 
Mensenrechten van het interuniversitair centrum mensenrechten 1995-96, Antwerpen, Maklu, 1996, 203. 

281  F. OPPENOORTH, “Journalistieke code beperkt uitingsvrijheid”, Mediaforum 1995, 138-139; F. OPPENOORTH, “De Raad 
voor de Journalistiek en de strijd om de informatievrijheid, Mediaforum 1994, afl. 2, 14-18;G.A.I. SCHUIJT, “De Raad voor 
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basisprincipes waarop zelfregulering steunt. Getracht wordt immers het morele gezag van een 
persraad aan te wenden om beroepsgenoten op het rechte pad te houden. Het is moeilijk in abstracto 
uit te maken in hoeverre een persraad via dit ‘verkillende effect’ een inbreuk kan maken op de 
vrijheid van meningsuiting. Hoewel verregaand, kan de mogelijkheid dat de vrijheid van 
meningsuiting al te zeer in de kiem wordt gesmoord, niet geheel worden uitgesloten.282 Er zal dus 
van geval tot geval moeten worden nagegaan hoe ingrijpend de morele veroordeling is voor het 
gedrag van de concrete journalist en of bijgevolg het optreden van het zelfreguleringsorgaan de 
toetsing aan artikel 10 EVRM kan doorstaan.  

Het Hof voor de Rechten van de Mens biedt steun voor die benadering in het arrest Steur tegen 
Nederland.283 In die zaak was het Hof van oordeel dat de loutere vaststelling door een tuchtoverheid 
dat de verzoeker een beroepsfout had begaan (zonder ook maar enige sanctie op te leggen), op zich 
al een overheidsinmenging in de expressievrijheid uitmaakt die op gespannen voet kan staan met 
artikel 10, tweede lid: “The Court acknowledges that no sanction was imposed on the applicant – 
not even the lightest sanction, a mere admonition. Nonetheless, the applicant was censured, that is, 
he was formally found at fault in that he had violated the applicable professional standards. This 
could have a discouraging effect on the applicant…”.284 Een belangrijk verschil ten aanzien van de 
situatie van doorsnee-persraden is natuurlijk wel dat een tuchtoverheid wel degelijk sancties kán 
opleggen, zodat diegene bij wie een beroepsfout wordt vastgesteld weet dat hij zich bij herhaling 
van dat gedrag wellicht aan een sanctie kan verwachten. Dat verhoogt ongetwijfeld het potentieel 
verkillend effect dat van de beslissingen van een tuchtoverheid uitgaat. Een tweede belangrijk 
aspect van die concrete zaak was dat de betrokkene advocaat was en dat de gewraakte verklaringen 
pasten in het kader van de verdediging van zijn cliënt. Daardoor was niet alleen de vrijheid van 
meningsuiting van de betrokken advocaat in het geding, maar ook het recht op verdediging van zijn 
cliënt, dat immers vereist dat een advocaat niet beperkt wordt in de keuze van zijn argumenten.285 
Niettemin spoort het Steur-arrest aan tot waakzaamheid.  

In de zaak Steur werd de zaak uiteindelijk aan het Europees Hof in Straatsburg voorgelegd, omdat 
de gewraakte inmenging afkomstig was van een tuchtorgaan. Dat brengt ons bij de slotvraag in 
hoeverre beperkingen van de expressievrijheid door zelfregulerende organen het voorwerp kunnen 
uitmaken van toetsing door de supranationale rechter. Beknottingen van de vrije meningsuiting door 
privé-personen, ondernemingen of niet-gouvernementele instanties vallen in beginsel buiten de 
 
                                                 
 

de Journalistiek en de Reclame Code Commissie en hun consequenties voor de uitingsvrijheid”, Mediaforum 2002, afl. 9, 
279; W.F. KORTHALS ALTES, “De zin van de Raad voor de Journalistiek” [boekbespreking Sanne ten Hoove, Grenzen in de 
journalistiek], Mediaforum 2004, afl. 5, 162. Contra: S. TEN HOOVE die meermaals herhaalt dat de Nederlandse Raad voor 
de Journalistiek de uitingsvrijheid niet aantast aangezien hij geen sanctioneringsbevoegdheid heeft en zich beperkt tot het 
verstrekken van opinies over journalistieke gedragingen wanneer hij daar expliciet toe wordt uitgenodigd. En als rechter er 
zich door laat leiden is dat zijn keuze (S. TEN HOOVE, Grenzen in de journalistiek. Raad voor de Journalistiek tussen 1987 
en 2003, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 2003, 213 p.).  

282  In dezelfde zin: J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law. An independent study of 
European Law prepared at the request of the Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the Media, 
Saarbrücken, Institute of European Media Law, februari 1999, onuitg., 99 (hierna verkort: J. UKROW, Self-regulation in the 
Media Sector and European Community Law). Zie ook UN Commission on Human Rights, Hertzberg-zaak, HRLJ 1982, 
174 (= EuGRZ 1982, 342): “It is true that self imposed restrictions on publishing, or the internal programme policy of the 
media, may threaten the spirit of freedom of expression” en O. SUHR, Europäische Presse-Selbstkontrolle, Baden-Baden, 
1998, 49-51 (noot 236). 

283  Zie daarover ook L.R. VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, “De criticus bekritiseerd: een waakhond voor de media?”, NJB 
(Ned.) 2004, vol. 79, afl. 24, 1200-1206. 

284  Hof Mensenrechten (tweede sectie), Steur t. Nederland, zaak nr. 39657/98, 28 oktober 2003, nrs. 27-29. Zie ook eerder al: 
Hof Mensenrechten, Ezelin t. Frankrijk, 26 april 1991, zaak nr. 11800/85, nrs. 44-46, waarin het Hof eveneens vaststelt: “It 
is true that no sanction was imposed on the applicant but, even so, the threat of an ex post facto review of his criticism with 
respect to the manner in which evidence was taken from his client is difficult to reconcile with his duty as an advocate to 
defend the interests of his clients and could have a ‘chilling effect’ on the practice of his profession”. 

285  Naar Belgisch recht ligt die bekommernis aan de basis van artikel 452 Sw. volgens hetwelk “voor de rechtbank 
uitgesproken woorden of aan de rechtbank overgelegde geschriften, (…) geen aanleiding (geven) tot strafvervolging 
wanneer die woorden of die geschriften op de zaak of op de partijen betrekking hebben”.  
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toetsingsbevoegdheid van het EHRM. Het concrete gevolg daarvan is dat een uitspraak van een 
zelfreguleringsorgaan waarbij een journalist op de vingers getikt wordt, niet rechtstreeks het 
voorwerp kan uitmaken van een beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Vereist 
is dat de inmenging in de vrijheid van meningsuiting uitgaat van een overheid, dit wil zeggen “door 
de wetgever, door de regering, door een bestuurlijke overheid (met inbegrip van publiekrechtelijke 
rechtspersonen met tuchtbevoegdheid), door de rechterlijke macht, de politie of door enige persoon 
die de overheid vertegenwoordigt”.286  

Niettemin heeft het EHRM inmiddels bij herhaling bevestigd dat artikel 10 EVRM ook toepassing 
kan en moet vinden in private verhoudingen.287 Het zal echter pas uitspraak doen over dergelijke 
situaties, wanneer de private inmenging in de expressievrijheid op een of andere wijze in rechte is 
bekrachtigd door een overheidsbeslissing, hetzij door de opname ervan in een wetskrachtige norm, 
hetzij door de bevestiging van een beslissing van een zelfreguleringsorgaan door de rechterlijke 
macht.288 Concreet zal het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bijvoorbeeld kunnen 
uitspraak doen over een beslissing van een zelfreguleringsorgaan die als een inmenging in de 
vrijheid van meningsuiting kan worden gezien, zodra die beslissing door de nationale rechtbanken 
is bevestigd, bijvoorbeeld in het kader van een onrechtmatige daadsprocedure. Die gevallen zijn 
onder te brengen in de rechtsfiguur van de ‘indirecte derdenwerking’ of nog, de ‘getrapte 
derdenwerking’, aangezien de weg naar het EHRM in deze gevallen vrij gemaakt wordt door de 
tussenstap van de nationale wetgever, de rechter of een bestuursbeslissing.289 Het EHRM zal 
bijgevolg een verdragsstaat kunnen veroordelen wanneer zij niet de nodige maatregelen heeft 
genomen om er voor te zorgen dat artikel 10 EVRM ook in de verhouding tussen medeburgers 
gerespecteerd worden. Dat volgt uit de eerder genoemde positieve zorgplicht die uit de 
verdragsbepaling wordt afgelezen en die wordt bevestigd door artikel 1 EVRM dat staten de 
positieve plicht oplegt eenieder die ressorteert onder hun rechtsmacht de rechten en vrijheden uit het 
Verdrag te verzekeren.290 In de rechtspraak van het Europees Hof werd dat recent nog geïllustreerd 
in het arrest Appleby e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk. Daarin sloot het Hof niet uit dat de 
weigering van een (private) uitbater van een winkelcomplex om een actiegroep in zijn 
winkelcentrum een infostand te laten opzetten en een petitie te laten organiseren, een aan de staat 
toerekenbare beperking van de vrijheid van meningsuiting zou kunnen uitmaken. Hoewel duidelijk 
was dat de overheid niet rechtstreeks verantwoordelijk was voor deze beperking van de 
expressievrijheid van eisers, werd deze inmenging toch beoordeeld vanuit de positieve verplichting 
van de overheid om de vrijheid van meningsuiting te beschermen, al kwam het Hof in dit concrete 
geval wel tot de conclusie dat de uitingsvrijheid van de actiegroep niet disproportioneel was 
 
                                                 
 
286  Zie onder meer Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Wille t. Liechtenstein, zaak nr. 28396/95, 28 oktober 1999, nr. 48. 
287  Zie o.a. Hof Mensenrechten (tweede sectie), Marônek t. Slovakije, zaak nr. 32686/96, 19 april 2001; Hof Mensenrechten 

(vierde sectie), Fuentes Bobo t. Spanje, zaak nr. 39293/98, 29 februari 2000, nrs. 37-38. Zie ook Hof Mensenrechten 
(vierde sectie), Peck t. Verenigd Koninkrijk, zaak nr. 44647/98, 28 januari 2003, nrs. 88-90, waarin niet werd ingegaan op 
de vraag of de BBC nu wel of niet als een ‘emanation of the State’ was te beschouwen en VGT Verein gegen Tierfabriken t. 
Zwitserland, zaak nr. 24699/94, 28 juni 2001, nrs. 44-47 (waarin de weigering van een commercieel televisiestation om een 
politiek getinte reclamespot uit te zenden steunde op de Zwitserse omroepwet en bovendien door de interne rechter was 
bevestigd. Bijgevolg kon die weigering ook aan het Straatsburgse Hof worden voorgelegd). Voor een overzicht, zie D. 
VOORHOOF, “Het Europese ‘First Amendment’. De Straatsburgse jurisprudentie over artikel 10 EVRM, 1999-2003 (deel 
1)”, Mediaforum (Ned.) 2004, afl. 4, 109-110. 

288 Dat was bijvoorbeeld het geval in de hoger geciteerde VGT Verein Gegen Tierfabriken-arrest waar de gewraakte inmenging 
in de vrije meningsuiting steunde op een wettelijke bepaling en ook door de nationale rechter bevestigd was. 

289  E. JANSE DE JONGE, “Gescheiden werelden? Een beschouwing over de ontwikkeling in het denken over grondrechten en 
zelfregulering”, in H.R.B.M. KUMMELING en S.C. VAN BIJSTERVELD (eds.), Grondrechten en zelfregulering, Zwolle, W.E.J. 
Tjeenk Willink, 20. Men kan het begrip horizontale werking ook beperken tot de gevallen waarin de rechter “via een 
concrete belangenafweging binnen open privaatrechtelijke normen een grondrecht in de betrekkingen tussen burgers 
effectueert”. Zie daarover in detail: F. VLEMMINX, “De horizontale werking van grondrechten en zelfregulering”, in 
H.R.B.M. KUMMELING en S.C. VAN BIJSTERVELD, Grondrechten en zelfregulering, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1997, 
73 e.v. 

290  D. VOORHOOF, “Guaranteeing the freedom and independence of the media”, in X., Media and democracy, Council of 
Europe Publishing, Straatsburg, 1998, 42-44. 
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aangetast.291 In principe kan dus de overheid verantwoordelijk worden gesteld wanneer zij niet 
tegemoet komt aan deze positieve zorgplicht of wanneer zij nalaat tot ‘positieve actie’ over te gaan 
om de uitoefening van de expressievrijheid daadwerkelijk te beschermen.292 Het Hof zegt dat met 
zoveel woorden in de zaak Fuentos Bobo tegen Spanje: “En outre, dans certains cas, l’Etat a 
l’obligation positive de protéger le droit à la liberté d’expression contre des atteintes provenant 
même de personnes privées’.293 De overheid kan in principe vrij kiezen via welke middelen en 
instrumenten zij deze positieve verplichting wil waarmaken. Zij zou daarbij ook zelf- of 
coreguleringsmechanismen kunnen inschakelen. Dat brengt ons evenwel bij de keerzijde van de 
medaille: in hoeverre volstaat zelfregulering als een mechanisme ter bescherming van de 
grondrechten? Daarmee sluiten we dit onderdeel met betrekking tot de Straatsburgse rechtspraak af. 

2.2. Beperkingen aan de mate waarin lidstaten de journalistieke zelfregulering kunnen 
inschakelen in hun beleid en rechtspraak  

2.2.1. Zelfregulering als instrument van normstelling en als basis voor rechterlijke controle 
Een eerste vraag die onze aandacht verdient, heeft betrekking op de mate waarin de wetgever de 
normstelling ten aanzien van bepaalde problemen kan overlaten aan de journalistieke zelfregulering 
en in hoeverre de rechter zich rechtstreeks op dergelijke regelingen kan verlaten in zijn 
oordeelsvorming.  

Keren we daarvoor even terug naar de formulering van artikel 10 EVRM. Het tweede lid bevestigt 
dat aan de uitoefening van de uitingsvrijheid bepaalde “formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of 
sancties” kunnen worden verbonden, voor zover deze de hoger genoemde drieledige test doorstaan: 
(a) voorzien zijn bij de wet en (b) noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (c) met het 
oog op de bescherming van welbepaalde in het artikel opgesomde rechtsbelangen. 

Wanneer een wet in algemene zin verwijst naar de regels van de journalistieke deontologie, of een 
rechterlijke veroordeling rechtstreeks en uitsluitend gesteund is op dergelijke regels, moet bijgevolg 
worden nagegaan of deze overheidsinmenging (a) ‘bij wet’ voorzien is en (b) of zij noodzakelijk is 
in een democratische samenleving.294  

Het belangrijkste knelpunt zit zonder twijfel in de eerste voorwaarde dat restricties op de vrijheid 
van meningsuiting ‘bij wet voorzien’ moeten zijn.295 Het is waar dat het EHRM deze voorwaarde 
niet strikt interpreteert. Gezien de verschillende rechtstradities van de lidstaten van de Raad van 
Europa, kon op dit punt geen eng formeel criterium worden gehanteerd. Het Hof heeft in zijn 
rechtspraak dan ook aanvaard dat het niet moet gaan om een wet in de formele zin, noch om 
geschreven recht. Vereist is wel dat de inmenging een zekere basis heeft in het nationale recht, die 
voldoende toegankelijk is zodat burgers ervan kennis kunnen nemen en voldoende precies 
geformuleerd is zodat zij er bovendien hun gedrag op kunnen afstemmen. Dat houdt in dat zij – 
desgevallend mits deskundig advies – redelijkerwijze in staat moeten kunnen zijn de gevolgen van 
hun handelingen in te schatten. Anderzijds is geen absolute zekerheid omtrent de draagwijdte van 
de regels vereist. De wet moet voldoende soepelheid kunnen behouden om in te spelen op 
wijzigende omstandigheden. Dat wil zeggen dat de wet vaak onvermijdelijk in algemene termen is 
geformuleerd, die, in min of meerdere mate, vaag en multi-interpretabel zijn. Deze criteria komen 
 
                                                 
 
291  Hof Mensenrechten (vierde sectie), Appleby e.a. t. Verenigd Koninkrijk zaak nr. 44306/98, 6 mei 2003, nr. 41. 
292  D. VOORHOOF, “Het Europese ‘First Amendment’. De Straatsburgse jurisprudentie over artikel 10 EVRM, 1999-2003 (deel 

1)”, Mediaforum (Ned.) 2004, afl. 4, 106-116. 
293  Hof Mensenrechten (vierde sectie), Fuentes Bobo t. Spanje, zaak nr. 39293/98, 29 februari 2000, nr. 38. 
294  J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law, 103. 
295  Wat de overige twee voorwaarden aangaat, kan worden aangenomen dat beperkingen aan de persvrijheid die gesteld 

worden in deontologische codes en in de adviespraktijken van persraden wel degelijk ingegeven kunnen zijn door redenen 
van algemeen belang zoals die door artikel 10, tweede lid worden opgesomd. Opnieuw zal een casuïstische beoordeling op 
dit punt uitsluitsel moeten brengen. 
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reeds naar voren uit het eerste Sunday Times-arrest.296 Zij zijn sindsdien meermaals bevestigd. 
Interessant voor onze problematiek is de toepassing ervan in de Barthold-zaak. In dat concrete geval 
was onder meer een regel aan de orde die zijn grondslag niet vond in het parlement, maar in 
gedragsregels van de ‘Veterinary Surgeons’ Council’. Voor het Hof volstond deze echter als 
wettelijke basis, aangezien de regelgevende bevoegdheid was gedelegeerd door het parlement en er 
overheidscontrole was voorzien op het gebruik dat de Raad van de reguleringsbevoegdheid 
maakte.297  

De Barthold-zaak creëert bijgevolg een kleine opening voor vormen van zelfregulering, zij het zeer 
specifieke, om als wettelijke basis voor beperkingen van de vrije meningsuiting te kunnen 
doorgaan. Voor andere, minder door het overheidsgezag ondersteunde vormen van zelfregulering 
zal van geval tot geval moeten worden nagegaan of aan de voorwaarden is voldaan. In ieder geval is 
duidelijk dat regels die voortvloeien uit zuivere vormen van zelfregulering, die per definitie buiten 
elk juridisch kader opereren en louter privaatrechtelijk van aard zijn, in geen geval als een afdoende 
juridische basis zullen kunnen gelden om beperkingen aan de vrije meningsuiting te 
rechtvaardigen.298 Algemeen wordt aangenomen dat veruit de meeste vormen van zelfregulering, 
zeker naarmate hun vrijwillig en privaatrechtelijk kader groter wordt, geenszins kunnen gelden als 
een wet in de zin van artikel 10, tweede lid.299 Bijgevolg moet omzichtig worden omgesprongen 
met het opnemen van verwijzingen naar dergelijke normen in wetgeving of rechtspraak.  

De rechtsstaat vereist verder dat de normen voldoende precies zijn zodat het individu zijn gedrag er 
op kan afstemmen en eventuele gevolgen van dat gedrag vooraf kunnen worden ingeschat. Vanuit 
zijn aard geeft zelfregulering vaak aanleiding tot algemene, open normen, waarvan ook de 
toepassing zeer flexibel en evolutief, maar dus ook onvoorspelbaar, gebeurt door 
zelfreguleringsorganen. Uit het Sunday Times-arrest volgt dat dit niet per definitie problematisch is, 
al zal opnieuw van geval moeten worden nagegaan in hoeverre de normen zich in concreto lieten 
voorzien en voorspellen. Tot slot ontbreekt het dergelijke normen in de praktijk veelal aan 
publiciteit. Anders dan wettelijke normen waarvan de grondwet eist dat zij op een wettige manier 
bekend zijn gemaakt, blijven de resultaten van zelfregulering vaak hangen in de eigen kring van 
zelfreguleerders. Ook daarin schuilt een mogelijk conflict met de door het EVRM gestelde 
voorwaarde. Anderzijds kan hier in herinnering worden gebracht dat het EHRM wel grotere 
inspanningen verwacht van professionals om op de hoogte te blijven van de in het beroep geldende 
regels.300 Vanuit die rechtspraak zou aan een journalist die zich beroept op het gebrek aan 
transparantie en publiciteit van de op hem toepasselijke zelfreguleringssystemen, kunnen worden 
tegengeworden dat professionele journalisten verondersteld worden de evoluties in de 
zelfregulering van het eigen beroep op te volgen. 

In ieder geval leidt de analyse van beide voorwaarden tot de conclusie dat codes die niet op een 
duidelijke wettelijke basis berusten, niet ingeroepen kunnen worden door nationale rechtbanken als 
rechtstreekse en uitsluitende grondslag om beperkingen aan de vrije meningsuiting te 
verantwoorden.301 Dat standpunt is recentelijk ook verdedigd door de Vlaamse Mediaraad die in een 

 
                                                 
 
296  Hof Mensenrechten, Sunday Times t. Verenigd Koninkrijk, Series A, afl. 30, nrs. 47 e.v. 
297  Hof Mensenrechten, Barthold t. Duitsland, 25 maart 1985, Series A, afl. 90, nr. 45; E.J. DOMMERING, “Annotatie bij 

EHRM 24 juni 2004 (Caroline von Hannover / Duitsland)”, NJ (Ned.) 2005, 22. 
298  In dezelfde zin: J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law, 103. 
299  Zie bijvoorbeeld het Tribunal Administratif van Parijs dat in 1968 oordeelde dat het Franse Charte des devoirs du 

journaliste: “… n’a aucune valeur législative ou réglementaire, n’a pu ajouter quelque conditions que ce soit à celles posées 
par la loi…”. (geciteerd bij M. MOLINA, Les Journalistes, Parijs, 1989, 33). 

300  Hof Mensenrechten (tweede sectie), Chauvy e.a. t. Frankrijk, zaak nr. 64915/01, 29 juni 2004, nr. 45-48. Zie ook Hof 
Mensenrechten, Cantoni t. Frankrijk, 15 november 1996, Reports 1996-V, nr. 35. 

301  Vanuit het nationale perspectief kan bovendien worden toegevoegd dat het legaliteitsbeginsel in diverse gevallen een 
wettelijk optreden vereist en er bijgevolg ook vanuit het nationale recht obstakels zijn voor het overlaten van bepaalde 
domeinen aan zelfregulering.  
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advies van 9 mei 2005 stelt: “De regels van de journalistieke deontologie zijn geen rechtsregels en 
worden geïnterpreteerd en toegepast binnen de professionele sector van journalistiek en media, 
inzonderheid wat Vlaanderen betreft door de Raad voor de Journalistiek. Het nemen van enige vorm 
van sanctie door een overheidsorgaan exclusief op basis van zeer open bepalingen van 
journalistieke deontologie die zich nadrukkelijk buiten het recht situeren, kan niet beschouwd 
worden te voldoen aan de eis ‘voorzien bij wet’ zoals bepaald in art. 10 EVRM (met de daaraan 
verbonden eisen ook van ‘voldoende precies geformuleerd’).”302

2.2.2. Zelfregulering als instrument voor de bewaking en handhaving van de rechten van derden 
Ook vanuit het oogpunt van de handhaving zijn er enkele bijzondere aandachtspunten te signaleren. 
In een democratische rechtsstaat vormt de mogelijkheid om een beroep te doen op een 
onafhankelijke rechter het sluitstuk van een geheel aan waarborgen die zijn verbonden aan de 
vaststelling en handhaving van wettelijke normen. In de literatuur en de rechtspraktijk is 
herhaaldelijk de vraag gesteld of zelfregulering een vervanging of aanvulling kan zijn op 
overheidsregulering vanuit het oogpunt van de handhaving.303  

Die kwestie kwam aan bod in de zaak Peck tegen het Verenigd Koninkrijk, waarin het Hof 
toepassing maakt van artikel 13 EVRM dat het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel garandeert. 
Krachtens dit artikel heeft “eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in het Verdrag zijn vermeld, 
zijn geschonden, (…) recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien 
deze schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie”.304 
Vanuit het oogpunt van zelfregulering kan dan de vraag worden gesteld of zelfregulerende 
mechanismen volstaan als een vorm van daadwerkelijke rechtsbescherming.  

In zijn rechtspraak met betrekking tot artikel 13 heeft het Hof meermaals gepreciseerd dat voor elke 
mogelijke schending van het EVRM een nationale procedure dient te bestaan waarbinnen een 
terzake bevoegde instantie kan oordelen over de klacht én een passende genoegdoening kan 
toekennen.305 Lidstaten beschikken over een zekere appreciatiemarge om zelf na te gaan op welke 
wijze zij aan deze verplichting willen voldoen, maar het Hof zal, rekening houdend met de gehele 
juridische context waarin de klacht zich voordoet, hierop de nodige controle uitoefenen.306 In Peck 
tegen het Verenigd Koninkrijk vertolkt het Hof in dat verband het standpunt dat de 
mediacommissies waarnaar de Britse autoriteiten in hun verweer hadden verwezen (in casu de 
Broadcasting Standards Commission (BSC), de Independent Television Commission (ITC) en de 
Press Complaints Commission (PCC)), niet volstonden als effectieve rechtsbescherming tegen de 
schending van de privacy van de betrokkene. Het Hof voert daarbij aan dat het gebrek aan 
wettelijke bevoegdheid van deze zelf- en coregulerings-instanties om schadevergoeding toe te 
kennen of preventieve maatregelen te nemen, maakt dat zij niet volstaan in het licht van artikel 13 
EVRM. Het Hof komt daarom tot de conclusie dat de verzoeker in de gegeven omstandigheden 
geen effectief rechtsmiddel ter beschikking stond om de schending van zijn privacy aan te vechten. 
Het Hof verwerpt daarbij in extremis de opmerking van de Britse regering dat de toekenning van 
een rechtsmiddel in dit verband op gespannen voet zou staan met de conflicterende rechten van de 
pers uit artikel 10 EVRM. Het Hof merkt op dat er in casu voldoende mogelijkheden bestonden om 

 
                                                 
 
302  Vlaamse Mediaraad, advies nr. 2005/002 over het Vlaamse Voorontwerp van decreet houdende de oprichting van het 

publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende 
wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio en televisie, 9 mei 2005. 

303  M. LEIJTEN, “Grondrechten en handhaving van zelfregulering”, in H.R.B.M. KUMMELING en S.C. VAN BIJSTERVELD, 
Grondrechten en zelfregulering, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1997, 183. 

304  Hof Mensenrechten (vierde sectie), Peck t. Verenigd Koninkrijk, zaak nr. 44647/98, 28 januari 2003. 
305  Hof Mensenrechten (derde sectie), Smith en Grady t. Verenigd Koninkrijk, zaken nrs. 33985/96 en 33986/96, 27 september 

1999, ECHR 1999-VI, nr. 135; Hof Mensenrechten, Murray t. Verenigd Koninkrijk, 28 oktober 1994, Series A, afl. 300-A, 
nr. 100; Hof Mensenrechten (vierde sectie), Peck t. Verenigd Koninkrijk, zaak nr. 44647/98, 28 januari 2003, 41. 

306  Hof Mensenrechten, Vilvarajah e.a. t. Verenigd Koninkrijk, 30 oktober 1991, Series A, afl. 215, nr. 122. 
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de privacy van de betrokkene te beschermen – bijvoorbeeld door hem onherkenbaar te maken op de 
beelden – zonder de persvrijheid in zijn kern aan te tasten.  

De visie die het Hof in het Peck-arrest verdedigt ten aanzien van de Britse zelf- en 
coreguleringsorganen kan ook van belang zijn in het licht van de vereiste van artikel 35 EVRM dat 
de nationale rechtsmiddelen moeten worden uitgeput vooraleer een procedure voor het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens kan worden ingesteld. Deze verplichting geldt slechts inzoverre 
de nationale rechtsmiddelen enige kans op slagen bieden. Aangezien het Hof in het Peck-arrest er 
van uit lijkt te gaan dat zelfreguleringsinitiatieven die geen schadevergoeding kunnen toekennen te 
weinig rechtsbescherming bieden, zullen zij geenszins een verplichte omweg vormen voor wie zijn 
zaak aan de Straatsburgse rechters wil gaan voorleggen. Die redenering kon eerder ook al (zij het 
meer impliciet) worden aangetroffen in een onontvankelijkheidsbeslissing van de voormalige 
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in de zaak Spencer t. Verenigd Koninkrijk. De 
Spencers bekloegen zich voor het Hof dat het Engelse recht geen afdoende bescherming van hun 
privacy bood. De Britse overheid repliceerde dat het nationale systeem, een combinatie van 
wettelijke rechtsmiddelen en de bevoegdheid van de op zelfregulering gestoelde Press Complaints 
Commission, wel degelijk een adequate bescherming van de individuele rechten mogelijk maakte 
en bovendien garanties bood voor een evenwichtige afweging van het recht op privacy en de 
persvrijheid. In casu hadden de Spencers in de nationale context van de Press Complaints 
Commission (PCC) gelijk gekregen en hadden de kranten in kwestie reeds excuses gepubliceerd.307 
Maar voor de klagers was dat niet voldoende, aangezien de PCC geen financiële consequenties kon 
verbinden aan haar uitspraak. Het Hof kreeg echter nooit de kans om zich over de zaak te buigen. 
De Commissie moest in casu vaststellen dat de Spencers hadden nagelaten de bestaande nationale 
rechtsmiddelen – in casu de Breach of Confidence procedure –uit te putten.308 Wel bevestigt de 
Commissie in haar beslissing dat de verplichting om de bescherming van het EVRM te garanderen, 
met zich mee kan brengen dat lidstaten maatregelen moeten nemen, zelfs in de sfeer van de private 
relaties. Zij sluit ook niet uit dat de afwezigheid van een ‘actionable remedy’ voor de publicaties 
waarover de Spencers zich beklagen, kan duiden op een gebrek aan respect voor hun privé-leven.  

Uit beide opmerkingen volgt dat de diverse bestaande en uit te werken vormen van zelfregulering in 
de sector van de journalistiek weliswaar een belangrijk complement kunnen zijn van 
overheidsoptreden, maar dat zij er wellicht nooit in zullen slagen om de weg naar de rechter of 
wettelijke normen volledig te vervangen.309 Coregulering, het hand in hand gaan van 
zelfregulerende normen en overheidsinterventies, biedt daartoe meer mogelijkheden. Een wettelijke 
omkadering kan aan in oorsprong zelfregulerende organen bijvoorbeeld bepaalde sanctionerende 
bevoegdheden toekennen, waardoor enerzijds weliswaar hun zelfregulerende aard afneemt, maar zij 
anderzijds beter in staat worden gesteld op een daadwerkelijke manier bij te dragen tot het herstel 
van de rechtsbelangen van benadeelden. Daar staat tegenover dat zelfreguleringsorganen op die 
manier een soort tuchtbevoegdheid wordt toegekend, die dan weer op andere punten op gespannen 
voet kan staan met het basisprincipe op grond waarvan de vrijheid van meningsuiting aan eenieder 
toekomt en zich dus maar moeizaam in het concept van tuchtrechtspraak laat inpassen. Maar dat is 
voer voor een latere paragraaf.  

AFDELING 3. EUROPESE UNIE 

In het eerste deel kwam al ter sprake hoe de voorbije decennia binnen de Europese Unie 
gezocht wordt naar meer flexibele vormen van regulering, eerst in specifieke 
 
                                                 
 
307  Zie verder bij de geschiedschrijving van de Press Complaints Commission voor wie deze zaak een belangrijke opsteker 

was omdat haar advies volledig was gepubliceerd door The News of the World, mét excuses van de uitgever.  
308  ECRM, Earl Spencer en Countess Spencer t. Verenigd Koninkrijk, zaken 28851/95 en 28852/95. 
309  In dezelfde zin: D. VOORHOOF, “Het Europese ‘First Amendment’. De Straatsburgse jurisprudentie over artikel 10 EVRM, 

1999-2003 (deel 2)”, Mediaforum (Ned.) 2004, afl. 6, 198-211. 
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beleidsdomeinen, later op een meer systematische manier aan de hand van het Witboek en 
het actieplan vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving. Het Europees recht kwam 
ook al even ter sprake naar aanleiding van de mogelijke grenzen die het vanuit bijvoorbeeld 
mededingingsoogpunt of het vrij verkeer van goederen en diensten stelt aan zelf- en 
coreguleringsmechanismen. In deze paragraaf gaan we nader in op het mediabeleid van de 
Europese Unie, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop de Unie zich positioneert 
tegenover de journalistieke zelfregulering.  

§1. Het mediabeleid van de Europese Unie: situering 

De Europese Unie is, anders dan de Unesco en de Raad van Europa, in oorsprong geconstrueerd 
vanuit een economische logica. Met het verstrijken der jaren heeft echter ook de Unie haar focus 
uitgebreid met een meer culturele en op mensenrechten gerichte filosofie. Die koerswijziging komt 
duidelijk tot uiting in het mediabeleid, waarin gaandeweg uitdrukkelijker erkenning is gekomen 
voor de dubbele aard van de audiovisuele sector die “hoofdzakelijk een culturele dimensie heeft, 
een uitdrukking vormt van creativiteit, met name van identiteiten, en een essentieel instrument 
vormt ter bevordering van de democratie, maar tevens een economische activiteit van toenemend 
belang is”.310

Het mediabeleid van de Europese Unie heeft zich steeds in hoofdzaak geconcentreerd op de 
audiovisuele media en – recenter – de nieuwe media. Rode draad daarin is vooral een houding van 
ondersteuning en stimulering. Naast de veeleer zwakke rechtsgrond voor het optreden van de Unie 
in mediazaken, zijn er drie algemene principes die het communautaire optreden inzake media 
begrenzen: het subsidiariteitsbeginsel, het proportionaliteits- (of evenredigheids-) beginsel en de 
regel dat de Unie in haar optreden de grenzen van artikel 10 EVRM moet respecteren. 

BEVOEGDHEID INZAKE MEDIA - Het Verdrag van Rome kende de Gemeenschap geen specifieke 
bevoegdheid toe op mediagebied. De nationale beleidsruimte inzake media werd slechts beperkt 
door de algemene bepalingen inzake vrij verkeer en mededinging.311 Het startschot voor de 
uitwerking van een daadwerkelijk mediabeleid kwam van het Hof van Justitie, dat in 1974 het 
uitzenden van TV-signalen die rechtstreeks in een andere staat ontvangen kunnen worden als een 
dienst in de zin van het EG-verdrag bestempelde en er aldus de bepalingen over het vrij verkeer van 
diensten op toepaste.312 In de daarop volgende jaren werden ook andere communautaire bepalingen 
– zoals de mededingingsbepalingen - uit het primair EG-recht op de mediasector toegepast. In het 
secundair EG-recht was het de eerste versie van de televisierichtlijn die in 1989 de 
omroepreglementering introduceerde in het EG-recht. Pas in 1992 bezorgde het Verdrag van 
Maastricht (in werking sinds 1 november 1993) de audiovisuele sector een plaats in het primair EG-
recht. Bij die gelegenheid werd een titel ‘cultuur’ ingevoegd in het EG-verdrag, waaronder een 
nieuw artikel 151 (vóór het Verdrag van Amsterdam artikel 128) dat expliciet melding maakt van de 
audiovisuele sector, zij het slechts als een sector waarin de Gemeenschap de samenwerking tussen 

 
                                                 
 
310  Resol. Raad EG, januari 2002 betreffende de ontwikkeling van de audiovisuele sector, Pb. C. 5 februari 2002, afl. 32, 4-6. 
311  I. NITSCHE, Broadcasting in the European Union: the Role of Public Interest in Competition Analysis, Den Haag, T.M.C. 

Asser Press, 2001, 10 e.v.; P. LAROUCHE en I. VAN DER HAAR, Een schets van het Europese Mediabeleid. Studie voor het 
WRR-project media, Den Haag, februari 2005, 11 en 85. 

312  H.v.J. EG, 30 april 1974, zaak 155/73 (Giuseppe Sacchi), Jur. H.v.J. 1974, 427. In de zaken Debauve (H.v.J., 18 maart 
1980, Debauve e.a., zaak 52/79, Jur. 1980, 833, concl. Warner) en Coditel (H.v.J., 18 maart 1980, Coditel e.a. t. Ciné Vog 
Films, zaak 62/79, Jur. 1980, 881, concl. Warner) voegde het Hof daar aan toe dat er geen reden was om de transmissie van 
dergelijke TV-signalen via de kabel anders te behandelen. Sinds het arrest Bond van Adverteerders staat bovendien vast dat 
ook de doorgifte via de satelliet hieronder moet vallen. Dat laatste arrest bracht de definitieve bevestiging van de 
doorwerking en de draagwijdte van het EG-Verdrag met betrekking tot de omroepregulering (H.v.J., 26 april 1988, Bond 
van Adverteerders e.a. t. Staat der Nederlanden, zaak 352/85, Jur. 1988, 6447; N.J.B. 1988, 907).  
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de lidstaten dient te stimuleren en ondersteunen.313 De betekenis van artikel 151 ligt dan ook vooral 
in de erkenning dat het culturele belang niet uit het oog mag worden verloren bij het optreden van 
de Gemeenschap uit hoofde van andere bepalingen, zoals het vrij verkeer van diensten314 of de 
vrijheid van vestiging315. Voor de volledigheid weze vermeld dat het EG-Verdrag in 1997 werd 
vervolledigd met een Protocol (nr. 32) betreffende het openbare-omroepstelsel in de lidstaten.316

De beperkte mogelijkheden geboden door artikel 151 EG-Verdrag verklaren waarom het grootste 
deel van het Europese mediabeleid verloopt via het zogenaamde soft-law, een lappendeken van 
standpunten, mededelingen, groenboeken, resoluties en richtlijnen.317 De Europese instellingen 
hanteren een combinatie van uiteenlopende communautaire instrumenten: bindende wetgeving, met 
als belangrijkste instrument voor deze context de richtlijn ‘Televisie zonder grenzen’, gaat hand in 
hand met niet-bindende, facultatieve wetgevingsinstrumenten in de vorm van aanbevelingen en 
mededelingen.  

UNIE EN GRONDRECHTEN - Een volgende evidente beperking van de Europese beleidsruimte is dat de 
Europese Unie in haar optreden gebonden is aan de grenzen van artikel 10 §2 EVRM. Beperkingen 
van de vrijheid van meningsuiting moeten daarom voorzien zijn bij wet, één van de in dat artikel 
genoemde rechtsgoederen beschermen en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. 
Sinds 2000 heeft de Europese Unie bovendien een eigen Europees Handvest van de Grondrechten, 
waaraan de Europese Instellingen en de lidstaten zich bij de uitvoering van het Europees recht 
dienen te houden.318 Artikel 11 van de Europese grondrechtencatalogus is gewijd aan de vrijheid 
van meningsuiting en van informatie.319 Krachtens artikel 52, 3 van het Handvest dienen de 
instellingen en de lidstaten artikel 10 EVRM als minimumnorm te hanteren voor de bescherming 
van het recht op vrije meningsuiting. Niets verhindert dat het recht van de Unie een ruimere 
bescherming biedt.320  

 
                                                 
 
313  Over de betekenis van met name de vierde paragraaf van artikel 151, zie: J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector 

and European Community Law, 47 e.v. Initiatieven tot harmonisatie van de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake cultuur zijn uitgesloten. Elke lidstaat behoudt met andere woorden de mogelijkheid om een eigen 
cultuurbeleid te voeren met eigen accenten. Het Hof van Justitie had eerder al in dezelfde zin geoordeeld in zaken waarin 
het de nationale bevoegdheid met betrekking tot de omroepen moest vastleggen. Culturele doelstellingen zijn volgens het 
Hof immers dwingende redenen van algemeen belang die een beperking van het vrij verkeer van goederen, personen of 
diensten kunnen rechtvaardigen. K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees Recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1999, 
307-310. Voor vrij verkeer van diensten: zie bijvoorbeeld H.v.J. 25 juli 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening 
Gouda e.a. t. Commissariaat voor de Media, zaak C-288/89, Jur. 1991, I – 04007 (prejudiciële vraag). 

314  Artikel 52. 
315  Artikel 46. P. LAROUCHE en I. VAN DER HAAR, Een schets van het Europese Mediabeleid. Studie voor het WRR-project 

media, Den Haag, februari 2005, 12-13 
316  Ingevoegd door het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de 

Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijhorende akten, ondertekend op 2 oktober 1997. 
Het Protocol benadrukt “dat het publieke-omroepstelsel in de lidstaten rechtstreeks verband houdt met de democratische, 
sociale en culturele behoeften van iedere samenleving en met de noodzaak pluralisme in de media te behouden”. Het 
preciseert daarom dat de bepalingen van het oprichtingsverdrag geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van de lidstaten om 
te voorzien in de financiering van de publieke omroep voor het vervullen van de publieke opdracht. 

317  Aldus door de Commissie zelf uiteengezet in haar toelichting bij: Comm. EG, Voorstel voor een Aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid en het recht 
op weerwoord in verband met de concurrentiepositie van de Europese industrie van audiovisuele en informatiediensten 
(door de Commissie ingediend), Brussel, 30 april 2004, COM(2004) 341 def. Een bijkomend probleem is dat de 
verantwoordelijkheid voor het mediabeleid verspreid en versnipperd is over verschillende directoraten die er elk een eigen 
benadering op na kunnen houden.  

318  Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, 2000/C 364/01, Pb. C. 18 december 2000, afl. 364. 
319  Artikel 11 luidt: 1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren 

en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag 
en ongeacht grenzen. 2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.” 

320  Zeker gezien de uitkomst van de referenda over het Constitutioneel Verdrag heerst er nog onzekerheid over wat er met het 
Handvest moet gebeuren. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het Handvest te laten uitgroeien van de niet-bindende, 
politieke verklaring die het nu is tot een volwaardig onderdeel van het Constitutioneel Verdrag. De toekomst zal ook meer 
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SUBSIDIARITEITSBEGINSEL - Naast het feit dat de Europese Unie slechts beperkte toegekende 
bevoegdheden heeft inzake media, spelen er zoals gezegd nog twee algemene principes mee die de 
beleidsmarge van de Unie inzake mediabeleid inperken: het subsidiariteitsbeginsel en het 
proportionaliteitsbeginsel. Het subsidiariteitsbeginsel, dat sinds het Verdrag van Maastricht een 
schriftelijke neerslag kreeg in artikel 5 EG-Verdrag, maakt dat de Gemeenschap, behalve in de 
materies waarvoor zij exclusief bevoegd is, slechts optreedt “indien en voor zover de doelstellingen 
van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve vanwege de omvang of de gevolgen beter door de Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt.”321 Inzake mediabeleid, dat zoals zal blijken geen exclusieve bevoegdheid van de 
Gemeenschap is, zal het subsidiariteitsbeginsel betekenen dat initiatieven met betrekking tot 
journalistiek en media in de eerste plaats aan het nationale niveau moeten worden overgelaten. Het 
principe creëert ook ruimte voor zelfregulering in de mediasector op nationaal of Europees niveau. 
In een Mededeling uit 1999 omtrent de Beginselen en richtsnoeren voor het audiovisueel beleid van 
de Gemeenschap in het digitale tijdperk erkent de Commissie dat zelfregulering op zowel nationaal 
als Gemeenschapsniveau een goed voorbeeld kan zijn van de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel, zolang het niet tot fragmentering van de interne markt leidt.322  

PROPORTIONALITEITSBEGINSEL - Het proportionaliteitsbeginsel tot slot houdt voor dat het optreden van 
de Gemeenschap niet verder mag gaan dan wat nodig is om de doelstellingen van het Verdrag te 
verwezenlijken.  

Uit het voorgaande mag blijken dat de rol van de Europese Unie ten aanzien van de regulering van 
de journalistiek veeleer beperkt is gebleven. Dat verklaart waarom de Unie hier wat minder 
uitgebreid aan bod komt. Anderzijds heeft de Unie wel een voortrekkersrol gespeeld in het 
stimuleren van alternatieve reguleringsvormen als zelf- en coregulering binnen de audiovisuele 
sector. Centraal daarin stond de zoektocht naar een evenwicht tussen de vrijheid die nodig is voor 
het creëren en ondersteunen van de eenheidsmarkt en de beperkingen die nodig zijn met het oog op 
het algemeen belang, bijvoorbeeld ter bescherming van minderjarigen of de menselijke 
waardigheid. Die aspecten komen wel ter sprake. 

§2. Europese Unie en zelfregulering in de media en de journalistiek 

1. Algemene situering 

1.1. Geen coherente visie op zelf- en coregulering 
Zoals we in het eerste deel gezien hebben staan alternatieve, meer flexibele vormen van regulering 
hoog op de agenda van de Europese Unie in velerlei beleidsdomeinen. Het volstaat om op dat punt 
te verwijzen naar de in het eerste deel beschreven voorbeelden van het consumentenbeleid en het 
milieubeleid en de initiatieven die de Unie heeft genomen in het kader van het Witboek Europees 
Bestuur, het Actieplan voor de vereenvoudiging en verbetering van de reguleringsomgeving en het 
interinstitutioneel akkoord van 2003 over betere regulering. We haalden in dat verband ook al aan 
dat het actieplan de nationale wetgevers uitdrukkelijk uitnodigt om vaker gebruik te maken van 
 
                                                 
 

duidelijkheid moeten verschaffen over de precieze draagwijdte en interpretatie van artikel 11. Zo is niet duidelijk of in het 
tweede lid een positieve verplichting tot het bevorderen van de pluraliteit kan worden gelezen: N. EIJK, L. ASSCHER, N. 
HELBERGER en J. KABEL, De regulering van media in internationaal perspectief, Pallas Publications, Amsterdam, april 
2005, 24. 

321  Over de betekenis van het subsidiariteitsbeginsel zie bijvoorbeeld: K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees Recht in 
hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1999, 150 e.v.). Het zevende protocol bij het EG-Verdrag verduidelijkt hoe het 
subsidiariteitsbeginsel verder moet worden toegepast. Protocol (nr. 7) betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en 
het evenredigheidsbeginsel, door het Verdrag van Amsterdam gehecht aan het EG-Verdrag, Pb. C. 1997, afl. 340, 105. 

322  Comm. EG, Mededeling aan de Raad het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal comité en het comité van de 
regio’s – Beginselen en richtsnoeren voor het audiovisueel beleid van de Gemeenschap in het digitale tijdperk, Brussel, 14 
december 1999, COM(1999) 657.  
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coregulering als instrument voor de implementatie van de Europese beleidsdoelstellingen. Het 
interinstitutioneel akkoord verduidelijkt de voorwaarden voor het gebruik van alternatieve 
reguleringsmethodes op het Europese niveau.323 In het mediabeleid is dat niet anders. De 
verschillende Europese instellingen hebben reeds vroeg het mogelijke belang en nut van 
zelfregulering bij de verwezenlijking van doelstellingen van algemeen belang in de mediasector 
erkend.324

De discussie wordt er echter bemoeilijkt door een gebrek aan eenduidigheid in de terminologie en 
conceptualisering fenomenen als van zelfregulering, zelfcontrole en coregulering, zowel in de 
beleidsinstrumenten van de Unie zelf, als in de diverse nationale praktijken die er op gebaseerd zijn. 
Ook daarin is de mediasector geen uitzonderlijk geval. Eén van de weinige Europese documenten 
waarin een omschrijving van het concept terug te vinden was, was een verslag van een werkgroep 
die in januari 1998 verslag uitbracht over de plaats van zelfregulering in de toepassing van de 
dataprotectierichtlijn.325 Art. 25, lid 2 van die Richtlijn bepaalt dat het door een derde land geboden 
beschermingsniveau moet worden beoordeeld met inachtneming van ‘alle omstandigheden’ die op 
de overdracht van gegevens of op een categorie gegevensoverdrachten van invloed zijn. Daarbij 
moet dus niet alleen rekening gehouden worden met de toepasselijke rechtsregels, maar ook met 
andere voorschriften, bijvoorbeeld uit ‘codes voor zelfregulering (of elk ander instrument dat 
daartoe strekt)’. Volgens de werkgroep moet daaronder worden verstaan: “een verzameling van 
regels tot bescherming van gegevens, die van toepassing is op een meerderheid van tot eenzelfde 
beroepsgroep of sector behorende houders van een persoonsregistratie en waarvan de inhoud 
hoofdzakelijk door de leden van die beroepsgroep of sector is vastgelegd”. In de gehanteerde 
definitie vallen drie aspecten op. In de eerste plaats moet het gaan om een verzameling van regels. 
Over de andere aspecten van regulering, uitvoering en sanctionering, wordt niet gesproken. 
Vervolgens moeten deze regels van toepassing zijn op een meerderheid van een bepaalde 
beroepsgroep of sector. En tot slot kunnen ook derden betrokken worden bij de opstelling ervan, 
zolang de inhoud ervan maar hoofdzakelijk door de leden van de beroepsgroep of sector is 
vastgelegd.326  

Het gebrek aan duidelijkheid wordt door de organen van de Europese Unie ook in andere teksten 
niet onder stoelen of banken gestoken. In de conclusies van de Raad inzake zelfregulering in het 
licht van de ontwikkeling van nieuwe mediadiensten wijst de Raad er op dat “er essentiële 
 
                                                 
 
323  Parl., Raad en Comm. EG, Interinstitutioneel akkoord ‘Beter wetgeven’, 2003/C321/01, 16 december 2003, Pb. C. 31 

december 2003, 1-5. 
324  Zie de hoger vermelde Conclusies van de Raad van 27 september 1999 inzake zelfregulering in het licht van de 

ontwikkeling van nieuwe mediadiensten, 1999/C 283/02, Pb. L. 6 oktober 1999, afl. 283, 3. Zie ook de Mededeling van de 
Commissie van 9 maart 1999 betreffende de resultaten van de openbare raadpleging over het convergentiegroenboek en 
Comm. EG, Vierde Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s over de toepassing van Richtlijn 89/552/EEG ‘Televisie zonder grenzen’, Brussel, 6 
januari 2003, COM(2002) 778 def. 

325  Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens “Werkdocument: 
Beoordeling van zelfregulering: wanneer komt zelfregulering door de industrie het beschermingsniveau van gegevens in 
geval van overdracht naar een derde land ten goede?”, 14 januari 1998. 

326  De werkgroep evalueert het beschermingsniveau van zelfregulering aan de hand van drie criteria: de afdwingbaarheid, de 
inhoud van het zelfreguleringsinstrument en de doeltreffendheid ervan. Afdwingbaarheid wordt niet zozeer afgelezen aan 
de representativiteit van de organisatie die ze heeft opgesteld, maar vooral aan de mate waarin de organisatie er 
daadwerkelijk in slaagt de naleving af te dwingen. De representativiteit van de betrokken organisatie wordt anderzijds wel 
belangrijk geacht om versnippering te vermijden en te voorkomen dat verschillende actoren onderworpen worden aan 
verschillende codes. Ook de inhoud van het zelfreguleringsinstrument moet objectief worden ingeschat, los van diegenen 
die betrokken waren bij de opstelling ervan, en met bijzondere aandacht voor de transparantie ervan. De doeltreffendheid 
tot slot, impliceert (1) garanties voor een degelijke naleving (afhankelijk van de mate waarin leden weet hebben van het 
bestaan en de inhoud van de code, de stappen die worden ondernomen om de code bekend en transparant te maken, het 
bestaan van eventuele externe controlesystemen, bijvoorbeeld verplichte audits over de naleving van de code op gezette 
tijden en de sancties en maatregelen die ter beschikking zijn om de naleving af te dwingen). De doeltreffendheid dient 
voorts te worden afgelezen aan: (2) het bestaan van een onpartijdige en onafhankelijke klachteninstantie die alle mogelijke 
klachten kan onderzoeken en (3) het bestaan van passende verhaalsmogelijkheden. 
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verschillen bestaan tussen de manier waarop de uiteenlopende zelfreguleringssystemen 
georganiseerd zijn en een afspiegeling vormen op of bijdragen aan de overheidsregulering, hetgeen 
een afspiegeling is van Europa’s democratische, regionale en culturele verscheidenheid”.327 
Niettemin erkent de Raad in diezelfde conclusies dat zelfregulering “een nuttige aanvulling zou 
kunnen vormen” op de regulering in alle mediavormen en in het bijzonder in het kader van de 
nieuwe mediadiensten, óók voor de bescherming van algemene belangen. In een Mededeling van de 
Europese Commissie over de toekomst van het audiovisueel reguleringsbeleid uit 2003 klinkt het: 
“Uit de bijdragen aan de raadplegingsprocedure komt duidelijk naar voren dat begrippen als 
zelfregulering, zelfcontrole of coregulering in de diverse lidstaten op uiteenlopende wijze worden 
gehanteerd. Regelgevingsmodellen die ‘zelfregulering’ heten in de ene lidstaat, zouden in andere 
lidstaten ongetwijfeld ‘coregulering’ worden genoemd. Uit een groot aantal gegeven voorbeelden 
blijkt hoezeer coreguleringsmodellen al op grote schaal binnen het huidige kader toegepast worden. 
Vooral met betrekking tot de toepassing van de voorschriften inzake reclame en de bescherming 
van minderjarigen lijken zij een succes. Gezien de terminologische problemen die deze begrippen 
voor veel betrokkenen nog opleveren, lijkt een verduidelijking op zijn plaats”.328

De aanzet tot een verduidelijking van de concepten van zelf- en coregulering in de mediasector 
werd gegeven onder Duits voorzitterschap tijdens een colloquium in Saarbrücken.329 Daarop 
voortbouwend heeft de Europese Commissie de laatste jaren een aantal onderzoeksprojecten 
gefinancierd waarin de begrippen verder moesten worden uitgeklaard en getoetst aan de bestaande 
praktijken in de lidstaten.330 Opgemerkt kan nu reeds worden dat deze plannen vanuit een aantal 
Europese persraden met zeer veel argwaan werden bekeken.331  

1.2. Grenzen aan zelfregulering vanuit het Europees recht332

1.2.1. Grenzen voor zelfreguleerders 
ZELFREGULERINGSORGANEN EN EG-RECHT - Brengen we tot slot nog in herinnering dat het Europees 
recht belangrijke grenzen stelt aan de werking van zelfregulerende organen. Het EG-recht is niet 
alleen van toepassing op lidstaten. De bepalingen van het EG-Verdrag en verordeningen hebben 
directe werking in de nationale rechtsorde en zijn als dusdanig rechtstreeks van toepassing op de 
nationale onderdanen. Het zou voor lidstaten al te gemakkelijk zijn indien zij de EG-bepalingen 
zouden kunnen omzeilen door verantwoordelijkheden af te schuiven op zelfreguleringsorganen.333 
Het leidt daarom weinig twijfel dat zelfregulerende organen zich niet kunnen onttrekken aan de 
 
                                                 
 
327  Conclusies van de Raad van 27 september 1999 inzake zelfregulering in het licht van de ontwikkeling van nieuwe 

mediadiensten, 1999/C 283/02, Pb. L. 6 oktober 1999, afl. 283, 3. 
328  Comm. EG, Mededeling aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité 

van de Regio’s over “De toekomst van het Europese Audiovisuele Regelgevingsbeleid”, Brussel, 15 december 2003, 
COM(2003) 784 def. 

329  X., Conclusies van het expertenseminarie omtrent zelfregulering in de media, Saarbrücken, 1999, 11 p. Zie ook de 
voorbereidende studies van het Institute of European Media Law (Saarbrücken): J. UKROW, Self-regulation in the Media 
Sector and European Community Law, 121 p. en J. BRÖHMER en J. UKROW, Self-regulation of the Media in Europe. A 
Comparative legal study prepared at the request of the Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the 
Media, Saarbrücken, Institute of European Media Law, 1999, onuitg., 134 p.  

330  Van 2001 tot 2004 liep aan de Universitet van Oxford een driejarig onderzoeksproject (met de steun van de Europese 
Commissie in het kader van het Safer Internet Action Plan): Self-Regulation of Digital Media Converging on the Internet: 
Industry Codes of Conduct in Sectoral Analysis, Programme in Comparative Media Law & Policy, Oxford University 
Centre for Socio-Legal Studies, 30 april 2004, 103 p., zie www.selfregulation.info. Op dit ogenblik loopt een 
vervolgonderzoek aan de universiteit van Hamburg, toegespitst op coregulering in de audiovisuele sector: Study on Co-
Regulatory Measures in the Media Sector, Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg, 
Hamburg waarvan het tussentijds verslag verscheen op 19 mei 2005.  

331  Zie de reacties van onder meer de voorzitter van de Britse Press Complaints Commission en de Zweedse Persombudsman 
op de London Conference on Promoting Press Self-Regulation at the Local Level, georganiseerd door diezelfde Press 
Complaints Commission, 10 juni 1999. 

332  Zie in detail de studie van J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law, 121 p.  
333  J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law, 24. 
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toepassing van de bepalingen van het EG-recht. Door de erkenning van de fundamentele rechten en 
vrijheden in het Europees recht, houdt dat onder meer in dat zelfregulerende normen ook op basis 
van het EG-recht geen inbreuk mogen maken op fundamentele rechten en vrijheden als de vrijheid 
van meningsuiting en het recht op privacy.  

VRIJ VERKEER EN MEDEDINGING - Belangrijk is, ten tweede, dat zelfreguleringsafspraken, bijvoorbeeld 
overeenkomsten tussen grote mediaconcerns, het vrij verkeer van diensten en goederen binnen de 
interne markt niet mogen hinderen en de mededingingsregels moeten respecteren. Volgens vaste 
rechtspraak van het Hof van Justitie kunnen ook “maatregelen van particuliere instanties die onder 
controle van de overheid staan of aan wie een publieke taak is toebedeeld” maatregelen van gelijke 
werking zijn in de zin van artikel 23 (vroeger artikel 20) EG-Verdrag.334 Het is duidelijk dat 
afspraken tussen mediaconcerns ook in aanvaring kunnen komen met de mededingingsbepalingen 
van het EG-Verdrag, met name voor zover zij de vrije mededinging belemmeren.335 Artikel 81 
(vroeger 85) e.v. EG-Verdrag verbiedt “alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten 
van ondernemingsverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel 
tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de 
mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst”.336 De 
verboden overeenkomsten of besluiten zijn van rechtswege nietig. Voor de toepassing van deze 
artikels moet niet gekeken worden of het gaat om overheidsmaatregelen of daarmee gelijkgestelde 
beslissingen. Wat telt is dat de mededinging beperkt wordt.  

Artikel 82 (ex artikel 86) EG-Verdrag legt verbod op aan een of meer ondernemingen om misbruik 
te maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan, 
voor zover de handel tussen lidstaten daardoor ongunstig wordt beïnvloed. Belangrijk voor de 
ontwikkelingen op het terrein van de media, is dat de Commissie aanvankelijk ook een beroep deed 
op artikel 82 EG-Verdrag om toezicht te houden op fusies en concentraties van ondernemingen. Het 
Hof van Justitie vond immers dat een onderneming haar machtspositie misbruikt indien zij die 
zodanig versterkt dat de mededinging wezenlijk belemmerd wordt en slechts ondernemingen 
overblijven die in hun gedrag afhankelijk zijn van de overheersende onderneming.337 Sinds 21 
september 1990 zijn alle concentraties van ondernemingen met een communautaire dimensie 
onderworpen aan de voorafgaande aanmeldingsplicht en controle ingesteld bij verordening nr. 
4064/89.338

1.2.2. Grenzen voor het mediabeleid van de lidstaten 
BELEIDSRUIMTE LIDSTATEN - Vermits artikel 151 EG-Verdrag harmonisatie in culturele 
aangelegenheden uitsluit, behouden de lidstaten een zekere beleidsruimte om hun eigen beleid op 
dit punt uit te bouwen. Het Hof van Justitie heeft die beleidsruimt in verschillende arresten erkend. 
Zo kunnen lidstaten in domeinen waar geen harmonisering is gebeurd om redenen van algemeen 
belang uitzonderingen maken op de principes van het Europes Recht. Zo erkende het Hof in 1991 
dat het behoud van een zeker kwaliteitsniveau voor de radio en televisie en de bekommernis om de 

 
                                                 
 
334  J.J.C. KABEL, “Non-paternalisme en commercialisering: de toekomst van het reclamerecht”, I.E.R.R. (Ned.) 1996, 134-135. 
335  Bevestigd in Eur. Comm., XXVe Verslag over het mededingingsbeleid 1995 (Gepubliceerd in samenhang met het 

“Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Gemeenschappen – 1995”), Brussel/Luxemburg, 1996, 
COM(96)126 def., 44. Voor een uitgebreide bespreking van de toepasselijkheid van de Europese mededingingsregels op 
afspraken in de mediasector en de eventuele uitzonderingen daarop (met name in het licht van artikel 151 EG-Verdrag) zie 
J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law, 63 e.v. 

336  M. VAN DRIEL, Zelfregulering. Hoog opspelen of thuisblijven., Deventer, Kluwer, 1989, 209-229; Voor een onderzoek naar 
de toepasselijkheid van artikel 85 op het Nederlandse zelfregulerend orgaan inzake reclame zie: E.R. VOLLEBREGT, “De 
reclame Code Commissie in Europees perspectief: artikel 85 van toepassing op de Reclame Code Commissie ?”, I.E.R.R. 
(Ned.), 1996, 137-142. 

337  H.v.J. 21 februari 1973, Europemballage en Continental Can t. Commissie, 6/72, Jur. 1972, (215) 247, 26 . 
338  Zoals gewijzigd bij verordening nr. 1310/97 van de Raad van 30 juni 1997, Pb. L. 1997, afl. 180, 1. Zie K. LENAERTS en P. 

VAN NUFFEL, Europees Recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1999, 266. 
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opinievrijheid van de uiteenlopende sociale, culturele, religieuze en intellectuele stromingen in de 
samenleving te garanderen, bindende redenen van algemeen belang kunnen zijn die uitzonderingen 
op het vrij verkeer van diensten kunnen rechtvaardigen.339  

RUIMTE VOOR INSCHAKELING ZELFREGULERING IN NATIONAAL BELEID - Niettemin brengt het Europees 
recht ook diverse beperkingen van de beleidsruimte van lidstaten met zich mee. Zo heeft het Hof 
van Justitie onder meer uitgemaakt dat lidstaten zich dienen te onthouden van maatregelen die de 
nuttige werking aan de mededingingsregels kunnen ontnemen. In die zin stellen deze bepalingen 
ook grenzen aan de europeesrechtelijke ruimte voor de wettelijke ondersteuning van 
zelfregulering.340 Belangrijk in deze context is vooral de vraag in hoeverre het Europees recht aan 
de lidstaten ruimte laat om zelf- of coreguleringsmechanismen in te schakelen ter verwezenlijking 
van de door het Europees recht gestelde doelen. De vraag rijst niet met betrekking tot Europese 
verordeningen, die immers verbindend zijn in al hun onderdelen en rechtstreeks toepasselijk zijn in 
elke lidstaat, maar ten aanzien van de richtlijnen die – vooral – de Europese audiovisuele sector 
viseren. Op grond van artikel 249 EG-Verdrag houden richtlijnen een resultaatsverbintenis in. De 
lidstaten voor wie de richtlijn bestemd is, zijn gebonden ten aanzien van het te bereiken resultaat, 
maar zijn vrij in de keuze van de vorm en de middelen die zij willen inzetten om het vooropgestelde 
resultaat te bereiken. Bijgevolg rijst de vraag in hoeverre zij er voor kunnen opteren om de 
implementatie over te laten aan zelfregulering, al dan niet binnen een wettelijk kader. De in deel één 
beschreven initiatieven voor de herziening van de communautaire rechtsinstrumenten met het oog 
op een verbetering en vereenvoudiging van de Europese regelgeving geven aan dat de relevantie 
van deze vraag in de toekomst alleen maar zal toenemen. In het voorstel van Europese Grondwet 
worden richtlijnen meer dan ooit herleid tot hun oorspronkelijke betekenis: die van Europese 
kaderwetten.  

EXPLICIET VOORZIEN IN RICHTLIJN - In een aantal richtlijnen wordt de mogelijkheid van de omzetting 
door middel van zelfreguleringsinitiatieven - en dan met name door gedragscodes - expliciet 
genoemd. De eerste voorbeelden daarvan met betrekking tot de media hadden betrekking op 
commerciële communicatie. Andere voorbeelden zijn de Europese dataprotectierichtlijn en de 
Richtlijn inzake elektronische handel.341 Die laatste stuurt aan op de redactie van vrijwillige 

 
                                                 
 
339  H.v.J., Commissie t. Nederland, 353/89, Rep. 1991, I-4069 (4097). Zie J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and 

European Community Law, 24. 
340  COMMISSIE VOOR CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN, Rapport wettelijke ondersteuning zelfreguleringsafspraken, ’s-

Gravenhage, Sociaal-Economische Raad (Nederland), 1989, 34 e.v. 
341  Artikel 16 richtlijn elektronische handel (Richtl. Parl. en Raad E.G., 2000/31/EG, 8 juni 2000, betreffende bepaalde 

juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt 
(“richtlijn inzake elektronische handel”), Pb. L. 17 juli 2000, 178/1) en artikel 27 van de dataprotectierichtlijn (Richtl. Parl. 
en Raad E.G., 95/46/EG, 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Pb. L. 23 november 1995, 281, 31-
50). Zie in verband met die laatste ook het advies van de interne Werkgroep voor de bescherming van personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens van januari 1998 (Comm. EG, “Werkdocument: Beoordeling van zelfregulering: 
wanneer komt zelfregulering door de industrie het beschermingsniveau van gegevens in geval van overdracht naar een 
derde land ten goede?”, goedgekeurd door de groep op 14 januari 1998). Daarin wordt nagegaan onder welke voorwaarden 
zelfreguleringsmechanismen zouden kunnen gelden als een volwaardige en afdoende bescherming van persoonsgegevens. 
De groep stelt meer bepaald een evaluatie voor in functie van de inhoud (vooral de transparantie), doeltreffendheid en 
afdwingbaarheid van de zelfreguleringscodes. De doeltreffendheid hangt samen met de garanties voor de naleving van de 
code, het bestaan van een onpartijdige en onafhankelijke klachteninstantie en het bestaan van passende 
verhaalsmogelijkheden. De mate van naleving wordt in het rapport in verband gebracht met de mate waarin leden weet 
hebben van het bestaan en de inhoud van de code, de stappen die ondernomen zijn om de code transparant te maken voor 
de consument, het bestaan van externe controlesystemen (bijv. verplichte audit van naleving code op gezette tijden) en de 
sancties en maatregelen om de naleving af te dwingen. Tot slot wijst de werkgroep er op dat de afdwingbaarheid los gezien 
moet worden van de representativiteit van de organisatie. Het is immers perfect mogelijk dat een volstrekt representatieve 
organisatie er toch niet in slaagt de leden die zij vertegenwoordigt woord te laten houden. De representativiteit is anderzijds 
wel van belang om te voorkomen dat er tal van codes naast elkaar zouden ontstaan en dat verschillende actoren zo 
onderworpen zouden worden aan verschillende codes.  
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Europese gedragscodes door de industrie, professionele en consumentenorganisaties of -
verenigingen, onder meer ter bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid. 

GEEN SPECIFIEKE BEPALING IN RICHTLIJN - Maar ook ten aanzien van richtlijnen die geen verwijzingen 
naar co- of zelfregulering bevatten, stelt zich de vraag in hoeverre de omzetting ervan aan de private 
sector kan worden overgelaten, al dan niet in samenwerking met de overheid. In dat geval zal 
moeten gekeken worden naar de algemene bewoordingen van de richtlijn. De ultieme afweging van 
de beleidsruimte van de lidstaten en de wijze van omzetting, ligt in handen van het Hof van Justitie. 
Dat heeft reeds begin jaren negentig voorwaarden gesteld aan de vrije keuze van lidstaten in de 
omzetting van richtlijnen.342 Niet vereist is dat de Europese regels in specifieke wetgeving in 
formele zin worden omgezet. Een algemene omzettting volstaat, zolang de nationale 
omzettingsmaatregelen binnen een duidelijk juridisch kader worden geplaatst en voldoende precies 
en helder zijn zodat de betrokken personen die rechten putten uit de regelgeving er zich met succes 
op kunnen beroepen voor de nationale rechtbanken.343 Voor het overige zal het Hof rekening 
houden met de concrete inhoud en doelstellingen van de richtlijn. Op het vlak van de handhaving 
zal bijvoorbeeld worden nagegaan of de in de lidstaat voorziene sancties een daadwerkelijk 
ontradend effect hebben en passend zijn in verhouding tot de ernst van de inbreuk.344 Het gaat het 
opzet van dit hoofdstuk te buiten om deze jurisprudentie in detail te onderzoeken.345 Aangenomen 
kan worden dat zelf- of coregulering niet a priori zijn uitgesloten, voor zover zij door de overheid 
zijn erkend en voldoen aan de vereisten van de richtlijn. De achilleshiel daarbij ligt ongetwijfeld in 
de bij wijlen beperkte transparantie van zelfreguleringssystemen en vooral in de beperkte 
sanctiemogelijkheden die er doorgaans aan verbonden zijn. Van geval tot geval zal moeten worden 
nagegaan in hoeverre de omzetting via zelfregulering kan gebeuren en – desgevallend – in hoeverre 
de zelfregulering zal moeten worden aangevuld of ondersteund door het overheidsgezag om een 
adequate sanctionering van de bepalingen mogelijk te maken.346 De facto zullen de maatregelen die 
in aanmerking komen om de traditionele omzettingswijzen door middel van nationale wetgeving 
aan te vullen, dus veelal de vorm van co-regulering aannemen.347

REGULERINGSBELEID - Ook wanneer een richtlijn niet expliciet verwijst naar alternatieve vormen van 
regulering, blijft er dus ruimte voor zelfregulering of coregulering. We zagen in dat verband ook 
reeds dat het interinstitutioneel akkoord betere regelgeving het nut van alternatieve 
reguleringsmechanismen erkent, ook voor de organen van de Unie zelf. Anderzijds omringt 
datzelfde akkoord het gebruik van coregulering en zelfregulering met bijzondere waarborgen. De 
Commissie dient er in de eerste plaats op toe te zien dat de toepassing van beide instrumenten 
 
                                                 
 
342  H.v.J., zaak C-339/87, Commissie t. Nederland, 15 maart 1990; H.v.J., C-96/95, Commissie t. Duitsland, Rec. 1997, I-1653 

en H.v.J., zaak 361/88, Commissie t. Duitsland, TA-Luft, 30 mei 1991, Rec. 1991, I-2567; H.v.J. C-29/84, Commissie t. 
Duitsland, Rec. 1985, 1661; H.v.J. zaak 239/85, Commissie t. België, Rec. 1986, 3645; H.v.J., zaak C 180/95, 
Draehmpaehl t.Urania Immobilienservice OHG, Rec. 1997, I-2195. 

343  H.v.J., C-96/95, Commissie t. Duitsland, Rec. 1997, I-1653 en H.v.J., zaak 361/88, Commissie t. Duitsland, Rec. 1991, I-
2567.  

344  H.v.J. 14/83, Von Colson en Kamann t. Land Nordrhein-Westfalen, 1984, ECR, 1891, §18 en 23; H.v.J., zaak C 180/95, 
Draehmpaehl t. Urania Immobilienservice OHG, 1997, I-2195.  

345  Zie vooral: J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law, 27 e.v. Verder ook: C. PALZER, 
“European Provisions for the Establishment of Co-Regulation Frameworks”, in EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY, 
Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 7 en T. MCGONAGLE, “Co-Regulation of the Media 
in Europe: The Potential for Practice of an Intangible Idea”, in EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of 
the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 15-25, ook beschikbaar op www.ivir.nl; M. CAPPELLO, “The 
Implementation and Enforcement of Co-Regulation Codes in a Transfrontier Context”, in EUROPEAN AUDIOVISUAL 
OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 81. 

346  T. MCGONAGLE, “Co-Regulation of the Media in Europe: The Potential for Practice of an Intangible Idea”, in EUROPEAN 
AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 17, ook beschikbaar 
op www.ivir.nl. In dezelfde zin ten aanzien van de EG-Richtlijn inzake misleidende en oneerlijke reclame: J.J.C. KABEL, 
“Zelfregulering en recht: basiscriteria voor zelfregulering van reclame in Nederland”, S.E.W. 1983, 154. 

347  C. PALZER, “European Provisions for the Establishment of Co-Regulation Frameworks”, in EUROPEAN AUDIOVISUAL 
OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 6-7. 
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voldoet aan het Gemeenschapsrecht en de algemene vereisten van transparantie en representativiteit 
van de betrokken partijen. Vereist is verder dat de toepassing van deze mechanismen een 
toegevoegde waarde biedt voor het algemeen belang. Het gebruik ervan wordt afgewezen wanneer 
grondrechten of belangrijke beleidskeuzen in het geding zijn of in situaties waarin de regels in elke 
lidstaat op eenvormige wijze moeten worden toegepast. Zij moeten tot slot een snelle en flexibele 
regulering tot doel hebben, die de mededingingsbeginselen en de eenheid van de interne markt 
ongeschonden laat.348  

Op de concrete mogelijkheid om de implementatie van richtlijnen over de mediasector te realiseren 
door middel van zelf- of coregulering komen we terug bij de bespreking van de televisierichtlijn. 

2. Zelf- en coregulering in het Europees audiovisueel reguleringsbeleid 
De eerste officiële verwijzingen naar zelfregulering in de mediasector hadden zoals gezegd 
betrekking op de commerciële communicatie.349 Ook vandaag nog houdt de Unie vast aan de ruimte 
voor zelfregulering in de reclamesector, bijvoorbeeld ter uitvoering van de reclamebepalingen van 
de Televisierichtlijn. Dat is niet verwonderlijk. Ten eerste bestond er in veel lidstaten al een stevige 
zelfreguleringstraditie in de reclamesector. Maar wat zeker ook een rol speelde was dat de 
reclamesector zich krachtig verenigd had, in de in Brussel gevestigde European Advertising 
Standards Alliance. Zij konden zo hun grensoverschrijdend klachtensysteem onder de aandacht 
brengen van de Commissie, die daarin een mogelijk model zag voor toekomstige ontwikkelingen op 
het gebied van de zelfregulering op Europees niveau.350

De bespreking van al deze initiatieven gaat het opzet van dit proefschrift ver te buiten. We 
bespreken hierna eerst de plaats van zelf- en coregulering in het Europees audiovisueel 
reguleringsbeleid, om vervolgens na te gaan in hoeverre de Unie ook ten aanzien van de schrijvende 
pers en de journalistiek initiatieven heeft genomen. We hanteren met andere woorden een indeling 
in functie van het betrokken medium, omdat deze totnogtoe bepalend is geweest voor de 
inhoudsregulering ten aanzien van de media. Gezegd moet worden dat dit klassieke onderscheid 
naar kanaal onder invloed van technologische ontwikkelingen en convergentie in toenemende mate 
vervaagt. Op netwerk- en distributieniveau heeft het pakket nieuwe communicatierichtlijnen alvast 
een horizontale aanpak geïntroduceerd, waarbij eenzelfde globaal kader van toepassing is voor alle 

 
                                                 
 
348  Parl., Raad en Comm. EG, Interinstitutioneel akkoord “Beter wetgeven”, 2003/C321/01, 16 december 2003, Pb. C. 31 

december 2003, 1-5. 
349  Zelfregulering staat onder meer centraal in het kader van de Europese Richtlijn misleidende Reclame uit 1984. Zie ook 

bijv. de richtlijn betreffende reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik uit 1992 die ruimte laat voor een 
vrijwillig toezicht op reclame voor geneesmiddelen door zelfreguleringsorganen als aanvulling op de in de richtlijn 
bedoelde rechterlijke of administratieve procedures (Richtl. Raad E.G. 92/28/EEC 31 maart 1992, Pb. L. 113, 30 april 
1992, 13). Of nog: een resolutie van 5 oktober 1995 die zelfregulering naar voor schuift als middel om seksestereotypering 
in de reclame en de media te bestrijden en op die manier de maatschappelijke attitudes terzake te wijzigen (Resolutie (95/C 
296/06) van de Raad en de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, 5 
oktober 1995 inzake de benadering van het man/vrouw-beeld in de reclame en de media, Pb. C. 10 november 1995, afl. 
296, 15-16 en Resol. Parl. E.G. 16 september 1997 over discriminatie van vrouwen in de reclame, Pb. C. 6 oktober 1997, 
afl. 304, 60). 

350  Zie: Mededeling van de Commissie on sales promotions in the Internal Market. Voorstel voor een Regeling van het 
Europees en de Raad met betrekking tot promotions in the Internal Market, Brussel, 2 oktober 2001, COM(2001). Ook de 
nationale radio- en televisieorganisaties hebben zich sinds lang verenigd in niet-gouvernementele organisaties als de 
European Broadcasting Union (EBU). De EBU is opgericht in 1950 door 23 radio en tvorganisaties als opvolger voor de 
International Broadcasting Union uit 1925. Vandaag is zij de grootste professionele vereniging van nationale omroepen. 
Recenter is de Association of Commercial Television (ACT), de commerciële tegenhanger van de EBU. Deze organen zijn 
geëvolueerd van pure samenwerking en coördinatie van nationale omroepen naar machtige lobbynetwerken die zich richten 
op Brussel en Straatsburg. Maar in tegenstelling tot de EASA zijn zij niet zozeer gericht op zelfregulering en kennen zij 
geen toezicht op de sector of klachtenmechanisme. De EBU heeft inmiddels wel het initiatief genomen om een 
verzameling aan te leggen van de gedragscodes van haar leden om zo een internationale uitwisseling van informatie 
hieromtrent mogelijk te maken. 
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elektronische communicatienetwerken en elektronische communicatiediensten.351 Voor de 
regulering van de communicatie-inhouden heeft een dergelijke evolutie zich evenwel nog niet 
voltrokken, waardoor in dat domein de regulering nog in sterke mate medium-bepaald is. Naar de 
toekomst toe valt echter te verwachten dat ook ten aanzien van de regulering van inhouden een 
herijking nodig zal zijn.352

2.1. De Richtlijn Televisie zonder grenzen: hoeksteen van het Europees audiovisueel beleid353

2.1.1. Een eerste kennismaking 
NAAR EEN MEDIABELEID - Het ontwikkelen van een eigen mediabeleid behoorde zoals gezegd zeker 
niet tot de eerste doelstellingen van de Europese Unie. De regulering van de media werd 
aanvankelijk aan de nationale overheden overgelaten vanuit de idee dat een dergelijke cultureel 
bepaalde materie niet tot de bevoegdheid van de Unie behoorde.354 Wel werden in de loop van de 
jaren tachtig de economische regels van de Unie op diverse aspecten van de audiovisuele media 
toegepast, zowel door het Europees Hof van Justitie als door de Europese Instellingen.355 Van een 
echt ‘audiovisueel beleid van de Gemeenschap’ kan gesproken worden vanaf het midden van de 
jaren tachtig toen een aanvang gemaakt werd met de redactie van de Europese Televisierichtlijn.356 
Volgend op het Europees jaar voor bioscoop en televisie (1988) werd op 3 oktober 1989 Richtlijn 
89/552/EEG ‘Televisie zonder grenzen’ of kortweg de ‘Televisierichtlijn’ goedgekeurd.357 Deze 
Richtlijn is ongetwijfeld tot op vandaag het belangrijkste – want bindende – instrument in het 
omroepbeleid van de Europese Unie. Dat verklaart meteen ook de aandacht die zij hier krijgt. 

ECONOMISCHE EN CULTURELE DIMENSIE - De Richtlijn ‘Televisie zonder grenzen’ is in de eerste plaats 
gericht op de economische aspecten die met het TV-omroepbedrijf te maken hebben. Zij schetst het 
juridisch kader waarbinnen het vrij verkeer van televisie-omroepactiviteiten in de Unie plaats kan 
vinden. Niettegenstaande de liberaliserende invalshoek, neemt de Richtlijn het op een aantal punten 
ook op voor doelstellingen van algemeen belang, door minimumvoorwaarden te stellen voor de 
bescherming van minderjarigen, de bevordering van culturele diversiteit en de bescherming van de 
consument inzake reclame.358 De richtlijn is daarom – zeker na de hervorming van 1997 – niet 
alleen belangrijk omwille van haar betekenis voor de economische zijde van de omroepmarkt, maar 

 
                                                 
 
351  Richtl. Raad en Parl. E.G., 2002/21/EG, 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor 

elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), Pb. L. 24 april 2002, afl. 108, 33-50. P. LAROUCHE en 
I. VAN DER HAAR, Een schets van het Europese Mediabeleid. Studie voor het WRR-project media, Den Haag, februari 2005, 
43-44. 

352  N. EIJK, L. ASSCHER, N. HELBERGER en J. KABEL, De regulering van media in internationaal perspectief, Pallas 
Publications, Amsterdam, april 2005, 83. 

353  Richtlijn Raad, 89/552/EEG, 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de Lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, Pb. L. 17 oktober 1989, afl. 298, 23.  

354  I. NITSCHE, Broadcasting in the European Union: the Role of Public Interest in Competition Analysis, Den Haag, T.M.C. 
Asser Press, 2001, 3. 

355  Zie bijvoorbeeld het Groenboek van de Europese Commissie uit 1984 over de creatie van een gemeenschappelijke markt 
voor omroepactiviteiten (COM(84) 300 def).  

356  COM(86) 146 def. 
357  Voor de volledigheid weze vermeld dat de Raad eerder dat jaar, op 27 april 1989, ook zijn goedkeuring hechtte aan Besluit 

89/337/EG inzake hoge-definitietelevisie. Tenslotte keurde de Raad in december 1989 Besluit 89/630/EEG betreffende een 
gezamenlijk optreden van de Lidstaten in verband met de aanneming van één enkele wereldwijde produktienorm voor 
hoge-definitietelevisie door de plenaire vergadering van de Internationale Raadgevende Commissie inzake radio-
aangelegenheden (CCIR) in 1990 goed. In 1991 diende de Commissie een voorstel in voor een richtlijn inzake het 
vaststellen van normen voor het per satelliet uitzenden van televisiesignalen (COM(91) 242 def. – Pb. C. 24 juli 1991, 
194). In mei 1992 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan Richtlijn 92/38/EEG inzake de vaststelling van normen 
voor het per satelliet uitzenden van televisiekanalen. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 86/529/EEG en is tot en met 31 
december 1998 van kracht. In juni 1993 werd Besluit 93/424/EEG tot vaststelling van een Actieplan voor de invoering van 
geavanceerde televisiediensten in Europa door de Raad goedgekeurd, Pb. L. 5 augustus 1993, afl. 196. 

358  M. WHEELER, “Supranational Regulation. Television and the European Union”, E.J.C. 2004, 355. 
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ook als illustratie van de mogelijkheid en de wil van de Commissie om culturele doelstellingen te 
verwezenlijken, zij het hoofdzakelijk via een economische toegangspoort.359

TOEPASSINGSGEBIED - De richtlijn is van toepassing op alle “voor ontvangst door het publiek 
bestemde televisieprogramma’s” die “in al dan niet gecodeerde vorm” worden ontvangen “via de 
kabel of draadloos, via de ether of via satelliet”. Communicatiediensten die alleen op individueel 
verzoek informatie of andere prestaties verstrekken zoals telekopiediensten, elektronische 
databanken en andere soortgelijke diensten vallen buiten het toepassingsgebied. Het uiteindelijke 
doel is het vrij verkeer van televisieberichten binnen de Europese Unie te garanderen. Daartoe stelt 
de Richtlijn een aantal minimumnormen vast waaraan de lidstaten hun omroepwetgeving dienen 
aan te passen. Uitzendingen die voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Lidstaat van waaruit 
zij worden uitgezonden, moeten vervolgens vrij kunnen circuleren binnen de Europese Unie. Dit 
basismechanisme is beschreven in artikel 2 van de richtlijn: “Elke lidstaat ziet er op toe dat alle 
televisie-uitzendingen van omroeporganisaties die onder zijn bevoegdheid vallen, voldoen aan de 
regels van het recht dat op voor het publiek in die lidstaat bestemde uitzendingen van toepassing is.” 
Aansluitend stelt artikel 2 bis dat “de lidstaten (…) de vrijheid van ontvangst (waarborgen) en (…) 
niet de doorgifte op hun grondgebied van televisie-uitzendingen uit andere lidstaten (belemmeren) 
om redenen die binnen de door deze richtlijn gecoördineerde gebieden vallen”. 

MINIMUMNORMEN - De Richtlijn beklemtoont dat zij zich beperkt tot het vastleggen van het 
‘noodzakelijke minimum’ om het vrije verkeer van radio- en televisie-uitzendingen tot stand te 
brengen. Zij is bedoeld als een wettelijk referentiekader op communautair niveau voor de 
coördinatie van de nationale wetgeving op een aantal gebieden, waaronder de vaststelling van de 
wet waaronder omroepen vallen (beginsel van het land van uitzending), de bevordering van 
distributie en productie van Europese producties, de toegang tot gebeurtenissen van groot belang, 
reclame, telewinkelen, sponsoring, bescherming van minderjarigen en de openbare orde en het recht 
van weerwoord. Buiten dat minimumkader, laat zij de lidstaten en hun lagere overheden vrij in de 
wijze waarop zij de organisatie, financiering en de inhoud van de omroepen en de 
omroepprogramma’s willen reguleren. Artikel 3,1 bevestigt hun bevoegdheid om strengere of meer 
gedetailleerde voorschriften op te leggen dan deze uit de richtlijn. In de praktijk bevat de richtlijn op 
een aantal punten echter zeer concrete en relatief strenge voorschriften zodat er voor de lidstaten in 
een aantal domeinen de facto weinig eigen beleidsruimte overblijft voor de lidstaten. Ook in de 
gevallen waar de richtlijn expliciet afwijkende of strengere normen toestaat (bijvoorbeeld op het 
gebied van reclame) zal zij toch een zeer grote invloed uitoefenen op het beleid de lidstaten.360

JOURNALISTIEKE BEROEPSPRAKTIJK - Belangrijk is hier dat de Televisierichtlijn ook de journalistieke 
beroepspraktijk niet ongemoeid laat, zij het vooral onrechtstreeks via de aan de lidstaten opgelegde 
verplichting om bepaalde garanties met betrekking tot de omroepen in te bouwen in het nationale 
rechtssysteem. Via haar reclamebepalingen bekrachtigt zij de scheiding tussen redactionele en 
commerciële inhouden die krachtens de journalistieke deontologie in acht moet worden genomen. 
Aldus klinkt het bijvoorbeeld in artikel 17,4 dat televisiejournaals en politieke 
informatieprogramma’s niet mogen worden gesponsord. Hoofdstuk V van de richtlijn richt zich op 
de bescherming van minderjarigen en de openbare orde. Onder die hoofding wordt de lidstaten 
opgedragen er op passende wijze voor te zorgen “dat in de televisie-uitzendingen van de onder hun 
bevoegdheid vallende omroeporganisaties geen programma’s voorkomen die de lichamelijke, 
geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zou kunnen aantasten, met name 
programma’s waarin pornografische scenes of beelden van nodeloos geweld voorkomen”. 
Krachtens artikel 22 bis moeten de lidstaten er verder zorg voor dragen “dat uitzendingen geen 
enkele aansporing tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit bevatten”. 
 
                                                 
 
359  R. COLLINS, Broadcasting and Audio-Visual Policy in the European Single Market, Londen, John Libbey, 1994, 3. 
360  D. VOORHOOF, “Wat staat het Europees recht toe aan nationale autonomie inzake audio-visueel overheidsbeleid ?”, R.W. 

1989-90, 1179. 
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Hoofdstuk VI (artikel 23) gaat in op het recht van weerwoord. Het bouwt voort op de overweging 
uit de aanhef dat “de televisie-omroepen feiten en gebeurtenissen in hun uitzendingen normaliter 
eerlijk dienen weer te geven”. Daarom moet eenieder die in zijn rechtmatige belangen is geschaad 
door een in de loop van een televisie-uitzending gedane onjuiste bewering kunnen beschikken over 
een “recht op weerwoord of vergelijkbare middelen”.361

PRINTMEDIA – AUDIOVISUELE MEDIA - Zoals we verder zullen zien is elk van deze thema’s – de 
bescherming van minderjarigen, het verbod om aan te zetten tot haat of discriminatie en het verlenen 
van een recht van weerwoord – een vast item in de doorsnee-deontologische code. Het gevolg zal zijn 
dat daar waar het voor journalisten van de schrijvende pers tot die codes beperkt kan blijven, er voor de 
journalisten van de audiovisuele media mede vanuit het Europese niveau op kan worden toegezien dat 
er in de nationale context voldoende daadwerkelijke garanties bestaan voor de naleving van deze 
bepalingen.  

HERZIENING RICHTLIJN - Vermelden we tot slot nog dat de Richtlijn in 1997 een eerste keer werd 
aangepast aan de maatschappelijke en technologische evoluties.362 Een nieuwe herziening van de 
Richtlijn was oorspronkelijk gepland voor eind 2002, maar de grondige herziening van het gehele 
Europese audiovisuele beleid waarop onder meer vanuit het Europees Parlement werd aangestuurd 
bleek niet realiseerbaar op korte termijn.363 In een eerste fase werd daarom volstaan met een 
aanvulling van de televisierichtlijn door middel van een interpretatieve mededeling die zich vooral 
toespitste op nieuwe reclametechnieken.364 Daarnaast werd ook al werk gemaakt van een 
actualisering van de aanbeveling over de bescherming van minderjarigen en de menselijke 
waardigheid uit 1998.365 Eind 2005 lanceerde de Europese Commissie dan opnieuw het 
wetgevingsproces met een voorstel tot wijziging van de televisierichtlijn.366 Begin 2007 zijn de 
besprekingen van het voorstel in de Raad en het Parlement nog volop aan de gang. 

 
                                                 
 
361  Volgens artikel 23,1 en 3 moeten de lidstaten er op toezien dat dit recht op weerwoord of vergelijkbare middelen 

daadwerkelijk kan worden uitgeoefend door eenieder die er recht op heeft en niet wordt belemmerd door onredelijke regels 
of voorwaarden (bijvoorbeeld door onredelijk korte termijnen). Volledigheidshalve weze vermeld dat artikel 23, 4 ook 
bepaalt in welke omstandigheden het weerwoord of vergelĳkbare maatregelen kan worden geweigerd: “indien een 
dergelijk verzoek volgens de in lid 1 vastgestelde voorwaarden niet is gerechtvaardigd, een strafbare handeling behelst, de 
omroeporganisatie door uitzending civielrechtelijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld of indien het verzoek indruist 
tegen de goede zeden”. 

362  Richtlĳn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997, Pb. L. 30 juli 1997, afl. 202. De wijzigingen 
hadden voornamelijk betrekking op de bevoegdheidsregels, het verfijnen van definities, de invoering van regels met 
betrekking tot teleshopping, de uitzending van grote evenementen... Vermeldenswaard is voorts de aanscherping van de 
bepalingen ter bescherming van minderjarigen en het recht van antwoord. 

363  Comm. EG, Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s over de toekomst van het Europese Audiovisuele Regelgevingsbeleid, Brussel, 15 
december 2003, COM(2003) 784 def. In een resolutie van 4 september 2003 pleitte het Europees Parlement voor een 
ingrijpende herziening van de huidige Richtlijn (Resolutie Europees Parlement, nr. A5-0251/2003, 4 september 2003), 
waarbij alle algemene beginselen van het Europees audiovisueel beleid (de televisierichtlijn, de e-commercerichtlijn en de 
auteursrichtlijn) zouden worden samengebracht in een globaal “Content Framework Package”. P. LAROUCHE en I. VAN DER 
HAAR, Een schets van het Europese Mediabeleid. Studie voor het WRR-project media, Den Haag, februari 2005, 4. 

364  De Interpretatieve Mededeling kwam er op 23 april 2004: Comm. EG, Interpretatieve mededeling 2004/C 102/02 met 
betrekking tot bepaalde aspecten van de bepalingen over televisiereclame in de ‘Televisie zonder grenzen’-richtlijn, 23 
april 2004, Pb. C. 28 april 2004, afl. 102, 2-10. In de slotbepaling, punt 73, beklemtoont de Commissie “the potentially 
important role which codes of conduct and co-regulation may play in the practical implementation of the principles and 
rules of the Directive”. 

365  Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de bescherming van 
minderjarigen en de menselijke waardigheid en het recht op weerwoord in verband met de concurrentiepositie van de 
Europese industrie van audiovisuele en online-informatiediensten, Pb. L. 27 december 2006, afl. 378, 72-77. 

366  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2005 tot wijziging van Richtlijn 
89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, COM(2005) 646 def. 
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2.1.2. Ruimte voor zelfregulering in de Televisierichtlijn 
ZELFREGULERING ALS IMPLEMENTATIEMECHANISME? - Belangrijk voor deze context is de vraag in 
hoeverre er bij de implementatie van de televisierichtlijn ruimte is voor zelfregulering.367 Het 
huidige artikel 23 van de Televisierichtlijn legt de lidstaten zoals gezegd de verplichting op om te 
voorzien in een recht van weerwoord. Voldoen lidstaten aan deze verplichting indien de regels 
omtrent het recht van antwoord door de journalistieke beroepsgroep zijn vastgesteld buiten elk 
wettelijk kader?368 De Televisierichtlijn voorziet verder een aantal minimumregels ter bescherming 
van minderjarigen. Van de lidstaten wordt verwacht dat zij “passende maatregelen” nemen (keuze 
van het tijdstip van uitzending, technische maatregelen die verhinderen dat minderjarigen bepaalde 
programma’s kunnen zien of beluisteren, of het opleggen van akoestische waarschuwingen of 
herkenningstekens) om de eerbiediging van deze beginselen te waarborgen. Ook hier rijst de vraag 
in hoeverre de implementatie daarvan aan de sector zelf kan worden overgelaten. Deel één gaf al het 
voorbeeld van het Nederlandse systeem voor de classificatie van audiovisuele producten, waarbij de 
classificatie gebeurt door de sector zelf, onder toezicht van het Nederlandse Instituut voor 
Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM). Om dit systeem maximale kansen te geven werden 
de Mediawet en het Wetboek van strafrecht gewijzigd en de wet op de filmvertoningen ingetrokken. 

GEEN SPECIFIEKE BEPALINGEN - Anders dan de hoger vermelde richtlijn elektronische handel en de 
dataprotectierichtlijn bevat de televisierichtlijn vooralsnog geen specifieke richtsnoeren voor het 
gebruik van zelfregulerende of coregulerende mechanismen bij de implementatie van haar 
bepalingen.369 Hier en daar wordt wel uitdrukkelijk naar de traditionele juridische kanalen 
verwezen. Zo vereist artikel 23,5 in verband met het recht van weerwoord ‘of vergelijkbare 
maatregelen’ dat voorzien wordt in procedures waarbĳ geschillen betreffende de uitoefening van 
dat recht aan het oordeel van de rechter kunnen worden voorgelegd. Het volledig onttrekken van het 
recht van weerwoord aan de toepassing van het recht, is daardoor onmogelijk.  

ALGEMENE PRINCIPES - Bij gebrek aan verdere bepalingen terzake moet worden voortgegaan op de 
algemene formulering van de richtlijn en de algemene regels voor de omzetting van richtlijnen. In 
de slotbepalingen staat te lezen dat de richtlijn zich tot de lidstaten richt (artikel 27). Artikel 25 
draagt hen op “de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking (te doen) treden 
om (…) aan deze richtlijn te voldoen”. Algemeen wordt aangenomen dat die formulering ruimte 
laat, zo niet voor zelfregulering, dan toch voor zelfregulering binnen wettelijke kaders 
(coregulering). Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten om een werkbare reguleringsmix te 
ontwikkelen die past binnen de eigen nationale rechtstraditie.370 Op die manier zijn in de 
verschillende lidstaten uiteenlopende systemen tot stand gebracht, waarin 
zelfreguleringsmechanismen een plaats krijgen in de uitvoering van de richtlijn, vooral inzake 
reclame en de bescherming van minderjarigen.371 Duidelijk is wel dat de ultieme 
 
                                                 
 
367  Zie daarover onder meer: J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law, 31 e.v.; M. VAN 

DRIEL, Zelfregulering. Hoog opspelen of thuisblijven, Deventer, Kluwer, 1989, 253-259; C. PALZER, “European Provisions 
for the Establishment of Co-Regulation Frameworks”, in EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of the 
Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 7; T. MCGONAGLE, “Co-Regulation of the Media in Europe: The Potential 
for Practice of an Intangible Idea”, in EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris 
special, Straatsburg, 2003, 15-25, ook beschikbaar op www.ivir.nl; M. CAPPELLO, “The Implementation and Enforcement 
of Co-Regulation Codes in a Transfrontier Context”, in EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of the 
Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 79-81. 

368  Het probleem stelt zich niet in België, waar het recht van antwoord een wettelijke regeling kent, maar wel voor andere 
landen. 

369  Er zijn wel enkele voorstellen in die zin geformuleerd in het kader van het herzieningsproces van de richtlijn, maar het is tot 
op heden twijfelachtig welke kant de hervorming zal opgaan.  

370  Zie opnieuw de Conclusies van de Raad van 27 september 1999 inzake zelfregulering in het licht van de ontwikkeling van 
nieuwe mediadiensten, 1999/C 283/02, Pb. L. 6 oktober 1999, afl. 283, 3.  

371  De hoger vermelde studie van de universiteit van Hamburg in opdracht van de Europese Commissie heeft onder meer tot 
taak de diverse mechanismen die zo op het nationale plan zijn ontwikkeld, in kaart te brengen. Zie eerder ook het 
onderzoek over het effect van televisiereclame en telewinkelen op minderjarigen, uitgevoerd door INRA (in samenwerking 
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verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen van de richtlijn bij de lidstaat ligt, 
zodat de nationale overheid zich het recht moet voorbehouden om wetgevend op te treden wanneer 
de private mechanismen niet tot de verwachte resultaten leiden.  

CORPUS VAN DE RICHTLIJN - Ook in het corpus geven enkele bepalingen aanleiding tot een verdere 
reflectie over de mogelijke plaats van zelf- of coregulering. Volgens artikel 2 (1) moet elke lidstaat 
er op toezien dat alle televisie-uitzendingen waarvoor zij krachtens de richtlijn bevoegd is, voldoen 
aan haar wettelijke voorschriften voor uitzendingen die bestemd zijn voor het publiek in die lidstaat. 
Vanuit het oogpunt van zelfregulering of coregulering is dan uiteraard relevant hoe de verwijzing 
naar ‘wettelijke voorschriften’ dient te worden opgevat en met name of ook industriële codes 
kunnen gelden als onderdeel van het rechtssysteem van een lidstaat voor de beoordeling of de 
richtlijn voldoende is geïmplementeerd. De beoordeling daarvan zal van geval tot geval dienen te 
gebeuren. Indien blijkt dat de lidstaat bepaalde gedragscodes als een integraal onderdeel van haar 
rechtssysteem beschouwt, dan zal zij in het kader van haar toezichtsactiviteiten op de televisie-
uitzendingen mee rekening dienen te houden met die bewuste codes.372

Het derde artikel van de richtlijn doet soortgelijke vragen rijzen. Artikel 3, 2 draagt de lidstaten op 
om er ‘met passende middelen in het kader van hun wetgeving’ zorg voor te dragen dat de onder 
hun bevoegdheid vallende televisieomroeporganisaties zich houden aan de richtlijn. Belangrijk voor 
onze optiek is dan opnieuw te weten wat er onder deze ‘passende maatregelen’ verstaan dient te 
worden? In ieder geval lijkt de zinssnede ‘passende middelen in het kader van hun wetgeving’ 
zuivere zelfregulering uit te sluiten en ten hoogste plaats te laten aan co-regulering. Artikel 3, 3 lijkt 
dan weer wel een opening te laten voor zelfregulering. De lidstaten hebben de verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat er passende en daadwerkelijke procedures bestaan waarmee betrokkenen de 
bepalingen kunnen laten gelden voor een bevoegde rechterlijke instantie of ‘andere autoriteiten’.373  

EVALUATIEVERSLAG - In haar vierde evaluatieverslag bij de Televisierichtlijn gaat de Europese 
Commissie expliciet in op de verhouding tussen de verschillende relevante communautaire 
instrumenten, waarbij ook coregulering (in de Nederlandstalige versie aangeduid als 
‘mederegulering’) en zelfregulering de aandacht moeten krijgen.374 Zij herhaalt daarbij de hoger 
gesignaleerde betrachting om van richtlijnen opnieuw een instrument te maken dat zich beperkt tot 
de omschrijving van een algemeen kader met doelstellingen, termijnen en wezenlijke onderdelen 
van de wetgeving en verder ruimte laat voor alternatieven voor regelgeving. Vervolgens gaat de 
Commissie uitdrukkelijk in op coregulering en zelfregulering, als instrumenten “waarmee de 
doelstellingen van het Verdrag onder duidelijk omschreven voorwaarden kunnen worden 
verwezenlijkt en tegelijkertijd het wetgevingswerk en de wetgeving zelf kunnen worden 

 
                                                 
 

met Bird & Bird voor de juridische aspecten) in opdracht van de Europese Commissie. Deze studie had tot doel de 
nationale bepalingen inzake reclame in de wetgeving, bestuursmaatregelen en zelfreguleringscodes, die in elke lidstaat voor 
de bescherming van minderjarigen toegepast worden, te inventariseren en beschrijven. Verder werden de nationale 
regelingen voor klachtenbehandeling volledig doorgelicht, waarbij de aandacht uitging naar bestuurlijke, wettelijke 
maatregelen en zelfregulering. Uit de studie blijkt dat door middel van de bepalingen van de richtlijn een adequaat en 
flexibel kader voor de voorschriften van de lidstaten op dit terrein wordt geboden. De studie wijst ook op de belangrijke rol 
van zelfregulering op dit gebied, zowel met betrekking tot de toegepaste voorschriften als tot de beschikbare 
klachtenprocedures. Tegelijk illustreert zij nog eens het onderscheid tussen de regelgeving voor de televisiesector en die 
voor de andere media: voor televisie bestaan meer en strengere regels dan voor de andere media. Alle studies bevinden zich 
op de Europa-server: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi_en.htm. 

372  M. CAPPELLO, “The Implementation and Enforcement of Co-Regulation Codes in a Transfrontier Context”, in EUROPEAN 
AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 79. 

373  Niet gepreciseerd is wat er onder ‘andere autoriteiten’ verstaan moet worden en of bijgevolg alleen administratieve 
overheden in aanmerking komen of integendeel ook zelfreguleringsorganen. 

374  Comm. EG, Vierde Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s over de toepassing van Richtlijn 89/552/EEG ‘Televisie zonder grenzen’, Brussel, 6 
januari 2003, COM(2002) 778 def., met in bijlage het Werkprogramma voor de Herziening van de Richtlijn ‘Televisie 
zonder Grenzen’ en tijdschema voor toekomstige werkzaamheden. 
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vereenvoudigd en waardoor rekening kan worden gehouden met de beginselen van evenredigheid 
en subsidiariteit, zonder dat de fundamentele beginselen van de interne markt in het geding komen”. 
Voor coregulering ziet zij een plaats weggelegd “wanneer wetgeving moet worden aangepast aan de 
desbetreffende problemen en sectoren en om het wetgevingswerk te vereenvoudigen. Daarnaast kan 
men zich bij toepassing van mederegulering concentreren op de wezenlijke aspecten van de 
wetgeving en ten slotte ook gebruik maken van de ervaring van de betrokken partijen, waaronder 
met name marktpartijen en sociale partners”.  

De Commissie komt ook terug op de in het actieplan voor de vereenvoudiging en verbetering 
gestelde voorwaarden dat het gebruik van coregulering in het kader van een wetgevingsbesluit van 
toegevoegde waarde dient te zijn voor het algemeen belang: “Deze benadering kan zinvol zijn 
wanneer flexibele en/of spoedeisende maatregelen noodzakelijk zijn, voor zover dergelijke 
maatregelen geen uniforme toepassing in de Gemeenschap vereisen en zij niet van invloed zijn op 
de concurrentieomstandigheden”. Tegelijk bakent de Commissie de verantwoordelijkheid van de 
wetgever terzake af. Die dient in het regelgevingskader de wezenlijke aspecten van de wetgeving 
vast te leggen: te verwezenlijken doelstellingen, uitvoeringstermijnen en - regelingen, 
controlemethoden voor de tenuitvoerlegging en eventuele sancties, om de rechtszekerheid van de 
wetgeving te waarborgen. Het is aan de nationale wetgever om uit te maken in welke mate de 
vaststelling en de tenuitvoerlegging van uitvoeringsmaatregelen op grond van hun deskundigheid 
ter zake kunnen worden overgelaten aan de betrokken partijen, maar de eindverantwoordelijkheid 
blijft in ieder geval bij de wetgever: “Wanneer mederegulering niet tot de verwachte resultaten leidt, 
behoudt de Commissie zich het recht voor de wetgever een traditioneel wetgevingsvoorstel voor te 
leggen”.  

Zelfregulering, tot slot, heeft volgens de Commissie “betrekking op talrijke geldende gebruiken, 
gemeenschappelijke regels, gedragscodes of vrijwillige overeenkomsten die marktpartijen, sociale 
partners, ngo’s of georganiseerde groeperingen zelf op vrijwillige basis voor hun eigen handelen 
vaststellen. In tegenstelling tot mederegulering is er voor zelfregulering niet in alle gevallen een 
wetgevingsbesluit noodzakelijk”. Het fenomeen is in haar ogen vooral relevant bij de beoordeling 
of zij al dan niet een wetsvoorstel zal indienen. Indien blijkt dat de doelstellingen van het Verdrag 
afdoende gerealiseerd worden door bestaande vormen van zelfregulering, kan de Commissie 
besluiten om geen eigen initiatief te nemen. Zelfregulering kan tot slot ook ingeschakeld worden in 
een strategie om: “door middel van een aanbeveling de betrokken partijen aan (te) raden om over te 
gaan tot zelfregulering om regelgeving te voorkomen, zonder daarbij echter de mogelijkheid uit te 
sluiten om tot wetgeving over te gaan indien zelfregulering onvoldoende effect sorteert of 
ondoelmatig is”. 

HERZIENING TELEVISIERICHTLIJN - De televisierichtlijn ondergaat op dit ogenblik – zoals gezegd – een 
grondige herziening. Belangrijk voor deze context is dat de zonet beschreven opties volop worden 
doorgetrokken in de voorstellen die op dit ogenblik voorliggen. De Europese Commissie kadert 
deze keuzes bovendien opnieuw uitdrukkelijk in het streven van de Unie naar een rationalisering 
van het reguleringsbeleid.375 Conform de nieuwe reguleringsfilosofie van de Unie beperkt het 
voorstel van richtlijn dat op dit ogenblik ter tafel ligt zich naar eigen zeggen welbewust tot het 
minimum aan harmonisatie dat nodig is om het vrije verkeer van audiovisuele mediadiensten in de 
interne markt te waarborgen. Voor de concrete toepassing van de richtlijn wordt expliciet een 

 
                                                 
 
375  Punt 25 van de preambule verwijst naar de Commissiemededeling “Betere regelgeving met het oog op economische 

groei en meer banen in de Europese” en het interinstitutioneel akkoord “Beter wetgeven” die in deel één ter sprake 
kwamen. Het vervolgt dat “de ervaring heeft uitgewezen dat coregulerings- en zelfreguleringsinstrumenten die zijn 
opgezet overeenkomstig de verschillende wetgevingstradities van de lidstaten, een belangrijke rol kunnen spelen bij 
het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming” 
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beroep gedaan op zelfregulering en - waar grondrechten in het spel zijn - coregulering.376 Aan het 
hoofdstuk “algemene bepalingen” van de richtlijn zou meer bepaald een lid worden toegevoegd 
waarin de lidstaten wordt opgedragen om coregulering te stimuleren op de door de richtlijn 
gecoördineerde gebieden. Ietwat cryptisch vervolgt het voorstel van richtlijn: “De betrokken 
regelingen zijn dusdanig dat zij in brede kring worden aanvaard door de belangrijkste stakeholders 
en in doeltreffende handhaving voorzien”.377 Ongetwijfeld zal dit punt nadere uitwerking behoeven. 

2.2. Communautaire richtingaanwijzers voor de verdere uitwerking van het audiovisueel 
beleid 
De Europese Unie heeft sinds de vaststelling van de Televisierichtlijn ook in diverse andere 
documenten haar engagement ten aanzien van co- of zelfregulering in de mediasector bevestigd. 
Voortbouwend op onder meer de conclusies van de audiovisuele conferentie van Birmingham (6 tot 
8 april 1998) bracht de Europese Commissie in 1998 een proces voor de herziening van het 
audiovisueel beleid op gang met een Mededeling getiteld ‘Audiovisueel beleid - de volgende 
stappen’.378 Daarin erkent de Commissie dat zelfregulering, in het bijzonder met betrekking tot on 
line diensten, “waarschijnlijk de beste aanpak (is), hoewel de effectiviteit hiervan moet worden 
gewaarborgd door ondersteunende regelgeving”.  

In een mededeling uit 1999, zet de Commissie de beginselen en richtsnoeren uiteen voor het 
audiovisueel beleid van de Gemeenschap in het digitale tijdperk.379 Zij bevestigt daarin dat het 
Europees beleid ten aanzien van de audiovisuele sector ook gericht is op de bescherming van 
bepaalde algemene belangen, zoals culturele en linguïstische diversiteit, de bescherming van 
minderjarigen en van consumenten. Wat de regelgeving betreft, is het volgens de Commissie 
“denkbaar dat zelfregulering een belangrijkere rol zal spelen bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van algemeen belang”. Zij wijst daarbij op de mogelijkheid om vijf algemene 
beginselen voor regulering die ze eerder in een Mededeling over de toekomstige regulering van de 
communicatie-infrastructuren heeft ontwikkeld, door te trekken naar de regulering van audiovisuele 
inhouden.380 Luidens deze mededeling moet regulering:  

1. op duidelijk aangegeven beleidsdoelstellingen gebaseerd zijn;  
2. niet verder gaan dan het voor de verwezenlijking van die doelstellingen noodzakelijke 

minimum;  
3. de rechtszekerheid in een dynamische markt verbeteren;  
4. trachten technologisch neutraal te zijn;  
5. zo dicht mogelijk bij de gereguleerde activiteiten worden uitgevoerd en gecontroleerd. 

Niettemin moet, volgens dezelfde mededeling, bij de regulering van de audiovisuele inhoud 
rekening gehouden worden met de specifieke aard van de sector. Dat impliceert onder meer dat 
aandacht wordt besteed aan het subsidiariteitsbeginsel, de bescherming van algemene belangen en 
 
                                                 
 
376  Comm. E.G., Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 

89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, /* COM/2005/0646 def. - COD 2005/0260 */, 
Brussel, 13 december 2005, nrs. 331-332; 341 e.v. 

377  Artikel 3, lid 3 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 
89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, /* COM/2005/0646 def. - COD 2005/0260 */, 
Brussel, 13 december 2005. 

378  Comm. EG, Mededeling aan het Europees Parlement en de Raad, ‘Audiovisueel Beleid: de volgende stappen’, 14 juli 
1998, COM (1998) 446 def. 

379  Comm. EG, Mededeling aan de Raad het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal comité en het comité van de 
regio’s – Beginselen en richtsnoeren voor het audiovisueel beleid van de Gemeenschap in het digitale tijdperk, Brussel, 14 
december 1999, COM(1999) 657. 

380  Comm. EG, Mededeling ‘Naar een nieuw kader voor elektronische Communicatie-infrastructuren en bijhorende diensten: 
Communicatieverslag 1999’. 
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de positie van de publieke omroep, maar ook met de bijzondere plaats van zelfregulering. Meer in 
het bijzonder wordt zelfregulering omschreven als een ‘complementair proces’. De Mededeling 
geeft daarbij een round-up van de huidige stand van zaken in het denken omtrent zelfregulering als 
complementair proces.381 Als uitgangspunt geldt dat het de taak van regeringen en 
overheidsinstanties is om “doelstellingen van algemeen belang te bepalen, eisen betreffende het 
niveau van bescherming daarvan te formuleren en de daartoe noodzakelijke regelgeving in te 
voeren”. Maar de betrokken exploitanten en gebruikers kunnen niettemin een bijdrage leveren aan 
de verwezenlijking van deze doelstellingen van algemeen belang, door de ontwikkeling van 
zelfregulerende maatregelen die aansluiten bij het algemene wettelijke kader. Door dergelijke 
maatregelen kan gedetailleerde regelgeving eventueel overbodig worden. Zelfregulering kan, aldus 
de Mededeling, op zowel nationaal als Gemeenschapsniveau, een goed voorbeeld van de toepassing 
van het subsidiariteitsbeginsel zijn, zolang het niet tot de fragmentering van de interne markt leidt. 
Zelfregulering leent zich voorts meer voor bepaalde terreinen dan voor andere. Als voorbeeld van 
een terrein waarop zelfregulering wellicht minder geschikt is, noemt de Commissie het auteursrecht, 
“waar zodanige financiële belangen in het spel zijn dat rechthebbenden ook in de toekomst 
rechtsbescherming nodig zullen hebben”. Verderop in de Mededeling blijkt dat zij vooral 
verwachtingen ten aanzien van zelfregulering - en meer in het bijzonder coregulering - koestert in 
domeinen als de bescherming van minderjarigen, waar ‘gedragscodes en vergelijkbare 
zelfregulerende maatregelen’ doeltreffend kunnen zijn omwille van hun flexibel en aanpasbaar 
karakter, maar tegelijk het beste blijken te werken ‘binnen een overkoepelend wettelijk kader’.382 
Waakzaamheid is tot slot gewenst om te voorkomen dat zelfregulering door grote gevestigde 
ondernemingen wordt gebruikt om ‘spelregels’ vast te stellen die vooral in hun eigen belang zijn, 
ten nadele van kleinere concurrenten en/of nieuwe spelers op de markt.  

De aandacht voor zelfregulering in het Europees audiovisueel beleid vertoont een duidelijk 
stijgende lijn. Gaandeweg worden de kernbegrippen in de discussie – zelfregulering en coregulering 
– ook scherper gesteld. Dat bleek reeds uit de teksten naar aanleiding voor de aangekondigde 
herziening televisierichtlijn. In zijn Conclusies over de Televisierichtlijn van 19 december 2002 
brengt de Raad van de Europese Unie in herinnering dat onder meer moet worden voortgebouwd op 
de ervaring van de lidstaten op dit gebied, inclusief wat betreft wetgeving, coregulering en 
zelfregulering en beklemtoont hij “dat beide dimensies - de culturele en de economische - van de 
televisieomroepen in stand moeten worden gehouden”.383 Op basis van haar witboek Europees 
beleid en het actieplan voor een betere regelgeving bracht ook de Commissie in haar vierde verslag 
over de toepassing van de richtlijn Televisie zonder Grenzen de fundamentele uitgangspunten voor 
regelgeving in herinnering: richtlijnen dienen weer instrumenten te worden waarin een juridisch 
kader en te verwezenlijken doelstellingen worden omschreven. Door middel van co-regulering kan 
de tenuitvoerlegging van de door de communautaire wetgever omschreven doelstelling worden 
geregeld in maatregelen die worden genomen door erkende partijen op het desbetreffende gebied. 
De wetgever bepaalt in welke mate de vaststelling en de tenuitvoerlegging van 
uitvoeringsmaatregelen op grond van hun deskundigheid ter zake kunnen worden overgelaten aan 
de betrokken partijen. Wanneer de co-regulering niet tot de verwachte resultaten leidt, behoudt de 
wetgever zich het recht voor rechtstreeks wettelijke maatregelen te treffen. In haar Mededeling aan 
de overige instellingen over de toekomst van het audiovisuele regelgevingsbeleid tot slot kondigt de 
Commissie aan dat zij ook bij de actualisering van de aanbeveling betreffende de bescherming van 
minderjarigen en van de menselijke waardigheid het accent zal leggen op de ontwikkeling van zelf- 

 
                                                 
 
381  Het verwijst daarvoor naar de werkzaamheden van het eerder vermelde seminarie over zelfregulering in de mediasector in 

Saarbrücken uit 1999 en naar de Conclusies van de Raad van 27 september 1999 inzake zelfregulering in het licht van de 
ontwikkeling van nieuwe mediadiensten, 1999/C 283/02, Pb. L. 6 oktober 1999, afl. 283, 3. 

382  De Commissie verwijst in dit verband naar het voorbeeld van de - zodadelijk te bespreken - Aanbeveling over de 
bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid uit 1998. 

383  Raad EG, Conclusies inzake de richtlijn ‘Televisie zonder grenzen’, 19 december 2002, Pb. C. 18 januari 2003, afl. 13, 1.  
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en coreguleringsmodellen.384 Die aanbeveling geldt overigens al langer als een referentiepunt inzake 
zelfregulering in de audiovisuele sector. Dat komt nu ter sprake. 

2.3. Specifieke domeinen voor zelf- en coregulering met betrekking tot audiovisuele en 
informatiediensten 
Naast het bijzondere thema van de reclame, heeft zelf- en coregulering op het Europees niveau een 
gedetailleerde uitwerking gekregen ter bescherming van minderjarigen en de menselijke waarheid, 
in de daarmee verbonden sector van de bestrijding van illegale en schadelijke inhouden op het 
internet en voor de regulering van de elektronische handel. Die domeinen worden nu kort 
toegelicht.  

2.3.1. Aanbeveling 98/560/EG en de indicatieve richtsnoeren voor de invoering van nationale 
zelfreguleringskaders ter bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid in on-
line audiovisuele en informatiediensten 
Uit de beschrijving van de televisierichtlijn en de diverse beleidsverklaringen voor het audiovisuele 
beleid, blijkt dat de Europese Unie haar economische beleid heeft aangevuld met de bescherming 
van enkele cruciale waarden van algemeen belang. In het kader van het audiovisuele beleid gaat de 
aandacht in het bijzonder uit naar de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid.  

In het Groenboek over de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid in de 
context van de audiovisuele en informatiediensten gaf de Commissie in 1996 de aanzet tot een 
brede discussie over deze problematiek.385 De digitale technologie, in het bijzonder internet, maakt 
nieuwe manieren mogelijk om audiovisuele inhoud te leveren en te bekijken. De oude 
beschermingsmechanismen van minderjarigen, veelal gebaseerd op regelgeving, zijn daarvoor niet 
geschikt.386 Het Groenboek zoekt daarom nieuwe methoden om minderjarigen te beschermen tegen 
schadelijke inhoud en om illegale inhoud die de menselijke waardigheid aantast, te bannen.387 Het 
maakt daarbij geen onderscheid naargelang de wijze van verspreiding en doet met ander woorden 
voorstellen die zowel televisie, particuliere on line-diensten als diensten op het Internet viseren. 

AANBEVELING 98/560/EG - Het daaropvolgende overleg resulteerde in aanbeveling 98/560/EG 
“betreffende de ontwikkeling van de concurrentiepositie van de Europese industrie van audiovisuele 
en informatiediensten door de bevordering van nationale kaders teneinde een vergelijkbaar en 
doeltreffend niveau van bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid te 
bereiken”.388 Deze Aanbeveling (verkort: ‘over de bescherming van minderjarigen en de menselijke 
waardigheid’), vormt een aanvulling op hoofdstuk V van de richtlijn ‘Televisie zonder grenzen’ 
over de bescherming van minderjarigen. Zij wordt algemeen gezien als een eerste aanknopingspunt 
voor de inhoudsregulering van on-line audiovisuele diensten en informatiediensten. Zij markeert 
 
                                                 
 
384  Comm. EG, Mededeling aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité 

van de Regio’s over “De toekomst van het Europese Audiovisuele Regelgevingsbeleid”, Brussel, 15 december 2003, 
COM(2003) 784 def. 

385  COM(96) 483, 16 oktober 1996. 
386  In de audiovisuele sector werden minderjarigen vanouds beschermd door het classificeren van bioscoopfilms en 

“watersheds” (het uitzenden van televisieprogramma’s die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen op tijdstippen waarop 
er weinig kans is dat zij ernaar kijken). Zie bijvoorbeeld nog de Resolutie van de Raad over de bescherming van 
consumenten, in het bijzonder jongeren, door middel van de etikettering, met vermelding van leeftijdsgroep, van bepaalde 
video- en computerspellen van 1 maart 2000, die erkent “dat zelfregulering, waar alle belanghebbenden en in het bijzonder 
de consumenten bij betrokken zijn, één van de geschikte manieren is om classificatiesystemen naar leeftijd voor 
interactieve vrijetijdssoftware in video- en computerspellen te steunen, zij het als zelfstandig systeem of als aanvulling op 
de maatregelen van de lidstaten op dit gebied”. 

387  Toelichting bij het evaluatieverslag bij de aanbeveling van de Raad van 24 september 1998. 
388  Aanbeveling 98/560/EG van de Raad van 28 mei 1998 betreffende de ontwikkeling van de concurrentiepositie van de 

Europese industrie van audiovisuele en informatiediensten door de bevordering van nationale kaders teneinde een 
vergelijkbaar en doeltreffend niveau van bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid te bereiken, Pb. L. 
7 oktober 1998, afl. 270, 48-55. 
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een belangrijke ontwikkeling omdat zij op EU-niveau het eerste wettelijke instrument is dat met 
betrekking tot de inhoud van audiovisuele en informatiediensten alle kanalen van afgifte bestrijkt, 
van omroep tot en met internet. Belangrijk voor deze context is bovendien dat zij het eerste 
document is waarin de Commissie op een systematische manier toepassing maakt van een zelf- en 
coreguleringsmodel voor de mediasector.389

Aanbeveling 98/560/EG stelt zich tot doel de nationale wetgevingskaders met betrekking tot de 
bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid beter op elkaar af te stemmen en zo 
de potentiële belemmeringen die voortvloeien uit de verschillen in nationale wetgevingen weg te 
werken. De Aanbeveling bestrijkt – zoals gezegd – zowel omroepactiviteiten als audiovisuele en 
informatiediensten, met name die op het internet (on-line diensten). Zij beklemtoont dat 
zelfregulering de beste kansen biedt om de bescherming van minderjarigen en de menselijke 
waardigheid te verzekeren, zonder de voor de groei van de sector noodzakelijke flexibiliteit en 
vrijheid aan te tasten. Zelfregulering krijgt de voorkeur omdat het bijzonder geschikt is om het 
vertrouwen van consumenten en kijkers in de audiovisuele – en informatiediensten op te krikken. 
Daarenboven wordt het geassocieerd met snelle, concrete en soepele oplossingen op maat van de 
sector.  

De Raad beveelt de lidstaten daarom aan om het bedrijfsleven te stimuleren om op vrijwillige basis, 
in samenwerking met andere betrokkenen, nationale zelfreguleringskaders tot stand te brengen voor 
de bescherming van minderjarigen en van de menselijke waardigheid. De Europese Commissie 
krijgt de opdracht om waar nodig financieel bij te dragen tot de ontwikkeling van netwerken voor 
informatie-uitwisseling en samenwerking.390  

INDICATIEVE RICHTSNOEREN - In een bijlage bij de aanbeveling formuleert de Raad enkele indicatieve 
richtsnoeren voor de invoering van nationale zelfreguleringskaders voor de bescherming van 
minderjarigen en de menselijke waardigheid in on-line audiovisuele en informatiediensten. De 
richtsnoeren gelden alleen voor diensten die op afstand via elektronische weg worden verstrekt, niet 
voor radio en televisieomroepen. Centraal staat de opvatting dat het zelfreguleringsproces op 
vrijwillige basis moet plaatsvinden en tot doel heeft de geldende voorschriften aan te vullen. 
Zelfregulering impliceert in dit kader de samenwerking van alle betrokken partijen: de overheid, de 
sector, de providers en gebruikersorganisaties, met het oog op de redactie van codes, de 
implementatie en de evaluatie ervan.  

VIER PIJLERS - De richtsnoeren berusten op vier pijlers: overleg met een representatief karakter van 
de betrokken partijen, gedragscodes, samenwerking tussen de nationale instanties en de evaluatie 
van het bekomen resultaat. 

(1) De aanvaarding en doeltreffendheid van zelfregulering hangt, ten eerste, volgens de Commissie 
af van de mate waarin alle belanghebbende partijen actief betrokken zijn bij het 
zelfreguleringsinitiatief. Bijgevolg moeten voldoende overlegmechanismen en garanties worden 
ingebouwd voor de representativiteit van de deelnemers in alle fasen van het zelfreguleringsproces, 
dat wil zeggen, bij de vaststelling, toepassing en de opvolging. 

(2) Een tweede succesvoorwaarde bestaat er in de basisregels die uit het overleg voortvloeien 
schriftelijk vast te stellen in een gedragscode, die vervolgens vrijwillig door de betrokkenen kan 
worden onderschreven en toegepast. Daarbij moet er op worden toegezien dat de regels in een juiste 
verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen. Inhoudelijk suggereert de Raad drie grote 

 
                                                 
 
389  Zie in het bijzonder de zodadelijk te bespreken annex.  
390  In december 1999 herhaalde de Raad dit verzoek aan de lidstaten. Conclusies (2000/C 8/06) van de Raad van 17 december 

1999 inzake de bescherming van minderjarigen in verband met de ontwikkeling van digitale audiovisuele diensten, Pb. C. 
12 januari 2000, afl. 8, 8-9. 
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thema’s waarrond principes kunnen worden vastgesteld: de bescherming van minderjarigen 
(bijvoorbeeld over de voorlichting van gebruikers, de presentatie van legale inhouden die niettemin 
schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen, de ondersteuning van het ouderlijk toezicht of de 
behandeling van klachten), de bescherming van de menselijke waardigheid (met bijzondere 
aandacht voor de mogelijke samenwerking van de exploitanten met justitie en politie) en 
maatregelen om de overtreding van de codes te ontmoedigen (met respect voor het 
proportionaliteitsbeginsel en de vrijwilligheid waarop de zelfregulering steunt). 

(3) Met het oog op een geslaagde samenwerking op Europees niveau, moeten de betrokken partijen, 
ten derde, bij de uitwerking van nationale zelfreguleringskaders ook zorg dragen voor de oprichting 
van een representatieve organisatie die als nationaal contactpunt voor de internationale uitwisseling 
van informatie en ervaringen kan fungeren. Op die manier tracht de Unie de 
mogelijkheidsvoorwaarden te creëren voor een ‘bottom-up’-harmonisering.  

(4) Tot slot maant de Raad de nationale zelfreguleringsinitiatieven aan om zichzelf periodiek te 
evalueren en waar nodig bij te sturen. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van een 
dergelijk evaluatiesysteem ligt opnieuw bij de betrokken partijen. 

De aanbeveling en haar richtsnoeren bieden een interessant voorbeeld van de pogingen om vanaf 
het communautaire niveau een betere afstemming te realiseren tussen nationale wetgeving en 
zelfregulering. In de aanbeveling zelf zijn ook evaluatiemechanismen ingebouwd om na te gaan in 
hoeverre zij daarin slaagt.391 Inmiddels heeft de Europese Commissie reeds twee maal een 
evaluatieverslag uitgebracht bij haar toepassing, een eerste keer in 2000392 en een tweede keer in 
2003393. In een eerste evaluatie, van 27 februari 2001 toonde de Commissie zich redelijk tevreden 
over de toepassing van de aanbeveling. Het principe van zelfregulering werd geenszins in vraag 
gesteld. Uit de voorbereidende consultatieronde bleek integendeel dat er een ruime consensus was 
dat internationale samenwerking en de aanvulling van wettelijke kaders met zelfregulering 
noodzakelijk waren gezien de vrijwel onbeperkte hoeveelheid inhoud die van om het even waar ter 
wereld kan worden aangeboden en geraadpleegd. Vastgesteld wordt wel dat het internet in de 
lidstaten veel meer aan zelfregulering onderworpen wordt dan televisie.394 Een uitzondering daarop 
is het Nederlandse Nicam-systeem dat zoals hoger uiteengezet werd opgericht om een doeltreffend 
en uniform classificatiesysteem voor alle audiovisuele media uit te werken en in stand te houden. In 
het tweede evaluatierapport, van 12 december 2003, blijft die overwegend positieve toon 

 
                                                 
 
391  Voor de reacties van de andere instellingen op de door de aanbeveling gepromote zelfreguleringsbenadering zie J. UKROW, 

Self-regulation in the Media Sector and European Community Law, 38 e.v. Uit zijn analyse blijkt dat vooral het 
Economisch en Sociaal Comité zich schaart achter de mogelijkheden van zelfregulering voor de regulering van media-
inhouden (Pb. C. 19 juli 1998, afl. 214, 25). Ook het Europees Parlement was van oordeel dat “the objectives of protecting 
minors and human dignity should be achieved by means of minimum legal requirements for content providers, self-
regulatory measures and incentives towards responsible decision-making on the consumer side” (Pb. C. 10 november 1997, 
afl. 339, 420). Het Comité van de Regio’s is meer terughoudend (Pb. C. 16 juli 1997, afl. 215). 

392  Comm. EG, Evaluatieverslag van de commissie voor de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de 
aanbeveling van de Raad van 24 september 1998 over de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid, 
Brussel, 27 februari 2001, COM(2001) 106.  

393  Comm. EG, Evaluatieverslag van de commissie voor de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de 
aanbeveling van de Raad van 24 september 1998 over de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid, 
Brussel, 12 december 2003, COM(2003)776 def. 

394  Op een aantal punten was er wel kritiek, bijvoorbeeld op het feit dat de consumenten te weinig betrokken werden bij de 
zelfreguleringsinitiatieven. Tijdens de consultatieprocedure had ook het Commissie vrijheden en rechten van de burger, 
justitie en binnenlandse zaken er de nadruk op gelegd dat zelfregulering door mediabedrijven moet worden aangemoedigd 
en weliswaar een reële verbetering kan betekenen, maar in geen geval in de plaats mag treden van de belangrijke taken die 
de overheid op dit terrein te vervullen heeft. Advies van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en 
binnenlandse zaken aan de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport inzake het evaluatieverslag van de 
Commissie voor de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de aanbeveling van de Raad van 24 september 
1998 over bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid (COM(2001) 106 – C5-0191/2001 – 
2001/2087(COS)) AD\451329NL.doc PE 302.269 (10 oktober 2001). 
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gehandhaafd. Vastgesteld wordt dat de lidstaten de aanbeveling nog steeds op verschillende 
manieren toepassen, maar dat zowel in de internetsector als in de omroepwereld (zij het daar in 
mindere mate) zelf- en coreguleringssystemen zijn ontwikkeld die zeer goed lijken te 
functioneren.395  

ACTUALISERING VAN DE AANBEVELING – Zoals eerder gezegd werd in het kader van de herziening van 
de televisierichtlijn ook werk gemaakt van een opfrissing van Aanbeveling 98/560/EG. Op 20 
december 2006 namen het Europees Parlement en de Raad een nieuwe aanbeveling aan in dit 
domein.396 Deze aanbeveling tornt echter niet aan de initiële doelstellingen en beleidsopties van de 
aanbeveling uit 1998, die hun geldigheid behouden.  

2.3.2. Bijzondere aandacht voor co- en zelfregulering in verband met nieuwe mediadiensten 
INTERNET-REGULERING - Volledigheidshalve weze nog vermeld dat zelfregulering met name ten 
aanzien van het internet bijzonder de aandacht gekregen heeft binnen de Europese Unie. Uit de 
evaluatieverslagen bij de aanbeveling over de bescherming van minderjarigen en de menselijke 
waardigheid is bovendien telkens gebleken dat ook in de nationale context 
zelfreguleringsinitiatieven zich veelal sterker ontwikkelen in het kader van het internet dan met 
betrekking tot de traditioneel sterk van bovenuit gereguleerde audiovisuele media. In de 
internetsector heeft de aandacht voor alternatieve reguleringswijzen zich met name toegespitst op 
twee terreinen: het bevorderen van de elektronische handel en de bestrijding van ongewenste 
inhouden die verspreid worden via het internet.  

Elektronische handel - Ten aanzien van de elektronische handel heeft de Unie zich toegelegd op het 
wegwerken van de belemmeringen voor de in de Gemeenschap gevestigde dienstverleners en zo tot 
de totstandkoming van een vrij verkeer van online-diensten. Maar het is ook één van die sectoren 
waarin de Unie tot het besef is gekomen dat wetgeving niet alles kan oplossen. In diverse 
documenten legt zij er de nadruk op dat de elektronische handel slechts zal slagen indien zij het 
vertrouwen van de consumenten én de industrie kan winnen. Klare, eenvoudige, consistente, 
voorspelbare, maar vooral ook flexibele regels creëren daartoe mee de mogelijkheidsvoorwaarden. 
Velen zien om die redenen op dit domein een belangrijke rol weggelegd voor zelfregulering. Het 
overheidsbeleid moet er volgens de Commissie dan ook op gericht zijn de geloofwaardigheid van 
zelfregulering te verhogen en gedragscodes waar nodig te ondersteunen door er rechtsmiddelen aan 
te verbinden.397 Een laatste argument in het voordeel van zelfregulering in dit domein is dat het 
beter dan de klassieke gerechtelijke en buitengerechtelijke middelen waarvan in transnationale 
situaties gebruik kan worden gemaakt, aansluit bij de bijzondere kenmerken van Internet en op 
transnationale situaties.398 De Richtlijn inzake elektronische handel die uiteindelijk in 2000 tot stand 
kwam, draagt duidelijk de sporen van dit besef van de specifieke aard van het Internet en van het 
geloof in zelfregulering als reguleringsmechanisme voor het internet.399  

 
                                                 
 
395  Het rapport stelt niettemin vast dat Consumentenorganisaties en andere belanghebbende partijen nog steeds veel te weinig 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van gedragscodes en andere zelfregulerende initiatieven. 
396  Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de bescherming van 

minderjarigen en de menselijke waardigheid en het recht op weerwoord in verband met de concurrentiepositie van de 
Europese industrie van audiovisuele en online-informatiediensten, Pb. L. 27 december 2006, afl. 378, 72-77. 

397  Comm. EG, Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over het effect van de e-economie op 
de Europese ondernemingen: economische analyse en beleidsgevolgen, Brussel, 29 november 2001, COM(2001) 711 def. 

398  De klassieke procedures worden als te tijdrovend ervaren, zeker gezien de snelle en ruime verspreiding van illegale 
praktijken op Internet. Voor kleine geschillen zijn gerechtelijke stappen te omslachtig en kan beter gebruik worden 
gemaakt van een mechanisme voor buitengerechtelijke geschillenregeling. Aan het gebruik van buitengerechtelijke 
mechanismen zijn soms voorwaarden verbonden waaraan in een online-omgeving onmogelijk kan worden voldaan 
(deponering van het origineel van een arbitraal vonnis bij de rechtbank, aanwezigheid van de partijen, kennisgeving enz.). 
Arrest van 26 september 1996, Data Delecta en Forsberg, C-43/95. 

399  Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000, Pb. L. 17 juli 2000, afl. 178, 1-16.  
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Illegale en schadelijke inhouden - Een tweede terrein waarin de Europese Unie de kaart van 
zelfregulering heeft getrokken, is de bestrijding van illegale en schadelijke inhouden op het 
internet.400 De problematiek is nauw verbonden met de doelstellingen van de aanbeveling over de 
bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid. Het belangrijkste instrument in dat 
verband is het Actieplan voor een veiliger internet, goedgekeurd door het Europees Parlement en de 
Raad op 25 januari 1999.401 Anders dan bij de elektronische handel, waar de klemtoon ligt op het 
scheppen van een vertrouwensklimaat bij de consumenten, krijgt zelfregulering hier de voorkeur om 
meer pragmatische redenen, met name omwille van de beperkte mogelijkheden om de eigenlijke 
auteurs van illegale inhouden op het internet op te sporen en te vervolgen.402 De diverse initiatieven 
met betrekking tot de bestrijding van illegale en schadelijke inhoud op het internet hebben 
uiteindelijk geleid tot een Communautair vierjarenplan ter bevordering van het veiliger gebruik van 
internet door de bestrijding van illegale en schadelijke inhouden op globale netwerken.403 De 
Europese aanpak voor een veiliger gebruik van Internet moet volgens het plan gebaseerd zijn op 
zelfregulering door de branche, beoordelings- en filtermechanismen en de bewustmaking van het 
publiek. Het plan voorziet in financiële steun aan projecten die op die drie pijlers gericht zijn.404 Het 
legt sterk de nadruk op de betrokkenheid van de actoren (de branche zelf en de gebruikers) en het 
belang van vrijwillige zelfreguleringssystemen om enerzijds de stroom van illegale inhoud op 
Internet te beperken en anderzijds de belemmeringen voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de branche op te heffen. Het actieplan hanteert dezelfde uitgangspunten 
als de richtlijn elektronische handel. Opnieuw worden de medewerking van de branche, maar ook 
van consumenten en gebruikers, en een ten volle functionerend zelfreguleringssysteem cruciaal 
geacht om de stroom illegale inhouden op het internet in te dammen. Het actieplan stelt ook 
inhoudelijke eisen. Zelfregulering moet een hoge mate van bescherming bieden en aandacht 
schenken aan traceerbaarheidskwesties. Volgens artikel 3 van de bijhorende beschikking is het bij 
uitstek een geschikt middel in de bestrijding van inhoud zoals kinderporno of inhoud die aanzet tot 
haat op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit of etnische oorsprong. Gezien het 
transnationale karakter van communicatienetwerken moet tot slot ook gewerkt worden aan de 
ontwikkeling van gedragscodes op Europees niveau, met name door Europese richtsnoeren vast te 
stellen naar het voorbeeld van de aanbeveling van de Raad betreffende de bescherming van 
minderjarigen en de menselijke waardigheid. Tegelijk met de ontwikkeling van deze codes moet 
een systeem van herkenbare ‘Site-keurmerken’ worden bevorderd, aan de hand waarvan gebruikers 
kunnen zien dat aanbieders van Internetdiensten de codes onderschrijven.405

 
                                                 
 
400  Zie reeds Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad 

bijeen, van 17 februari 1997 met betrekking tot illegale en schadelijke inhouden op het internet, Pb. C. 6 maart 197, afl. 
070, 1. 

401  Om de veiligheid van internet te vergroten hebben het Europees Parlement en de Raad op 25 januari 1999 een 
communautair meerjarenactieplan goedgekeurd ter bevordering van een veiliger gebruik van internet door het bestrijden 
van illegale en schadelijke inhoud op mondiale netwerken (Beschikking nr. 276/1999/EG, Pb. L. 6 februari 1999, afl. 33, 
1). Op 16 juni 2003 hebben het Europees Parlement en de Raad het actieplan voor een veiliger internet met twee jaar 
verlengd (Beschikking nr. 1151/2003/EG tot wijziging van Beschikking nr. 276/1999/EG, Pb. L. 1 juli 2003, afl. 162, 1). 

402  G. RAMONT, “De strafrechtelijke aansprakelijkheid van I.S.P.’s inzake ongeoorloofde inhoud op het Internet. De I.S.P.A.-
gedragscode en het protocol van 28 mei 1999”, AM 2001, 172. 

403  Beslissing van de Raad of 21 december 1998 adopting a Multi-annual Community action plan on promoting safer use of 
the Internet by combating illegal and harmful content on global networks; Beschikking nr. 276/1999/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 januari 1999 tot vaststelling van een communautair meerjarenactieplan ter bevordering van 
een veiliger gebruik van Internet door het bestrijden van illegale en schadelijke inhoud op mondiale netwerken, Pb. L. 6 
februari 1999, afl. 33, 1-11. 

404  Preambule van bijlage I van Beschikking 276/1999/EG van 25 januari 1999, Pb. L. 6 februari 1999, afl. 33, 1. 
405  Eind 2001 maakte de Commissie een tussentijds verslag over de tenuitvoerlegging van het actieplan bekend. De 

(onafhankelijke) beoordelaars zijn positief. Zij zijn tot de bevinding gekomen dat het actieplan succesvol ten uitvoer is 
gelegd. Comm. EG, Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, Het Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s - Tussentijdse evaluatie van de tenuitvoerlegging van het communautaire 
meerjarenactieplan ter bevordering van een veiliger gebruik van het internet door het bestrijden van illegale en schadelijke 
inhoud op mondiale netwerken, Brussel, 23 november 2001, COM(2001) 690. 
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Het actieplan is inmiddels gunstig geëvalueerd en voor twee jaar verlengd. De principiële keuze 
voor zelfregulering is in 1999 ook bevestigd door de Conclusies van de Raad inzake zelfregulering 
in het licht van de ontwikkeling van nieuwe mediadiensten.406 De Raad erkende daarin dat 
zelfregulering in enkele lidstaten een zinvolle aanvulling zal blijven op de regulering in alle 
mediavormen en neemt er verder nota van dat er in de lidstaten erg uiteenlopende benaderingen 
bestaan ten aanzien van zelfregulering voor de traditionele en de nieuwe media. Daarnaast wijst de 
Raad er op dat de omschrijving van de doelstelling algemeen belang en van de keuze van de wijze 
waarop de doelstellingen op dit gebied het best verwezenlijkt kunnen worden bij uitstek tot de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten behoort, onverminderd de communautaire wetgeving. 
Zelfreguleringssystemen voor de media kunnen daarin een bijdrage leveren tot de bescherming van 
algemene belangen. 

3. Aandacht voor zelf- en coregulering ten aanzien van de schrijvende pers en de 
journalistiek 

3.1. De Europese Unie en de schrijvende pers 
De bespreking richtte zich totnogtoe op de audiovisuele media en het internet die immers vanuit hun 
aard grensoverschrijdende elementen in zich dragen. Hier en daar werd al gesignaleerd dat sommige 
recente initiatieven – bijvoorbeeld de bepalingen inzake het recht op weerwoord in de voorgestelde 
aanvulling van de aanvulling ter bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid – 
zich ook uit tot de schrijvende pers richten.407 Naar de toekomst toe, valt te verwachten dat de Unie 
zich in toenemende mate ook om de schrijvende pers zal bekommeren. Ook de printsector is 
immers, zeker in het licht van de convergentie van mediabedrijven en mediavormen, meer en meer 
betrokken in grensoverschrijdende activiteiten. Bovendien zijn op het communautaire niveau de 
eerste belangrijke stappen naar een horizontale regulering toegespitst op transmissie enerzijds en 
content anderzijds gezet. Het kader dat wordt geschapen door de nieuwe communicatierichtlijnen is 
vooralsnog alleen van toepassing op elektronische communicatienetwerken en 
communicatiediensten en laat de regulering van communicatie-inhouden buiten beschouwing. Maar 
op langere termijn kan worden gestreefd naar een communautair kader voor alle media-inhouden, 
los van de kanalen waarlangs zij worden verspreid. De nieuwe Commissie heeft in ieder geval 
aangekondigd de samenwerking met de media-industrie te willen intensiveren. Zij heeft daarbij 
benadrukt dat zeker in dit domein ‘soft law’ zoals co- en zelfregulerende maatregelen bevoorrechtte 
instrumenten zullen blijven.408  

In ieder geval is duidelijk dat de schrijvende pers, in tegenstelling tot de audiovisuele sector, geen 
sectorspecifieke regelgeving heeft gekregen op Europees niveau. Dat neemt niet weg dat ook de 
perssector beïnvloed wordt door bestaande EU-regelgeving uit andere domeinen. Een belangrijk 
aandachtspunt zijn met name de ontwikkelingen op het vlak van media-eigendom en hun gevolgen 
voor het pluralisme in de pers.409 Het debat rond mediapluralisme vond reeds zijn oorsprong in de 
jaren tachtig toen liberaliseringen de aanzet gaven tot een forse concurrentie op de mediamarkt. In 
antwoord op de bezorgdheden terzake bracht de Commissie in 1992 een Groenboek over pluralisme 
en mediaconcentratie in de interne markt uit. De uitkomst in 1994 was dat het in de eerste plaats aan 
de lidstaten is om het mediapluralisme en de diversiteit te bewaken.  
 
                                                 
 
406  Conclusies 1999/C 283/02 van de Raad van 27 september 1999 inzake zelfregulering in het licht van de ontwikkeling van 

nieuwe mediadiensten, Pb. L. 6 oktober 1999, afl. 283, 3. 
407  Zo ook richt de Resolutie van 5 oktober 1995 inzake de benadering van het man-/vrouwbeeld in de reclame en de media 

zich niet alleen tot de audiovisuele media, maar tot de media in het algemeen. Resolutie (95/C 296/06) van de Raad en de 
vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen van 5 oktober 1995 inzake de 
benadering van het man/vrouw-beeld in de reclame en de media Pb. C. 10 november 1995, afl. 296, 15-16. 

408  Viviane REDING, “The European Commission and media industry: The need for a new partnership”, 5 november 2004. 
409  D. KEVIN, T. ADER, O. CARSTEN FUEG, E. PERTZINIDOU en M. SCHOENTHAL, Report for the European Parliament 

Committee on Citizens’ Freedoms, Justice and Home Affairs, on media ownership and pluralism in the 25 EU Member 
States, Düsseldorf, European Institute for the Media, 31 augustus 2004, 266 p. 
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Bijzondere aandacht voor de problemen van de schrijvende pers was er in een Resolutie van het 
Europees Parlement over de impact van nieuwe technologieën op de pers uit 1997.410 Daarin 
bevestigt het Parlement haar geloof in de blijvende opdracht van de traditionele perssector, ook na 
de intrede van nieuwe informatie- en telecommunicatietechnologieën. Maar tegelijk stelt zij vast dat 
de globalisering en de ontwikkeling van nieuwe technologieën leiden tot nieuwe allianties en fusies 
tussen eigenaren van media-ondernemingen, telecommunicatiebedrijven en ondernemers in de 
informatica-industrie. Dat roept nieuwe vragen op in verband met de pluraliteit van het media-
aanbod.  

3.2. De Europese Unie en de regulering ten aanzien van de journalistiek 
Vanuit haar economische focus heeft de Unie zich ook in hoofdzaak op de media als bedrijfssector 
gericht en minder op de vrijheden en verantwoordelijkheden van de mediawerkers. Interventies in 
het domein van de journalistieke praktijken en normen zijn veeleer zeldzaam. Niettemin blijven heel 
wat van de media-instrumenten van de Unie uiteraard niet zonder gevolgen voor de journalisten van 
de schrijvende en de audiovisuele media. Vooral die laatsten worden in hun beroepsactiviteiten 
geconfronteerd met een bijzonder regelgevend kader dat in belangrijke mate vanuit Europa is 
aangeleverd. Uit bovenstaande beschrijvingen mag blijken dat de mogelijkheden voor zuivere 
zelfregulering daardoor in de omroepsector duidelijk beperkter zijn. Ten aanzien van de journalisten 
van de schrijvende pers blijven meer mogelijkheden tot zelfregulering buiten wettelijke kaders.  

De Europese Commissie heeft zich op dat vlak vooralsnog veeleer terughoudend opgesteld. Er zijn 
vanaf dat niveau geen voorstellen gedaan voor de harmonisering en/of coördinatie van de 
journalistieke zelfregulering op het communautaire niveau.411 Andere EU-organen of verwante 
instellingen hebben zich wel voorstander getoond van een dergelijke onderneming. Maar ook daar 
blijven de interventies in het domein van de journalistieke praktijken en normen beperkt tot een 
aantal aanbevelingen, voornamelijk naar aanleiding van discussies over concentraties en pluralisme 
in de mediasector. 

3.2.1. Initiatieven uitgaande van het Europees Parlement 
In een resolutie van 16 september 1992 over mediaconcentraties en diversiteit van opinies, riep het 
Europees Parlement de Commissie op om de vertegenwoordigers van journalisten- en 
uitgeversorganisaties samen te brengen met het oog op de opstelling van een mediacode voor de 
professionele ethiek. De Commissie kreeg bovendien de opdracht om “should these organizations 
fail to do so within a specified period, the Commission should, having regard to existing national 
codes and in collaboration with publishers, editors and journalists, submit its own proposal; the 
Media Code should, for example, define and proscribe unfair methods of attracting viewers”.412 In 
latere teksten brengt het Parlement dit verzoek opnieuw in herinnering. In Resoluties van 20 januari 
1994 en 27 oktober 1994 vraagt het de Commissie om haar voorstellen uit te breiden met:  

“a) een voorstel voor een richtlijn inzake het recht op toegang tot informatie van communautaire en 
nationale instanties met het oog op de vrije berichtgeving;  

 b) een zo mogelijk door de betrokken partijen op te stellen Europese mediacode ter waarborging van 
de beroepsethiek;  

 
                                                 
 
410  Parl. EG, Resolutie over de impact van nieuwe technologieën op de pers in Europa, Pb. C. 10 november 1997, afl. 339, 

0415. 
411  J. UKROW, Self-regulation in the Media Sector and European Community Law, 107. UKROW komt tot het besluit dat het de 

Unie hoedanook ontbreekt aan de nodige bevoegdheid voor het uitvaardigen van een geharmoniseerd of gecoördineerd 
juridisch kader voor nationale mediazelfreguleringssystemen (p. 116). 

412  Parl. EG, Resolutie over mediaconcentratie en pluralisme van opinies, 16 september 1992, Pb. C. 2 november 1992, afl. 
284, 48. 
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 c) een kaderrichtlijn waarmee de onafhankelijkheid van publicisten en journalisten in alle media 
wordt gewaarborgd”.413  

In 1995 suggereert het om “samen met de betrokken partijen een actieprogramma voor te leggen ter 
bevordering van het pluralisme in de media door de opstelling van een gedragscode voor de media 
in Europa (met inbegrip van de Midden- en Oost-Europese landen) die is gericht op de 
instandhouding van de beroepsethiek en het waarborgen van de onafhankelijkheid van de informatie 
en de journalisten”.414  

Inmiddels had het Europees Parlement ook bij andere gelegenheden belangstelling getoond voor de 
journalistieke deontologie. In een Resolutie van 15 december 1993 neemt het Parlement het op voor 
de journalistieke vrijheid, de toegang van journalisten tot informatie en “het recht van journalisten 
om hun vertrouwelijke bronnen te beschermen”. Tegelijk roept het de pers echter op “haar 
inlichtingen te verifiëren alvorens deze te publiceren en zelfcontrole toe te passen, ten einde de 
beroepsethiek in stand te houden”.415 Een maand later drukte het zijn steun uit voor het 
journalistieke beroepsgeheim met een oproep aan de lidstaten om tot wettelijke regelingen ter zake 
over te gaan, “waarbij zij zich zouden kunnen laten leiden door de gedragslijnen en regels van 
journalistieke deontologie die reeds op nationaal en internationaal niveau bestaan”.416

Ook in de hoger geciteerde resolutie over de impact van nieuwe technologieën op de pers komt het 
Parlement even terug op de beroepsethiek van de journalist. Het wijst er op dat het in de huidige 
communicatie-omgeving des te belangrijker is dat journalisten in hun werk rekening houden met 
een ethische gedragscode. Zij hebben immers een blijvende verantwoordelijkheid om betrouwbare 
en kwalitatief hoogstaande informatie te leveren. De resolutie erkent dat de actoren zelf het best 
geplaatst zijn om aangelegenheden die betrekking hebben op de pers te bediscussiëren en 
oplossingen voor te stellen. Initiatieven door nationale of communautaire organen moeten steeds ten 
dienste staan van deze dialoog en moeten de persvrijheid ondersteunen. Dergelijke zelfregulerende 
initiatieven worden vooral noodzakelijk geacht met betrekking tot de pogingen van een bepaald deel 
van de pers om, in een poging om de concurrentie aan te gaan met de audiovisuele media, hun 
toevlucht te nemen tot sensatie, schendingen van het privé-leven, … De Resolutie vermeldt ook 
‘fotojournalistiek’ als één van de excessen. Die vermelding moet begrepen worden als een uithaal 
naar de paparazzipers die in dat jaar mede verantwoordelijk werd geacht voor de dood van de Britse 
prinses Diana.417

3.2.2. Standpunten van het Economisch en Sociaal Comité 
Ook het Economisch en Sociaal Comité toonde zich bij de besprekingen van het groenboek over 
pluralisme en mediaconcentratie voorstander van de redactie van een mediacodex met bijzondere 
aandacht voor “the maintainance and safeguarding of the freedom of information and opinions, the 
protection of minors against violent and pornographic programmes and their restriction on grounds 
of human – particularly female – dignity and the prohibition of the glorification of war and crime”. 

 
                                                 
 
413  Parl. EG, Resolutie over het Groenboek van de Commissie over pluralisme en mediaconcentratie in de interne markt, 20 

januari 1994, Pb. C. 14 februari 1994, afl. 44, 177. 
414  Parl. EG, Resolutie over pluralisme en mediaconcentratie (15 juni 1995), Pb. C. 3 juli 1995, afl. 166, 133. 
415  Parl. EG, Resolutie over vrijheid van meningsuiting van de burger, persvrijheid en recht op informatie, Pb. C. 24 januari 

1994, afl. 020, 0112. 
416  Parl. EG, Resolutie over het beroepsgeheim van journalisten en het spreekrecht van ambtenaren van 18 januari 1994, Pb. C. 

14 februari 1994, afl. 44, 34. Zie verder ook uit dezelfde periode Parl. EG, Resolutie over de bescherming van de rechten 
van journalisten op gevaarlijke missies, Pb. C. 6 december 1993, afl. 329, 347-349 en Parl. EG, Resolutie over de 
mensenrechten en de pesvrijheid, Pb. C. 24 juni 1993, afl. 194, 212 over de toenemende bedreigingen voor de persvrijheid, 
onder meer in Griekenland. 

417  Parl. EG, Resolution on the impact of new technologies upon the press in Europe, Pb. C. 10 november 1997, afl. 339, 0415. 
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Het Comité wilde verder een kaderrichtlijn om de onafhankelijkheid van journalisten en publicisten 
bij de redacties van alle media te definiëren en te beschermen.418  

Eerder vroeg het ook al om de bescherming van het recht van antwoord in een mediacode.419

3.2.3. Positie van het Comité van de Regio’s 
Ook het Comité van de Regio’s schaarde zich in het kader van de discussies over het Groenboek 
Pluralisme en mediaconcentratie achter de oproep van het Europees Parlement voor een mediacode, 
al benadrukt het daarin de eigen rol van de partijen. Het is van mening “dat ethische voorschriften 
voor journalisten niet bij wet moeten worden ingevoerd. Wel dienen de betrokken partijen te 
worden aangemoedigd, vrijwillig dergelijke voorschriften uit te werken”. Het Comité dringt er 
voorts “samen met het Europees Parlement op aan dat met het oog op een regeling van 
bovenstaande problematiek een richtlijn wordt uitgevaardigd, en daarna, in een kort daaropvolgende 
fase, een Europese mediacode ter waarborging van de beroepsethiek, een kaderrichtlijn waarmee de 
onafhankelijkheid van publicisten en journalisten in alle media wordt gewaarborgd, en een richtlijn 
inzake het recht op toegang tot informatie van communautaire en nationale instanties met het oog 
op de vrije berichtgeving worden opgesteld”.420

In een aanvullend advies tot slot van 5 december 1994 komt het Comité nog even terug op het 
voorstel om een richtlijn inzake mediapluralisme aan te nemen. Het adviseert de Europese 
Commissie om daarin de oprichting van een ‘Europese Mediaraad’ te overwegen, waarin een 
vertegenwoordiging van de gebruikers, die representatief voor het werkelijke publiek zijn, zitting 
heeft. Verder verwijst het opnieuw naar het voorstel voor het opstellen van een beroepscode voor 
journalisten en andere informatie-exploitanten van alle media, “in het besef dat pluralisme ook 
afhangt van degenen die informatie beheren”.421

3.2.4. Standpunt van de Commissie 
Tot nader orde is echter geen van deze voorstellen gerealiseerd. In antwoord op parlementaire 
vragen over de plannen van de Commissie op dit vlak antwoordde deze laatste begin jaren negentig 
dat een Europese gedragscode voor de media of een Europese kaderrichtlijn ter verzekering van de 
onafhankelijkheid van journalisten en redacteurs niet wenselijk en bovendien niet verzoenbaar zijn 
met het subsidiariteitsbeginsel.422 In 1993 stelde de Commissie in dit verband: “… dat de 
onafhankelijkheid van journalisten en redacteurs gebaseerd moet zijn op de praktijk en de 
voorschriften in de beroepssector en op het nationaal niveau. Zij overweegt derhalve niet om een 
kaderrichtlijn in deze sector op te stellen, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.”423 
Twee weken later antwoordde de Commissie hetzelfde met betrekking tot de vraag of de 
Commissie denkt aan een Europese gedragscode voor de media die de grondbeginselen voor 
journalistieke beroepsethiek voor particulieren, eigenaars van media en journalisten zou vaststellen. 
 
                                                 
 
418  Advies 95/C 110/13 van het Economisch en Sociaal Comité over de “Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 

Europees Parlement: Te nemen maatregelen naar aanleiding van de raadpleging over het Groenboek ‘Pluralisme en 
mediaconcentratie in de interne markt - beoordeling van de noodzaak van communautair beleid’”, Brussel, 23 februari 
1995, Pb. C. 2 mei 1995, afl. 110, 53. 

419  Opinie van het Economisch en Sociaal Comité over het Groenboek van de Commissie over pluralisme en 
mediaconcentratie in de interne markt - beoordeling van de noodzaak van communautair beleid, Pb. C. 10 november 1993, 
afl. 304, 18. 

420  Advies (96/C 100/13) van het Comité van de Regio’s over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement: “Te nemen maatregelen naar aanleiding van de raadpleging over het Groenboek ‘Pluralisme en 
mediaconcentratie in de interne markt - Beoordeling van de noodzaak van communautair beleid’”, Pb. C. 2 april 1996, afl. 
100, 0048.  

421  Aanvullend Advies van het Comité van de Regio’s, Pb. C. 1996, 100, 53. 
422  A. VAN LOON, “EG-groenboek ‘pluralisme en mediaconcentratie in de interne markt’”, I&I 1993, nr. 2. 
423  Antwoord van de heer PINHEIRO namens de Commissie (19 november 1993) op de schriftelijke vraag 2337/93 van Sotiris 

KOSTOPOULOS (PSE) aan de Commissie (1 september 1993) over de onafhankelijkheid van de journalisten, Pb. C. 9 januari 
1995, afl. 006, 3. 
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Rekening houdend met de communautaire bevoegdheden en het subsidiariteitsbeginsel dient deze 
kwestie eerst door de journalisten zelf, of indien dat nodig blijkt te zijn, door de lidstaten te worden 
behandeld.424  

AFDELING 4. KRACHTLIJNEN: VISIES EN VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN 
ZELFREGULERING OP HET INTERNATIONALE PLAN  

RUIME INTERESSE - Uit bovenstaande beschrijving van de houding van inter- en supranationale 
organen en instituties blijkt dat er op alle niveaus een ruime interesse is getoond voor de 
mediaproblematiek in het algemeen en zelfregulering in het bijzonder. Elke instelling heeft de 
thematiek vanuit zijn eigen bevoegdheden en invalshoek benaderd, daarbij telkens zowel het belang 
van de media erkennend als de potentiële bijdrage van zelfregulering – in verschillende varianten – 
voor de regulering van kwesties van algemeen belang. De Raad van Europa ziet in de media niet 
alleen een middel voor de realisatie van het grondrecht van de vrije meningsuiting, maar ook een 
belangrijke hefboom voor de democratie. Ook de Europese Unie besteedt in toenemende mate 
aandacht aan de media, en dan vooral in de audiovisuele sector, niet alleen omwille van hun 
economisch belang, maar ook omwille van hun socio-culturele waarde.425 De internationale 
instellingen hebben zich daarbij niet beperkt tot het toekijken naar en analyseren van de zich 
ontwikkelende zelfreguleringsinitiatieven. Via diverse kanalen en instrumenten worden impulsen en 
signalen uitgestuurd om de totstandkoming, ontwikkeling en verfijning van 
zelfreguleringsinitiatieven verder te bevorderen, bijvoorbeeld door de informatieuitwisseling tussen 
landen te stimuleren. Dat blijkt onder meer uit de discussies en publicaties van de Unesco en de 
meer recente studies en seminaries over mediazelfregulering met de steun van het Steering 
Committee on the Mass Media van de Raad van Europa en de Europese Commissie. Verscheidene 
internationale conferenties en studies komen bovendien tot de conclusie dat zelfregulering in de 
toekomst wellicht nog een grotere rol zal gaan spelen dan nu het geval is.426

Zelf- en coregulering hebben daarmee een plaats gekregen in het supranationaal recht, zij het niet 
zozeer in bindende teksten, maar vooral in instrumenten van ‘soft law’: aanbevelingen, resoluties, 
verklaringen of actieplannen en -programma’s. Zij getuigen hoe dan ook van de wil op het 
internationale forum om zelfregulering serieus te nemen en de mogelijkheden ervan mee in 
rekening te brengen bij het uittekenen van het beleid. Anderzijds mag uit bovenstaande beschrijving 
ook blijken dat deze blijken van interesse veelal beperkt blijven tot vrij algemene, vage 
engagementen, voornemens of aanmoedigingen. Er tekent zich daarbij vooralsnog geen coherent 
interpretatiekader voor zelfregulering in de mediasector of journalistiek af. Geconfronteerd met de 
grote diversiteit aan nationale zelf- en coreguleringsmodellen, blijken de internationale instanties 
onmachtig om een duidelijke lijn te trekken. De aanpak varieert in functie van de gereguleerde 
 
                                                 
 
424  Antwoord van de heer PINHEIRO namens de Commissie (29 november 1993) op de schriftelijke vraag 2337/93 van Sotiris 

KOSTOPOULOS (PSE) aan de Commissie (1 september 1993) over de invoering van een Europese Gedragscode voor de 
media, Pb. C. 22 augustus 1994, afl. 234, 45. Zie ook het antwoord van de Commissie naar aanleiding van schriftelijke 
vraag nr. 1168/81 dat zij niet van plan was in de nabije toekomst een voorstel in te dienen voor harmonisatie van nationale 
regelingen inzake het beroepsgeheim van journalisten (Antwoord van de heer NARJES namens de Commissie, 10 december 
1981, Pb. C. 18 januari 1982, afl. 12, 19. 

425  S. VERHULST en D. GOLDBERG, “The European Institutions”, in D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. VERHULST (eds.), 
Regulating the Changing Media, Oxford, Clarendon Press, 1998, 145-176. 

426  De audiovisuele conferentie in Birmingham “Challenges and Opportunities of the Digital Age”, in het kader van het Brits 
voorzitterschap op 6-8 april 1998; Seminarie over audiovisuele media en overheden, Wenen, 29 november 1998, in het 
kader van het Oostenrijks voorzitterschap in samenwerking met de Europese Commissie (vermeld in Mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “Convergentie van de 
sectoren telecommunicatie, media en informatietechnologie en implicaties daarvan voor de regelgeving. Resultaten van de 
openbare raadpleging over het Groenboek”, COM (97), 623). P. LAROUCHE en I. VAN DER HAAR, Een schets van het 
Europese Mediabeleid. Studie voor het WRR-project media, Den Haag, februari 2005, 49; T. MCGONAGLE, “Co-
Regulation of the Media in Europe: The Potential for Practice of an Intangible Idea”, in EUROPEAN AUDIOVISUAL 
OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 25. 
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media en de in het geding zijnde rechtsbelangen. Daarbij is de scheidslijn tussen die domeinen 
waarin een overheidsoptreden wordt verwacht en die domeinen waarin de private sector (mee) een 
rol kan spelen in de behartiging van aangelegenheden van algemeen belang niet altijd eenvoudig te 
trekken. 

Die vaagheid is veelal mede bepaald door de ideologische, politieke en culturele verschillen 
waartussen op het internationale forum een compromis moet worden gezocht. Dat bleek reeds uit de 
discussies binnen de Unesco over de nieuwe informatie-orde. Het kwam in 1993 ook naar voren 
binnen de Raad van Europa bij de besprekingen van de voorstellen van de Parlementaire 
Vergadering om een initiatief met betrekking tot de journalistieke ethiek te nemen. En ook in het 
mediabeleid van de Europese Unie is het voortdurend zoeken naar werkbare compromissen tussen 
meer interventionistisch ingestelde landen en landen die een abstentionisme huldigen.427 Daar waar 
de enen aandringen op een nadrukkelijkere inmenging in de journalistieke rechten en 
verantwoordelijkheden, roept elk teken van belangstelling voor de journalistieke deontologie bij 
anderen al snel wantrouwen en verzet op. 

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN - Die tegenstellingen verklaren waarom initiatieven om op het 
internationale niveau tot een coördinatie of harmonisatie van gedragsregels te komen steevast zijn 
vastgelopen en waarom de kansen dat men daar in de toekomst wel in zal slagen klein zijn. De 
zelfregulering en co-regulering van de journalistiek zal zich naar verwachting vooral op het 
nationale vlak verder ontwikkelen, weliswaar binnen de contouren die daarvoor op het 
internationale plan worden uitgezet. Tegelijk kan worden verwacht dat het debat ook in de toekomst 
zal aanhouden en dat de wil om regels vast te stellen voor de journalistiek en de media geregeld 
opnieuw op de agenda zal verschijnen.428

MOTIEVEN - De motieven die op het internationale plan worden ingeroepen om zelf- of 
coreguleringsinstrumenten te ondersteunen of promoten, zijn velerlei. In de eerste plaats worden zij 
vooral in de sector van de nieuwe informatie- en communicatiediensten dienstbaar geacht om 
tegemoet te komen aan de nood aan snelle, efficiënte en flexibele regelgeving. Meer algemeen 
passen zij in de zorg die ook op het internationale plan bestaat om minder gedetailleerde en van 
bovenuit sturende juridische kaders te hanteren.429 Daarin is met name de Europese Unie een 
belangrijke voortrekker, niet alleen in de concrete communicatiesector, maar ook in het algemene 
reguleringsdebat dat daar aan de gang is. Binnen de Europese Unie wordt zelfregulering onder meer 
gezien als een vruchtbare toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Maar ook de Raad van Europa 
heeft meermaals zijn bereidheid getoond om de traditionele reguleringspaden te overstijgen, ten 
voordele van meer reguleringsflexibiliteit, bijvoorbeeld in de digitale media-omgeving.430 Het 
volstaat in dat verband de ministeriële conferenties voor het massamediabeleid in herinnering te 
brengen, waarin de nationale mediaministers zichzelf spaarzaamheid opleggen in het gebruik van 
regelgeving.431  

 
                                                 
 
427  D. CORNU, “Les échecs des tentatives de régulation internationale”, in B. GREVISSE (ed.), L’autorégulation des journalistes 

(Recherches en communication n° 9), UCL, 1998, 33-46 ; H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans 
règles, Parijs, Presses Universitaires de France, 1997, 94; S. VERHULST en D. GOLDBERG, “The European Institutions”, in 
D. GOLDBERG, T. PROSSER en S. VERHULST (eds.), Regulating the Changing Media, Oxford, Clarendon Press, 1998, 145-
176. 

428  D. CORNU, “Les échecs des tentatives de régulation internationale”, in B. GREVISSE (ed.), L’autorégulation des journalistes 
(Recherches en communication n° 9), UCL, 1998. 

429  R. PIETRO-SUAREZ, “The Approach of the Council of Europe”, in EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation 
of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 68. 

430  T. MCGONAGLE, “Co-Regulation of the Media in Europe: The Potential for Practice of an Intangible Idea”, in EUROPEAN 
AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 16. 

431  Het volstaat daarvoor de tweede resolutie van de vierde massamediaconferentie van de Raad van Europa (december 1994) 
in herinnering te brengen: “public authorities should exercise self-restraint”. Ook het EHRM drukt er op dat het in beginsel 
niet aan het Hof, noch aan de nationale rechter is om tussen te komen in de beoordeling van de journalistieke ethiek. 
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ZELFREGULERING EN ALGEMEEN BELANG - Gebleken is voorts dat maatregelen van zelfregulering een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van doelstellingen van algemeen 
belang, vooral ten aanzien van inhoud, bijvoorbeeld voor de bescherming van minderjarigen en de 
menselijke waardigheid, de regulering van reclame of het aanscherpen van de kwaliteit van 
mediaproducten. Binnen de Europese Unie worden zelfregulering en vooral co-regulering in het 
bijzonder geapprecieerd als middel om een evenwicht te bereiken tussen het bevorderen van de 
ontwikkeling van open en concurrerende markten en het waarborgen van doelstellingen van 
algemeen belang.432 Tegelijk moet worden opgemerkt dat zowel binnen de Raad van Europa als 
binnen de Europese Unie zelfregulering vaak in een complementaire rol gezien wordt ten opzichte 
van regelgeving. Zelfregulering kan er met name niet toe leiden dat lidstaten zich ontdoen van hun 
verantwoordelijkheden om het algemeen belang te waarborgen. In aangelegenheden van algemeen 
belang wordt daarom veelal geopteerd voor een benadering gericht op een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de overheid en de private sector. 

JOURNALISTIEK - Ten aanzien van de journalistiek wordt op alle internationale fora het principe 
gehuldigd dat de journalistieke vrijheden ook verantwoordelijkheden met zich meebrengen.433 Die 
idee wordt vooral uitgewerkt in de besproken rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens. Vertaald naar beleidstermen, wordt zelfregulering in de journalistiek in het bijzonder 
gezien als een geschikt instrument om het noodzakelijke evenwicht tussen vrijheid en 
verantwoordelijkheid te garanderen. Zowel de Unesco, als de Raad van Europa en de Europese 
Unie houden de traditionele opvatting aan dat de regulering van de journalistieke rechten en 
plichten zoveel mogelijk aan de beroepsgroep zelf moet worden overgelaten. Het uitgangspunt moet 
zijn dat nationale en supranationale overheden terughoudendheid moeten betrachten in hun 
initiatieven ten aanzien van de journalistieke beroepspraktijk. Dat neemt niet weg dat het 
supranationale niveau mee de bakens uitzet voor de regulering van de journalistieke 
beroepspraktijk. Uit de uiteenzetting bleek met name dat de ruimte voor zelfregulering wordt 
afgebakend vanuit algemene juridische beginselen als de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 
goederen en dienstenverkeer en de mededingingsbepalingen.  

Een bijkomende motivering voor verwijzingen naar zelfregulering door supranationale instituties is 
dat zelfregulering zich leent om moeilijk van bovenuit in te vullen concepten als de goede smaak en 
het goed fatsoen of de bescherming van minderjarigen in te vullen. Gedacht wordt dat de 
praktijkbeoefenaars het best in staat zijn om daarin de juiste inschattingen te maken. Dat is anders in 
domeinen waar grote financiële belangen op het spel staan434 of de kern van de samenleving wordt 
geraakt. Zelfregulering wordt verder naar voor geschoven in domeinen waar getracht wordt een 
mentaliteits- of gedragswijziging te realiseren, zowel bij de media zelf als bij het publiek. Dat is 
bijvoorbeeld zo met betrekking tot de bescherming van minderjarigen435, het bestrijden van 

 
                                                 
 
432  Conclusies van de Raad (1999/C 283/01) van 27 september 1999 inzake de resultaten van de openbare raadpleging over het 

convergentiegroenboek (in het bijzonder de aspecten in verband met de media en de audiovisuele sector) Pb. C. 6 oktober 
1999, afl. 283, 1-2; Comm. EG, Mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio’s over de convergentie van de sectoren telecommunicatie, media en informatietechnologie en 
implicaties daarvan voor de regelgeving - Resultaten van de openbare raadpleging over het groenboek; Brussel, 10 maart 
1999, COM(1999) 108 def. 

433  T. MCGONAGLE, “Co-Regulation of the Media in Europe: The Potential for Practice of an Intangible Idea”, in EUROPEAN 
AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 16. 

434  Rede van Europees Commissaris bij de opening van het reeds herhaaldelijk genoemde seminarie over zelfregulering in de 
media te Saarbrücken uit 1999. 

435  Zie in dat verband de verschillende benadering van ‘hate speech’ (waarvoor een wettelijk verbod wordt gevraagd) en de 
afbeelding van geweld in de media (waarvoor in de eerste plaats op zelfregulering wordt aangedrongen). Vergelijk in dat 
verband: Comité van Ministers, Aanbeveling (97) 20 met betrekking tot ‘hate speech’, 30 oktober 1997 en Comité van 
Ministers, Aanbeveling (97) 19 met betrekking tot de afbeelding van geweld in de elektronische media, 30 oktober 1997. In 
het verklarend memorandum bij die laatste klinkt het dat het doel van de aanbeveling is om overheden er aan te herinneren 
dat zij beperkte mogelijkheden hebben om tussen te komen in de expressievrijheid van de elektronische media: “those 
responsible for the electronic media are in the best position to deal with the issue of the gratuitous portrayal of violence. In 
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seksestereotypering of xenofobie of het winnen van het consumentenvertrouwen voor nieuwigheden 
als de elektronische handel.436 Om die reden werden plannen van de Europese Commissie om 
wettelijke bepalingen inzake reclame of beelden van vrouwen in de media uit te vaardigen, weer 
opgeborgen. Aangezien het verbieden van seksuele stereotiepen uiteindelijk juridisch en praktisch 
problematisch werd geacht, werd besloten dat de Commissie daarvoor alternatieve 
reguleringsvormen zou onderzoeken, bijvoorbeeld de opname in een aanbeveling en het 
aanmoedigen van zelfregulering terzake.437 De overweging dat zelfregulering kan bijdragen tot 
gewenste gedragswijzigingen schraagt overigens ook de internationale steun aan 
journalistenverenigingen in transitionele regimes die daadkrachtige zelfreguleringssystemen willen 
opzetten. 

VERSCHUIVINGEN - Tot slot kan worden gewezen op enkele verschuivingen die naar voren komen uit 
de beschrijving van het internationale kader. In de eerste plaats valt op dat de oorspronkelijke, 
bottom-up benadering, waarin hoofdzakelijk werd ingespeeld op de verschillende, organisch 
gegroeide zelfreguleringssystemen, plaats moet maken voor een top-down benadering, waarbij 
zelfregulering actief wordt ingecalculeerd als een beleidsinstrument. Dit lijkt onder meer het gevolg 
van het feit dat zelfregulering uitstekend past binnen de toonzetting van het huidige (regulerings-
)beleid, waarbij begrippen als gedeelde verantwoordelijkheid de boventoon voeren.  

Anderzijds valt op dat vooral de laatste jaren andere rechtsbelangen centraler zijn komen te staan in 
het discours. Dat is het duidelijkst in de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de 
Mens, dat de verwijzing naar plichten en verantwoordelijkheden in artikel 10 EVRM niet meer 
louter als een uitnodiging tot zelfregulering lijkt te beschouwen, maar in toenemende mate gebruikt 
als een aanknopingspunt voor de afbakening van de grenzen van de vrije meningsuiting in het licht 
van bijvoorbeeld het vermoeden van onschuld, het recht op een eerlijke proces of het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

Daarmee samenhangend kan worden vastgesteld dat het debat meer en meer in termen van 
‘coregulering’ of ‘gelede regelgeving’ en minder in termen van ‘zelfregulering’ wordt gevoerd. 
Daarbij wordt gedacht aan modellen waarbij de overheid het algemene kader en de doelstellingen 
van algemeen belang uittekent en de precieze invulling daarvan verder overlaat aan de sector, met 
dien verstande dat de overheid de taak opnieuw naar zich toe zal kunnen of moeten trekken wanneer 
de private sector er niet in slaagt ze adequaat te vervullen.438  

 
                                                 
 

this respect, the Committee of Ministers pays tribute to the great efforts already deployed by certain professionals in some 
sectors”. T. MCGONAGLE, “Co-Regulation of the Media in Europe: The Potential for Practice of an Intangible Idea”, in 
EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 20-21; T. 
MCGONAGLE, “Protection of Human Dignity, Distribution of Racist Content (Hate Speech)”, in EUROPEAN AUDIOVISUAL 
OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 43-46; T. MCGONAGLE, “Wresting 
(Racial) Equality from Tolerance of Hate Speech”, 23 Dublin University Law Journal. 2001, afl. 21, 21-54. 

436  Zie bijvoorbeeld de workshop on ‘good’ and ‘bad’ practices regarding the image of women in the media (Straatsburg, 28-
29 september 1998) waarin de vertegenwoordigers van de organen van de Raad van Europa herhaaldelijk beklemtoonden 
dat zelfregulering de sleutel is tot succes (zie de openingstoespraak van H. KRÜGER, plaatsvervangend secretaris generaal 
van de Raad van Europa en de lezing van de voorzitster van het Steering Committee on the Mass Media, T. RIBEIRO: 
“Regulation or Self-Regulation by the media?”, 12). 

437  Comm. EG, Evaluatieverslag van de commissie voor de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de 
aanbeveling van de Raad van 24 september 1998 over de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid, 
Brussel, 12 december 2003, COM(2003)776 def. 

438  N. EIJK, L. ASSCHER, N. HELBERGER en J. KABEL, De regulering van media in internationaal perspectief, Pallas 
Publications, Amsterdam, april 2005, 94. 
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HOOFDSTUK 5 

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK: JOURNALISTIEKE CODES EN 
PERSRADEN IN DE ONS OMRINGENDE LANDEN EN DAARBUITEN 

SITUERING - Om de overstap te maken naar het derde deel van deze studie waarin de praktijk van de 
journalistieke zelfregulering in de Belgische context centraal staat, staat dit vijfde hoofdstuk stil bij 
de twee belangrijkste, internationaal erkende mechanismen van journalistieke zelfregulering: 
ethische codes en onafhankelijke persraden. We zullen daarbij al snel merken dat deze vaak de 
strikt ‘journalistieke’ zelfregulering overstijgen. Zeer vaak steunen zij op een samenwerking van de 
journalistiek met andere partijen, met de mediadirecties als eerste evidente partners.  

INVALSHOEK - Na de veeleer theoretische invulling van de vorige hoofdstukken, wordt in dit 
hoofdstuk een meer praktisch gerichte weg ingeslagen. De twee genoemde vormen van 
zelfregulering worden toegelicht en geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden van dichtbij 
en veraf. Uit de veelkleurigheid van de aangehaalde voorbeelden zal meteen blijken dat er geen 
uniform model voor de journalistieke zelfregulering voorhanden is. Elk land zal de mogelijke types 
aanpassen aan zijn eigen mediacultuur, juridische traditie en mores. Niettemin blijkt uit 
internationale rapporten evenzeer dat, hoewel de wortels van de problemen verschillen en ook de 
uiteindelijk gekozen oplossingen sterk uiteen kunnen lopen, de basisuitdagingen waarop een 
antwoord moet worden gezocht en de voorliggende pistes telkens dezelfde zijn. Er valt ook een lijn 
te ontdekken in een aantal kernvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn, fundamentele elementen 
die zelfregulering onderscheiden van ersatz-versies. Dit hoofdstuk is er op gericht deze op het spoor 
te komen. Zij worden vervolgens samengevat in het afrondende zesde hoofdstuk van dit deel. 

GEEN EXHAUSTIEF OVERZICHT - Het is expliciet niet de bedoeling een exhaustieve beschrijving van 
buitenlandse zelfreguleringssystemen te brengen. Daarvoor kunnen we verwijzen naar diverse 
nationale rapporten over journalistieke zelfregulering en naar een aantal internationaal 
vergelijkende studies die de afgelopen jaren gepubliceerd zijn.1 Getracht wordt, voortbouwend op 
de inzichten en het toetsingskader uit het eerste deel, uit de buitenlandse ervaringen toetsstenen te 

 
                                                 
 
1  Voor internationaal vergelijkende studies zie onder meer (chronologisch): IPI, Press councils and press codes: a summary 

prepared by the IPI research service on the basis of texts published in IPI report and other documents, Zurich, IPI, 1966, 
134 p.; F. GEYER, Les codes déontologiques de la presse internationale, Parijs, IFJ en Unesco, 1975; J.M. DE MEIJ, De 
vrijheid en de verantwoordelijkheid van de pers. Een onderzoek naar de betekenis van de Raad voor de journalistiek in het 
kader van de informatievrijheid, 1975, 143-233; H.D. FISCHER, K. BREUER en H.-W. WOLTER, Die Presseräte der Welt: 
Struktur, Finanzbasis und Spruchpraxis von Medien-Selbstkontrolleinrichtungen im internationalen Vergleich, Bonn-Bad 
Godesberg, Zeitungs-Verl. und Zeitschriften-Verl., 1976, 529 p.; F. HAMON en C.-J. BERTRAND, Liberté et responsabilité 
de la presse en Grande-Bretagne: le press council, les conseils de presse dans le monde, 1977, 79 p.; T.W. COOPER (ed.), 
Communication Ethics and Global Change, New York, Longman, 1989; K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics 
in Europe, Tampere, University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 129 p.; H. 
PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, PUF, 1997, 322 p. ; C.-J. BERTRAND, La 
déontologie des médias, Parijs, Que sais-je?, 1997, 127 p.; B. GREVISSE (ed.), L’autorégulation des journalistes 
(Recherches en communication), Louvain-la-Neuve, UCL, 1998, 177 p.; O. SUHR, Europäische Presse-Selbstkontrolle, 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998, 118 p.; J. BRÖHMER en J. UKROW, Self-regulation of the Media in Europe. 
A Comparative legal study prepared at the request of the Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the 
Media, Saarbrücken, Institute of European Media Law, 1999, onuitg., 134 p.; H. PIGEAT en J. HUTEAU, Déontologie des 
médias. Institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde, Parijs, Unesco, 2000, 574 p.; C.-J. BERTRAND, Media 
Ethics & Accountability Systems, New Brunswick, Transaction Publishers, 2000, 164 p.; C.-J. BERTRAND, An arsenal for 
democracy. Media Accountability Systems, Cresskill, New Jersey, Hampton Press, 2003, 420 p. Zie ook enkele 
verzamelingen van relevante teksten op het internet: www.uta.fi/ethicnet; www.media-accountability.org; 
www.poynter.org; www.ejc.nl. Voor landenstudies zullen de verwijzingen worden opgenomen bij de desbetreffende 
instituties.  
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distilleren die toelaten de specificiteit van het Belgische model beter in kaart te brengen. De nadruk 
ligt daarbij opnieuw meer op de systemen en structuren dan op de inhoudelijke invulling van de 
zelfreguleringsinitatieven.  

Deze specifieke doelstelling verklaart tegelijk waarom deze buitenlandse voorbeelden vóór de 
beschrijving van de Vlaamse situatie ter sprake komen. Gezien het relatief jonge karakter van de 
journalistieke zelfregulering heeft Vlaanderen veel te winnen bij een dergelijke blik over de 
grenzen, zonder de nationale eigenheid uit het oog te verliezen. Bij de oprichting van de huidige 
Vlaamse Raad voor de Journalistiek is overigens uitdrukkelijk inspiratie geput uit buitenlandse 
voorbeelden. Vooral de Nederlandse Raad voor de Journalistiek en de Britse Press Complaints 
Commission stonden model. Dat verklaart waarom zij verderop in dit hoofdstuk bijzondere 
aandacht krijgen.  

We kunnen dit hoofdstuk echter niet aanvatten zonder eerst in herinnering te brengen dat 
zelfregulering veel meer vormen kan aannemen dan de hier besproken codes en persraden. We 
verwijzen in dat verband naar het eerder toegelichte M*A*S-concept van de Parijse professor 
Claude-Jean Bertrand. Belangrijk is bovendien dat een basisniveau van de journalistieke 
zelfregulering, met name het redactionele niveau, hier grotendeels buiten beschouwing blijft. De 
uiteenzetting spitst zich toe op het collectieve niveau van de associatieve zelfregulering.  

AFDELING 1. CODES 

§1. Algemene situering  

VERSPREIDING - Hoewel de journalistieke deontologie kan bestaan uit een set van ongeschreven 
regels, zijn journalisten - zoals zowat alle beroepen die een eigen plichtenleer hanteren - in de 
meeste landen overgegaan tot de inventarisatie van de journalistieke beroepsregels in geschreven 
codes.2 Hun toepassingsbereik varieert van mondiaal tot bedrijfsintern. De eerste codes doken op in 
de Verenigde staten aan het begin van de twintigste eeuw. Europa volgde vanaf de jaren twintig.3 
Koploper was onder meer Zweden waar in 1916 ook al een Persraad van start ging. Dergelijke 
codes zijn zeker geen uitsluitend Westers fenomeen. Vandaag zijn er nog weinig landen waarin de 
journalistiek zich niet van één of meerdere codes heeft voorzien.4 Uit de verschillende databanken 
van ethische codes die op het internet zijn aangelegd, blijkt dat ethische codes van allerlei pluimage 
‘van Albanië tot Zambia’ de journalistieke sector beheersen.5 De meest omvangrijke verzameling is 
deze van de Franse mediaprofessor Claude-Jean Bertrand. Hij verzamelde meer dan 400 
verschillende perscodes uit alle hoeken van de wereld. Bertrands lijst bevat zowel nationale 
 
                                                 
 
2  Met ‘perscode’ of ‘journalistieke code’ wordt hier algemeen verwezen naar codes die de journalistieke beroepspraktijk 

regelen. Daarbij wordt niet vereist dat de codes uitsluitend door journalisten zijn opgesteld. Evenmin dient de term 
perscode begrepen te worden als een code die zich beperkt tot de schrijvende pers. ‘Pers’ wordt hier gebruikt als 
verzamelterm voor de journalistiek. 

3  Paragraaf 2 (p. 306 e.v.) schetst een korte historiek. In een recent Nederlands proefschrift wordt de oorsprong van de 
journalistieke gedragscodes nog vroeger en in Europa gesitueerd. In 1896 zou een groep Poolse journalisten in Galicië 
zichzelf een lijst verplichtingen hebben opgelegd en het toezicht daarop hebben toevertrouwd aan een college ter 
beoordeling van journalistieke gedragingen (J.H. MENTINK, Veel raad, weinig baat. Een onderzoek naar nut en noodzaak 
van de Nederlandse Raad voor de Journalistiek, Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit 
Leiden, Rotterdam, Ad. Donker, 2006, 137). 

4  H. PIGEAT en J. HUTEAU, Déontologie des médias. Institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde, Parijs, 
Unesco, 2000, 18. 

5  Er zijn heel wat internetdatabanken van ethische codes: http://www.ijnet.org; www.asne.org (voor Amerikaanse codes); 
http://www.uow.edu.au/crearts/journalism/AJNET/ethics.html (voor een overzicht van de Aziatische codes); 
http://www.presswise.org.uk/ethics.htm; http://poynter.org/; http://www.media-accountability.org (voorheen: 
www.presscouncils.org). Dit is de meest omvangrijke en best geactualiseerde databank, gestart door de Franse 
mediaspecialist BERTRAND in het kader van zijn M*A*S-onderzoek) en de Europese databank 
http://www.uta.fi/ethicnet/index.html van het Department of Journalism and Mass Communication aan de Universiteit van 
Tampere (Finland). Deze laatste is niet meer geactualiseerd sinds het midden van 2002. 
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perscodes, geredigeerd door een journalistenvereniging of -unie, als redactionele codes, of codes 
opgesteld door persraden, persagentschappen of persclubs. Bovenop deze codes zijn er tal van 
overkoepelende internationale initiatieven en verklaringen, waarvan de Verklaring der rechten en 
plichten uit 19716 voor onze contreien de meest relevante is.7  

EUROPA - In Europa telde de Finse onderzoekster Tiina Laitila in 1995 29 nationale journalistieke 
codes.8 In de internetdatabank van haar onderzoeksgroep, het Finse Department of Journalism and 
Mass Communication van de Universiteit van Tampere, bijgehouden tot halverwege 2002, was dat 
aantal al opgelopen tot 36 landen.9 Die stijging was het evidente gevolg van het 
democratiseringsproces in Centraal en Oost-Europa. Deze trend heeft zich de voorbije jaren 
voortgezet zodat anno 2005 kan worden gesteld dat journalisten zich in alle onafhankelijke 
Europese staten, met uitzondering van de ministaten Andorra, Liechtenstein, Monaco San Marino 
en Vaticaanstad, door één of meerdere journalistieke codes kunnen laten leiden.10 

GROTE HETEROGENITEIT - Al even opvallend als de ruime verspreiding is de grote diversiteit aan 
codes, zowel wat betreft de initiatiefnemers en de bij de opstelling betrokken partijen, het 
toepassingsgebied, het opzet van de codes, als de principes waaruit de codes zijn opgebouwd. Dat 
blijkt reeds uit de uiteenlopende titels die boven de verschillende codes prijken, waarin onder meer 
sprake is van (princieps-)verklaringen, richtlijnen, deontologische gids, richtsnoeren, maatstaven, 
charters, leidraad, missieverklaringen of – op redactioneel niveau – stijlboeken.  

DIVERSITEIT AAN AUTEURS - Op het collectieve niveau liggen vooral verenigingen van journalisten, al 
dan niet in samenspraak met vertegenwoordigers van de mediadirecties11, aan de basis van code-
initiatieven. Maar er zijn ook codes die uitgaan van persraden, persclubs12, ngo’s die zich met de 
mediaproblematiek bezighouden, persagentschappen13, of codes die worden opgelegd door of 
uitgelokt door een nationale of internationale overheid. Meer dan persraden waarvoor de steun van 
de mediadirecties onontbeerlijk is, zijn codes nog vaker uitsluitend het werk van de journalisten 
zelf.14 Voor sommigen is de uitsluitende betrokkenheid van de journalisten zelfs een voorwaarde om 

 
                                                 
 
6  Aangenomen te München op 24 en 25 november 1971 door de afgevaardigden van de journalistenvakbonden van de (toen) 

zes lidstaten van de E.G. en overgenomen door de Internationale Federatie van Journalisten op het congres van Istanboel in 
1972. 

7  Zie verder ook: de IFJ Princiepsverklaring van Bordeaux (aangenomen door het IFJ-Wereldcongres van 1954 en gewijzigd 
in 1986); de “Code of Newspaper Practice” van de Internationale vereniging van krantenuitgevers (nu de WAN, World 
Association of Newspapers, 1981); het Islamitisch Massamedia Charter (Jakarta, 1-3 september 1980); de Ethische Code       
voor Oost- en centraal Afrika, aangenomen door de East Africa Free Press Assembly (Mombasa, mei 2001); de Ethische 
Code van het Latin American Centre of Journalism (New Orleans, June 12, 1993); de Ethische Code van de Federatie van 
Arabische Journalisten (Bagdad, april 1972); de Latijns-Amerikaanse Code voor journalistieke ethiek (midden jaren 
tachtig), de “Code of Practice of Caribbean Journalists”, opgesteld in 2002 met het oog op de creatie van een Oost-
Caraïbische Persraad in januari 2003) en de Ethische Code voor milieujournalisten (aangenomen op hun zesde 
wereldcongres in Colombo (Sri Lanka), oktober 1998. Al deze codes zijn te raadplegen op www.media-accountability.org. 

8  T. LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, 527-528 en T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in 
K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, University of Tampere: Departement of Journalism 
and Mass Communication, 1995, 35.  

9  http://www.uta.fi/ethicnet/index.html. 
10  Uit de geactualiseerde databank op www.media-accountability.org blijkt immers dat de Finse lijst kan worden aangevuld 

met nationale codes uit onder meer Albanië (code voor verkiezingsverslaggeving uit 2005), Azerbeidzjan (2003), Bulgarije 
(2004), Cyprus (1997), Georgië (2001; 2003), Kazachstan (juni 1997), Kosovo (2005), Macedonië (2001; 2002), Roemenië 
en Ukraïne (2002). Opgemerkt moet worden dat de ethische principes van Kazachstan zich vooralsnog beperken tot een in 
een overheidskrant gepubliceerde code omtrent de etnische relaties, ondertekend en ondersteund door 36 kranten en 6 
omroepen.  

11  In België bijvoorbeeld werd in 1982 een “Code van journalistieke beginselen” aangenomen door de AVBB, de Nationale 
Federatie van informatieweekbladen en de Belgische vereniging van dagbladuitgevers. 

12  Zie bijvoorbeeld de Armeense Code of the Yerevan Press Club Member, aangenomen op een algemene vergadering van 
die club op 30 april 2002.  

13  Zie bijvoorbeeld het Editorial Operations Manual van Reuters. 
14  T. LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 530. 



H5. Van theorie naar praktijk 

 

 302 

van een ware code van professionele ethiek te kunnen spreken. Het ruime concept van 
zelfregulering dat we hanteren indachtig, beschouwen we het concept code hier evenwel ruimer. 
Overigens is er hoedanook een tendens om ook externen te betrekken bij de redactie van codes. We 
brengen in dat verband de vereisten in verband met legitimiteit in herinnering zoals die wordt 
weergegeven in een Memorandum van de Bertelsmann Foundation (in casu over 
internetzelfregulering): “Effective self-regulaton requires active consumer and citizen consultation 
based upon shared responsibility at all stages of development and implementation. Without user 
involvement, a self-regulatory mechanism will not accurately reflect user needs, will not be 
effective in delivering the standards it promotes, and will fail to create confidence”.15 Interessant is 
nog dat vergelijkend onderzoek van de Europese nationale codes heeft aangetoond dat er geen 
duidelijk inhoudelijk verband bestaat tussen het regelstellende orgaan en de inhoud van de codes. 
Alleen codes die zijn aangenomen door persraden hebben een min of meer eigen invalshoek doordat 
zij meer dan gemiddeld de verantwoordelijkheid ten aanzien van het publiek en de bronnen 
beklemtonen. Voor het overige moet de verklaring voor de verschillen tussen nationale codes dus 
elders gezocht worden, bijvoorbeeld in het nationale statuut van de journalistiek of in sociale, 
culturele en politieke factoren.16 

DIVERSITEIT OMTRENT TOEPASSINGSGEBIED - Het toepassingsgebied van deontologische codes hangt 
veelal samen met de redacteurs ervan. Sommige codes gelden binnen één bepaalde redactie, andere 
gelden op nationaal of internationaal vlak. Sommige codes leggen zich specifiek toe op de leden 
van de schrijvende pers, andere viseren alleen de omroepsector of de gehele mediasector. Nu eens 
richt het toepassingsgebied zich op het gehele nieuwsgaringsproces, dan weer alleen op de 
berichtgeving over specifieke thema’s, bijvoorbeeld geesteszieken, zelfmoorden, minderjarigen, of 
op specifieke categorieën van journalisten.17 Meer gedetailleerde codes bevatten vaak zowel 
generalistische als specifieke bepalingen.18  

DIVERSITEIT WAT BETREFT HET OPZET - Het opzet van codes varieert van algemene, vage 
intentieverklaringen tot zeer concrete praktische richtlijnen voor specifieke situaties uit de 
journalistieke beroepspraktijk. Evers maakt in dat verband een onderscheid tussen bottom line-
codes en basic values-codes.19 De eerste categorie beperkt zich tot het vaststellen van minimale 
grenzen waaronder de praktijkbeoefenaar zich niet mag begeven. De tweede categorie, de basic 
value-codes poneren idealen waarnaar de beroepsgroep dient te streven. De meeste codes bevatten 
opnieuw een mix van beide benaderingen. Toch is het onderscheid in meer dan één opzicht relevant. 
In de eerste plaats wat de taakverdeling betreft voor de opstelling ervan. Elliot-Boyle merkt op dat 
het weinig zin heeft om als journalistieke beroepsgroep minimale standaarden te formuleren. De 
verantwoordelijkheid voor de afbakening van de minimale verwachtingen ten aanzien van de 
 
                                                 
 
15  Diverse auteurs pleiten voor multiregulering of coregulering. Zie onder meer C.-J. BERTRAND, Media Ethics & 

Accountability Systems, New Brunswick, Transaction Publishers, 2000, 43; J. BERLEUR, “Selfregulation: Content, 
Legitimacy and Efficiency – Governance and Ethics”. 

16  T. LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 539-540. LAITILA merkt nog op dat er 
nauwelijks vaste lijnen te trekken zijn in de inhoud van de codes. De traditionele geografische of linguïstieke 
scheidingslijnen lijken hier niet van toepassing (T. LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, 
afl. 4, 539 en T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, 
Tampere, University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 64-65. 

17  Zo zijn er in Vlaanderen binnen de vereniging van beroepsjournalisten afzonderlijke richtlijnen omtrent 
gerechtsverslaggeving, de berichtgeving over migranten, zelfmoord of de berichtgeving over mensen met een psychische 
ziekte. 

18  De meest gedetailleerde codes vindt men hoofdzakelijk op het redactionele niveau. Zie bijvoorbeeld de 53 pagina’s tellende 
ethische handleiding van de New York Times (The New York Times, Ethical Journalism. A Handbook of Values and 
Practices for the News and Editorial Departments, september 2004, vrij consulteerbaar op het internet) of de Stijlboeken 
van het Spaanse El País (libro d’estilo) en van de Nederlandse krant Trouw, beide vrij te koop in de handel. Het Trouw-
stijlboek is ook beschikbaar op het internet: http://24.73.103.30/resource/public/20030114_094514_22246.pdf. In januari 
2002 bracht ook de Franse krant Le Monde het lijvige (220 pagina’s) Le style du Monde op de markt, als “Livre de style, 
code de la route et code de l’honneur de la rédaction”. In eigen land is er het stijlboek van de krant De Standaard.  

19  H. EVERS, “Codes of Ethics”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics. Opening Social Dialogue, Leuven, Peeters, 2000, 256. 
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mediawerkers komt in eerste instantie toe aan de nieuwsorganisaties zelf. Ten tweede moet het 
onderscheid zuiver gehouden worden met het oog op de beoordeling van de gestelde normen. 
Wanneer de auteurs van de code geen klaarheid scheppen over het karakter van de normen, 
bijvoorbeeld door meer algemene verklaringen over de organisationele doelstellingen of de 
karakteristieken van ideaal journalistieke gedrag te mengen met minimale normen, kan moeilijk van 
een rechter verwacht worden dat hij dat wel doet. Nochtans is de beoordeling in beide gevallen erg 
verschillend. Minimumnormen zijn vooral negatieve toetsingscriteria (wie de norm niet haalt schiet 
tekort), terwijl idealen veeleer positief gericht zijn, waarbij diegenen die ze het dichtst benaderen 
zich in de positieve zin onderscheiden. Wanneer nagelaten wordt dit te verduidelijken, bestaat 
volgens sommigen het gevaar dat rechters ideale standaarden als reële toetsingscriteria zullen 
hanteren.20 

INHOUDELIJKE DIVERSITEIT - Inhoudelijk concentreren de journalistieke codes zich rond drie grote 
pijlers, die de Zwitserse journalist en docent media-ethiek Daniel Cornu samenvat als: “la liberté de 
l’information comme condition, la vérité comme devoir fondamental, le respect de la personne 
humaine comme limite”.21 De meeste teksten besteden dus zowel aandacht aan de rechten als aan de 
plichten van de journalist. Binnen die krijtlijnen dekken zij het ruime scala aan mogelijke thema’s. 
Henri Pigeat, voorzitter van het Franse Centre de Formation des Journalistes, onderscheidt op zijn 
beurt drie niveaus van deontologische regels, die op hun beurt beantwoorden aan drie types van 
professionele verplichtingen.22 In de eerste plaats zijn er ethische verplichtingen die samen hangen 
met de bestaansreden en de rechtvaardiging van de informatie. Een tweede reeks deontologische 
verplichtingen heeft betrekking op de kwaliteit van de informatie. Tenslotte zijn er een aantal, meer 
technische bepalingen met betrekking tot de journalistieke methoden voor het verzamelen, 
bewerken, presenteren en verspreiden van de informatie. Alle fasen van het 
nieuwsverwerkingsproces komen daarbij aan bod: van de wijze waarop de informatie verzameld 
(waaronder de omgang met de bronnen), de selectie van informatie, de verwerking en presentatie en 
de nazorg (bijvoorbeeld het rechtzetten van fouten).23 De Media Wise- databank brengt de principes 
uit 104 ethische codes onder in 33 thema’s.24 De Finse onderzoekster Tiina Laitila puurt uit 31 
Europese codes niet minder dan 61 verschillende principes.25 Zij stelt daarbij vast dat geen enkele 
van deze principes in alle codes terugkeert, al zijn er wel een aantal ‘vaste waarden’ te 
 
                                                 
 
20  D. ELLIOT-BOYLE, “A Conceptual Analysis of Ethics Codes”, J.M.M.E. 1985-86, vol. 1, afl. 1, 22. 
21  D. CORNU, Journalisme et vérité. Pour une éthique de l’information, Genève, Le Champ éthique, nr. 27, Labor et Fides, 

1994, 65. 
22  H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, Presses Universitaires de France, 1997, 84-86. 
23  C. FROST, Media-ethics and self-regulation Harlow, Longman, 2000, 271 p.; M.L. SNIJDERS, “De schuchtere relatie tussen 

Nederlandse media en de ethiek”, in M.L. SNIJDERS en J. VAN DIJCK (eds.), Ethiek in de journalistiek, Amsterdam, Otto 
Cramwinckel, 1995, 37 e.v.; C.-J. BERTRAND, Media Code of Ethics: Building Blocks, april 2003, http://www.media-
accountability.org/library/AAA_Synthetic_Code_4_06.doc. 

24  Media Wise Trust (vroeger Press Wise) is een Britse organisatie die zich inzet voor het leveren van advies, informatie, 
onderzoek en training met betrekking tot de media-ethiek. http://www.presswise.org.uk/ethics.htm: nauwkeurigheid, 
reclame, leeftijd (persoonsgegevens), verontschuldigingen, omkoping, kinderen, burgerlijke rechten, commentaren, 
vertrouwelijkheid, vermoedens/speculaties, het rekening houden met de consequenties van de berichtgeving, copyright, 
rechtzettingen/recht van antwoord, rechten van slachtoffers en verdachten van misdrijven, uitbuiting van 
emoties/onderscheid commerciële – redactionele, eerlijkheid/rechtvaardigheid, vrijheid, gender, opdringerigheid, 
gezondheid, indringing (intrusion), minderheden, objectiviteit, plagiaat, privacy, algemeen belang, ras, seksuele oriëntatie, 
bronnen, waarheid, slachtoffers, geweld, vrouwen. 

25  De regels die betrekking hebben op de journalistieke verantwoordelijkheid deelt LAITILA op in vier deelrubrieken, volgens 
diegene waaraan verantwoordelijkheid verschuldigd is: het publiek (door middel van regels in verband met 1. 
waarheidsgetrouwheid van de informatie; 2. duidelijkheid van de informatie; 3. bescherming van de rechten van het 
publiek; 4. verantwoordelijkheid als vormers van de publieke opinie), de bronnen en contactpersonen (5. verzameling en 
presentatie van de informatie en 6. integriteit van de bronnen), de overheid (7. respect voor de staatsinstellingen) en de 
werkgever (8. loyauteit). Onder de functie gericht op de vrijwaring en versterking van de Professionele identiteit, noemt zij 
enerzijds de bescherming van de integriteit van journalisten: (9. algemene rechten en verboden; 10. bescherming tegen 
publieke overheden; 11. bescherming tegen werkgevers en adverteerders) en anderzijds de bescherming van de eenheid van 
het beroep (12. bescherming van de status van de journalist en 13. bescherming van de interne solidariteit in het beroep). T. 
LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 534. 
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onderkennen. Op nummer één staat het verzoek om waarheidsgetrouwheid na te streven bij het 
vergaren en verspreiden van informatie. Veel voorkomende principes zijn verder het verdedigen van 
de vrijheid van meningsuiting en commentaren, het respect voor de bronnen, het verbod op 
discriminatie, het gebruik van eerlijke middelen voor de informatiegaring en principes die de 
journalistieke onafhankelijkheid en integriteit willen beschermen tegen beïnvloeding van buitenaf.26 
Andere vergelijkende studies komen tot vergelijkbare lijsten van basisprincipes. Boris Libois, 
mediafilosoof aan de ULB, noemt er drie, die alle betrekking hebben op de verhouding tot het 
publiek: het respect voor en de verdediging van het recht op informatie van de burger en de 
middelen om daaraan tegemoet te komen, het respect voor en de verdediging van de individuele 
rechten van de burger en het bewaren van de sociale harmonie, bijvoorbeeld door niet aan te zetten 
tot haat.27 Naast de relatie van de journalist tot zijn publiek, worden doorgaans echter ook de 
verplichtingen van de journalist ten aanzien van zijn bronnen, de verhoudingen tussen journalisten 
en beroepsgenoten (waaronder het omgaan met belangenconflicten) en de verantwoordelijkheid van 
de journalist tegenover de samenleving als geheel in regels gegoten.28 

INHOUDELIJKE OVERLAP TUSSEN RECHT EN DEONTOLOGIE - Opmerkelijk is dat de genoemde thema’s 
weinig verschillen van de thema’s die doorgaans een wettelijke regulering krijgen.29 Dat stuit soms 
op verzet. In de Preambule van de Tiranaverklaring over ‘Media-ethiek en Zelfregulering’, 
uitgevaardigd tijdens een Congres van de IFJ in september 1999, eisten de aanwezige 
vertegenwoordigers van de mediasector uit negentien landen een speciale plaats op voor de sector in 
de formulering van inhoudsregulering: “Media ethics are a matter for the media professionals. 
Governments and parliaments must refrain from regulating media content” en “There has to be a 
clear distinction between issues to be dealt with in legislation, such as access to information or 
defamation and concepts of journalistic ethics, such as accuracy or fairness, which are not a matter 
of legislation”.30 In de praktijk blijkt dat onderscheid echter nauwelijks te bestaan. 

BELANG VAN CODES - Door beide benaderingen duidelijk te onderscheiden, kan reeds tegemoet 
worden gekomen aan heel wat kritieken die ten aanzien van codes worden geformuleerd. Niettemin 
blijven de meningen over het belang van geschreven deontologische codes op zijn zachtst gezegd 
verdeeld. Voor de enen vormen zij een nuttige interne denkoefening, waaraan verder echter niet 
teveel waarde moet worden gehecht als het op een daadwerkelijke regulering van de journalistiek 
aankomt. Voor anderen zijn codes slechts retorische stijloefeningen waarmee de journalistiek vage, 
hoogdravende principes poneert die ver af staan van de praktijk, veelal dode letter blijven en vooral 
bedoeld zijn als charme-offensief voor de buitenwereld. Critici zien in codes verder een strategie 
van de mediasector, of minstens een vorm van hypocrisie. Uit de geregeld gerapporteerde 
vertrouwenscrisis tussen de media en het publiek leiden zij af dat de codes hun doel, waartoe het 
opnemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van het publiek zeker behoort, duidelijk voorbij 
schieten. Als codes al succesvol zijn, zo luidt de kritiek, dan is het in het op afstand houden van 
verdere overheidsregulering, ook in die domeinen waarin een regulering gewenst zou zijn. In die 

 
                                                 
 
26  T. LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, afl. 4, 537-538; T. LAITILA, “Codes of Ethics in 

Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, University of Tampere: Departement of 
Journalism and Mass Communication, 1995, 56-58. 

27  B. LIBOIS, Ethique de l’information: essai sur la déontologie journalistique, Brussel, ULB, 1994, 6-7. 
28  M.L. SNIJDERS, “De schuchtere relatie tussen Nederlandse media en de ethiek”, l.c., 37-38 en 59. 
29  U. SONNENBERG, “Regulation and self-regulation of the media”, in U. SONNENBERG (ed.), Organising Media accountability 

- Experiences in Europe, Maastricht, European Journalism Centre, 1997, 22; G. SCHUIJT, “Journalistieke ethiek en recht”, 
in M.L. SNIJDERS en J. VAN DIJCK (eds.), Ethiek in de journalistiek, Amsterdam, Cramwinckel, 1995, geactualiseerde versie 
op www.ivir.nl. 

30  De Conferentie over journalistieke ethiek en zelfregulering in Tirana, van 25 tot 27 september 1999, kaderde in de acties 
van de International Federation of Journalists ter ondersteuning van zelfreguleringssystemen in Zuid en Oost-Europa (zie 
verder). 
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argumentatie vallen met andere woorden veel van de algemene kritieken op zelfregulering uit deel I 
te herkennen.31 

CONSTRUCTIEVE VISIE - Er is echter ook een meer positieve – critici zullen zeggen ‘naïeve’ – visie 
mogelijk die codes benadert als waardevolle instrumenten voor professionele vorming en 
bewustmaking. Die benadering overheerste in onze contreien aan het begin van de twintigste eeuw 
bij de oprichting van de journalistenverenigingen en de redactie van de eerste codes. Zij blijkt ook 
vandaag nog uit de inspanningen van internationale organisaties om journalistieke zelfregulering, 
onder meer in de vorm van codes, te promoten in landen die de transitie naar een democratische 
staatsvorm doormaken.32  

ANALYTISCHE BENADERING - Hoewel voor elk van beide benaderingen wel iets te zeggen valt en we 
codes hierna zowel naar hun functies als limieten zullen analyseren, kiezen we hier voor een meer 
neutrale, analytische benadering die codes begrijpt als potentiële mechanismen van zelfregulering. 
Over de reële reguleringskracht van dergelijke codes vallen in abstracto trouwens weinig uitspraken 
te doen. Over het algemeen zijn er weinig empirische gegevens beschikbaar over de invloed die 
codes uitoefenen op het concrete handelen van de journalist.33 In ieder geval moet duidelijk zijn dat 
een deel van de kritieken vervalt wanneer codes niet vanuit een geïsoleerde positie worden bekeken, 
maar gezien worden als een onderdeel van een breder systeem van mediaregulering, waarin codes 
onderdeel zijn van ruimere processen en strategieën van ethische reflectie, vorming, discussie, 
toezicht en bewustmaking onder alle betrokken actoren.34 

ALGEMENE RELEVANTIE - Men moet zich er dus voor hoeden codes als het begin- of het eindpunt van 
de discussie over de journalistieke verantwoordelijkheden te zien. Toch is het de moeite waard om 
codes op zich nader te bekijken. Buiten het feit dat zij ons toelaten een aantal van de hoger 
ingenomen stellingen in verband met de totstandkoming van zelfregulering te toetsen en enige 
materiële invulling te geven, bieden de codes ook een blik op de wijze waarop het beroep - of 
minstens haar vertegenwoordigers - zichzelf ziet of gezien wil worden door de buitenwereld. Codes 
zijn veelal het resultaat van een grondige reflectie door de vertegenwoordigers van het 
journalistieke beroep. In die zin vormen zij op zijn minst een weerspiegeling van de 
beroepsopvattingen van (de spreekbuizen van) het beroep.  

JURIDISCHE RELEVANTIE - Vanuit een juridisch perspectief kan bovendien niet worden ontkend dat 
deontologische codes, hoewel zij van nature veelal geen bindende kracht hebben, via allerhande 
directe en indirecte wegen het recht binnensluipen. In sommige gevallen worden deontologische 
regels als materiële bronnen van recht de inspiratiebronnen voor wetgeving. Dat is bijvoorbeeld het 
geval voor de regeling inzake het journalistieke bronnengeheim. Soms worden codes in hun geheel 
in wetskrachtige normen opgenomen. Dat is het geval in Denemarken waar de overheid en de 
Deense Unie van Journalisten samen aan de basis liggen van het hoofdstuk journalistieke ethiek uit 
de Mediawet van 1992. Vóór de creatie van die wet hadden de Deense journalisten overigens geen 
 
                                                 
 
31  Zie I-2, A1, §2. 
32  C. CHRISTIANS en K. NORDENSTRENG, “Social Responsibility Worldwide”, J.M.M.E. 2004, vol. 19, afl. 1, 17-18. 
33  M. KUNCZIK, “Introduction: Freedom of the press - where to draw the line?”, in M. KUNCZIK (ed.), Ethics in journalism: a 

reader on their perception in the Third World, Bonn, Division for International Development Cooperation van de 
Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999, 21-22. 

34  C. CHRISTIANS en K. NORDENSTRENG, “Social Responsibility Worldwide”, J.M.M.E. 2004, vol. 19, afl. 1, 17-18; R.A. 
WHITE, “From codes of ethics to public cultural truth”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 441-442 en 456-457; C. CHRISTIANS, 
“Social Responsibility, Corporate Morality, Codes of Ethics”, in C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for democracy. Media 
Accountability Systems, Cresskill, New Jersey, Hampton Press, 2003, 59; C. CHRISTIANS, “Social Responsibility, Corporate 
Morality, Codes of Ethics”, in C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for democracy. Media Accountability Systems, Cresskill, 
New Jersey, Hampton Press, 2003, 61. Zie ook DIEMER die pleit voor een ‘inclusieve ethiek’ die is ingebouwd in de 
beoefening en beleving van de journalistiek (E. DIEMER, “Pers en ethiek” in F. KLAVER, E. DIEMER en K.J. SNIJDERS (eds.), 
Cahiers over massacommunicatie, Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1970, 74) of EVERS die pleit voor een ‘brede 
ethiek’.  
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eigen code, maar was er alleen een verzameling principes die door de uitgeversverenigingen in 1981 
was uitgewerkt.35 In heel wat andere landen is sindsdien een soortgelijke ingreep bepleit, maar het 
Deense geval blijft vooralsnog een bijzondere plaats innemen. Hoewel het ver afstaat van de zuivere 
zelfregulering waarmee journalistieke codes doorgaans worden geassocieerd, wordt de Deense code 
meestal overigens probleemloos mee opgenomen in overzichten van deontologische codes.36 In 
andere gevallen krijgen deontologische principes juridische waarde door hun opname in de 
contracten van journalisten of in collectieve arbeidsovereenkomsten.37 Maar ook onrechtstreeks 
sluipen deontologische regels het recht binnen. We bespraken hierboven al de plaats en erkenning 
die de journalistieke deontologie krijgt in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens. In het volgende deel zullen we zien dat ook de Belgische rechter zich bij de interpretatie 
van open begrippen uit het wettenrecht kan laten leiden door de eigen beroepsregels van de 
journalist. Zo bijvoorbeeld zal de rechter die dient na te gaan of een journalist een fout in de zin van 
artikel 1382 B.W. heeft begaan, zich daarvoor mede inspireren op de regels die in de beroepsgroep 
gelden. Op die manier lijken de sfeer van het recht en van de deontologie in toenemende mate door 
elkaar te lopen. Ook dat is een belangrijke reden om de codes als belangrijke vertolkingen van die 
deontologie van nader bij te bekijken. 

§2. Een korte historiek38 

EERSTE AANDACHTSGOLF BEGIN 20STE EEUW - De bakermat van deontologische codes wordt veelal in de 
Verenigde Staten gesitueerd.39 De vaststelling van deontologische codes kaderde er in het streven 
van de journalistieke beroepsgroep naar professionalisering en legitimering vanaf het begin van de 
twintigste eeuw. Het bekendste voorbeeld daarvan zijn de Canons of Journalism uit 1923 van de 
Amerikaanse Vereniging van Krantenuitgevers (ASNE).40 De Europese journalistiek volgde al snel 
het Amerikaanse voorbeeld. De eerste nationale code was volgens Bertrand trouwens het Franse 
Charte des devoirs professionnels des journalistes français, opgesteld in 1918 en herzien en 
vervolledigd in januari 1938.41 Het charter bestaat uit een opsomming van veertien do’s en don’ts 
voor elke “journalist, die naam waardig”. Aan de wieg ervan stond het Franse Syndicat National des 
Journalistes, maar zijn uitstraling reikte verder. Tot op vandaag wordt het in Frankrijk samen met 
de internationale Code van München geciteerd als de voornaamste bron van de journalistieke 
deontologie.42 Onder de voorlopers bevond zich verder ook de code van de Britse National Union of 
 
                                                 
 
35  T. LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 529; T. LAITILA, “Codes of Ethics in 

Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, University of Tampere: Departement of 
Journalism and Mass Communication, 1995, 36-37. 

36  Zo bijvoorbeeld in de vergelijkende studie van T. LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, 
afl. 4, 529; T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, 
Tampere, University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 36-37. 

37  Zie ook het ethisch handboek van The New York Times: “… The Times views any deliberate violation of these guidelines 
as a serious offense that may lead to disciplinary action, potentially including dismissal, subject to the terms of any 
applicable collective bargaining agreement)”. 

38  H. EVERS, “Codes of Ethics”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics. Opening Social Dialogue, Leuven, Peeters, 2000, 264; T. 
LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 530-531; T. LAITILA, “Codes of Ethics in 
Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, University of Tampere, Departement of 
Journalism and Mass Communication, 1995, 39-40. 

39  T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, 
University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 29; C. FROST, Media-ethics and self-
regulation Harlow, Longman, 2000, 95-116; C.-J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability Systems, New Brunswick, 
Transaction Publishers, 2000, 44. 

40  J. KONNER, “Is journalism losing its standards?”, in I. HAMM (ed.), Verantwordung im freien Medienmarkt. Internationale 
Perspektiven zur Wahrung professioneller Standards, Gütersloh, Verlag Bertelsmann Stiftung, 1996, 39. De Amerikaanse 
Society of Professional Journalists kwam met een eigen code in 1926, die in 1973 werd herzien om ze open te stellen voor 
journalisten van de audiovisuele media. 

41  In Zweden zou al rond 1900 een eerste geschreven code hebben gecirculeerd, maar deze zou nooit formeel zijn 
aangenomen (H. EVERS, “Codes of Ethics”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics. Opening Social Dialogue, Leuven, Peeters, 
2000, 263).  

42  http://www.snj.fr/deontologie.  
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Journalists (NUJ) uit 1936. De eerste internationale code kwam in 1926 van de Inter-Amerikaanse 
Press Association.43 In 1939 publiceerde de Internationale Federatie van Journalisten voor de eerste 
maal een eigen erecode.44 Deze eerste codificatie-inspanningen waren in die periode sterk 
verbonden met het gevecht van de journalistieke beroepsgroep voor maatschappelijke erkenning, 
zowel moreel als materieel. Samen met de strijd om betere werkomstandigheden en vergoedingen, 
was de groep op zoek naar een professioneel statuut dat de professionals zou kunnen onderscheiden 
van amateurs, avonturiers en kwakzalvers.45 

NA WERELDOORLOG TWEE - Maar de codificatiebeweging bereikte een eerste hoogtepunt na de tweede 
wereldoorlog. Mede bepalend daarin was groeiende belangstelling van internationale organisaties 
als de Verenigde Naties en later ook de Raad van Europa enerzijds en de geboorte van de theorie 
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de media anderzijds. Uit die periode stamt de 
internationale erecode van Bordeaux, die in 1954 werd aangenomen door het tweede wereldcongres 
van de Internationale Federatie van Journalisten. Begin jaren vijftig zette ook de toenmalige 
Belgische Persbond belangrijke stappen in de uitwerking van de journalistieke deontologie met de 
publicatie van het overzichtswerk Rechten en plichten van de journalist van Joseph Demarteau en 
Léon Duwaerts, twee vertegenwoordigers van de Persbond.46 

BOOM IN DE JAREN ZEVENTIG - Nadat de interessegolf van de naoorlogse jaren was uitgedeind, 
bereikten de inspanningen om codes te redigeren een hoogtepunt in de jaren zeventig, met een 
uitloper begin jaren tachtig. Internationale persorganisaties als de IFJ en het International Press 
Institute, maar ook politieke instellingen als de Unesco en de Raad van Europa speelden daarin 
opnieuw een belangrijke rol.47 Uit die periode stammen onder meer de Internationale Verklaring der 
plichten en rechten van de journalist (München, 1971), de Internationale Code van de Federatie van 
Arabische Journalisten (1972), de Zwitserse Verklaring van Rechten en Plichten (1972), de 
Ethische Code van de Israëlische Persraad (1973), de Pressekodex van de Duitse Presserat (1973), 
de Princiepsverklaring van de Canadese dagbladvereniging (1977), de Zweedse Pers- en 
omroepcode (1978) en de Belgische Code van Journalistieke Beginselen (1982). 

VERNIEUWDE AANDACHT VANAF DE JAREN NEGENTIG - Veel van die codes zijn in de loop van de jaren 
negentig (herhaaldelijk) gewijzigd. Die periode kan dan ook als een vierde aandachtsgolf voor de 
journalistieke codes worden aangeduid, niet alleen door de hervorming van tal van bestaande codes 
in die periode, maar ook door de talrijke nieuwkomers, onder meer na de val van het ijzeren 
gordijn.48 

 
                                                 
 
43  Aangenomen te Washington op het eerste Panamerikaans Perscongres (J.C. JONES, Déontologie de l’information: code et 

conseils de presse: étude comparative des règles de la morale pratique dans les métiers d’information à travers le monde, 
Parijs, Unesco, 1981, 13). 

44  In 1931 had de eerste Internationale Federatie van Journalisten (opgericht in 1926 en verdwenen na wereldoorlog II) ook al 
een Internationaal eretribunaal opgericht, met zetel in Den Haag (H. EVERS, “Codes of Ethics”, in B. PATTYN (ed.), Media 
Ethics. Opening Social Dialogue, Leuven, Peeters, 2000, 263; J.C. JONES, Déontologie de l’information: code et conseils 
de presse: étude comparative des règles de la morale pratique dans les métiers d’information à travers le monde, Parijs, 
Unesco, 1981, 13). 

45  Zie de historische schets in J.C. JONES, Déontologie de l’information: code et conseils de presse: étude comparative des 
règles de la morale pratique dans les métiers d’information à travers le monde, Parijs, Unesco, 1981, 12, waarin onder 
meer wordt verwezen naar een rapport van het Internationaal Arbeidsbureau uit Genève over de werk- en 
levensomstandigheden van journalisten.  

46  Zie infra: III-2. 
47  Onderzoekers als Herbert SCHILLER, Cees HAMELINK en Kaarle NORDENSTRENG pleitten eind jaren zeventig voor de 

redactie van een internationale code als onderdeel van de ‘nieuwe wereldorde voor informatie en communicatie’ van de 
Unesco. Tot een echte code kwam het niet. In 1983 ontwikkelden internationale en regionale journalistenverenigingen wel 
de International Principles of Professional Ethics in Journalism (Parijs, 20 november 1983), onder de auspiciën van de 
Unesco. 

48  H. EVERS, “Codes of Ethics”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics. Opening Social Dialogue, Leuven, Peeters, 2000, 264; T. 
LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 530-531; T. LAITILA, “Codes of Ethics in 
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ONTSTAANSFACTOREN: INTERNE ONTWIKKELINGEN - De ontwikkelingsgeschiedenis van de perscodes 
biedt een mooie illustratie van de hoger gemaakte opmerking dat zelfregulering nagenoeg steeds 
ontstaat als antwoord op nieuwe situaties binnen de media of externe culturele, technische en socio-
politieke transformaties in de samenleving naar aanleiding waarvan journalisten uitgedaagd of 
uitgenodigd worden om hun positie te herdefiniëren. De redactie van codes lijkt zich vooral te 
hebben voorgedaan op crisismomenten of sleutelmomenten in de mediageschiedenis en -
ontwikkeling.49 Dat kunnen enerzijds ontwikkelingen zijn in de mediasector zelf. De opkomst van 
de televisie, de voortschrijdende concentratievorming en commercialisering, de introductie van 
nieuwe technologieën, … het waren allemaal factoren die leiden tot de uitwerking of herziening van 
deontologische codes. Een mooi voorbeeld uit de ruimere mediasector was de filmcode die de 
Amerikaanse filmprocenten zichzelf in maart 1930 oplegde in de overgangsperiode van de stomme 
film naar de geluidsfilm. Vertrekkend vanuit het besef van “the high trust and confidence which 
have been placed in them by the people of the world and which have made motion pictures a 
universal form of entertainment”, erkenden zij hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het 
publiek “because of this trust and because entertainment and art are important influences in the life 
of a nation”.50 Een recenter voorbeeld, zij het op redactioneel niveau, is de ethische reflectie die The 
New York Times ondernam om zich te zuiveren van de smet die het Jason Blair-schandaal op haar 
blazoen had achtergelaten.  

ONTSTAANSFACTOREN: EXTERNE FACTOREN - Vaak kwam de druk ook van buitenuit. Een mooie 
historische illustratie ontlenen we opnieuw aan de Amerikaanse mediasector. Na de publicatie in 
1954 van het boek Seduction of the Innocent van ene dokter Fredric Wertham, gingen de 
Amerikaanse uitgevers van strips meteen over tot de redactie van ethische standaarden om de 
voorstellen voor een wettelijk verbod de kop in te drukken. De internationale Code van Bordeaux 
was het antwoord van de mediasector op de voorbereidingen van de Verenigde Naties om een 
internationale code op te stellen. Niet toevallig vermeldt deze code dat journalisten in beroepszaken 
alleen het oordeel en gezag van gelijken aanvaarden.51 Ook de Code of Newspaper Practice van de 
huidige World Association of Newspapers uit 1981 was een rechtstreeks en uitdrukkelijk antwoord 
op voorstellen van de Unesco om naar een internationale vaststelling van de journalistieke ethiek te 
streven. In de intentieverklaring die de eigenlijke code voorafgaat liet zij daarover geen twijfel 
bestaan: “It is incompatible with the principle of press freedom for such a code of practice to be 
imposed by an outside body. It is the responsibility of the press itself to formulate a code of 
newspaper practice”.52

 Op het nationale niveau vonden bijvoorbeeld de Nederlandse Code van het 
Genootschap van Hoofdredacteuren (1995) en de Belgische Code van Journalistieke Beginselen 
(1982) hun oorsprong in een dreigend wetgevend optreden. In het Verenigd Koninkrijk paste de 
Press Complaints Commission haar code in 1998 aan onder de zware publieke druk die naar 
aanleiding van de dood van prinses Diana was ontstaan.53 

§3. Functies en doelstellingen 

TWEE BASISFUNCTIES - Journalistieke codes dienen – schematiserend – twee basisdoelstellingen. De 
ene concentreert zich rond het opnemen van professionele verantwoordelijkheid, de andere rond de 

 
                                                 
 

Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, University of Tampere, Departement of 
Journalism and Mass Communication, 1995, 39-40. 

49  R.A. WHITE, “Social and Political Factors in the Development of Communication Ethics”, in T.W. COOPER e.a. (eds.), 
Communication Ethics and Global Change, New York, Longman, 1989, 46 en 55-56; D. MCQUAIL, Media Performance. 
Mass Communication and the Public Interest, Londen, Sage, 1992, 33. 

50  Motion Picture Production Code (Hays Code) van maart 1930, opgesteld en aangenomen door The Association of Motion 
Picture Producers, Inc. en The Motion Picture Producers and Distributors of America, Inc. 

51  M. STIJNS, “La coopération internationale des journalistes”, in A.B.P. (ed.), Officieel Jaarboek van de Belgische pers 1963, 
371-373. 

52  De World Association of Newspapers is de erfopvolger van de International Federation of Newspaper Publishers.  
53  C. FROST, Media-ethics and self-regulation, Harlow, Longman, 2000, 95-116. 
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bescherming van de professionele identiteit en autonomie. Beide aspecten doorkruisen zowat elke 
deontologische code. Niettemin kan het gewicht dat er aan wordt toegewezen, verschillen 
naargelang de nationale context of de periode waarin een code wordt opgesteld. Algemeen kan 
worden vastgesteld dat de eerste perscodes en persraden vooral in het teken stonden van de nood 
aan een eigen professionele identiteit. In het eerder vermelde Franse Charte des devoirs 
professionnels de journalistes uit 1918 is zowat de helft van de veertien stelregels gewijd aan de 
waardigheid en de solidariteit van het journalistieke beroep. Zo worden journalisten opgeroepen 
geen plagiaat te plegen, geen opdrachten te aanvaarden die strijdig zijn met de waardigheid van het 
beroep, geen commerciële boodschappen te ondertekenen of zich niet te verbinden aan 
overheidsinstellingen of private ondernemingen die misbruik zouden kunnen maken van hun 
hoedanigheid en netwerk als journalist. Het charter verbiedt hen verder de jobs van collega’s te 
ambiëren of hun ontslag uit te lokken door voor te stellen aan mindere arbeidsvoorwaarden te 
werken. Die klemtoon is logisch in het licht van de zich ontwikkelende journalistieke 
beroepsidentiteit en de precaire arbeidssituatie van journalisten in die dagen. Het publiek is de grote 
afwezige in het Charter. Journalisten worden wel opgeroepen hun verantwoordelijkheid op te 
nemen voor hun geschriften, loyale middelen van informatiegaring te gebruiken en zich niet over te 
leveren aan laster, ongefundeerde beschuldigingen, vervorming van documenten of feiten en 
leugens, maar nergens wordt verwezen naar een eventueel recht van het publiek om informatie te 
ontvangen, de verantwoordelijkheid van de journalist ten aanzien van de samenleving of de 
bescherming van bijzondere waarden als het recht op privacy of categorieën van nieuwssubjecten.  

CODES VAN TWEEDE GENERATIE - In een meer mature journalistieke en democratische context is deze 
component zeker ook aanwezig, maar zal de focus van de codes – men zou dan over codes van de 
tweede generatie kunnen spreken54 – zich meer externaliseren, door enerzijds meer oog te hebben 
voor de rechten van het publiek en anderzijds de positie van de journalistiek vooral te verdedigen 
tegen ongeoorloofde beïnvloeding van buitenuit. Laitila wijst er in dat verband op dat herzieningen 
van codes vaak in de richting gaan van een sterkere bescherming van het journalistieke werk tegen 
externe invloeden, niet alleen vanwege de overheid, maar ook vanuit adverteerders. Die trend kan 
volgens haar in verband worden gebracht met de toenemende mediaconcentratie en 
commercialisering. De stijging van het aantal clausules over het recht van antwoord, de 
bescherming van het vermoeden van onschuld en het verbod om aan te zetten tot geweld en haat 
houdt dan weer meer verband met tendenzen als sensationalisering, internationalisering en de 
invloed van nieuwe technologieën op de berichtgeving.  

BEVESTIGING VAN DE DUBBELE AARD VAN ZELFREGULERING - Beide traditionele pijlers van codes, het 
opnemen van verantwoordelijkheid aan de ene kant en de bescherming en versterking van de 
beroepsidentiteit aan de andere kant, bevestigen opnieuw de dubbele aard van zelfregulering. Codes 
vormen een compromis tussen de wensen en verwachtingen van de samenleving en de eigen claims 
van het beroep. De kern ervan bestaat uit “the profession’s interpretation of the public interest 
demands, amended by the aspects connected to the professional integrity”.55 De meerledige 
doelstelling en loyauteit kan mooi worden geïllustreerd met de aanhef van de Duitse Pressekodex. 
Enerzijds houdt de aanhef voor dat uitgevers, redacteurs en journalisten zich constant bewust 
moeten zijn van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het algemeen publiek: “Verleger, 
Herausgeber und Journalisten müssen sich bei ihrer Arbeit der Verantwortung gegenüber der 
Öffentlichkeit und ihrer Verpflichtung für das Ansehen der Presse bewusst sein”. Maar tegelijk 
 
                                                 
 
54  B. GREVISSE, “Codes of Media Ethics. An International Comparative Approach”, in C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for 

democracy. Media Accountability Systems, Cresskill, New Jersey, Hampton Press, 2003, 66. 
55  A. HEINONEN, 1995, 45 en 63, zoals vertaald en weergegeven door T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in K. 

NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, University of Tampere: Departement of Journalism 
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55  T. LAITILA, “Codes of Ethics in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, 
University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 24. 

55  E. JURGENS, “Journalistieke ethiek is gewone-mensen-moraal”, Mediaforum 1995, 105. 
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verwijst de volgende paragraaf naar de plicht om in het kader van de journalistieke beroepsethiek, 
het aanzien van de pers te vrijwaren en zich ten dienste te stellen van de persvrijheid: “Die 
publizistischen Grundsätze konkretisieren die Berufsethik der Presse. Sie umfasst die Pflicht, im 
Rahmen der Verfassung und der verfassungskonformen Gesetze das Ansehen der Presse zu wahren 
und für die Freiheit der Presse einzustehen.”56 

1. De afbakening van de journalistieke verantwoordelijkheid 
Verantwoordelijkheid is de eerste pijler waarrond journalistieke codes zijn opgebouwd. Bij de 
bespreking van het verantwoordelijkheidsconcept legden we er al de nadruk op dat telkens moet 
worden nagegaan wie verantwoordelijkheid opneemt, ten aanzien van wie of wat 
verantwoordelijkheid wordt opgenomen, waarvoor, en op basis waarvan. De ethische codes laten 
toe deze punten te concretiseren, althans vanuit het perspectief van één bron van journalistieke 
verantwoordelijkheden: de zelfopgelegde verantwoordelijkheden.57  

DOELSTELLINGEN - Achter de bevestiging en uitwerking van de journalistieke verantwoordelijkheid 
in de codes kunnen verschillende doelstellingen schuilgaan. In de eerste plaats vormen codes 
uiteraard de erkenning, bevestiging en vastlegging van de gemeenschappelijke doelstellingen, 
belangen en verantwoordelijkheden. Dat kan een oprechte poging zijn om de beroepsuitoefening 
naar een hoger niveau te tillen. Duidelijk gearticuleerde ethische standaarden komen dan in de 
plaats van een vaag engagement. Idealiter kan een ethische code het ethisch denken en gedrag 
binnen een redactie, organisatie of sector bevorderen door nieuwkomers de valkuilen te tonen en 
veteranen van de redactie te herinneren aan de basiswaarden en normen.58 Gedetailleerde codes 
kunnen journalisten soms een zeer praktische handleiding of minstens oriëntatiepunten bieden voor 
dagelijks terugkerende grote en kleine dilemma’s.59 Idealiter helpen zij de beroepsbeoefenaars op 
die manier om in de hectische context waarin zij vaak werken, toch geïnformeerde en afgewogen 
keuzes te maken. Naar nieuwkomers toe vervult de code een belangrijke informatieve en educatieve 
functie. In die zin kan zij ook een nuttig instrument zijn binnen de journalistenopleiding. De 
Ethische handleiding van de journalistenvereniging van Québec merkt terecht op dat de educatieve 
functie van een geschreven code in de toekomst wel eens zou kunnen toenemen nu de traditionele 
socialiseringsmechanismen en -kanalen afbrokkelen: “Le journalisme se pratique de plus en plus à 
l’extérieur des grandes salles de rédaction et la transmission de la culture journalistique - des 
normes déontologiques - se fait plus difficilement d'une génération de journalistes à l’autre. 
Plusieurs journalistes amorcent ou poursuivent leur carrière dans l’isolement, sans bénéficier de 
l’encadrement d'une salle de nouvelles. Le Guide peut alors être un point de référence pertinent”.60  

De praktijk wijst echter uit dat mediacodes vaak meer normbevestigend dan normvestigend zijn. 
Hun betekenis ligt primair in het expliciteren van wat al impliciet verstaan wordt onder een goede 
beroepsuitoefening of nog, als de formele bevestiging van wat voordien reeds als een bindende 

 
                                                 
 
56  Preambule van de Duitse Publizistische Grundsätze (Pressekodex), zoals voorgesteld aan de Federale President Dr. Gustav 

W. HEINEMANN door de Duitse Persraad (Bonn, Impressum Deutscher Presserat, www.presserat.de, 12 december 1973), 
versie van 20 juni 2001. 

57  Zie het hoger vermelde onderscheid tussen toegewezen (assigned), contractuele (contracted), zelf opgelegde (self-assigned) 
en afgewezen (denied) verantwoordelijkheden. 

58  R. STEELE en J. BLACK , “Media Ethics Codes and Beyond”, American Society of Newspaper Editors, 1999.  
59  Zo bevat de vernieuwde Ethische handleiding van de New York Times twee modelbrieven om prijzen en giften vriendelijk, 

maar beslist af te wimpelen. The New York Times, Ethical Journalism. A Handbook of Values and Practices for the News 
and Editorial Departments, september 2004, 45-46. De Society of Professional Journalists onderhoudt zelfs een Ethics 
Hotline om journalisten met een ethisch dilemma te helpen bij de concrete toepassing van de SPJ’s Code of Ethics.  

60  Guide de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, 24 november 1996, 
http://www.fpjq.org/cgi-bin/bienvenue.cfm?section=5. 



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

 311

norm werd beleefd.61 Vertaald naar juridische termen zou men kunnen stellen dat de redactie van 
een code neerkomt op de codificatie van het journalistieke gewoonterecht.  

EXTERNE FUNCTIE: tav het publiek - Naar buiten toe toont de code de bereidheid om collectief een 
engagement op te nemen.62 Dat engagement richt zich in de meeste codes in eerste instantie naar het 
publiek.63 Zij heeft daarbij ook een informatieve en educatieve functie doordat zij het publiek of de 
personen die in aanraking komen met journalisten inzicht kan verschaffen in de normen die het 
handelen van journalisten schragen. Het belang daarvan wordt in toenemende mate erkend. 
Zelfregulering wordt immers naar voor geschoven als een belangrijk instrument om het vertrouwen 
van het publiek in de media te bevorderen.64 Voor een vertrouwensgoed als mediaproducten is die 
doelstelling cruciaal, zeker in tijden van een verlaagde geloofwaardigheid en intensieve publieke 
kritiek: “the media's greatest franchise is its credibility, which is based on public trust and 
presumably some ‘safety valve’ of feedback or accountability”.65 In de ‘Guidelines on Our 
Integrity’ van mei 1999 laat de New York Times daar geen twijfel over bestaan: “Our greatest 
strength is the authority and reputation of The Times. We must do nothing that would undermine or 
dilute it and everything possible to enhance it”.66 In de journalistieke gids voor de 
beroepsjournalisten van Québec klinkt het: “Ce Guide formule les règles déontologiques qui 
doivent orienter le travail des journalistes. Elles fondent leur crédibilité, qui est leur atout le plus 
précieux”.  

EXTERNE FUNCTIE: tav de overheid - Het opnemen van verantwoordelijkheden dient ook een doel 
ten aanzien van de overheid. Codes zijn bij uitstek een instrument dat wordt aangewend om te 
anticiperen om mogelijke overheidsregulering en deze zo mogelijk overbodig te maken. Vanuit een 
positievere ingesteldheid kunnen codes als een aanvulling worden gezien bij het bestaande 
juridische kader.67 Zeker in de communicatiesector wordt niet alles wettelijk geregeld en is er dus de 
nodige ruimte voor zelfregulering door de journalistieke beroepsgroep. De juridische bepalingen 
zijn in de eerste plaats bedoeld om duidelijk te maken welke richtingen de journalistiek zeker niet in 
mag slaan. De beroepsdeontologie kan daarbij aanvullen met bijkomende richtsnoeren over de 
richting die de journalistiek best wel zou inslaan. In die zin zijn het recht en de ethiek 
complementair, beide zijn normatieve lenzen waardoor de rol van de journalistiek en de 
nieuwsmedia in de samenleving kan worden bekeken.68 Uiteraard zijn er belangrijke verschillen 
 
                                                 
 
61  H. EVERS, Journalistiek en Ethiek. Onderzoek naar regelgeving in uitspraken van de Raad voor de Journalistiek 1960-

1985, Delft, Eburon, 1987, 21; H. EVERS, “Codes of Ethics”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics. Opening Social Dialogue, 
Leuven, Peeters, 2000, 265; H. EVERS, Media-ethiek. Morele dilemma’s in journalistiek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 
1994, 46. 

62  A. BELSEY en R. CHADWICK, “Ethics as a Vehicle for Media Quality”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 467. 
63  B. GREVISSE, “Codes of Media Ethics. An International Comparative Approach”, in C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for 

democracy. Media Accountability Systems, 66; C.-J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability Systems, 45. 
64  Voor een voorbeeld uit de journalistieke wereld zie bijvoorbeeld de Tirana-Verklaring over Media-ethiek en zelfregulering 

van de International Federation of Journalists uit 1999: “Journalists and their organisations should promote public 
confidence in the media by establishing systems of self-regulation” … “We propose the following actions to promote 
independent and professional journalism and to put journalistic ethics into practice. 1) Journalists' Ethics and Training; 2) 
Editorial Independence; 3) Codes of Conduct and Systems of Self-regulation”. 

65  E.E. DENNIS, “Internal examination: Self-Regulation and the American Media”, Cardozo Arts and Entertainment Law 
Journal 1995, 698. 

66  Zie ook de volledige naam van het Siegalrapport: “Report of the Committee of Safeguarding the Integrity of Our 
Journalism 28 juli 2003 en Preserving our reader's trust, http://www.nytco.com/pdf/siegal-report050205.pdf. Zie ook 
bijvoorbeeld de preambule van de IFJ Tirana Verklaring met betrekking tot mediaethiek en zelfregulering: “Journalists and 
their organisations should promote public confidence in the media by establishing systems of self-regulation”. 
(aangenomen door mediawerkers uit 19 landen op een IFJ Congres in Tirana van 25 tot 27 september 1999). 

67  A. BELSEY en R. CHADWICK, “Ethics as a Vehicle for Media Quality”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 465; H. PIGEAT, Médias 
et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, Presses Universitaires de France, 1997, 84 ; COMMISSION ON 
FREEDOM OF THE PRESS, A Free and responsible Press. A General Report on Mass Communication: Newspapers, Radio, 
Motion Pictures, Magazines, and Books, Chicago, University of Chicago Press, 1947, 10-11. 

68  De Gentse professor mediarecht Dirk VOORHOOF spreekt in dat verband over het ontstaan van een ‘osmose’ van recht en 
deontologie, waarbij beide elkaar wederzijds beïnvloeden. 
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tussen beide, zoals de mogelijkheid van het recht om aan de overtreding van de regels sancties te 
verbinden. Maar, zo vervolgt Perkins het verhaal, “the most significant difference for purposes of 
this study is that law cannot address some dimensions of human action that morality can regulate 
(…). The old saw is largely accurate in saying that law tells us what we can and can’t do, whereas 
ethics tells us what we ought and ought not to do; law sets a minimum standard below which our 
actions must not fall if we fear the opprobrium that accompanies such a violation, whereas ethics 
sets a higher standard to which we ought to aspire”.69 De Nederlandse docent media-ethiek Huub 
Evers typeert dat onderscheid tussen ethiek en recht door te stellen dat de ethiek zowel rekening 
houdt met een persoonlijke als met een maatschappelijke component, terwijl het recht en de 
rechtspraak alleen rekening houdt met de maatschappelijke component (de rechten en plichten van 
burgers in hun onderlinge betrekkingen en in hun verhouding met de overheid).70  

Afhankelijk van de concrete context en de formulering van de code, kan de code ook een 
disciplinerende functie ressorteren, vooral wanneer de code gehanteerd wordt als een toetssteen 
voor toezichtsmechanismen. Voor sommigen bieden codes niet alleen een nuttig referentie- en 
toetsingskader voor het publiek en de eigen organen van de beroepsgroep, maar ook voor 
wetgevende, administratieve en gerechtelijke organen in hun optreden tegenover de journalistiek. 
Zoals we verderop zullen zien, vormt dit argument voor anderen dan weer precies de basis voor een 
afwijzing van elke vorm van codes.  

Maar voor we dat argument verder tegen het licht houden, grijpen we de gelegenheid aan om aan de 
hand van enkele concrete voorbeelden van codes het verantwoordelijkheidsbegrip dat zo centraal 
staat in het kader van de journalistieke zelfregulering wat nader in te vullen. Al snel zal blijken dat 
er geen sluitende of gedeelde coherente visie ten grondslag ligt aan de codes. In de praktijk gaat het 
vaak om een losse opsomming van enkele richtinggevende principes. Het doel van deze korte 
uitstap is dan ook niet om een exhaustieve bespreking te bieden van de principes die in de diverse 
codes terug te vinden zijn. Zoals gezegd in de inleiding van dit onderdeel gaat het er ons om de 
lijnen te ontrafelen waarrond codes kunnen worden opgebouwd zodat we de keuzes die in de 
Belgische/Vlaamse context zijn gemaakt en die in het volgende deel ter sprake komen beter kunnen 
plaatsen. Bij de (korte) bespreking van de aspecten van verantwoordelijkheid putten we daarom 
enigszins lukraak uit de talrijke nationale, internationale en soms zelfs redactionele voorbeelden, 
om de mogelijke denkpistes te illustreren.71 

1.1. Het verantwoordelijke subject 
De basisregels van de journalistieke beroepsethiek maken in principe geen onderscheid tussen 
categorieën van journalisten, maar gelden integendeel op dezelfde wijze voor iedereen die 
journalistiek werk verricht in een publieksmedium. Alle media die beschikbaar zijn voor een 
algemeen publiek komen daarbij in aanmerking. Deontologische regels zijn verder blind voor 
verdere categoriseringen op basis van het wettelijk statuut of het arbeidsstatuut waarin journalisten 
werkzaam zijn.72 Dat uitgangspunt wordt mooi in detail uitgewerkt in de recente redactionele code 
van The New York Times: “These guidelines generally apply to all members of the news and 
 
                                                 
 
69  M. PERKINS, “International Law and the Search for Universal Principles in Journalism Ethics”, J.M.M.E. 2002, vol. 17, afl. 

3, 195. 
70  H. EVERS, Media-ethiek. Morele dilemma’s in journalistiek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1994, 22. 
71  De voorbeelden zijn ontleend aan de internetdatabase http://www.media-accountability.org/ (voor zover mogelijk 

gecontroleerd aan de hand van bronnen uit het land van oorsprong) en aan het beperkte aantal voorhanden zijnde 
vergelijkende studies, waaronder deze van LAITILA over de Europese Codes en van Benoît GREVISSE (met een ruimer 
perspectief). Zie ook: K. HAFEZ, “Journalism Ethics Revisited: A Comparison of Ethics Codes in Europe, North 
Africa, the Middle East, and Muslim Asia”, Political Communication 2002, afl. 2, 225-250 en D.A. LEONARDI, Self-
regulation and the print media: codes and analysis of codes in use by press councils in countries of the EU, Oxford, 30 
april 2004, 14 p., www.selfregulation.info/iapcoda/0405-press-report-dl.htm. 

72  Zie de discussietekst van Pol DELTOUR, nationaal secretaris VVJ/AVBB, “Rechten en plichten van de journalist - 
Discussietekst: Op naar een moderne journalistieke code ?”, augustus 2003, www.journalist.be. 
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editorial departments whose work directly affects the content of the paper, including those on leaves 
of absence. They include reporters, editors, editorial writers, photographers, picture editors, art 
directors, artists, designers, graphics editors and researchers”. De code preciseert verder dat 
administratieve krachten of andere personeelsleden met een louter ondersteunende functie niet 
gebonden zijn door de bepalingen van de code, met evenwel twee uitzonderingen: “First, no 
newsroom or editorial page employee may exploit for personal gain any non-public information 
acquired at work, or use his or her association with The Times to gain favour or advantage. And 
second, no one may do anything that damages The Times’s reputation for strict neutrality in 
reporting on politics and government; in particular, no one may wear campaign buttons or display 
any other form of political partisanship while on the job”. Tot slot maakt de code duidelijk dat ook 
personen die op een freelance basis bijdragen leveren niet ontkomen aan de toepassing van de 
gestelde richtlijnen.73  

De principiële universele focus van de basisethiek van de journalist verhindert uiteraard niet dat 
journalistieke codes zich specifiek kunnen richten tot de journalisten van welbepaalde media, 
bijvoorbeeld die van de schrijvende pers, of bijkomende regels kunnen poneren voor deelgroepen 
van de journalistiek, bijvoorbeeld christelijke journalisten, financieel-economische commentatoren, 
milieuverslaggevers, gerechtsverslaggevers, sportverslaggevers74 of journalisten die in Brussel 
werkzaam zijn.75  

Maar buiten deze algemene onderscheidingen, die nu eenmaal eigen zijn aan de afbakening van hun 
toepassingsgebied en veelal verband houden met de auteurs van de code, geven traditionele codes, 
anders dan het voorbeeld van The New York Times doet uitschijnen, zelden veel tekst en uitleg bij 
hun personeel toepassingsgebied.76 Zij beperken zich doorgaans tot algemene beschrijvingen als 
‘elke journalist’ of ‘elke journalist die naam waardig’, zonder de notie journalist nader te 
omschrijven.77  

 
                                                 
 
73  The New York Times, Ethical Journalism. A Handbook of Values and Practices for the News and Editorial Departments, 

september 2004, 3-4, http://www.nytco.com/pdf/NYT_Ethical_Journalism_0904.pdf. 
74  Zie bijvoorbeeld de Ethische Code van het Wereldcongres van milieujournalisten (Colombo, Sri Lanka, oktober 1998). 
75  Zie de Gedragscode voor journalisten en de Brusselse media, uitgewerkt door Journalists@Your Service, het helpcentrum 

voor journalisten in Brussel, met de steun van het Europees Centrum voor Journalistiek, de Internationale Federatie voor 
Journalisten, de International Press Association (API), de Belgische Vereniging voor Journalisten (AGJPB/AVBB), de 
Brusselse tak van de Unie der Britse en Ierse Journalisten (NUJ) en het Internationaal Perscentrum, Résidence Palace. Zie 
verder www.brusselsreporter.org. De code richt zich tot alle journalistengroepen en mediaorganisaties die in en vanuit 
Brussel werken. Zij geeft de betrokkenen niet zozeer materiële richtlijnen maar veeleer instructies over de wijze waarop zij 
de redactionele kwaliteit en de interne en externe transparantie zouden kunnen versterken (bijvoorbeeld door de uitwerking 
van een eigen code en de aanstelling van een staflid als ombudsman of contactpersoon voor alle problemen van 
deontologische en/of professionele aard. 

76  B. GREVISSE, “Codes of Media Ethics. An International Comparative Approach”, in C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for 
democracy. Media Accountability Systems, 68-69. 

77  B. GREVISSE, “Les normes de la déontologie journalistique”, AM 2000, 52. Zie bijvoorbeeld het hoger geciteerde Charte 
des devoirs professionnels des journalistes français van de Franse Syndicat National des Journalistes, uit 1918 of de Britse 
NUJ Code. De Noorse code richt zich tot “each editor and editorial staff” (Ethical Code of Practice for the Press 
(schrijvende pers, radio en televisie), aangenomen door de Noorse Persvereniging op 14 december 1994). Het Media Ethic 
Charter van de Poolse Journalistenvereniging (Warshau, 29 maart 1995) is al iets specifieker door zich te wenden tot 
“Journalists, editors, producers and broadcasters”. De Code of practice van de Britse Press Complaints Commission houdt 
meer nadrukkelijk rekening met de differentiatie van het productieproces. Het nastreven van de hoogste professionele 
standaarden is volgens de aanhef de verantwoordelijkheid van alle leden van de schrijvende pers, maar: “It is the 
responsibility of editors and publishers to implement the Code and they should take care to ensure it is observed rigorously 
by all editorial staff and external contributors, including non-journalists, in printed and online versions of publications”. De 
Guide de déontologie van de Journalistieke beroepsfederatie van Québec tot slot gaat wel nader in op de term journalist: 
“… toute personne qui exerce une fonction de journaliste pour le compte d’une entreprise de presse. Exerce une fonction de 
journaliste la personne qui exécute, en vue de la diffusion d’informations ou d’opinions dans le public, une ou plusieurs des 
tâches suivantes: recherche de l’information, reportage, interview; rédaction ou préparation de compte rendus, d’analyses, 
de commentaires ou de chroniques spécialisées; traduction et adaptation de textes; photographie de presse, reportage filmé 
ou électronique; affectation, pupitre (titrage, mise en pages...), correction des textes; dessin de caricatures sur l’actualité; 
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De leemte die de meeste codes op dit punt laten is zonder meer te betreuren en vormt de basis van 
een belangrijk punt van kritiek op de bestaande codes, omdat het bijdraagt tot de verkeerde 
beeldvorming dat de journalist alleen verantwoordelijk is voor de media-output.  

1.2. Het object van verantwoordelijkheid: tegenover wie of wat moet verantwoordelijkheid 
worden opgenomen? 
De Finse onderzoekster Tiina Laitila leidt uit de twee genoemde algemene functies, het 
verduidelijken van de verantwoordelijkheid van de journalistiek en het bevestigen van haar statuut 
en onafhankelijkheid, zes meer specifieke functies af. Vier daarvan hebben te maken met de 
belangrijkste lijnen van verantwoordelijkheid van de journalisten. Door middel van hun ethische 
codes erkennen journalisten hun verantwoordelijkheden ten aanzien van het publiek, hun bronnen 
en referenties, hun werkgevers en de overheid. Aan die lijst kunnen nog worden toegevoegd: de 
verantwoordelijkheid tegenover de personen die betrokken zijn bij het nieuws, de 
verantwoordelijkheid tegenover de adverteerders, tegenover kwetsbare groepen in de samenleving 
of tegenover de samenleving als geheel.  

VERANTWOORDELIJKHEID TAV HET PUBLIEK - In moderne codes neemt het publiek zoals gezegd de 
belangrijkste plaats in in dat lijstje.78 Dat ligt voor de hand in de perscodes die uitgevaardigd 
worden door persraden, maar het is een ruimer fenomeen. Zo verklaart de aanhef van de 
Internationale Verklaring der plichten en rechten van de journalist uit 1971: “De 
verantwoordelijkheid van de journalisten tegenover het publiek heeft voorrang op elke andere, in 
het bijzonder op deze tegenover hun werkgever en tegenover de overheid”. Tot de regels die de 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het publiek aangaan, behoren onder meer de principes in 
verband met de waarheidsgetrouwheid van de informatie, de duidelijkheid en transparantie van de 
informatie, de verdediging van de rechten van het publiek en bepaalde verantwoordelijkheden die 
journalisten dragen als vormers van de publieke opinie. Het centraal stellen van het publiek komt 
verder ook tot uiting in het feit dat heel wat codes de mogelijkheid voorzien om uitzonderingen te 
maken op hun regels, wanneer het algemeen belang dat vereist. 

VERANTWOORDELIJKHEID TAV INFORMATIEBRONNEN - Tegenover bronnen en informanten houden de 
journalistieke verantwoordelijkheden verband met de wijze waarop de informatie wordt verzameld 
en gepresenteerd en de integriteit van de bron. Zo verplichten heel wat codes de journalisten om hun 
mogelijke informanten ‘met een open vizier’ (dit wil zeggen ‘openlijk uitkomend voor hun 
hoedanigheid en intenties als journalist’) tegemoet te treden. Andere mogelijke regels aangaande de 
relatie tot de bronnen en informanten zijn bijvoorbeeld de plicht om gemaakte afspraken in verband 
met de informatie (bijvoorbeeld met betrekking tot informatie verkregen onder embargo of 
vertrouwelijke informatie) na te komen of respectvol om te springen met interviews. De 
verantwoordelijkheid ten aanzien van andere personen die betrokken zijn bij het nieuws houdt onder 
meer in dat de journalisten deze mensen de mogelijkheid geven te reageren op berichten die hen 
aangaan, respect opbrengen voor gevoelens van verdriet en rouw of het leed van slachtoffers of nog, 
geen karakteristieken noemen die verder irrelevant zijn in het licht van de berichtgeving. 

VERANTWOORDELIJKHEID TAV DE OVERHEID - Ten aanzien van de overheid kan van journalisten een 
zeker respect voor de staatsinstellingen worden verwacht. Vertaald naar concrete deontologische 
principes kan dat bijvoorbeeld betekenen dat journalisten zich niet de rol van politie-agent mogen 
toe-eigenen of respectvol dienen te berichten over zaken die het voorwerp uitmaken van een 
gerechtelijk onderzoek. Onder de regels die de samenleving als geheel in bescherming moeten 

 
                                                 
 

dessin et graphisme d’information; animation, réalisation ou supervision d’émissions ou de films sur l’actualité; direction 
des services d’information, d’affaires publiques ou de services assimilables” (Guide de déontologie de la Fédération 
professionnelle des journalistes du Québec, 24 november 1996). 

78  C.-J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability Systems, 45. 
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nemen, bevinden zich onder meer regels om niet aan te zetten tot haat of nodeloze polariseringen te 
vermijden. 

VERANTWOORDELIJKHEID TAV DIRECTIES - Ten aanzien van hun werkgevers houdt de 
verantwoordelijkheid van journalisten een vereiste van loyauteit in. Dat impliceert bijvoorbeeld dat 
journalisten geacht worden de wet te respecteren, bedrijfsgeheimen voor zich te houden en, meer 
algemeen, de reputatie van het medium niet op het spel te zetten. De verantwoordelijkheid ten 
aanzien van hun beroepsgenoten tot slot impliceert dat journalisten zich er voor hoeden om het 
beroep als geheel in diskrediet te brengen en zich collegiaal moeten opstellen, bijvoorbeeld door 
geen plagiaat te plegen. Die aspecten hangen nauw samen met de tweede pijler die de journalistieke 
codes doorgaans schraagt, met name het ondersteunen van het journalistieke beroep. Zij komen 
daarom in het volgende punt nader aan bod. 

1.3. Fundament van de journalistieke verantwoordelijkheid in de journalistieke codes 
De deontologische teksten vertonen een grote diversiteit wat hun fundament aangaat. Het hoger 
vermelde Franse Charte des devoirs professionnels des journalistes beperkt zich tot een verwijzing 
naar “Un journaliste, digne de ce nom” als het alfa en het omega van de verantwoordelijkheid.79 
Andere teksten verwijzen naar hun bijzondere plaats en positie in het medialandschap. Dat is 
bijvoorbeeld zo in het geval van de regionale pers of in redactionele codes zoals die van de 
Washington Post: “We fully recognize that the power we have inherited as the dominant morning 
newspaper in the capital of the free world carries with it special responsibilities: to listen to the 
voiceless; to avoid any and all acts of arrogance; to face the public politely and candidly”.80 

De meeste codes verwijzen in hun preambules enigszins retorisch naar grote principes als vrijheid 
en democratie81, niet alleen als fundamenten van hun codes, maar ook meer algemeen ter 
verantwoording van hun belangrijke rol en de vrijheid die zij daarbij genieten.82 In de preambule 
van de Guide de déontologie van de Fédération professionnelle des journalistes du Québec klinkt 
dat bijvoorbeeld zo : “Les journalistes ont le devoir de défendre la liberté de presse et le droit du 
public à l’information, sachant qu’une presse libre joue le rôle indispensable de chien de garde à 
l’égard des pouvoirs et des institutions. Ils combattent les restrictions, les pressions ou les menaces 
qui visent à limiter la cueillette et la diffusion des informations”. Aan die verwijzingen naar de 
persvrijheid worden meestal, in de lijn van de theorievorming omtrent de sociale 
verantwoordelijkheid van de media, meteen ook verwijzingen naar de verantwoordelijkheid van de 
media of de journalistiek gekoppeld.  

ILLUSTRATIE - De preambule van de Amerikaanse Society of Professional Journalists schuwt op dat punt de 
grote woorden niet: “Members of the Society of Professional Journalists believe public enlightenment is the 
forerunner of justice and the foundation of democracy. The duty of the journalist is to further those ends by 
seeking truth and providing a fair and comprehensive account of events and issues. Conscientious journalists 
from all media and specialties strive to serve the public with thoroughness and honesty. Professional integrity 
is the cornerstone of a journalist's credibility”.83 De Code van de Luxemburgse Persraad houdt het kort: 
“From the right to information and freedom of speech, such as they are guaranteed by the Constitution and 
affirmed in the Declaration of Human Rights, derive the responsibility of journalists and publishers”.84 In de 
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80  The Washington Post Standards and Ethics, 1999. 
81  Zie bijvoorbeeld de Code van de Letse Unie van Journalisten van 28 april 1992 of de Noorse Ethische code van 14 

december 1994. 
82  B. GREVISSE, “Les normes de la déontologie journalistique”, AM 2000, 50. 
83  http://www.spj.org/. 
84  Aangenomen door de Persraad op 4 december 1995. 
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Princiepsverklaring van de Canadese journalistenvereniging luidt het: “Our legal traditions give media 
privilege and protection. We must return this trust through the ethical practice of our craft”.85  

RECHTEN VAN HET PUBLIEK - Veel voorkomend is verder de verwijzing naar de rechten van het 
publiek, nu eens vanuit de idee van een soort contract of delegatie tussen het publiek en de 
journalist, dan weer vanuit een meer algemeen recht op informatie van het publiek of het recht van 
het publiek om de waarheid te kennen. Dat komt sterk tot uiting in de Verklaring der plichten en 
rechten van de journalist (1971), waarvan de inleiding aanvangt met de erkenning van het recht op 
informatie, op vrije meningsuiting en op kritiek als “één van de fundamentele vrijheden van elk 
menselijk wezen. Uit dit recht van het publiek om de feiten en de opinies te kennen, vloeit het 
geheel van de rechten en plichten van de journalist voort. De verantwoordelijkheid van de 
journalisten tegenover het publiek heeft voorrang op elke andere, in het bijzonder op deze tegenover 
hun werkgever en tegenover de overheid”.  

ILLUSTRATIE - De princiepsverklaring van de Australische persraad vangt aan met “First, the freedom of the 
press to publish is the freedom of the people to be informed. This is the justification for upholding press 
freedom as an essential feature of a democratic society”.86 Sommige codes, zoals bijvoorbeeld die van 
Québec, hebben het daarbij expliciet over de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij dragen ten 
aanzien van het publiek, bijvoorbeeld door de burgers te helpen inzicht te verkrijgen in de wereld waarin zij 
leven.87 In de Canons of Journalism, de basisprincipes voor Amerikaanse Journalisten, opgesteld door de 
American Society of Newspaper Editors, wordt die taak en verantwoordelijkheid eveneens verder uitgewerkt: 
“The primary purpose of gathering and distributing news and opinion is to serve the general welfare by 
informing the people and enabling them to make judgments on the issues of the time…. The American press 
was made free not just to inform or just to serve as a forum for debate but also to bring an independent 
scrutiny to bear on the forces of power in the society, including the conduct of official power at all levels of 
government”.88 

PRAGMATISME - Hier en daar worden tot slot meer pragmatische motieven voor de opstelling van een 
code aangehaald. Het gaat dan om redenen die vertrekken vanuit een zekere professionele 
noodzaak, bijvoorbeeld om de journalistieke geloofwaardigheid te bewaren of om journalisten over 
verschillende landen, culturen en generaties heen algemene referentiepunten aan te reiken die de 
onderlinge meningsverschillen kunnen overbruggen.  

2. De interne en externe positionering van het beroep 
INTERNE DOELSTELLING - Ethische codes en de regels die er in worden opgenomen, vertonen ten 
tweede een nauwe samenhang met de beroepsidentiteit van de journalistiek door hun betrachting om 
enerzijds de professionele integriteit van journalisten te beschermen van externe inmenging en 
anderzijds om de status en eenheid van het journalistieke beroep te verstevigen.89 Naar binnen toe is 
een code een oefening in zelfdefinitie. Minstens weerspiegelt zij het beeld dat een organisatie of 
beroepsgroep van zichzelf wil ophangen, voor zichzelf, haar leden en naar de buitenwereld toe. In 
die zin is niet alleen het eindresultaat, de code zelf, van belang, maar ook het reflectieproces dat er 
aan vooraf gaat.90 Het ontwikkelen van een gezamenlijke terminologie en het expliciteren van 

 
                                                 
 
85  Canadian Association of Journalists, Statement of Principles, goedgekeurd in 2002. 
86  Australian Press Council’s Statement of Principles, aangenomen in oktober 1996. 
87  B. GREVISSE, “Codes of Media Ethics. An International Comparative Approach”, in C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for 

democracy. Media Accountability Systems, 67. 
88  Canons of journalism, opgesteld door de Amerikaanse Society of Newspaper Editors in 1922. In 1975 herzien en 

omgedoopt in ‘Statement of Principles’.  
89  B. GREVISSE, “Codes of Media Ethics. An International Comparative Approach”, in C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for 

democracy. Media Accountability Systems, 63. 
90  K. NORDENSTRENG, “European Landscape of Media Self-regulation”, in OSCE REPRESENTATIVE ON FREEDOM OF THE 

MEDIA, Freedom and Responsibility. Yearbook 1998/99, Wenen, OSCE Office of the Representative on Freedom of the 
Media, 1999, 181; R. STEELE en J. BLACK, “Media Ethics Codes and Beyond”, American Society of Newspaper Editors, 
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gedeelde principes in dat proces kan bijdragen tot de vorming van een organisationeel bewustzijn en 
zo tot de bevestiging of versterking van de professionele identiteit en integriteit.91 Zoals hoger 
vermeld wordt het opstellen van een code veelal ook gezien als één van de noodzakelijke stappen 
om een beroepsbezigheid naar een ware professionele status te tillen.92  

Vertaald naar concrete principes komen deze betrachtingen vooral tot uiting in bepalingen die er op 
gericht zijn de interne solidariteit en collegialiteit aan te zwengelen en het beroep te vrijwaren van 
interne spanningen.93 Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbod om het werk van collega’s zonder 
bronverwijzing over te nemen. Ter bescherming van de integriteit van de beroepsgroep als geheel 
komen geregeld bepalingen voor die journalisten verbieden functies uit te oefenen die strijdig 
zouden kunnen zijn met de eer en de waardigheid van het beroep of – in het geval van redactionele 
codes – de goede reputatie van het medium.  

BESCHERMING TEGEN EXTERNE INVLOEDEN - Daarnaast is een belangrijk deel van journalistieke codes 
veelal gewijd aan het beschermen van de integriteit en onafhankelijkheid van het beroep tegen 
ongeoorloofde druk van buitenuit. Traditioneel wordt daarbij de overheid als eerste vijand gezien. 
Door inspanningen te leveren om eigen standaarden op te stellen en te controleren door middel van 
interne mechanismen heeft de journalistieke beroepsgroep steeds getracht het beroep het imago van 
een autonome entiteit te bezorgen die zelf orde op zaken kan stellen en de kwaliteit van de 
journalistieke activiteit hoog kan houden.94 In de inhoud van de codes komt die betrachting tot 
uiting in de veelal sterke nadruk op de persvrijheid en het belang daarvan in een democratische 
samenleving. Voor andere, en misschien meer bedreigende vormen van ongeoorloofde beïnvloeding 
van het journalistieke werk, deze die uitgaat van de commerciële logica, hebben codes doorgaans 
minder aandacht.  

CONCRETISERING - De gids van de journalisten van Québec gaat daar wel op in: In de aanhef klinkt het: “Les 
journalistes servent l’intérêt public et non des intérêts personnels ou particuliers. Ils ont le devoir de publier ce 
qui est d’intérêt public. Cette obligation prévaut sur le désir de servir des sources d’information ou de 
favoriser la situation financière et concurrentielle des entreprises de presse.” In andere codes komt die 
bekommernis onder meer tot uiting in regels die de redactionele onafhankelijkheid moeten garanderen, 
bijvoorbeeld door de scheiding tussen commerciële en redactionele inhouden te benadrukken of door de 
journalist te verbieden geld aan te nemen voor de publicatie van bepaalde informatie. Zij blijkt verder uit de 
introductie van bepaalde onverenigbaarheden tussen het journalistieke beroep en commerciële functies. Maar 
het bekendste voorbeeld van een norm die de onafhankelijkheid van de journalist moet vrijwaren is de 
zogenaamde gewetensclausule die journalisten het recht geeft om opdrachten die zij niet in overeenstemming 
kunnen brengen met de professionele ethiek te weigeren. In de Internationale Verklaring der Rechten en 
Plichten van de Journalist (München, 1971) klinkt het dat de journalist niet verplicht kan worden “een 
beroepsdaad te stellen of een opinie uit te drukken die strijdig is met zijn overtuiging of met zijn geweten”. De 
Ethische Code van de Roemeense persclub (artikel 7) is daar een verbijzondering van: “A journalist has a 
civic responsibility to contribute to enforcing law and social justice. In the cases when he/she is in a position 
to find out abuses or law breaking, accordingly to the clause of conscience, a journalist has the right to ignore 
any pressure to influence his/her decision”. In Frankrijk en Denemarken is een dergelijke ‘clause de 
conscience’ wettelijk verankerd.  

 

 
                                                 
 

1999; H. EVERS, “Codes of Ethics”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics. Opening Social Dialogue, Leuven, Peeters, 2000, 
257 en 273. 

91  C. CHRISTIANS en K. NORDENSTRENG, “Social Responsibility Worldwide”, J.M.M.E. 2004, vol. 19, afl. 1, 19. 
92  A. BELSEY en R. CHADWICK, “Ethics as a Vehicle for Media Quality”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 467; R.A. WHITE, “From 

codes of ethics to public cultural truth”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 455. 
93  T. LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 532. 
94  A. HEINONEN, 20. 
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§4. Voorbehouden en kritieken 

BEZWAREN - Tot zover de veeleer positieve ‘status quaestionis’-benadering van codes. Het code-
fenomeen roept echter heel wat kritische vragen op, zowel vanuit een praktijkgericht als vanuit een 
meer theoretisch perspectief. Zeker in journalistieke kringen slepen codes een weinig aantrekkelijk 
imago met zich mee, al zijn er op dat punt wel nationale verschillen op te tekenen. In Nederland 
bijvoorbeeld vertoont een belangrijk deel van de opiniemakers een aversie of op zijn minst een 
grote onverschilligheid ten aanzien van de redactie van codes.95 Daar staat tegenover dat er in ons 
land nagenoeg geen principieel verzet is tegen de vaststelling van een code. Tegenstanders 
associëren codes met de mogelijkheid beoordeeld, veroordeeld of ontslagen te worden. Hier en daar 
worden codes ook afgewezen omdat zij een opstapje zouden kunnen vormen naar wettelijke 
regelingen die de toegang tot het journalistieke beroep beperken. In andere landen is de afwijzing 
misschien minder categoriek, maar de algemene houding blijft er traditioneel toch één van 
voorzichtigheid en wantrouwen ten aanzien van code-projecten. Anderzijds zijn er ook elementen 
die wijzen op een positieve mentaliteitswijziging, zij het vooral op het redactionele niveau. De tijd 
dat daar enigszins meewarig werd gedaan over journalistieke ethiek is voorbij. Die trend maakt 
onderdeel uit van een ruimere tendens om zich responsiever op te stellen ten aanzien van het 
publiek in de hoop zo de gesignaleerde vertrouwenscrisis bij het publiek te keren. Ethische 
discussies die lang verborgen bleven voor het publiek worden vandaag in alle openheid gevoerd: 
kranten publiceren hun codes of stijlboeken, maken interne analyses of stellen een ombudsman aan 
die openlijk verslag mag uitbrengen over wat er zoal fout loopt in de eigen berichtgeving.  

ILLUSTRATIE - In Vlaanderen publiceerde de kranten van de groep De Standaard/Het Nieuwsblad/De 
Gentenaar op 30 januari 1998 hun deontologische code om de lezers te laten weten “dat de journalisten 
begaan zijn met de deontologie van hun beroep. En dat ze zich willen afzetten tegen de dreigende 
verloedering van hun beroep in de richting van sensatie en van scheefgegroeide commercialisering”. Een 
recent en toonaangevend voorbeeld daarvan is de Amerikaanse krant The New York Times die na de Jason 
Blair-affaire een vernieuwd 54 pagina’s tellend handboek uitbracht met de waarden en richtsnoeren voor haar 
journalistieke staf.96 Het volledige handboek is vrij voor het publiek beschikbaar op het internet, net zoals het 
eindrapport van de Siegal-commissie.97 In diverse beleidsdocumenten kondigt de krant aan verder te willen 
gaan in de dialoog met de lezer, bijvoorbeeld door regelmatige discussies tussen lezers en redacteurs te 
plannen op haar internetforum en lezers gemakkelijker toegang te geven tot interviews, achtergrondinformatie 
of de mailadressen van de redacteurs.  

 
                                                 
 
95  Zie onder meer: F. OPPENOORT, “Journalistieke code beperkt uitingsvrijheid”, Mediaforum (Ned.) 1995, afl. 11-12, 139; G. 

SCHUIJT, “Journalistieke ethiek en recht”, in M.L. SNIJDERS en J. VAN DIJCK (eds.), Ethiek in de journalistiek, Amsterdam, 
Otto Cramwinckel, 1995, 81; actuele bewerking op www.ivir.nl. De discussie laaide er begin 2006 weer op. Jurist J.H. 
MENTINK die in dat jaar promoveerde met een proefschrift over de Raad voor de Journalistiek, brak in zijn proefschrift een 
lans voor een code (J.H. MENTINK, Veel raad, weinig baat. Een onderzoek naar nut en noodzaak van de Nederlandse Raad 
voor de Journalistiek, Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, Rotterdam, Ad. 
Donker, 2006, 143). Uiteindelijk ging ook de Raad voor de Journalistiek overstag: de algemene standpunten van de Raad 
werden samengevat in een “Leidraad” die moet bijdragen tot “de transparantie en de overzichtelijkheid van de 
oordeelsvorming door de Raad ten behoeve van de journalistiek en het publiek” (http://www.rvdj.nl/rvdj-
archive//docs/Leidraad_2007.pdf). Interessant is dat een recent onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen het 
verzet van journalisten tegen een gedragscode naar het rijk der mythen verwijst. Van de 111 ondervraagde journalisten 
vonden er 44 de Raad voor de journalistiek niet zo belangrijk tot onbelangrijk (respectievelijk 34 en 10). Een meerderheid 
van 57 vonden de Raad belangrijk (45) tot zeer belangrijk (12). Het resultaat was nog duidelijker ten aanzien van 
journalistieke gedragscodes: 5 respondenten vonden een code “onbelangrijk”; 17 “niet zo belangrijk”; 55 “belangrijk” en 
23 “zeer belangrijk” (A. PLEIJTER en A. FRYE, Journalistieke gedragscode: leiband of leidraad?, Nijmegen, Radboud 
Universiteit - Faculteit der Sociale Wetenschappen - Sectie Communicatiewetenschap, 2007, 33). 

96  The New York Times, Ethical Journalism. A Handbook of Values and Practices for the News and Editorial Departments, 
september 2004, 5-6. Zie ook andere documenten van de krant als de Newsroom Integrity Statement uit 1999 en de 
beleidsrichtlijnen over vertrouwelijke bronnen uit 2004. 

97  The New York Times, Report of the Committee on Safeguarding the Integrity of our Journalism (The Siegal Committee), 
28 juli 2003. 
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DRIE CENTRALE PUNTEN - We lichten hierna drie belangrijke punten van kritiek op codes nader toe: de 
kloof tussen principe en werkelijkheid, de belangrijke leemtes die codes laten en de ongewenste 
neveneffecten die zij (kunnen) genereren. Sommige aspecten die daarbij aan bod komen zijn 
structureel verbonden aan elke code, andere houden veeleer verband met de wijze waarop de meeste 
codes in de praktijk functioneren.  

1. De kloof tussen de theorie en de praktijk 
Een eerste belangrijk voorbehoud bij de klassieke journalistieke codes is dat zij op diverse punten 
onaangepast zijn aan de realiteit van de journalistiek. Zij blijven daarom beperkt tot theoretische 
verklaringen, met een minimale impact op de praktijk. In die kritiek zijn drie facetten te 
onderscheiden. 

TE VAAG EN UTOPISCH - Volgens een eerste lijn van kritiek zijn geschreven codes “óf te algemeen en 
vaag en daardoor nietszeggend en onbruikbaar, óf te gedetailleerd en duidelijk en daardoor een 
gevaar voor de redactionele vrijheid”.98 Zeker nationale, en a fortiori internationale, codes krijgen 
het verwijt weinig meer te zijn dan lijsten van vage verboden en utopische wensen, waar noch de 
journalisten zelf, noch het publiek veel geloof aan hechten.99 Hoe groter de schaal waarop de code 
toepassing moet vinden, hoe meer zij beperkt blijft tot de vaststelling van de grootste gemene deler, 
het minimum minimorum of evidenties die niets toevoegen aan wat iedereen al weet of spontaan 
doet.100 Regels zijn toch maar gemaakt voor mensen die het principe niet begrijpen, zo hoort men 
wel eens. Uit die kritieken spreekt bovendien een vorm van ethisch relativisme. In een samenleving 
die in moreel opzicht pluriform is, is het niet langer mogelijk om een stelsel van overal en altijd 
relevante normen te formuleren, zo klinkt het dan.101 Voor zover een consensus kan worden bereikt, 
is de kans groot dat deze - zoals in het geval van de Code van Bordeaux - beperkt zal blijven tot 
“multi-interpretabele vanzelfsprekendheden”.102 De Nederlander Theo Dersjant, voormalig 
journalist en docent journalistiek, zegt trouwens over diezelfde code: “Wie ooit de moeite nam de 
Code van Bordeaux in te zien, bergt de tekst na lezing geeuwend diep in een bureaulade: open 
deuren en niets nieuws”.103 Zijn landgenoot Gerard Schuijt deelt die mening: “De Code van 
Bordeaux mag van mij blijven wat zij is: een door zijn vanzelfsprekendheid, vaagheid en 
beknoptheid onschadelijk document, maar nuttig om eraan te herinneren dat er wel een 
journalistieke ethiek bestaat”.104 

CODE ALS PASSE PARTOUT - Diezelfde vaagheid en beknoptheid bezorgt codes bij de buitenwacht 
echter wel het verwijt dat zij weinig meer om het lijf hebben dan een public relations-stunt, die er 

 
                                                 
 
98  H. EVERS, Media-ethiek. Morele dilemma’s in journalistiek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1994, 47. 
99  Uit onderzoek blijkt dat het publiek wereldwijd weinig vertrouwen heeft in de eerlijkheid en ethische standaarden van 

journalisten, terwijl het anderzijds wel gelooft dat de journalisten een grote invloed uitoefenen op de vorming van publieke 
opinie. Zie bijvoorbeeld in de vergelijkende studies van WEAVER ten aanzien van de Australische journalistiek: J. 
HENNINGHAM, “Australian Journalists”, in D. WEAVER (ed.), The Global Journalist. News People Around the World, 
Cresskill, Hampton Press, 1998, 99. 
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101  H. EVERS, Media-ethiek. Morele dilemma’s in journalistiek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1994, 47. 
102  G. SCHUIJT, “Journalistieke ethiek en recht”, l.c., 81; actuele bewerking op www.ivir.nl. 
103  T. DERSJANT, “Laat duizend gedragscodes bloeien”, De Journalist (Ned.) 19 september 1997. Mediajournalist Dersjant ziet 

meer heil in redactionele codes. 
104  Bij wijze van tegenvoorbeeld bij deze kritieken kan verwezen worden naar de Duitse Pressekodex die de basis vormt voor 

de werkzaamheden van de Duitse Presserat. In de laatst geactualiseerde versie (2 maart 2005) telt de eigenlijke code, de 
“Publizistische Grundsätze” zestien algemene richtsnoeren voor het journalistieke handelen. Deze worden per onderdeel 
aangevuld met zeer concrete richtlijnen en eventuele voorbeelden uit de casuïstiek van de Presserat (de zogenaamde 
“Richtlinien für die publizistische Arbeit nach den Empfehlungen desDeutschen Presserats”). Op die manier vindt de code 
een compromis tussen de nood aan een algemene princiepsverklaring en de praktische bruikbaarheid.  
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louter op gericht is journalisten een beter imago te bezorgen bij het publiek en de overheid.105 Die 
indruk wordt gevoed door de vaststelling dat codes meestal pas tot stand komen wanneer de media 
bedreigd worden met externe controles. Het resultaat is dat zij overdreven ambitieuze en algemene 
principes poneren die weliswaar mooi ogen, maar in de praktijk onmogelijk kunnen worden 
waargemaakt. Een voorbeeld daarvan is de in journalistieke codes zo stellig geponeerde 
waarheidsgetrouwheid. Voorwaar een mooi streven, hoewel tot in de rechtspraak wordt aanvaard 
dat de journalist op dat punt slechts een inspanningsverbintenis kan leveren en dat het volstaat aan 
te tonen dat de journalist redelijkerwijze kon aannemen dat de gepubliceerde feiten waarachtig 
waren.106 De invloed van dergelijke principes op het concrete journalistieke gedrag of – ruimer nog 
– op de kwaliteit van de mediaberichtgeving lijkt alleszins weinig spraakmakend te zijn.107 Uit 
onderzoek blijkt dat journalisten zeer vaak niet eens op de hoogte zijn van het bestaan van 
deontologische codes, laat staan van de wijze waarop zij de doorgaans algemene normen zouden 
moeten toepassen in de praktijk.108 Met uitzondering van de adviespraktijk van persraden, worden 
zij zelden geciteerd in discussies over concrete journalistieke dilemma’s, behalve dan wanneer 
wetgeving dreigt en moet worden aangetoond dat het probleem in eigen kring al afdoende geregeld 
is… Bovendien mag duidelijk zijn dat uit de loutere aanwezigheid van een deontologische code 
geen enkele conclusie getrokken kan worden over de kwaliteit van de media en de stand van de 
persvrijheid in een concreet land.  

HANDHAVING - Het verwijt dat een code weinig meer is dan een papieren engagement, wordt 
versterkt door de vaststelling dat de meeste codes, met opnieuw als evidente uitzonderingen de 
codes die fungeren als basisteksten voor persraden, de lezer in het ongewisse laten over de wijze 
waarop de regels zullen worden afgedwongen. Zelden wordt in detail ingegaan op wat onder een 
beroepsfout moet worden verstaan. Ook de vraag naar de handhaving wordt vaak uiterst summier 
behandeld. Bovendien ontbreekt het de codes van nature aan sancties.109 Dat stelt hen bloot aan de 
paradox waarmee elke vorm van vrijwillige zelfregulering af te rekenen heeft: de effectiviteit van 
een code steunt op een algemene aansluiting, maar zolang de toetreding tot de code vrijwillig is en 
geen concrete voordelen inhoudt, zullen zij die het meest nood hebben aan regulering het minst 
geneigd zijn de code te onderschrijven.  

SCHIETEN OP DE PIANIST - Een laatste, maar niet minder belangrijk aspect dat wijst op een gebrek aan 
realiteitszin, is dat codes hun pijlen vaak op de verkeerde richten. Achter codes gaat een dubbele 
reductie van de media-ethiek schuil. In de eerste plaats negeert de overbeklemtoning van codes 
zoals gezegd de verantwoordelijkheid van een ruim aantal andere betrokkenen bij de 
mediaproblematiek en dreigt zij zo de media-ethiek te verengen tot een zaak van regeltjes en 
uitzonderingen.110 De tweede reductie houdt in dat codes zich quasi-uitsluitend tot de individuele 
journalist richten. Op die manier ontstaat weliswaar een beeld van wat de journalistiek zou moeten 
of willen zijn, maar tegelijk dreigt daardoor de indruk te ontstaan dat de journalist als enige de 
verantwoordelijkheid draagt voor de output van de media. De in de codes vervatte individualistische 
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bijvoorbeeld C.J. HAMELINK, “Ethics for Media Users”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics. Opening Social Dialogue, 
Leuven, Peeters, 2000, 393.  
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ethiek gaat zo voorbij aan de economische en politieke realiteiten waarmee de journalist in zijn 
beroepsuitoefening wordt geconfronteerd en aan de gedeelde verantwoordelijkheid van andere 
actoren voor de kwaliteit en verantwoordelijkheid van de journalistiek.111 Dat komt bijvoorbeeld tot 
uiting in de (over-) beklemtoning van de journalistieke onafhankelijkheid in de vigerende codes. 
McManus schrijft daarover: “national codes of ethics are based more on the fantasy that journalists 
control what becomes news than the reality of control by owners”.112 Zeker op crisismomenten 
zullen journalistiek-ethische overwegingen het steeds moeten afleggen tegen het streven naar 
continuïteit in het mediabedrijf. Die vaststelling ontlokte de Nederlander Jan Greven de vraag of de 
journalistieke ethiek niet een speelveldje is waarop gespeeld kan worden zolang het er niet echt op 
aankomt.113  

Beide opmerkingen drukken terechte bekommernissen uit. Zij zijn echter geen tegenargument tegen 
codes, maar veeleer waarschuwingen om daarbij de ruimere context niet uit het oog te verliezen. 
Overigens mag het argument dat de verwijzing naar de context en structuren waarin de journalist 
opereert er ook niet toe leiden dat de journalist volledig buiten spel wordt gezet. De journalistiek 
heeft wel degelijk een belangrijke rol te spelen in het formuleren en opnemen van 
verantwoordelijkheden.  

2. Omissies in de bestaande codes 
ONSAMENHANGEND EN CONSERVATIEF - Een tweede cluster van kritieken heeft te maken met het feit dat 
codes in hun bestaande vorm, heel wat leemtes laten. Het ontbreekt hen meestal aan een solide en 
coherente theoretische basis, waardoor codes weinig meer zijn dan een verzameling van disparate 
en vage regels. Codes krijgen van daaruit ook het verwijt conservatieve instrumenten te zijn. Dat 
contrasteert met de vaak ingenomen stelling dat zelfregulering net toelaat om flexibel en snel in te 
spelen op zich wijzigende omstandigheden. In werkelijkheid vertrekken de meeste codes van een 
klassiek beeld van de journalistiek en zijn zij, met uitzondering van deze die rechtstreeks gelieerd 
zijn aan de werkzaamheden van persraden, zelden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen, nieuwe 
media of nieuwe technieken.114 In heel wat codes, ook diegene die zich richten tot de gehele 
mediasector, schemert nog steeds het oorspronkelijke perspectief van de schrijvende pers door.115 

 
                                                 
 
111  C.J. HAMELINK, “Ethics for Media Users”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics, o.c., 395 e.v.; R.A. WHITE, “New Approaches 

to Media Ethics: Moral Dialogue, Creating Normative Paradigms, and Public Cultural Truth”, in B. PATTYN (ed.), Media 
Ethics. Opening Social Dialogue, Leuven, Peeters, 2000, 49; C. HAMELINK, “Towards an International Code of Ethics” 
(hoofdstuk V), in INTERNATIONAL ORGANISATION OF JOURNALISTS, Professional Codes in Journalism, Praag, 1979, 
http://www.media-accountability.org/library/Hamelink_int_code.doc; A. WHITE, “From codes of ethics to public cultural 
truth”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 442; D. MC QUAIL, McQuails mass communication, 151-152; M. KUNCZIK, 
“Introduction: Freedom of the press - where to draw the line?”, in M. KUNCZIK (ed.), Ethics in journalism: a reader on 
their perception in the Third World, Bonn, Division for International Development Cooperation van de Friedrich-Ebert-
Stiftung, 1999, 22-23. 

112  J.H. MCMANUS, “Who’s Responsible for Journalism?”, J.M.M.E. 1997, afl. 1, 5-17. 
113  GREVEN, op dat ogenblik voorzitter van het Nederlands Genootschap van hoofdredacteurs en hoofdredacteur van het 

Nederlandse blad Trouw, voegt er overigens aan toe dat de journalistieke ethiek zich daarin niet wezenlijk onderscheidt van 
andere soorten van bedrijfsethiek waarin de continuïteit van de onderneming in dergelijke situaties eveneens de overhand 
zal krijgen (J. GREVEN, “Ethiek, moraal en de botsing tussen Creon en Antigone” in M.L. SNIJDERS en J. VAN DIJCK (eds.), 
Ethiek in de journalistiek, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 1995, 67-81).  

114  De Belgische code is ongewijzigd sinds 1982. De Franse journalisten houden nog vast aan het Charte des journalistes 
professionnels uit 1918, die slechts één keer gewijzigd werd in 1938 (nog voor de ontwikkeling van de audiovisuele 
media). Voorstellen begin jaren negentig om het charter te actualiseren, bleven zonder gevolg (H. PIGEAT, Médias et 
déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, Presses Universitaires de France, 1997, 99). 

115  H. EVERS, “Codes of Ethics”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics. Opening Social Dialogue, Leuven, Peeters, 2000, 268-269. 
Zie bijvoorbeeld wel het Frans Charte d’édition électronique, dat werd ondertekend door zeven uitgevers, waaronder die 
van Le Monde en Libération dat enerzijds een aantal standaardregels van het beroep bevestigt, maar anderzijds ook 
specifieke richtlijnen voor de elektronische edities bevat, bijvoorbeeld in verband met bronvermeldingen en het aanbrengen 
van hyperlinks.  
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NEGATIEF - In het algemeen kan worden vastgesteld dat codes beter zijn in het maken van 
opsommingen over te vermijden valkuilen vanuit een negatieve moraal (rode lichten), dan in het 
aanbieden van een positief project in de vorm van na te streven deugden (groen licht). De meeste 
codes zijn opgesteld in ‘gij zult niet’ termen. Veel minder gaan zij in op de positieve bijdragen die 
verwacht worden vanuit de journalistieke rol en verantwoordelijkheid.116 Codes stellen zich 
bijgevolg meer reactief dan proactief op. Ook dat contrasteert met een beeld dat traditioneel van 
zelfregulering wordt opgehangen, waarbij benadrukt wordt dat zelfregulering vooral gericht is op 
het stimuleren van een mentaliteitswijziging en bijgevolg een preventief effect ressorteert.  

BLINDE VLEKKEN - Het gevolg is dat codes heel wat blinde vlekken vertonen. Veel hedendaagse 
klachten uit de media houden verband met onwetendheid of onkunde van journalisten, 
vooringenomenheid, conservatisme, een gebrek aan historisch perspectief of het al te routineus 
omgaan met de nieuwsverslaggeving. Maar de doorsnee-code laat dergelijke problemen 
onvermeld.117 Ook op de presentatiewijzen van de berichtgeving wordt zelden uitgebreid 
ingegaan.118 Eén van de belangrijkste leemtes betreft echter de mechanismen en criteria van 
nieuwsselectie. Dat terrein wordt nog steeds tot het autonome beslissingsveld van de redacties 
gerekend. Daar zijn op zich goede redenen voor. Maar niettemin doen zich daar onmiskenbaar een 
aantal belangrijke problemen voor die vertaald worden in de bekende klachten over trivialisering, 
populisme, parochialisme, negativisme en polarisering, oppervlakkigheid en simplisme hebben veel 
te maken met de wijze waarop informatie wordt geselecteerd. Veel belangrijke thema’s vallen zo 
door de mazen van het net omdat zij niet beantwoorden aan de gebruikelijke criteria van 
nieuwsselectie, terwijl andere, veel minder belangrijke thema’s, omwille van de eigen logica van de 
media uitgebreid belicht worden. De Zwitserse media-ethicus Daniel Cornu wijst in dat verband op 
de tekortkoming van de media om de realiteit actief en kritisch te benaderen om zo problematische 
of conflictuele situaties op te sporen vóór ze tot uitbarsting komen. Die “devoir d’information 
préventive – toujours moins spectaculaire que l’information d’actualité – est sans doute l’un de ceux 
qui accusent, dans les médias modernes, le plus lourd déficit”.119 Ook de Parijse professor Bertrand 
noemt de veronachtzaming van belangrijke thema’s de grootste zonde van de media, des te meer 
aangezien het publiek hier bijzonder weinig middelen heeft om te reageren.120  

3. Vrees voor ongewenste nevenwerkingen  
VERSTARRING - Een laatste cluster van negatieve commentaren houdt verband met de ongewenste 
nevenwerkingen van de vaststelling van codes. Codes vertalen de beroepspraktijken naar concrete 
regels en maken die als zodanig kenbaar. Een eerste zorg bestaat er in dat codes op die manier tot 
verstarring zullen leiden, daar waar de ethische principes hun kracht juist moeten halen uit het 
voortdurende debat dat er rond gevoerd wordt naar aanleiding van concrete en steeds nieuwe 
situaties. Opvallend is dat dit argument zowel wordt gebruikt door de voorstanders als door de 
tegenstanders van regulering. De critici merken op dat codes, als instrumenten van 
professionalisering, dodelijk zijn voor de creativiteit en vrijheid die de journalistiek maakt tot wat 
zij is. Hun opponenten vrezen integendeel dat de fixatie van deontologische normen in een 
limitatieve opsomming van verboden, ten onrechte de indruk creëren dat alles wat niet geregeld is, 
is toegestaan. Het risico is dan dat journalisten zich routineus gaan concentreren op de grenzen van 

 
                                                 
 
116  R. STEELE en J. BLACK, “Media Ethics Codes and Beyond”, American Society of Newspaper Editors, 1999 (op grond van 

een analyse van 33 Amerikaanse redactionele codes in opdracht van de ASNE); C.-J. BERTRAND, Media Ethics & 
Accountability Systems, 61; D. MCQUAIL, Media accountability and freedom of publication, Oxford, Oxford University 
Press, 2003, 127-128. 

117  C.-J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability Systems, 61-77. 
118  Weinig codes gaan bijvoorbeeld in op de gevaren van stereotypering of een al te sensationele presentatie van nieuws Over 

de behandeling van sensatiezucht in de nationale codes zie B. GREVISSE, “Une absence remarquée: l’étrange sensation de la 
déontologie”, Médiatiques. Récit et société 1999, 13-15. 

119  D. CORNU, Ethique de l’information, Parijs, PUF - Que sais-je?, 1999, tweede herziene ed., 33. 
120  C.-J. BERTRAND, An arsenal for democracy. Media Accountability Systems, 6.  
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het toegelatene, zonder stil te staan bij de reële inzet van het achterliggende ethische principe.121 
Codes stoten hier met andere woorden op dezelfde kritieken en limieten als wettelijke regelingen. 
Zoals bij elke vorm van regelgeving bestaat het risico dat zij gehoorzaamheid naar de letter 
instigeren, in plaats van een reële gedragswijziging teweeg te brengen.122 En meer nog dan in het 
geval van het recht gaat dat in tegen de eigen aard van het ethisch doen en laten dat immers behoort 
voort te komen uit “overtuiging en habitus, ongeacht of er aan de overtreding van de regels ‘wetten 
in de weg staan (en praktische bezwaren)’”.123 White steekt daaromtrent een waarschuwende vinger 
op naar het onderwijs: “It is likely that the media ethics training that many have received in schools 
of communications prepares media professionals more for conformity with media organizations 
than for creative questioning…. Most media ethics texts are dealing more with questions of 
accuracy of reporting the existing public cultural truth and of not disturbing that version of the text, 
than with finding a new statement. Codes of media ethics can become an ideology and simply 
justify and defend the ‘safe’ social status of media workers.”124 

VRIJHEIDSBEPERKING - Vanuit de journalistieke wereld zelf krijgt een andere mogelijk neveneffect de 
grootste aandacht: het mogelijk vrijheidsbeperkend effect van codes. Volgens sommigen zijn codes 
op zich al in strijd met de vrijheid van het journalistieke handelen.125 Het vaststellen van specifieke 
beroepsnormen creëert daarenboven, zo zeggen tegenstanders, ten onrechte de indruk dat de 
journalistiek een bijzonder vak is, terwijl journalisten niet meer rechten en plichten claimen dan die 
van gewone burgers.126  

VERMENGING MET RECHT - Anderen wijzen codes af omdat zij de weg dreigen vrij te maken voor een 
restrictief overheidsoptreden ten aanzien van de journalistiek. Die vrees om slapende honden 
wakker te maken draait enerzijds om de kans dat de wetgever de journalistieke codes zou aangrijpen 
als inspiratiebron voor wetgeving en anderzijds om de mogelijkheid dat buitenstaanders zich voor 
de rechter zouden kunnen beroepen op de journalistieke codes.127 De houding op dit punt is 
overigens niet vrij van enige dubbelzinnigheid. Tegenstanders van codes hebben er doorgaans geen 
bezwaar tegen dat de wetgever de codes in overweging neemt om af te zien van een verdere 
wettelijke regulering, maar steigeren bij de gedachte dat de codes verder op enige andere manier 
door een overheidsinstantie zouden worden aangewend.  

(1) Uitnodiging voor wetgeving - Er is vooreerst de vrees dat de wetgever inspiratie zou zoeken in de 
codes om deze in wetgeving om te zetten. Journalisten zien daarin een inperking van de 
professionele vrijheid en een beperking van het journalistieke handelen. Codes zijn voor sommigen 
op zich reeds potentieel-censurerende instrumenten, die echter geduld worden zolang zij niet 
afdwingbaar zijn.128 Dat verandert wanneer dergelijke regels naar wetgeving worden omgezet. Het 
gevaar bestaat dan dat de in oorsprong vage regels van de beroepsethiek een springplank zullen 
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Approaches to Media Ethics: Moral Dialogue, Creating Normative Paradigms, and Public Cultural Truth”, in B. PATTYN 
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122  K. SANDERS, Ethics and Journalism, Londen, Sage, 2003, 149. 
123  G. SCHUIJT, “Journalistieke ethiek en recht”, l.c., 81. 
124  R.A. WHITE, “From codes of ethics to public cultural truth”, E.J.C. 1995, afl. 4, 456. 
125  J. BLACK en R.D. BARNEY, “The Case Against Mass Media Codes of Ethics”, J.M.M.E. 1985-86, afl. 1, 28. 
126  Zie bijvoorbeeld JURGENS: de journalistiek is gewoon vak (zij het één dat in volle openbaarheid wordt uitgeoefend en zelf 

ook dragend onderdeel is van die openbaarheid) dat zoals vele andere jobs een bijzondere waarde voor de samenleving 
heeft, maar dat bij misbruik ook ernstige schade kan opleveren (E. JURGENS, “Journalistieke ethiek is gewone-mensen-
moraal”, Mediaforum 1995, 105). 

127  M.L. SNIJDERS, “De schuchtere relatie tussen Nederlandse media en de ethiek”, l.c., 31.   
128  Ibid., 23. 
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bieden voor een restrictief optreden ten aanzien van de pers.129 Een moreel oordeel waarop de 
journalistieke deontologie steunt is immers van een andere aard dan een juridisch principe. Het 
rechtvaardige is niet altijd het rechtmatige en het rechtmatige niet altijd het rechtvaardige.130  

Nuance - Anderzijds moet worden opgemerkt dat lang niet iedereen deze bezorgdheden deelt. De 
verwijzing naar deontologische regels in de wetgeving kan volgens sommigen het gezag van de 
journalistieke deontologie alleen maar ten goede komen. Bovendien zoekt de wetgever zijn 
inspiratie voor wetgeving beter in de eigen journalistieke deontologie dan elders. In diverse landen 
is dan ook bij verschillende gelegenheden, mede vanuit journalistenverenigingen, gepleit voor een 
wettelijke bekrachtiging van de journalistieke deontologie, al dan niet in combinatie met wettelijke 
regelingen ter bescherming van een beroepstitel voor journalisten.131 We kunnen in dat verband ook 
verwijzen naar het Deense voorbeeld, dat geenszins als problematisch wordt ervaren. Daarbij gaat 
het dan wel over gevallen van co-regulering waarbij de inhoudelijke invulling en uitwerking door of 
minstens met journalisten is gebeurd, deze regels pas in een tweede fase, in wetgeving worden 
omgezet. Wanneer de politiek ook de hoofdrol gaat spelen in de inhoudelijke invulling van de 
journalistieke ethiek, begeeft zij zich op glad ijs. In dat verband kan herinnerd worden aan het hoger 
geciteerde antwoord van het Comité van Ministers van de Raad van Europe op Aanbeveling 1215 
(1993) omtrent de journalistieke ethiek van de Parlementaire vergadering: “recourse to legislative 
intervention is by no means the most appropiate device for reconciling media freedom with other 
rights and values … such an approach might well encourage and enable policy makers to infere 
with media freedom under the guise of promoting of responsible journalism”.132 

(2) Voorportaal van de rechter - Een tweede bezwaar is dat sommigen de codes, en dan vooral de 
adviezen van eventuele toezichtsorganen, tegen journalisten zullen inroepen in 
aansprakelijkheidsvorderingen. Gevreesd wordt dat codes een kant en klaar wapenarsenaal bieden 
waaruit de rechter kan putten om journalisten te veroordelen.133 Datgene wat op grond van de codes 
onfatsoenlijk is naar journalistieke maatstaven dreigt zo ook de stempel van onrechtmatigheid te 
krijgen. In codes schuilt met andere woorden het gevaar dat de rechter door de code als richtsnoer te 
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131  Voor ons land zie deel III. Zie bijvoorbeeld ook het Projet de loi sur le titre de journaliste professionnel, 8 november 2002 , 
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rechten en plichten van de professionele journalist, waaronder: “4.1 Le journaliste professionnel a la responsabilité d’agir 
professionnellement en conformité avec le Code de déontologie des journalistes du Québec dans le but de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’information et ainsi d’assurer pleinement le droit du public à l’information”. De wet zou 
verder ook de basis vormen van een persraad bestaande uit leden van het publiek, de perseigenaars en de journalisten die de 
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132  Comité van Ministers, Antwoord van het Comité van Ministers aan de Parlementaire Vergadering naar aanleiding van 
Aanbeveling 1215 (1993) over de journalistieke ethiek, Straatsburg, CDMM (94) 28, 11 april 1994. 

133  Mede daarom wordt soms de voorkeur gegeven aan algemene normen boven meer gedetailleerde principes. Zie 
bijvoorbeeld B. GRAUSEN, “Freedom of the media: the freedom to collect and disseminate information and the freedom to 
self-regulate professional journalistic conduct”, in X., Freedom of expression and the right to privacy, Raad van Europa, 
Straatsburg, 23 september 1999, DH-MM (2000) 7, 40. 
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nemen, het verschil tussen recht (dat de toets aan artikel 10 EVRM moet doorstaan) en ethiek (die 
strengere regels kan hanteren) uit het oog verliest.134  

Nuance - Opnieuw deelt niet iedereen die vrees. Het ontbreken van een code zal de rechter er niet 
van weerhouden om hoedanook uitspraken te doen over het journalistieke handelen. Journalistieke 
codes kunnen dan maar beter, indien zij juist worden geïnterpreteerd, de rechter meteen op het juiste 
spoor zetten.135 Sommige zelfreguleringssystemen rekenen daarom het inspireren van de rechter en 
de rechtspraak uitdrukkelijk tot hun functies.136 In de verslagteksten van een informatieseminarie 
over zelfregulering door de media onder de vleugels van de Raad van Europa in 1998, wordt een 
rechterlijk toezicht op de uitspraken van zelfreguleringssystemen als een positief iets gezien. Een 
dergelijke vorm van ‘judicial accountability’ draagt bij tot het gezag en de effectiviteit van het 
zelfreguleringssysteem.137 

§5. Grensoverschrijdende journalistieke zelfregulering: naar een (verdere) 
internationalisering van de journalistieke codes? 

In het debat over de journalistieke ethiek, al dan niet vastgelegd in journalistieke codes, duikt met 
enige regelmaat de vraag op of niet werk moet worden gemaakt van een universele ethische code 
voor het journalistieke beroep. Daarbij staat niet alleen de mogelijkheid van een dergelijke 
denkoefening ter discussie, maar ook de wenselijkheid ervan.  

Een eerste belangrijke vaststelling in dit verband is dat er enkele internationale codes bestaan. Zij 
komen hierna eerst kort aan bod. Vervolgens staan we kort stil bij de visies omtrent de mogelijkheid 
en wenselijkheid van een universele journalistieke beroepscode.  

1. Inventarisatie van journalistieke richtsnoeren op het internationale plan 
Zoals alle sectoren van het maatschappelijke leven heeft ook de journalistieke zelfregulering zich in 
de loop van de 20ste eeuw geïnternationaliseerd. Onder meer op aandringen en aanmoediging van 
supranationale organisaties als de Unesco zijn zo ook een aantal pogingen ondernomen om 
grensoverschrijdende codes van journalistieke beginselen op te stellen.  

INTERNATIONAL FEDERATION OF JOURNALISTS - Eén van de belangrijkste fora waarbinnen gestreefd is 
naar de vaststelling van de beroepsregels over de grenzen heen is de International Federation of 
Journalists (IFJ), een internationale koepelorganisatie van journalistenverenigingen. In de loop van 
de 20ste eeuw werd tweemaal een dergelijke Internationale Federatie van Journalisten opgericht. De 
eerste was actief van 1926 tot aan de bezetting van Parijs in 1940. In juni 1946 werd zij officieel 
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ontbonden tijdens een wereldcongres van journalisten in Parijs.138 Het was deze organisatie die 
onder meer verantwoordelijk was voor de hoger vermelde erecode uit 1939 en het internationaal 
eretribunaal van journalisten uit diezelfde periode. Bij haar ontbinding in 1946 werd unaniem 
besloten tot de oprichting van een nieuwe organisatie: de in Praag gevestigde International 
Organisation of Journalists (IOJ), een internationale vereniging van beroepsjournalisten die de 
syndicale belangen zou behartigen en de persvrijheid zou verdedigen.139 De IOJ werd echter meteen 
geplaagd door sterke interne meningsverschillen over fundamentele vraagstukken als de 
draagwijdte van de persvrijheid en de onafhankelijkheid ten aanzien van de overheid. Al snel, in 
1952, scheidden West-Europese en Noord-Amerikaanse journalistenverenigingen zich daarom af 
van de IOJ en richtten zij een nieuwe internationale confederatie van journalistenverenigingen op 
onder de noemer IFJ. Het eerste officiële IFJ congres vond plaats in mei 1952 in Brussel, waar ook 
vandaag nog de hoofdzetel van de IFJ is gevestigd. Vandaag vertegenwoordigt de IFJ 162 
ledenorganisaties uit 116 landen, die samen goed zijn voor zo’n 500.000 journalisten.140 Alleen 
journalistieke vakverenigingen kunnen lid worden van de IFJ.141 Daaronder wordt verstaan: “a 
democratic organisation whose primary functions are to defend, maintain and advance (particularly 
by collective bargaining) the professional, ethical, moral and material rights of journalists. For the 
purposes of this definition, a journalist is one who devotes the greater part of his/her working time 
to the profession of journalism and who derives from it most of his/her income being employed or 
working as a freelance”.142 Vakverenigingen komen bovendien alleen in aanmerking indien zij de 
vrijheid van meningsuiting respecteren en ondersteunen. Verenigingen die werkgevers onder hun 
leden tellen zijn uitgesloten.  

BEROEPSREGULERING DOOR DE IFJ - Vanuit het oogpunt van de beroepsregulering, stelt de IFJ zich, 
naast de bescherming en versterking van de rechten en vrijheden van journalisten en de persvrijheid, 
tot doel: “To uphold and improve professionalism and to promote high standards of journalistic 
education” en “To encourage the provision of professional and trade union education and training 
for journalists”.143 De inspanningen die de IFJ op dat punt levert blijven niet beperkt tot het 

 
                                                 
 
138  Tussen 1941 en 1946 was er op Initiatief van de Britse National Union of Journalists nog even een Internationale Federatie 

van Journalisten van vrije of geallieerde landen actief, maar deze werd in 1946 eveneens ontbonden bij de oprichting van 
de International Organisation of Journalists (M. STIJNS, “La coopération internationale des Journalistes”, in A.B.P. (ed.), 
Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1963, 371-373). 

139  De International Organisation of Journalists (IOJ liet zich eveneens meermaals in met de journalistieke deontologie. In 
oktober 1960 nam zij tijdens een congres in Baden een resolutie aan waarin de professionele regels van de journalist 
werden uitgewerkt. Op haar vijfde congres in Boedapest (1962) volgde een tweede resolutie over de beroepseer van de 
journalist, waarin objectiviteit tot het grootste journalistieke goed werd verheven. Het was ook de IOJ die in november 
1973 op uitnodiging van de Unesco een project van internationale journalistieke gedragsregels voorlegde tijdens een 
informatieve bijeenkomst in de gebouwen van de Unesco. (J.C. JONES, Déontologie de l’information: code et conseils de 
presse: étude comparative des règles de la morale pratique dans les métiers d’information à travers le monde, Parijs, 
Unesco, 1981, 14-15). De geschiedenis van de IFJ en OIJ is beschreven door M. STIJNS, “La coopération internationale des 
Journalistes”, in A.B.P. (ed.), Officieel Jaarboek van de Belgische pers 1963, 357 e.v.). STIJNS was zelf betrokken bij de 
oprichting van de IFJ en werd later voorzitter (1956-1960). 

140  Ter vergelijking: in 1963 vertegenwoordigde de IFJ naar eigen zeggen 23 unies van journalisten in 20 landen, samen goed 
voor 45.000 vertegenwoordigde journalisten (M. STIJNS, “La coopération internationale des Journalistes”, in A.B.P. (ed.), 
Officieel Jaarboek van de Belgische pers 1963, 378). 

141  De IFJ werkt los van ideologische, politieke, gouvernementele of religieuze strekkingen. Het beleid van de IFJ wordt 
uitgestippeld tijdens driejaarlijkse algemene congressen. Zij heeft daarnaast een aantal regionale en continentale 
suborganisaties, waaronder de Europese EFJ. Een andere vaak gehoorde speler op het internationale vlak is de vereniging 
Reporters Without Borders (Reporters sans Frontières, www.rsf.org) die zich specifiek inzet voor de vrijheid en 
bewegingsvrijheid van journalisten over de hele wereld. Verder kan melding worden gemaakt van een aantal 
gespecialiseerde verenigingen zoals de ETP (de vereniging van de Europese reispers), de European shipping Press 
Association (ESPA) die zich inzet voor ‘iedereen die in Europa bij de scheepvaartjournalistiek betrokken is’, de Union 
internationale de la presse francophone (UPF) en bilaterale verenigingen als de Nederlands-Vlaamse Vereniging van 
Onderzoeksjournalisten (VVOJ) die in februari 2002 is opgericht (www.vvoj.be). 

142  Artikel 4 van de IFJ Constitutie. 
143  Artikel 3, respectievelijk a en van de IFJ Constitutie, zoals bekrachtigd door het 25ste IFJ Congres in Athene, van 24 tot 29 

mei 2004. 
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uitvaardigen van beleidsverklaringen en aanbevelingen aan nationale en internationale overheden. 
Met de financiële bijstand van onder meer de Europese Unie en de Raad van Europa, draagt zij ook 
bij tot de vorming en ontwikkeling van concrete zelfreguleringsprojecten over heel de wereld, 
bijvoorbeeld in Zuid- en Oost Europa144 en in Afrika145. 

IFJ EN ZELFREGULERING - Voor de regulering van media-inhouden heeft de IFJ steeds resoluut de kaart 
van zelfregulering getrokken. In een beleidsverklaring over elektronische journalistiek en 
zelfregulering uit 1999, bestempelt zij zelfregulering van media-inhouden door mediawerkers als 
“the most satisfactory and effective way of safeguarding quality and standards while respecting 
freedom of expression and opinion”. De bestaande structuren op nationaal niveau bieden volgens 
diezelfde verklaring het beste kader om klachten in dit verband af te handelen, al dienen zij hier en 
daar wel herzien te worden in het licht van de nieuwe informatiemedia. Dezelfde verklaring wijst 
initiatieven om internationale structuren op te zetten voor de regulering van media-inhoud af als 
ongepast en verzet zich tegen alle pogingen in die zin.146 Ook in de hoger geciteerde Tirana-
verklaring wordt in de eerste plaats aangedrongen op nationale zelfreguleringsinitiatieven. In de 
meest recente verklaringen wordt echter hier en daar ook een opening gelaten voor co-regulering.147  

INTERNATIONALE CODES - Ondanks de nadruk op het nationale karakter van zelfregulering, heeft de 
IFJ van in de vroege jaren van haar bestaan tevens gestreefd naar een overkoepelende, 
internationale vaststelling van de journalistieke plichtenleer. In dat kader kwam de voorloper van de 
IFJ in de jaren dertig al tot een eerste internationale erecode, die als basis diende voor de activiteiten 
van het internationale eretribunaal voor journalisten dat in die jaren binnen haar rangen werkzaam 
was.148 Vandaag is die erecode van het toneel verdwenen. Van een blijvende betekenis is 
daarentegen de Internationale Erecode van Journalisten (beter bekend als de “Code de Bordeaux”) 
die de IFJ twee jaar na haar heroprichting in 1954 formuleerde.149 We lieten hoger Schuijt en 
Dersjant al aan het woord over de vaagheid, beknoptheid en vanzelfsprekendheid van de code. Zij 
formuleert negen, zeer algemene richtlijnen met betrekking tot de wijze waarop “iedere journalist 

 
                                                 
 
144  In het kader van het Royaumont Process dat er op gericht is vrede en stabiliteit te brengen in die regio, organiseerde de IFJ 

met de steun van de Europese Unie onder meer drie grote conferenties rond sleutelvragen van de journalistiek. De derde 
conferentie, te Tirana van 25-27 september 1999 boog zich over de journalistieke ethiek en zelfregulering. P. MCINTYRE, 
The Royaumont Report. Media Strategies for Peace and Stability: Programme for Journalists in South-eastern Europe, 
International Federation of Journalists, Brussel, 1999, 105 p., http://www.ifj.org/pdfs/finrep.pdf. 

145  Het IFJ ‘Media for Democracy’-programma ondersteunt de oprichting van nationale media-observatoria in Senegal, 
Ghana, Mali en Benin die op hun beurt moeten bijdragen tot de creatie van daadkrachtige, gezaghebbende en 
onafhankelijke zelfreguleringssystemen. Tijdens een eerste regionale bijeenkomst in Cotonou werd meteen ook een 
overkoepelende organisatie opgericht, de Réseau des Instances Africaines d’Autorégulation des Médias (RIAAM). In april 
2003 vond in Benin een regionale workshop plaats voor de eerste evaluatie van de nieuwe Afrikaanse 
zelfreguleringstructuren. Zie X., Liberté et responsabilité: Les médias africains sur la voie de l’autorégulation. Rapport 
général de l’atelier régional d’évaluation de l’autorégulation des médias en Afrique de l’Ouest, Cotonou, Benin, van 28 
april tot 1 mei 2003. 

146  IFJ, “Electronic Journalism and Self-Regulation”, 14 maart 2003, www.ifj.org. 
147  Zie bijvoorbeeld: INTERNATIONAL FEDERATION OF JOURNALISTS, Quality journalism for the Information Age. Policy 

Statement to the United Nations World Summit on the Information Society, februari 2003, 15 p.: “The IFJ insists that self-
regulation provides the most effective, professional and democratic way of maintaining quality and standards in journalism. 
We recommend strongly that existing self-regulation procedures be strengthened to take account of new information 
services and cross-border publication. In some cases, where agreed by media professionals, forms of co-regulation to 
enforce self-regulatory decisions may be acceptable.” 

148  Het internationale eretribunaal functioneerde in de schoot van de (eerste) IFJ (de internationale koepelorganisatie van 
journalistenverenigingen, opgericht in Parijs in 1926). Het werd opgericht tijdens een internationaal congres in Berlijn (22-
26 oktober 1930), op voorstel van professor Haentszchel) en was belast met het verzekeren van de naleving van de 
essentiële beroepsregels en de beslechting van geschillen tussen journalisten van verschillende landen. Het werd plechtig 
geïnstalleerd tijdens een bijeenkomst van het bestuurscomité in Den Haag in oktober 1931 (M. STIJNS, “La coopération 
internationale des Journalistes”, in A.B.P. (ed.), Officieel Jaarboek van de Belgische pers 1963, 359-362). 

149  Deze code was het resultaat van de werkzaamheden van het tweede IFJ wereldcongres van 25 tot 28 april 1954. De tekst is 
onder meer opgenomen in L. NEELS, D. VOORHOOF en H. MAERTENS, Medialex. Selectie van bronnen van de media- en 
informatiewetgeving, Kluwer Rechtswetenschappen, 477. 
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die deze aanduiding waardig is” zijn beroep moet uitoefenen.150 Tot op heden werd zij slechts één 
keer gewijzigd. Tijdens het 18de IFJ Wereldcongres in Helsingör (Denemarken) van 2 tot 6 juni 
1986 werd een bepaling toegevoegd met betrekking tot discriminatie.151 De Code richt zich op het 
ruime proces van de nieuwsgaring. Zij heeft betrekking op het verzamelen, doorgeven, verspreiden 
en beschrijven en becommentariëren van nieuws, informatie en evenementen. Centraal staat het 
respect voor de waarheid en het recht van het publiek om die waarheid te kennen. Dat is de kerntaak 
van de journalist. In de uitoefening van die taak moet hij verder een aantal principes respecteren die 
betrekking hebben op eerlijkheid, zorgvuldigheid, zin voor nuance en het bronnengeheim. Bij het 
uitoefenen van zijn taak zal de journalist, binnen het algemene nationale juridisch kader, in 
professionele aangelegenheden alleen de jurisdictie van zijn collega’s aanvaarden, met uitsluiting 
van elke vorm van inmenging door overheden of anderen. Dat laatste was zonder twijfel een reactie 
vanwege de internationale journalistengemeenschap tegen de initiatieven van onder meer de 
Verenigde Naties op het vlak van de journalistieke deontologie. Ook later zou de vereniging 
herhaaldelijk protest aantekenen tegen inmengingen vanwege de internationale gemeenschap in 
beroepskwesties. Zo verzette de IFJ zich bijvoorbeeld in een verklaring van het vijfde 
wereldcongres van de IFJ (Bern, 1-6 mei 1960) tegen het gebruik van uitdrukking als “correct, 
objectief en volledig” in de ontwerpteksten van een conventie over de vrijheid van informatie binnen 
de Algemene vergadering van de VN.152 

VERKLARING VAN MÜNCHEN - Het meest geciteerd in de Europese context is de Verklaring van de 
rechten en plichten van de journalisten (München, 24-25 november 1971), waarbij de IFJ zich in 
1972 aansloot. De Verklaring was een jaar eerder uitgewerkt door de journalistenbonden van de zes 
toenmalige lidstaten van de Europese Gemeenschap, waaronder de toenmalige Belgische 
Persbond.153 Zij vormt vandaag nog steeds het belangrijkste internationale referentiepunt voor de 
werkzaamheden van internationale organisaties als de IFJ en voor de meeste nationale 
journalistenverenigingen.  

Inleiding - De inleiding van de Verklaring hangt het geheel van de rechten en plichten van de 
journalist op aan het recht van het publiek op informatie. De verantwoordelijkheid van de 
journalisten tegenover het publiek heeft voorrang op elke andere, in het bijzonder op deze tegenover 
hun werkgever en tegenover de overheid. Bij het uitoefenen van hun informatieopdracht moeten 
journalisten zich noodzakelijkerwijze spontaan een aantal grenzen opleggen. Deze zelfopgelegde 
verantwoordelijkheden vinden aldus hun oorsprong in een contractualistische visie waarbij de plicht 
van de journalist om te informeren ondergeschikt gemaakt wordt aan het recht op informatie van het 
publiek.154  

Plichten én rechten - De verklaring vervolgt met de opsomming van tien essentiële plichten die elke 
journalist “die naam waardig” strikt dient na te leven bij het vergaren van informatie en het 
becommentariëren van gebeurtenissen. Bij de uitoefening van zijn taak, erkent de journalist het 
recht van kracht in ieder land, maar tegelijk wijst de verklaring er op dat de journalist in 
professionele aangelegenheden enkel de rechtsmacht van zijn gelijken, met uitsluiting van elke 

 
                                                 
 
150  http://www.ifj.org/ifj/codee.html, zie ook L. NEELS, D. VOORHOOF en H. MAERTENS, Medialex. Selectie van bronnen van 

de media- en informatiewetgeving, Antwerpen, Kluwer, 2000, 479. 
151  Het huidige zevende principe van de verklaring: “The journalist shall be aware of the danger of discrimination being 

furthered by the media, and shall do the utmost to avoid facilitating such discrimination based on, among other things, race, 
sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinions, and national or social origins”. 

152  M. STIJNS, “La coopération internationale des Journalistes”, in A.B.P. (ed.), Officieel Jaarboek van de Belgische pers 1963, 
371-373. 

153  Aanvaard te München op 24 en 25 november 1971. L. NEELS, D. VOORHOOF en H. MAERTENS, Medialex. Selectie van 
bronnen van de media- en informatiewetgeving, Antwerpen, Kluwer, 2000, 479-480. 

154  H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, Presses Universitaires de France, 1997, 97 ; B. 
GREVISSE, “Codes of Media Ethics. An International Comparative Approach”, in C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for 
democracy. Media Accountability Systems, 64. 
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gouvernementele of andere inmenging, kan aanvaarden. Anderzijds benadrukt de inleiding van de 
verklaring dat de journalist zijn rol slechts ten volle kan waarmaken en deze plichten slechts kan 
nakomen indien hij de mogelijkheid krijgt zijn beroep op een onafhankelijke en waardige manier uit 
te oefenen. Dat veronderstelt dat rekening wordt gehouden met een aantal rechten van journalisten 
die eveneens in de verklaring worden opgesomd. Daarin schuilt voor een deel ook het belang van de 
Verklaring. Zij was één van de eerste internationale teksten die verantwoording en 
verantwoordelijkheid uitdrukkelijk koppelde aan de rechten en eisen van de journalisten.  

Plichten - De plichten die in de Verklaring worden opgesomd, vormen een warrig en vaag 
allegaartje. Voorop staat een onvoorwaardelijke dienstbaarheid aan de waarheid en het recht van het 
publiek om die waarheid te kennen, “ongeacht welke gevolgen dit met zich mee brengt”. Dat 
impliceert ook dat journalisten, zo luidt de tweede aanbeveling, de vrijheid van informatie, 
commentaar en kritiek verdedigen. Bij het vergaren van de informatie mogen geen oneerlijke 
methodes worden gebruikt. Journalisten mogen bovendien alleen informatie publiceren waarvan de 
oorsprong gekend. Ten aanzien van vertrouwelijk aan de journalist meegedeelde informatie geldt 
het beroepsgeheim.155 Verder mogen journalisten geen essentiële informatie achterhouden of teksten 
en documenten verdraaien en dienen zij het privé-leven de personen die bij de nieuwsberichtgeving 
betrokken zijn te eerbiedigen.156 Is de gepubliceerde informatie onjuist gebleken, dan moet dit 
worden rechtgezet.157 Luidens de achtste aanbeveling mogen zij zich niet schuldig maken aan laster 
en eerroof of beschuldigingen uiten zonder dat daar een grond voor blijkt te bestaan. In diezelfde 
bepaling staan ook de eerste vuistregels ter bescherming van de integriteit en status van het beroep. 
Zo moeten journalisten zich onthouden van plagiaat en mogen zij geen voordelen in ontvangst 
nemen voor het al dan niet publiceren van bepaalde informatie. De negende aanbeveling maant hen 
aan het vak van journalist nooit te verwarren met dit van reclameman of van propagandist en geen 
enkele rechtstreekse of onrechtstreekse instructie in ontvangst nemen van adverteerders.158 Dat 
wordt nog eens benadrukt in de tiende stelregel: elke externe beïnvloedingspoging moet worden 
weerstaan; alleen richtlijnen van redactieverantwoordelijken kunnen worden aanvaard.159  

Rechten - Parallel aan de plichten beschrijft de verklaring vijf rechten die het journalistieke werk 
schragen. Deze hebben vooral betrekking op de openbaarheid van informatie en de 
onafhankelijkheid van de journalist. De journalisten eisen vrije toegang tot alle informatiebronnen 
en het recht om vrij onderzoek te mogen doen naar alle feiten die het openbaar leven kunnen 
beïnvloeden. Het geheim van de staats- en privé-belangen kan niet tegen de journalist worden 
ingeroepen, tenzij uitzonderlijk op grond van klaar omschreven redenen. De journalist heeft, ten 
tweede, het recht elke ondergeschiktheid te weigeren die in strijd zou zijn met de algemene lijn van 
het informatieorgaan waaraan hij medewerkt zoals deze schriftelijk werd vastgelegd in zijn contract 
van dienstneming. Deze weigering geldt ook voor elke ondergeschiktheid die niet duidelijk met 
deze algemene lijn overeenkomt. De journalist kan, ten derde, niet verplicht worden een 
beroepsdaad te stellen of een opinie uit te drukken die strijdig is met zijn overtuiging of met zijn 
geweten. De redactionele ploeg moet daarenboven verplichtend ingelicht worden over elke 
belangrijke beslissing die van aard is het leven van de onderneming te beïnvloeden. Zij moet 
tenminste geraadpleegd worden, voor de definitieve beslissing, over elke maatregel met betrekking 
tot de samenstelling van de redactie: aanwerving, ontslag, overplaatsing en bevordering van 
journalisten. Wegens zijn functie en zijn verantwoordelijkheid heeft de journalist tot slot niet alleen 
het recht op de voordelen van de collectieve overeenkomsten, maar ook op een persoonlijk contract 
dat de materiële en morele veiligheid van zijn werk verzekert. Dit contract moet hem een 

 
                                                 
 
155  Zie de aanbevelingen 4; 3, eerste lid en 7. 
156  Aanbeveling 3, tweede lid en aanbeveling 5. 
157  Aanbeveling 6. 
158  Aanbeveling 9. 
159  Aanbeveling 10. 
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bezoldiging toekennen die in overeenstemming is met zijn sociale rol en die voldoende is om zijn 
economische onafhankelijkheid te waarborgen.  

2. Naar een (vernieuwde) universele journalistieke beroepscode?160 
Bij herhaling is in diverse fora aangedrongen op de mogelijkheid en wenselijkheid om naar een 
vernieuwde internationale of zelfs universele vaststelling van de journalistieke ethiek te streven. De 
idee daarbij is dat journalisten wereldwijd met een aantal gemeenschappelijke problemen 
geconfronteerd worden waarop een gezamenlijk, en bijgevolg gezaghebbend, antwoord kan worden 
geformuleerd. Het debat werd meermaals aangezwengeld door de hoger beschreven belangstelling 
van internationale en supranationale organisaties voor de journalistieke ethiek.161 Ook vandaag nog 
leeft de discussie voort, zij het wellicht meer in de hoofden van academici en enkele politici dan in 
dat van de doorsnee-journalist.  

TWEE VRAGEN - Twee vragen staan centraal in dit debat. De eerste heeft betrekking op de 
mogelijkheid om gelijkluidende ethische principes aan te nemen voor journalisten met een 
verschillende nationale achtergrond. Het tweede discussiepunt betreft de wenselijkheid van een 
dergelijke operatie. 

1. MOGELIJKHEID: Overbrugbare verschillen? - In de eerste plaats rijst de vraag of het mogelijk is om 
nationale gevoeligheden en eigenheden te overstijgen om tot een algemeen aanvaarde, 
grensoverschrijdende journalistieke beroepscode te komen. Gezien het voorgaande, lijkt dat erg 
twijfelachtig.162 Dat is in ieder geval ook het standpunt dat in de Tirana-Verklaring over Media-
ethiek en zelfregulering van de Internationale Journalistenfederatie (1999) werd ingenomen: “There 
is no single model for self-regulation, which can be copied throughout the world. Journalists in each 
country have to work together to establish and to review common standards of ethics and 
professionalism”.163 De twijfel wordt gevoed door de vaststelling dat ondertussen al meer dan halve 
eeuw tevergeefs gestreefd wordt naar een vernieuwde internationale ethische code. Het meest in de 
buurt komen de International Principles of Professional Ethics in Journalism uit 1983, maar dat 
document is niet zozeer bedoeld als een officiële code, maar als inspiratiebron en gids voor de 
creatie en bijwerking van nationale codes.164 Bovendien blijkt uit internationaal survey-onderzoek 
dat de rolopvattingen en ethische overtuigingen onder journalisten, zowel binnen de nationale 
context als over de grenzen heen, “op diverse punten te groot zijn om van een universeel 

 
                                                 
 
160  Zie onder meer C. CHRISTIANS en K. NORDENSTRENG, “Social Responsibility Worldwide”, J.M.M.E. 2004, vol. 19, afl. 1, 

3-28; C. HAMELINK, “Towards an International Code of Ethics” (hoofdstuk V), in INTERNATIONAL ORGANISATION OF 
JOURNALISTS, Professional Codes in Journalism, Praag, 1979, http://www.media-
accountability.org/library/Hamelink_int_code.doc; R. HERRSCHER, “A Universal Code of Journalism Ethics: Problems, 
Limitations, and Proposals”, J.M.M.E. 2002, vol. 17, afl. 4, 277-289; M. KUNCZIK, “Closing remarks: Is there an 
international ethics of journalism?”, in M. KUNCZIK (ed.), Ethics in journalism: a reader on their perception in the Third 
World, Bonn, Division for International Development Cooperation van de Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999, 245-268; M. 
PERKINS, “International Law and the Search for Universal Principles in Journalism Ethics”, J.M.M.E. 2002, vol. 17, afl. 3, 
193-208; H. STRENTZ, “Universal Ethical Standards?”, J.M.M.E. 2002, vol. 17, afl. 4, 263-276. 

161  De associatie van projecten voor universele journalistieke codes met politieke projecten als de Nieuwe 
informatiewereldorde in de jaren zeventig en tachtig binnen de Unesco verklaart ten dele waarom het hele debat ook 
vandaag nog vaak argwanend wordt bekeken. 

162  M. KUNCZIK, “Closing remarks: Is there an international ethics of journalism?”, in M. KUNCZIK (ed.), Ethics in journalism: 
a reader on their perception in the Third World, Bonn, Division for International Development Cooperation van de 
Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999, 256; H.M. KEPPLINGER en R. KÖCHER, “Professionalism in the mediaworld?”, E.J.C. 1990, 
afl. 5, 294. 

163  P. MCINTYRE, The Royaumont Report. Media Strategies for Peace and Stability: Programme for Journalists in South-
eastern Europe, International Federation of Journalists, Brussel, 1999, 78-79, http://www.ifj.org/pdfs/finrep.pdf. 

164  Het is bovendien gekleurd door de toenmalige discussies omtrent de Nieuwe Informatieorde in de Unesco. K. 
NORDENSTRENG, “European Landscape of Media Self-regulation”, in OSCE REPRESENTATIVE ON FREEDOM OF THE MEDIA, 
Freedom and Responsibility. Yearbook 1998/99, Wenen, OSCE Office of the Representative on Freedom of the Media, 
1999, 180; H. STRENZ, “Universal Ethical Standards?”, J.M.M.E. 2002, vol. 17, afl. 4, 264.  
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rollenpatroon of waardepatroon te gewagen”.165 Reeds in de nationale context staan codes bloot aan 
kritiek omdat zij er niet in slagen een adequaat richtinggevend antwoord te bieden op de concrete 
problemen die de journalist ontmoet. Vertaald naar een internationale context stellen die problemen 
zich nog duidelijker. Er duiken dan bovendien ook nieuwe uitdagingen op, bijvoorbeeld hoe de 
transnationale media-instituties gereguleerd moeten worden, de verantwoordelijkheid ten aanzien 
van vreemde naties of de internationale gemeenschap of hoe moet worden omgesprongen met 
grensoverschrijdende klachten.166 

Inductieve versus deductieve methode - Pogingen om niettemin tot een internationaal aanvaarde code te 
komen, benaderen de problematiek vanuit twee invalswegen. Auteurs als Clifford Christians volgen 
een inductieve methode. Zij pleiten voor een ruim normatief debat over de universele ethische 
begronding van de journalistiek, geconcentreerd rond algemeen menselijke ethische basiswaarden 
als het zoeken naar waarheid, het respect voor menselijke waardigheid, en het algemeen gebod om 
zijn medemens geen schade toe te brengen. De basis daarvan dient volgens hen te liggen in een 
paradigmawissel van een beroepsgebaseerde naar een burgergebaseerde benadering van de 
journalistieke ethiek.167 Sommigen zien in de grote internationale mensenrechtenverdragen een 
mogelijk aanknopingspunt voor een debat over de universele principes van de journalistieke 
ethiek.168 Strentz tot slot zoekt aansluiting bij algemene ethische principes, die door alle culturen en 
ethische scholen zouden worden gedeeld, en vertaald voor de journalistieke praktijk aanmanen tot 
zelfbeheersing, zelfkennis, respect voor anderen en verantwoordelijk zijn.169 

Deductieve spoor - De meeste auteurs houden zich echter ver af van een dergelijk ambitieus project 
en verkiezen het deductieve spoor. Zij gaan na in hoeverre er zich uit de samenlegging en 
vergelijking van de bestaande ethische codes een gemeenschappelijk patroon aftekent op basis 
waarvan een basiscode kan worden geredigeerd die dan als een blauwdruk kan gelden voor de 
ontwikkeling en aanpassing van nationale codes.170 Bertrand komt zo op basis van de bestaande 
codes tot een journalistieke basiscode rond fundamentele waarden (respect voor het leven en het 
bevorderen van de sociale solidariteit), fundamentele verboden (niet liegen, zich andermans 
eigendom niet toe-eigenen, niet nodeloos kwetsen) en enkele journalistieke principes als 
onafhankelijkheid, bekwaamheid, het vertrouwen van het publiek in de media niet schaden, een 
ruime definitie van nieuws hanteren en op een volledige, accurate, eerlijke en begrijpelijke manier 
verslag uitbrengen van het nieuws, alle groepen dienen, de mensenrechten en democratie 

 
                                                 
 
165  S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be. Een studie naar de mogelijkheden en gevolgen van het internet voor de 

journalistieke nieuwsgaring en nieuwsproductie, diss. doct., R.U.Gent, 2004, 155-163; M. DEUZE, S. SPLICHAL en C. 
SPARKS, Journalists for the 21st Century. Tendencies of Professionalization Among First-Year Students in 22 Countries, 
Norwood, Ablex Publishing Corporation, 1994, 210 p. en D. WEAVER (ed.), The Global Journalist. News People Around 
the World, Cresskill, Hampton Press, 1998, 492 p. De raakpunten hebben onder meer te maken met het grote belang dat 
aan de journalistieke autonomie wordt gehecht. Onder de journalistiek-ethische principes blijkt vooral het respect voor de 
vertrouwelijkheid van de bronnen een universeel journalistiek principe te zijn. 

166  C. HAMELINK, “Towards an International Code of Ethics” (hoofdstuk V), in INTERNATIONAL ORGANISATION OF 
JOURNALISTS, Professional Codes in Journalism, Praag, 1979, http:// www.media-
accountability.org/library/Hamelink_int_code.doc. 

167  C. CHRISTIANS en K. NORDENSTRENG, “Social Responsibility Worldwide”, J.M.M.E. 2004, vol. 19, afl. 1, 20-25.  
168  M. PERKINS, “International Law and the Search for Universal Principles in Journalism Ethics”, J.M.M.E. 2002, vol. 17, afl. 

3, 193-208; C. HAMELINK, “Can Human Rights be a Foundation for Media Ethics?”, in B. PATTYN (ed.), Media Ethics. 
Opening Social Dialogue, Leuven, Peeters, 2000, 115-123. Volgens HAMELINK zou dat leiden tot een media-ethiek die 
vertrekt vanuit drie basisprincipes van mensenrechten: billijkheid, onschendbaarheid/integriteit en vrijheid. Tegelijk 
waarschuwt hij dat die principes weliswaar een waardevolle basis leveren voor een professioneel-ethische dialoog, maar 
niet geschikt zijn voor de constructie van een op mensenrechten geïnspireerde gedragscode.  

169  H. STRENTZ, “Universal Ethical Standards”, J.M.M.E. 2002, vol. 17, afl. 4, 265 e.v. 
170  I. BEALES, Imperfect freedom. The case for self-regulation in the Commonwealth Press, Commonwealth Press Union en 

Press Complaints Commission, 2002, 4; R. HERRSCHER, “A Universal Code of Journalism Ethics: Problems, Limitations, 
and Proposals”, J.M.M.E. 2002, vol. 17, afl. 4, 280-285. 
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verdedigen en bevorderen en meewerken aan algemene maatschappelijke vooruitgang.171 Laitila 
komt op basis van haar Europees vergelijkend onderzoek tot een soortgelijke lijst rond principes als 
het betrachten van waarheidsgetrouwheid bij het garen, verwerken en verspreiden van informatie ; 
het beschermen van de vrijheid van expressie en commentaar, principes van gelijkheid en non-
discriminatie, het gebruiken van eerlijke methoden van informatiegaring, respect voor bronnen en 
de referenten, voor auteursrecht en tot slot onafhankelijkheid en integriteit. Zij stelt daarbij echter 
zelf al de (terechte) vraag of een gemeenschappelijke code niet méér dient te zijn dan de gemene 
deler uit de diverse nationale codes.172 Bovendien blijken codes in de praktijk vaak uit een min of 
meer toevallige en losse verzameling van principes te bestaan zodat uit het ontbreken van een 
bepaald principe in de code geen conclusie getrokken kan worden over de gelding van dat principe. 
Het is niet omdat een code niet verwijst naar de plicht om waarheidsgetrouwheid na te streven dat 
deze stelregel niet algemeen gedragen zou zijn. Het is integendeel mogelijk dat een principe zo 
algemeen wordt aanvaard dat niet de nood wordt gevoeld om het op te nemen.173 

2. WENSELIJKHEID - Een tweede belangrijk aspect heeft te maken met de wenselijkheid van een 
dergelijke onderneming. Het spreekt voor zich dat van diegenen die voorbehoud maken bij de 
vaststelling van codes op het redactionele of het nationale niveau, evenmin veel enthousiasme 
verwacht kan worden waar het gaat om de redactie van codes op het internationale plan, behalve 
dan wanneer dat de enige weg blijkt om een einde te maken aan de regelmatig terugkerende 
pogingen tot het maken van internationale voorschriften. In zijn voorwoord bij Communication 
ethics and global change schrijft George Gerbner: “If ethics is a word that makes journalists 
squirm, international ethics makes them see red. And not without reasons.”174  

Argumenten pro - Onder de voorstanders worden ter verdediging van de idee minstens vier 
argumentatielijnen gevolgd. Voor wat Europa betreft, worden zij mooi geïllustreerd en vertolkt door 
de aangehaalde Aanbeveling 1215 (1993) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa en de teksten van de vierde Ministeriële conferentie met betrekking tot de massamedia.175 
Zij verantwoorden de nood aan een internationale code in de eerste plaats vanuit het publiek. Een 
dergelijke démarche zou met name een middel kunnen zijn om het publieke wantrouwen ten 
aanzien van de media te keren. Een tweede argument is er één van continuïteit. De vaststelling van 
een globale ethische code zou een logisch antwoord zijn op de claims die al sinds meer dan vijftig 
jaar bestaan. Ten derde kan verwezen worden naar de globalisering van de mediamarkt, die maakt 
dat zich over de grenzen heen dezelfde ontwikkelingen aftekenen, waarvoor in ieder geval nieuwe 
en misschien best multinationale antwoorden moeten worden gezocht. Vanuit het standpunt van het 
publiek kan het daarenboven aangewezen zijn om te streven naar een soortgelijke oplossing in alle 
landen. Een laatste argument is dat op die manier een internationaal en gezaghebbend model kan 
worden geboden aan nieuwe democratieën. In repressieve regimes zouden – internationaal 
geaccepteerde – codes daarenboven een gezaghebbende morele steun kunnen bieden aan de 
journalist. 

Argumenten contra - Geen van de argumenten is op zich erg overtuigend. Het argument dat het 
vertrouwen van het publiek daalt, kan weliswaar een argument zijn voor een herbekijken en 
versterken van de media-ethiek, maar impliceert op zich niet dat dat op een transnationaal niveau 

 
                                                 
 
171  C.-J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability Systems, 45; C.-J. BERTRAND, Media Code of Ethics: Building Blocks, 

april 2003, http://www.presscouncils.org/library/AAA_Synthetic_Code_5_03.doc. 
172  T. LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 542-543. 
173  T. LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 542; T. LAITILA, “Codes of Ethics in 

Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, University of Tampere: Departement of 
Journalism and Mass Communication, 1995, 67. 

174  In T. COOPER (ed.), Communication ethics and global change, New York, Longman, 1989. 
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dient te gebeuren. Evenmin is zeker dat in deze ingreep voldoende hefbomen schuilen om het 
vertrouwen daadwerkelijk opnieuw op te krikken. Het argument dat transnationale initiatieven een 
voorbeeldfunctie zouden kunnen vervullen, snijdt wellicht wel hout. De Code van de Internationale 
Federatie van Krantenuitgevers (de voorloper van de World Association of Newspapers) uit 1981 
stelde zich dat overigens uitdrukkelijk tot doel: “The code is not only a formal statement of the 
principles which govern responsible newspaper publishing in the West, but is also designed to serve 
as a model to the emerging newspaper industries of the Third World. In other words, it represents a 
FIEJ initiative to offer an alternative ideology to developing countries from that offered by the 
Soviet Union, one that reflects press freedom and responsibility in the context of a democratic 
society”.176 Anderzijds stelt men hiermee wel hoge eisen aan de solidariteitszin van de journalist ten 
aanzien van hun collega’s in transitionele regimes.177 Bovendien wordt nogal erg gemakkelijk 
uitgegaan van de transponeerbaarheid van de Westerse code-projecten naar andere 
maatschappelijke contexten. In de Europese context heeft het argument tot slot veel aan kracht 
verloren nu zowat alle Europese staten een eigen deontologische code hebben ontwikkeld zonder 
dat daarvoor een supranationaal model nodig is gebleken.  

Niettegenstaande de globalisering van de economie, de politiek en de samenleving en de 
herhaaldelijke pogingen om tot bruikbare internationale standaarden te komen, blijft het debat met 
betrekking tot de journalistieke ethiek dus vooral bloeien op het niveau van de individuele bedrijven 
en professionele organisaties.178 In ieder geval leert de geschiedenis dat het in veel gevallen reeds 
uiterst moeilijk is om op het nationale niveau te komen tot een representatieve en gezaghebbende 
vaststelling van de in het beroep gangbare standaarden.179  

AFDELING 2. PERSRADEN 

De vaststelling van gedragsregels in codes heeft in de meeste landen een logisch vervolg gekregen 
in de creatie van persraden die zijn belast met het toezicht op de naleving van deze codes. Gezien 
het veeleer statische karakter van de journalistieke codes, zijn zij vandaag zelfs het belangrijkste 
forum waarlangs de journalistieke deontologie zich ontwikkelt. Aan heel wat van die raden zijn op 
zich al doctorale of andere studies gewijd. Het kan niet de bedoeling zijn deze analyses hier 
allemaal over te doen. We bespreken daarom de belangrijkste algemene kentrekken van de 
persraden die zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld en illustreren de vele verschillen aan de 
hand van enkele, meer in detail uitgewerkte korte ‘casestudies’. Aangezien er een algemene 
consensus bestaat dat persraden afgestemd dienen te worden op de nationale eigenheid, is een 
dergelijk onderzoek naar voorbeelden uit de ons omringende landen vruchtbaarder dan de 
exhaustieve beschrijving van één welbepaalde persraad. 

§1. Concept 

BEGRIPSAFBAKENING - Onder de noemer ‘persraad’ verwijzen we hier naar organen die in het kader 
van zelfregulering tot stand komen om bij te dragen tot de formulering en handhaving van de 
professionele standaarden van de journalist. Deze ruime omschrijving behoeft uiteraard verfijning. 
De literatuur over persraden overschouwend, valt opnieuw een grote diversiteit aan definities en 
opvattingen op. Belangrijke twistpunten zijn onder meer de mate van autonomie en vrijwilligheid 

 
                                                 
 
176  Deze doelstelling is ongetwijfeld (mede) ingegeven door de omstandigheden waarin de code tot stand kwam. Het was de 

internationale uitgeversvereniging er immers om te doen een alternatief te bieden voor de plannen van de Unesco om van 
bovenuit de regels van de journalistieke ethiek vast te stellen. 
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die vereist zijn opdat van een persraad sprake kan zijn, de partijen die bij de oprichting en werking 
ervan betrokken kunnen zijn en de taken die aan persraden kunnen worden toegeschreven. Veel van 
die discussies hangen samen met een verschillende opvatting over de reikwijdte van het concept 
‘zelfregulering’. Hier bewijst met andere woorden de graduele invulling die in het eerste deel ten 
aanzien van zelfregulering is bepleit, zijn diensten.  

TERMINOLOGIE - Naar terminologie toe kan voorafgaandelijk worden opgemerkt dat ‘persraad’ veelal 
gebruikt wordt als algemene term, ook om raden aan te duiden wier bevoegdheid verder reikt dan de 
schrijvende pers. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook worden teruggevonden: ‘ereraad’, ‘Raad voor de 
Journalistiek’ (in Nederland en België), ‘raad voor deontologie’ of het ruimere ‘Opinieraad voor de 
massamedia’ (Zweden).180 Vooral in de Franstalige West en Centraal Afrikaanse landen duiken de 
laatste jaren - met de steun van de internationale gemeenschap - soortgelijke adviserende instituties 
op onder de naam ‘media observatoria’, waarvan sommigen zullen aannemen dat zij niettemin ook 
tot de groep van de persraden mogen worden gerekend. In ieder geval is ‘persraad’ vooralsnog de 
meest courante term, zij het dat meteen duidelijk is geworden dat persraden velerlei vormen kunnen 
aannemen. 

LITERATUUROVERZICHT - Een korte rondleiding langsheen de in de literatuur voorgestelde 
begripsomschrijvingen maakt dat duidelijk. De Parijse hoogleraar Claude-Jean Bertrand, die tal van 
publicaties over persraden en andere verantwoordelijkheidsmechanismen op zijn naam heeft staan, 
merkte begin jaren negentig al op dat de term ‘persraad’ zowel in theorie als in praktijk zoveel 
verschillende invullingen heeft gekregen dat het gebruik van de term gedurende enkele jaren 
verboden zou moeten worden. In een verzamelwerk over verantwoordelijkheidssystemen (in het 
licht van zijn hoger aangehaalde M*A*S-concept) uit 2003 blijft hij er bij dat persraden in zoveel 
vormen bestaan dat een eenheidsdefinitie zich zou moeten beperken tot het betekenisarme: “a group 
of people whose concern for the quality of media has led them to use their moral authority with the 
intent of improving them”. Een negatieve begripsomschrijving is eenvoudiger te geven: “A press 
council is not an office of governmental censorship, nor an internal self-censorship bureau, nor a 
lobby serving media owners, nor a union of professional journalists, nor an arbitration agency to 
settle disputes among media, nor a branch of a media users association”.181 Andere studies trachten 
wel een meer specifieke betekenis aan het concept persraad te geven. Clement Jones kwam in 1979 
in opdracht van de Unesco zo’n vijftig persraden op het spoor. Hij zocht niet zozeer aanknoping bij 
het al dan niet vrijwillig karakter van een persraad, maar stemde zijn selectie af op de niet-
gouvernementele organen die een bemiddelende rol vervullen tussen de verschillende segmenten 
van de massamedia en het publiek. Hij vulde daarbij wel aan dat persraden meestal vrijwillig zijn 
ingericht en steunen op de financiële inbreng van de perssector zelf.182 In zijn proefschrift over de 
Nederlandse Raad voor de Journalistiek uit 1975 hanteerde Jan De Meij een striktere omschrijving: 
“organen, in het leven geroepen door beroepsorganisaties op het terrein van de massamedia, 
bestaande uit vertegenwoordigers van deze organisaties en (meestal) publieksleden, waarvan de 
meest kenmerkende taken zijn het waken over de handhaving van de persvrijheid en het op klacht 
of op eigen initiatief toetsen van gedragingen van persorganen (in enkele landen ook van de 
omroep) aan de publicistische ethiek, terwijl zij zich beperken tot het uitspreken van een opinie over 
de onderzochte zaak, die wordt gepubliceerd in de eerste plaats door het medium waartegen de 
 
                                                 
 
180  Voor raden die zich ook uitspreken over de omroep ligt in se de term ‘mediaraad’ of ‘massamediaraad’ meer voor de hand 

dan de term ‘persraad’, ware het niet dat deze term bijvoorbeeld in België reeds in gebruik was om een ander orgaan aan te 
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Creskill, Hampton Press, 2003, 110. 
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uitspraak is gericht”.183 Centraal in de definitie van De Meij staat het opiniërende karakter van de 
uitspraken van een persraad. Op deze basis onderscheidt De Meij immers ‘persraden’ van 
zogenaamde ‘ereraden’. Een ereraad heeft in zijn opvatting enerzijds een beperktere reikwijdte, 
doordat hij zich alleen uitspreekt over gedragingen van zijn leden, maar anderzijds ook meer 
uitgebreide bevoegdheden doordat hij in het kader van het verenigingstuchtrecht sancties kan 
hanteren.184 Bij een persraad daarentegen is het irrelevant of de persoon, dan wel het orgaan 
waartegen de uitspraak is gericht lid is van een der organisaties die de raad hebben opgericht. Daar 
staat tegenover dat de persraad slechts opinies kan uiten, waaraan geen sancties verbonden zijn.  

Ook in meer recente studies is het begrip nog niet uitgeklaard. Sonninen en Laitila baseren zich in 
een studie uit 1995 ter voorbereiding van de eerste internationale conferentie van de World 
Association of Press Councils op het criterium van de vrijwilligheid. Organen die op een overheids- 
of vergelijkbare basis opereren, kunnen in hun ogen niet gezien worden als persraden in de originele 
betekenis van het woord, zelfs al worden ze wel zo genoemd. Niettemin houden zij in hun studie 
ook rekening met enkele organen waar de overheid minstens een groot aandeel heeft gehad in de 
oprichting.185 De Oxford-studie Self-Regulation of Digital Media Converging on the Internet uit 
2004 gaat uit van volgende definitie: “For present purposes press councils are defined as 
independent bodies which deal with complaints from the public about the content of the print 
media.”186 

VRIJWILLIGHEID VERSUS AUTONOMIE - Een belangrijke bron van meningsverschillen in de 
begripsomschrijving van persraden hangt samen met het feit dat nu eens de nadruk wordt gelegd op 
de vrijwilligheid, dan weer op de autonomie van de ingerichte organen. De klemtoon op het eerste 
element, vrijwilligheid, impliceert dat raden die een aanknopingspunt krijgen in een wet of waarbij 
de overheid bijvoorbeeld bijdraagt tot de financiering, buiten de definitie van een persraad vallen. 
We zagen hoger echter dat zelfregulering zelden in zijn zuivere vorm voorkomt. Dat is in dit geval 
niet anders. Een consequente toepassing van een dergelijk strikt criterium zou daarom ons inziens 
een al te sterke inperking inhouden ten aanzien van het aantal te bestuderen raden. Zelfs auteurs die 
de vrijwilligheid en onafhankelijkheid ten aanzien van de overheid beklemtonen, hebben er 
trouwens zelden problemen mee om bijvoorbeeld het Deense voorbeeld in hun surveys op te nemen, 
terwijl het daar gaat om een persraad die formeel - gezien zijn wettelijke basis - een officieel 
karakter heeft. De motivering daarvoor lijkt dan te zijn dat de wettelijke basis die persraad in 
concreto niet verhindert om onafhankelijk op te treden.187 
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AUTONOMIE ALS AANKNOPINGSPUNT - Het decisieve criterium dient naar ons aanvoelen dan ook gelegd 
te worden in de autonomie van het orgaan.188 Die autonomie wordt dan in de eerste plaats afgemeten 
aan de afstand tussen het orgaan in kwestie en de overheid. Een persraad kan dan zijn oorsprong 
vinden in een wet, maar bepalend zal zijn in hoeverre hij zich in zijn werking kan distantiëren van 
de overheid. Het kenmerk van de autonomie dient echter ook ten aanzien van andere betrokkenen 
geëvalueerd worden. De persraad mag evenmin al te dicht aan de zijde van het publiek, aan de zijde 
van de journalisten of aan de zijde van de mediadirecties staan. Ten aanzien van al die partijen moet 
een gezonde afstand kunnen worden bewaard. Het laat zich raden dat de mate van autonomie dan 
ook het voorwerp uitmaakt van een voortdurende discussie. Vanuit het publiek krijgen persraden 
vaak het verwijt teveel aan de zijde van de media te staan. De mediabedrijven verwijten persraden 
omgekeerd voornamelijk de kaart te trekken van het publiek of de overheid, bijvoorbeeld door de 
mogelijkheidvoorwaarde te bieden voor een strenger vervolgingsbeleid ten aanzien van de 
journalistiek. Vanuit de journalistiek klinkt dan soms weer het verwijt dat persraden de speelbal zijn 
van de mediadirecties, die er louter een middel in zien om de overheid te doen afzien van 
bijvoorbeeld strengere strafbaarstellingen. Niettemin blijft het kenmerk van de autonomie, hoe 
moeilijk het in de praktijk ook te realiseren is, één van de wezenskenmerken van een persraad. 
Opmerkelijk is overigens dat precies het kenmerk van de autonomie het voorwerp uitmaakt van een 
internationale controverse onder persraden, met name tussen de Alliance of Independent Press 
Councils of Europe en de World Assocation of Press Councils die beide claimen een representatieve 
vertegenwoordiging van persraden te vormen. De Alliance of Independent Press Councils of Europe 
verwijt de WAPC dat zij voornamelijk overheidsgebonden persraden groepeert en dus geen ware 
vereniging van persraden is.189 

MOEILIJK IN KAART TE BRENGEN FENOMEEN - Het gevolg van al deze discussies is dat het fenomeen 
‘persraden’ moeilijk grijpbaar is. Daarbij komt dat de louter vrijwillige basis van persraden er toe 
kan leiden, dat er weinig sporen van terug te vinden zijn. Zeker naarmate persraden zich meer 
terugplooien op de interne werking ten aanzien van de eigen sector, is het soms moeilijk het bestaan 
ervan te achterhalen. Voor zover dat bestaan al kan worden vastgesteld, is het bij gebrek aan 
transparantie over de eigen werkzaamheden bovendien vaak erg moeilijk om zicht te krijgen op de 
concrete werking en impact ervan. Dat wordt nog versterkt door de vaststelling dat veel persraden 
een woelig bestaan kennen. Anders dan codes die ondanks hun beloftes van flexibiliteit veelal een 
vrij statisch bestaan leiden, is het landschap van persraden voortdurend in beweging. Persraden zijn 
immers zelden onomstreden. Zij ontstaan veelal uit een conflict- of crisissituatie in de van nature 
gespannen driehoeksverhouding tussen de media, het publiek en de overheid. Meestal blijft die 
conflictuele voedingsbodem een smeulend vuur onder het bestaan van de persraad, dat met 
geregelde intervallen opnieuw oplaait. Persraden slagen er dan ook zelden in om tot het meubilair 
van de democratie te gaan behoren. Zij blijven steeds een onderdeel van een politiek en 
maatschappelijk debat en hun bestaan wordt doorgaans gekenmerkt door ups en downs. Het gevolg 
van dat alles is dat persraden moeilijk in kaart te brengen zijn. Dat verklaart wellicht waarom 
betrouwbaar internationaal vergelijkend onderzoek over persraden relatief schaars is.190 

Niettemin is het fenomeen sinds de jaren negentig onmiskenbaar aan een remonte bezig, zowel door 
de hervorming van een aantal bestaande raden, als door de oprichting van nieuwe exemplaren 

 
                                                 
 
188  Zie ook het proefschrift van DE MEIJ, waarin deze vaststelt dat het criterium van de onafhankelijkheid ten opzichte van de 

overheid het enige vergelijkingspunt is tussen de voor het overige onderling sterk verschillende persraden (J.M. DE MEIJ, 
De vrijheid en de verantwoordelijkheid van de pers. Een onderzoek naar de betekenis van de Raad voor de journalistiek in 
het kader van de informatievrijheid, 1975, 144). 

189  Zie verder. 
190  Daarbij moet worden opgemerkt dat de meeste persraden inmiddels hun weg naar het internet hebben gevonden, zodat het 

aanzienlijk eenvoudiger is geworden om kennis te krijgen van hun werkzaamheden. Persraden als de Press Complaints 
Commission (VK), de Raad voor de Journalistiek (Ned.) en de Duitse Presserat beschikken over uitgebreide websites 
waarop naast algemene informatie ook hun adviezen en jaarverslagen terug te vinden zijn. 
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§2. Opdracht en doelstellingen 

VIER MOGELIJKE KERNOPDRACHTEN - De kerntaken die persraden meestal toebedeeld krijgen, laten 
zich in vier clusters van opdrachten samenvatten: zelfontplooiing, zelfbescherming, zelfevaluatie en 
zelfcontrole. Opmerkelijk is dat de talrijke kritieken op persraden zelden deze basisopdrachten in 
vraag stellen. De kritieken hebben nagenoeg altijd betrekking op de wijze waarop de persraden 
slagen in hun zelfgestelde opdrachten.  

Zoals zo vaak het geval is, zijn ook deze opdrachten niet strikt van elkaar te scheiden. Bovendien 
nemen niet alle persraden deze vier functies gelijktijdig en in gelijke mate op zich. Afhankelijk van 
de concrete context kunnen zich accentverschillen voordoen of kunnen verschuivingen optreden 
waarbij na verloop van tijd de ene opdracht een andere overschaduwt. Zo waren de eerste persraden 
in hoofdzaak ‘ereraden’, gericht op de bescherming van de eer en de waardigheid van het 
journalistieke beroep.191 Gaandeweg is hun opdracht meer opgeschoven in de richting van 
zelfcontrole, ten behoeve van het publiek. Maar klemtonen kunnen ook verschillen van land tot 
land. Op een congres over persraden aan het Gentse departement communicatiewetenschappen in de 
jaren zeventig werd dan ook vastgesteld dat er geen ‘one size fits all’-oplossing voor persraden 
bestaat. Zij zijn per definitie nationaal gekleurd, wat inhoudt dat zij moeten “aangepast zijn aan de 
bestaande structuur en infrastructuur van de geschreven pers, komplementair aan de vigerende 
wetgeving en gekonditioneerd door de eigen problematiek.”192  

ILLUSTRATIE - Zo is het duidelijk dat de persraad voor de West-Duitse pers na WOII vanuit een totaal andere 
startpositie vertrok dan de stevig in een democratische staatsstructuur gewortelde Britse persraad. Dat vertaalt 
zich in het feit dat het accent van die laatste vooral op de functie van zelfcontrole ligt. Het succes van 
zelfregulering wordt er vooral afgelezen aan de mate waarin met name de Press Complaints Commission er in 
slaagt om daadkrachtig op te treden tegen schendingen van de privacy. In Duitsland daarentegen was de 
Presserat, zeker in oorsprong, vooral bedoeld om de persvrijheid steviger te verankeren na jaren van 
dictatuur.193 Daar lag de klemtoon met andere woorden meer op de functie van zelfbescherming. Zoals we 
zullen zien weerspiegelt dat verschil in klemtoon zich ook in de samenstelling van beide organen. In de 
Presserat zitten vooralsnog geen leden van het publiek, daar waar zij in de PCC de meerderheid uitmaken.  

1. ZELFONTWIKKELING - De eerste doelstelling, zelfontwikkeling, verwijst opnieuw naar de hoger 
uiteengezette professionaliseringsdiscussie. Het oprichten van organen die de beroepsregels verder 
kunnen verfijnen en kunnen toezien op hun naleving, maakt deel uit van een 
professionaliseringsproces, waarbij de beroepsgroep zich een eigen identiteit aanmeet.194 Het is 
deels vanuit die optiek dat de internationale gemeenschap zoals gezegd de vorming van persraden 
over de hele wereld ondersteunt. In en door de adviespraktijk van persraden kunnen zich 
normenkaders ontwikkelen voor goede en ethisch verantwoorde journalistiek. In sommige landen 
hebben persraden daartoe hun eigen codes, in andere landen beroept de persraad zich op algemene 
gedragscodes die door mediawerkers, al dan niet in samenwerking met anderen, zijn geredigeerd. 
Soms krijgen persraden ook een stimulerende rol opgelegd op het vlak van de opleiding en 
bijscholing van journalisten. 

2. ZELFBESCHERMING - Al even belangrijk is de aan persraden toegeschreven opdracht om te waken 
over de persvrijheid. In het licht van deze taak van ‘zelfbescherming’ - de term is hier neutraal 

 
                                                 
 
191  Zie in dat verband bijvoorbeeld de hoger aangehaalde aanhef van het Franse Charte des devoirs professionnels des 

journalistes français (1918): “Un journaliste, digne de ce nom”.  
192  P. KLUYSKENS, “Inleidend woord”, in X., Persraden pro en contra. Referaten van het Zevende Vlaams Congres voor 

Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 6-13. 
193  H. PÖTTKER en K. STARCK, “Criss-Crossing Perspectives: contrasting models of press self-regulation in Germany and the 

United States”, Journalism Studies 2003, afl. 1, 48. 
194  J.C. JONES, Déontologie de l’information: code et conseils de presse: étude comparative des règles de la morale pratique 

dans les métiers d’information à travers le monde, Parijs, Unesco, 1981, 63. 
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gebruikt - kan een persraad de opdracht hebben om ongerechtvaardigde inmengingen in de 
persvrijheid aan de kaak te stellen en overheden van advies te dienen indien zij initiatieven ten 
overstaan van de pers overwegen.  

Zelfbescherming heeft in het kader van de opdrachten van persraden ook nog een andere, zij het 
verwante, betekenis. Zij houdt in dat de zichzelf regulerende media-actoren zich door de oprichting 
van persraden kunnen verweren tegen claims van buitenuit – komende van de overheid of de private 
sector – voor een meer stringente mediaregulering. Jones schrijft daarover: “The first of several 
functions which a media council usually performs is that of acting as a safety-valve, or as a buffer-
state. It is a mediator between the mass media and the masses to whom the communication is 
addressed. It is an organisation standing apart and preferably aloof from both, but it must be trusted 
by both”.195  

ILLUSTRATIE - Om die reden komen persraden, net als vele andere vormen van zelfregulering, veelal onder 
druk van de overheid tot stand.196 Het schoolvoorbeeld is de Press Complaints Commission die ontstond uit 
de as van de Press Council, nadat een overheidscommissie het falen van die laatste had vastgesteld en een 
voorstel voor privacywetgeving had uitgewerkt. Maar er zijn talloze andere voorbeelden te noemen. De 
Zweedse ombuds-institutie werd eind jaren zestig gecreëerd in een periode waarin het parlement een voorstel 
voor een overheidsombudsman besprak. In Finland werd in vergelijkbare omstandigheden in 1968 de 
Massamediaraad (Julkisen Sanan Neuvosto) opgericht op een moment waarop het Finse Parlement 
bijkomende mediawetgeving overwoog.197 De Duitse Persraad uit 1956 was evenzeer bedoeld als 
tegenargument voor aangekondigde perswetgeving. De oprichting van de Mediaraad van Tanzanië – om eens 
buiten de Europese grenzen te kijken – was eveneens een reactie op een regeringsvoorstel om het 
journalistieke beroep nader te reguleren.198 

In principe geldt de opdracht van zelfbescherming niet alleen tegenover de overheid, maar ook 
tegenover economische ontwikkelingen. Idealiter kan het moreel gezag van persraden de journalist 
mee afschermen tegen onredelijke eisen van zijn werkgever of opdrachten die ingaan tegen de 
journalistieke deontologie. Op dit punt kunnen persraden echter zelden een indrukwekkend 
palmares voorleggen. Zij richten zich in hun functioneren nog steeds in hoofdzaak op de 
afscherming van het beroep tegenover de overheid.  

3. ZELFEVALUATIE - Onder het etiket ‘zelfevaluatie’ begrijpen we de – meer zeldzame – functie voor 
persraden om algemene ontwikkelingen in de mediasector op te volgen, bijvoorbeeld toegespitst op 
de bewaking van concentratietendenzen en het pluralisme in de media, en er verslag over uit te 
brengen.199 Deze opdracht komt ten dele terug in de mogelijkheid die sommige persraden hebben 
om uit eigen initiatief adviezen uit te brengen. De ervaring leert echter dat zij veelal spaarzaam 
gebruik maken van die mogelijkheid. Sommigen gaan nog verder en zien in het verlengde daarvan 

 
                                                 
 
195  JONES, 1979, 46. 
196  K. NORDENSTRENG, “European Landscape of Media Self-regulation”, in OSCE REPRESENTATIVE ON FREEDOM OF THE 

MEDIA, Freedom and Responsibility. Yearbook 1998/99, Wenen, OSCE Office of the Representative on Freedom of the 
Media, 1999, 172. 

197  T. LAITILA, “Journalistic Codes of Ethics in Europe”, E.J.C. 1995, vol. 10, afl. 4, 532; P. SONNINEN en T. LAITILA, “Press 
Councils in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, Tampere, University of Tampere: 
Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 4. 

198  De oprichtingsakte werd op 28 juni 1995 door de journalisten aangenomen. Pas twee jaar later beschikte de dertienkoppige 
Mediaraad echter over de nodige erkenningen om van start te gaan. X., Liberté et responsabilité: Les médias africains sur 
la voie de l’autorégulation, Rapport de l’atelier régional d’évaluation de l’autorégulation des médias en Afrique de l’Ouest, 
Cotonou, Benin, 28 april - 1 mei 2003, 7.  

199  Het behoorde expliciet tot de opdracht van de Engelse Press Council (1953-1991) om ontwikkelingen die de 
informatieverstrekking over zwaarwichtige aangelegenheden van publiek belang in het gedrang konden brengen, op te 
volgen en om verslag uit te brengen over de tendensen inzake persconcentraties en – monopolies (C. WHITE, “The British 
Press Council”, in X., Persraden pro en contra. Referaten van het Zevende Vlaams Congres voor 
Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 15). 
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een taak weggelegd voor persraden om ook de media-inhouden op te volgen en zo op langere 
termijn leemtes en gebreken in de berichtgeving op te sporen en waar nodig bij te sturen.200 

4. ZELFCONTROLE - De laatste bundel opdrachten is meteen de meest gekende. Persraden nemen de 
rol op van klachteninstanties, die klachten van het publiek naar aanleiding van mogelijk 
onbehoorlijk media-optreden afwegen aan de maatstaven van de journalistieke deontologie. 
Persraden hebben zich vooral genesteld in de grijze zone waar juridische actie niet mogelijk of niet 
opportuun is, bijvoorbeeld omdat gerechtelijke procedures te tijdrovend, te omslachtig of te 
kostelijk zijn.201  

ILLUSTRATIE - Die troeven worden benadrukt in de vaste slagzin “Fast, free and fair” van de Britse Press 
Complaints Commission. Heel wat persraden spelen die troeven uit door ook veel aandacht te besteden aan 
bemiddeling tussen de klagers en de betrokken media. De formele klachtenbehandeling wordt dan slechts een 
ultimum remedium.202 Dat is bijvoorbeeld het geval in Zweden waar de Zweedse persombudsman 
(Allmänhetens Pressombudsman) tracht om de klachten over de journalistieke praktijk in der minne af te 
handelen, alvorens ze, indien de bemiddelingspoging mislukt en het dossier voldoende zwaarwichtig is, over 
te maken aan de eigenlijke persraad. De persraad fungeert dus voornamelijk als een beroepsinstantie tegen de 
beslissingen van de ombudsman. Volgens de website van de Zweedse persraad belandt uiteindelijk zo’n dertig 
procent van de klachten daadwerkelijk bij de Persraad, hetzij op vraag van de persombudsman, hetzij op 
verzoek van de partijen wanneer de persombudsman de zaak zonder gevolg wil klasseren. Tussen de tien en 
de vijftien procent van alle zaken mondt uiteindelijk uit in een formele kritiek vanwege de persraad op het 
medium in kwestie. Zeventig procent van de zaken worden dus voordien reeds afgesloten, bijvoorbeeld omdat 
zij duidelijk ongefundeerd zijn of omdat de klager inmiddels genoegdoening verkreeg door de publicatie van 
een rechtzetting of een antwoord. Ook de Britse Press Complaints Commission heeft een bemiddelingsfase 
ingebouwd in haar procedure. Ook daar wordt het merendeel van de klachten afgehandeld zonder formele 
beslissing van de PCC.  

Een belangrijk verschilpunt met een juridische procedure blijft dat persraden doorgaans geen dwang 
kunnen verbinden aan hun werking. Zij kunnen in de regel niemand tot medewerking aan hun 
procedures verplichten en kunnen doorgaans geen sancties opleggen. Hun oordeel beperkt zich tot 
een morele stellingname.203 Dat gebrek aan juridische sancties vormt volgens sommigen meteen ook 
de achilleshiel van de door persraden uitgeoefende zelfcontrole. Er zijn daarom verschillende 
voorstellen gedaan om de uitspraken van persraden meer kracht bij te zetten. Gedacht wordt dan 
bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de perssteun te koppelen aan het respect voor de 
journalistieke deontologie.204  

INTERNE VERSUS EXTERNE FUNCTIES - Van de vier genoemde opdrachten zijn er twee, zelfverdediging 
en zelfontplooiing, gericht op de identiteitsvorming en bescherming van de eigen beroepsgroep. De 
twee andere, zelfevaluatie en zelfcontrole, dragen een externe component van verantwoording in 
zich. Dat sluit uiteraard aan bij de twee basisdoelstellingen die hoger aan journalistieke codes 
werden toegeschreven: het opnemen van professionele verantwoordelijkheid en de bescherming van 

 
                                                 
 
200  C.-J. BERTRAND, “Media Accountability: The Case for Press Councils”, InterMedia 1990, vol. 18, afl. 6, 10-15. 
201  C. WHITE, plaatsvervangend secretaris van de Britse Press Council op het Zevende Vlaams Congres voor 

Communicatiewetenschap in 1976 (C. WHITE, “The British Press Council”, in X., Persraden pro en contra. Referaten van 
het Zevende Vlaams Congres voor Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 15. 

202  Zo bijvoorbeeld de Australische Press Council, de Britse Press Complaints Commission en de Vlaamse Raad voor de 
Journalistiek. 

203  Een uitzondering daarop is Zweden, waar de persraad kranten die de goede journalistieke praktijk met de voeten hebben 
getreden, een administratieve boete kan opleggen tot ongeveer 2.500 euro (X., Self-Regulation of Digital Media 
Converging on the Internet: Industry Codes of Conduct in Sectoral Analysis, Programme in Comparative Media Law & 
Policy, Oxford University Centre for Socio-Legal Studies, 30 april 2004, 23). 

204  De piste werd onder meer geopperd tijdens een regionale bijeenkomst van Westafrikaanse persraden: X., Liberté et 
responsabilité: Les médias africains sur la voie de l’autorégulation, Rapport de l’atelier régional d’évaluation de 
l’autorégulation des médias en Afrique de l’Ouest, Cotonou, Benin, 28 april-1 mei 2003, 14. Zij circuleert ook in ons land 
(zie infra). 
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de professionele identiteit en autonomie. Op zich zijn beide doelstellingen perfect met elkaar 
verzoenbaar. Het feit dat een persraad adviezen uitspreekt waarin hij een bepaalde journalistieke 
praktijk kan veroordelen, doet geen afbreuk aan de onafhankelijkheid en vrijheid van de 
journalistiek. Meer nog, de persraad kan door een daadkrachtige zelfcontrole precies bijdragen tot 
die onafhankelijkheid door de overheid op afstand te houden. Niettemin rijzen in dit verband vaak 
conflicten en spanningen, die zich laten samenvatten als een conflict tussen de ‘logica van de 
ledenbinding’ en de ‘logica van de beïnvloeding’ zoals we dat in deel één bij Schmitter en Streeck 
terugvonden.205 Persraden steunen doorgaans louter op vrijwilligheid. Om hun leden aan zich te 
binden, dienen zij succesvol te zijn in het afweren van overheidscontrole en het vrijwaren van de 
onafhankelijkheid van de journalist. Veelal zijn zij met die initiële doelstelling ook opgericht. Maar 
tegelijk dienen zij de overheid en het publiek ervan te overtuigen dat zij hun verantwoordelijkheid 
ernstig nemen en daadwerkelijk optreden tegen ontsporingen in de journalistiek. Het resultaat is dat 
persraden nu eens verweten wordt dat zij zelf beperkingen invoeren ten aanzien van het beroep, of 
dan weer wordt aangewreven dat zij zozeer opgaan in hun rol om de persvrijheid te bewaken, dat zij 
slechts een symbolische rol opnemen in de bewaking van het beroep.206 In dat laatste geval begint 
de zelfverdediging naar zelfbediening te neigen. 

Als reactie op dat spanningsveld heeft een aantal persraden de taak van zelfverdediging gaandeweg 
afgestoten om zich volledig te wijden aan de diensten ten opzichte van het publiek en het opvolgen 
van en protesteren tegen restricties op de persvrijheid aan andere instituties over te laten. Daarin 
schuilt bijvoorbeeld één van de grote verschilpunten tussen de oude Press Council en de Press 
Complaints Commission. Die laatste kijkt enkel toe op de gedragscode voor kranten, daar waar de 
eerste zich ook de bescherming van de persvrijheid tot doel stelde.207 Andere persraden, zoals de 
Australische, combineren nog steeds beide invalshoeken, door niet alleen klachten te behandelen, 
maar ook uit naam van de pers schendingen van de persvrijheid aan de kaak te stellen.208  

Omgekeerd nemen niet alle instituties die de naam ‘persraad’ krijgen de taak op zich om klachten te 
behandelen. De hoger genoemde Afrikaanse media observatoria hebben in eerste instantie de 
opdracht om de media-ontwikkelingen op te volgen en impulsen uit te zenden voor een verbetering 
van de mediakwaliteit.209 

§3. Ontstaan en evolutie 

ONTSTAAN - Persraden ontstonden omstreeks hetzelfde tijdstip als de journalistieke codes, aan het 
begin van de 20ste eeuw. In Zweden werd in 1916 al een ereraad opgericht. Finland en Noorwegen 
volgden eind jaren twintig.210 Maar deze raden stonden doorgaans nog ver af van het huidige model 
van persraad. Zij hielden zich aanvankelijk hoofdzakelijk bezig met de behandeling van 

 
                                                 
 
205  W. SCHMITTER en P.J. STREECK, 1981, 49-50, geciteerd door B. DE VROOM, Verenigde Fabrikanten, 10. 
206  H. PIGEAT en J. HUTEAU, Déontologie des médias. Institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde, Parijs, 

Unesco, 2000, 35-36. 
207  X., Self-Regulation of Digital Media Converging on the Internet: Industry Codes of Conduct in Sectoral Analysis, 

Programme in Comparative Media Law & Policy, Oxford University Centre for Socio-Legal Studies, 30 april 2004, 23. 
208  Voor een kritiek met betrekking tot de wijze waarop de Australische Persraad die ‘janus’-rol vervult zie bijvoorbeeld P. 

O’MALLEY, “Regulation, pseudo-regulation and counter-regulation: the operation of the Australian Press Council”, Media, 
Culture and Society 1987, vol. 9, 77-82. O’MALLEY merkt op dat de Australische raad omwille van dat ontbreken van een 
daadwerkelijke controle op de pers meer aan contra-regulering, dan aan daadwerkelijke regulering doet. Volgens 
O’MALLEY moet de hoofdactiviteit van de klachtencommissie veeleer gezien worden als een vorm van klachtenbeheer 
tussen pers en nieuwsconsumenten. 

209  Engelstalige naties als Botswana, Kenia en Tanzania hebben dan weer persraden opgezet.  
210  J.C. JONES, 1979, 52, 55. Finland kende een eerste primitieve persraad in 1927 (L. MICKWITZ, “Finlande: Un MARS 

finnois: le conseil pour les médias”, in X., “Déontologie des médias: les exigences de la démocratie”, Mediaspouvoirs 
(themanummer) 1998, afl. 4, 86-89). Noorwegen volgde een jaar later.  
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meningsverschillen binnen de perswereld zelf, zodat hun betekenis beperkt bleef.211 In 1928 werd 
naar het fenomeen verwezen in een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie.212 In 1931 
volgde een eerste internationaal initiatief, in het kader van de eerste Internationale Federatie van 
Journalisten, was in die jaren een internationale ererechtbank voor journalisten actief.  

VERSPREIDING - De zich ontwikkelende initiatieven werden in de periode na de tweede wereldoorlog 
opgepikt door twee Commissies aan weerszijden van de oceaan: de reeds besproken Amerikaanse 
Commission on Freedom of the Press (1947) en de eerste Britse Royal Commission on the Press 
(1949).213 Deze laatste riep in zijn verslag de organisaties van journalisten en uitgevers van 
persorganen op om een persraad op te richten om toe te zien op de persvrijheid en gezaghebbende 
opinies uit te spreken naar aanleiding van klachten van het publiek. Na langdurig overleg en onder 
druk van het parlement kwam zo in 1953 de ‘General Council of the Press’ tot stand. Het Engelse 
voorbeeld kreeg navolging. De Duitse Bondsrepubliek (1956), Turkije (1960), Oostenrijk (1961), 
Denemarken (1964) en Finland (met de hervorming van de oorspronkelijke ereraad tot een 
massamediaraad in 1968) volgden. Ook in Nederland ontstond in 1960 een Raad voor de 
Journalistiek die ten dele naar Engels voorbeeld vorm kreeg. Buiten Europa staken persraden de kop 
op in achtereenvolgens Israël (1963), India (1965), Nieuw-Zeeland (1972) en de Verenigde Staten 
(1973).  

KORTE PIEK - De meeste persraden kwamen dus na de Tweede wereldoorlog tot ontwikkeling, met 
een piek in de jaren zestig en de vroege jaren zeventig.214 In de jaren zestig werden bovendien een 
heel aantal reeds bestaande persraden hervormd.215 Jones telde in zijn Unesco-studie in 1980 zo’n 
vijftig mediaraden of vergelijkbare organisaties over de hele wereld, wiens bevoegdheid meestal 
beperkt bleef tot de schrijvende pers.216 De ontwikkelingen in het persraad-landschap werden 
gevolgd en versterkt door een grote internationale belangstelling voor het fenomeen. Met de steun 
van onder meer de Unesco, de Raad van Europa en in de Verenigde Staten, the Twentieth Century 
Fund en de Mellett Foundation (van de krantenuitgevers) werden in die periode een heel aantal 
symposia georganiseerd en concrete experimenten gelanceerd.217  

 
                                                 
 
211  Zie bijvoorbeeld met betrekking tot de Finse ereraad: J. BRÖHMER en J. UKROW, Self-regulation of the Media in Europe. A 

Comparative legal study prepared at the request of the Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the 
Media, Saarbrücken, Institute of European Media Law, 1999, onuitg., 9. Ook de Zweedse persraad was in oorsprong 
bedoeld als een forum voor de oplossing van conflicten tussen uitgevers en journalisten, soms zelfs conflicten over 
tarieven, zie L. WEIBULL en B. BÖRJESSON, “The Swedish Media Accountability System: A Research Perspective”, E.J.C. 
1992, vol. 7, 129. 

212  C.J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability Systems, 127. 
213  In de Verenigde Staten zou later ook een commissie aangesteld door de 20th Century Fund de oprichting van een persraad 

aanbevelen. Het resultaat was de oprichting in 1973 van een National News Council, die echter tien jaar later alweer ten 
onder ging bij gebrek aan steun vanuit de perswereld. In het Verenigd Koninkrijk volgden na de eerste Royal Commission 
on the Press nog twee van dergelijke commissies, respectievelijk in 1962 en 1977, telkens met aanbevelingen voor een 
betere zelfregulering van de pers. 

214  P. SONNINEN en T. LAITILA, “Press Councils in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in Europe, 
Tampere, University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 5. 

215  De Nederlandse Persraad (opgericht in 1953) werd hervormd in 1960, de Oostenijkse in 1963, de Finse massamediaraad in 
1968 en de Noorse in 1972.  

216  J.C. JONES, Déontologie de l’information: code et conseils de presse: étude comparative des règles de la morale pratique 
dans les métiers d’information à travers le monde, Parijs, Unesco, 1981, 62. 

217  Zie bijvoorbeeld (in chronologische orde): M. LÖFFLER, Selbstkontrolle von Presse, Funk und Film, München, Beck, 1960, 
83 p.; IPI, Press councils and press codes: a summary prepared by the IPI research service on the basis of texts published 
in IPI report and other documents, Zurich, IPI, 1966, 134 p.; P.H. LEVY, The Press Council: History. Procedures and 
Cases, Londen, St Martin’s Press, 1967, 505 p.; M. LÖFFLER en J.-L. HEBARRE, Les organismes d’auto-contrôle de la 
presse à travers le monde, München, C. H. Beck, 1968 ; G. MURRAY, The press and the public: the story of the British 
press council, Southern Illinois university press Carbondale (Ill.), 1972, 243 p.; H.J. BRADLEY, “Enquiry on Press Councils, 
1971-1972”, Brussels, IFJ, 1972; W.L. RIVERS e.a., Back Talk: Press Councils in America, San Francisco, Canfield Press, 
1972; A. BALK, A Free and Responsive Press: Report for a National News Council, New York, 20th Century Fund, 1973; 
R. LOWENSTEIN, Press Councils: Idea and Reality, University of Missouri, Freedom of Information Center, 1973; X., 
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NEERGANG - Maar de interessegolf was van korte duur. Tegen het einde van de jaren tachtig waren 
veel van de persraden alweer van het schouwtoneel verdwenen of gedoemd tot figurantenrollen of 
een verdoken bestaan in de coulissen. In 1990 liet specialist Claude-Jean Bertrand er dan ook geen 
twijfel over bestaan: persraden hadden ontegensprekelijk gefaald.218 Hij stelde op dat ogenblik vast 
dat al bij al geen 10% van de naties een persraad had, ondanks de proliferatie van de democratie en 
de commerciële media.  

VERNIEUWD ELAN - Desondanks is het fenomeen vanaf de tweede helft van de jaren negentig, 
opnieuw met de steun van de internationale gemeenschap, opnieuw in opgang. Sonninen en Laitila 
tellen in hun studie uit 1995 twintig operationele Europese persraden.219 Claude-Jean Bertrand 
maakte in oktober 2004 melding van 54 actieve, waarlijke persraden (dit wil zeggen niet-
gouvernementele zelfregulerende media-instituties), verspreid over alle continenten. Dat aantal 
loopt volgens Bertrand op tot 65 indien de Afrikaanse media observatoria mee in rekening worden 
genomen en tot 80, wanneer vergelijkbare verantwoordelijkheidsmechanismen en verdwenen of 
verschijnende persraden worden meegeteld.220 Deze cijfers moeten zoals gezegd met de nodige 
omzichtigheid worden behandeld. 

ACHTERBLIJVERS - Een notoir voorbeeld van een land waar een persraad nog steeds ontbreekt is 
Frankrijk. Bertrand verklaart die afwezigheid met een verwijzing naar de relatief late vaststelling 
van de persvrijheid in dat land en de relatief – althans formeel gezien – strenge perswetgeving (met 
name in de wet van 1881) en persrechtspraak. Het gevolg is dat journalisten er een visceraal 
wantrouwen vertonen tegenover elke mogelijke (verdere) regulering van de persvrijheid.221 Dat 
maakt ook dat het debat over de journalistieke deontologie in Frankrijk pas laat, in de jaren 
negentig, is op gang gekomen, al hebben zogenaamde ontsporingen het debat sinds die tijd wel 
levendig gehouden.222 Een tweede belangrijke factor is de versnippering van de journalisten over 
velerlei organisaties en bonden, en de moeizame dialoog met de uitgevers, die ook zelf vijandig 
staan tegenover beperkingen. Tot slot speelt wellicht ook de scherpe dichotomie tussen links en 
rechts in de Franse politiek een rol. Elke vorm van kritiek op een rechts- of links-geörienteerd 
medium wordt in een dergelijke context al snel afgewezen als een partijdige aanval. Het verzet 
wordt onder meer bevestigd in een enquête uitgevoerd onder de dag- en weekbladen voor algemene 
en politieke berichtgeving die deel uitmaken van de Fédération nationale de la presse française 
(FNPF).223 Maar er duiken ook tegengestelde geluiden op. Zo bundelden enkele journalisten eind 
2006 hun krachten in een nieuwe vzw, de Association de préfiguration d’un Conseil de presse 
(APCP).224 Luidens de statuten moet de vzw de creatie voorbereiden van een persraad, als 
instrument voor de regulering van de journalistieke activiteit, als bemiddelingsinstantie tussen pers 

 
                                                 
 

Stockholm Roundtable on Press Councils, Straatsburg, Raad van Europa, 1974; J. CLEMENT JONES, Collective 
Consultations on Mass Media Councils, Parijs, Unesco, 1974; H.-D. FISCHER, K. BREUER EN H.-W. WOLTER, Die 
Presseräte der Welt: Struktur, Finanzbasis und Spruchpraxis von Medien-Selbstkontrolleinrichtungen im internationalen 
Vergleich, 1976, 529 p.; X., Persraden pro en contra. Referaten van het Zevende Vlaams Congres voor 
Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 44 p.; F. HAMON en C.-J. BERTRAND, Liberté et responsabilité de la 
presse en Grande-Bretagne: le press council, les conseils de presse dans le monde, 1977, 79 p. 

218  C.-J. BERTRAND, “Media accountability: the case for press councils”, Intermedia (International Institute of 
Communications) 1990, vol. 18, afl. 6, 10-15. Zie ook: http://www.media-accountability.org/.  

219  Met dien verstande dat zij onder meer de Vlaamse Mediaraad en de Conseil supérieur de l’audiovisuel in hun studie 
opnemen. P. SONNINEN en T. LAITILA, “Press Councils in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in 
Europe, Tampere, University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 6-7. 

220  C.-J. BERTRAND, “Press Councils in the World – 2004”, oktober 2004, www.media-accountability.org/. 
221  Die reden wordt ook aangehaald door H. PIGEAT en J. HUTEAU, Ethique et qualité de l’information, Académie des Sciences 

Morales et Politiques, 2003, 2. 
222  C.-J. BERTRAND, “France-enquêtes: Trois enquêtes”, in X., “Déontologie des médias: les exigences de la démocratie”, 

Mediaspouvoirs (themanummer) 1998, afl. 4, 101-105. 
223  Ibid. 
224  De vzw onderhoudt een blog waarop zij nieuws en informatie over persraden bijeen brengt: http://apcp.unblog.fr/. 
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en publiek en als ruimte voor overleg en opvoeding over het functioneren van de media”.225 De 
inspanningen zouden tegen mei 2008 tot een eerste uitgewerkt voorstel moeten leiden. 

NIEUWKOMERS - Recente nieuwkomers onder de persraden bevinden zich bijvoorbeeld, op het West-
Afrikaanse continent, de Conseil Camerounais des Médias (maart 2005, bestaande uit vier 
journalisten, twee uitgevers, twee lekenleden en een expert in mediarecht) en het Observatoire de la 
Presse au Burundi (bestaande uit vijftien leden: journalisten, uitgevers, omroepen en leken). Op het 
Europese continent kreeg de regionale, Catalaanse persraad in mei 2004 het gezelschap van een 
nationale Consejo Deontologico, die bestaat uit negen leden: twee journalisten, drie 
universiteitsprofessoren, twee magistraten en twee vertegenwoordigers van NGO’s.  

§4. Typologieën 

De actuele voorbeelden waarmee het vorige punt afsluit, maken meteen de veelkleurigheid van het 
persraad-fenomeen duidelijk. Gevreesd kan worden dat er ongeveer evenveel types als persraden te 
onderscheiden zijn.  

GEOGRAFISCH - Een eerste mogelijke indeling, die we hier verder niet ontwikkelen, baseert zich op 
geografische criteria. Persraden situeren zich nu eens op het lokale of provinciale niveau (zoals in 
Canada), het regionale (zoals de persraad van Québec, de Catalaanse persraad of de Vlaamse Raad 
voor de Journalistiek) of het nationale niveau. Zoals hoger gemeld zijn er ondanks voorstellen in die 
zin van onder meer het Europese Parlement geen voorbeelden van internationale persraden. Plannen 
in die richting van de WAPC (World Association of Press Councils) eind jaren negentig zijn op fel 
protest gestoten.226  

BETROKKEN MEDIA - Verder is ook een evident onderscheid mogelijk naargelang persraden zich 
uitsluitend op journalisten van de schrijvende pers richten227 of ook optreden ten aanzien van hun 
collega’s van radio en televisie228. In oorsprong beperkten de meeste zich tot de schrijvende pers, 
maar het aantal dat ook de audiovisuele media in zijn werking betrekt, stijgt. Hoewel de 
journalistieke deontologie in principe voor elke journalist geldt, ongeacht het medium waarvoor hij 
werkzaam is, wordt de werking van persraden ten aanzien van de audiovisuele media veelal 
afgeremd door het feit dat de omroep over de hele wereld reeds ingrijpend gereguleerd is door 
wetgeving.229  

Persraden en internetpublicaties - Heel wat persraden hebben de voorbije jaren ook standpunt moeten 
innemen ten aanzien van perspublicaties op het internet. De Duitse persraad besliste op 20 november 1996 dat 
de Pressekodex ook voor de online-producten van de traditionele printmedia moet gelden. Op 6 mei 1997 is 
die uitbreiding ook in de statuten van de stichting verankerd.230 Ook in Zweden kan het publiek sinds april 
2000 klacht indienen tegen on-line mediaproducten voor zover zij verbonden zijn aan traditionele uitgevers 
die lid zijn van de Zweedse Vereniging van Krantenuitgevers of de Zweedse Vereniging van Magazine-
uitgevers, twee van de dragende verenigingen van het Zweedse zelfreguleringssysteem.231 Ook de PCC neemt 
klachten in overweging over on-line versies van kranten en tijdschriften, voor zover deze publicaties de code 

 
                                                 
 
225  Statuten van 31 mei 2007, zoals vermeld op de website: http://apcp.unblog.fr/statuts-de-lassociation/ (25 augustus 2007). 
226  Zie verder onder punt 5. 
227  Beperken zich tot de schrijvende pers: bijvoorbeeld de Australische Press Council, de Britse Press Complaints 

Commission, de Indiase raad. 
228  Richten zich bijvoorbeeld ook tot de audiovisuele media: de Finse Massamediaraad, de Catalaanse Consell de la 

informacio de Catalunya, de Nederlandse Raad voor de Journalistiek en de Vlaamse Raad voor de Journalistiek. 
229  W. HOFFMANN-RIEM, Regulating Media: The Licensing and Supervision of Broadcasting in Six Countries, New York, 

Guilford, 1996, 267; 279. 
230  O. SUHR, Europäische Presse-Selbstkontrolle, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998, 33-34. 
231  P.-A. JIGENIUS, “Self-Regulation – The Swedish Model”, in EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of the 

Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 48. 
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onderschrijven.232 De Nederlandse Raad voor de Journalistiek tot slot heeft, luidens de Statuten van de 
Stichting Raad voor de Journalistiek, ten doel journalistieke gedragingen te beoordelen. Onder ‘journalistieke 
gedraging’ wordt, volgens artikel 4, verstaan: “een handelen of nalaten van een journalist in de uitoefening 
van zijn beroep of een handelen of nalaten in het kader van journalistieke werkzaamheden van iemand die 
geen journalist zijnde, regelmatig en tegen betaling meewerkt aan de redactionele inhoud van de in het 
volgende lid genoemde publiciteitsmedia”. ‘Journalist’ tot slot is degene die “hetzij in dienstverband, hetzij 
als zelfstandige, er zijn hoofdberoep van maakt mede te werken aan de redactionele leiding of redactionele 
samenstelling van publiciteitsmedia, waaronder: 1. een dagblad, nieuwsblad, huis-aan-huisblad of tijdschrift 
voor zover de inhoud daarvan bestaat uit nieuws, foto's en andere illustraties, verslagen of artikelen; 2. een 
persbureau, voor zover de produktie daarvan bestaat uit nieuws, foto's en andere illustraties, verslagen of 
artikelen bestemd voor dagbladen, nieuwsbladen, huis-aan-huisbladen, tijdschriften, radio, televisie, film, 
teletekst of viewdata; 3. programma's die worden verspreid door radio of televisie, voor zover deze bestaan uit 
nieuws, reportages, beschouwingen of rubrieken van informatieve aard; 4. films, beeld-, geluids- en 
ampexbanden, voorzover deze nieuws verschaffen, een documentair karakter dragen of dienstbaar zijn aan 
rubrieken van informatieve aard; en/of 5. internet, teletekst of viewdata, voorzover de inhoud daarvan bestaat 
uit nieuws, reportages, beschouwing of rubrieken van informatieve aard”. 

GEEN ALGEMENE BINDING - Bij dat alles moet worden opgemerkt dat er een belangrijke kloof kan 
bestaan tussen de geldingsaanspraken van een code en persraad en hun daadwerkelijke reikwijdte. 
Zeker wanneer de toetreding tot het zelfreguleringssysteem op vrijwilligheid berust, is het vaak zo 
dat niet alle potentieel betrokken personen tot het systeem toetreden. Veelal zijn codes en persraden 
ook het product van vertegenwoordigers van de sector (binnen een vereniging of stichting), en 
komen zij niet rechtstreeks voort uit de onmiddellijke wil van diegenen die onder hun toepassing 
zullen ressorteren.233 

1. Betrokken partijen 
AANTAL LEDEN - Het aantal leden in persraden loopt sterk uiteen, van 52 leden in het geval van (het 
plenum van) de Israëlische persraad tot gemiddeld zo’n achttien leden.234 Een belangrijk punt van 
controverse betreft de partijen die betrokken kunnen, moeten of mogen zijn bij de oprichting en de 
werking van een persraad. Een bijzonder thema daarin is de vraag naar de financiering van een 
persraad. Met name zullen we vaststellen dat persraden in een aantal gevallen meegefinancierd 
worden door de overheid. Voor het overige reserveren we de vraag naar de mogelijke betrokkenheid 
van de overheid voor een tweede punt, waarin een typologie wordt voorgesteld naargelang de 
persraad al dan niet binnen een wettelijk kader opereert. Niettemin moet worden opgemerkt dat het 
gekozen model ook gevolgen zal hebben voor de keuze van de samenstellende leden.  

 

 

1.1. Oprichting en werking: unilaterale, bilaterale en multilaterale raden 
 
                                                 
 
232  Begin februari 2007 onderschreef de PressBof een uitbreiding van de PCC-bevoegdheid tot redactioneel audiovisueel 

materiaal op de websites van dagbladen en tijdschriften, zolang deze onder de redactionele verantwoordelijkheid vallen en 
niet onder de bevoegdheid van een ander reguleringsorgaan voor de media. De uitbreiding was nodig nu de on-line versies 
van kranten en tijdschriften een evolutie doormaakten van het louter reproduceren van de op papier verspreide inhouden tot 
het aanbieden van nieuw materiaal dat niet in de gedrukte versie terug te vinden is. In augustus 2007 maakte de PCC voor 
het eerst gebruik van deze bevoegdheid..  

233  O. SUHR, Europäische Presse-Selbstkontrolle, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998, 35. 
234  C.-J. BERTRAND, “Press Councils”, in C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for democracy. Media accountability Systems, 

Cresskill, Hampton Press, 112; C.-J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability Systems, 118. De Nederlandse Raad voor 
de Journalistiek bijvoorbeeld behandelt zaken in kamers bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, te weten de 
voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter en een evenredig aantal leden-journalisten en leden-niet-journalisten (1/1) of 
(2/2) (artikel 1.1 reglement van de raad en artikel 5.2 van de statuten van de stichting). De gehele raad telt ten minste 21 
leden: een voorzitter en ten hoogste drie plaatsvervangend voorzitters, die jurist en geen journalist zijn, én ten minste tien 
leden die journalist zijn én ten minste tien leden die geen journalist zijn (artikel 5.1. statuten van de stichting). 
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UNILATERALE PERSRADEN - De eerste betrokkene bij de samenstelling van een persraad is uiteraard de 
sector zelf. In unilaterale persraden zijn alleen de journalisten of alleen mediadirecties 
vertegenwoordigd.235 De hypothese waarin journalistenverenigingen het voortouw nemen is de 
meest courante. Een voorbeeld van een uitsluitend uit journalisten bestaande institutie was de 
Belgische Raad voor Deontologie, de voorganger van de huidige Vlaamse Raad voor de 
Journalistiek. De Estse Persraad (Avaliku Sõna Nõukogu) was bij zijn oprichting in 1991 dan weer 
het uitsluitende initiatief van de Estse Vereniging van Krantenuitgevers.236  

Gedurende geruime tijd is zo’n uitsluitend professionele persraad in veel landen het basismodel 
geweest. Gemengde, bi- of multilaterale, persraden werden gezien als strijdig met de slotclausule 
van de verklaring van Bordeaux op grond waarvan journalisten alleen het gezag van hun gelijken 
mogen aanvaarden. Hoewel die bepaling vooral bedoeld was om journalisten te beschermen tegen 
de inmenging van de overheid, werd zij aangehaald om elke tussenkomst van externen in de 
beoordeling door persraden af te wijzen. Dat verzet richtte zich – in het geval van journalisten – 
zowel op de mogelijke aanwezigheid van mediadirecties, als op vertegenwoordigers van het publiek 
of het middenveld.237 Daarbij speelde ook een rol dat veel persraden in oorsprong tot doel hadden 
bij te dragen tot de professionalisering van de beroepsgroep. Die interne focus, toegespitst op het 
creëren van de groepssolidariteit en -identiteit, maakte dat de aanwezigheid van niet-beroepsleden 
niet onmiddellijk als gewenst of nuttig werd aanzien. 

GROEI VAN BILATERALE OF MULTILATERALE PERSRADEN - De meeste persraden hebben in de loop der 
jaren een ontwikkeling doorgemaakt waardoor zij vandaag meer open staan voor de participatie van 
externen. ‘Professionele persraden’ zijn daardoor tot een minderheid uitgegroeid. Ook de uitsluitend 
uit journalisten bestaande Belgische Raad voor Deontologie moest zo in 2002 plaatsmaken voor een 
ruimer samengestelde Raad voor de Journalistiek.238  

STANDAARDMODEL: TRIPARTITE - Het meest gehanteerde model is nu dat van een tripartite, waarin 
naast mediawerkers, ook media-eigenaars en mediaconsumenten een plaats hebben.239 Hoewel de 
meeste persraden nog steeds een sterk corporatistische (in de neutrale betekenis van het woord) 
inslag hebben, worden de slaagkansen van deze raden in de literatuur mede afhankelijk gesteld van 
de participatie van externe belanghebbenden in de werking van de Raad.240 Volgens sommigen dient 
een ware persraad ten minste een derde mediagebruikers in zijn rangen op te nemen. Bertrand gaat 
 
                                                 
 
235  K. NORDENSTRENG, “European Landscape of Media Self-regulation”, in OSCE REPRESENTATIVE ON FREEDOM OF THE 

MEDIA, Freedom and Responsibility. Yearbook 1998/99, Wenen, OSCE Office of the Representative on Freedom of the 
Media, 1999, 172. 

236  In de Estse persraad namen van bij de aanvang wel reeds ook niet-uitgevers zitting in de raad, maar er was weinig 
duidelijkheid over de selectiecriteria. Na een opeenstapeling van conflicten tussen de persraad en de uitgeversorganisatie 
heeft deze laatste de oorspronkelijke persraad uit 1991 verlaten en in 2002 een eigen persraad opgezet bestaande uit 
veertien leden, vertegenwoordigers van het management, de journalisten en het publiek. U. LOIT, “Estonia: collapse of 
media self-regulation”, op de in het kader van de Raad van Europa georganiseerde conferentie: “The media in a democratic 
society: reconciling freedom of expression with the protection of human rights”, Luxemburg, 30 september-31 oktober 
2002. 

237  J.C. JONES, Déontologie de l’information: code et conseils de presse: étude comparative des règles de la morale pratique 
dans les métiers d’information à travers le monde, Parijs, Unesco, 1981, 13. 

238  Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de reeds genoemde Estse persraad die in april 1997 zijn basis verduidelijkte en 
verruimde door de omkadering ervan in een ngo, gedragen door de krantenvereniging, de vereniging van omroepen, de 
journalistenunie, de Unie van media-educators en de Consumentenbond. De persraad werd vanaf dat ogenblik 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties. Later traden ook nog een Netwerk van Estse Non-
profit Organisaties, de Estse Kerkenraad en de NGO Mediawatch toe tot de vzw. Bemerk evenwel dat de Etste persraad in 
2001 geïmplodeerd is. Zie U. LOIT, “Estonia: collapse of media self-regulation”, tijdens de conferentie “The media in a 
democratic society: reconciling freedom of expression with the protection of human rights”, 30 september – 1 oktober 
2002, Luxemburg, in het kader van de Raad van Europa. 

239  H. PIGEAT en J. HUTEAU, Déontologie des médias. Institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde, Parijs, 
Unesco, 2000, 34.  

240  D.A. LEONARDI, Self-regulation and the print media: codes and analysis of codes in use by press councils in countries of 
the EU, Oxford, 30 april 2004, 6, www.selfregulation.info/iapcoda/0405-press-report-dl.htm. 
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zelfs zo ver om raden die geen externen onder hun leden tellen, als ‘pseudoraden’ te bestempelen.241 
Daar staat tegenover dat de selectie van die leken-leden vaak problematisch is, zowel wat het 
vinden van selectiecriteria betreft, als wat betreft het vinden en daadwerkelijk selecteren van 
kandidaten. Niettemin wordt de participatie van externen geacht de geloofwaardigheid van een 
persraad ten goede te komen.242 Zij zorgt er met name voor dat de persraad enige afstand kan nemen 
van de bedrijfstak waarover hij moet oordelen. Volgens Galama-Kuipers, ooit nog secretaris van de 
Nederlandse Raad voor de Journalistiek, kunnen mediaconsumenten bovendien bijdragen tot de 
afstemming van de journalistieke normen op wat maatschappelijk aanvaardbaar is.243 Die 
opmerking is met name relevant voor de specifieke context van de Nederlandse Raad voor de 
Journalistiek die immers in zijn adviespraktijk nagaat of een medium met een publicatie of 
uitzending “geen grenzen heeft overschreden van wat, gelet op de eisen van journalistieke 
verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is”. 

ILLUSTRATIE - In de Zweedse raad werden al in de jaren zestig niet-mediawerkers opgenomen in de persraad. 
De Engelse persraad nam die beslissing in 1963. Vanaf dat jaar werden 5 van de 25 plaatsen in de (toen nog) 
‘Press Council’ voorbehouden aan leken.244 Inmiddels maken niet-journalisten de meerderheid uit van de 
PCC. De huidige Press Complaints Commission telt 17 leden waarvan een meerderheid geen link vertoont 
met de pers. Ook de voorzitter mag op geen enkele wijze belangen hebben in de pers, maar wordt wel 
rechtstreeks door de uitgevers aangeduid. De overige leden worden aangesteld door toedoen van een speciale 
benoemingscommissie, dat wordt voorgezeten door de voorzitter van de PCC. Ook in Noorwegen vormen 
externen de grootste groep. In landen als Denemarken en Finland maken vertegenwoordigers van de 
mediagebruikers een derde van de leden uit. Die samenstelling werd in 2002 ook verkozen voor de Vlaamse 
Raad voor de Journalistiek die nu, luidens artikel 2 van zijn werkingsreglement, achttien leden omvat: zes 
vertegenwoordigers van de journalisten, zes vertegenwoordigers van de uitgevers, omroepen en andere 
mediabedrijven en zes ‘toegevoegde’ leden. De Nederlandse Raad voor de Journalistiek telt zoals gezegd 
evenveel leden-journalisten als leden-niet-journalisten, al zijn onder die laatste categorie ook personen met 
andersoortige linken met de mediawereld toegelaten. 

PUBLIEK AFWEZIG - Niettemin blijft het publiek afwezig in een aantal persraden. De Duitse persraad is 
daar ongetwijfeld het bekendste voorbeeld van. Die laatste meldt in zijn jaarboek van 2004 
weliswaar de uitbreiding van het ledenaantal van 20 naar 28 leden om voortaan de klachten door 
verschillende kamers te kunnen laten behandelen, maar blijft bij zijn keuze om daarvoor alleen uit 
uitgevers- en journalistenkringen te putten.  

BIJZONDERE EISEN - Merken we tot slot nog op dat een aantal persraden specifieke eisen stelt ten 
aanzien van bepaalde van hun leden, bijvoorbeeld door te eisen dat zij juristen of academici zijn. In 
Nederland vereist artikel 5 van de Statuten van de Stichting dat de voorzitter en de 
plaatsvervangend voorzitters jurist en geen journalist zijn. De Raad wordt bijgestaan door een 
secretaris die eveneens jurist dient te zijn. De Zweedse persraad reserveert de voorzittersstoel voor 
een magistraat of (oud-) magistraat. Ijsland, Italië en Zwitserland reserveren telkens één plaats voor 

 
                                                 
 
241  C.-J. BERTRAND, “Press Councils”, in C.-J. BERTRAND (ed.), An arsenal for democracy. Media accountability Systems, 

Cresskill, Hampton Press, 112; C.-J. BERTRAND, Media Ethics & Accountability Systems, 127. Elders schrijft hij dat een 
ware persraad gebruik maakt van het feit: “1. that it brings together and represents the people who own the power to 
inform, those who possess the talent to inform and those who have the right to be informed; 2. that it is a permanent 
institution democratic,  independent, flexible, multifunctional, harmless en 3. that its sole purpose is to improve media 
service to the public”. (C-J. BERTRAND, Watching the Watchdog-Watching Dog?, presentatie op de AIPCE conferentie van 
2004 te Nicosia (Cyprus), http://www.media-accountability.org). 

242  K. NORDENSTRENG, “European Landscape of Media Self-regulation”, in OSCE REPRESENTATIVE ON FREEDOM OF THE 
MEDIA, Freedom and Responsibility. Yearbook 1998/99, Wenen, OSCE Office of the Representative on Freedom of the 
Media, 1999, 172. 

243  M.P. GALAMA-KUIPERS, “Raad voor de Journalistiek en fair play”, in NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PROCESRECHT 
(ed.), Tuchtrecht en fair play, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1984, 214. 

244  Op het ogenblik van zijn opheffing bestond de Press Council uit achttien vertegenwoordigers van de samenstellende 
organisaties, achttien lekenleden en een niet-mediagebonden voorzitter. C.-J. BERTRAND, “Press Councils”, in C.-J. 
BERTRAND (ed.), An arsenal for democracy. Media accountability Systems, Cresskill, Hampton Press, 109.  
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een academicus. Meteen kan ook worden opgemerkt dat de aanwezigheid van juristen niet altijd als 
een troef wordt aanzien. In de in 1991 vernieuwde Britse persraad werden juristen in een eerste fase 
bewust geweerd door voorzitter McGregor. Historicus Richard Shannon beschreef zijn motieven: 
“He thought lawyers made bad members of self-regulatory bodies because they focused attention on 
the language of rules and statutes, and excluded the spirit”.245  

OVERZICHT - Het schema op de volgende pagina geeft ter illustratie een overzicht van de 
ledenaantallen en samenstelling van enkele ontwikkelde – in hoofdzaak Europese - persraden.246 Het 
ontbreken in de lijst is geenszins een teken van de afwezigheid van een persraad in het betrokken 
land. 
 

LAND BENAMING OPRICHTING 
IN HUIDIGE 

VORM247  

OMROEP? SAMEN-
STELLING

248 

AANTAL LEDEN 

 
Australië Australian Press Council249 1987 (1976) Neen M-J-P 21 (10+ 3 + 8) 

België 
(Vlaanderen) 

Vlaamse Raad voor de 
Journalistiek250 

2002 (1988) Ja (M-J)-P 18 (12+6) 

Denemarken Pressenævnet251 1992 (1964) Ja M-J-P 8 (2+2+4) 
Duitsland Deutscher Presserat252 1956 Neen M-J 28253 
Finland Julkisen Sanan 

Neuvosto254 
1968 (1927) Ja M-J-P 9 (3+3+3) 

Nederland Raad voor de 
Journalistiek255 

1960 (1948; 
1982) 

Ja M-J-P Tenminste 21 
(waarvan dan 10J 

en 11 niet-J) 
Nu: 30 leden. 

Noorwegen Pressens Faglige Utvalg256 1972 (1928) Ja M-J-P 7 (2+2+3) 
Slovenië Novinarsko Castno 

Razsodisce257 
1995 Ja J 9 

Spanje 
(Catalonië) 

Consell de la informacio 
de Catalunya258 

1996 Ja M-J-P 15 (1+5+9) 

Verenigd 
Koninkrijk 

Press Complaints 
Commission259 

1991 (1953) Neen M-(J)-P 17 (7+10) 

 
                                                 
 
245 R. SHANNON, A press free and responsible. Self-regulation and the Press Complaints Commission 1991-2001, Londen, John 

Murray Publishers, 2001, 44-45. 
246  Deze gegevens zijn gebaseerd op de gegevens en schema’s van SONNINEN en LAITILA en C.-J. BERTRAND, “European Press 

Councils (2003)”, www.media-accountability.org/ en vervolgens in mei 2005 geverifieerd en waar nodig aangepast of 
aangevuld.  

247  Tussen haakjes staat het jaartal van de eerste oprichting. Vaak is de persraad in zijn huidige vorm wel fundamenteel 
verschillend van het oorspronkelijke model.  

248  Samenstelling: M: management / J: journalisten / P: publiek, leden die niet tot de media behoren. 
249  http://www.presscouncil.org.au. 
250  http://www.rvdj.be. 
251  http://www.pressenævnet.dk. 
252  http://www.presserat.de. 
253  Het aantal werd recent opgetrokken van 20 tot 28 om sneller en efficiënter een antwoord te kunnen bieden op de bijna 

zevenhonderd ontvangen klachten. 
254  http://www.jsn.fi. 
255  http://www.rvdj.nl. 
256  http://www.presse.no/np.asp#Pressens%20Faglige%20Utvalg. 
257  http://www.razsodisce.org. 
258  http://www.periodistes.org/cic/cat/Consell.htm. Eerder had het tweede congres van Catalaanse journalisten in oktober 1992 

reeds een code aangenomen, geïnspireerd op die van de PCC, waarin de oprichting van een deontologische raad was 
voorzien. Die raad kwam er na veel discussie uiteindelijk in december 1996. Zie J. RAMON GONZALEZ CABEZAS, “Espagne: 
la Catalogne à l’avant-garde”, in X., “Déontologie des médias: les exigences de la démocratie”, Mediaspouvoirs 
(themanummer) 1998, afl. 4, 82-85. 
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Zweden Pressens 
Opinionsnämnd260 

1969 (1916) Neen261 M-J-P  18 

Zwitserland Conseil suisse de la presse 
/ Schweizer Presserat262 

2000 (1972) Ja J-P 21 (15+6) 

1.2. Financiering 
Een bijzonder aandachtspunt betreft de financiering van persraden. Het laat zich raden dat het hier 
een zwak punt in de organisatie van vele persraden betreft. Journalistenverenigingen spelen 
opnieuw een voortrekkersrol, maar het ontbreekt hen vaak zelf aan de nodige middelen om een 
daadkrachtige en permanente raad uit te bouwen. Bovendien kan de exclusieve financiering door de 
eigen beroepsgroep wegen op de onafhankelijkheid van de klachtenbehandeling door een persraad. 
Dat optreden riskeert dan wel eens gezien te worden als het bijten in de hand die hem voedt. Om die 
redenen worden doorgaans bijkomende financieringsbronnen aangeboord. Evidente partners zijn 
dan in de eerste plaats de mediadirecties.263 De Zweedse persraad haalt daarenboven inkomsten uit 
de administratieve boetes die hij oplegt in geval van schendingen van de journalistieke deontologie. 
In heel wat gevallen draagt echter ook de overheid rechtstreeks of onrechtstreeks bij tot de 
financiering van de raad. Dat is bijvoorbeeld het geval in Finland en Duitsland, waar het budget van 
de persraden respectievelijk voor vijftig en voor dertig procent van de overheid afkomstig is. Ook in 
Vlaanderen neemt de overheid een deel van de financiering van de Raad voor de Journalistiek op 
zich, zij het onrechtstreeks door middel van de aan de journalistenvereniging toegekende 
werkingssubsidies. 

In het Verenigd Koninkrijk en Catalonië hebben de respectievelijke persraden een afzonderlijk 
orgaan belast met de opvolging van de financiering. In het geval van de Press Complaints 
Commission is dat de Pressbof264, voor de Consell de la informacio de Catalunya is dat een 
afzonderlijke stichting.265 

2. Autonomie ten aanzien van de overheid: zuiver vrijwillige versus wettelijk 
omkaderde persraden 
Veruit het grootste discussiepunt betreft de vrijwilligheid en autonomie van persraden. Met een 
verwijzing naar het eerste deel kan worden opgemerkt dat de kwestie van de autonomie zich niet 
alleen stelt in de relatie van de persraad tot de overheid of het publiek, maar ook tot zijn eigen 
leden. Hier gaan we echter in op de verhouding van de persraad tot het openbaar gezag. Persraad-
puristen willen het etiket persraad uitsluitend voorbehouden aan instanties die geen enkele band 
hebben met het openbaar gezag. Uit het vorige punt is evenwel reeds gebleken dat daarmee heel wat 
instanties die doorgaans wel als persraden worden aanzien uit de boot vallen, bijvoorbeeld omdat de 
overheid financieel participeert in hun werking zonder evenwel invloed uit te oefenen op hun 
functioneren. We verkozen daarom het criterium van de onafhankelijkheid boven dat van de zuivere 
zelfregulerende oorsprong.  

 
                                                 
 
259  http://www.pcc.org.uk/. 
260  http://www.po.se. 
261  Hoewel de ethische code waarop de Zweedse Persraad en de Persombudsman hun werkzaamheden baseren ook geldt voor 

andere media dan de schrijvende pers, spreken deze organen zich niet uit over mogelijke inbreuken op radio en televisie.  
262  http://www.presserat.ch. 
263  De aanwezigheid van de mediadirecties is daarenboven vereist voor een tweede belangrijke succesvoorwaarde voor 

persraden: het verlenen van de nodige publiciteit aan hun beslissingen. C.-J. BERTRAND, “Press Councils”, in C.-J. 
BERTRAND (ed.), An arsenal for democracy. Media accountability systems, Cresskill, 2003, 111. 

264  De Pressbof (Press Standards Board of Finance) is gemodelleerd naar het voorbeeld van de Asbof, het orgaan voor de 
financiering van de Advertising Standards Association, zie R. SHANNON, A press free and responsible, 32. 

265  J. Ramon GONZALEZ CABEZAS, “Espagne: la Catalogne à l’avant-garde”, in X, “Déontologie des médias: les exigences de 
la démocratie”, Mediaspouvoirs (themanummer) 1998, afl. 4, 82-85. 
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Schematiserend kunnen drie modellen worden onderscheiden: louter vrijwillig georganiseerde en in 
stand gehouden instanties, instanties die gestoeld zijn op een wettelijke basis, maar waarvan de 
toetreding niet verplicht is en ordes. We behandelen deze drie modellen in omgekeerde volgorde. 

2.1. Wettelijk omkaderde persraden 
Bekijken we eerst twee modellen van persraden waarvoor de wet het kader creëert. Sommigen 
spreken in beide gevallen over een ‘orde van journalisten’. Zij maken dan vaak het onderscheid 
tussen ‘vrijwillige ordes’ of ‘vrije ordes’, waarvan het lidmaatschap niet wordt opgelegd en 
‘verplichte ordes’. De term ‘orde’ moet dan gezien worden in zijn dagelijkse betekenis. In de ogen 
van het Van Dale woordenboek is een ‘orde’ immers niet meer dan een “vereniging van personen 
die zich aan bepaalde regels gebonden hebben”. Als voorbeeld noemt Van Dale kloosterordes, 
ridderordes, maar ook de orde van advocaten. Vanuit een juridisch perspectief wordt de notie 
beperkter gedefinieerd, als “met rechtspersoonlijkheid beklede wettelijke organisaties die waken over 
de eer, de rechten en gemeenschappelijke beroepsbelangen en de eenheid in de regels en gebruiken 
van het beroep bewerkstelligen en hiertoe reglementen uitvaardigen”.266 Kenmerkend voor ordes in 
deze betekenis is dat de wet hun lidmaatschap verplicht oplegt aan wie het door de orde gereguleerde 
beroep wil beoefenen.267 Om het onderscheid tussen de verschillende modellen zuiver te houden en 
rekening houdend met de weerstanden die het juridische concept van een orde oproept, geven we er de 
voorkeur aan om de term te hanteren in de strikt juridische betekenis. Dat model komt eerst aan bod. 
Daarna gaan we in op een persraad waarvan de wet eveneens het kader schetst, maar waartoe 
journalisten vrij kunnen toetreden.  

2.1.1. Een verplichte journalistenorde? 
BEGRIPSOMSCHRIJVING - Het meest stringente en daarmee samengaand meteen ook het meest betwiste 
model is dat van een persraad waartoe journalisten verplicht dienen toe te treden in ruil voor het 
recht om het journalistieke beroep uit te oefenen, naar het model van de ordes van vrije beroepen. 
Aan de organen van een dergelijke orde komt dan tuchtrechtelijk gezag toe, wat betekent dat zij bij 
wet de opdracht krijgen om te waken over de regels en gebruiken van het beroep. Aan dat gezag is 
ook een sanctioneringsbevoegdheid verbonden, waarbij de belangrijkste sanctie bestaat uit de 
uitsluiting uit het beroep. 

VERBREIDING - In de inleiding werd meteen aangestipt dat er veel verzet is tegen het concept van een 
orde. Dat is echter niet altijd en overal het geval geweest. Bij de creatie van hun deontologisch 
charter uit 1918 hoopte een deel van Franse journalisten dat dat een eerste stap zou zijn naar de 
creatie van orde.268 Ook in België stond de journalistieke en de politieke wereld in de eerste decennia 
van de voorbije eeuw niet afkerig tegenover de oprichting van een orde van journalisten. In de voor- 
en na-oorlogse periode werd herhaaldelijk vanuit verschillende perslichamen aangedrongen op de 
instelling van een dergelijk orgaan.269 Die wens hing samen met het streven naar een erkend statuut 
voor journalisten. De keuze voor een Orde van journalisten was bovendien ingegeven door het geloof 
dat met een wettelijk bekrachtigde organisatie veel gemakkelijker zou gekomen worden tot een 
definitief vastgestelde en algemeen nageleefde plichtenleer voor de pers. Vandaag liggen dezelfde 
 
                                                 
 
266  Definitie ontleend aan de definitie van de ‘orde van advocaten’ in het De Valks Juridisch Woordenboek. Over de 

omschrijving van het concept ‘beroepsorde’, zie J. VAN COMPERNOLLE, “L’évolution de la fonction de juger dans les 
Ordres professionnels”, in X., Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, Brussel, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1983, 393. Van Compolle geeft de kernelementen van een orde als 
volgt weer: “des institutions de droit public créées par la loi en vue d’assumer et d’assurer, dans le ressort de certaines 
professions libérales, une mission d’intérêt général exercée, avec des attributs de puissance publique, sous un régime 
d’autonomie”. Zie ook: J. DU JARDIN, “Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettelijkheid door 
het Hof van Cassatie”, Arr. Cass. 2001, afl. 3, 63; R.W. 2000-01, 785-810. 

267  Vergelijk met wat DE MEIJ eerder een ‘ereraad’ noemde.  
268  H. PIGEAT en J. HUTEAU, Déontologie des médias. Institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde, Parijs, 

Unesco, 2000, 39. 
269  Zie deel III, hoofdstuk 2. 
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bekommernissen aan de basis van de oprichting van ‘colegiación’ of ‘colegiatura’ in verscheidene 
Latijns Amerikaanse landen.270 Het enige Europese land waar het ooit echt tot een orde kwam, is 
Italië.  

WENSELIJKHEID - Over de mogelijkheid en de wenselijkheid van een dergelijke orde van journalisten is 
veel gezegd en geschreven. Voor de voorstanders biedt deze formule de meeste garanties dat het 
orgaan in kwestie zal uitgroeien tot een gezaghebbende regulator van de hele sector en een 
gerespecteerde gesprekspartner voor de buitenwereld. De aangevoerde bezwaren tegen de oprichting 
van een journalistenorde vertrekken vaak vanuit een vergelijking met de beroepen waarvan de 
beroepsactiviteit reeds door middel van een orde is geregeld. Gevreesd wordt dan onder meer voor 
corporatisme, bevoogding, bureaucratisering en de risico’s die gepaard gaan met een 
privaatrechtelijke berechting en sanctionering. Daarbij wordt veelal ook opgemerkt dat de bestaande 
ordes evenmin toonbeelden van efficiëntie en daadkracht zijn.271 De tegenstand heeft verder te 
maken met de vrees voor het verlies van de onafhankelijkheid van de journalist. Hoewel 
voorstanders van een orde volhouden dat een orde op dit punt net bijzondere garanties biedt omdat zij 
de overheid elke pretext om zich te moeien met zaken die alleen de journalistiek aangaan, ontneemt272, 
leeft bij de critici de vrees dat een orde drempelverlagend werkt voor (verdere) overheidsbemoeienis 
ten aanzien van de media en de journalistiek. Zij wijzen tot slot op de essentiële verschillen tussen de 
journalistiek en de klassieke beroepen met ordes. De journalistiek is met name geen klassiek vrij 
beroep, maar wordt integendeel vaak in dienstverband beoefend. Anders dan voor advocaten en 
geneesheren, twee beroepen die reeds lang over een orde beschikken, is de toegang tot de 
journalistiek bovendien niet afhankelijk van het bezit van een bepaald diploma of 
bekwaamheidsattest, maar zijn er vele toegangswegen tot het journalistieke beroep.273 Aan dat 
kenmerkende open karakter van het beroep wordt door de meesten sterk vastgehouden.274 

JURIDISCHE MOGELIJKHEID - Het belangrijkste tegenargument is echter juridisch van aard. Vrijwel 
algemeen wordt aangenomen dat het concept van een verplichte orde van journalisten uitgesloten is 
voor de journalistiek, nu internationale verdragen en zowat alle democratische grondwetten 
iedereen zeer uitdrukkelijk het recht garanderen om op elk gebied zijn mening te uiten. Daaruit 
volgt dat het de overheid niet toekomt om de vrije meningsuiting van de journalist afhankelijk te 
maken van het verplicht lidmaatschap van een Orde van Journalisten, of de onderwerping aan de 
tuchtrechtsmacht van een Orde.275 Dat was alvast bijvoorbeeld het standpunt van het Italiaanse 
hooggerechtshof tegen de aldaar ingerichte wettelijke orde van journalisten, waarvan de toetreding 
afhankelijk was van het slagen voor een examen.276 Het hooggerechtshof had geen bezwaren tegen 
de organisatie op zich, maar floot uit naam van de vrije meningsuiting het verplichtend karakter 
ervan terug. Ook in Italië kan men dus journalist zijn zonder inschrijving in de orde.  

ORDE EN EVRM: geen a priori verbod - Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft nog niet 
de gelegenheid gehad om zich uit te spreken over het verplicht lidmaatschap van een orde van 
journalisten en zal die bij gebrek aan actuele voorbeelden van ordes wellicht ook niet snel krijgen. 

 
                                                 
 
270  Voor een overzicht zie H. PIGEAT en J. HUTEAU, Déontologie des médias. Institutions, pratiques et nouvelles approches 

dans le monde, Parijs, Unesco, 2000, 41. 
271  F. VOETS, “l’Ethique des médias: alibi ou piège”, in X. (ed.), Justitie en Media. Referaten van het colloquium 

georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 169. 
272  P. DUMEZ, l.c., 912. 
273  H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, PUF, 1997, 39. 
274  Zie voor de argumenten bijvoorbeeld M. DOORNAERT, “Kies de waarheid, geen partij”, in J. CLEMENT en M. VAN DE 

PUTTE, o.c., 43-59. 
275  J. VELAERS, “Vrijheid en verantwoordelijkheid: twee grondwettelijke waarden. Enkele beschouwingen over de artikelen 25 

en 150 van de Grondwet”, in X (ed.), Justitie en Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de 
Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 95. 

276  PIGEAT merkt op dat het Italiaanse kader in de praktijk wel minder streng wordt gehanteerd dan de strikte letter ervan doet 
vermoeden. H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, PUF, 1997, 100-101. 
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Op de vraag of een verplichte orde strijdig is met artikel 10 EVRM zal allicht genuanceerd 
geantwoord moeten worden. Duidelijk is dat het Europese mensenrechtenverdrag geen a priori veto 
stelt tegen preventieve maatregelen. In die zin is het EVRM fundamenteel anders geijkt dan het 
Belgisch grondwettelijk systeem.277 Integendeel, het artikel laat nadrukkelijk ruimte om “bepaalde 
formaliteiten, voorwaarden, beperkingen en sancties” te verbinden aan de uitoefening van de vrije 
meningsuiting. Het Hof Mensenrechten bevestigde dan ook bij herhaling dat preventieve 
maatregelen niet in se strijdig zijn met artikel 10 EVRM. Het Hof zegt zelf: “Article 10 (art. 10) of 
the Convention does not in terms prohibit the imposition of prior restraints on publication, as such. 
This is evidenced not only by the words ‘conditions’, ‘restrictions’, ‘preventing’ and ‘prevention’ 
which appear in that provision, but also by the Court's Sunday Times judgment of 26 April 1979 
and its markt intern Verlag GmbH and Klaus Beermann judgment of 20 November 1989”.278 Het 
EHRM heeft vanuit die benadering ook bevestigd dat de vrije meningsuiting van bepaalde 
beroepsgroepen omwille van hun maatschappelijke functie onderworpen kan worden aan een vorm 
van tuchtrechtelijk toezicht.279  

ORDE EN EVRM: strenge voorwaarden - Dat alles neemt niet weg dat het EHRM bijzonder 
nauwlettend zal toekijken op de toelaatbaarheid van preventieve beperkingen ten aanzien van de 
vrijheid van meningsuiting. Dat impliceert dat dergelijke maatregelen met glans de hoger geschetste 
drieledige toets moeten doorstaan: zij moeten meer bepaald voorzien zijn bij wet, beantwoorden aan 
een maatschappelijke doelstelling opgesomd in artikel 10 §2 EVRM en noodzakelijk zijn in een 
democratische maatschappij. Het is duidelijk dat preventieve maatregelen omwille van hun 
ingrijpend karakter slechts in uitzonderlijke gevallen door de beugel kunnen. Dat bevestigde het 
Hof zelf in het hoger geciteerde arrest: “On the other hand, the dangers inherent in prior restraints 
are such that they call for the most careful scrutiny on the part of the Court. This is especially so as 
far as the press is concerned, for news is a perishable commodity and to delay its publication, even 
for a short period, may well deprive it of all its value and interest”.280  

De controle of de verplichte toetreding tot een journalistenorde al dan niet de weging aan de 
voorwaarden van het EVRM doorstaat, zal sowieso geval per geval en in het licht van de concrete 
context dienen te gebeuren. Daarbij zou bijvoorbeeld een onderscheid kunnen worden gemaakt 
naargelang de verplichte toetreding tot de orde de vorm aanneemt van een loutere registratie van al 
wie aan een aantal formele wettelijke voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld het opgeven van een 
adres), dan wel van een daadwerkelijke vergunningsprocedure waarbij de vergunnende overheid 
een discretionaire beoordelingsbevoegdheid toekomt. Daar waar in het eerste geval misschien nog 
argumenten kunnen worden aangevoerd die de noodzakelijkheid ervan staven, is het duidelijk dat 
het tweede geval op gespannen voet staat met artikel 10 EVRM.281 Er lijkt weinig twijfel over te 
kunnen bestaan dat een dergelijke algemene maatregel niet noodzakelijk geacht kan worden in een 
democratische maatschappij. In het bijzonder bij de proportionaliteit van een dergelijke verplichting 
ten aanzien van het nagestreefde doel kunnen ernstige vragen worden gesteld.282 Meer nog, wanneer 
de persvrijheid afhankelijk gemaakt wordt van de toetreding tot een orde en de 
 
                                                 
 
277  J. VELAERS, “De censuur kan nooit worden ingevoerd’. Over de motieven van het censuurverbod”, in A. BERENBOOM, E. 

DERIEUX e.a., Censuur: referaten van het colloquium van 16 mei 2003, Brussel, Larcier, 2003, 23. 
278  Hof Mensenrechten, Observer en Guardian t. Verenigd Koninkrijk, 26 november 1991, Publ. Cour eur. D.H., Serie A, afl. 

216, nr. 59; Hof Mensenrechten 17 juli 2001, Ekin t. Frankrijk, nr. 56.  
279  Zie bijvoorbeeld de rechtspraak van het Hof ten aanzien van advocaten: Hof Mensenrechten, Nikula t. Finland, zaak nr. 

31611/96, ECHR 2002-II en Hof Mensenrechten, Steur t. Nederland, 28 oktober 2003, zaak nr. 39657/98. 
280  Hof Mensenrechten, Observer en Guardian t. Verenigd Koninkrijk, 26 november 1991, Publ. Cour eur. D.H., Serie A, afl. 

216, nr. 59-60 ; Hof Mensenrechten 17 juli 2001, Ekin t. Frankrijk, nr. 56. 
281  Zie aldus ECRM, H.N. t. Italië. Een mogelijke verantwoording zou er bijvoorbeeld in kunnen bestaan dat de registratie 

noodzakelijk is voor de bescherming van de reputatie en rechten van anderen, met name door het publiek de mogelijkheid 
te geven kennis te nemen van de verantwoordelijken voor bepaalde publicaties met het oog op – bijvoorbeeld – een 
vervolging wegens laster. Dan nog evenwel zal moeten worden afgewogen of de maatregel proportioneel is ten aanzien van 
dat doel. 

282  J. VELAERS, De beperkingen van de vrije meningsuiting, 330-331. 
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toegangsvoorwaarden van deze orde bepaalde categorieën van personen uitsluiten, zou men kunnen 
argumenteren dat deze beperking van aard is om het grondrecht in zijn kern aan te tasten.283  

ORDE EN INTER-AMERIKAANS MENSENRECHTENHOF - Dat is ook het standpunt dat in 1985 door het Inter-
Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens werd verdedigd in een advies over het verplicht 
lidmaatschap van een wettelijk opgelegde beroepsvereniging voor journalisten in Costa Rica.284 Het 
Hof kwam daarmee terug op het oordeel van de Inter-Amerikaanse Commissie Mensenrechten die 
daar eerder geen schending van de Conventie in had gezien.285 In een advies van 13 november 1985 
verklaart het Inter-Amerikaans Hof echter dat een verplicht lidmaatschap van een professionele 
vereniging als voorwaarde om de journalistiek te beoefenen in strijd is met artikel 13 en artikel 29 
van de Amerikaanse Conventie. Hoewel de rechters het niet helemaal eens zijn over de kwalificatie 
van een dergelijke maatregel, scharen zij zich unaniem achter de opvatting dat een wet die 
journalisten die geen lid zijn van een ‘colegio’ uitsluit van journalistieke activiteiten en bovendien 
het lidmaatschap van dat ‘colegio’ beperkt tot journalisten met een universitair diploma en 
bijkomende kwalificaties, niet compatibel is met de conventie. Een dergelijke wet is volgens het 
Hof niet alleen in strijd met het recht van ieder individu om informatie en ideeën te vergaren en 
verspreiden via de door hem gewenste kanalen, maar ook met het recht van het publiek in zijn 
geheel om informatie te ontvangen, zonder inmenging van wie dan ook.286 

Het Hof erkent net als zijn Europese collega dat de organisatie van beroepen, door middel van 
beroepsverenigingen of ordes, er toe kan bijdragen dat beroepsgenoten te goeder trouw en in 
overeenstemming met de ethische eisen van het beroep handelen. Maar, zo vervolgt het, een 
democratische samenleving heeft tegelijk nood aan de grootst mogelijke verspreiding en 
uitwisseling van nieuws, ideeën en opinies: “Within this context, journalism is the primary and 
principal manifestation of freedom of expression of thought. For that reason, because it is linked 
with freedom of expression, which is an inherent right of each individual, journalism cannot be 
equated to a profession that is merely granting a service to the public through the application of 
some knowledge or training acquired in a university or through those who are enrolled in a certain 
professional ‘colegio’”. Anders dan voor het beoefenen van de geneeskunde of het uitoefenen van 
een juridisch beroep, is de beoefening van de journalistiek niets anders is dan de concrete 
uitoefening van de in artikel 10 EVRM of artikel 13 van de Inter-Amerikaanse Conventie 
beschermde activiteiten.287 Een beroep op het algemeen belang om de instelling van een verplichte 
Orde te verdedigen, noemt het Hof dan ook contradictorisch: “The argument that licensing is a way 
to guarantee society objective en truthful information by means of codes of professional 
responsability and ethics, is based on considerations of general welfare. But, in truth, as has been 
shown, general welfare requires the greatest possible amount of information, and it is the full 
exercise of the right of expression that benefits this general welfare. In principle, it would be a 
contradiction to invoke a restriction to freedom of expression as a means of guaranteeing it”.288 

2.1.2. Niet-verplichte persraad op wettelijke basis  
 
                                                 
 
283  J. VELAERS, De beperkingen van de vrije meningsuiting, 332-333. 
284  Inter-Am. Ct. H.R. 13 november 1985, Advisory Opinion OC-5/85, (Ser. A) No. 5 (1985), Compulsory Membership in an 

Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (Arts. 13 and 29 of the American Convention on Human 
Rights). 

285  Interamerikaanse Commissie Mensenrechten 2 oktober 1984, Resolutie 17/84, zaak 9178, Schmit t. Costa Rica, 
OEA/Ser.L/V/II.63, doc. 15. 

286  De meerderheid oordeelt dat het gaat om een beperking van de vrijheid van meningsuiting waarvan niet aangetoond kan 
worden dat zij noodzakelijk of legitiem is. In de afzonderlijke opinies en verklaringen die bij de uitspraak zijn gevoegd, 
wijken enkele rechters daarvan af. Volgens rechter Rafael Nieto-Navia is ook de vrijheid van vereniging geschonden. 
Volgens rechter Rodolfo E. Piza E. moet de kwestie van een verplicht lidmaatschap niet alleen bekeken worden als een 
beperking van de vrijheid van meningsuiting, maar kan zij ook gezien worden als een onder de conventie zonder meer 
verboden preventieve maatregel.  

287  Inter-Am. Ct. H.R. 13 november 1985, Advisory Opinion OC-5/85, (Ser. A) No. 5 (1985), nrs. 68-73. 
288  Inter-Am. Ct. H.R. 13 november 1985, Advisory Opinion OC-5/85, (Ser. A) No. 5 (1985), nr. 77. 
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TERMINOLOGIE - Noch artikel 10 EVRM, noch – zoals we verder zullen zien – de Belgische 
grondwet verzetten zich tegen een zo men wil ‘afgezwakte’ vorm van een journalistenorde: een 
wettelijk ingestelde persraad waartoe journalisten vrijwillig toetreden. Zoals gezegd, spreken 
sommigen in dit verband over een ‘vrijwillige orde van journalisten’, een uitdrukking die omwille 
van de verwarring die zij oproept met de standaardbetekenis van de term ‘orde’ naar ons aanvoelen 
beter vermeden kan worden. 

KENMERKEN - De hier bedoelde constellatie is deze waarbij een wet het algemeen kader creëert op 
basis waarvan een persraad onafhankelijk zijn werk kan doen. Journalisten besluiten in deze 
hypothese vrij of zij al dan niet deel wensen uit te maken van de vereniging en zich willen 
onderwerpen aan de in de vereniging geldende voorschriften en gebruiken. Wie niet binnen die lijnen 
loopt, heeft de keuze om geen lid te worden of kan bij wijze van sanctie uit de vereniging worden 
gezet. Het cruciale onderscheid met de vorige situatie is gelegen in het feit dat het niet behoren tot de 
vereniging geen invloed heeft op de mogelijkheid om het beroep van journalist uit te oefenen. Daar 
staat tegenover dat deze constructie niet het voordeel van de algemene aansluiting geniet. Het 
wettelijk kader kan wel voordelen verbinden aan het lidmaatschap om beroepsgenoten te overtuigen 
zich aan het gezag van de persraad te onderwerpen, maar journalisten behouden in deze constructie 
per definitie het recht om zich niet aan te sluiten of om zich terug te trekken uit de organisatie. Daarbij 
mag niet worden vergeten dat de voorrechten die de wetgever aan het lidmaatschap van de persraad 
verbindt, eveneens de toetsing aan artikel 10 EVRM moeten doorstaan. Zij kunnen dus niet van die 
aard zijn dat zij diegenen die zich niet aan het gezag van de persraad onderwerpen, de facto 
onevenredig beperken in de uitoefening van hun vrijheden.  

VOORDELEN - Aan de inschrijving van de journalistieke zelfregulering in een wettelijk kader worden 
een aantal niet te miskennen voordelen toegeschreven. In de eerste plaats kunnen in het wettelijk 
kader een aantal hulpinstrumenten ter versteviging van de zelfregulering worden ingeschreven. 
Persraden kunnen zo de mogelijkheid krijgen om sancties op te leggen of gesteund worden door de 
opname van een verplichting om voor de persraad te verschijnen. Een tweede element is dat het 
wettelijke kader journalisten in bescherming kan nemen tegen economische of andere belangen en 
invloeden. Journalisten zijn daarom soms zelf vragende partij voor de vaststelling van een wettelijk 
kader als basisvoorwaarde voor de creatie van sterke structuren als buffer tegen sterke economische 
machtsgroepen.289 Een bijkomend argument van meer praktische aard is dat de overheid binnen een 
wettelijke regeling gemakkelijker bereid zal zijn om bij te dragen tot de financiering van de persraad. 
In oude democratieën waar de overheid niet langer of niet uitsluitend als de grote vijand van de 
persvrijheid wordt gevreesd, wordt daarom een wettelijk kader in een aantal gevallen verkozen boven 
de situatie waarin de persraad in een financiële afhankelijkheidspositie wordt geplaatst tegenover de 
media-eigenaars.  

NADELEN - Onder de nadelen wordt onder meer verwezen naar een mogelijk toenemend legalisme in 
de beslissingen van de persraad, wanneer diens optreden dient te beantwoorden aan een aantal 
wettelijk opgelegde voorwaarden. Het belangrijkste tegenargument is echter dat een wettelijk kader 
de journalistiek tot voorwerp van overheidszorg maakt.290 Naast het feit dat de overheid zich zo op 
een terrein begeeft dat eigenlijk traditioneel aan het beroep zelf wordt overgelaten, kan een 
dergelijke ingreep op langere termijn tot onduidelijkheid leiden over de vraag wie nu 
verantwoordelijk is voor de formulering en opvolging ervan. Het kan bovendien een opening 
creëren waarlangs de overheid eventueel in een latere fase beperkend kan gaan optreden ten aanzien 
van de journalistiek.  

VOORBEELDEN - Nu al kan worden opgemerkt dat ook in ons land een dergelijk model is overwogen. 
In heel wat landen wordt de dreiging met wetgeving als hefboom gebruikt om aarzelende 
 
                                                 
 
289  H. PIGEAT, Médias et déontologie. Règles du jeu ou jeu sans règles, Parijs, PUF, 1997, 100. 
290  F. KUITENBROUWER, “Raad van Opinie”, Mediaforum, 1999, afl. 13, 356-357. 
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geledingen van de mediasector over de streep te trekken voor de creatie van een persraad.291 De 
meeste persraden opereren echter vooralsnog buiten elk wettelijk kader. Uitzonderingen daarop zijn 
onder meer te vinden in Denemarken, Luxemburg292, Lithouwen en India.293 Ook in Ierland werd 
recent de discussie over een wettelijk omkaderde persraad gevoerd.294 Het voorstel om bij wet een 
persraad te installeren oogstte echter heel wat kritiek. 295 In de loop van 2004 werd een compromis 
bereikt tussen de sector en de regering, waarbij de sector zich bereid verklaarde om een 
onafhankelijke persombudsman en een persraad aan te stellen, naar Zweeds model. Eind 2006 werd 
een akkoord bereikt over de basisstructuren van de Raad. De persraad zal een ‘erkenning’ krijgen in 
de vernieuwde privacywetgeving.  

Illustratie: Denemarken 
SITUERING - De huidige Deense Persraad vindt zijn basis in een wet uit 1991 op de verantwoordelijkheid van 
de media.296 Die wet was in eerste instantie bedoeld om de regulering ten aanzien van de printmedia en de 
audiovisuele media te harmoniseren. Centraal staat de bescherming van de uitingsvrijheid. Vanuit die optiek 

 
                                                 
 
291  Naast de hierna volgende voorbeelden, kan reeds verwezen worden naar het voorbeeld van de Australische Persraad, die 

pas definitief in de startblokken kwam toen een wetsvoorstel voor de oprichting van een persraad duidelijk maakte dat het 
de regering menens was (P. O’MALLEY, “Regulation, pseudo-regulation and counter-regulation: the operation of the 
Australian Press Council”, Media, Culture and Society 1987, vol. 9, 79). 

292  De bevoegdheden van de Luxemburgse persraad zijn vastgelegd in de ‘loi sur la liberté d’expression dans les médias’ van 8 
juni 2004. Deze wet vervangt een vroegere regeling uit 1979. De persraad heeft als taak de perskaarten te verdelen, een 
deontologische code voor mediawerkers samen te stellen, klachten van particulieren over media-informatie te behandelen 
en ambtshalve of op vraag van de regering alle vragen met betrekking tot de communicatievrijheid in de media te 
bestuderen. De persraad wordt verder in de mogelijkheid gesteld om aanbevelingen en richtlijnen uit te vaardigen voor de 
journalistieke beroepspraktijk en een opleidings- en vormingsaanbod te organiseren. De persraad bestaat daarvoor, luidens 
artikel 24 van de wet, uit minimaal veertien leden, die voor de helft de uitgevers en voor de helft de journalisten 
vertegenwoordigen. De leden worden aangesteld bij groothertoglijk besluit, op voorstel van de betrokken professionele 
milieus. Het voorzitterschap dient alternerend door elk van beide beroepsgroepen te worden waargenomen. Voor de 
concrete werkzaamheden zijn de leden verdeeld over twee commissies, een ‘Commission des cartes de presse’, bestaande 
uit acht leden, en een ‘Commission des plaintes’, bestaande uit vijf leden waarvan twee vertegenwoordigers en twee 
journalisten. Die laatste wordt voorgezeten door een jurist, die tegelijk het publiek moet vertegenwoordigen. Het is de 
voorzitter van de persraad expliciet verboden om deel uit te maken van de klachtencommissie. M. HIRSCH, “The 
Luxembourg medialandscape”, in X., The European medialandscape, European Journalism Centre, 2000, z.p., 
http://www.ejc.nl/jr/emland; O. SUHR, o.c., 31. Zie ook de conferentie “Media in a democratic society: reconciling freedom 
of expression with the protection of human rights”, georganiseerd door de Luxemburgse regering in het herzieningsproces 
van de Luxemburgse mediawetgeving en in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers 
van de Raad van Europa (Mondorf-les-Bains/Luxemburg, 30 september 2002). 

293  Andere voorbeelden van wettelijk omkaderde persraden zijn de persraden van Lithouwen (zie J. BRÖHMER en J. UKROW, 
Self-regulation of the Media in Europe. A Comparative legal study prepared at the request of the Federal Government 
Commissioner for Cultural Affairs and the Media, Saarbrücken, Institute of European Media Law, 1999, onuitg., 26) en 
India (P.B. SAWANT, “Accountability in Journalism”, J.M.M.E. 2003, vol. 18, afl. 1, 16-29).  

294  Op 20 juni 2003 kondigde de Ierse regering bij monde van de minister van justitie het voornemen aan om de bestaande 
zelfreguleringsinstrumenten in de media te vervangen door een door de overheid ingesteld orgaan. Zij volgde daarmee de 
gedetailleerde voorstellen van een juridisch adviescomité voor de hervorming van de wetgeving inzake laster en eerroof 
(Report of the Legal Advisory Group on Defamation, maart 2003, 129 p.). Die werkgroep stelde met name voor om een 
‘licht wetgevend kader’ vast te stellen op basis waarvan een pers- of mediaraad de opdracht zou krijgen om een 
gedragscode uit te werken en klachten over inbreuken op die code te onderzoeken. Aan de negenkoppige, door de regering 
aangestelde Raad zou een drieledige functie worden toegeschreven: het voorbereiden en up to date houden van een 
perscode, het ontvangen, onderzoeken en beoordelen van klachten over de toepassing van de code en het deelnemen aan 
het publiek debat over aangelegenheden die verband houden met zijn missie. De werkgroep had daarbij een raad voor ogen 
die zowel ten aanzien van de schrijvende pers als ten aanzien van de audiovisuele media bevoegd zou zijn. 

295  Het protest tegen het voorstel kwam niet alleen van de nationale mediaorganisaties onder aanvoeren van de uitgevers, maar 
ook van organisaties als de World Association of Newspapers, de Alliance of Independent Press Councils of Europe 
(AIPCE), het International Press Institute, de Press Complaints Commission en individuele mediabijdragen (zie 
bijvoorbeeld Patrick Weever, “Zimbabwe, Eritrea... Ireland?”, The Observer 28 september 2003). 

296  De Mediænsvarsloven (wet nr. 132 van 6 februari 1991) trad in werking op 1 januari 1992; 
http://www.pressenævnet.dk/english/indhold.html. Geconsolideerde versie: zie wet nr. 85/1998. 
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beperkt de wet de personen die aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de media-inhouden.297 De wet 
voorziet verder een wettelijke bescherming van het bronnengeheim en het recht van antwoord. Maar de wet 
bevat dus ook verwijzingen naar de persethiek. In sectie 34(1) klinkt het meer bepaald dat de inhoud en het 
gedrag van de massamedia in overeenstemming moet zijn met ‘god pressesekik’. Het toezicht daarop wordt, 
luidens artikel 43 van dezelfde wet, toevertrouwd aan een speciaal daartoe ingerichte persraad, de 
Pressenævnet.298 De wettelijke basis geeft die raad het statuut van een administratieve rechtbank die oordeelt 
over de toepassing van enerzijds de wettelijke bepalingen en anderzijds de eigen richtlijnen van het 
journalistiek beroep.299 Bij dat laatste beslist hij in alle onafhankelijkheid over de toepasselijkheid van de 
beroepsethiek. Wel werden een aantal richtlijnen, de Vejledende regler for god presseskik, in annex bij de wet 
van 1991 opgenomen. Deze richtlijnen werden grotendeels ontleend aan een code die nog in het 
zelfreguleringstijdperk door de Vereniging van Dagbladuitgevers was opgesteld. 300 

EIGENHEID - De Deense persraad is zoals gezegd één van de weinig voorbeelden van een wettelijk 
geïnstalleerde persraad. Met de wettelijke omkadering maakte de Deense wetgever een opvallende breuk met 
de traditie van zelfregulering die, zeker in de Scandinavische landen, sterk aanwezig was.301 Minstens even 
opvallend is dat de verwijzing naar de persethiek in de mediawet nauwelijks aanleiding gaf tot protest van de 
Deense journalistenunie.302 Blijkbaar voelde de Unie zich niet bedreigd door de nieuwe wetgeving.303 Daarbij 
speelde zeker ook een rol dat de Deense wetgever zich bewust beperkte tot een algemene verwijzing naar de 
persethiek in de wet.304  

SAMENSTELLING - De wettelijke basis en de overheidsinmenging in de aanstelling van de leden maken dat de 
Deense raad ver af staat van een zuiver zelfregulerend orgaan.305 Niettemin wordt zelden getwijfeld aan de 
onafhankelijkheid van de raad. De genoemde persraad telt acht leden; een voorzitter, vice-voorzitter en zes 
andere leden, allen aangesteld door de Minister van Justitie. De aanstelling van de voorzitter en vice-
voorzitter, die beide juristen moeten zijn, gebeurt op aanbeveling van de voorzitter van het Deense 
hooggerechtshof, twee leden worden aangeduid op voorstel van de Deense Journalistenvereniging, twee op 
voorstel van het management van de schrijvende pers en radio en televisie en twee leden vertegenwoordigen 
het publiek. Deze laatsten worden aangesteld op aanbeveling van de Deense Raad voor Volwasseneneducatie. 
De Raad haalt zijn fondsen bij de unie van uitgevers en het ministerie van justitie. 

INVLOED WETTELIJK KADER - De invloed van het wettelijke kader op de aard van de perscode en de persraad 
is niet geheel duidelijk. De wet neemt de normen uit de code dus niet rechtstreeks op in haar bepalingen, noch 
 
                                                 
 
297  S.S. JACOBSEN, “Denmark”, in X., Study on Co-Regulatory Measures in the Media Sector: Interim Report – Appendix 2 : 

Media Systems (Country Reports), Study for the European Commission, Directorate Information Society, Hamburg, 19 mei 
2005, 99 e.v. 

298  H. NISSEN KRUUSE, “Press Ethics in Denmark”, 1994, www.djh.dk/hnk. 
299  X., Study on Co-Regulatory Measures in the Media Sector – Final Report, Study for the European Commission, 

Directorate Information Society, Hamburg, juni 2006, 41, http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/coregul/coregul-
final-report_en.pdf. 

300  Deze regels werden in 1981 opgesteld door de Deense Vereniging van Dagbladuitgevers. Op vraag van de 
Journalistenvereniging werden daar nog principes ter bescherming van de journalistieke onafhankelijkheid en integriteit 
aan toegevoegd (zie de uiteenzetting op de site van de Deense persraad: http://www.pressenævnet.dk/english/indhold.html). 

301  De oprichting van de wettelijke persraad werd voorafgegaan door een in 1964 opgerichtte Persraad. Deze raad was door de 
Deense vereniging van dagbladuitgevers initieel opgericht om toe te zien op een code uit 1960 met betrekking tot de 
verslaggeving in strafzaken. Hij stond oorspronkelijk onder voorzitterschap van een jurist, aangevuld met drie leden-
experts, aangesteld door de uitgeversvereniging. In de daaropvolgende decennia was zijn bevoegdheid en samenstelling 
herhaaldelijk uitgebreid.  

302  De Deense journalistenunie (Dansk Journalistforbund) is nochtans een sterke vereniging, mede in het licht van het in 
Denemarken traditioneel sterk ontwikkelde unionisme. Zowat elke journalist is lid van het journalistenverbond. 

303  H. NISSEN KRUUSE, “Press Ethics in Denmark”, 1994, www.djh.dk/hnk. 
304  Het comité dat in 1990 de mediawet voorbereidde benadrukte in zijn rapport dat de wet beter geen gedetailleerde ethische 

regels kon bevatten. Dat zou immers afbreuk doen aan de flexibiliteit waarmee ethische regels moeten kunnen inspelen op 
nieuwe situaties of gewijzigde visies. Bovendien mogen zij slechts een adviserend karakter hebben. Het comité stelde 
daarom voor – en die suggestie werd gevolgd – om de wet te beperken tot een algemene clausule en een aantal 
richtinggevende principes in bijlage toe te voegen (zie de uiteenzetting op de site van de Deense persraad: 
http://www.pressenævnet.dk/english/indhold.html). 

305  J. BRÖHMER en J. UKROW, Self-regulation of the Media in Europe. A Comparative legal study prepared at the request of 
the Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the Media, Saarbrücken, Institute of European Media Law, 
1999, onuitg., 45, zie O. SUHR, Europäische Presse-Selbstkontrolle, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998, 56. 



H5. Van theorie naar praktijk 

 

 356 

geeft zij expliciet de opdracht om een perscodex te publiceren.306 Het gevolg is dat er niet gesproken kan 
worden van een echte, wettelijk vastgelegde persethiek. Wel kan de verwijzing naar de zelfregulering in de 
wet voor discussie zorgen. Zo bestaat er betwisting over de vraag in hoeverre de code bindende kracht 
ontleent aan deze verwijzing. In ieder geval is duidelijk dat de perscode mee in rekening werd genomen 
tijdens de wetgevingsprocedure. In die zin heeft zij minstens de status van interpretatie-instrument verworven. 
Ook kunnen er op termijn vragen rijzen over wie op langere termijn in zal staan voor wijzigingen aan de 
code.307 

PROCEDURE - Het klachtrecht bij de Deense Persraad komt toe aan natuurlijke en rechtspersonen voor zover 
zij denken geschaad te zijn door publicaties in de geschreven pers, een radio- of televisie-uitzending of 
bepaalde elektronische informatiediensten. De persraad spreekt zich niet alleen uit over de persethiek, maar 
ook over het recht van antwoord. Klachten kunnen eerst worden voorgelegd aan het medium in kwestie, maar 
ook rechtstreeks aan de persraad. Er bestaat met andere woorden geen verplichting om de interne 
klachtenmechanismen van het betrokken medium uit te putten, tenzij in het geval van klachten tegen de 
audiovisuele media. Klachten zijn slechts ontvankelijk voor zover zij binnen vier weken na de gewraakte 
berichtgeving worden ingediend.  

BEVOEGDHEID - Ondanks het wettelijke kader kan de Persraad geen beslissingen opleggen aan de massamedia 
of financiële vergoedingen toekennen aan de klager. In zaken over de persethiek, kan de persraad slechts 
kritiek leveren. In betwistingen met betrekking tot een recht van antwoord kan de persraad het betrokken 
medium wel opdragen een antwoord te publiceren. In beide types van zaken kan de persraad de uitgever 
verplichten om de beslissing van de raad te publiceren op de wijze die de raad wenst. 

2.2. Persraden zonder wettelijke grondslag 
Blijft tot slot het model waarin een persraad functioneert los van elk wettelijk gezag. Volgens heel 
wat auteurs schuilt hierin de ware betekenis van een persraad: een orgaan dat autonoom is, in de 
eerste plaats ten aanzien van de overheid. Het voordeel van een dergelijke constructie is dat zij de 
verantwoordelijkheid bij de sector zelf laat en de overheid voldoende op afstand houdt. Bovendien 
behoudt zelfregulering hier maximaal de kenmerken van flexibiliteit, laagdrempeligheid en snelheid 
die zij graag aanvoert als troeven in vergelijking met andere reguleringsvormen. 

Die vrijwilligheid is tegelijk ook een nadeel. Zij impliceert dat geen enkel medium of geen enkele 
beroepsbeoefenaar kan worden gedwongen om mee te werken aan de procedures van de persraad. 
De persraad is in zo’n geval aangewezen op de informatie die partijen hem spontaan en vrijwillig 
bezorgen. Voor een eigen onderzoek ontbreken nagenoeg altijd de middelen.308 De instrumenten 
van een dergelijke raad blijven beperkt tot adviezen en verzoeken. Veelal zullen de sancties beperkt 
blijven tot het verzoek aan een medium om het kritische advies van de persraad op een zichtbare 
plaats te publiceren. De concrete modaliteiten daarvoor worden uitgewerkt in de reglementen van 
de verschillende persraden. Sommige persraden - zoals de Australische - laten de toevoeging van 
commentaren en reflecties van het medium toe, andere verlangen de publicatie van de beslissing 
van de persraad zonder onmiddellijke commentaren.309 De afhankelijkheid van de persraad van 
dergelijke vormen van publiciteit is meteen ook één van de redenen waarom het belangrijk is dat 
niet alleen journalisten, maar ook uitgevers zich engageren als lid van de raad.  

Het vrijwillige karakter maakt persraden bijzonder kwetsbaar, zeker wanneer zij – zoals de meeste – 
voor hun financiering afhankelijk zijn van de bijdragen van hun leden. In dat geval bestaat het risico 

 
                                                 
 
306  O. SUHR, o.c., 30-31. 
307  P.-A. JIGENIUS, “Self-Regulation – The Swedish Model”, l.c., 47. 
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middelen studenten inschakelde om het waarheidsgehalte van betwiste persbijdragen na te gaan. In 1984 werd de raad 
alweer opgeheven, bij gebrek aan steun en middelen (A.J. CAMPBELL, “Self-Regulation and the Media”, Federal 
Communications Law Journal 1999, 711-771). 
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dat continuïteitsoverwegingen de bovenhand halen in gevallen die tot een polarisatie tussen de raad 
en de leden kunnen leiden. In geval van conflict bestaat immers het risico dat kapitaalkrachtige 
leden zich terugtrekken en meteen ook de nodige fondsen uit het systeem halen.310  

We bekijken hierna drie voorbeelden van persraden zonder wettelijke grondslag. Eerst wordt kort 
het Zweedse systeem toegelicht, dat algemeen wordt aangehaald als de bakermat van de Europese 
persraden. Daarna komen de twee persraden ter sprake die doorgaans worden geciteerd als de 
rechtstreekse inspiratiebronnen voor de Vlaamse Raad voor de Journalistiek die in deel III centraal 
zal staan. Het gaat dan om de Nederlandse Raad voor de Journalistiek en de Britse Press Complaints 
Commission.311  

2.2.1. Illustratie 1: De Zweedse Persraad en ombudsman 
Het Zweedse voorbeeld wordt algemeen geciteerd, niet alleen als het oudste voorbeeld van 
zelfregulering, maar ook als een voorbeeld van geslaagde zelfregulering.312  

PERSKLIMAAT - De pers vertegenwoordigt in Zweden een belangrijke economische sector. Zweden 
heeft het grootst aantal dagbladen per hoofd van de bevolking, met een groot aandeel van lokale en 
regionale kranten en een nagenoeg volledige verdeling van de ochtendkranten via abonnementen.313 

Daar komt bij dat de pers en het geschreven woord in het bijzonder er een relatief groot vertrouwen 
genieten. Zowel de uitgeversvereniging als de journalistenvereniging worden traditioneel als 
machtige organisaties ervaren. De organisatiegraad van beide verenigingen is bijna 100%, zowat 
alle Zweedse journalisten zijn bijvoorbeeld lid van de journalistenunie, die tegelijk ook de enige 
journalistenvereniging is.314 Tegen die achtergrond bestaat er een algemene consensus over de 
behoefte aan een goed functionerend zelfreguleringssysteem als instrument voor de 
kwaliteitsbewaking van de pers.315  

 
                                                 
 
310  P. O’MALLEY, “Regulation, pseudo-regulation and counter-regulation: the operation of the Australian Press Council”, 

Media, Culture and Society 1987, afl. 9, 80. Dat was ook één van de redenen voor het verdwijnen van de zonet genoemde 
Amerikaanse National News Council. De raad slaagde er niet in belangrijke actoren als The New York Times van zijn nut te 
overtuigen en moest het zo stellen zonder diens morele en materiële steun (A.J. CAMPBELL, “Self-Regulation and the 
Media”, Federal Communications Law Journal 1999, 711-771). 

311  Pol DELTOUR, die vanuit de Vlaamse journalistenvereniging van zeer nabij betrokken was bij de oprichting van de Vlaamse 
Raad voor de Journalistiek, noemde als inspiratiebronnen voor de vormgeving van die Raad: “het academische studiewerk 
dat de Gentse hoogleraar Dirk VOORHOOF rond een Raad voor journalistieke deontologie had verricht, (…) de Nederlandse 
Raad voor de Journalistiek en de Britse Press Complaints Commission” en “het internationaal vergelijkende 
onderzoekswerk van de Franse hoogleraar Claude-Jean Bertrand, L’Arsenal de la Démocratie - Médias, déontologie et 
MARS, Economica, Parijs, 1999” (P. DELTOUR, “Journalistieke zelfregulering in een modern kleedje…”, l.c., voetnoot xi). 
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Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 47; P.-A. JIGENIUS, “The role of a press council in case of defamation or 
invasion of privacy by print media journalists”, in X., Proceedings of the information seminar on self-regulation by the 
media (Strasbourg, 7-8 October 1998), Directoraat mensenrechten, Straatsburg, 1999, DH-MM (99) 7, z.p.; L. WEIBULL en 
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and the media”, Department of Journalism and Ethics, Stockholm University, 2003, 
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313  L. WEIBULL en A.M. JÖNSSON, “The Swedish media landscape”, in X., European Media Landscape, European Journalism 
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JURIDISCH KADER - De Zweedse samenleving kenmerkt zich door een grote maatschappelijke en 
politieke erkenning van de uitingsvrijheid. Het juridisch kader voor de media vormt – in de 
woorden van de Meij – “een gecompliceerd en wonderlijk geheel”.316 Drie grondwetten en een 
aantal gewone wetten vormen samen een stevige grondslag voor de uitingsvrijheid, met een 
duidelijk verbod op censuur, speciale procedures voor perszaken en een verregaande 
openbaarheidswetgeving, niet alleen voor journalisten, maar voor alle burgers.317 Daarbij voegt zich 
een duidelijke afbakening van de strafrechtelijke aansprakelijkheid, aan de hand van een 
cascadesysteem, zowel voor de printmedia als voor omroep en film.318 Opvallend is nog dat de 
burgerlijke rechter geen rol van betekenis speelt met betrekking tot de media in Zweden.319 De 
privacy van het individu kent in het Zweedse recht een veeleer zwakke formele bescherming. Er is 
geen specifieke privacywetgeving en op de wetgeving inzake laster en eerroof wordt slechts zelden 
beroep gedaan, onder meer omdat zij zelden tot betekenisvolle financiële sancties leidt. 
Zelfregulering kan bijgevolg een belangrijke rol vervullen in de bescherming van het individu in 
confrontatie met de pers.320 Volgens Pär-Arne Jigenius, de voormalige Zweedse persombudsman 
kan de zelfregulering in de Zweedse pers dan ook gezien worden als een antwoord op de juridisch 
quasi ongelimiteerde vrijheid van informatie en expressie in Zweden.321 

OPRICHTING - Niettemin is het Zweedse zelfreguleringssysteem niet zozeer ontstaan als een middel 
ter bescherming van het individu, maar als een overlegforum tussen journalisten en uitgevers over 
uiteenlopende geschilpunten. Bovendien werd al heel vroeg aandacht getoond voor de problematiek 
van de journalistieke deontologie. Reeds in 1916 ondertekenden de belangrijkste Zweedse 
mediaorganisaties een document waarin zij het cruciale belang van mediaverantwoordingssystemen 
benadrukten en overeenkwamen een persraad te vormen. Het resultaat was de eerste persraad ter 
wereld, de Pressens Opinionsnämnd, opgevat als een soort eretribunaal dat moest toezien op de 
goede journalistieke praktijk in de sector. Meteen werd ook een gezamenlijk comité opgericht, het 
Pressens Samarbetsnämnd, dat ook vandaag nog instaat voor de coördinatie en samenwerking in 
het domein van de ‘media accountability’ en verantwoordelijk is voor het beheer van en de 
informatie over het verantwoordingssysteem.322 Vooral de Zweedse persclub, de Publicistklubben, 
speelde een belangrijke rol in de oprichting van de persraad. Deze niet-politieke, vrijwillige 
organisatie werd in 1874 opgericht door persmedewerkers, auteurs en andere intelligentia als 
discussieforum voor – onder meer – de journalistieke ethiek. Het was ook diezelfde 
Publicistklubben die in 1923 voor het eerst een echte geschreven code aannam, die aanvankelijk 
vooral was toegespitst op het noemen van namen in de mediaberichtgeving, maar in de komende 
decennia gradueel zou worden uitgebreid met bijkomende richtlijnen.323 
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ALGEMENE ORGANISATIE VAN HET ZELFREGULERINGSSYSTEEM - Ook vandaag nog blijft het Zweedse 
systeem een zuiver vrijwillig systeem dat steunt, ook financieel, op de vier belangrijkste 
organisaties in het Zweedse medialandschap: de Zweedse Vereniging van uitgevers, de Uitgevers 
van Tijdschriften, de Zweedse journalistenunie en de nationale persclub. De zelfregulering valt 
uiteen in drie grote pijlers. De eerste is de ‘Raad voor professionele ethiek’, die opereert onder de 
vleugels van de journalistenunie en toekijkt op een speciale code voor beroepsethiek, waarin onder 
meer richtlijnen zijn opgenomen voor de journalistieke onafhankelijkheid, het niet misbruiken van 
de positie van journalist en het recht om bepaalde opdrachten te weigeren. Elke journalist die lid is 
van de journalistenunie wordt geacht deze regels na te leven. Een tweede set regels heeft betrekking 
op reclame en wordt eveneens opgevolgd door een speciaal daartoe aangesteld comité. Het 
belangrijkst voor deze context zijn echter de Zweedse Persraad en persombudsman die klachten 
over de naleving van de algemene ethische regels voor de schrijvende pers behandelen. Naar hen 
gaat onze aandacht hierna uit.  

OPRICHTING - De Zweedse Persraad kreeg bij zijn oprichting in 1916 een ruime opdracht. Niet alleen 
moest hij nagaan of publicaties voldeden aan de eisen van het beroep, maar ook kwam hij tussen in 
commerciële discussies tussen ondernemingen of tussen werkgevers en journalisten. Slechts 
gaandeweg ontwikkelde de persraad een systeem om klachten van het publiek te ontvangen. In de 
beginjaren was dat klachtrecht afhankelijk van de betaling van een hoge kostenvergoeding door de 
klager.324 In de jaren vijftig en zestig leverde dat de persraad forse kritiek op wegens een te grote 
ontoegankelijkheid. De louter op vrijwilligers steunende raad bleek daarenboven niet in staat om 
een efficiënt antwoord te bieden op het niettemin stijgend aantal klachten.325 Het algemene 
aanvoelen was dan ook in die jaren dat het systeem een gebrek aan praktische relevantie vertoonde.  

HERVORMING (1969) - Die kritieken, gepaard aan aangekondigde wettelijke initiatieven, waren de 
aanzet voor een grote herziening van het Zweedse zelfreguleringssysteem in 1969. Bij die 
gelegenheid werd de onkostenvergoeding afgeschaft en werden mechanismen bedacht om de raad 
beter bekend te maken bij het publiek. Cruciaal daarin was de introductie van het ambt van de 
persombudsman (Allmänhetens Pressombudsman, PO). Die laatste was ook bedoeld om komaf te 
maken met het bezwaar dat de persraad tegelijk aanklager en rechter was.326 Ook de samenstelling 
wijzigde ingrijpend in 1969. Voor het eerst werd plaats gemaakt voor vertegenwoordigers van het 
publiek. De deontologische codes waren bij verschillende gelegenheden al aangescherpt en 
uitgebreid. Naast de initiële focus op de persoonlijke integriteit, kwam daarbij ook de plicht tot 
waarheidsgetrouwheid en accuraatheid meer op de voorgrond. In 1970 werden de bestaande 
deontologische teksten gehergroepeerd in een algemene gedragscode voor de pers, radio en tv. 
Ondanks het geloof en de steun in het zelfreguleringssysteem in Zweden, kan ook daar worden 
vastgesteld dat de diverse hervormingsrondes samenvielen met parlementaire initiatieven die een 
overheidsingrijpen in de media-ethiek voorstelden. Zo was de aanstelling van de persombudsman in 
1969 rechtstreeks gelieerd aan een voorstel voor de invoering van een wettelijke regeling voor het 
recht van antwoord.327  

PERSRAAD: SAMENSTELLING - De Raad is samengesteld uit een voorzitter, drie vice-voorzitters en 14 
gewone leden, die voor twee jaar zijn aangesteld. Hij is onderverdeeld in twee groepen, elk 
bestaande uit een voorzitter of vice-voorzitter en zeven gewone leden, waarvan de verdeling 
zesmaandelijks bij lottrekking wordt bepaald. Elke groep is gelijkelijk bevoegd om klachten te 
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behandelen.328 De vier samenstellende organisaties, duiden elk twee leden van de raad aan.329 De 
overige zes gewone leden worden aangesteld door de Parlementaire ombudsman en de voorzitter 
van de Zweedse balievereniging. Het moet gaan om “respected citizens with wide experience of 
national affairs” die geen enkele band hebben met een krant of persorganisatie. De voorzitter en 
vice-voorzitters dienen juristen te zijn met een zekere staat van dienst als magistraat. Zij worden 
aangesteld door het gezamenlijk comité van persverenigingen voor een termijn van twee jaar, 
maximum verlengbaar tot acht jaar. De uittredende voorzitter en vice-voorzitters krijgen ook 
inspraak in hun opvolging.  

PERSRAAD: OPDRACHT - De persraad kijkt toe op klachten over de goede journalistieke praktijk voor 
alle publicaties die beschikbaar zijn voor het publiek. Hij spreekt zich ook uit over 
internetpublicaties voor zover zij verbonden zijn aan ondernemingen die deel uitmaken van de 
persraad.330 Alleen natuurlijke personen kunnen het hele gamma aan deontologische regels voor de 
persraad aanvoeren. Klachten uitgaande van ondernemingen, organisaties of overheden worden ‘in 
principe’ slechts in overweging genomen wanneer zij betrekking hebben op feiten of het verweer 
tegen aantijgingen. Het staat de persraad vrij om daar uitzonderingen op te maken.331 Wanneer de 
zaak die aan de raad wordt voorgelegd ook het voorwerp uitmaakt of uitgemaakt heeft van een 
juridische procedure, zal de raad de zaak nog slechts in behandeling nemen wanneer hij van oordeel 
is dat het noodzakelijk is de zaak ook vanuit een ethisch standpunt te belichten, “keeping in mind 
that journalistic ethics under no circumstances may obstruct the exercise of freedom of the press”. 
De raad brengt verslag uit over zijn activiteiten in een jaarrapport dat moet worden voorgelegd aan 
de samenstellende persorganisaties, de Parlementaire ombudsman en de voorzitter van de Zweedse 
balievereniging.  

PERSOMBUDSMAN - De persombudsman heeft tot taak informatie, advies en ondersteuning te bieden 
aan individuen die zich geraakt voelen door een publicatie, deel te nemen aan het publiek debat over 
de media en de werking van het zelfreguleringsmechanisme bij het grote publiek bekend te maken. 
Hij speelt ook een bijzondere rol in de behandeling van concrete dossiers, door zijn bevoegdheid 
om, hetzij naar aanleiding van een klacht, hetzij op eigen initiatief, mogelijke schendingen van de 
code te onderzoeken en desgevallend door te verwijzen naar de persraad.332 De ombudsman wordt 
aangesteld door een comité bestaande uit de Parlementaire ombudsman, de voorzitter van de 
Zweedse balievereniging en de voorzitter van het gezamenlijk comité van de persverenigingen. Het 
werkingsreglement bepaalt niet dat de persombudsman een jurist dient te zijn, al is hij dat 
doorgaans wel.333 Vereist is alleen dat hij getuigt van een grondige kennis van persethiek en 
aanverwante gelegenheden. Journalistieke ervaring strekt tot aanbeveling. 

PROCEDURE - Wanneer een klacht wordt ingediend, tracht de persombudsman in eerste instantie door 
informeel overleg een snelle oplossing te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van een correctie, of een 
voldoende uitgebreide antwoordmogelijkheid voor de getroffen partij.334 Bij gebreke aan een 
dergelijke oplossing zal de persombudsman de zaak doorverwijzen naar de persraad indien deze op 
redelijke gronden berust, voldoende zwaarwegend is in termen van ethische principes en de 
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mogelijke schade die uit de publicatie voortvloeit en indien het dossier betrekking heeft op een 
‘relatief recent artikel’.335 Indien de klacht uitgaat van iemand anders dan de rechtstreeks 
betrokkene, dient de ombudsman de toelating van de getroffene te krijgen alvorens hij de zaak aan 
de persraad kan overmaken.336 Wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan, zal de persombudsman 
de klacht zelf afwijzen, eventueel rekening houdend met het feit dat reeds een correctie of antwoord 
is gepubliceerd. De zaak kan echter toch nog naar de persraad worden verwezen indien de 
rechtstreeks betrokkene (en alleen hij) daar binnen de maand na de weigeringsbeslissing van de 
persombudsman om verzoekt. 

UITSPRAKEN - De persraad streeft naar unanieme beslissingen. Indien hij daar niet in slaagt, dienen 
de ‘dissenting opinions’ aan de uitspraak te worden toegevoegd.337 De Zweedse media hebben zich 
contractueel verplicht om de nodige gevolgen te geven aan de veroordelingen van de persraad.338 
Opmerkelijk is dat publicaties die een negatief advies krijgen de raad een vergoeding moeten 
betalen. Sinds 2002 is deze vastgesteld op 10.000 Zweedse kronen (zo’n 1064 euro) voor 
publicaties met een oplage van minder dan 10.000 kopies op weekdagen en 25.000 Zweedse kronen 
(zo’n 2659 euro) voor publicaties waarvan de oplage meer dan 10.000 kopieën bedraagt.339 De 
vergoeding is louter bestemd als bijdrage in de werkingskosten van de Raad en de ombudsman; een 
schadevergoeding ten behoeve van de klager kan niet worden opgelegd. Voor het overige blijft het 
effect van de uitspraken beperkt tot de verplichting voor het bekritiseerde dagblad of tijdschrift om 
het advies van de persraad ‘onverwijld’ en in zijn geheel te publiceren op een prominente plaats. De 
uitspraak wordt daarnaast gemeld via de eigen kanalen van de persraad.340 

BIJZONDERHEDEN - Het Zweedse systeem onderscheidt zich doordat het een zuiver zelfregulerend 
karakter heeft kunnen behouden, onder meer door de samenwerking, via van de genoemde 
mediaorganisaties, van journalisten en uitgevers.341 We wezen ook al op de bijzondere rol van de 
Publicistenklubben, een organisatie waarvan zowel journalisten als uitgevers deel uitmaken. De 
zelfstandigheid blijkt onder meer uit het feit dat de persraad zelfbedruipend is. De Zweedse persraad 
is overigens bij ons weten de enige persraad die de bekritiseerde publicaties om een vergoeding kan 
vragen. Samen met de contractueel vastgelegde publicatieplicht van de uitspraken levert het 
systeem zo de “noodzakelijke en allicht voldoende garanties om eventuele tekortkomingen ten 
opzichte van het wettelijk systeem te ondervangen”.342 

Een tweede belangrijke bijzonderheid van het Zweedse systeem is de toevoeging van een 
persombudsman als wegwijzer voor ‘les blessés de la presse’343 of als eerste filter van de klachten. 
Hij heeft tot taak burgers te informeren, klachten in een vroeg stadium op te vangen en waar 
mogelijk door middel van bemiddeling tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. 
Zeker in mediazaken is een dergelijke mogelijkheid om fouten snel en flexibel te laten rechtzetten 
een belangrijke meerwaarde ten aanzien van de klassieke juridische weg. Vandaag registreert de 
raad jaarlijks tussen de 350 en de 400 klachten. Zo’n 30 procent daarvan wordt aan de persraad 
voorgelegd, hetzij op vraag van de ombudsman, hetzij op eigen verzoek van de belanghebbende 
indien de ombudsman de klacht heeft afgewezen. In gemiddeld 10 à 15 % van deze gevallen wijst 
 
                                                 
 
335  § 5 van de Instructies voor het ambt van de persombudsman. 
336  § 6 van de Instructies voor het ambt van de persombudsman. 
337  Charter van de persraad, § 10. 
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1998, afl. 2, 49. 
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340  Charter van de persraad, § 13. 
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342  D. VOORHOOF en J. BAERT, “De ombudsman van de Zweedse pers”, Communicatie 1983-84, afl. 4. 
343  Uitdrukking ontleend aan C. FURET, “Les ‘blessés de la presse’ réclament justice”, Mediaspouvoirs 1991, afl. 22, 110-117. 
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de persraad de klachten toe.344 Het Zweedse systeem wordt zo vrijwel algemeen positief 
gewaardeerd als een nuttige aanvulling op juridische mechanismen als het recht van antwoord.345 

Een derde opvallend punt is dat het Zweedse systeem een groot draagvlak heeft, zowel bij het 
publiek als in de mediawereld zelf. Een belangrijke verklaring daarvoor is de stevige ruggensteun 
van de, op zich eveneens sterke, organisaties van uitgevers en journalisten. Een tweede verklarende 
factor is dat het systeem enerzijds een grote traditie heeft, maar anderzijds ook geregeld aangepast 
is geworden om de aansluiting met de praktijk niet te verliezen. Dat komt vooral tot uiting in de 
aanpassingen van de code aan de ontwikkelingen in het beroep en de positie van de pers in de 
samenleving. Uit surveys én uit de perspraktijk, blijkt dat de regels uit de code, bijvoorbeeld inzake 
namen noemen, over het algemeen, op een groot draagvlak bij het publiek en de journalisten kunnen 
rekenen.346 Onderzoek van het begin van de jaren negentig toont wel aan dat de journalisten de 
beslissingen van de persraad vooral belangrijk achten als demarcatielijn, zonder veel directe 
praktische relevantie (64%). Eén op vier journalisten ziet in de uitspraken van de persraad concrete 
richtlijnen voor de omgang met moeilijke ethische vragen. De overige 11% beschouwde de raad als 
irrelevant voor de beroepsuitoefening of als overbodig.347  

Tot slot onderscheidt het Zweedse systeem zich van andere modellen doordat het class-actions van 
consumentenorganisaties of actiegroepen toelaat, zij het niet voor alle bepalingen van de code.348 De 
meeste persraden staan huiverig tegenover een veralgemeend klachtrecht en beperken de toegang 
tot rechtstreeks betrokkenen. 

PUNTEN VAN KRITIEK - De lovende termen waarin vaak over het Zweedse systeem gesproken wordt, 
doen wel eens vergeten dat er ook kritiek is op het Zweedse model. Hoewel de nieuwe structuren uit 
1969 zich vertaalden in een grote toename van het aantal klachten, ook van private personen, blijft 
ook de Zweedse persraad volgens kenners onvoldoende gekend onder het grote publiek.349 Een 
tweede punt betreft de asymmetrie tussen de schrijvende pers en de audiovisuele media. Beide zijn 
onderworpen aan dezelfde basiscode, maar de bevoegdheid van de persraad en persombudsman om 
toe te zien op de eventuele schending ervan blijft beperkt tot het geschreven woord. Voor radio- en 
televisiejournalisten kan de schending van de bepalingen van de code geen aanleiding geven tot een 
procedure voor de zelfregulerende organen. Zij staan onder toezicht van een wettelijk ingestelde 
commissie, waarvoor echter niet de ethische code, maar slechts wettelijke en reglementaire 
bepalingen kunnen worden aangevoerd. Dat leidt tot de eigenaardige situatie dat de leden van 
eenzelfde beroepsvereniging, de journalistenunie, aan een verschillend toezichts- en 
verantwoordingsmechanisme onderworpen zijn naargelang het medium waarvan zij deel 
uitmaken.350 Er is ook kritiek op de figuur van de persombudsman, vooral van uitgevers en 
journalisten die vinden dat deze meer dan nodig gebruik maakt van zijn mogelijkheid om op eigen 
initiatief dossiers te onderzoeken. Een laatste punt van kritiek is dat de persraad en de 
persombudsman teveel geïnstitutionaliseerd geraken waardoor zij stilaan wegdrijven van de 
concrete ethische problemen en hun legitimiteit op langere termijn dreigt te worden aangetast. Die 
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evolutie wordt onder meer toegeschreven aan de grote inbreng van juristen, zowel in het 
voorzitterschap van de raad als in de hoedanigheid van persombudsman. Aan die kritiek werd ten 
dele tegemoet gekomen door de aanstelling van een voormalig uitgever als ombudsman in 1993. Zij 
leidde ook tot de toevoeging van een nieuwe preambule bij de perscode in 1990 die de naleving 
naar de geest van de code bepleit: “Ethics does not consist primarily of the application of a formal 
set of rules but in the maintenance of a responsible attitude in the exercise of journalistic duties. The 
code of ethics for press, radio and television is intended to provide support for this attitude.”351 

2.2.2. Illustratie 2: De Press Complaints Commission 
Het Verenigd Koninkrijk behoorde tot de eerste landen die na de tweede wereldoorlog een persraad 
op poten zetten. Heel wat landen zouden zich in de daaropvolgende jaren tot het Engelse voorbeeld 
wenden voor inspiratie. Dat was alvast zeker het geval voor de Duitse Presserat, de Nederlandse 
Raad voor de Journalistiek en de in 1976 opgerichte Australische Persraad. Ook vanuit België werd 
naar het Britse voorbeeld gekeken. Op een Gentse studiedag over persraden uit 1976 werd de Britse 
Press Council geroemd als een toonaangevend voorbeeld met een sterk moreel gezag.352 De 
vormgeving en geleidelijke transformatie van de Press Council kan dan ook bijkomend inzicht 
verschaffen in de wortels van heel wat huidige zelfreguleringssystemen. Ook vandaag nog wordt de 
opvolger van de Press Council, de Press Complaints Commission, algemeen beschouwd als het 
meest toonaangevende voorbeeld van journalistieke zelfregulering in Europa.353 

a) Omgevingsfactoren 

Anders dan de Verenigde Staten, met het fameuze First Amendment, of de Europese buurlanden 
waar de persvrijheid veelal een grondwettelijke status heeft, hebben Britse journalisten het lang 
zonder een expliciete erkenning van de persvrijheid of de vrijheid van meningsuiting moeten 
stellen.354 Desondanks heeft de pers steeds een aanzienlijke bescherming genoten in het Engelse 
recht. Eén van de meest opvallende kenmerken van het Britse persbeleid, was lange tijd de 
afwezigheid ervan. Tunstal vat de basiskenmerken van het Britse mediabeleid samen als een 
voorkeur voor ‘minimalist legislation and the voluntary principle”.355  

Zoals in de meeste landen werd voor de audiovisuele media een andere weg gekozen.356 Na de 
Broadcasting Act van 1980 moest het vrijwillige toezicht dat tot dan toe had bestaan plaats maken 
voor een wettelijk georganiseerd toezicht door de Broadcasting Complaints Commission. In 1997 
verscheen uit de samensmelting van deze commissie met de Broadcasting Standards Council een 
vernieuwde Broadcasting Standards Commission (BSC) die toekeek op de vertoning van onder 
meer geweld en seks op het geheel van de Britse televisiezenders en mede instond voor klachten 
over schendingen van de privacy. Maar ook na de creatie van de BSC bleef het landschap van 
controle-organismen complex en gefragmenteerd, met naast de BSC ook nog de Independent 
Television Commission (voor commerciële zenders), de vrijwillige Programme Complaints Unit 
van de BBC en de Radio Authority (voor de commerciële radio), die elk een eigen 
klachtenprocedure en code onderhielden. Daar kwam verandering in door de samenvoeging van een 
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aantal van deze organen tot een superregulator voor de media, Ofcom, die ook een belangrijke rol 
gaat spelen in de formulering en coördinatie van inhoudsnormen.357 

Even werd er over gedacht om ook het toezicht op de schrijvende pers onder te brengen onder de 
grote Ofcom-vleugels, maar de printsector slaagde er in die plannen af te wenden. Voor de 
schrijvende pers blijft aldus een systeem van vrijwillige zelfregulering behouden dat kan gelden als 
één van de meest bekende, meest uitgebouwde en meest toonaangevende zelfreguleringssystemen 
voor de schrijvende pers: dat van de Press Complaints Commission. Dat systeem krijgt hierna 
uitgebreid de aandacht. 

PERSLANDSCHAP - Het Engelse perslandschap vertoont een heel ander patroon dan het Zweedse. Dat 
houdt verband met het eenvoudige geografische feit dat het Verenigd Koninkrijk een relatief klein, 
maar dichtbevolkt eiland is, met een sterk, zeker politiek, overwicht van de metropool Londen.358 
Naar de krantenmarkt toe vertaalt zich dat in een groot aantal kranten met een nationaal bereik en 
een sterke onderlinge concurrentie. Wat verder opvalt is de scherpe tegenstelling tussen media van 
een grote kwaliteit en ware pulpbladen die nergens voor terugdeinzen, maar die niettemin een zeer 
groot lezerspubliek aantrekken. Mede onder invloed van de niemand ontziende tabloids heeft de 
vraag naar de regulering van de pers zich zeer vaak toegespitst op het probleem van de 
privacybescherming. De ontwikkeling van de zelfregulering voor de schrijvende pers in het 
Verenigd Koninkrijk speelt zich af tegen de achtergrond van voortdurende discussies over de 
verhouding tussen persvrijheid en privacy.359 Bij gebreke aan duidelijke aanknopingspunten voor de 
bescherming van de privacy in het common law, konden klagers over inbreuken op de privacy tot 
voor kort slechts moeizaam genoegdoening vinden voor de Engelse rechter. Hierdoor ontstond een 
vacuüm waarin het zelfreguleringssysteem zijn waarde kon en moest bewijzen.360  

Aan de zijde van het publiek valt nog op te merken dat het vertrouwen in de media zeer laag is.361 
Anderzijds vinden de hoger genoemde tabloids een gretig en omvangrijk afnemerspubliek. Ook de 
reflectie over en door het journalistieke beroep en de journalistieke ethiek blijft vrij beperkt.362 Uit 
een opinieonderzoek uit 1995 blijkt bovendien dat de Britse journalist losser oordeelt over een 
aantal controversiële journalistieke praktijken dan zijn Amerikaanse en Australische collega’s. 
Henningham en Delano wijten die verschillen niet alleen aan de competitieve media-omgeving, 
maar ook aan het relatief jonge karakter van de professionele opleiding en de zwakke traditie van 
beroepsverenigingen ten voordele van de sterke, maar op sociaal-economische doelstellingen 
gerichte, vakbonden.363 Na de vette jaren heeft echter ook de journalistenvakbond, de ‘National 
Union of Journalists’, veel aan invloed ingeboet.364 De vakbond heeft een eigen beroepscode van 
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1936, maar de ethische raad die geacht wordt er op toe te zien, is ‘op sterven na dood’.365 Kenners 
verwijten de Britse mediasector een gebrek aan zelfkritiek: “For bodies that live by poking their 
noses into other people’s affairs, the press and broadcasting have been surprisingly reluctant to let 
other people poke noses into theirs”.366 Het zelfreguleringssysteem wordt bovendien, opvallend, niet 
zozeer gedragen door de journalisten, maar door hun hiërarchische oversten. En, wat meer is, uit 
onderzoek blijkt dat de journalistieke kaste daar weinig problemen mee heeft.367 

b) De voorloper van de Press Complaints Commission: ‘General Council of the Press’ 

VOEDINGSBODEM - De verre wortels van de Press Complaints Commission liggen in de bezorgdheid 
over de ontwikkelingen in de pers na de tweede wereldoorlog. De oorlog had enerzijds opnieuw het 
belang van een vrije pers aangetoond, maar tegelijk groeide de bezorgdheid over monopolistische 
tendensen in de controle op de pers. Een eerste Royal Commission on the Press werd daarom belast 
met een onderzoek naar de mogelijke regulering van de pers. In een rapport van 1949 suggereerde 
die Commissie dat de pers een algemene persraad zou opzetten om het gevoel van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en publieke dienstbaarheid bij al wie betrokken is bij het journalistieke beroep 
aan te wakkeren en om de slagkracht van het beroep en het welzijn van diegenen die het beoefenen 
te bevorderen. Een dergelijke raad zou ook de lange-termijn-ontwikkeling van de pers en de sociaal-
economische factoren die daarop invloed uitoefenen kunnen besturen, vooral op het vlak van 
concentraties en monopolies. Wat de samenstelling van een dergelijke persraad betrof, had de 
Commissie een gemengde samenstelling in gedachten, met ongeveer twintig procent externe leden 
en in ieder geval een voorzitter die geen banden had met de perssector.  

GENERAL COUNCIL OF THE PRESS (1953) - De aanbevelingen van de Commissie werden sceptisch 
onthaald door de grote persbazen. Het zou uiteindelijk nog tot 21 juli 1953 duren vooraleer 
schoorvoetend een ‘General Council of the Press’ werd opgericht die nog op heel wat punten 
afweek van de lijnen die de commissie had uitgetekend: “the industry swallowed its medicine – not 
without choking. It choked particulary on the issue of lay representation”, aldus historicus Robert 
Shannon in zijn historische reconstructie van de PCC. De persraad ging dus een aangekondigde 
ondergang tegemoet: “it must be said that its disastrous end in 1990 was in its flawed beginning in 
1953”.368 Vanuit de perswereld werd hij gezien als een toegift om het publiek en de politiek 
tevreden te stellen en te houden, niet als een nuttig orgaan voor de eigen kring.369 De opdracht van 
de persraad werd daarom zo vaag en algemeen mogelijk gehouden.  

OPDRACHT - Meer dan de beteugeling van ontsporingen in de pers, kreeg de persraad de opdracht om 
de pers veilig te stellen voor elke vorm van overheidsoptreden. De doelstellingen van de Press 
Council ondergingen op dat punt weinig wijzigingen in zijn bestaan van 1953 tot 1991. Voorop 
stond de verdediging van de persvrijheid. Die taak gaat voor op alle andere: “for with freedom must 
go responsibility. A Press that does not behave with responsibility does not deserve its freedom”.370 
Deze doelstelling van contra-regulering primeerde op andere opdrachten als het verzekeren van ‘de 
hoogste professionele en commerciële standaarden’, de behandeling van klachten, het opvolgen van 
ontwikkelingen die de persvrijheid over aangelegenheden van publiek belang zouden kunnen 
beperken en het opvolgen van concentratietendensen. Maar het maakte van de persraad ook een 
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merkwaardige en ambitieuze mix van een belangenvereniging, onderzoeksinstituut en 
klachtentribunaal.371 

KLACHTENBEHANDELING - Op het vlak van de klachtenbehandeling, toch één van de redenen waarom 
de Royal Commission in 1949 de creatie van een persraad had aanbevolen, bleef de impact in de 
aanvangsjaren beperkt tot een jaarlijks gemiddelde van een zestigtal klachten.372 Het was dan ook 
weinig verwonderlijk dat in 1962 reeds een tweede Royal Commission, aangesteld “to examine the 
economic and financial factors affecting the production and sale of newspapers, magazines and 
other periodicals in the United Kingdom”, een waslijst aan aanbevelingen had om de werking van 
de raad te verbeteren. Daarbij stond niet zozeer de klachtenbehandeling door de Raad ter discussie, 
maar wel de al te beperkte invulling die de persraad naar de smaak van de Commissie gaf aan zijn 
rol van waakhond van sociaal-economische ontwikkelingen. De Commissie erkende tevens dat de 
verantwoordelijkheid daarvoor ook bij de persbedrijven lag en dreigde opnieuw met wettelijke 
maatregelen: “If however the Press is not willing to invest the Council with the necessary authority 
and to contribute the necessary finance, the case for a statutory body with definite powers and the 
right to levy the industry is a clear one”. Niettemin was de Commissie van oordeel dat de perssector 
een nieuwe kans moest krijgen om zich te schikken naar de aanbevelingen van 1949, zij het met een 
door de regering te stellen deadline. Dat gebeurde niet meteen. Wel voerde de persraad een aantal 
wijzigingen door, waaronder een naamswijziging in ‘Press Council’. Belangrijker was dat de sector 
– zij het niet van harte – instemde met de aanstelling van een ‘lekenvoorzitter’ en een aantal externe 
leden in de persraad en met de creatie van een subcommissie voor klachten, die ook klachten van 
niet-rechtstreeks betrokkenen zou behandelen.373 In 1976 telde de Persraad zo een onafhankelijke 
voorzitter, tien leden van het publiek zonder connectie met de pers en twintig leden van de pers, 
aangesteld door de organisaties van de sector. Een secretariaat bestaande uit drie voormalige 
journalisten en een administratieve staf stonden in voor de dagelijkse werking.374  

WERKING - Gaandeweg werd zo een klachtenmechanisme uitgebouwd, waarbij de Press Council zich 
trachtte verdienstelijk te maken in de grijze zone van klachten die zich niet lenen voor een 
juridische actie, hetzij omdat het recht geen actie voorziet, hetzij omdat de gerechtelijke molen, te 
traag, te ingewikkeld of te kostelijk is. Het op aanraden van de Royal Commission aangestelde 
klachtencomité hield vanaf dan maandelijks zitting voor de beoordeling van klachten van het 
publiek. De Press Council zelf kwam tweemaandelijks bijeen om de aanbevelingen van het comité 
te controleren en bekrachtigen.375 Daarbij lag de klemtoon vanaf het begin sterk op een 
bemiddelende en verzoenende rol. Wanneer de Press Council toch moest tussen komen en besloot 
dat de klacht gegrond was, dienden de uitgevers de kritiek in hun eigen kolommen te publiceren. 
Tegen de verwachting van velen in, bleken uitgevers daartoe bereid. Plaatsvervangend secretaris 
White signaleerde op een congres in 1976 dat de publicatie op 23 jaar tijd slechts zes keer was 
geweigerd.376 Hij bevestigde ook het geloof van de Press Council in de vrijwilligheid van het 
systeem en het uitsluitende gebruik van publiciteit en overtuigingskracht als wapens. Elke vorm van 
wettelijk gezag, wettelijke ruggensteun of privileges werd afgewezen: “There is no government 
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participation of any kind in our Council, and the Council would rather destroy itself than accept 
such participation”.377  

KRITIEK - De persraad boekte zo zeker enkele successen, die hem een voorbeeldrol bezorgden op het 
internationale plan. Toch worstelde hij in eigen land met zijn afhankelijkheid van de vrijwillige 
medewerking van de sector.378 Al in de jaren zestig waarschuwde Lord Devlin, de eerste 
lekenvoorzitter van de Press Council, dat de weigering van één enkele grote persbaas zou volstaan 
om het systeem te doen instorten. Hij dacht toen wellicht aan Murdoch, die nieuw was in het 
wereldje en net News of the World en The Sun had gekocht en met wie de Press Council in de jaren 
zeventig en tachtig meer dan eens de degens zou moeten kruisen.379 In ieder geval had de Press 
Council het moeilijk om – voor zover hij daartoe de intentie had of van de industrie de middelen toe 
kreeg – een rol van betekenis te spelen in het zich wijzigende persklimaat. Vanaf de jaren zestig 
groeide de concurrentie op de krantenmarkten en ontwikkelden zich nieuwe agressieve vormen van 
onderzoeksjournalistiek. Dat leidde tot een grote publieke bezorgdheid en tot de aanstelling van een 
nieuwe Royal Commission in 1974. Het in 1977 gepubliceerde rapport van deze commissie was 
uiterst kritisch voor de ontwikkelingen in de pers, waaronder chequeboekjournalistiek, 
onzorgvuldige berichtgeving en een toenemend aantal inbreuken op de privacy. Aanbevolen werd 
om de persraad van een gedragscode te voorzien en een meerderheid aan externe leden op te nemen. 
De persraad gaf toe op het laatste punt, maar bleef aanvankelijk vasthouden aan zijn weigering om 
een geschreven code aan te nemen.380 Drie grote overwegingen speelden daarin mee: enerzijds was 
er het argument dat een dergelijke code nooit exhaustief zou zijn en er toe zou leiden dat klachten 
niet langer aan de hand van grote principes behandeld kunnen worden, maar verzanden in 
legalisme. Ten tweede zou een code afbreuk doen aan de soepelheid van het mechanisme. Ten 
derde was er de overtuiging dat een code altijd de neiging oproept om achterpoorten te zoeken. 
Tegen de uitvaardiging van princiepsverklaringen rond specifieke thema’s had de Persraad geen 
bezwaar.381  

NEERGANG - Toch zou het ontbreken van een code, als uiting van het gebrek aan eensgezindheid over 
de professionele standaarden, de Press Council in de daaropvolgende jaren parten spelen. Vanaf de 
jaren tachtig ging het bergaf met de persraad. De snelle opvolging van persschandalen en de 
groeiende politieke en publieke bezorgdheid, maakten pijnlijk duidelijk dat de raad niet bij machte 
was om een adequaat antwoord te bieden op het stijgende aantal klachten en een toenemend aantal 
(gepercipieerde of reële) problemen in de mediaberichtgeving. Ook in eigen rangen, bij de 
nieuwsbazen en de National Union of Journalists, verloor de Press Council daardoor veel krediet. 
De journalistenvakbond trok zich uiteindelijk bij het begin van de jaren tachtig zelfs terug uit de 
persraad omdat die in haar ogen ‘wholly ineffective’ en ‘incapable of reform’ was geworden. De 
NUJ richtte daarom een eigen ethische raad op.382 Genegeerd of geridiculiseerd door de uitgevers en 
kreunend onder een gebrek aan financiering, liepen de procedures steeds langer uit.383 Vanuit de 
buitenwereld werden vooral vragen gesteld bij de onafhankelijkheid van de persraad ten aanzien 
van de sector en zijn machteloosheid bij gebrek aan sancties. Duidelijk was ook dat de raad slechts 
een kleine kring van potentiële klagers bereikte.384 De meeste klachten bleken afkomstig van 
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organisaties of professionelen; de man in de straat bleek nauwelijks van het bestaan van de raad op 
de hoogte.385 

LAATSTE KANS - Eind jaren tachtig werden dan ook twee wetsvoorstellen ingediend bij het parlement, 
één voor een privacywet en één met betrekking tot het recht van antwoord. Geen van beide 
voorstellen was nieuw, maar nieuw was wel dat het er voor het eerst naar uit zag dat het parlement 
bereid zou zijn deze voorstellen goed te keuren.386 De persraad en de vereniging van 
krantenuitgevers deden begin 1989 nog een ultieme poging om de meubels te redden door alsnog 
een gedragscode uit te werken, maar het mocht niet baten.387 In april 1989 werd een werkgroep 
onder leiding van jurist Sir David Calcutt kreeg vervolgens van de regering de opdracht om het 
moeilijke vraagstuk van de pers en de privacybescherming nader te ontleden en zo een antwoord te 
bieden op “de ongerustheid van het publiek over de inmenging van sommige persgroepen in het 
privé-leven”. De missie van het zogeheten ‘Committee on Privacy and Related Matters’ bestond er 
met name in: “To consider what measures (whether legislative or otherwise) are needed to give 
further protection to individual privacy from the activities of the press and improve recourse against 
the press for the individual citizen, taking account of existing remedies, including the law on 
defamation and breach of confidence; and to make recommendations”.388 Daarbij stond voor het 
eerst ook de principiële keuze voor zelfregulering zwaar onder druk. De toenmalige bevoegde 
minister waarschuwde de sector op 21 december 1989 dat: “the popular press is drinking in the last 
chance saloon”.389  

CALCUTT-RAPPORT - De waarschuwing leek geen verpletterende indruk te maken. Kort voor het 
verschijnen van het Calcutt-rapport kreeg de Press Council de doodsteek toegediend door wat 
mediahistoricus Shannon omschrijft als ‘a spectacular own goal’, toen een reporter en een fotograaf 
verkleed als ziekenhuispersoneel tot aan het ziekenbed van een bekend televisieacteur doordrongen 
om er foto’s van de man te nemen en hem enkele vragen te stellen.390 Anders dan verwacht, leidde 
dit (zoveelste) incident echter niet tot het afvoeren van zelfregulering in het Calcutt-rapport. In haar 
eindrapport uit juni 1990, stelde de Calcutt-commissie een totaalpakket aan maatregelen voor om de 
privacybescherming naar een hoger niveau te tillen.391 Daarbij hoorde onder meer de invoering van 
een aantal nieuwe misdrijven, maar de commissie liet ook expliciet ruimte voor een – zij het 
bijgestuurde – formule van zelfregulering. De Commissie stelde in het bijzonder voor om de 
bestaande Press Council om te vormen tot een op zelfregulering gestoelde klachtencommissie, 
bestaande uit maximum twaalf leden onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, die zich zou 
concentreren op het bieden van een toegankelijke, snelle en soepele procedure, met een sterke 
klemtoon op praktische oplossingen, bemiddeling en verzoening. Het Calcuttrapport bevatte meteen 
dertien aanbevelingen over de wijze waarop een dergelijke commissie georganiseerd moest worden. 
Eén van de centrale punten daarin was het opgeven van de dubbele opdracht die de Press Council 
tot op dat ogenblik had waargenomen. Eénzelfde orgaan verantwoordelijk stellen voor de 
verdediging van de vrijheden van de pers én het uitroeien van de excessen, was volgens de 
Commissie niet complementair en interdependent gebleken, maar contradictoir en onwerkbaar.392 
Andere voorstellen betroffen de redactie van een gedragscode, het ander uitwerken van de 
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verplichtingen van kranten om excuses te publiceren en het instellen van een spoedprocedure 
waardoor de PCC zou kunnen reageren op voorgenomen publicaties die duidelijk in strijd zouden 
zijn met de code.  

CONCLUSIE CALCUTT - Het Calcutt-rapport bevatte ook een niet mis te verstane waarschuwing aan het 
adres van de sector: “This is a stiff test for the press. If it fails, we recommend that a statutory 
system for handling complaints should be introduced.” Dat het de Commissie menens was, bleek uit 
het reeds toegevoegde model van een Press Complaints Tribunal dat in voege zou moeten treden 
zodra zou blijken dat de sector de aanbevelingen van de Commissie niet afdoende implementeerde 
of dat de nieuwe persraad niet bij machte was om de sector in het gareel te houden.  

REGERINGSREACTIE - De regering stemde in met het Calcutt-rapport en gaf de sector achttien 
maanden de tijd om te bewijzen dat zij zelf afdoende kon reageren op klachten vanuit het publiek. 
Dat was de achtergrond waartegen de Press Complaints Commission werd opgericht.393

 

c) Ontstaan en ontwikkeling van de Press Complaints Commission 

OPRICHTING PCC - Heel wat van de politieke, maar ook journalistieke, reacties op het voorstel van de 
Calcutt-commissie waren sceptisch en pessimistisch over de bereidheid van de gehele pers om 
zichzelf te reguleren, maar de sector liet er geen gras over groeien. Na een carrière van bijna veertig 
jaar als regulerend orgaan voor de krantensector, werd de Press Council in 1991 vervangen door een 
kleiner, en minder ambitieus orgaan, de Press Complaints Commission (PCC). In een sneltempo 
werden de basiscomponenten van het nieuwe systeem vastgelegd: een onafhankelijke financiering, 
een codecomité belast met de uitwerking en opvolging van een code en de klachtencommissie 
zelf.394 Al op 30 januari 1991 kwam de nieuwe Press Complaints Commission voor het eerst bijeen, 
onder het voorzitterschap van Lord McGregor, die onder meer de derde Royal Commission on the 
Press nog had voorgezeten (1974-1977). Meteen werden de nodige afspraken gemaakt om een 
snelle afwikkeling van klachten mogelijk te maken. Tegelijk verklaarden alle uitgevers en editoren 
hun steun aan een zestien-ledige code. Ook over de financiering werd een akkoord bereikt. De 
verantwoordelijkheid voor de inzameling en het beheer van de fondsen zou voortaan worden 
toevertrouwd aan een speciaal orgaan, de Press Standards Board of Finance (Pressbof). Niet alle 
voorstellen van Calcutt werden meteen geïmplementeerd. Zo bleek de sector nog niet klaar om een 
meerderheid van leken-leden te aanvaarden, een hulplijn te installeren of de Commissie een meer 
proactieve rol te laten spelen door ook wanneer geen klacht werd ingediend onderzoeken op te 
starten. Evenmin bleek de sector bereid formeel afstand te nemen van de actieve rol van de persraad 
in het afschermen van de pers tegen overheidsingrijpen. 

PROEFPERIODE - De PCC kreeg in mediakringen zowat dezelfde gemengde ontvangst als zijn 
voorganger had gekregen in 1953. Het algemene aanvoelen was dat men maar het beste moest 
proberen te maken van de situatie. Toch begon de nieuwe persraad onder een gunstiger gesternte 
dan zijn voorganger. De escalatie van conflicten, de publieke bezorgdheid en de reële dreiging van 
wettelijke tussenkomt, leek de krantenindustrie ervan te overtuigen dat een louter symbolisch 
engagement dit keer niet zou volstaan.395 De eensgezindheid in de sector bij de uitbouw en 
financiering van het systeem en de vaststelling van een gemeenschappelijke code voedde de hoop 
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dat de PCC de perssector tot enige bijsturing van het gedrag zou kunnen motiveren.396 In de loop 
van het daaropvolgende jaar, in afwachting van het tweede Calcutt-rapport, werden de inspanningen 
vooral gericht op het verwerven van een grotere bekendheid bij het publiek. Het bescheiden succes 
was echter van zeer korte duur. 1992 werd meteen een ‘annus horribilis’ voor de PCC. Duidelijk 
werd immers dat het grootste gevaar voor haar voortbestaan nog altijd afkomstig was uit eigen rang. 
Nog in de proefperiode schopte de pers schandaal over de buitenechtelijke relaties van nota bene de 
minister die de politieke verantwoordelijkheid droeg voor de Calcutt-commissie. Een stroom aan 
sensationele verhalen over de escapades van de Britse koninklijke familie en vooraanstaande 
politici hield de pers in de ban en plaatste de vraag naar de privacybescherming die al in het eerste 
Calcutt-rapport centraal had gestaan opnieuw op de voorgrond. Al snel bleek hoe moeilijk het was 
voor de PCC om snel en adequaat te reageren, zonder zelf verstrikt te geraken in controverses 
allerhande.397 Voor de critici was dit alles alleen maar een bevestiging van het feit dat de Press 
Complaints Commission ongeschikt was als mechanisme van privacybescherming. In zijn boek, 
Freedom, the Individual and the Law, maakt Geoffrey Robertson, een vooraanstaand raadsman van 
de Britse kroon, de PCC met de grond gelijk: “The British newspaper industry not only deploys its 
editorial space to campaining against a privacy law, it has established a sophisticated public 
relations exercise called the Press Complaints Commission, with an annual budget of £ 1 million to 
convince Parliament that its ethics are susceptible to what it optimistically describes as “self-
regulation”. But the PCC is a confidence trick which has failed to inspire confidence, and forty 
years of experience of ‘press self-regulation’ demonstrates only that the very concept is an 
oxymoron”.398 

CALCUTTS ‘REVIEW OF SELF-REGULATION’ - Het was dan ook weinig verrassend dat de inspanningen 
van de PCC een onvoldoende kregen in de evaluatie die David Calcutt na achttien maanden op 
vraag van de regering uitvoerde. Anders dan het eerste rapport, spitste Calcutt zich nu specifiek toe 
op de effectiviteit van het zelfreguleringsorgaan. Hij moest daarbij vaststellen dat de PCC op teveel 
cruciale punten afweek van het model dat hij en zijn commissie in 1990 hadden voorgesteld. Calcutt 
was onder meer van oordeel dat er te weinig garanties waren voor de onafhankelijkheid van de 
commissie en haar leden ten aanzien van de perssector en dat onvoldoende afstand was genomen 
van de belangenbehartigingsrol die de Press Council mee de das had omgedaan.399 Maar 
belangrijker was de vaststelling dat de Commissie hoe dan ook te weinig garanties bood voor een 
daadkrachtig optreden. Calcutts eindevaluatie liet op dat punt niets aan duidelijkheid te wensen 
over: “On an overall assessment, the Press Complaints Commission is not, in my view, an effective 
regulator of the press. It has not been set up in a way, and is not operating a code of practice, which 
enables it to command not only press but also public confidence. It does not, in my view, hold the 
balance fairly between the press and the individual. It is not the truly independent body which it 
should be. As constituted, it is, in essence, a body set up by the industry, financed by the industry, 
dominated by the industry, and operating a code of practice devised by the industry and which is 
over-favourable to the industry”.400 Belangrijker nog dan deze negatieve evaluatie, was het oordeel 
van Calcutt dat teveel fundamentele wijzigingen nodig zouden zijn om het systeem alsnog het 
gewenste niveau te laten bereiken en dat hij niet overtuigd was van de reële bereidheid van de pers 
om een dergelijke inspanning te doen.401 Calcutt presenteerde de perssector daarmee de rekening 
van haar lauwe reacties op de diverse eerdere evaluaties die hadden plaatsgevonden.  

PRESS COMPLAINTS TRIBUNAL - Calcutts conclusie luidde dan ook dat de PCC moest worden 
vervangen door een gespecialiseerd, onafhankelijk perstribunaal dat klachten zou kunnen 
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onderzoeken, boetes en schadevergoedingen zou kunnen opleggen of een bevel tot de publicatie van 
excuses of een rechtzetting zou kunnen uitvaardigen.402 Calcutt verkiest uitdrukkelijk de formule 
van een ‘tribunaal’ boven die van een ‘rechtbank’, met de nodige garanties voor het laagdrempelige, 
eenvoudige en snelle karakter van de procedure. Het tribunaal zou onder meer de bevoegdheid 
krijgen om een gedragscode uit te werken, toe te zien op inbreuken op die code, op eigen initiatief 
onderzoeken te starten, hoorzittingen te organiseren, waarschuwingen of richtlijnen uit te vaardigen 
en verontschuldigingen, correcties en replieken te eisen. Het gezag van het tribunaal zou voorts 
moeten voortvloeien uit de bevoegdheid om boetes op te leggen, de kosten toe te wijzen en 
schadevergoedingen toe te kennen. Voortaan zou ook een beroep open staan tegen de beslissingen 
bij een hogere rechtbank. Hoewel zijn opdracht zich beperkte tot de printmedia, besluit Calcutt zijn 
betoog met de opmerking dat een samensmelting tussen het nieuwe tribunaal en de toezichthouders 
voor de audiovisuele media kan worden overwogen.403 

TEGENVOORSTEL VAN HET NATIONAL HERITAGE SELECT COMMITTEE - De voorstellen van Calcutt kregen 
ruime politieke steun. Tegenwind kwam er wel van het National Heritage Select Committee van het 
House of Commons (inmiddels omgedoopt tot het Committee on Culture, Media and Sport). Dat 
Comité drong in een rapport over ‘Privacy and Media Intrusion’ (maart 1993) niet aan op de 
afschaffing van de PCC, maar op een uitbreiding van haar bevoegdheden, onder meer met de 
mogelijkheid om schadevergoedingen toe te kennen en boetes op te leggen.404 Nieuw was het 
voorstel van het Comité om een tussenniveau te creëren tussen de vrijwillige zelfregulering in het 
kader van de PCC en de rechterlijke macht in de vorm van een wettelijk ingestelde persombudsman. 
Die nieuwe instantie zou kunnen optreden als een beroepsinstantie voor de PCC, met als ultieme 
doelstelling dat de PCC dermate succesvol zou zijn dat zij zelf de ombudsman overbodig zou 
maken.405  

REACTIE VAN DE REGERING - De reactie van de regering liet twee jaar op zich wachten. De 
verklaringen daarvoor lopen uiteen. Eén visie was dat de regering de reacties van de pers en de PCC 
afwachtte. Mogelijk had de regering ook problemen om het eens te geraken over de richting die 
moest worden uitgegaan. Een andere, minder nobele, verklaring was dat de regering bevreesd was 
om de confrontatie met de pers aan te gaan in een pre-electorale periode.406 Gevreesd werd dat een 
restrictief optreden ten aanzien van de pers in het reeds door financiële, persoonlijke en politieke 
schandalen geteisterde klimaat, per definitie als verdacht zou worden beschouwd.407 Uiteindelijk liet 
de regering van John Major weten vast te willen houden aan het principe van zelfregulering voor de 
printsector.408  

DE REACTIE VAN DE PCC - In haar antwoord aan Calcutt en het National Heritage Select Committee 
verwijst de regering onder meer naar het feit dat ook de PCC niet lijdzaam het eindresultaat van de 
discussie had afgewacht, maar inmiddels opnieuw een aantal hervormingen had doorgevoerd. Een 
belangrijk aspect daarin was de toevoeging in 1994 van een onafhankelijke ‘Privacy Commissioner’ 
aan de PCC, met de specifieke verantwoordelijkheid om op te treden bij vermeende inbreuken in de 
privacy. Die beslissing moest een einde stellen aan de terugkerende discussies over een 
persombudsman. De code werd bijgewerkt en de procedure voor de aanstelling van de 
commissieleden werd herzien. De nieuwe aanstellingscommissie telde een duidelijke meerderheid 
van niet-persmensen om de onafhankelijkheid ervan duidelijker in de verf te zetten. Tot slot werd 
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ook in de aanstelling van een nieuwe gerespecteerde en politiek gelouterde voorzitter, Lord 
Wakeham, in een vorig leven nog een medewerker van Tatcher, een teken gezien dat industrie 
besefte de inspanningen op te moeten voeren.409 Wakeham knoopte meteen gesprekken aan met alle 
mediabonzen en leek er in te slagen de steun voor de PCC veilig te stellen. Hij boekte een bijzonder 
succes toen News of the World uitbracht dat gravin Spencer, schoonzus van prinses Diana, in een 
ontwenningskliniek was opgenomen, met daarbij een grote foto – gemaakt met een telelens – van de 
vrouw op het domein van de kliniek. De PCC stelde prompt een flagrante schending van 
verschillende artikelen van de code vast.410 Het bijzondere was dat haar frontman, Lord Wakeham, 
in die affaire voor het eerst gebruik maakte van de mogelijkheid om een dossier over te maken aan 
de verantwoordelijke uitgever. Nog opmerkelijker was Murdochs reactie. News of the World 
publiceerde het volledige advies van de PCC op de voorpagina, met een mededeling van Murdoch 
dat de journalist zijn boekje te buiten was gegaan én een schuldbekentenis van de journalist in 
kwestie. De zaak was onmiskenbaar belangrijke reclame voor de PCC, die er voor het eerst in 
geslaagd was het publiek te tonen dat de waakhond ook tanden had en niet te beroerd was om die te 
gebruiken.411 

CRISIS NA DE DOOD VAN PRINSES DIANA - De discussie bereikte opnieuw een hoogtepunt bij de dood 
van prinses Diana in 1997. Verschillende politici riepen in die periode op om privacywetgeving aan 
te nemen. Maar premier Blair en zijn regering bleven vasthouden aan zelfregulering en veegden de 
roep om privacywetgeving van tafel.412 Opnieuw speelden daarin ongetwijfeld ook politieke en 
electorale overwegingen mee: de overweging dat de tabloids ondanks de collectieve 
verontwaardiging een groot publiek bleven aanspreken en dat de regering de steun van de populaire 
pers goed kon gebruiken, zowel bij zijn verkiezing als later in de verdediging van haar beleid.413 De 
dood van Diana was voor een aantal individuele media wel de aanzet om de interne 
verantwoordingsmechanismen opnieuw tegen het licht te houden. Kranten als The Guardian en later 
ook bijvoorbeeld The Mirror en The Observer, stelden interne ombudsen aan, ‘readers’ editors’, om 
snel te kunnen reageren op vragen om correcties of opheldering vanwege het publiek of andere 
belanghebbenden of om intern medewerkers op het matje te roepen.  

AANPASSING CODE PCC - Ondertussen toonde ook de PCC weer haar vermogen om snel te reageren 
op crisissen. Amper enkele maanden na het ongeluk kwam zij naar buiten met een aangescherpte 
code, die niet langer in termen van richtlijnen of aanbevelingen, maar in termen van verplichtingen 
was geformuleerd en door de PCC zelf gepromoot werd als de strengste ter wereld. Inhoudelijk 
situeerden de wijzigingen zich rond vijf kernpunten: de bescherming van het privé-leven, 
‘harassement’, de discretie en fijngevoeligheid ten aanzien van personen in rouw en shock, de 
bescherming van minderjarigen en de interpretatie van het algemeen belang. De versterkte code 
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werd gemengd onthaald, waarbij opviel dat de scheidslijn tussen voor- en tegenstanders niet gelijk 
liep met de tegenstelling tussen kwaliteitskranten en tabloids.414  

HUMAN RIGHTS ACT - Amper een jaar later werd het de PCC opnieuw warm onder de voeten, dit keer 
kwam de ‘bedreiging’ uit juridische hoek, met name bij de omzetting van de Europese 
dataprotectierichtlijn en de invoering van de Human Rights Act, die het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens incorporeert in het Engelse recht.415 Gevreesd werd dat deze wetgeving alsnog 
privacywetgeving via de achterdeur zou binnenhalen, maar opnieuw slaagde de perssector er in 
beide wetten te laten amenderen. Dat leverde hen van rechtsgeleerden de wat schampere conclusie 
op dat “The two institutions which preach loudest about human rights – the Church of England and 
the press of England – both wanted to be exempted from it”.416 Voor anderen was dat andermaal het 
bewijs dat de PCC niet meer was dan een PR-vehikel voor Fleet Street, dat als werkelijke missie 
had om regulering tot een minimum te beperken.417 Toch zijn beide teksten niet zonder gevolgen 
gebleven voor het statuut van de PCC. Bij de redactie van de Data Protection Act, in uitvoering van 
EG-richtlijn 95/46/EC, is de PCC-code aangeduid als één van de elementen die in overweging 
genomen zullen worden bij de beoordeling of een publicatie in het algemeen belang is en 
uitzonderingen op de wet dus gerechtvaardigd zijn.418 Bij de voorbereidingen van de Human Rights 
Act haalde de pers in eerste instantie een belangrijke slag thuis met de expliciete erkenning in 
artikel 12 van de Human Rights Act van de horizontale werking van de persvrijheid. Artikel 12 
beperkt ook meer dan vroeger de mogelijkheden voor de rechter om een voorlopig publicatieverbod 
op te leggen. Voortaan is zulks nog slechts toegelaten indien “the court is satisfied that the applicant 
is likely to establish at trial that publication should not be allowed”.419 Maar de Human Rights Act 
biedt ook voor het eerst een wettelijke erkenning van een recht op privacy. Dat ondergraaft het 
zelfuitgeroepen imago van de PCC als eerste en enige bewaker van de privacy. Inmiddels zijn de 
eerste rechterlijke veroordelingen op grond van de privacybepaling uit de Human Rights Act een 
feit. Een radiopresentatrice won in 2003 een rechtszaak tegen een tabloid nadat deze naaktfoto’s had 
gepubliceerd van haar en haar echtgenoot die waren genomen tijdens hun huwelijksreis op een in 
alle opzichten private locatie. De zaak bracht de PCC in meer dan één opzicht in verlegenheid. Niet 
alleen omdat zij de tabloids niet kon weerhouden van dergelijke ernstige inbreuken op de privacy, 
maar vooral ook omdat de verantwoordelijke voor de publicatie van de foto’s zelf zetelde in de 
PCC. Bovendien had de PCC de zaak eerder al – in haar ogen – succesvol afgehandeld door het 
weekblad in kwestie een uitbrander te geven en een verontschuldiging te laten publiceren. De 
klaagster was echter van oordeel dat dit onvoldoende opwoog tegen het aangedane leed en trok 
vervolgens naar de rechter. Met het genoemde resultaat. De rechter legde nog een fikse 
schadevergoeding op en veroordeelde het medium tot de betaling van de gerechtskosten. Verwacht 
wordt dat dit precedent heel wat anderen zal overtuigen om de weg naar de rechter te volgen. Niet 
alleen kunnen via de rechter schadevergoedingen worden opgelegd, maar ook kan de tegenstrever 
veroordeeld worden tot betaling van de gerechts- of verdedigingskosten, daar waar de kosten 
gemaakt voor de voorbereiding van zijn zaak voor de PCC voor eigen rekening blijven. De PCC 
houdt niettemin vol dat zij de belangrijkste waarborger van het recht op privacy blijft, niet alleen 
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voor de bekenden en rijken der aarde, maar ook en vooral voor Jan publiek. Gezegd moet worden 
dat een aantal rechterlijke uitspraken haar expliciet in die rol hebben bevestigd. Zo was de High 
Court of Justice in een arrest van 31 juli 2001 van oordeel dat “The type of balancing operation 
[between privacy and freedom of expression] conducted by a specialist body, such as the 
Commission, is still regarded as a field of activity to which courts should and will defer. The 
Commission is a body whose membership and expertise makes it much better equipped than the 
courts to resolve the difficult exercise of balancing the conflicting rights… [of] privacy and of the 
newspapers to publish”. In de zaak van een bekend voetballer die de publicatie van details over zijn 
buitenechtelijke relatie wilde verhinderen was een Court of Appeal op 11 maart 2001 van oordeel 
dat: “Once it is accepted that the freedom of the press should prevail, then the form of reporting in 
the press is not a matter for the courts but for the Press Complaints Commission and the customers 
of the newspapers concerned”.420 

KRITIEK - In de lente van 2002 nam Lord Wakeham, ongetwijfeld een sterkhoudende en bindende 
factor in de PCC, ontslag als voorzitter. Door zijn associatie met Enron was zijn positie onhoudbaar 
geworden. Er rees stilaan ook kritiek van binnenuit. Een aantal hoofdredacteurs begon zich hardop 
vragen te stellen bij de misschien al te persvriendelijke en flexibele bemiddelingspogingen van de 
PCC. De PCC was misschien te veel een vorm van inteelt, te gebrand op het bereiken van een 
verzoening, veeleer dan op het organiseren van een ware regulering of controle: “A regulator 
wearily and uniquely used to bellyaches from Buckingham Palace or Downing Street every five 
minutes is bound to hunch in introversion and celebrate success by throwing florid parties for its 
most important clients. A stiffer regulatory zeal may be just what’s needed”.421 Enkele van hen 
suggereerden om de eerstelijnsopvang terug te brengen tot het redactionele niveau, waar 
ombudsmannen als die van The Guardian bewezen, dat zij in staat waren een groot aantal klachten 
tot een snelle en bevredigende oplossing te brengen.422 Hun voorstel strekte niet tot de afschaffing 
van de PCC, maar veeleer tot een versterking van de regulerende rol ervan. Belangrijk was wel dat 
dergelijke reacties de vinger legden op een diepere wonde: dat de consensus en de algemene steun 
waarop de PCC zich voortdurend beroept, eigenlijk op los zand is gebouwd. 

BETALING AAN GETUIGEN - Ondertussen nam de druk vanuit de politiek toe in 2002 om iets te doen 
rond de betalingen van de media aan bevoorrechte getuigen of zelfs criminelen in ruil voor hun 
verhaal. Het thema verschilde van andere aan de PCC voorgelegde thema’s doordat zij niet via een 
klacht aan de PCC kon worden voorgelegd, bij gebrek aan een slachtoffer om over een dergelijke 
praktijk te klagen.423 Het vooruitzicht van wettelijk optreden bleek echter voldoende om de PCC 
over de streep te trekken om een actievere rol te spelen. Haar aanpak boekte succes. Nadat de code 
was aangepast, verdween het wetsvoorstel weer in de lade.  

PRIVACY AND MEDIA INTRUSION - Al snel bleek echter dat de politieke aandacht voor de beteugeling 
van cheque-boek journalistiek slechts een voorsmaakje geweest was van het echte werk. Naar 
aanleiding van de bespreking van de Communications Bill werd voorgesteld om de PCC onder de 
paraplu van Ofcom, de nieuwe supertoezichthouder voor de media, onder te brengen. In 2003 
kondigde het Select Committee for the Department for Culture, Media and Sport bovendien een 
nieuw grootscheeps onderzoek aan naar privacy-schendingen door de media.424 De PCC legde het 
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Comité een uitvoerige zelfstudie voor en bewees daarmee opnieuw zijn communicatietalenten.425 
Centraal in het verweer van de PCC stond niet alleen de lofzang over de verwezenlijkingen van het 
systeem, maar ook de ontkrachting van een aantal uiterst hardnekkige ‘mythes’, bijvoorbeeld als 
zou de PCC niet proactief werken, niet onafhankelijk zijn, niet geïnteresseerd zijn in ‘gewone 
mensen’, onvoldoende bekendheid genieten, overbodig zijn gemaakt door privacywetgeving, 
onvoldoende transparant zijn en vooral machteloos staan tegenover de eigen sector.426 De PCC geeft 
daarmee een mooie opsomming van de kritieken die ten aanzien van haar werking worden geuit. 
Intern voerde de PCC in 2003, deels anticiperend, deels reagerend op de besprekingen rond Privacy 
and Media Intrusion, opnieuw een hervormingsplan door. Belangrijke punten daarin waren – op het 
vlak van de structuren - de introductie van een bijkomend extern lid (met ingang van 1 januari 
2004), de creatie van een zogenaamde Charter Commissioner voor klachten over de door de PCC 
gevolgde procedure en werkwijze en van een Charter Compliance Panel voor een algemene 
kwaliteitscontrole van de PCC-dienstverlening. Een tweede belangrijke pijler in Meyers voorstellen 
had betrekking op de communicatie en transparantie, met een vernieuwde bundeling van de code en 
uitspraken van de PCC ten behoeve van de journalisten en met – ten behoeve van het publiek – een 
‘PCC-opendeurdag’ en plaatsbezoeken over het hele land. Al deze punten bleken opnieuw 
voldoende om de overheid van eventuele plannen voor een wettelijk optreden te doen opbergen. In 
haar antwoord op het Privacy and Media Intrusion-rapport bevestigde de regering andermaal haar 
geloof in zelfregulering, weliswaar niet zonder de obligate voorstellen tot verbetering van het 
systeem, maar vooral ook met een expliciete afwijzing van privacywetgeving: “The Government 
strongly believes that a free press is vital to the health of our democracy. There should be no laws 
that specifically seek to restrict that freedom, and Government should not seek to intervene in any 
way in what a newspaper or magazine chooses to publish. We therefore support self-regulation”.427 
Het ziet er bijgevolg naar uit dat de Britse schrijvende pers nog tijd heeft voor een extra pint in de 
‘Last Chance Saloon’. Met dank aan de PCC. 

d) Structuur  

Opmerkelijk aan de PCC is haar uitgebreide structuur die haar maakt tot wat Lord Wakeham ooit 
noemde “a classic self regulatory body. An industry Code. Industry financing. But an independent 
Commission – independent of newspapers, and independent of Government, too”.428 

BENOEMINGSCOMMISSIE - Om de onafhankelijkheid van de leden tegenover de perssector te 
garanderen werd een afzonderlijke Appointments Commission’opgericht die verantwoordelijk is 
voor alle aanstellingen van de leden van de PCC en het codecomité. Zelf telt deze Commissie vijf 
leden, waarvan er maar één connecties heeft met de dagbladindustrie, met name de voorzitter van de 
Pressbof. Zij wordt voorgezeten door de PCC-voorzitter. De overige drie leden worden aangesteld 
in gezamenlijk overleg tussen de voorzitter van de PCC en de voorzitter van de Pressbof.  

CODE COMMITTEE - De gedragscode wordt opgevolgd en zo nodig geactualiseerd door een speciaal 
daartoe aangesteld comité van nationale, regionale en periodieke uitgevers, die zijn aangesteld door 
de hoger genoemde beroepsverenigingen. De voorzitter en directeur van de Press Complaints 
Commission nemen deel aan de bijeenkomsten van de Code Commissie om de vlotte 
informatiedoorstroming tussen beide, voor het overige van elkaar gescheiden, organen te 
verzekeren. De reglementen voorzien voorts dat ook een klein aantal externen kan deelnemen aan 
de bespreking van eventuele wijzigingen aan de code. Opdat wijzigingen aan de code in werking 
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zouden treden, moeten zij door de PCC geratificeerd worden. Sinds 1991 werd de code een dertigtal 
keer gewijzigd, onder meer rekening houdend met nieuwe technieken (fotomanipulatie en de 
erkenning van private communicatie, ook via digitale netwerken), gebeurtenissen (na de dood van 
Diana), parlementaire initiatieven (betaling aan getuigen) of juridische ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld de wijziging van de privacyclausules na de incorporatie van het EVRM in het Engelse 
recht). In globo is de code zonder twijfel uitgebreider en strenger geworden in de loop der jaren. 
Ook de preambule werd uitgebreid om het van de sector verwachte engagement te preciseren.429 

PRESSBOF - De Press Standards Board of Finance coördineert de inzameling van de fondsen bij de 
leden van de PCC. Het heeft ook een stem in de aanduiding van de voorzitter van de PCC. Jaarlijks 
dient de PCC een gedetailleerd budget ter goedkeuring voor te leggen aan de Pressbof.  

PRESS COMPLAINTS COMMISSION - De PCC zelf telt zeventien leden. Sinds de hervorming van 1995 
heeft de meerderheid daarvan, waaronder de voorzitter, geen banden met de persindustrie. De 
voorzitter heeft het gezelschap van negen leden uit het publiek, een selectie onder ‘the great and the 
good’, gemaakt door het vijf-koppige aanstellingscommissie.430 Ook zij mogen geen enkele band 
vertonen met het uitgeversbedrijf. Diezelfde commissie duidt daarnaast ook zeven ervaren leden 
van de pers aan, op voordracht van de relevante beroepsorganisaties.431 Terloops kan worden 
opgemerkt dat - in tegenstelling tot wat het geval was bij de Press Council - ook de permanente 
personeelsleden van de PCC die de klachten onderzoeken en trachten te bemiddelen, geen banden 
met de sector hebben.432  

PCC-VOORZITTER - De PCC-voorzitter wordt aangesteld door de Press Standards Board of Finance 
(Pressbof), maar mag geen banden met de pers hebben. Totnogtoe heeft de PCC telkens grote 
personaliteiten aan het hoofd gehad. 

CUSTOMER SERVICE AUDIT PANEL - Bij een bijzondere resolutie werd in 2003 besloten een driekoppig 
panel aan te stellen dat moet toezien op de klantvriendelijkheid van de PCC (Customer Service 
Audit Panel). Het Panel behandelt klachten over de wijze waarop de Commissie te werk gaat en 
voert een jaarlijkse audit uit. Twee van de drie leden van het panel mogen geen band hebben met de 
perssector.433 

CHARTER COMMISSIONER - De Charter Commissioner is een van de laatste nieuwkomers in de 
structuren van de PCC. Hij of zij wordt aangesteld door de benoemingscommissie, volgens dezelfde 
criteria als diegene die gelden voor de keuze van de niet-persleden in de Commissie. De Charter 
Commissioner heeft tot taak klachten te onderzoeken van personen die ontevreden zijn over de 
wijze waarop hun klacht door de Press Complaints Commission is afgehandeld. De commissaris 
maakt van elk van zijn interventies een schriftelijk rapport op aan de bestuursraad en doet waar 
nodig vrijblijvende aanbevelingen ter verbetering. Het bestuur is niet gebonden door de 
aanbevelingen, maar dient wel te motiveren waarom het er desgevallend niet op in gaat. 

e) Werking 

OPDRACHT - Klachtenbehandeling is de eerste taak van de Commissie. Zij kijkt toe op de naleving 
van een gedragscode, die permanent wordt bijgestuurd door een speciaal daartoe aangesteld comité. 

 
                                                 
 
429  De meest recente versie van de code werd op 1 augustus 2007 door de PCC geratificeerd.  
430  K. SANDERS, Ethics and Journalism, Londen, Sage, 2003, 144. 
431  De Newspaper Publishers Association levert drie leden, de Newspaper Society brengt twee leden aan van de lokale en 

regionale pers van Engeland, Wales en Noord-Ierland en de Schotse Daily Newspaper Society en de Periodical Publishers 
Association stellen elk één lid voor uit hun ledenbestand. 

432  PRESS COMPLAINTS COMMISSION, Submission to the Culture, Media and Sport Select Committee, februari 2003. 
433  Punt 55.1-3 Articles of Association of The Press Complaints Commission, zoals aangenomen op 24 april 1991 en 

gewijzigd op 29 oktober 2003. 



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

 377

De Commissie is bevoegd voor de beoordeling van de redactionele inhouden (met uitsluiting van 
commerciële inhouden) en de wijze waarop het materiaal voor de publicatie is vergaard. Zij heeft 
daarenboven de mogelijkheid om zich op eigen initiatief uit te spreken over aangelegenheden die 
onder de gedragscode vallen en die zij in het publiek belang acht.434 In 1997 breidde de PCC haar 
jurisdictie uit tot publicatie op internet van uitgevers die de code onderschreven hebben.435  

KLACHTENPROCEDURE - Klachten moeten worden ingediend binnen de maand na de publicatie of na 
het laatste rechtstreekse contact met het betrokken medium over de gewraakte publicatie. De PCC 
maakt zich sterk dat zij gemiddeld binnen 32 dagen worden afgehandeld.436 Klachten kunnen 
afkomstig zijn van natuurlijke of rechtspersonen, voor zover zij rechtstreeks betrokken zijn of 
gemachtigd zijn door de rechtstreekse betrokkene.437 De PCC spreekt zich niet uit over 
aangelegenheden die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of over contractuele 
geschillen, over reclame en over aangelegenheden van goede smaak, fatsoen en 
aanstootgevendheid.438 

BEMIDDELING - Slechts een beperkt deel van de klachten leidt tot een formele beslissing van de PCC. 
De prioriteit van de commissie ligt op het vlak van bemiddeling en informele geschillenbeslechting. 
Ter illustratie: in 2002 ontving de PCC 2630 klachten. Ongeveer een derde daarvan was 
onontvankelijk. Na onderzoek werd in 39% van de 1800 resterende gevallen geen inbreuk op de 
Code gevonden of werd de procedure afgerond omdat het betrokken medium al genoegdoening had 
verschaft. Van de overblijvende 1090 zaken die voor verder onderzoek in aanmerking kwamen, 
leidden er uiteindelijk 36 tot een volledige of formele beslissing. In zeventien gevallen werd de 
klacht gegrond bevonden, in 19 gevallen werd zij verworpen.  

AARD VAN DE KLACHTEN - Het gros van de klachten betreft klachten over onzorgvuldige informatie. 
Andere veelvoorkomende klachten betreffen inbreuken op de privacy, discriminatie en de 
verslaggeving over kinderen. Veruit het meest in het oog springend zijn de privacyzaken die de 
PCC behandelt, vooral omdat zij zich altijd heeft opgeworpen als het belangrijkste forum om 
inbreuken op de privacy aan de kaak te stellen. In het bijna vijftienjarig bestaan van de PCC kreeg 
zij op dit punt heel wat geruchtmakende zaken te behandelen. Een indrukwekkende schare aan 
beroemdheden passeerden er de revue, van topmodellen, televisiepresentatoren, zangers en sportlui, 
tot en met zowat de hele Britse koninklijke familie. Hoewel de PCC zelf in jaarverslagen graag 
uitpakt met dit soort zaken, liggen zij aan de basis van een belangrijk imagoprobleem. De PCC 
krijgt vaak het verwijt dat zij alleen opkomt voor de bescherming van de privacy van de ‘rich en 
famous’.439 Dat staat haaks op het beeld dat de PCC van zichzelf wil verspreiden als een dienst ten 

 
                                                 
 
434  Punt 53.1 en 53.1A Articles of Association of The Press Complaints Commission, zoals aangenomen op 24 april 1991 en 

gewijzigd op 23 februari 1994. 
435  K. SANDERS, Ethics and Journalism, Londen, Sage, 2003, 82. Begin februari 2007 volgde een nieuwe uitbreiding tot alle 

redactioneel audiovisueel materiaal op de websites van dagbladen en tijdschriften, zolang deze onder de redactionele 
verantwoordelijkheid vallen en niet onder de bevoegdheid van een ander reguleringsorgaan voor de media. De uitbreiding 
was nodig nu de on-line versies van kranten en tijdschriften een evolutie doormaakten van het louter reproduceren van de 
op papier verspreide inhouden tot het aanbieden van nieuw materiaal dat niet in de gedrukte versie terug te vinden is. In 
augustus 2007 maakte de PCC voor het eerst gebruik van deze bevoegdheid.  

436  Zij voegt er steeds aan toe dat klachten waarbij een advocaat betrokken is, doorgaans anderhalve keer zo lang duren. Dat is 
– aldus de PCC – een argument tegen de verdere juridisering van de PCC, die immers ten koste zou gaan van de snelheid 
en flexibiliteit waarmee nu naar een oplossing kan worden gestreefd. 

437  Onder ‘rechtstreeks betrokkene’ dient, volgens punt 53.9 te worden verstaan: “(i) in relation to any such unjust or unfair 
treatment, a person named or identified in the relevant material who was the subject of that treatment; (ii) in relation to any 
such unwarranted infringement of privacy, a person whose privacy was infringed”. 

438  Punt 53, 1 t.e.m. 9 van de Articles of Association of The Press Complaints Commission.  
439  Zie bijvoorbeeld bij K. SANDERS, Ethics and Journalism, Londen, Sage, 2003, 148, nt. 1. 
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voordele van gewone burgers voor wie de gang naar de rechter te duur en te tijdrovend is, een punt 
dat zij dan ook voortdurend naar voorschuift in haar externe communicatie.440 

GEVOLGEN UITSPRAKEN - De werking van de PCC steunt op loutere vrijwilligheid. Zij kan geen 
financiële consequenties verbinden aan haar adviezen. Wanneer een klacht gegrond wordt 
bevonden, dient het betrokken dagblad of tijdschrift het advies van de Commissie ‘with due 
prominence te publiceren’. De praktijk wijst uit dat de meeste redacties dit plichtsbewust doen. De 
Commissie publiceert ook zelf haar adviezen en een korte samenvatting van elke ontvangen klacht. 
Sinds 1993 heeft de PCC ook de mogelijkheid om bij flagrante inbreuken de kranten om aangepaste 
disciplinaire sancties te vragen ten aanzien van de journalist. De vraag of de PCC niet in de 
mogelijkheid moet verkeren om boetes uit te spreken, maakt ook in het Verenigd Koninkrijk het 
voorwerp uit van debat. De PCC zelf is in ieder geval geen vragende partij. Zij argumenteert dat een 
dergelijke bevoegdheid haar bemiddelende en verzoenende rol zou ondermijnen. In haar ervaring 
zijn klagers niet zozeer uit op financiële vergoeding, maar op een erkenning van schuld of 
excuses.441 Zij voert daarenboven aan dat financiële sancties kranten er niet van zullen weerhouden 
de sensationele toer op te gaan. De verkoopscijfers compenseren de boete ruimschoots, zeker 
wanneer men deze – met de rechtspraak van het EHRM in het achterhoofd – proportioneel wil 
houden. De PCC houdt vol dat het bevel om haar adviezen te publiceren een daadwerkelijke impact 
heeft op het betrokken dagblad, dat immers zo verplicht wordt om ten aanzien van haar 
personeelsleden, concurrenten en lezers toe te geven dat zij een verkeerde inschatting heeft 
gemaakt. Dat schandpaaleffect wordt geacht een groter afschrikkingseffect teweeg te brengen dan 
boetes. Bovendien is het ook niet geheel kostenloos voor het medium in kwestie, de publicatie van 
het advies neemt potentiële reclameruimte in beslag. Tot slot hebben de meeste mediabedrijven de 
code ingeschreven in hun contracten met hun medewerkers, zodat een vastgestelde inbreuk op de 
code een interne disciplinaire sanctie kan uitlokken. 

f) Evaluatie 

De commentaren bij de effectiviteit van de PCC zijn erg uiteenlopend. Haar toenmalige voorzitter, 
Lord Wakeham, noemde haar ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan “enormously successful”, 
niet eens in de vervulling van haar taken als klachtencommissie, maar “in raising standards of 
reporting”.442 Dat enthousiasme heeft wellicht deels te maken heeft met een zekere feeststemming 
bij de viering van het tienjarig bestaan, maar toch toont de PCC zich ook bij andere gelegenheden 
tevreden over haar werking. Zij gaat er prat op een laagdrempelige, snelle, eenvoudige en 
kostenloze klachtenprocedure te bemannen, die vooral ten dienste staat van de gewone mensen, 
voor wie de gang naar de rechter te omslachtig, te tijdrovend of te duur is. Zij wordt ook in die rol 
bevestigd door waarnemers.443  

AFHOUDEN OVERHEIDSREGULERING - Uitgaande van de doelstelling om overheidsregulering op afstand 
te houden, is de PCC zonder meer een succesverhaal gebleken.444 Bij haar oprichting zag het er erg 
slecht uit, maar de PCC slaagde er in het tij te doen keren en het vertrouwen van de overheid én van 
de eigen sector te behouden. Vanuit de overheid is, zo bleek uit de korte historische schets, de 
mogelijkheid om een wettelijk toezicht te installeren herhaaldelijk (her-)overwogen. Maar telkens 
werden die plannen weer opgeborgen. Dat heeft voorstanders van een striktere privacywetgeving 

 
                                                 
 
440  PRESS COMPLAINTS COMMISSION, Submission to the Culture, Media and Sport Select Committee, februari 2003. 
441  R. PINKER, “Human Rights and self-regulation of the press”, Tolley’s Communications Law 1999, vol. 4, afl. 2, 53. 
442  X., “Introduction”, in X., A brief history of the Press Complaints Commission, 

http://www.pcc.org.uk/10YearBook/index.html 
443  E. BARENDT, Media law: cases and materials, Harlow, Longman, 2000, 65. 
444  Hoewel het uitblijven van overheidsregulering terzake zeker niet alleen op rekening van de PCC kan worden geschreven, 

maar ook te maken heeft met puur politieke motieven, bijvoorbeeld de vrees van politici om de pers tegen zich te keren.  
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wel eens de opmerking ontlokt dat de overheid meer bevreesd lijkt te zijn voor de printmedia dan 
vice versa.445  

FLEXIBILITEIT EN COMMUNICATIE - Het voorgaande brengt meteen twee andere kwaliteiten van de PCC 
naar boven: flexibiliteit en communicatie. In elk van de aandachtsgolven is gebleken dat de PCC in 
staat is om haar eigen werking voortdurend tegen het licht te houden en bij te sturen. En, wat 
belangrijker is, zij is er telkens wonderwel in geslaagd om de juiste snaren te bespelen om de 
bijsturingen ook bekend en aanvaard te maken. De rol van de onafhankelijke voorzitter, vaak 
zwaargewichten uit de politieke of juridische wereld, mag daarin niet onderschat worden.  

HOGE BINDINGSGRAAD - De PCC is er, ten tweede, wonderwel in geslaagd de sector aan zich te 
binden. Het in 1991 aangegane verstandshuwelijk houdt inmiddels alweer meer dan vijftien jaar 
stand. Daarbij speelt zeker ook een rol dat de sector in 1991 heeft ingezien dat een wettelijke 
regeling niet ver af was en dat het in hun eigen belang was zelfregulering te doen slagen.446 Er lijkt 
ook geen jaar voorbij te gaan zonder dat ‘boze schoonmoeders’ vanuit de politiek of het publiek 
weer even op de stok achter de deur wijzen. Die blijvende aandacht is een cruciale factor gebleken 
voor de verdere ontwikkeling van de PCC. Een centrale bekommernis doorheen de verschillende 
hervormingen was steeds om beide partners hun onafhankelijkheid te laten behouden en versterken, 
zonder de relatie te laten springen. Vandaag kenmerkt de verhouding van de PCC tot de sector zich 
daarom veeleer als een ‘LAT’-relatie, waarin elke partner, en vooral de PCC, er ook een eigen leven 
op nahouden. Voor de PCC moet die zelfstandigheid blijken uit het feit dat niet-persmensen 
ondertussen de meerderheid uitmaken van de klachtencommissie. Sinds de laatste hervorming van 
2003 worden de vacatures voor die externe leden algemeen bekend gemaakt. De verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen de industrie en de PCC blijkt voorts ook uit de bijzondere positie van 
de codecommissie. De redactie en aanpassing van de code, het werkinstrument van de PCC, blijft in 
handen van de industrie zelf. De onafhankelijkheid reikt vandaag zo ver, aldus voorzitter Meyer, dat 
de PCC een soort Frankenstein is geworden: ‘the creature that broke free from its creators’.447 Door 
die hervormingen langs de weg van de geleidelijkheid te laten verlopen, bleef de PCC daarbij de 
relatieve steun van de sector genieten, zowel wat de financiering van de toch wel uitgebreide PCC-
structuur betreft (met onder meer een full time staf van dertien personen), als voor de navolging van 
haar adviezen. Het engagement van de sector komt voorts ook tot uiting in de opname van de 
gedragscode in de arbeidscontracten van de mediabedrijven.448 

GOEDE PR - Gezegd moet worden verder dat de PCC ook veel tijd en energie stopt in haar relatie met 
een derde betrokkene: het publiek. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de bekendmaking van 
haar diensten bij het grote publiek: een helplijn assisteert personen die een klacht willen indienen, 
de relevante teksten zijn beschikbaar in diverse talen, er is een uitgebreide website en er zijn 
speciale hulpmiddelen voor mensen met een visuele of auditieve handicap. Volgens de cijfers van 
de PCC bestond 90% van alle klagers in 2003 uit privé-personen. Uit onderzoek blijkt bovendien 
dat de PCC relatief goed bekend is onder het grote publiek.  

INTERNATIONALE SAMENWERKING - Nog op het vlak van de communicatie neemt de PCC het voortouw 
in de ondersteuning van collega-persraden over de hele wereld. Zij stond – zoals we zullen zien – 
mee aan de wieg van twee internationale fora voor persraden: de World Association of Press 
Councils (WAPC) en de Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE). Zij 
ondersteunt daarnaast ook individuele persraden in hun ontwikkeling. Zo aanvaardde de voorzitter 

 
                                                 
 
445  J. COAD, “The Press Complaints Commission – Some Myths about Self-Regulation, Ent. L.R. 2003, vol. 14, afl. 8, 211. 
446  R. PINKER, “Human Rights and self-regulation of the press”, Tolley’s Communications Law 1999, vol. 4, afl. 2, 51. 
447  C. MEYER (PCC-voorzitter), “Beyond Self-Regulation”, speech voor de Society of Editors, Londen, 9 maart 2005. 
448  R. PINKER, “Human Rights and self-regulation of the press”, Tolley’s Communications Law 1999, vol. 4, afl. 2, 51. 
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van de PCC in 2000 de positie van eerste internationale voorzitter van de nieuw opgerichte 
Bosnische persraad.449  

Of de PCC - zoals Wakeham bij haar tienjarig jubileum beweerde - tot een reële gedragswijziging 
aanleiding heeft gegeven, is moeilijk aan te tonen. Het lijkt er in ieder geval niet op dat de tabloids 
minder robuust te werk gaan.450 Maar de PCC houdt zeker het debat gaande en zal hier en daar wel 
aanleiding geven tot reflectie.451 Zeker is ook dat kranten niet graag ter verantwoording geroepen 
worden door de PCC. Anderzijds is ook de PCC niet onbesproken. Heel wat punten van kritiek 
kwamen eerder al aan bod. Veel van die kritiek houden verband met één centrale vraag: die naar de 
eigenheid en centrale focus van de Press Complaints Commission. Zelf legt de PCC de klemtoon op 
haar mediërende rol. Om die reden wijst zij een sanctionerende en proactieve aanpak (met een reële 
opdracht om uit eigen initiatief persorganen op de vingers te tikken) af. Maar heel wat betrokkenen 
zou de PCC liever meer afstand zien nemen van de eigen sector en meer de nadruk leggen op een 
regulerende, met daaronder begrepen controlerende, rol.  

Daarbij moet wel een onderscheid worden gemaakt volgens de aan de orde zijnde problemen. Voor 
kleine vergissingen, of louter kwetsende berichtgeving, wordt algemeen de waarde van de PCC 
erkend. Op andere punten, bijvoorbeeld waar het gaat over de bescherming van de privacy, heeft de 
PCC het moeilijker om zich waar te maken. Dat ondergraaft haar gezag in een land waar een 
bepaald segment van de pers leeft van grove schendingen van de privacy. De verzoenende rol van 
de PCC wordt als te weinig ontradend gezien in een commerciële mediaomgeving. Zolang het 
Britse publiek een honger naar pikante details uit het privéleven van publieke figuren zal vertonen, 
is de commerciële inzet groot. Dat de PCC de betreffende publicatie eventueel later zal afkeuren, 
weegt dan geenszins op tegen de mogelijke winst. De PCC krijgt dan ook het verwijt dat zij met 
haar streven naar minnelijke oplossingen en het afwijzen van sancties, te veel de kaart trekt van de 
perssector en te weinig opkomt voor de positie van het individu, dat ook voor de PCC als one-
shotter staat tegenover de ervaren, repeated players uit de perswereld. Een excuus of vergelijk kan 
vanuit het perspectief van de klager amper gezien worden als een voldoende compensatie voor een 
schending van de privacy, die immers per definitie, onherstelbaar is.452 

Merken we nog op dat het verzet tegen de Press Complaints Commission heeft zich in een aantal 
gevallen geïnstutionaliseerd, bijvoorbeeld in de vorm van MediaWise (voorheen Press Wise), een 
niet-gouvernementele organisatie van mediagebruikers, journalisten en mediajuristen, die iedereen 
die klachten heeft over de media (zowel de printmedia als de omroepen), informeert, bijstaat en 
adviseert in de zoektocht naar genoegdoening.453 De organisatie staat niet zozeer voor een oproep 
tot meer stringente regelgeving voor de media, maar wel voor een meer daadkrachtig gebruik van 
de bestaande wetgeving.  

 

2.2.3. Illustratie 3: De Nederlandse Raad voor de Journalistiek 

 
                                                 
 
449  Zie ook de samenwerking met een aantal collega-persraden uit de Commonwealth, die culmineerde in het rapport Imperfect 

freedom. The case for self-regulation in the Commonwealth Press, Commonwealth Press Union en Press Complaints 
Commission, 2002, 76 p. 

450  Van 726 ondervraagde Britse journalisten vond in 1995 slechts 18% dat de journalistieke standaarden waren verbeterd 
sinds hun intrede in de journalistiek, 49% vond dat die standaarden achteruit gegaan waren. Toch vond ¾ van de 
journalisten dat de media hun taak om het publiek te informeren goed volbrachten. J. Henningham en A. Delano, “British 
Journalists”, in D.H. WEAVER (ed.), The Global Journalist. News People Around the World, Cresskill, Hampton Press, 
1998, 151. 

451  K. SANDERS, Ethics and Journalism, Londen, Sage, 2003, 147-148. 
452  J. COAD, “The Press Complaints Commission – Some Myths about Self-Regulation”, Ent. L.R. 2003, vol. 14, afl. 8, 211. 
453  http://www.mediawise.org.uk/. 
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In Nederland is al langer dan in België een discussie over de organisatie van het toezicht op de 
journalistieke ethiek aan de gang. Dat blijkt onder meer uit het aantal publicaties dat al aan het 
Nederlandse systeem is gewijd.454 In ieder geval maken het functioneren van de media er op dit 
ogenblik het voorwerp uit van een levendig maatschappelijk debat. Daarbij zijn heel wat voorstellen 
gedaan voor de verbetering of aanscherping van het toezicht op de media.455  

a) Een korte historiek 

Voor wie grootse verwezenlijkingen zou verwachten van persraden, biedt de geschiedenis van de 
Nederlandse Raad voor de Journalistiek ontnuchterend leesvoer. Met recht en rede kan worden 
gesteld dat de Raad ‘in geen enkele periode van zijn bestaan onomstreden’ is geweest.456 De 
Nederlandse journalist Sanne ten Hoove doet daar uitgebreid verslag van, overigens op vraag van de 
Raad voor de Journalistiek zelf, in zijn recente boek Grenzen in de journalistiek. Raad voor de 
Journalistiek tussen 1987 en 2003.457 Gezag, of beter het gebrek daaraan, loopt volgens ten Hoove 
als een rode draad doorheen de geschiedenis van de Raad voor de Journalistiek.458 Met grote 
regelmaat is de Raad zwaar onder vuur genomen. Opvallend is dat de kritiek zich, ondanks de meer 
dan veertig-jarige bestaansgeschiedenis van de raad, niet alleen richt op het concrete functioneren 
en de uitspraken van de Raad, maar dat ook zijn bestaansrecht op zich nog geregeld ter discussie 
wordt gesteld, niet alleen door outsiders, maar ook door individuele journalisten, mediabedrijven of 
organisaties als het Nederlandse Genootschap voor Hoofdredacteuren en de Nederlandse 
journalistenvereniging, die zelf deel uitmaken van de stichting Raad voor de Journalistiek. 

De eerste stap naar de oprichting van wat uiteindelijke de Nederlandse Raad voor de Journalistiek 
zou worden, was de creatie van de Nederlandse journalistenkring (NJK) in 1884. Deze was in 
oorsprong een standsorganisatie die streefde naar de erkenning van de stand en waardigheid van de 
journalist. Binnen die doelstelling lag het streven naar een erecode en tuchtrecht voor de 
beroepsjournalist voor de hand. Tot de oprichting van de Raad van Tucht na de tweede 
wereldoorlog gebeurde het toezicht op de beroepsgenoten op basis van een rudimentaire vorm van 
verenigingstuchtrecht. Op grond van de statuten kon het NJK-bestuur een lid ter verantwoording 
roepen. Indien het lid in kwestie zich “in strijd met de waardigheid van het beroep of schadelijk 

 
                                                 
 
454  Onder de boekwerken die werden gewijd aan de Raad voor de Journalistiek: J.M. DE MEIJ, De vrijheid en de 

verantwoordelijkheid van de pers: een onderzoek naar de betekenis van de Raad voor de Journalistiek in het kader van de 
informatievrijheid, Utrecht, onuitg., 1975, 299 p.; J. DOOMEN, Opinies over journalistiek gedrag. Uitspraken van de Raad 
voor de journalistiek 1960-1987, Arnhem, Gouda Quint, 1987, 349 p.; H.J. EVERS, Journalistiek en Ethiek. Onderzoek naar 
regelgeving in uitspraken van de Raad voor de Journalistiek 1960-1985, Delft, Eburon, 1987, 310 p.; S. TEN HOOVE, 
Grenzen in de journalistiek. Raad voor de Journalistiek tussen 1987 en 2003, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 2003, 213 p.; 
J.H. MENTINK, Veel raad, weinig baat. Een onderzoek naar nut en noodzaak van de Nederlandse Raad voor de 
Journalistiek, Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, Rotterdam, Ad. Donker, 
2006, 320 p. Zie ook het ruimere overzichtswerk van H. WIJFJES, Journalistiek in Nederland 1850-2000. Beroep, cultuur 
en organisatie, Amsterdam, Boom, 2004, 620 p. en het proefschrift van D. van HARINXMA THOE SLOOTEN, Toegang tot het 
recht in perszaken, proefschrift, universiteit van Tilburg, 2006, 306 p., 
http://www.uvt.nl/faculteiten/frw/onderzoek/schoordijk/cva/publicaties/rapporten/. 

455  Zie bijvoorbeeld de al geciteerde rapporten: RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR (Ned.), Politiek en media. Pleidooi voor 
een lat-relatie, augustus 2003, 56 p.; RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld 
tussen burgers, media en politiek, sdu Uitgevers, Den Haag, januari 2003, 317 p. en Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, Focus op functies. Uitdagingen voor een toekomstbestendig mediabeleid, Amsterdam University Press, 
Amsterdam, 2005, 196 p.  

456  RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, 
sdu Uitgevers, Den Haag, januari 2003, 88. 
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voor de goede naam van de kring” had gedragen kon hem als sanctie worden opgelegd: 
waarschuwing, berisping of royement als lid.459  

Een volgende stap was de creatie van een bijzondere Raad van Tucht in 1948-49, als een 
onafhankelijk, zuiver tuchtrechtelijk college, bedoeld om het journalistiek gedrag te corrigeren met 
de in het tuchtrecht gebruikelijke sanctiemaatregelen als waarschuwingen, berispingen of de 
schorsing of schrapping van de ledenlijst.460 Al bij al kon de tuchtraad zeker in de aanvangsfase op 
een zekere eensgezindheid rekenen, ook al (of misschien precies omdat) zijn activiteit relatief 
beperkt bleef.461 Tuchtrechtspraak binnen een overkoepelende standsorganisatie werd in die na-
oorlogse periode algemeen gezien als hét middel om waar nodig de onverantwoorde uitoefening van 
het journalistieke métier te corrigeren. Dat opzet ontmoette evenwel meteen een belangrijk obstakel. 
Het voornemen om de aansluiting bij één van de drie bestaande journalistenkringen verplicht te 
stellen in de eerste dagblad-CAO van 1948 werd gecounterd door het College van 
Rijksbemiddelaren waaraan de CAO ter goedkeuring moest worden voorgelegd. Daarmee mislukte 
de poging om boven het verenigingstuchtrecht uit te stijgen.462 Ook initiatieven om dan maar via de 
wettelijke weg tot een algemeen tuchtrecht te komen, haalden het niet. Een ontwerp van Wet op de 
Journalistieke Verantwoordelijkheid uit 1949 had tot doel een verplichte registratie in te voeren 
voor journalisten die bij wijze van hoofdberoep journalistieke arbeid verrichten. Aan het 
beroepsregister wilde de wet bovendien een Persgerecht verbinden, met voor het leven benoemde 
leden en de vergaande bevoegdheid om journalisten voor vijf jaar uit het beroep uit te sluiten bij 
ernstige (maar vaag omschreven) misstappen. In de Memorie van toelichting werd de noodzaak van 
een dergelijke regeling als volgt verwoord: “Omdat somtijds het vertrouwen wordt misbruikt of de 
betrokkenen zich van hun verantwoordelijkheid in genen dele bewust zijn, ten detrimente van een 
eerlijke voorlichting en van de waardigheid van de journalistenstand”. Uit de toelichting sprak ook 
weinig vertrouwen in het eigen oordeel van het publiek en de markt als correctiemechanisme: 
“Slechts de kortzichtige zou kunnen beweren dat de publieke opinie zelf afdoende in staat is om 
journalistieke uitwassen te onderkennen en daar afdoende op te reageren”.463 Tegenover journalisten 
werd het ontwerp onder meer verdedigd als een bijdrage tot de verheffing van het beroep, een 
belangrijke stap in het streven naar erkenning voor het beroep en een middel om het vertrouwen in 
de pers te herstellen. Maar, met de oorlogservaringen vers in het geheugen, kreeg het ontwerp zware 
tegenwind, zowel binnen als buiten de journalistiek, waardoor het van tafel verdween en in 1960 
uiteindelijk officieel werd ingetrokken.464 Opmerkelijk was wel dat het verzet zich niet zozeer 
richtte tegen het principe van een tuchtrecht, voor zover dat tenminste deel zou uitmaken van een 
ruimere wettelijke regeling van het statuut en de rechtspositie van de journalist.465  
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Op 21 november 1960 werd de Raad van Tucht opgeheven en vervangen door de Raad voor de 
Journalistiek, naar het voorbeeld van de General Council of the Press die op dat ogenblik in het 
Verenigd Koninkrijk actief was. Die beslissing werd ingegeven door de behoefte die naar 
aanleiding van een aantal concrete affaires was ontstaan aan een orgaan dat ook uitspraken zou 
kunnen doen over het gedrag van niet-leden van de journalistenverenigingen.466 De Raad verschilde 
dus op twee grote punten van zijn voorganger. In de eerste plaats door zijn ruimere personele 
bevoegdheid. Die werd overigens niet zonder slag of stoot aanvaard. Dertig dagbladjournalisten 
trokken zich eind 1959 terug uit de Nederlandse journalistenkring uit protest tegen de beoordeling 
van niet-georganiseerde journalisten door de raad. Hun verzet richtte zich ook tegen het 
bestaansrecht van de raad: “wij erkennen geen andere rechter dan de gewone”, klonk het in een 
open brief.467 Volgens Wijfjes was het protest van de opzeggers tekenend voor de veranderende 
sfeer binnen de journalistiek: “Het verantwoordelijke systeem, het denken in termen van sociale 
verantwoordelijkheid, het gezag van hoofdredacteuren, het meedenken met autoriteiten, het 
leidinggeven aan de publieke opinie, het opvoedingsideaal, dat alles leek zijn beste tijd te hebben 
gehad”.468 Een tweede belangrijk verschil met zijn voorganger was dat de Raad, om het ruimere 
personele toepassingsgebied mogelijk te maken, de mogelijkheid om bindend verenigingstuchtrecht 
uit te spreken los moest laten. De Raad zou voortaan een Raad van Opinie zijn, een orgaan zonder 
formele sanctioneringsbevoegdheid. Concreet werd de nieuwe Raad belast met het geven van 
opinies, naar aanleiding van concrete klachten, over de vraag “of een handeling of gedraging 
schadelijk was voor de waardigheid van de stand der Nederlandse journalisten”, met inachtneming 
van “de geschreven en ongeschreven regelen van de journalistieke erecode”. Centraal in de 
toetsingsnorm stond dus voortaan de gedraging, en niet de hoedanigheid van lid van de 
Journalistenfederatie. Die verschuiving is opnieuw illustratief voor de hoger beschreven algemene 
ontwikkelingen in de journalistiek. Naarmate journalisten zich meer bewust worden van hun eigen, 
onafhankelijke beroepsidentiteit, kan de externe functie van de zelfregulering de overhand nemen 
op de interne functie.469 

DE HERVORMING VAN 1982 - De nieuwe formule sloeg niet echt aan. Het gezag van de nieuwe Raad 
bleek zowel bij beroepsgenoten als bij derden (met name de overheid) gering. Daarin speelde niet 
alleen de figuur van de Raad zelf een rol, maar zeker ook een mentaliteits- en gedragswijziging aan 
de zijde van de journalisten in de loop van de jaren zestig. De emancipatiebeweging van de 
journalistiek en het meer op de voorgrond treden van de individuele en kritische journalist, maakten 
dat correcties vanuit de beroepsgroep met een toenemend scepticisme werden bekeken. Dat woog 
zwaar door in de wijze waarop de nieuwe Raad voor de Journalistiek werd ontvangen. De Raad 
werd in toenemende mate gezien als een overbodige toevoeging aan de discussies op het 
redactionele niveau, als een belemmering voor de hoog geachte beroepsvrijheid of als een 
onschadelijk en gemakkelijk te negeren orgaan dat zich slechts met futiele zaken bezighield.470 Het 
was dan ook nauwelijks verwonderlijk dat nog geen tien jaar na zijn oprichting, een grondige 
(her)bezinning op de rechtsgrondslag, taak, functie en werkwijze van de Raad voor de Journalistiek 
werd aangekondigd. Daarbij werd onder meer gedacht aan de mogelijkheid om een wettelijk kader 
voor de raad te creëren. In 1971 stelde de Nederlandse Vereniging van Journalisten daartoe een 
commissie aan onder voorzitterschap van prof. mr. dr. M. Rooij.471 Een belangrijk voorstel van de 
Commissie was om de grondslag van de raad te verbreden door naast de journalistenvereniging, ook 
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de organisaties van uitgevers en omroepverenigingen aan de organisatie van de raad te laten 
deelnemen. Verder zag de Commissie heil in de aanstelling van een ‘vertrouwensman in 
journalistieke zaken’, verbonden aan de raad om een ombudsfunctie uit te oefenen.472 

De aanbevelingen van deze Commissie-Rooij zouden pas tien jaar later in de praktijk worden 
omgezet. Een belangrijke drempel was de aarzeling van Nederlandse journalistenverenigingen om 
de werkgevers te betrekken bij de handhaving van de beroepsnormen onder beroepsgenoten.473 In 
oktober 1982 werd de Raad ingebed in een “Stichting Raad voor de Journalistiek”, die tot doel 
kreeg de Raad “in te stellen en in stand te houden”.474 Die operatie had vooral tot doel de grondslag 
van de Raad uit te breiden, over de grenzen van de Nederlandse Vereniging van Journalisten heen. 
Aan die stichting participeerden immers naast de journalistenvereniging, voortaan ook de 
Vereniging Nederlandse Dagbladpers (NDP), de Nederlandse Organisatie van Tijdschriftuitgevers 
(NOTU), de Nederlandse Omroepstichting (NOS), de Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP) en het 
Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.475 Het doel van deze operatie was te komen tot een 
grotere effectiviteit, een versterking van het moreel gezag en een betere financiering van de Raad, 
met daaraan gekoppeld een professionelere afhandeling van de klachten. Van de nieuwe leden werd 
onder meer een engagement op het vlak van de publiciteit verwacht. Vanaf 1984 maakt het verzoek 
om de uitspraak in het betrokken medium te publiceren of uit te zenden, standaard deel uit van de 
resultaten. Zonder veel resultaat evenwel.476 Belangrijk is nog dat bij de herziening ook de nieuwe 
toetsingsnorm die in de adviespraktijk van de Raad was ontstaan, werd bekrachtigd. Voortaan zou 
de Raad officieel niet meer toekijken “of de waardigheid van de stand der journalisten is aangetast”, 
maar “of de grenzen zijn overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke 
verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is”. Daarmee wilde men voorgoed komaf 
maken met het eeuwige en hardnekkige verwijt dat de Raad nog steeds aan tuchtrechtspraak deed.477 
De hervorming moest integendeel het opiniërende karakter van de Raad versterken. Voorgesteld 
werd tot slot ook om een ombudsman aan te stellen die bemiddelend zou kunnen optreden en 
klagers zou kunnen helpen bij het opstellen van klachten, maar die plannen zouden nooit 
werkelijkheid worden.478  

Ondanks de hervorming bleef er zware kritiek op de Raad. Boukema schreef in Recht voor 
journalisten uit 1984: “De procedure van de Raad verloopt traag. De Raad heeft noch in 
journalistiek kring, noch bij het grote publiek het prestige dat nodig is om effectief op te treden. Het 
is niet te verwachten dat deze karakteristieken van de Raad op korte termijn wijzigen ... De huidige 
Raad blijft omstreden, of, erger nog, wordt soms genegeerd.”479 Ondertussen was ook de aandacht 
van de politiek gewekt. In september 1983 stelde een medianota van het kabinet-Lubbers aan de 
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Tweede Kamer voor om de Raad voor de Journalistiek te laten opgaan in een mediaraad.480 In 1984 
riepen twee journalisten van Het Parool hun collega’s via het vakblad De Journalist op om niet 
meer voor de Raad van Journalistiek te verschijnen.481 De verwijten en knelpunten hielden onder 
meer verband met de verhouding tussen de raad en de rechter, het gebrek aan bekendheid van de 
raad, de lange duur van de procedure en de gebrekkige kwaliteit van zijn uitspraken. Een rapport 
van een nieuwe werkgroep aangesteld, onder voorzitterschap van prof. Van Veen bracht in 1991 
opnieuw enkele pistes aan om het functioneren van de raad te verbeteren.482 De commissie dacht 
opnieuw aan de instelling van een persombudsman die als ‘een soort spin in het web’ zou kunnen 
instaan voor een snelle afhandeling, verwerking of doorverwijzing van klachten.483 Zij lanceerde 
ook de idee om een convenant met de deelnemers aan de stichting af te sluiten om de engagementen 
van de betrokkenen duidelijker te stellen. De commissie voelde anderzijds weinig voor eigen 
voorstellen van de (voorzitter van de) raad om de raad zich voortaan op eigen initiatief over 
belangwekkende journalistieke kwesties te laten uitspreken.484 Van de suggesties van de commissie 
kwam weinig in huis. Wel werden de mogelijkheid tot bemiddeling en de mogelijkheid om 
ambtshalve uitspraak te doen over journalistiek-ethische kwesties in de statuten ingeschreven.  

Maar verder slaagde de raad er niet in eindelijk uit de wind te gaan staan. Bij het grote publiek bleef 
hij een onbekende, zodat het aantal klachten in die periode niet meer dan een twintigtal per jaar 
bedroeg, waarbij dan ook nog eens kritiek bestond op de traagheid (gemiddeld veertig weken) 
waarmee de raad die afhandelde. Bij insiders lag de raad dan weer scherp onder vuur omwille van 
de hoger genoemde redenen.485 Enquêtes, een nieuw extern adviescomité, een rondetafelgesprek en 
een eigen actieplan moesten daar opnieuw verbetering in brengen. Aandachtspunten waren opnieuw 
de kwaliteit van de uitspraken, de versnelling van de procedure en een grotere transparantie en 
bekendmaking van de werking van de Raad. Door het extern adviescomité werd onder meer 
voorgesteld om de indruk van een journalistiek onderonsje te doorbreken door de toevoeging van 
niet-journalisten aan de Raad. Door de voorzitter van het Genootschap van hoofdredacteuren werd 
gesuggereerd om de Raad voortaan bindende oordelen te laten uitspreken over 
schadeloosstellingen.486 Zover kwam het niet. Wel leken inspanningen om de raad beter bekend te 
maken zich te vertalen in een toenemend aantal klachten en kon de behandelingstijd van klachten 
worden gehalveerd. In december 1995 besloot het Genootschap van hoofdredacteuren bovendien 
om een gedragcode op te stellen, vooral om een beter onderscheid te kunnen maken tussen de 
serieuze pers en infotainment. Belangrijk is dat de raad niet gebonden werd geacht door de code, 
maar dat zijn uitspraken wel “richting- en maatgevend” werden genoemd voor de interpretatie 
ervan.487  

Dat bescheiden succes was van korte duur. De kritieken laaiden als snel weer op en de 
behandelingstermijn van zaken nam weer toe. Ondertussen ontstond ook een crisissfeer rond het 
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functioneren van de media, zodat ook de politiek opnieuw belangstelling begon te tonen voor de 
wijze waarop het toezicht op het journalistieke functioneren was vormgegeven. De noodzaak om 
het gezag van de raad aan te scherpen, werd dan ook urgent. Bovendien leken de omgevingsfactoren 
daarvoor relatief gunstig door het zich veralgemenende publiek debat over de media en de 
uitdijende roep om zelfreflectie binnen het beroep.488 In plaats daarvan werd 2000 “een rampjaar” 
voor de Raad.489 Niet alleen de terugtrekking van Elsevier uit de Raad490, maar ook zijn uitspraak in 
een zaak tegen RTL Nieuws brachten de discussie over zijn bestaansrecht tot een climax. Aan de 
orde was een nieuwsuitzending waarin RTL opnamen had laten horen uit een rechtszaak achter 
gesloten deuren waarbij de geluidsverbinding met de perskamer per ongeluk was blijven openstaan. 
Op klacht van de Amsterdamse hoofdofficier van justitie riep de Raad voor de Journalistiek de 
RTL-redactie tot de orde. De Raad was van oordeel dat de redactie de opnamen in casu niet had 
mogen uitzenden. De uitzending zou slechts gerechtvaardigd zijn geweest in het uitzonderlijke 
geval dat tijdens de zitting ernstige misstanden zouden zijn gebleken die niet op andere wijze aan 
het licht zouden kunnen komen. Niet alleen de terechtgewezen zender RTL, maar zowat de hele 
perswereld stond meteen op zijn achterste poten. Er werd de Raad onder meer verweten de 
juridische invalshoek van de klager slaafs te hebben gevolgd ten koste van de vrije nieuwsgaring.491 
Voor heel wat commentatoren was dat een reden om het bestaan van de raad opnieuw ter discussie 
te stellen. Het voortbestaan van de raad werd twijfelachtig toen ook een aantal media en 
hoofdredacteuren aankondigden hun steun aan de raad te willen opzeggen.  

Maar de storm ging weer liggen en uiteindelijk werd zelfs een draagvlak gevonden voor de 
ondertekening van een publicatieconvenant door de Raad voor de Journalistiek en de 
hoofdredacteurs. Tachtig procent van de hoofdredacteuren bleek bereid om voortaan de ‘relevante’ 
uitspraken van de Raad voor de Journalistiek te publiceren.492 Daar staat tegenover dat het in de 
convenant gevraagde engagement weinig ingrijpend is. De Raad vraagt de redacties slechts de 
uitspraak integraal of in samenvatting te publiceren. De wijze waarop en eventueel de 
bewoordingen waarin zijn aan het betrokken medium.493 Bovendien kan de hoofdredactie, om 
zwaarwegende journalistieke redenen, zelfs geheel afzien van publicatie. De convenant is daarmee 
aanzienlijk minder streng dan aanvankelijk was voorgehouden. Anderzijds schept zij perspectieven 

 
                                                 
 
488  H. WIJFJES, o.c., 485 e.v. 
489  S. TEN HOOVE, o.c., 26. Het jaarverslag van de Raad van 2000 maakt dan ook melding van een ‘tumultueus’ jaar zie in 

leiding bij het Jaarverslag Raad voor de Journalistiek 2000 door A.G. Scherphuis voorzitter Stichting Raad voor de 
Journalistiek 

490  Elsevier trok zich naar eigen zeggen terug naar aanleiding van de discussie in het Nederlands Genootschap van 
Hoofdredacteuren over de ondertekening van een convenant dat de publicatie van de uitspraken van de Raad regelt: 
“Hoewel de hoofdredactie van Elsevier van mening is dat ze zo sportief moet zijn om uitspraken van de Raad over 
gedragingen van Elseviers redacteuren in Elsevier af te drukken, kan ze om principiële en formele redenen niet akkoord 
gaan met een bindende overeenkomst die tot publicaties in Elsevier leidt zonder dat de redactie daarover iets te zeggen 
heeft”. Een dergelijke convenant doet Elsevier verder al te zeer denken aan een (ongewenst) tuchtrecht. Tot slot is het 
volgens Elsevier “een illusie te veronderstellen dat er zoiets is als een gezamenlijke beroepsethiek (journalisten versus 
anderen die gebruik maken van de vrijheid van meningsuiting). De ‘manieren’ van Elsevier zijn anders dan de ‘manieren’ 
van het Nederlands Dagblad (…) Hoe dan ook, het toetsen van wat wel en niet door de beugel kan, is beter in handen bij de 
rechter, geschoold in onafhankelijk oordelen, dan bij de vrijwilligers van de Raad, die - met respect voor hun inzet - voor 
het merendeel toch amateurs zijn. De nieuwe koers van de Raad om oud-politici te benoemen tot leden van de Raad maakt 
het wat dit betreft alleen maar erger”. (A. JOUSTRA, “Waarom Elsevier uit de Raad is gestapt”, De Journalist (Ned.) 25 
februari 2000, afl. 4). 

491  De NCRV die ook een fragment had uitgezonden, ging in dezelfde zaak vrijuit omdat haar nieuwsitem vooral betrekking 
had op het feit dat de microfoons waren blijven openstaan. Raad voor de Journalistiek (Ned.), 1 augustus 2000, Officier van 
Justitie t. RTL Nieuws, nrs. 2000-50 en 2000-51, gepubliceerd in Mediaforum 2000 afl. 11/12. Zie ook het commentaar 
van A.J. NIEUWENHUIS, “Raad, ... en open deuren”, Mediaforum 2000, afl. 10, 323 en G.A.I. SCHUIJT, “Kroniek van het 
Nederlandse mediarecht 1998-2001”, 2001, afl. 3, www.ivir.nl. 

492  S. TEN HOOVE, o.c., 27-28. 
493  A. VAN CORTENBERGHE (voorzitter Raad van Bestuur Raad), “Raad schrijft geen ethiek voor”, De Journalist (Ned.) 24 

maart 2000, afl. 6. 
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voor een daadwerkelijke verhoging van het lage publicatiepercentage – zo’n veertig procent – dat 
tot dan toe werd gehaald.494  

In een opmerkelijke mededeling in het Vakblad De Journalist trachtte het bestuur van de Stichting 
Raad voor de Journalistiek de “tumultueuze” periode “waarin vanuit de journalistiek kritische 
kanttekeningen zijn geplaatst” af te sluiten.495 Het bestuur concludeerde dat alle betrokken partijen 
via hun organisaties duidelijk gemaakt hadden zonder meer belang te hechten aan het voortbestaan 
van een gezaghebbende Raad voor de Journalistiek. Ook het bestuur zelf bleef er naar eigen zeggen 
van overtuigd dat de Raad “veel aantrekkelijker (is) dan een zuiver juridisch redenerend rechterlijk 
college, dat overigens altijd in een volgende instantie kan worden betrokken”, alleen al omdat deze 
“nimmer uitspraken doet zonder de journalistiek zelf daar intensief bij te betrekken (als gehoorde, 
maar ook als deelnemer in de Raad)”. Het bestuur riep vervolgens de raad op tot een grotere 
transparantie. Het zag daarvoor drie optie: de publicatie op de website van de Raad van het 
vooronderzoek dat bij principiëlere zaken wordt gedaan naar uitspraken in eerdere, vergelijkbare 
zaken; het toekennen van een voorlichtingsrol aan de secretaris(sen) van de Raad of het geregeld 
annoteren van uitspraken in een vakblad als De Journalist. Mede om budgettaire redenen is 
vooralsnog alleen aan de laatste piste gehoor gegeven.496 Het Genootschap van Hoofdredacteuren en 
de NVJ bepleiten daarenboven vaker gebruik te maken van de mogelijkheid die de Raad heeft om 
op eigen initiatief uitspraken te doen over journalistiek-ethische zaken.  

Het is opmerkelijk hoe een discussie over het bestaansrecht van de Raad uiteindelijk eindigde met 
een aantal opmerkelijke steunbetuigingen aan de Raad en voorstellen tot de versterking ervan. In het 
Jaarverslag 2004 van de Stichting Raad voor de Journalistiek overheerst dan ook optimisme over de 
toekomst van de Raad, nu de discussie ‘op dit ogenblik verstomd lijkt’ en ‘de politiek de Raad haast 
doodknuffelt’.497 Die conclusie is wellicht wat voorbarig. Het ligt voor de hand dat in het globale 
media-debat dat in Nederland aan de gang is, de positie van de Raad ongetwijfeld nog een aantal 
keren op tafel zal verschijnen. Wel is het zo dat de discussie zich vooralsnog hoofdzakelijk toespitst 
op de versterking van de Raad van de Journalistiek.498 Na jaren van debat over de mogelijke 
afschaffing ervan, is dat alleen al hoopgevend voor wie er bij betrokken is. De Raad heeft zich 
bovendien enigszins voorbereid op de strijd, onder meer door de invoering op 1 januari 2003 van 
een spoedprocedure, een initiatief dat echter volgens ten Hoove weinig indruk heeft gemaakt. In 
2004 werden ook de nodige fondsen gevonden voor een versterking van het secretariaat van de 
Raad. Het jaarverslag 2004 van de stichting raad voor de journalistiek maakt verder melding van 
een merkwaardig initiatief waarbij enkele juristen van de Raad van State aangetrokken werden “om 
 
                                                 
 
494  Bij de aanvang van de discussie over het convenant was voorgesteld om media die weigeren te tekenen, uit te sluiten van 

de behandeling van klachten (zie De Journalist (Ned.) van 27 november 1998). Uiteindelijk werd deze optie niet 
weerhouden, al is er wel het voornemen bij de Raad om wie klaagt over een medium dat het convenant niet tekende, op 
voorhand te wijzen op het risico dat er geen publicatie van de uitspraak in dat medium volgt. Het is dan aan de klager zelf 
om de klacht door te zetten, ofwel een andere weg te bewandelen om genoegdoening te krijgen. A. VAN CORTENBERGHE 
(voorzitter Raad van Bestuur Raad), “Raad schrijft geen ethiek voor”, De Journalist (Ned.) 24 maart 2000, afl. 6. 

495  “Ingezonden mededeling van het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek in het Vakblad De Journalist 
(Amsterdam, 26 januari 2001)”, De Journalist (Ned.) 9 februari 2001, afl. 3. 

496  Zie de reeks ‘Commentaar op de Raad’ in het vakblad De Journalist, die uitspraken van de raad rond bepaalde thema’s 
(bijvoorbeeld de weergave van feiten of de bescherming van de privacy) bijeenbrengt en becommentarieert. Voor de eerste 
aflevering zie De Journalist (Ned.) 15 juni 2001, afl. 12. 

497  A.G. SCHERPHUIS, voorzitter van de Stichting Raad voor de Journalistiek, in het voorwoord bij het Jaarverslag Raad voor 
de Journalistiek 2004. 

498  De voorzitter van de Raad, Hans FLEERS, verwijst in zijn voorwoord bij het jaarverslag 2004 naar een brief van de regering 
inzake politiek en media van 12 juli 2004, in antwoord op vragen en opmerkingen van enkele Tweede Kamerfracties, 
waarin wordt gezegd: “Het kabinet acht de versterking van de Raad voor de Journalistiek een belangrijk onderdeel van het 
eerder genoemde drieluik voor versterking van de zelfregulering in de mediasector”. De brief is ten dele een antwoord op 
de geciteerde rapporten van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de Raad voor het Openbaar Bestuur. Het 
drieluik waarnaar de brief verwijst, houdt in: versterking van de Raad voor de Journalistiek, toegepast wetenschappelijk 
onderzoek naar de berichtgeving in nieuwsmedia (Nieuwsmonitor) en een debatbureau dat reflecteert op ontwikkelingen in 
de journalistiek en diens relaties met politiek en publiek.  
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op freelance-basis snel uitspraken te concipiëren” om zo de periode tussen het indienen van een 
klacht en de publicatie van de uitspraak flink te verkorten. De eerste ervaringen daarmee zijn, aldus 
de voorzitter, ‘zeer hoopgevend’. Om het toenemend aantal zittingen te organiseren, werd 
bovendien de samenstelling van de Raad uitgebreid tot dertig leden (vier voorzitters en zesentwintig 
gewone leden). De Raad maakte tot slot begin 2005 bekend dat hij in 2004 een recordaantal 
klachten had behandeld. In 2004 werden honderd klachten afgehandeld, tegenover zeventig in 2003. 
Daarvan werden 29 klachten gegrond en 19 ten dele gegrond bevonden. Hoewel het aantal klachten 
uiteraard een weinig betrouwbare indicator is van het succes van een persraad, toont het cijfer wel 
aan dat de weg naar de Raad gevonden wordt. Zoals de voorzitter van de Raad terecht erkent, lossen 
al deze voorstellen evenwel niets op aan het meest fundamentele en structurele probleem van de 
Raad: “het gebrek aan draagvlak indien het er werkelijk op aankomt”.499 

Dat laatste punt wordt opnieuw in de verf gezet in een recent proefschrift over het functioneren van 
de Nederlandse Raad voor de Journalistiek. Onder de veelzeggende titel “Veel raad weinig baat” 
komt de Nederlandse advocaat Mentink tot de slotsom dat de huidige Raad voor de Journalistiek 
“op dit moment te veel manco’s (vertoont) om meerwaarde te hebben boven de controle op 
journalistieke gedragingen die de rechter biedt”. Toch gaat Mentink niet zo ver dat hij de Raad elk 
bestaansrecht ontzegt. Met verwijzing naar het Franse voorbeeld neemt hij aan dat “een instituut dat 
normen voor journalistieke gedragingen ontwikkelt en handhaaft, moeilijk kan worden gemist”. 
Wél zal de huidige Raad pas zijn bestaansrecht herwinnen indien hij grondig wordt hervormd.500 

b) De huidige Raad voor de Journalistiek: opzet en werkwijze 

OPDRACHT - De Nederlandse Raad voor de Journalistiek stelt zich voor als een onafhankelijke 
instelling voor burgers die klachten hebben over journalistieke activiteiten en niet (of niet alleen) de 
gang naar de rechter wensen. De Raad heeft, net als de PCC, ook een bemiddelende bevoegdheid, 
maar maakt daar anders dan zijn Britse collega nauwelijks gebruik van.501 De Raad is bovendien 
niet gebonden aan klachten, maar kan zich ook uit eigen beweging mengen in de openbare discussie 
over actuele kwesties met betrekking tot de journalistieke ethiek en de beroepsmoraal van 
journalisten, zoals bijvoorbeeld over het gebruik van verborgen camera’s.  

BEVOEGDHEID - De Raad staat zoals gezegd in voor de behandeling van de bij hem aanhangig 
gemaakte klachten over journalistieke gedragingen en gaat na of de grenzen zijn overschreden van 
hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar 
is.502 De Raad kan daarnaast op eigen initiatief uitspraken doen, indien zich naar zijn oordeel 
principiële vraagstukken voordoen. Ook de aan de Stichting deelnemende organisaties kunnen de 
Raad verzoeken een uitspraak te doen omtrent zaken met een algemene strekking en die van 
principieel belang zijn. De organisatie wordt in dat geval beschouwd als rechtstreeks 
belanghebbende.503 Onder journalistieke gedragingen dient te worden verstaan: “een handelen of 
nalaten van een journalist in de uitoefening van zijn beroep of van iemand die geen journalist 
zijnde, regelmatig en tegen betaling meewerkt aan de redactionele inhoud van de (…) 
publiciteitsmedia”.504 Uit de adviespraktijk van de Raad blijkt dat deze voorwaarde veelal ruim 
geïnterpreteerd wordt.505 De bevoegdheid van de Raad strekt zich zowel uit tot de gedrukte, 
 
                                                 
 
499  H. FLEERS, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, in het voorwoord bij het Jaarverslag Raad voor de Journalistiek 

2004.  
500  J.H. MENTINK, o.c., 175-176. 
501  In theorie althans want in het jaarverslag 2000 vermeldt de Raad bijvoorbeeld dat er dat jaar niet bemiddeld is. In het 

zoëven geciteerde proefschrift hekelt MENTINK het uitblijven van een actieve bemiddelingsprocedure als één van de 
tekorten van de Nederlandse Raad voor de Journalistiek (zie aanbeveling 12.5., J.H. MENTINK, o.c., 181).  

502  Artikel 3 van de statuten. Die toetssteen is in de loop der jaren gewijzigd: aanvankelijk toetste de Raad de journalistieke 
handelingen aan “de waardigheid van de stand van journalisten”. 

503  Artikel 3, 1 en 4 Statuten van de Stichting Raad voor de Journalistiek. 
504  Artikel 4, 4 Statuten van de Stichting Raad voor de Journalistiek. 
505  S. TEN HOOVE, o.c., 34 e.v. 
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landelijke en regionale, media als tot de audiovisuele media. De Raad werkt aan de uitbreiding van 
zijn territorium. In maart 2005 heeft het Planet.nl zich als eerste ‘puur digitaal medium’ aangesloten 
bij de Raad voor de Journalistiek. Voortaan zal de Raad bijgevolg ook klachten ontvangen tegen het 
nieuwsgedeelte van de internetsite.506 De Raad heeft geen exclusieve bevoegdheid. Procedures voor 
de raad lopen soms voorafgaandelijk aan of gelijktijdig met een procedure voor de burgerlijke 
rechter.  

SAMENSTELLING - De Raad is voor de helft samengesteld uit journalisten en voor de helft uit andere 
deskundigen, afkomstig uit onder andere de rechterlijke macht, de advocatuur, de 
voorlichtingsdiensten van ministeries, de academies voor journalistiek, directies van uitgeverijen en 
de omroep-leiding. De statuten van de Stichting Raad voor de Journalistiek stellen geen vast 
ledenaantal vast. Luidens artikel 5,1 telt de Raad een voorzitter en ten hoogste drie 
plaatsvervangende voorzitters, die jurist en geen journalist zijn, én ten minste tien leden die 
journalist zijn én ten minste tien leden die geen journalist zijn. Om tegemoet te komen aan de 
klachten over de al te lang aanslepende procedures en anderzijds de werkdruk voor de leden 
beheersbaar te houden, breidde de Raad in 2004 zijn ledenaantal zoals gezegd uit tot dertig (vier 
voorzitters en zesentwintig gewone leden).507  

Totnogtoe zijn er geen burgers of ‘mediaconsumenten’ opgenomen in de Raad. Per zitting bestaat 
de Raad uit één jurist-voorzitter, twee journalisten en twee niet-journalisten. Zij worden bijgestaan 
door een onafhankelijke secretaris. De aanstelling van de leden gebeurt door het bestuur van de 
Stichting Raad voor de Journalistiek, in een aantal gevallen op voordracht van de uitgevers, 
omroepen, het Genootschap van hoofdredacteuren en de NVJ die elk kandidaten uit eigen kring 
voordragen. Het bestuur benoemt daarnaast ‘naar eigen inzicht’ enkele leden uit andere kringen, 
zoals (oud)politici. De deelname van politici is weliswaar erg controversieel in de journalistieke 
wereld.508 

STRUCTUUR - De Raad werd zoals gezegd in 1982 ingebed in een Stichting Raad voor de 
Journalistiek, waarin de hele mediawereld participeert. De toenmalige voorzitter van de Raad voor 
de Journalistiek en raadsheer in de Nederlandse Hoge Raad, Verburgh, vergeleek de verhouding 
tussen de Stichting en de Raad met deze tussen een Minister van Justitie en de Rechterlijke 
Macht.509  

KLACHTENBEHANDELING - Alleen rechtstreeks belanghebbenden kunnen overeenkomstig artikel 3 van 
de Statuten een klacht indienen. De Raad erkent evenwel ook dat belangenverenigingen rechtstreeks 
belanghebbenden kunnen zijn wanneer zij, gelet op hun doelstellingen, rechtstreeks in hun 
functioneren worden geschaad.510 Sinds februari 2005 hanteert de Raad een klachtentermijn. 
Klachten dienen, op straffe van onontvankelijkheid, te worden ingediend binnen zes maanden nadat 
de gewraakte journalistieke gedraging is verricht. Slechts als sprake is van bijzondere 
 
                                                 
 
506  Op de nieuwsredactie van Planet Internet werken naar eigen zeggen 35 (eind)redacteuren en er schrijven nog eens zestig 

freelancers voor de nieuwssite, die al tien jaar bestaat. 
507  Vergelijk: in 1987 telde de Raad nog achttien leden, een voorzitter en vice-voorzitter (M.J.P. VERBURGH (toen voorzitter 

van de Raad), “De Raad voor de Journalistiek”, A.A. 1987, 680-687). 
508  Niet iedereen vindt dit een probleem: F. KUITENBROUWER, “Raad van Opinie”, Mediaforum, 1999, afl. 13, 356-357. De 

Raad zelf verdedigt die keuze door te wijzen op de bijzondere expertise van de betrokkenen (“Ingezonden mededeling van 
het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek in het Vakblad De Journalist (Amsterdam, 26 januari 2001)”, De 
Journalist (Ned.) 9 februari 2001, afl. 3). Er zijn overigens ook meer algemene twijfels geuit bij de onafhankelijkheid van 
de Raad, aangezien er zich ook onder niet-journalisten vaak mensen bevinden die wel degelijk gelieerd zijn of geweest zijn 
aan de pers (L.R. VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, “De criticus bekritiseerd: een waakhond voor de media?”, Nederlands 
Juristenblad 2004, vol. 79, afl. 24, 1200-1206). 

509  M.J.P. VERBURGH, “De Raad voor de Journalistiek”, A.A. 1987, 680-687. 
510  DOOMEN stelde in 1987 vast dat de uitspraken over wie rechtstreeks belanghebbende is verre van consistent waren (J. 

DOOMEN, 20). TEN HOOVE stelt alvast op dit punt een verbetering vast. Volgens hem zijn de uitspraken van de Raad over 
de ontvankelijkheid en bevoegdheid een constant geheel (S. TEN HOOVE, o.c., 38). 
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omstandigheden kan van deze nieuwe regel worden afgeweken.511 De uitspraak van de Raad is 
normaal binnen acht weken te verwachten. Artikel 2,3 van het werkingsreglement voorziet wel in 
de mogelijkheid om bij de voorzitter van de raad om een versnelde behandeling van de klacht te 
vragen.  

BEMIDDELING - Het werkingsreglement werkt ook de bemiddelingsprocedure verder uit. Deze 
mogelijkheid, maakt niet structureel deel uit van de procedure, zoals dat het geval is in het Zweedse 
(of Vlaamse – zie deel 3) systeem. De secretaris kan met name de klager wijzen op de mogelijkheid 
van bemiddeling vanuit de Raad, ‘wanneer de klacht daartoe aanleiding geeft’. Indien de klager 
bemiddeling wenst, zal de Raad in zijn midden een bemiddelaar aanduiden, die die taak verder ‘naar 
eigen inzicht’ kan waarnemen. Indien de bemiddeling naar het oordeel van de bemiddelaar niet 
binnen acht weken is geslaagd geeft de bemiddelaar daarvan kennis aan de secretaris, waarna de 
klacht in behandeling wordt genomen.512 Eerder merkten we al op dat deze 
bemiddelingsmogelijkheid vooralsnog theoretisch blijft, niettegenstaande herhaaldelijke 
aanbevelingen om de bemiddelingsfunctie verder uit te bouwen.513  

SANCTIES - De Raad voor de Journalistiek geeft alleen een oordeel, hij kan geen sancties opleggen. 
Met grote regelmaat levert hem dat het verwijt op dat hij niet meer is dan een ‘papieren tijger’. In 
een recente studie over het functioneren van de Raad dient de voorzitter van het bestuur van de 
Stichting raad voor de Journalistiek deze critici van repliek: “Een papieren tijger wíl hij zijn, de 
Raad voor de Journalistiek. Geen tuchtcollege, geen oppermacht die journalisten hun vrijheid van 
drukpers ontneemt of andere straffen oplegt. Wel een instituut dat met een reeks uitspraken door de 
jaren heen de contouren probeert te schetsen van wat passend is in de journalistiek van nu. Daarbij 
horen geen sancties als een publicatieverbod; veel belangrijker is het als de uitspraken van de Raad 
uitnodigen tot debat.”514 De gevolgen van de adviezen van de Raad blijven bijgevolg beperkt tot de 
publicatie van een samenvatting ervan in het vakblad De Journalist, de opname in de uitspraken-
databank op de website van de Raad en de aanbeveling (sinds 1982) aan het betrokken medium om 
het advies te publiceren of uit te zenden. Een aantal media hebben zich in het genoemde 
publicatieconvenant uit 2000 geëngageerd om daar gevolg aan te geven. De Raad voor de 
Journalistiek kan echter een journalist of een medium niet verplichten om in een vervolgpublicatie 
of een rectificatie verkeerde berichtgeving recht te zetten. Evenmin kan de Raad 
schadevergoedingen toekennen.  

c) Eigenheden van de Nederlandse Raad voor de Journalistiek 

TOETSINGSNORM - De Nederlandse Raad voor de Journalistiek is vooreerst uniek in de gehanteerde, 
open toetsingsnorm en zijn volgehouden weigering om zijn uitspraken te codificeren of er algemene 
gedragsregels uit af te leiden. De Raad houdt vol aan een casuïstische benadering, rekening 
houdend met “de feitelijke omstandigheden, gedragingen en motiveringen van de journalist over 
wiens journalistiek handelen een klacht is ingediend”.515 De vaststelling van een code zou ingaan 
tegen het wezen en opzet van de Raad, zou verstarrend werken en zou de noodzakelijke grenzen 

 
                                                 
 
511  Artikel 2a van het werkingsreglement. Voorheen beoordeelde de Raad van geval tot geval of de verstreken termijn, 

rekening houdend met de belangen van de klager en de verweerder, een behoorlijke klachtenbehandeling al dan niet in de 
weg stond. 

512  Artikel 4 Werkingsreglement van de Raad. 
513  Zie recent nog het hoger geciteerde proefschrift: J.H. MENTINK, o.c., 175-176. Mentink zoekt daarvoor zelf aansluiting bij 

het “Eindrapport van de werkgroep, ingesteld ter evaluatie van de werkzaamheden van de stichting Raad voor de 
Journalistiek”, Amsterdam, 26 februari 1991. In dat rapport maakte een werkgroep op vraag van het bestuur van de 
stichting Raad voor de Journalistiek een round-up van de werking van de Raad sinds zijn verbreding in 1982 door 
toetreding van uitgevers en omroep. Leden van de werkgroep waren: Prof.mr. Th.W. VAN VEEN (voorzitter), V. LEBESQUE, 
J.J. NOUWEN, B.A. SCHMITZ, W.P. TIMMERS en H.J.A. GROOTVELD. 

514  A. SCHERPHUIS, “Voorwoord”, in S. TEN HOOVE, o.c., 7. 
515  A. VAN CORTENBERGHE (voorzitter Raad van Bestuur Raad), “Raad schrijft geen ethiek voor”, De Journalist (Ned.), 24 

maart 2000, afl. 6. 
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tussen recht en ethiek doen vervagen.516 Opgemerkt moet worden dat er ook in Nederland geregeld 
stemmen opgaan om tot de redactie van een nationale geschreven code over te gaan. Zo doet de 
Nederlandse advocaat Mentink in zijn recente proefschrift over het functioneren van de Raad voor 
de Journalistiek de bezwaren tegen een geschreven nationale gedragscode voor journalisten af als 
onterechte koudwatervrees.517 

BEVOEGDHEID EN WERKWIJZE - De bevoegdheid van de Raad ten aanzien van de audiovisuele media 
maakt dat de beoordelingsbevoegdheid van de Nederlandse Raad voor de Journalistiek ruimer is 
dan die van heel wat collega’s uit andere landen. Tegelijk is de doelstelling van de Raad beperkter 
dan die van sommige andere persraden doordat hij zich beperkt tot het behandelen van klachten en 
niet zozeer de nadruk legt op initiatieven ter bescherming van de persvrijheid. De Raad toont zich 
over het algemeen zeer terughoudend tegenover deelname aan het maatschappelijk debat. Bijzonder 
is ook dat de Raad niet meegaat in de trend om de formele behandeling van de klacht te laten 
voorafgaan door een informele bemiddelingspoging. De mogelijkheid daartoe is wel opgenomen in 
het werkingsreglement van de Raad, maar er wordt in de praktijk weinig gebruik van gemaakt. 
Eigenlijk valt de Raad in het algemeen op omwille van zijn bescheiden, weinig ambitieuze opzet. 
Anders dan in zijn adviespraktijk waar de Raad wel eens een hoog schoolmeestersgehalte wordt 
toegeschreven, verkiest de Raad wat zijn algemene opdracht betreft veeleer een ‘low profile’-
opstelling. De roerige geschiedenis van de Raad heeft hem wellicht gewaarschuwd op dat punt niet 
te hoog van de toren te blazen en geen al te hoge verwachtingen te creëren. De Raad profileert zich 
naar buiten toe als een “uitlaatklep voor gekwetste gevoelens van lezers of kijkers” die een aantal 
klachten opvangt die niet echt bij de rechter thuishoren.518 Dat staat ver af van de grote woorden 
over de kwaliteitsverbetering van de journalistiek of het verdedigen van de persvrijheid, die soms 
tot de opdrachten van persraden worden gerekend. Ook commentatoren, waaronder zij die het 
bestaan van de Raad verdedigen, staan een veeleer bescheiden model voor. Sanne ten Hoove besluit 
zijn historisch overzicht met de vaststelling dat de Raad voorlopig blijft wat hij altijd is geweest: 
“onbemind, onbekend en ongevaarlijk. Misschien zijn dat wezenskenmerken van de Raad”.519 

SAMENSTELLING - Vermeldenswaard is tot slot de bijzondere samenstelling van de raad, die 
gecentreerd is rond de categorieën journalisten en niet-journalisten. Onder deze laatsten bevinden 
zich niet zozeer vertegenwoordigers van de mediaconsumenten of het middenveld, maar personen 
die zijn geselecteerd op basis van een bijzondere deskundigheid. Het gaat met name om leden van 
de rechterlijke macht, de advocatuur, de voorlichtingsdiensten van ministeries, de academies voor 
journalistiek, directies van uitgeverijen en de omroep-leiding. Daarin is zoals gezegd ook plaats 
voor oud-politici. Op andere punten staat de Raad dan weer sterk op zijn onafhankelijkheid van de 
overheid. De financiering van de Raad wordt volledig gedragen door de sector zelf. 

d) Punten van kritiek  

Voor de Raad voor de Journalistiek zijn sinds zijn bestaan heel wat weinig flatterende, en soms 
tegenstrijdige beschrijvingen bedacht, van ‘tandeloze instelling’, ‘wassen reus’, ‘speelbal’, ‘een uit 
angst geboren zelfreguleringsinstituut’, ‘lame duck’ tot ‘superhoofdredacteur’ en ‘pseudorechter’. 

 
                                                 
 
516  M.J.P. VERBURGH (toen voorzitter van de Raad), “De Raad voor de Journalistiek”, A.A. 1987, 680-687; E. DIEMER, “Pers 

en ethiek” in F. KLAVER, E. DIEMER en K.J. SNIJDERS (eds.), Informatie: cahiers over massacommunicatie 1, Amsterdam, 
Wetenschappelijke Uitgeverij, 1970, 80; F. KUITENBROUWER, “Raad van Opinie”, Mediaforum, 1999, afl. 13, 356-357. 
Ook deze laatste was zelf ooit lid van de Nederlandse Raad voor de Journalistiek. 

517  J.H. MENTINK, o.c., 143; 177 e.v. 
518  Voorzitter Hans FLEERS van de Raad voor de Journalistiek op de Studiemiddag ‘Zelfregulering in het Media- en 

Communicatierecht’, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Media- en Communicatierecht (Amsterdam, 6 
juni 2003). Zie ook de woorden van de voorzitter van de Raad van Bestuur, A. VAN CORTENBERGHE: “De Raad stelt weinig 
voor en dat moet ook zo blijven, zeg ik altijd tot irritatie van sommige leden van de Raad” (A. VAN CORTENBERGHE, “Raad 
schrijft geen ethiek voor”, De Journalist (Ned)., 24 maart 2000, afl. 6). 

519  S. TEN HOOVE, o.c., 30. 
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Niet zelden kwam die kritiek van beroepsgenoten, soms zelfs van de aan de raad deelnemende 
verenigingen. 

Doorheen de beschrijving van de geschiedenis van de Raad kwamen al heel wat punten van kritiek 
aan bod. We kunnen hier dus kort zijn. In grote lijnen kunnen drie soorten critici worden 
onderscheiden: zij die in de Raad een censor zien en daarom principiële bezwaren hebben tegen zijn 
bestaan, zij die geen probleem hebben met het principe van een raad, maar wel met zijn concrete 
werking en diegenen die vinden dat alleen de burgerlijke rechter mag oordelen over 
meningsuitingen.520 De conclusies die zij uit die kritieken trekken, verschillen ook binnen de 
categorieën zelf: nu eens wordt gepleit voor een bijsturing van de werking van de Raad, dan weer 
voor de ‘opwaardering’ ervan tot een wettelijk geïnstalleerd orgaan met tuchtrechtelijke 
bevoegdheden of tot een afschaffing ervan. Wat opvalt is dat het debat weinig vooruitgang heeft 
geboekt. Jan De Meij onderscheidde in zijn proefschrift over de Raad in 1975 ook al twee 
hoofdonderwerpen in de discussie: het voor en tegen van een wettelijk tuchtrecht voor journalisten; 
en het vraagstuk van de competentie van de Raad voor de Journalistiek.521 

Onder de eerstgenoemde categorie critici bevinden zich diegenen die vinden dat de Raad de 
uitingsvrijheid al te zeer beperkt. Zij vrezen vooral de mogelijke precedentwerking die strenge 
oordelen van de Raad kunnen hebben voor de rechtbank. Zij voeren aan dat de Raad zelf ten dele 
verantwoordelijk is voor de verwarring door leden uit de magistratuur te rekruteren en het 
voorzitterschap aan juristen toe te vertrouwen. Ook de notie maatschappelijk aanvaardbaar in de 
adviezen van de Raad, leunt te zeer aan bij de juridische zorgvuldigheidsnorm. Op die manier wordt 
het risico reëel dat de Raad zal verworden tot een ‘voorportaal’ of ‘souffleur’ van de rechter.522 De 
beste raad is daarom geen raad, aldus de tegenstanders.523  

De tweede groep heeft op zich geen bezwaren tegen het bestaan van de Raad, maar heeft 
bedenkingen bij de wijze waarop de Raad in de praktijk functioneert. We noemden in dat verband al 
de kritiek op de aanwezigheid van oud-politici in de Raad. Verder zijn er bedenkingen bij de lange 
duur van de procedures, de gebrekkige motivering van de uitspraken of de inconsistentie ervan en 
het algemene gebrek aan transparantie en bekendheid van de raad. Een veelgehoorde kritiek is ook 
dat de Raad een te ambtelijke en te juridische stijl hanteert, wat niet alleen de leesbaarheid van de 
adviezen hypothekeert, maar ook bijdraagt tot misverstanden over de aard en werkwijze van de 
Raad.524 Verwijten zijn voorts dat de Raad meer aan opiniëring over wezenlijke journalistieke 
kwesties zouden moeten doen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van zijn mogelijkheid om 
ambtshalve dossiers te openen, in plaats van zich bezig te houden met futiele zaken.525 In grote 
discussies, bijvoorbeeld na de moord op Fortuyn, maar ook waar er kritiek is op de Raad zelf, blijft 
de Raad voor de Journalistiek vaak een grote afwezige in het debat. 

Opgemerkt moet worden dat de Raad zijn werking meermaals heeft bijgesteld naar aanleiding van 
dergelijke bedenkingen. Getracht wordt om, onder meer met behulp van de internetsite, meer 
aandacht te besteden aan de formulering en leesbaarheid van de adviezen, eenduidigheid te bereiken 
 
                                                 
 
520  Naar een toespraak van de voorzitter van de raad uit 1985, geciteerd door V.H.G. LEBESQUE, Het Droit de réponse als 

luizenpoeder? Rechtspraktijk en journalistiek maken de wettelijke regeling van een droit de réponse in Nederland 
overbodig, Lelystad, Koninklijke Vermande, 1986, 67-68. 

521  J.M. DE MEIJ, De vrijheid en de verantwoordelijkheid van de pers: een onderzoek naar de betekenis van de Raad voor de 
Journalistiek in het kader van de informatievrijheid, Utrecht, onuitg., 1975, 95. 

522  H.J.M. BOUKEMA, Recht voor journalisten: enkele hoofdlijnen, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1984, 17-18. 
523  Uitdrukking ontleend aan media-advocaat Willem VAN MANEN, één van de notoire tegenstanders van de Raad. W.C. VAN 

MANEN, “De beste Raad is geen Raad” Informatierecht/AMI 1988, 86-87 (co-referaat tijdens de aan de Raad voor de 
Journalistiek gewijde bijeenkomst van het Nederlands genootschap van Hoofdredacteuren op 18 november 1987) en W.C. 
VAN MANEN, “Raad en rechter”, Mediaforum, 1999, nr. 13, 362. 

524  S. TEN HOOVE, o.c., 198-199. 
525  H.A. LOCKEFEER, “Meer Raad van Opinie, minder flut-affaires”, De Journalist 1987-21, p. 14-15.; J. DOOMEN, “De Raad 

moet veranderen”, De Journalist 1989, afl. 11, 29. 
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in de gebruikte terminologie en duidelijker aan te sluiten bij eerdere adviezen. Verder zijn de 
genoemde inspanningen geleverd om de snelheid van de procedure op te drijven en een betere 
eerstelijnshulp te organiseren.526  

Een derde groep maakt er zich vanaf met de overtuiging dat wie klachten heeft over het media-
functioneren, maar naar de rechter moet trekken. Zij vinden de Raad niet zozeer gevaarlijk, dan wel 
volstrekt overbodig. Voorstanders van de Raad werpen hen tegen dat zij daarmee voorbij gaan aan 
de voordelen van de klachtenbehandeling door de Raad: een snelle, laagdrempelige en kosteloze 
afhandeling, die streeft naar een constructieve oplossing, zonder de tegenstellingen op de spits te 
drijven. 

Sanne ten Hoove wijst bij dit alles op de ambivalente houding van veel van de genoemde critici. 
Enerzijds wordt de Raad afgedaan als weinig betekenend, anderzijds weigeren diezelfden de 
adviezen van de Raad te publiceren. Als argumenten worden dan aangevoerd: de moeilijke 
‘verbeeldbaarheid’ van de adviezen (door de audiovisuele media) of de weigering om de inhoud van 
een publicatie mee te laten bepalen door een extern orgaan. Daarbij wordt dan vergeten dat de 
media in andere gevallen veel minder problemen hebben met de publicatie van teksten waarvan de 
inhoud extern bepaald wordt. Ook de vaststelling dat de media of journalisten vooral kritiek 
beginnen te leveren op de Raad wanneer hij zich kritisch over hen uitlaat, geeft niet meteen de 
indruk van een volwassen debat.527 De verantwoordelijkheid voor het vaak betwiste karakter van de 
Raad dient dus niet alleen aan de zijde van de Raad zelf gezocht te worden. Een belangrijk element 
daarin is ook dat de Raad vaak ernstig gehandicapt is door een tekort aan geldmiddelen.528 

Bij dat alles mag niet vergeten worden dat er ook verdedigers van de Raad zijn. Ondanks haar 
kritiek op de consistentie en motivering van de adviezen van de raad, schrijft journaliste Jeanne 
Doomen dat de meerwaarde van de raad er in gelegen is dat hij dieper in kan gaan op wat 
journalistiek wel en niet kan. Dat maakt zijn positie sterker en zijn oordelen inhoudelijk 
waardevoller dan die van een civiele rechter “die na het stempel ‘niet onrechtmatig’ eigenlijk is 
uitgepraat”.529  

§5. Harmoniseringspogingen op het internationale plan 

TWEE INTERNATIONALE ASSOCIATIES - We merkten al op dat de persraden ook zelf aan harmonisatie 
doen op het internationaal niveau. Twee verenigingen eisen daarin het recht op om de internationale 
spreekbuis te zijn van de persraden. De oudste van de twee is de in oktober 1992 opgerichte World 
Association of Press Councils (WAPC), die voor het eerst officieel bijeenkwam in Helsinki in juni 
1995.530  

WAPC - Stichtende leden van de WAPC waren de persraden van India, Turkije, Australië, Nieuw-
Zeeland, Nepal en Bangladesh. De preambule van de oprichtingsverklaring licht haar 
bestaansredenen toe: “…freedom of the press is recognised not simply as a freedom for journalists, 
editors or proprietors - but rather as a right of all citizens to be informed on all matters of public 
interest, … it is implicit and inherent in the institution of a free press that the press exercise its 

 
                                                 
 
526  A. MAANDAG, “Commentaar op de Raad - Houden wij ons aan de feiten?”, De Journalist (Ned.), nr. 12, 15 juni 2001; D. 

KOENE, “Gezag wordt onderschat”, in S. TEN HOOVE, o.c., 41-42. 
527  S. TEN HOOVE, o.c., 195 e.v. 
528  D. KOENE, “Gezag wordt onderschat”, in S. TEN HOOVE, o.c., 41. 
529  J. DOOMEN, o.c., 17. 
530  De aanzet voor de oprichting van een koepelorganisatie van persraden en vergelijkbare instituties werd reeds in 1989 

gegeven tijdens de eerste Internationale Conferentie van Persraden en soortgelijke organen in Kuala Lumpur (Maleisië), 
met de steun van de Unesco. Uit die conferentie vloeide een verklaring voort die nog steeds bekend staat als de ‘Kuala 
Lumpur Verklaring’. De eigenlijke oprichting gebeurde tijdens een derde internationale conferentie in New Delhi (India) in 
oktober 1992. 
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powers and duties in a responsible manner”. Tegelijk erkent zij dat “the free press must be 
accountable to the public, but not to government”. De oprichtingsakte roemt persraden als “a 
democratic, efficient and inexpensive forum for the hearing of complaints against and by the press, 
and for maintaining and assisting in the enhancement of its freedom, responsibility and 
accountability”. In 1998 verklaarde de WAPC vijftien persraden te herbergen. In 2004 telt de 
Vereniging naar eigen zeggen tien effectieve leden, met name de persraden uit India, Turkije, Israël, 
Kibris (TRNC), Nepal en Bangladesh, de Supreme Press Council van Egypte, de ‘Honolulu 
Community Media Council’, de Mediaraad van Tanzania en de Nationale Mediaraad van Ghana. 
Daarnaast onderhoudt zij naar eigen zeggen vage banden met de persraden van Nigeria, van Brits 
Colombia, van Fiji, van Manitoba (Canada), Taiwan en Papua Nieuw Guïnea, aangevuld met de Sri 
Lankese Press Complaints Commission. 

KRITIEK OP DE WAPC - De WAPC is zoals gezegd niet onbesproken, vooral omdat zij onder haar 
actieve leden een aantal organen telt die door de staat gecontroleerd zijn (in landen als Turkije die 
niet meteen bekend staan voor hun vrij persklimaat) en dus geen echte persraden zijn.531 Zij heeft 
bovendien in professionele kringen veel krediet verloren door haar voornemen om tijdens haar 
congres in Istanbul van 19 tot 21 september 1998 een internationale ethische code voor 
nieuwsmedia op te stellen en na te gaan of een Wereldpersraad zou kunnen worden opgericht voor 
deontologische problemen met betrekking tot grensoverschrijdende informatie.532 Het voorstel 
leidde tot een storm van protest van onder meer de Inter-Amerikaanse persvereniging, de American 
Society of Newspapers Editors, de World Press Freedom Committee, Reporters sans frontières en 
andere verenigingen uit de perswereld, voor wie het initiatief slechts kwalijke herinneringen naar 
boven bracht aan de Unesco-initiatieven uit de jaren zeventig.533 In mei 2000 trok de Australische 
persraad, één van de stichtende en dragende leden, zich om deze redenen terug uit de WAPC. In 
maart van dat jaar had ook een ander vooraanstaand lid, de Britse Press Complaints Commission, 
zich reeds teruggetrokken, waardoor de organisatie gereduceerd werd tot een aantal niet-Europese, 
hoofdzakelijk staatsgecontroleerde persraden.534 Op een bijeenkomst van de Commonwealth Press 
Union in Kuala Lumpur noemde de voorzitter van de Britse Press Complaints Commission de 
plannen van de WAPC om te streven naar een globaal zelfreguleringssysteem: “wrong in principle, 
impossible to formulate and impossible to apply”.535 De PCC steunde haar verzet op de overtuiging 
dat systemen van mediaregulering op het lokale niveau moeten worden vastgesteld, met aandacht 
voor de noden en cultuur van een bepaald land.536 De Australische persraad van zijn kant, stelde in 
een persbericht naar aanleiding van zijn terugtrekking uit de WAPC: “The Council considers that it 
will be better able to achieve its aims by acting independently, rather than as a member of the 
WAPC”.  

TEGENHANGER: AIPCE - Vandaag is niet duidelijk in hoeverre de WAPC nog actief is.537 Haar jongere 
Europese tegenpool, de Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE), is dat duidelijk 
wel. De AIPCE vloeide voort uit een bijeenkomst van Europese persraden en perscommissies uit 
meer dan twintig landen op initiatief van de Britse Press Complaints Commission in 1999 in 
Londen, waarop Lord Wakeham, de toenmalige voorzitter van de PCC, zijn bezorgdheid uitsprak 

 
                                                 
 
531  De lidmaatschapscriteria zijn verwerkt in artikel 3 van haar oprichtingstekst. Dit artikel beperkt zich tot de beschrijving van 

de procedure om lid te worden. Zij geeft geen indicatie over wat er onder ‘Press Councils or similar Bodies’ verstaan moet 
worden. 

532  Zie onder meer het protest in een ‘Newsletter of the World Press Freedom Committee for its affiliates and contributors and 
other media leaders’ van 2 oktober 1998. 

533  H. PIGEAT en J. HUTEAU, Déontologie des médias. Institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde, Parijs, 
Unesco, 2000, 37. D. Vernet, “The Return of the ‘New World Information Order’?”, Le Monde 24 september 1998. 

534  D. VERNET, “The Return of the ‘New World Information Order’?”, Le Monde 24 september 1998. 
535  Lord WAKEHAM, voorwoord bij het PCC jaarverslag van 1998. 
536  Press Complaints Commission, Annual Review 1999, 6 en Annual Review 1998, 13. 
537  In ieder geval wordt er nog naar verwezen op de website van de Indische persraad: http://presscouncil.nic.in/home.htm, 

maar die website zwijgt in alle talen over de discussies over de WAPC. 



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

 395

over de plannen van de WAPC en een lans brak voor een “forum for co-operation and information 
exchange among European Press Councils and as an informal group which may from time to time 
need to act in concern to resist plans for regulatory harmonisation from wherever they emanate”.538  

MISSIE AIPCE - Meer dan een echte belangenvereniging is deze alliantie een los 
samenwerkingsverband van onafhankelijke Europese persraden.539 Volgens haar missieverklaring 
vormt zij met name “a loose-knit group whose members believe in the application of self regulation, 
independent of government, at a local or regional level and based on nations’ differing cultures. The 
Alliance was formed so that colleagues throughout Europe can co-operate with each other through 
the exchange of views and information on a regular basis, but without the need for formal 
bureaucracy. Colleagues will aim to meet each year to discuss matters of mutual interest….Those 
participating in the Alliance will help to promote and support as much self regulation as possible, in 
as many places as possible, so that local solutions can be provided to meet local needs”. Anders dan 
de WAPC delen de leden de overtuiging dat het opstellen van codes voor de journalistieke ethiek en 
de opvolging ervan de taak en verantwoordelijkheid is van journalisten en uitgevers, en niet van 
overheden. Zij zijn ook akkoord dat het niet mogelijk is om tot een universele ethische code te 
komen en zijn gekant tegen het opleggen van supranationale codes en reguleringsorganen, hetzij op 
het Europese, hetzij op wereldniveau.540 De oprichtingsconferentie vond plaats in 1999 in Londen.541 
Ook de Vlaamse Raad voor de Journalistiek heeft zich ondertussen bij haar werking aangesloten.542 

TEGENSTELLINGEN - De tegenstellingen tussen de AIPCE en de WAPC zijn illustratief voor het verzet 
van persraden tegen de vaststelling van internationale codes of verantwoordingsmechanismen. De 
AIPCE neemt uitdrukkelijk afstand van een dergelijke mogelijkheid. De overtuiging overheerst dat 
persraden zich op het nationale niveau dienen te ontwikkelen. Een overkoepelende organisatie kan 
hooguit dienstig zijn voor de uitwisseling van informatie en ervaringen.543  

ANDERE INITIATIEVEN - Merken we nog op dat naast de Europese AIPCE er ook andere regionale 
initiatieven bestaan. Zie bijvoorbeeld het in Ivoorkust gevestigde Réseau des instances africaines 
d’autorégulation des médias (RIAAM) en de Eastern Caribbean Press Council.544 

 
 

 
                                                 
 
538  London Conference on Promoting Press Self-Regulation at the Local Level, op initiatief van de Press Complaints 

Commission, 10 juni 1999. 
539  Waaronder in januari 2003: de Australische Persraad, de Vlaamse en Nederlandse Raad voor de Journalistiek, de 

Catalaanse Persraad, de Finse massamediaraad, de Duitse Persraad, de Griekse Unie van journalisten van de periodieke 
pers, de Hongaarse Journalistenvereniging, de Italiaanse Journalistenorde, het Ethisch Comité van Lithouwse Journalisten 
en uitgevers, de Luxemburgse Persraad, de Noorse klachtencommissie, de Press Complaints Commission en de Zweedse 
en Zwitserse Persraad. 

540  Zie de uiteenzetting van de doelstellingen op de website: http://www.media-accountability.org. 
541  Daarna volgden bijeenkomsten in Bonn (2000), Dublin (2001), Malta (2002), Stockholm (2003), Cyprus (2004), 

Luxemburg (2005) en Sofia (2006). Van 20 tot 22 september 2007 werd de negende bijeenkomst gehouden in Edinburgh. 
542  X., “Onder embargo”, De Journalist 2002, 15. 
543  Interessant met het oog op informatie-uitwisseling is opnieuw de website www.media-accountability.org/, die grotendeels 

gedragen wordt door de Franse professor BERTRAND. Een beperkt deel van de site is enkel toegankelijk voor 
vertegenwoordigers van persraden, maar het grootste deel is open voor het publiek. De website biedt een overzicht van 
codes en persraden over heel de wereld. Er zijn ook mogelijkheden om deel te nemen aan een discussieforum, maar daar 
blijkt weinig belangstelling voor te bestaan. 

544  De Oost Caraïbische Persraad is ontstaan uit de samenwerking van een groep kranten uit de regio (Anguilla, Antigua, 
Barbados, British Virgin lslands, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts-Nevis, St. Lucia, en St. Vincent) met de 
gemeenschappelijke doelstelling om zelfregulering uit te oefenen en de journalistiek naar een hoger niveau te tillen. De 
raad telt zeven leden en onderzoekt klachten tegen de pers in het licht van de ‘Gedragscode voor Caraïbische Journalisten’.  
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AANDACHTSPUNTEN VOOR DE STUDIE VAN DE BELGISCHE CONTEXT 

De vorige paragraaf had – zoals gezegd – niet tot doel om een exhaustief overzicht te geven van 
bestaande zelfreguleringssystemen, maar veeleer om handvatten aan te reiken die ons toelaten om 
de studie van de Belgische context in het derde deel voorbereid aan te vatten. Met generaliserende 
conclusies dient hier dus uiterst voorzichtig te worden omgesprongen. Toch dienen zich enkele 
aandachtspunten aan die meegenomen kunnen worden naar het volgende deel.  

Deze afrondende analyse gebeurt in twee stappen. Het voorgaande biedt, ten eerste, de mogelijkheid 
om nader in te gaan op de belangen en motieven die meespelen of kunnen meespelen bij de uitbouw 
van zelfreguleringsinitiatieven in en door de journalistiek. Daarna vragen we ons af wat de vorige 
hoofdstukken ons leerden over de kritische ontstaansvoorwaarden voor journalistieke 
zelfregulering. We komen daarbij terug op de in het eerste deel voorgestelde 
‘zelfreguleringsbarometer’. 

AFDELING 1. EVALUATIE VAN DE MOTIEVEN EN VERANTWOORDING VOOR 
ZELFREGULERING IN DE JOURNALISTIEK 

In het eerste deel werd op basis van een algemene literatuurstudie een overzicht gegeven van de 
meest geciteerde motieven, sterktes en zwaktes van zelfregulering. Aan de positieve zijde van de 
balans stonden de mogelijk lagere reguleringslasten en -kosten, de snelle en flexibele manier van 
regelgeving en handhaving, de optimalisering van de nalevingsbereidheid en -mogelijkheid en de 
complementaire rol ten aanzien van overheidsregulering. Valkuilen waren de mogelijke ontaarding 
van zelfregulering in zelfbediening, de beperkte democratische legitimiteit van zelfregulering en het 
vaak tandenloze karakter van zelfregulering. De discussie over zelfregulering in de journalistiek 
volgt grotendeels dezelfde lijnen, al vallen wel enkele eigenheden op. Dat wordt nu uitgewerkt. 

§1. Aangevoerde argumenten voor journalistieke zelfregulering  

Doorheen dit deel is afdoende gebleken dat zelfregulering grote aandacht geniet als 
reguleringsinstrument voor de journalistiek, zowel in de nationale context als op het supranationale 
niveau, zowel binnen de journalistiek als daarbuiten. Dat geeft aan dat het systeem bepaalde merites 
krijgt toegeschreven in vergelijking met meer klassieke vormen van regulering.  

1. Snelle en flexibele regelgeving en handhaving 
ARGUMENTEN - Zelfregulering betrekt de onderneming, organisatie, beroepsgroep of sector waarop 
de regulering uiteindelijk van toepassing zal zijn bij de regelproductie. Door de maximale benutting 
van de op het terrein aanwezige kennis kunnen vlot en snel doeltreffende normen en/of 
toezichtsmechanismen worden uitgewerkt. Daarbij komt dat het reguleringsoverleg tussen 
beroepsgenoten informeler en discreter kan verlopen dan in een ideologisch geladen, parlementair 
debat. Aldus komt zelfregulering in zijn optimale vorm naar voren als een goedkoop, snel, efficiënt 
en soepel reguleringsmechanisme. De genoemde voordelen hebben ook een positieve weerslag op 
de handhaving. Zelfregulering wordt immers geassocieerd met flexibele, laagdrempelige en 
goedkope handhavingsmechanismen die geschillen op een eenvoudige, snelle en constructieve 
manier kunnen afhandelen.  

AANTREKKINGSKRACHT - Bovenstaande argumenten worden door voorstanders doorgaans sterk in de 
verf gezet om de bijzondere geschiktheid van zelfregulering voor de regulering van de journalistiek 
aan te tonen. In de voorthollende mediacontext, zijn troeven als snelheid en flexibiliteit niet te 
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versmaden. De regulering van media-inhouden vergt daarenboven een ideologisch geladen debat, 
waarin de politiek maar moeizaam tot resultaten komt. Het vooruitzicht van een adequaat alternatief 
voor regelgeving is dan ook bijzonder welkom. Anderzijds noopt de concrete studie van 
zelfreguleringsinitiatieven die in hoofdstuk 5 werd ondernomen meteen tot een tempering van het 
enthousiasme. We merkten daar onder meer op dat de journalistieke codes vaak ver af staan van het 
ideaal van flexibiliteit en voortdurende actualiteit: de meeste leiden een statisch bestaan en zijn 
meer praktijkvolgend dan praktijkvormend. Veel codes blijven bovendien beperkt tot vage, 
algemene princiepsverklaringen die weliswaar een symboolwaarde hebben, maar verder weinig 
bijdragen tot een reële regulering. We ontmoetten wel enkele uitzonderingen. Uit de studie bleek 
immers ook dat enkele persraden, met name de Press Complaints Commission en de Duitse 
Presserat, er wel in slagen om een code in stand te houden die geregeld wordt geactualiseerd en 
aangevuld. 

PERSRADEN - De troeven van zelfregulering worden dan ook het meest geciteerd in verband met 
persraden. Persraden worden gezegd een toegankelijke, kosteloze, snelle en flexibele weg te bieden 
naar een constructieve oplossing.1 Door de afwezigheid van strenge procedureregels en 
formaliteiten, kunnen zij hun werking afstemmen op de zich wijzigende methoden, omstandigheden 
of noden.2 Hun laagdrempeligheid maakt dat zij volgens voorstanders in het bijzonder ten dienste 
staan van de gewone burger voor wie de tijdsinvestering en kosten van een gerechtelijke procedure 
niet opwegen tegen de mogelijke uitkomst van een gang naar de rechter.3 Die argumenten wordt 
vertolkt door professor Robert Pinker, voormalig ‘privacy commissioner’ en voorzitter van de PCC: 
“Self-regulation, at its best, works well because it is accessible to everyone, rich and poor alike. It is 
fast and flexible in its conduct of business. With the appropriate institutional safeguards it operates 
independently of all special interests and at no cost to either the taxpayer or the complainant”.4

MEERWAARDE - Ondanks de vele kritieken die aan hun adres worden geformuleerd, kunnen persraden 
een belangrijke eerstelijnsfunctie vervullen in het opvangen van vragen om informatie en klachten 
van het publiek. Hun eerste taak bestaat er dan in het publiek de weg te wijzen in de omgang met de 
media, bijvoorbeeld door klagers te wijzen op de mogelijkheid om een lezersbrief te schrijven of 
gebruik te maken van het recht van antwoord. In de informele en op verzoening gerichte aanpak die 
persraden eigen is, wordt gestreefd naar oplossingen die zijn afgestemd op de concrete inhoud van 
de klacht. Bij klachten over foutieve berichtgeving kan de oplossing gezocht worden in de richting 
van een rechtzetting, al dan niet gepaard aan een verontschuldiging, en een belofte om de 
redactionele databanken te corrigeren. Terechte klachten over eenzijdige berichtgeving kunnen 
worden opgevangen door afspraken met het betrokken medium over een vervolgartikel of een 
interview met het andere kamp. De zaken liggen moeilijker voor schendingen van de privacy. Eigen 
aan inbreuken op de privacy is dat deze onherroepelijk zijn. Toch is de klager soms ook in dat geval 
meer gebaat met een snelle verontschuldiging, dan met een rechterlijk vonnis jaren na de feiten, 
waarbij het risico bestaat dat de hele zaak opnieuw wordt opgerakeld in de media. Anderzijds 
kunnen, met verwijzing naar het Engelse voorbeeld waar tabloids de privacy op een grove manier 
schenden, ernstige twijfels geplaatst worden bij de mate waarin een orgaan als de PCC opgewassen 
is tegen de commerciële voordelen die een medium uit dergelijke publicaties haalt. Het vooruitzicht 
van een eventuele vraag om excuses te publiceren, weegt in een dergelijke commerciële context niet 
 
                                                 
 
1  Lord WAKEHAM, “The Case for Self-regulation of the Press”, Journalism Studies 2000, afl. 2, 324-325. 
2  I. BEALES, Imperfect freedom. The case for self-regulation in the Commonwealth press, Commonwealth Press Union 

en Press Complaints Commission, 2002, http://www.cpu.org.uk/downloads/master_report.pdf (20 augustus 2003), 11. 
Het rapport van BEALES is de neerslag van een reeks seminaries onder impuls van de Commonwealth Press Union 
(CPU) en de Press Complaints Commission die vertegenwoordigers uit 39 van de 54 Commonwealth landen 
samenbrachten in verschillende sessies om opinies over en ervaringen met zelfreguleringsmechanismen in de media te 
bespreken.

3  Lord WAKEHAM, “The Case for Self-regulation of the Press”, Journalism Studies 2000, afl. 2, 324-326. 
4  R. PINKER, “Press freedom and press responsibility - the power of self-regulation in practice”, Annex 1 bij Press 

Complaints Commission, Submission to the Culture, Media and Sport Select Committee, februari 2003, 223. 
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op tegen de inkomsten uit de meerverkoop die de ‘exclusieve’ onthulling van spectaculaire foto’s 
met zich meebrengt. Zelfregulering lijkt in dit context op zijn grenzen te stoten.5

NUANCES - De bijna spreekwoordelijke troeven van flexibiliteit en snelheid dienen ook op andere 
punten te worden genuanceerd. De praktijk biedt niet meteen argumenten voor de bewering dat 
zelfregulering in de journalistiek sneller en eenvoudiger tot stand komt dan overheidsregulering. 
Haar ontstaansgeschiedenis verloopt integendeel vaak schoorvoetend. Dat heeft enerzijds te maken 
met het feit dat de doelgroep bij uitstek op zijn onafhankelijkheid en vrijheid is gesteld. Ook 
zelfreguleringsinitiatieven botsen vaak op een muur van verzet vanuit de vrije meningsuiting en de 
persvrijheid. Bovendien is de journalistieke zelfregulering, wil zij doeltreffend zijn, per definitie een 
meerzijdige vorm van zelfregulering, waarbij naast de eigen beroepsgroep, ook andere media-
actoren betrokken zijn. We denken dan in de eerste plaats aan uitgevers en mediadirecties, maar ook 
aan vertegenwoordigers van de samenleving. Dat maakt van de journalistieke zelfregulering vaak 
een tijdrovend en gradueel proces. De praktijk leert eveneens dat het persraden vaak aan de nodige 
middelen ontbreekt om alle beloftes in te lossen. Eén van de gevolgen daarvan is dat de bekendheid 
van de persraden, één van de basisvoorwaarden voor hun succes, vaak te wensen overlaat. 

2. Maximale nalevingsmogelijkheid en -bereidheid 
ARGUMENTEN - Een tweede positieve eigenschap die aan zelfregulering wordt toegeschreven is dat 
zij de kansen op naleving maximaliseert, zowel wat de mogelijkheid tot naleving betreft als wat 
betreft de bereidheid daartoe. De nalevingsbereidheid wordt ten eerste gekoppeld aan de 
vooronderstelling dat zelfregulering een preventief effect ressorteert. Aan zelf opgelegde regels 
wordt een groter gezag toegeschreven dan aan extern opgelegde wettelijke normen. Door de 
betrokkenheid van de normbestemmelingen bij de regelproductie, komt men tot regels die beter 
aansluiten bij de praktijk, sneller als gelegitimeerd ervaren worden en daarom gemakkelijker 
verinwendigd worden dan louter extern opgelegde normen. Zelfregulering wordt daarom bijzonder 
geschikt geacht voor de regulering van het professionele gedrag. Lord Wakeham, toen voorzitter 
van de PCC, formuleerde dat zo: “Law would inevitably be seen not as a baseline from which to 
make editorial judgement (which is what a voluntary code is) but as a straightjacket to try to get out 
of”.6  

Een tweede argument dat voortdurend terugkeert in dit verband is dat kritiek van vakgenoten harder 
aankomt dan kritiek van de rechter of het publiek.7 Zelfregulering speelt in op de overtuiging dat 
alleen het beroep zelf kan oordelen wat de criteria zijn voor goed gedrag. Dat ontneemt de sector 
een belangrijk excuus. Van journalisten wordt namelijk doorgaans beweerd dat zij zich nogal 
gemakkelijk boven kritiek van buitenuit plaatsen. De IFJ code van 1954 poneert niet voor niets dat 
“de journalist in professionele aangelegenheden enkel de rechtsmacht van zijn gelijken, met 
uitsluiting van elke gouvernementele of andere inmenging, kan aanvaarden.”8 Maar kritiek van 
vakgenoten valt moeilijk opzij te schuiven met het argument dat de beoordeler geen weet heeft van 
de realiteit van het beroep of zich tracht te mengen in de persvrijheid. Een morele sanctie, wordt dan 
gezegd, raakt journalisten precies daar waar zij het niet graag hebben: in hun beroepseer.  

NUANCES - Zonder vooruit te willen lopen op de courant geciteerde nadelen van zelfregulering in de 
journalistiek, past opnieuw een nuancerende noot. Deze veronderstelde handhavingsefficiëntie 

 
                                                 
 
5  Maar dat geldt even goed voor het rechterlijk toezicht. In de literatuur worden gevallen genoemd, onder meer in 

Frankrijk, waar de mogelijke proceskosten die kunnen voortvloeien uit een publicatie reeds voorafgaandelijk als 
exploitatiekost worden ingecalculeerd. 

6  Lord WAKEHAM, “The Case for Self-regulation of the Press”, Journalism Studies 2000, afl. 2, 325. 
7  R. PINKER (toen voorzitter van de PCC), “The practice of Self-Regulation”, Goldsmith’s College, 21 november 2002. 

Zie bijvoorbeeld Lord WAKEHAM, “The Case for Self-regulation of the Press”, Journalism Studies 2000, afl. 2, 326.  
8  B. PIMLOTT, “Accountability and the Media: A Tale of Two Cultures”, The Political Quarterly 2004, vol. 75, afl. 2, 

109. 
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houdt geen rekening met een aantal obstakels die zelfreguleringssystemen in de praktijk ontmoeten. 
De praktijk wijst meer bepaald uit dat zij het vaak moeilijk hebben om de nalevingsbereidheid ook 
af te dwingen, bij gebrek aan gezag en middelen. Een belangrijke nuance is voorts dat journalisten 
niet de enige meesters zijn over het journalistieke werk. Tot slot gaat de premisse dat de normen 
sneller worden eigen gemaakt voorbij aan het feit dat de journalistieke zelfregulering op het 
collectieve niveau plaatsvindt langs een intermediaire organisatie, hetzij een beroepsvereniging, 
hetzij een persraad. Dat schept opnieuw een distantie tussen de vaststelling van de regels en de 
toepassing ervan in de beroepspraktijk. 

3. Het kostenargument 
Een derde klassiek argumenten in het voordeel van zelfregulering is de positieve kosten-
/batenanalyse in vergelijking met wetgeving, zowel in hoofde van de overheid als in hoofde van de 
zelfreguleerders. Het argument laat zich maar moeizaam vertalen naar de journalistieke praktijk. 
Zelfreguleringssystemen gaan in deze context zeer geregeld gebukt onder een tekort aan middelen, 
zowel op het individuele, redactionele niveau, als op het collectieve niveau. Op het redactionele 
niveau kan worden vastgesteld dat initiatieven als de aanstelling van een redactieombuds of ‘readers 
representative’ (mede) om budgettaire redenen beperkt blijven tot grote mediabedrijven.9 Het vorige 
hoofdstuk leverde daarenboven illustraties van het feit dat het gebrek aan afdoende middelen ook op 
het collectieve niveau courant geciteerd wordt als één van de heikele punten.10

4. Zelfregulering als alternatief voor of aanvulling op overheidsregulering 
Een vierde belangrijk argument in het voordeel van zelfregulering houdt verband met de specifieke 
aard van het normobject, in casu de journalistiek. De intrinsieke band tussen de journalistiek 
enerzijds en de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid anderzijds, stelt grenzen aan de 
interventiemogelijkheden van de overheid. Daarin spelen zowel afwegingen met betrekking tot de 
juridische haalbaarheid als met betrekking tot de wenselijkheid van overheidsregulering een rol.  

JURIDISCHE HAALBAARHEID - Wat de juridische haalbaarheid van overheidsinterventies in de 
inhoudsregulering van de media betreft, moet worden opgemerkt dat de overheid hier op een aantal 
juridische grenzen stoot. We bespraken hoger een eerste belangrijke grens. Artikel 10 EVRM laat 
inmenging in de vrijheid van meningsuiting slechts toe voor zover dat voorzien is bij wet, 
beantwoordt aan een legitiem doel en noodzakelijk is in een democratische samenleving. 
Zelfregulering heeft zo als groot voordeel dat het illegitiem overheidspaternalisme kan voorkomen 
in domeinen die gevoelig zijn in termen van grondrechten.11  

Bijzondere juridische grenzen vloeien ten tweede voort uit de bevoegdheidsverdelende regels. In 
deel III zullen we zien dat dit in België een belangrijk obstakel blijkt voor overheidsinterventies in 
de mediasector. Maar ook buiten de context van een federale staat, worden de grenzen van de wet 
aangehaald om een beroep op zelfregulering te verantwoorden. Zo wordt de journalistieke 
zelfregulering gezegd beter te passen in een proces van europeanisering en globalisering.12 Daar 
staat tegenover dat de praktijk andermaal afwijkt van de theorie. Het argument dat zelfregulering 

 
                                                 
 
9  C. MEYERS, “Creating an Effective Newspaper Ombudsman Position”, Journal of Mass Media Ethics 2000, vol. 15, 

afl. 4, 248. 
10  I. BEALES, Imperfect freedom. The case for self-regulation in the Commonwealth press, Commonwealth Press Union 

en Press Complaints Commission, 2002, http://www.cpu.org.uk/downloads/master_report.pdf (20 augustus 2003), 18. 
11  Anderzijds weze opgemerkt dat zelfregulering zelf ook problemen kan scheppen in relatie tot grondrechten (zie hoger). 

J. UKROW, Self-Regulation in the Media Sector and European Community Law, Institute of European Media Law, 
Saarbrücken, 1999, 5; K. RAES, “Het recht op bescherming van de vrijheid van meningsuiting. De onafhankelijkheid 
van de journalist en de scheiding tussen recht en moraal”, in K. RIMANQUE (ed.), Jaarboek van het interuniversitair 
centrum mensenrechten 1995-96, Antwerpen, Maklu, 165. 

12  J. UKROW, Self-Regulation in the Media Sector and European Community Law, Institute of European Media Law, 
Saarbrücken, 1999, 5. 
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toelaat nationale bevoegdheidsgrenzen te overstijgen, wordt ontleend aan de regulering van het 
internet. Het is echter niet transponeerbaar naar de journalistieke zelfregulering die nog sterk wordt 
opgehangen aan de specifieke nationale, politieke en culturele context waarin zij ontstaat. We 
wezen in dat verband op het verzet vanuit journalistieke kringen tegen elke poging tot coördinatie of 
harmonisatie van de beroepsregels op een supranationaal niveau. 

Andere mogelijke argumenten ten voordele van zelfregulering ten opzichte van ‘hardere’ vormen 
van accountability zijn onder meer: de frequente bewijsproblemen in verband met de gevolgen van 
mediaberichtgeving (zeker gezien de beperkte overeenstemming in het onderzoek naar media-
effecten), het relatieve gebrek aan criteria om goede of slechte mediaprestaties te meten, de 
moeilijkheid van de kostenafweging tussen private schade en mogelijke publieke belangen bij de 
mediaberichtgeving en het probleem om rechterlijke uitspraken af te dwingen.13 Tot slot speelt hier 
ook het reeds aangehaalde argument dat zelfregulering meer dan overheidsregulering leidt tot een 
verinnerlijking van bepaalde normen, wat - gezien de snelle productiecyclus - een noodzakelijke 
voorwaarde voor normconform gedrag is. 

HET TOELAATBARE VERSUS HET WENSELIJKE - De juridische grenzen leiden tot de vaststelling dat 
zelfregulering op een aantal punten een complementaire rol kan vervullen ten aanzien van 
overheidsregulering.14 Anders dan overheidsregulering, die gebonden is aan de norm van 
het ‘juridisch toelaatbare’, kan de journalistieke zelfregulering zich daarbij richten op de 
ruimere toetsingsnorm van ‘het wenselijke’.15 Daaronder kunnen tal van engagementen 
worden opgenomen die moeilijk in wetgeving om te zetten zijn, bijvoorbeeld het 
voornemen om mensen niet nodeloos te shockeren of te kwetsen, om niet kritiekloos mee te 
lopen in een dominant discours, om enige terughoudendheid aan de dag te leggen in de 
berichtgeving over gevoelige kwesties of om de opportuniteit van de berichtgeving over 
bepaalde thema’s goed af te wegen. Of zelfregulering die aanvullende rol in de praktijk ook 
altijd even uitdrukkelijk waarmaakt, is zoals gezegd, in een aantal gevallen twijfelachtig. 

OPPORTUNITEIT - De journalistieke zelfregulering wordt daarenboven een bijzondere rol 
toegeschreven omdat overheidsregulering op een aantal punten niet opportuun wordt geacht. We 
gaven al aan dat de regulering van beroepsstandaarden, het goed fatsoen of de goede zeden, bij 
voorkeur niet van bovenuit gebeurt. Daarbij speelt vooral dat de keuzes die in het licht van 
mediaregulering moeten worden gemaakt, een sterke ideologische geladenheid in zich dragen. Dat 
maakt het op het politieke niveau erg moeilijk om in mediakwesties tot een vergelijk te komen.  

§2. Tussen droom en werkelijkheid: gevaren en kritieken 

De journalistieke zelfregulering kent heel wat gepassioneerde verdedigers. Zij kunnen niet 
verhinderen dat de voorbeelden uit de journalistiek een heel aantal van de met zelfregulering 
geassocieerde risico’s en limieten bevestigen. We kunnen daarvoor in de eerste plaats verwijzen 
naar de klassieke kritieken die in deel één werden aangegeven. Er zijn daarnaast ook een aantal 
specifieke caveats te plaatsen bij de toepassing van zelfreguleringsmechanismen in de journalistiek. 
Die volgen daarna. 

1. Algemene grenzen en obstakels  

1.1. Zelfregulering als contra- of pseudoregulering 
 
                                                 
 
13  D. MCQUAIL, Media accountability and freedom of publication, Oxford, Oxford University Press, 2003, 517. 
14  J. UKROW, Self-Regulation in the Media Sector and European Community Law, Institute of European Media Law, 

Saarbrücken, 1999, 5. 
15  G.A.I. SCHUIJT, “Journalistieke ethiek en recht”, o.c., 97.  

395 



H6. Aandachtspunten 

 

De bereidheid om tot zelfregulering over te gaan, vloeit altijd voort uit een zeker eigenbelang. 
Zelfregulering is er in praktijk bijna altijd op gericht om ongunstige overheidsregulering te 
voorkomen en/of het eigen imago op te krikken. Dat is niet anders in het geval van de journalistiek. 
Daar is op zich niets mis mee. Tenzij de reguleringsoefening daartoe beperkt blijft. Ook de 
journalistieke zelfregulering kan (en zal, volgens sommigen) zo op verschillende manieren 
ontsporen.  

MYOPIE - Ten eerste kan het eigenbelang leiden tot een vorm van myopie, waardoor de 
zelfreguleerder te weinig oog heeft voor effecten op langere termijn. De studie van de journalistieke 
codes biedt daar zonder twijfel illustraties van. Codes, maar ook persraden, zijn doorgaans selectief 
in hun bezorgdheden. Een aantal fundamentele problemen, bijvoorbeeld in de verhouding tussen de 
redactionele en de commerciële sfeer, verdwijnen zo tussen wal en schip.16 Een regulering die 
vanuit de dagelijkse praktijk vertrekt en hoofdzakelijk reactief is, dreigt daarenboven van nature uit 
meer aandacht te hebben voor het specifieke dan voor het algemene, voor huidige belangen dan 
voor toekomstige belangen en voor economische belangen dan voor abstracte belangen.17 In het 
kader van de journalistieke zelfregulering komt dat onder meer tot uiting in het feit dat de regulering 
zich vaker richt op punctuele aspecten van de journalistieke beroepsuitoefening, dan op algemene 
vraagstukken als de selectiemechanismen van het nieuws. Dat laatste aspect blijft traditioneel tot het 
domein van de redactionele autonomie behoren.  

PSEUDOREGULERING - Een tweede risico houdt in dat de zelfregulering vanuit het eigen belang 
beperkt blijft tot pseudoregulering, waarbij overeenstemming gezocht wordt over enkele 
minimumvereisten, zonder dat er een daadwerkelijke bereidheid bestaat deze verder op te volgen en 
te handhaven. Het voorbehoud heeft vooral betrekking op de rol van de mediadirecties in de 
journalistieke zelfregulering. Critici twijfelen aan de oprechte bereidheid van economische actoren 
om hun winstobjectief opzij te zetten ter bescherming van een hoger doel. De vrees bestaat dat 
zelfregulering niet meer is dan een manoeuvre van de eigenaars om de kritieken vanuit het publiek 
om te buigen en wetgevend optreden te voorkomen. Zelfs wanneer zij met de beste bedoelingen 
worden opgericht, ontstaat na verloop van tijd de indruk dat de controle-organen - na een proces van 
progressieve en schijnbaar onomkeerbare bureaucratisering - niet langer de misbruiken bestrijden, 
maar deel zijn gaan uitmaken van het systeem, waardoor zij zelf worden misbruikt om de vrijheid 
verder te ondermijnen.18 Dergelijke kritieken vinden steun in de vaststelling dat 
zelfreguleringsinitiatieven in de mediasector veelal pas ontstaan onder druk van buitenuit. Zij wordt 
voorts versterkt door de dubbele taak die aan codes en persraden wordt toegeschreven, met aan de 
ene kant de verdediging van de eigen vrijheid en aan de andere kant het bestrijden van misbruiken 
van die vrijheid.19 Ook ten aanzien van de journalistiek is aangevoerd dat de zelfregulering wanneer 
het er echt op aankomt, het zal moeten afleggen tegen continuïteitsoverwegingen.20 Ook de 
journalistieke zelfregulering draagt dus een ‘PR-stigma’ met zich mee. Net als in andere sectoren 
heerst de indruk dat vakgenoten elkaar de hand boven het hoofd houden. 

1.2. Journalistieke zelfregulering en de democratische waarden 

 
                                                 
 
16  R. KEEBLE, “The politics of sleaze reporting: a critical overview of the ethical debate in the Britisch press of the 

1990’s”, in B. GREVISSE (ed.), L’autorégulation des journalistes, Recherches en communication n° 9, 1998, 80. 
17  J. UKROW, Self-Regulation in the Media Sector and European Community Law, Institute of European Media Law, 

Saarbrücken, 1999, 8. 
18  H. CRON, “Die Organisation der Selbstkontrolle”, in M. LÖFFLER (ed.), Selbstkontrolle von Presse, Fund und Film, 

München/Berlijn, 1960, 9; J. UKROW, Self-Regulation in the Media Sector and European Community Law, Institute of 
European Media Law, Saarbrücken, 1999, 8. 

19  P. O’MALLEY, “Regulation, pseudo-regulation and counter-regulation: the operation of the Australian Press Council”, 
Media, Culture and Society 1987, vol. 9, 89. 

20  J. GREVEN, “Ethiek, moraal en de botsing tussen Creon en Antigone”, in M.L. SNIJDERS en J. VAN DIJCK (eds.), Ethiek 
in de journalistiek, Amsterdam, Cramwinckel, 1995, 67-80. 
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DEMOCRATISCH DEFICIT - Een tweede algemeen verwijt ten aanzien van zelfregulering dat 
doorgetrokken kan worden naar het specifieke geval van de journalistieke zelfregulering is dat het 
onvoldoende garanties biedt voor de bescherming van democratische waarden. Dat komt onder 
meer tot uiting in een gebrek aan transparantie van het zelfreguleringssysteem, waardoor het voor 
buitenstaanders moeilijk wordt kennis te nemen van de toepasselijke regels en criteria. Die kritiek 
treft in de eerste plaats vormen van zelfregulering op het redactionele niveau. Interne 
deontologische codes of klachtenprocedures worden zelden adequaat bekend gemaakt naar buiten 
toe, vaak vanuit het argument dat men beroepsklagers niet wenst aan te moedigen of dat het publiek 
de weg wel zal vinden. Bovendien staan dergelijke interne regels altijd bloot aan verdachtmakingen, 
bijvoorbeeld wanneer zij door de opname ervan in werknemerscontracten de facto vanuit het 
mediamanagement aan journalisten worden opgedrongen.21 Maar ook op het collectieve niveau 
biedt de journalistieke zelfregulering voorbeelden van een gebrek aan transparantie en openheid 
naar het publiek toe. Het gebrek aan bekendheid is één van de grote euvels waarmee persraden 
worstelen. De verantwoordelijkheid daarvoor moet zeker niet uitsluitend bij de persraden zelf 
gezocht worden. Paradoxaal genoeg krijgen hun werkzaamheden zelden de media-aandacht die zij 
verdienen. 

RELATIE TOT UITINGSVRIJHEID - Het volstaat tot slot om in dit verband de paradoxale relatie van 
zelfregulering tot de vrijheid van meningsuiting in herinnering te brengen. Een negatieve invulling 
van de expressievrijheid, als een bescherming tegen overheidsoptreden, biedt uiteraard 
perspectieven voor zelfregulering, die zich immers traditioneel als de tegenhanger van 
overheidsregulering positioneert. Maar wanneer een meer positieve invulling van de uitingsvrijheid 
wordt aangehouden, kunnen zelfreguleringsmechanismen op gespannen voet komen te staan met die 
vrijheid, omdat zij door hun vrijwillig karakter minder garanties en mogelijkheden bieden voor de 
effectuering van de vrijheid. Daarbij is er ook op gewezen dat zelfregulering kan resulteren in een 
vorm van private censuur of een verkillend effect kan uitoefenen op de uitingsvrijheid. Tot slot zal 
zelfregulering in een aantal gevallen op gespannen voet komen te staan met de bescherming van de 
rechten van anderen.22 In deel één spraken we in dat verband van een mogelijke ‘versluierings’- of 
‘alibi’-functie van zelfregulering, waarbij zelfregulering een excuus wordt voor de overheid om 
bepaalde kwetsbare belangen niet langer te beschermen.23  

1.3. Inadequate handhaving
Eén van de meest evidente en meest gehoorde bezwaren tegenover zelfreguleringssystemen betreft 
hun gebrek aan afdoende handhavings- en sanctioneringsmogelijkheden.24 In deel één werd reeds 
opgemerkt dat vanuit diverse fora wordt aangedrongen op de toevoeging van betekenisvolle sancties 
aan zelfregulering. Ook ten aanzien van de journalistieke zelfregulering is de vraag wat daaronder 
verstaan moet worden aan de orde van de dag. Critici voeren aan dat zelfregulering bij gebrek aan 
sancties niet bij machte is om een reële gedragsverbetering uit te lokken. Het creëert alleen extra 
verplichtingen voor de goede leerlingen van de klas, die sowieso al streven naar een kwalitatief 
hoogstaande berichtgeving. Notoire overtreders van deontologische normen worden door een op 
vrijwilligheid steunend systeem niet op andere gedachten gebracht. Deel één vatte dat verwijt samen 
als een “vrijwilligheidsparadox”: vrijwillige regulering richt zich tot de goed geïnformeerde, goed 
bedoelende en goed georganiseerde speler die van nature tot weinig problemen aanleiding geeft. 
 
                                                 
 
21  G. BERVAR, Freedom of Non-Accountability: Self-regulation of the media in Slovenia, Slovenia, Peace Institute, 2002, 

37; T. MCGONAGLE, “Co-Regulation of the Media in Europe: The Potential for Practice of an Intangible Idea”, in 
EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY, Co-Regulation of the Media in Europe, Iris special, Straatsburg, 2003, 20. 

22  X, Self-Regulation of Digital Media Converging on the Internet: Industry Codes of Conduct in Sectoral Analysis, 
Programme in Comparative Media Law & Policy, Oxford University Centre for Socio-Legal Studies, 30 april 2004, 
www.selfregulation.info, 73. 

23  H.D. STOUT en N.J.H. HULS, “Reflexiviteit, autopoiese en rechtsstatelijkheid” in N.J.H. HULS, H.D. STOUT en T.H.M. 
DE BEER (eds.), Reflecties op reflexief recht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1992, 236. 

24  P. SONNINEN en T. LAITILA, “Press Councils in Europe”, in K. NORDENSTRENG (ed.), Reports on media ethics in 
Europe, Tampere, University of Tampere: Departement of Journalism and Mass Communication, 1995, 18. 
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Maar de problemen worden nu eenmaal vaak veroorzaakt door de slecht geïnformeerde, slecht 
bedoelende en slecht georganiseerde…25

Ter verdediging van zelfregulering kan meteen worden aangevoerd dat wettelijke bepalingen 
evenmin waterdichte garanties bieden op normconform gedrag. De ervaring leert dat ook in landen 
die een strenge privacywetgeving in stand houden, er calculerend gedrag blijft bestaan, waarbij de 
mogelijke risico’s van een juridische sanctie worden afgewogen tegenover de te verwachten 
commerciële voordelen.26 Van de kreet “wie het schoentje past, trekke het aan” blijkt ook in deze 
context weinig daadwerkelijk wervende kracht uit te gaan. 

Niettemin biedt de studie van concrete voorbeelden opnieuw illustraties dat de verwijten of vrees 
dat het de waakhond aan tanden ontbreekt niet uit de lucht gegrepen zijn. De vrijwilligheid is niet 
alleen een sterkte, maar onvermijdelijk ook een zwakte van het systeem. Persraden moeten 
machteloos toekijken wanneer media weigeren mee te werken aan hun procedures en/of nalaten hun 
adviezen te publiceren. Een bijkomende moeilijkheid daarbij is dat de financiering en morele sterkte 
van zelfreguleringssystemen samenhangt met hun ledental. Wanneer zij zich bijgevolg te kritisch 
opstellen, dreigen zij leden, en daarmee dus ook inkomsten en getalsterkte te verliezen. Dat werd 
ooit de Amerikaanse National News Council fataal.27 In het Verenigd Koninkrijk dreigde de krant 
The Mirror in november 1993 zich te zullen terugtrekken uit de PCC nadat zij was aangepakt voor 
de publicatie van foto’s van een fitnessende prinses Diana die zonder haar toestemming waren 
gemaakt. Het was maar onder druk van de andere tabloids, die zelf geweigerd hadden de foto’s te 
publiceren en dus zwaar uithaalden naar The Mirror, dat de krant bijdraaide.28 Het Britse voorbeeld 
illustreert ook een ander probleem waartoe zelfregulering aanleiding geeft. Bij gebrek aan 
daadkrachtige sancties met een ontradend effect zal zelfregulering af te rekenen krijgen met 
berekende overtreders, die de mogelijke (zwakke) sancties zullen afwegen tegen de mogelijke 
commerciële voordelen die zij kunnen putten uit het breken van de beroepscodes.  

Het Britse voorbeeld bevat echter niet alleen een negatieve waarschuwing, maar ook een positief 
element. Het maakt duidelijk dat peer pressure kan werken om het zelfreguleringssysteem samen te 
houden, zelfs wanneer de druk van concurrenten voortvloeit uit een welbegrepen eigenbelang. Het 
verweer dat de mediasector ontplooit ten aanzien van verwijten over een inadequate handhaving 
verloopt verder langs twee sporen. Het eerste argument houdt vol dat van de adviezen van persraden 
wel degelijk een sanctionerende werking uitgaat. Niemand wordt graag op de vingers getikt, zeker 
niet wanneer dit betekent dat men zijn fouten via het eigen medium openlijk moet toegeven ten 
aanzien van collega’s en het publiek. Vanuit het perspectief van de klagers wordt daar meestal aan 
toegevoegd dat deze niet in de eerste plaats uit zijn op een financiële vergoeding, maar op een 
verontschuldiging of rechtzetting.29 Een tweede argument luidt dat sancties ongewenst zijn, omdat 
zij de aard van de zelfregulering zouden aantasten. Opdat een zelfreguleringsorgaan op een 
legitieme wijze sancties zou kunnen opleggen, zou het verplicht zijn procedurele waarborgen in te 
bouwen die ten koste zouden gaan van de flexibele en informele manier van werken. Wat wel tot de 
mogelijkheden behoort is een bijdrage in de kosten naar Zweeds model.  

 
                                                 
 
25  R. BALDWIN, “Health and Safety at Work”, in R. BALDWIN en C. MC CRUDDEN, Regulation and Public Law, 148-152; 

A.C. PAGE, “Self-Regulation and Codes of Practice”, Journal of Business Law 1980, 30. 
26  T. MENDEL, “The right of the public to know and freedom of entertainment: information seen from the consumer’s 

angle”, in X., Conference on Freedom of Expression and the Right to Privacy (Straatsburg, 23 september 1999), 
Straatsburg, Media Divisie – Directoraat Mensenrechten van de Raad van Europa, 2000, DH-MM(2000)007, 54. 

27  A.J. CAMPBELL, “Self-Regulation and the Media”, Federal Communications Law Journal 1999, 771. 
28  F. UNWIN, “Pleidooi voor een nationale persraad. De laatste pint in de ‘saloon van de laatste kans’”, De Journalist 

september 1994, 7. 
29  I. BEALES, Imperfect freedom, o.c., 28. 
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2. Enkele specifieke aandachtspunten voor de journalistieke zelfregulering 

2.1. De gespleten persoonlijkheid van journalistieke zelfregulering 
Dat laatste punt legt de vinger op een bijzondere uitdaging waarvoor de journalistieke zelfregulering 
zich geplaatst ziet. Uit de geformuleerde commentaren en kritieken blijkt dat zij de voedingsbodem 
voor een identiteitscrisis in zich draagt. 

TEGENGESTELDE EISEN EN VERWACHTINGEN - Twee perspectieven en missies lopen voortdurend door 
elkaar. Naar binnen toe profileren zelfreguleringssystemen zich als elementen van groepsvorming, 
normontwikkeling én bescherming van de eigen beroepsbeoefenaars. Hun hoofdbetrachting bestaat 
er dan in bij te dragen tot de verfijning van de beroepsregels. Naar buiten toe leggen zij de klemtoon 
op de controlerende functie. Dan bestaat hun hoofdtaak er in op te treden tegen eventuele 
schendingen van de beroepsnormen ten behoeve van het publiek. Elk van deze functies brengt 
verschillende, soms tegenstrijdige verwachtingen en eisen met zich mee, bijvoorbeeld over de plaats 
van sancties, de ruimte om externen te laten participeren in het zelfreguleringssysteem of de mate 
waarin een zelfreguleringsmechanisme een proactieve rol dient op te nemen.  

SAMENHANG MET JOURNALISTIEKE VRIJHEID - Het dilemma is niet eigen aan de journalistiek. We troffen 
het hoger ook aan in bijvoorbeeld de reclamesector. Bijzonder is wel dat het vraagstuk in het kader 
van de journalistieke zelfregulering samenhangt met de uitoefening van een grondrecht. Dat brengt 
een aantal specifieke problemen met zich mee. Zowel de interne als de externe taakomschrijving 
ontmoeten bijzondere weerstanden, die verband houden met de journalistieke vrijheid. De discussie 
wordt veelal op de spits gedreven ten aanzien van persraden. Tegenover de interne functie wordt 
aangevoerd dat een dergelijke professionaliseringspoging indruist tegen het vrije en open karakter 
van de journalistiek. Tegenover de externe functie luidt het argument dat de journalistiek geen nood 
heeft aan een interne censor, die een bijkomend controleniveau installeert tussen het redactionele 
niveau en het rechterlijk toezicht. Van buitenuit wordt de betrachting van 
zelfreguleringsmechanismen om de persvrijheid te verdedigen dan weer afgedaan als een 
verwarring tussen belangenbehartiging en zelfregulering. Voor journalisten gaan 
zelfreguleringsmechanismen doorgaans niet ver genoeg in de verdediging van het beroep. Voor 
andere belanghebbenden gaan zij doorgaans veel te ver in die verdediging. 

MOEILIJKE COMBINATIE - Hoewel de interne en de externe missie van de journalistieke zelfregulering 
in se niet onverzoenbaar zijn, blijken zij in de praktijk een belangrijk obstakel voor de verdere 
uitbouw ervan. De geschiedenis van zelfreguleringsmechanismen suggereert dat zij er moeilijk in 
slagen beide functies succesvol te combineren zonder in een sfeer van verdachtmakingen te 
belanden. Zoals Nieuwenhuis het samenvat: “Een deelnemer aan een discussie, die tegelijkertijd 
met gezag meningsverschillen beslecht, neemt al snel een vreemde positie in”.30  

OPLOSSING? - In het verleden is wel eens getracht om uit het dilemma te breken door de taak van met 
name persraden niet zozeer als “zelfbescherming” of “-controle” te karakteriseren, maar als een 
intermediair tussen de pers, het publiek en de overheid.31 Dat argument wordt echter verzwakt door 
de vaststelling dat het bestaan van zelfreguleringssystemen wel wordt aangevoerd als een argument 
om overheidscontrole af te wenden. 

KEUZES MAKEN - Het ziet er dan ook naar uit dat keuzes moeten worden gemaakt. Het vorige 
hoofdstuk leerde ons al dat heel wat zelfreguleringssystemen gaandeweg hun taken hebben 
geherdefinieerd. Ontstaan als mechanismen om de onderlinge solidariteit en de identiteit van de 
beroepsgroep vorm te geven, veelal in een periode waarin de journalistiek solidariteit (nog) hoog in 
 
                                                 
 
30  A.J. NIEUWENHUIS, “Raad, gezag en open deuren”, Mediaforum 2000, afl. 10. 
31  J.M. DE MEIJ, De vrijheid en de verantwoordelijkheid van de pers. Een onderzoek naar de betekenis van de Raad voor 

de journalistiek in het kader van de informatievrijheid, 1975, 144. 
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het vaandel droeg, zijn zij vandaag opgeschoven in de richting van een op de buitenwereld gerichte 
dienstverlening. Het maakt dat zij nu vooral fungeren als ‘eerstelijns’- (of beter ‘tweedelijns’-, na 
het redactionele niveau) opvang voor klachten vanuit het publiek. De daadwerkelijk regulerende 
functie is daarbij naar de achtergrond verschoven. Dat blijkt in de eerste plaats uit het toenemende 
belang dat wordt gehecht wordt aan mediatie. Centraal daarin staat niet het ontwikkelen van de 
beroepsregels naar aanleiding van concrete zaken, maar het zoeken naar genoegdoening voor de 
ontevreden mediaklant. Het achterstellen van de regulerende functie blijkt ten tweede ook uit het 
feit dat de meeste zelfreguleringssystemen zich hoofdzakelijk reactief opstellen.  

HERPOSITIONERING - Deze evolutie betekent niet dat zelfregulering zinloos geworden is. Wel dat 
enkele aspecten moeten worden herdacht. Een belangrijk aspect daarin is de positie van de 
intermediaire organisatie, hetzij een persraad, hetzij een beroepsvereniging. Naarmate de interne 
functie meer wordt verlaten, komt het systeem losser te staan van de beroepsgroep en zullen in 
toenemende mate andere manieren moeten worden gezocht om de steun van de achterban te 
behouden, zonder evenwel de voor de werking noodzakelijke onafhankelijkheid te verliezen.  

2.2. Noodzakelijk meerzijdig karakter: van journalistieke zelfregulering naar 
mediazelfregulering 
Naarmate de klemtoon meer komt te liggen op de externe functie van de zelfregulering, ziet de 
journalistieke zelfregulering zich voor een tweede eigenheid geplaatst. Opdat zij die rol succesvol 
zou kunnen vervullen, dient zij een meerzijdig karakter aan te nemen. Dat houdt in dat zij niet 
beperkt kan blijven tot de eigen journalistieke kring, maar ook mediadirecties en – volgens de 
meeste auteurs – leden van het publiek bij het zelfreguleringsproces dient te betrekken.  

Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat de journalistiek, anders dan de meeste andere beroepen 
die een vorm van beroepsregulering aannemen, haar taak uitoefent in ondergeschikt verband. Dat 
houdt in dat de journalist niet de enige verantwoordelijke is voor de uiteindelijke mediaproductie. 
De informatiegaring, verwerking en verspreiding is een collectief proces waarbij verschillende 
soorten mediawerkers en verschillende beslissingsniveaus betrokken zijn. We kunnen in dat 
verband verwijzen naar wat we eerder bestempelden als de noodzakelijke contextualisering van de 
journalistiek. Die contextualisering leidt tot een noodzakelijke relativering van de autonomie van de 
journalist. Juridische, organisationele en structurele contraintes werken in op de vrije keuzes die de 
journalist kan maken en dus op de mate waarin hij verantwoordelijk gesteld kan worden voor de 
wijze waarop hij zijn werk uitoefent. Het is overigens een argument dat journalisten zelf niet 
schuwen om hun verantwoordelijkheid te relativeren en eventuele fouten te verklaren. Door Libois 
is terecht gewezen op de contradictie die die redenering in zich draagt: de relativering, door 
journalisten zelf, van de autonomie die zij genieten bij de uitoefening van hun beroep, staat op 
gespannen voet met hun niet minder frequente roep om de regulering van het beroep aan henzelf 
over te laten.32  

De uitweg uit de contradictie ligt in de betrokkenheid van de hiërarchische oversten van de 
journalist bij het zelfreguleringsproces. Hun medewerking is ook om andere redenen gewenst. De 
beslissing om al dan niet een rechtzetting of een excuus te publiceren, ligt niet bij de journalist, 
maar bij zijn oversten. Bovendien leert de praktijk dat ook de financiering van 
zelfreguleringsmechanismen vanuit die hoek moet komen.  

We zagen in het vorige hoofdstuk hoe heel wat zelfreguleringsmechanismen een 
mentaliteitswijziging in die zin hebben doorgemaakt. De evolutie roept anderzijds opnieuw een 
aantal vragen op: hoe kan het zelfreguleringssysteem niettemin het contact met en de legitimiteit bij 
de beroepsgroep blijven behouden? En hoe kan het zich naar buiten toe als voldoende onafhankelijk 

 
                                                 
 
32  B. LIBOIS, Ethique de l'information: essai sur la déontologie journalistique, Brussel, ULB, 1994, 17-18; D. CORNU, 

Ethique de l'information, Parijs, PUF - Que sais-je?, 1999, 2de herziene ed., 63-64. 
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en geloofwaardig profileren, zeker nu vaak gesuggereerd wordt dat niet de overheid, maar de 
economische logica de voornaamste vijand is van de mediakwaliteit.  

2.3. De verschillende benadering van de schrijvende pers en de audiovisuele media 
De journalistieke deontologie geldt in principe op gelijke wijze voor alle journalisten, ongeacht de 
mediavorm, het wettelijk statuut of het arbeidsstatuut. De deontologie is mediumneutraal. Uiteraard 
dient een journalist van de schrijvende pers over andere vaardigheden te beschikken dan een 
journalist van de audiovisuele media, maar het basiswerk blijft hetzelfde en blijft aan dezelfde 
deontologische basisprincipes onderworpen. 

Juridisch gezien zijn beide journalisten echter aan een fundamenteel verschillend regime 
onderworpen. Dat heeft te maken met de mediumspecifieke benadering die de wetgever traditioneel 
hanteert.33 Daar waar de schrijvende pers principieel ongemoeid gelaten wordt, heeft de wetgever 
ten aanzien van de audiovisuele media een zekere reguleringsijver getoond. Omwille van de 
schaarste aan frequenties en de veronderstelde impact van het medium zijn de audiovisuele media 
van in den beginne onderworpen aan wettelijk opgelegde vormen van controle. Daarbij is de 
overheidsinterventie niet beperkt gebleven tot de verdeling van de ether, maar zijn ook inhoudelijke 
verplichtingen opgelegd. Die inmenging is het verst gegaan ten aanzien van de publieke omroepen. 
Maar ook voor de commerciële omroepen zijn er, mede onder impuls van de Europese Unie, 
krijtlijnen uitgetekend. Hoewel dit verschil in behandeling vandaag in zowat alle landen 
gecontesteerd is34 en de regulering van de audiovisuele media getemperd wordt ten voordele van 
vormen van zelf- of co-regulering35, blijft het onderscheid grotendeels gehandhaafd. De 
consequentie van dat alles is dat journalisten van de audiovisuele media aan meer, veelal wettelijk 
georganiseerde verantwoordingsmechanismen onderworpen zijn dan hun collega’s van de 
schrijvende pers.  

Het spreekt voor zich dat dit niet zonder gevolgen blijft voor de mogelijkheden van zelfregulering 
in de journalistieke beroepsgroep als geheel. Het beïnvloedt het debat op twee manieren. In de 
eerste plaats vergroten de uiteenlopende juridische regimes de heterogeniteit van het journalistieke 
beroep en vormen zij zo een bijkomende barrière voor de oprichting van medium-overkoepelende 
vormen van zelfregulering. Het spreekt voor zich dat journalisten van de audiovisuele media die 
reeds via diverse kanalen verantwoording verschuldigd zijn, minder geneigd zullen zijn bijkomende 
verplichtingen op te nemen. Ten tweede wordt het bestaan van een wettelijk kader voor de 
regulering van de audiovisuele media geregeld aangehaald als een argument om ook een wettelijke 
regeling ten aanzien van de journalisten van de schrijvende pers te bepleiten.36

AFDELING 2. DE JOURNALISTIEKE ZELFREGULERING AFGEMETEN AAN DE 
‘ZELFREGULERINGSBAROMETER’: INDICATOREN VOOR DE 
LEVENSVATBAARHEID VAN JOURNALISTIEKE ZELFREGULERING 
 
                                                 
 
33  Hoger kwam al aan bod dat deze medium-gebonden benadering zwaar onder druk staat en op langere termijn verlaten 

zal worden.  
34  Daarbij speelt enerzijds de overweging dat de traditionele rechtvaardiging voor een speciale regulering van de omroep 

(spectrumschaarste, grotere impact, …) vandaag veel van haar relevantie heeft verloren en anderzijds de vaststelling 
dat het onderscheid tussen de distributiekanalen waaraan de regelgeving is opgehangen vervaagt (onder invloed van 
technologische ontwikkelingen). Zie hierover bijvoorbeeld: W. HOFFMANN-RIEM, Regulating Media: The Licensing 
and Supervision of Broadcasting in Six Countries, New York, Guilford, 1996, 278. 

35  Als antwoord op de legitimiteitscrisis van de omroepregulering wordt in toenemende mate een oplossing gezocht in 
vormen van zelf- en (vooral) co-regulering (W. HOFFMANN-RIEM, o.c., 350-351). 

36  Dat was bijvoorbeeld het uitgangspunt van het Ierse adviescomité dat pleitte voor de oprichting van een op een 
wettelijke leest geschoeide persraad. Zie bijvoorbeeld: C. FROST, Media-ethics and self-regulation, Harlow, Longman, 
2000, 107: “Journalists have become so busy trying to slip around the wording of this law or that that they rarely step 
back and look at the ethical dimension of what they are doing”. Ook hij stelt vervolgens de vraag naar het waarom 
achter de verschillende benadering van de printmedia en de omroepen: “what is wrong with statutory regulation for the 
press if it is all right for broadcasters?”.  
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Wie de afweging maakt tussen de aangehaalde voordelen van journalistieke zelfregulering en de 
praktijk ervan, kan niet anders dan concluderen dat er tussen de theorie en de werkelijkheid in dit 
geval een diepe kloof gaapt.37 Dat betekent echter helemaal niet dat het kind met het badwater moet 
worden weggegooid. Uit de geciteerde voorbeelden is afdoende gebleken dat voor zelfregulering 
wel degelijk een rol kan zijn weggelegd, zowel op het vlak van normontwikkeling als op het vlak 
van dienstverlening naar het publiek en de samenleving als geheel. Wel noopt het bovenstaande tot 
meer realititeitszin in de verwachtingen die ten aanzien van zelfregulering worden gesteld. 
Zelfreguleringsinitiatieven zouden er goed aan doen om zich (naar het voorbeeld van andere 
sectoren) te profileren als de kunst van het mogelijke. Ten tweede nopen de relativeringen tot een 
reflectie op de mogelijkheidsvoorwaarden van de journalistieke zelfregulering en de pistes om deze 
te versterken. We knopen daarvoor aan bij de parameters die in deel één werden aangetroffen om 
het ontstaan en voortbestaan van zelfregulering te duiden.   

§1. Sociaal-politieke voorwaarden: een groep of collectiviteit die bereid is tot 
zelfregulering 

1. De journalistiek als groep of collectiviteit 
UITGANGSPUNT - In de zelfreguleringsliteratuur wordt aangenomen dat de totstandkoming van 
zelfregulering eenvoudiger verloopt in aanwezigheid van een relatief homogene groep, met een 
gedeeld belang bij regulering en een consensus over de na te streven doelen. Cruciaal voor de 
levensvatbaarheid van de journalistieke zelfregulering is aldus de mate waarin de journalistiek de 
vorm aanneemt van een groep of collectiviteit. Een groep, in de betekenis die Merton er aan geeft, is 
- zoals gezegd - een (doorgaans kleine) sociale eenheid waarvan de leden een 
samenhorigheidsgevoel hebben op grond van gemeenschappelijke waarden en normen en waarvan 
de leden met elkaar in interactie staan. Een collectiviteit is een (meestal vrij grote) groepering 
waarvan de leden een samenhorigheidsgevoel hebben op grond van gemeenschappelijke waarden en 
normen, maar waarbij de verschillende leden geen directe interactie en communicatie aangaan.  

JOURNALISTIEK ALS COLLECTIVITEIT? - De omvang en structuur van de journalistiek maken dat de vraag 
naar de collectieve zelfregulering doorgaans beantwoord moet worden vanuit het tweede concept, 
dat van de collectiviteit. Cruciaal voor de ontwikkeling van zelfregulering is dan ten eerste dat er 
sprake is van een zekere groepsidentiteit en een gedeelde set waarden en normen. Bij gebrek aan 
directe interactie tussen de leden onderling rijst ten tweede de vraag naar de positie van een 
vertegenwoordigende organisatie waarlangs de zelfregulering kan gebeuren.  

PROFESSIONALISERING - Studies wijzen uit dat er zich binnen de journalistiek een zekere 
beroepsidentiteit heeft gevormd. Journalisten zijn zich over het algemeen sterk bewust van de 
eigenheid en specifieke vereisten van hun beroep. Daarmee is een belangrijke basisvoorwaarde voor 
zelfregulering vervuld. Het is duidelijk dat in landen waar de professionaliseringsevolutie nog in de 
kinderschoenen staat, de journalistieke zelfregulering veel moeizamer zal verlopen. In veel 
Afrikaanse landen wordt het ontbreken ervan, wat tot uiting komt in het gebrek aan scholing van 
journalisten, de lage beroepsstandaarden en een algemeen gebrekkig juridisch bewustzijn, gezien als 
een belangrijk obstakel voor de ontwikkeling van zelfregulering.38  

ONTSTAAN JOURNALISTIEKE VERENIGINGEN - Een tweede belangrijke ontstaansvoorwaarde is het 
bestaan van een gemeenschappelijk overlegplatform van waaruit het zelfreguleringsproces kan 
worden aangevoerd en opgevolgd. Een belangrijk aspect daarin is dat vanaf het einde van de 
negentiende eeuw organisaties zijn opgericht die als spreekbuis voor het journalistieke beroep 
 
                                                 
 
37  Zie ook CAMPBELL die tot de slotsom komt dat mediazelfregulering slechts zelden zijn beloften inlost: A.J. CAMPBELL, 

“Self-Regulation and the Media”, Federal Communications Law Journal 1999, 771. 
38  I. BEALES, Imperfect freedom, o.c., 18. 
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konden fungeren en een bindende factor vormden om zelfregulering tot stand te brengen. De 
nationale voorbeelden uit de vorige paragraaf onderstrepen hoe belangrijk de positie van dergelijke 
organisaties is in de uitbouw van zelfregulering. Een belangrijke verklaring voor het relatieve 
succes van de journalistieke zelfregulering in de Scandinavische landen (we bespraken het Zweedse 
voorbeeld) ligt in de hoge participatiegraad van journalisten aan de journalistenvereniging.39 
Omgekeerd blijkt het in landen waar de organisatiegraad onder journalisten lager is of waar 
journalisten versplinterd zijn over verschillende kleine organisaties moeilijker om tot 
overeenstemming te komen. In Estland wordt het zwakke karakter van de journalistenunie 
aangevoerd als één van de redenen voor de mislukking van zelfregulering. De journalistenunie 
bleek er niet opgewassen tegen de druk van de werkgevers. Dat maakte dat de persraad geïsoleerde 
raakte in zijn kritieken op de pers en uiteindelijk de steun van de uitgevers verloor.40

NIETTEMIN: HETEROGENITEIT - Ondanks een trend naar professionalisering en het bestaan van 
journalistenverenigingen blijft het gebrek aan homogeniteit een veelvuldig geciteerd obstakel voor 
de journalistieke zelfregulering.41 Dat komt onder meer tot uiting in het feit dat er geregeld 
meerdere journalistenverenigingen elkaar beconcurreren.42 Ter verklaring werd al gewezen op het 
feit dat de journalistiek een beroep is met een open karakter, dat in principe voor eenieder open 
staat. De journalistiek kan niet bogen op één gemeenschappelijk kenmerk, zoals het bezit van 
eenzelfde diploma. Mede daardoor ontbreekt het haar aan een gedeelde taakopvatting en een 
homogene beroepscultuur. Een bijkomende moeilijkheid is de grote mobiliteit in het journalistieke 
beroep. De groep is niet alleen enorm gegroeid, met mediawerkers in allerlei statuten, maar kent ook 
een groot verloop. Wie advocaat of – meer nog – arts is, blijft dat doorgaans voor lange tijd, en in 
eenzelfde statuut. Journalisten zijn wat dat betreft minder standvastig. Zij starten vaak in freelance-
statuten, maar groeien dan door naar werknemersstatuten of naar andere taken binnen het bedrijf of 
verlaten de journalistiek voor andere functies.  

TOENEMENDE HETEROGENITEIT? - Er zijn bovendien redenen om aan te nemen dat die heterogeniteit 
toeneemt, ten nadele van de groepscultuur. We kunnen daarvoor aanknopen bij de in het tweede 
hoofdstuk gesignaleerde ontwikkelingen. Nieuwe communicatietechnieken vreten het beeld van de 
journalistiek als “a ‘unified’ profession that encompasses many very different activities at very 
different levels” verder aan.43 De oude journalistiek kan, ten eerste, volgens waarnemers 
concurrentie verwachten van nieuwe vormen van journalistiek. We signaleerden ook dat het 
journalistieke beroep wordt opgerekt door nieuwe vormen van communicatie, waarvan nog moet 
worden uitgemaakt of, en wanneer, zij als journalistiek kunnen worden bestempeld. Maar ook 
binnen de klassieke journalistiek zijn er ontwikkelingen, die de broodnodige mechanismen voor de 
vorming van een collectieve identiteit ondergraven. We brengen er bij wijze van illustratie twee in 
herinnering. De eerste houdt verband met technologische ontwikkelingen. Moderne 
communicatiemiddelen maken het mogelijk dat de journalisten niet langer de redactie als 
uitvalsbasis hoeven te gebruiken. Daarmee wordt een belangrijk niveau voor de overdracht van de 
professionele normen en gebruiken, de redactie, buiten spel gezet. Die tendens valt ook te vrezen in 
het licht van de afnemende gebondenheid van journalisten aan één medium. Digitalisering maakt 
het mogelijk dat één journalistiek werkstuk onder verschillende vormen wordt verspreid: ‘single 
source, multiple media’ luidt de nieuwe kreet. Bardoel schetst de mogelijke gevolgen: “journalists 
 
                                                 
 
39  Hetzelfde geldt voor de Finse journalistiek. Volgens HEINONEN is er nauwelijks een journalist te vinden die geen lid is 

van de mediavakbond. A. HEINONEN, “The Finnish journalist”, 163. 
40  U. LOIT, “Estonia: collapse of media self-regulation”, bijdrage aan de Conferentie The media in a democratic society: 

reconciling freedom of expression with the protection of human rights, Raad van Europa, Luxemburg, 30 september - 1 
oktober 2002, z.p. 

41  B. GREVISSE, “Autorégulation et pratiques journalistiques”, in A. STROWEL en F. TULKENS (eds.), Prévention et 
réparation des préjudices causés par les médias, 1998, 21-37. 

42  O. SUHR, Europäische Presse-Selbstkontrolle, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998, 29. 
43  J. BARDOEL, “Beyond Journalism. A Profession between Information Society and Civil Society”, European Journal of 

Communication 1996, vol. 11, afl. 3, 296. 
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will find themselves more frequently on publishing desks, together with layout and marketing staff 
and (…) will work individually and from a distance as modern teleworkers. This threatens the 
collective culture of the editorial desk”.44 Een tweede bedreiging voor de mechanismen van 
groepsvorming en de overdracht van een collectieve cultuur, komt uit economische hoek. Wanneer 
besparingen er toe leiden dat de ervaren journalisten plaats moeten ruimen voor jonge, goedkope 
krachten gaat daarmee onherroepelijk een belangrijke bron van kennis en ervaring verloren.  

Wanneer we het perspectief tot slot opentrekken van de journalistieke naar ‘media-’zelfregulering valt 
ook daar een grote diversiteit en tegenstrijdigheid van belangen op, zowel onder de mediabedrijven 
onderling als tussen de belangenverenigingen van de journalisten en het mediamanagement. Dat alles 
bemoeilijkt uiteraard het zelfreguleringsproces. 

2. Bereidheid om tot zelfregulering over te gaan 
DRAAGVLAK - De buitenlandse voorbeelden tonen alvast aan dat zelfreguleringsinitiatieven pas echt 
kans op slagen hebben wanneer zij op een voldoende groot draagvlak kunnen steunen. Naast 
voldoende publieke bekendheid en een groot moreel gezag is de principiële, maar ook financiële 
medewerking van een zo groot mogelijk deel van de beroepsgroep onontbeerlijk. Elke vorm van 
professionele zelfregulering zal falen wanneer zij niet erkend en gerespecteerd wordt door het 
beroep in kwestie. Wanneer journalisten zelfregulering zien als een bedreiging voor hun werk en 
onafhankelijkheid stuikt het systeem in elkaar. 

MEDIAZELFREGULERING - Cruciaal blijkt voorts, zoals gezegd, de betrokkenheid van de 
redactiekaders, uitgevers en mediadirecties. Wanneer grote media weigeren om mee te werken, 
raakt het systeem ernstig gehandicapt.45 Het voorbeeld van de Verenigde Staten illustreert dat zeer 
duidelijk. In 1973 zag daar een National News Council het daglicht, niet toevallig in een periode 
waarin de pers zwaar onder vuur lag van de Nixon administratie en vreesde voor beperkingen van 
de persvrijheid. Opvallend was dat de News Council het initiatief was van een stichting, The 
Twentieth Century Fund.46 De Council moest bij gebrek aan fondsen en steun van het publiek en 
van een aantal belangrijke kranten als de New York Times en de Wall Street Journal na tien jaar de 
werkzaamheden staken.47 Zodra de vrees voor overheidsoptreden was weggeëbd, zagen de media 
plots veel minder de noodzaak om financieel bij te dragen aan de NCC of om zich neer te leggen bij 
het oordeel van externen.  

IDENTITEITSVORMING - Er zijn met betrekking tot de interne dynamieken die de bereidheid tot 
zelfregulering schragen enkele hoopgevende elementen te signaleren. Een eerste interne motivatie 
houdt verband met de eerder genoemde bijdrage van zelfregulering aan de identiteitsvorming van 
het journalistieke beroep. Zeker in de beginjaren van de journalistieke zelforganisatie vloeide de 
bereidheid om zichzelf vrijwillig aan regels te onderwerpen mede voort uit de overtuiging dat de 
journalistiek zich daarmee zou kunnen scharen in het rijtje van de vertrouwensberoepen die een 
groot maatschappelijk aanzien genoten. Zelfregulering had op dat ogenblik bijna het statuut van een 
statussymbool. Daarenboven werd het gezien als een noodzakelijke stap voor de verkrijging van een 
wettelijk erkend statuut.48 We zagen dat dat argument vandaag in Westerse landen sterk naar de 

 
                                                 
 
44  J. BARDOEL, “Beyond Journalism. A Profession between Information Society and Civil Society”, European Journal of 

Communication 1996, vol. 11, afl. 3, 298. 
45  Ook de Britse persraad had destijds erg te lijden onder de vijandigheid van kranten met een grote oplage als de Daily 

Mail en de Sun die immers tegelijk de meest courante overtreders van de ethische normen waren.  
46  C.-J. BERTRAND, “Media accountability: the case for press councils”, Intermedia 1990, vol. 18, afl. 6. Zie ook: 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=index. 
47  E.E. DENNIS, “Internal examination: Self-Regulation and the American Media”, Cardozo Arts and Entertainment Law 

Journal 1995, 700-701 
48  R. BAGGOTT, “Regulatory Reform in Britain: The Changing Face of Self-Regulation”, Public Administration 1989, 

vol. 67, 444. 
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achtergrond is verschoven. Het weegt nog wel sterk door in landen met een jonge democratische 
traditie, waar journalisten veelal nog een heel parcours naar zelfstandigheid en een beroepsidentiteit 
af te leggen hebben. 

GELOOFWAARDIGHEID - Een tweede element van belang is dat de journalistiek en de media in sterke 
mate afhankelijk zijn van hun geloofwaardigheid. Mediaproducten zijn in geen enkel opzicht 
noodzakelijke consumptiegoederen. Niemand is met andere woorden verplicht mediaproducten aan 
te schaffen. Dat creëert een (economische) impuls om via zelfregulering het vertrouwen van het 
publiek te (her-)winnen. We wezen er al op dat de aandachtsgolven voor de journalistieke 
deontologie niet zelden samenvallen met nieuwe indicaties van een stijgend wantrouwen van het 
publiek ten aanzien van de kwaliteit van de journalistieke berichtgeving.49 Het uitbouwen van 
zelfreguleringsmechanisme is dan een antwoord op de vraag naar een grotere responsiviteit van het 
mediasysteem ten aanzien van het algemeen belang.50 Gezegd moet worden dat gerenommeerde 
voorbeelden als dat van The New York Times ongetwijfeld bijdragen tot het (vernieuwd) sérieux van 
dergelijke zelfreguleringsinspanningen. Belangrijk is voorts dat de sector een collectief belang heeft 
bij inspanningen om het aanzien te verhogen. De ervaring leert immers dat ontsporingen afstralen 
op de gehele sector. Kritiek op de media is zelden gedifferentieerd, zij richt zich veelal tot ‘de 
media’ of ‘de journalist’.  

OBSTAKELS - Ondanks de positieve signalen blijven er belangrijke obstakels bestaan voor de 
vorming, legitimiteit en slagkracht van zelfregulering. Een eerste daarvan heeft te maken met de 
journalistieke beroepsgroep zelf, die traditioneel een diepgeworteld wantrouwen en verzet tegen 
gezag toont. De bereidheid om tot zelfregulering over te gaan hangt voorts samen met het beeld dat 
de journalist van zichzelf heeft. De journalist die zichzelf percipieert als een onafhankelijk en 
ongebonden observator, zal minder geneigd zijn een maatschappelijke verantwoordelijkheid op te 
nemen.51 Op het medianiveau speelt mee dat het publiek belang niet altijd samenvalt met het 
economisch belang. Naarmate de beide verder uit elkaar liggen, zal het moeilijker zijn om de 
mediabedrijven te overtuigen het economische belang opzij te zetten.  

KERNVRAAG - Het grootste obstakel houdt echter verband met een ruim ingevulde mediavrijheid. De 
kernvraag is vooral hoe een sector die erg staat op zijn bijna spreekwoordelijke autonomie en 
vrijheid, overtuigd kan worden om zich te verenigen en zich vrijwillig te onderwerpen aan een set 
zelfopgelegde regels en een zelfgeïnstalleerd toezicht?52  

HEFBOMEN - Het antwoord moet paradoxaal genoeg buiten de media gezocht worden. De 
geschiedenis leert dat de belangrijkste hefbomen voor eenheid in de industrie van buitenuit komen. 
De aanwezigheid van een gemeenschappelijke vijand blijkt één van de meest eenheidsbrengende 
factoren in de mediasector.53 Uit de beschreven voorbeelden is meer dan eens gebleken dat 
zelfregulering pas tot stand kwam op het ogenblik dat de dreiging van overheidsoptreden reëel 
werd. In het vooruitzicht van een algemene en voor alle media mogelijk vrijheidsbeperkende vorm 
van regulering hebben alle media er belang bij de handen in elkaar te slaan. Omgekeerd blijkt uit het 
Amerikaanse voorbeeld van de NCC en uit het Estse voorbeeld ook dat zodra de dreiging wordt 
opgeheven, het zelfreguleringssysteem in elkaar kan stuiken.54 Andere mogelijke externe krachten 

 
                                                 
 
49  Dat de geloofwaardigheid van de sector een belangrijke zorg is voor mediabazen illustreert het ambitieuze onderzoek 

onder de veelzeggende titel: Examining Credibility, Explaining Ourselves (uitgebracht in 1999) dat The American 
society of news paper editors (ASNE) in 1997 lanceerde. Zo’n 3000 Amerikanen werden geïnterviewd, er werd een 
enquête onder journalisten uitgevoerd en een denktank van 50 uitgevers en journalisten aan het werk gezet (zie 
www.asne.org). 

50  E.E. DENNIS, “Internal examination: Self-Regulation and the American Media”, Cardozo Arts and Entertainment Law 
Journal 1995, 698. 

51  S. BATES, “The Commission and Its Lessons”, Communication Law & Policy 1998, 148-150. 
52  I. BEALES, Imperfect freedom, o.c., 19. 
53  Ibid., 24. 
54  A.J. CAMPBELL, “Self-Regulation and the Media”, Federal Communications Law Journal 1999, 758. 
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die de media er toe bewegen om verplichtingen op te nemen zijn: de burgers (zowel als publiek als 
als burger), maatschappelijke actoren wier doelstellingen en activiteiten afhangen van 
informatieverstrekking door media, belangenorganisaties of concurrenten.55 Die punten komen 
terug in de bespreking van de omgevingsfactoren waarin de journalistieke zelfregulering het best 
gedijt. 

3. Het zelfregulerend vermogen 
Opdat zelfregulering succesvol zou zijn, moet de groep die bereid is zichzelf te reguleren ook over 
de nodige kwaliteiten en instrumenten beschikken om dat succesvol te doen. Dat veronderstelt dat 
het systeem het nodige gezag en de nodige legitimiteit kan uitbouwen, zodat zij de overheid, het 
publiek én de eigen sector kunnen overtuigen van hun bekwaamheid en bereidheid om zichzelf te 
reguleren. De uitdaging bestaat er in een systeem uit te bouwen dat voldoende sterk is als institutie, 
maar ook ruimte laat voor voortdurende vernieuwing en bijsturing. 

DESKUNDIGHEID - Een belangrijke factor daarin is vooreerst de aanwezigheid van een zekere 
expertise en de nodige middelen om de beloften van zelfregulering, dit is een snelle, efficiënte en 
vlotte behandeling van klachten, waar te maken. De casestudies gaven al aan dat het op dit punt 
meer dan eens fout loopt. De ondergang van de Amerikaanse National News Council wordt onder 
meer toegeschreven aan het feit dat hij vertrouwde op onervaren studenten om de onderzoeken te 
leiden. Die beslissing was ingegeven door een gebrek aan fondsen.56

FINANCIËLE MIDDELEN - Een evidente, daarmee samenhangende voorwaarde is dat het systeem over 
voldoende geld moet beschikken om alle functies waar te maken. De problemen in dat verband 
kwamen hoger al aan bod. De uitdaging die collectieve zelfregulering op dit punt dient aan te gaan 
bestaat er in voldoende, niet-symbolische en duurzame fondsen aan te boren, zonder de 
onafhankelijkheid van de organisatie ten opzichte van de financierende leden in gevaar brengen.  

ONAFHANKELIJKHEID - Zelfregulerende toezichtsorganen zijn bij gebrek aan reële sanctionerende 
bevoegdheden volledig afhankelijk van de mate waarin de adviezen vrijwillig worden nageleefd. 
Opdat dergelijke organen voldoende onafhankelijk zouden zijn ten aanzien van de overheid, een 
voorwaarde die vaak vanuit de sector zelf wordt gesteld, moet de sector zelf bereid en in staat zijn 
om het noodzakelijke budget bijeen te brengen. De financiers moeten bovendien bereid zijn om dat 
budget onvoorwaardelijk ter beschikking te stellen, zodat ook op dat punt de onafhankelijkheid ten 
aanzien van de eigen sector gewaarborgd is. 

OPVOLGING - Wanneer zelfregulering zich wil profileren als een systeem dat kort op de bal kan 
spelen wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen of problemen voordoen, dan dient het systeem van 
bij de aanvang mechanismen te voorzien voor de verdere opvolging en bijsturing ervan. Het PCC-
systeem, waarin de gedragscode jaarlijks een grote doorlichting krijgt, is daarvan een 
schoolvoorbeeld. Het vermogen om zichzelf voortdurend her uit te vinden waarvan de PCC blijk 
heeft gegeven, heeft er mede toe bijgedragen dat het systeem het hoofd boven water heeft kunnen 
houden, ondanks de verre van evidente mediacontext. 

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE - Vervolgens is het cruciaal dat het systeem de nodige aandacht 
besteedt aan communicatie, zowel naar de eigen leden toe, als naar het publiek en de politiek toe. 

 
                                                 
 
55  Deze verklaring ligt mee aan de basis van de steun voor zelfregulering in het Verenigd Koninkrijk. Voor de 

kwaliteitsbladen is zelfregulering een manier om zich gezamenlijk te distantiëren van en verzetten tegen de Tabloids. 
Anderzijds is zelfregulering er voor de tabloids een manier om ‘salonfähig’ te worden (I. BEALES, Imperfect freedom, 
o.c., 27; D. MCQUAIL, Media accountability and freedom of publication, Oxford, Oxford University Press, 2003, 46-
47). 

56  A.J. CAMPBELL, “Self-Regulation and the Media”, Federal Communications Law Journal 1999, 759. 
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Zelfregulering moet immers niet alleen goed functioneren. Haar werking moet ook bekend zijn bij 
alle betrokken actoren. 

ONDERDEEL VAN EEN GROTER GEHEEL - Tot slot kan kort verwezen worden naar het MAS-concept. 
Zelfregulering is geen eindpunt, maar moet worden ingeschakeld in een groter geheel, met aandacht 
voor informatie en vorming, maar ook een ondersteunend juridisch kader. Dat brengt ons bij de 
omgevingsfactoren. 

§2. Omgevingsfactoren 

Waarnemers zijn het er over eens dat de journalistieke zelfregulering niet los gezien kan worden 
van de maatschappelijke, juridische en politieke context waarin zij tot ontwikkeling komt.57 Zij 
vormen samen de structurele precondities voor de levenskansen van de journalistieke zelfregulering.  

De samenhang tussen de ontwikkeling van zelfregulering en bepaalde omgevingsfactoren maakt 
tegelijk dat nationale zelfreguleringsmodellen niet zonder meer transponeerbaar zijn naar andere 
nationale contexten. Er bestaat geen universele blauwdruk voor succesvolle zelfregulering.58 Regels 
die in de ene politiek-juridische context probleemloos worden aanvaard, gelden in een ander klimaat 
als onaanvaardbare inmenging in de uitingsvrijheid. Een voorbeeld daarvan is de verschillende 
benadering van het recht van antwoord. Daar waar in België de wettelijke basis van het recht van 
antwoord nauwelijks ter discussie staat, wordt in Nederland en het Verenigd Koninkrijk erg 
afwijzend gereageerd op vergelijkbare wetgevende initiatieven. Verschillen kunnen ook hun 
oorsprong vinden in een verschillende taakopvatting van de journalistiek, bijvoorbeeld waar het 
gaat over het uitoefenen van een observerende dan wel een opiniërende rol. Ook de 
privacygevoeligheid is ten dele cultureel bepaald, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in een 
verschillende benadering van de vermelding van persoonsgegevens in de mediaberichtgeving.59 Die 
nationale verschillen zijn koren op de molen van het volgehouden verzet tegen coördinatiepogingen 
van de journalistieke zelfregulering op het internationale vlak.60 Het argument luidt dat 
zelfregulering afhangt van de vrijwillige onderwerping door alle betrokken partijen en dus 
afgestemd dient te zijn op de tradities, waarden en praktijken van de betrokken sectoren. 

PERSVRIJHEID - Hoger wezen we al op het onlosmakelijk verband tussen vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid veronderstelt vrijheid. Op dezelfde wijze kan de 
journalistieke zelfregulering alleen slagen in een stabiele politieke en sociale omgeving die zich 
engageert ten aanzien van de democratische waarden. Het spreekt voor zich dat in landen waar 
journalisten nog in de eerste plaats bezorgd moeten zijn om hun fysieke veiligheid, geen 
 
                                                 
 
57  X, Self-Regulation of Digital Media Converging on the Internet: Industry Codes of Conduct in Sectoral Analysis, 

Programme in Comparative Media Law & Policy, Oxford University Centre for Socio-Legal Studies, 30 april 2004, 
www.selfregulation.info, 85. 

58  J. BRÖHMER en J. UKROW, Self-regulation of the Media in Europe. A Comparative legal study prepared at the request 
of the Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the Media, Saarbrücken, Institute of European 
Media Law, 1999, onuitg., 42. 

59  Zo gaat men er in Zweden prat op dat de verdachten van de moord op premier Olaf Palme niet bij naam werden 
genoemd in de media tot zij definitief veroordeeld waren. Die zelfbeheersing van de media steunde louter op 
zelfregulering (L. WEIBULL en B. BÖRJESSON, “The Swedish Media Accountability System: A Research Perspective”, 
European Journal of Communication 1992, vol. 7, 121-122). De verschillende opvattingen op dit punt leiden overigens 
soms tot vreemde situaties. Zo waren de moordenaars van de Nederlandse filmmaker Theo Van Gogh en de politicus 
Pim Fortuyn in België al lang met naam en toenaam genoemd, terwijl zij in Nederland nog respectievelijk als 
Mohammed B. en Volkert Van der G. werden opgevoerd. In België werd de naam van de persoon die ervan verdacht 
werd racistisch geïnspireerde dreigbrieven te hebben geschreven aan de zaakvoerder van een delicatessenbedrijf door 
de ene nationale zender niet met naam genoemd, terwijl de andere al met een cameraploeg voor zijn deur stond. 

60  Zo reageerden enkele vertegenwoordigers van Europese persraden op een bijeenkomst in Londen in 1999 met weinig 
minder dan afschuw op de pogingen van het Duitse voorzitterschap van de EU om tot een gezamenlijke verklaring 
over zelfregulering in de media te komen: London Conference on Promoting Press Self-Regulation at the Local Level, 
op initiatief van de Press Complaints Commission, 10 juni 1999. 
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hoogdravende eisen moeten of kunnen worden gesteld aan de journalistieke zelfregulering. De 
internationale gemeenschap erkent anderzijds wel dat zelfregulering kan bijdragen tot de 
versterking van de democratische cultuur. Zij dringt vanuit die idee sterk aan op de creatie van 
journalistieke zelfreguleringssystemen in Centraal- en Oost-Europa en op het Afrikaanse continent. 

WETTELIJK KADER VOOR DE PERS - Er kan op basis van wat vooraf ging nog meer gezegd worden over 
de klimatologische omstandigheden waarbinnen zelfregulering het best tot ontwikkeling komt. 
Eerder werd er in dit verband al op gewezen dat zelfregulering steeds plaatsvindt tegen de 
achtergrond van het positief recht. De suggestie dat zelfregulering in nauwe verbondenheid met 
overheidsregulering functioneert, liep als een rode draad doorheen het eerste deel van dit onderzoek. 
De studie van de journalistieke zelfregulering biedt daar een illustratie van. De rechtsmiddelen uit 
het gemene recht gelden als ultiem vangnet voor hardnekkige overtreders van de 
zelfreguleringsnormen. Van het juridisch kader kan zowel een sterk stimulerende invloed als een 
remmende invloed op zelfregulering uitgaan. Dat laatste kan zich op verschillende manieren 
voordoen. In Ierland werd het stringente juridische kader aangehaald ter verklaring van het 
uitblijven van zelfregulering. Gezegd werd dat de mediasector aarzelde om bijvoorbeeld 
rechtzettingen te publiceren uit vrees dat een dergelijke erkenning van verantwoordelijkheid in een 
gerechtelijke procedure rechtstreeks zou leiden tot een veroordeling op grond van laster en 
eerroof.61 Ook in Frankrijk worden de strenge mediawetten aangevoerd ter verklaring van het 
uitblijven van een persraad.62 Bovendien speelt daar de Latijnse traditie die vertrouwt op het recht 
en de rechtbanken als instrumenten van gedragssturing.63 Omgekeerd kan een zeer soepel juridisch 
kader evenzeer een rem zijn voor het ontstaan van zelfregulering. Wanneer aangenomen wordt dat 
zelfregulering zich vaak ontwikkeld onder druk van de overheid, zal de impuls tot zelfregulering 
afnemen naarmate de kans dat de overheid zal tussenbeide komen kleiner wordt. Dat argument 
wordt onder meer aangehaald voor het uiteenvallen van de zelfregulering in Estland.64 Het wordt 
ook ingeroepen als verklaring voor het verdwijnen van persraden in de Verenigde Staten. De 
absolute formulering van het Amerikaanse First Amendment maakte dat de media, zeker de 
printmedia, zich afgeschermd voelden van elke vorm van overheidsinmenging. Dat hypothekeerde 
de spontane bereidheid om een deel van eigen beoordelingsbevoegdheid af te staan aan een 
persraad.  

RECHTSPRAAK - Het Ierse voorbeeld brengt in herinnering dat het juridisch kader uiteraard ruimer 
gezien moet worden dan alleen de regelgeving. Van belang is ten tweede ook de wijze waarop de 
rechtspraak zich opstelt tegenover de pers. Naarmate de rechtspraak hogere schadevergoedingen 
oplegt, zullen klagers vanuit een eenvoudige kosten-/batenanalyse sneller geneigd zijn hun zaak 
voor te leggen aan de rechter.65 De media van hun kant zullen in dat geval niet snel geneigd zijn 
vrijwillig mea culpa te slaan, uit vrees dat de rechter hierin een erkenning van aansprakelijkheid zal 
zijn. 

 
                                                 
 
61  Zie de bijdrage van de NNI (National Newspapers of Ireland), het representatief orgaan voor de Ierse dagbladen en 

zondagskranten, op de Conferentie over het Rapport van de Legal Advisory Group on Defamation (zie hoger), 1 
december 2003. 

62  C.-J. BERTRAND, “France-enquêtes: Trois enquêtes”, in X., “Déontologie des médias: les exigences de la démocratie”, 
Mediaspouvoirs: Politiques, Économies et Stratégies des Médias (themanummer) 1998, afl. 4, 101-105. 

63  C.-J. BERTRAND, “Media Accountability: The Case for Press Councils”, InterMedia 1990, vol. 18, afl. 6, 10-15. Er zijn 
indicaties dat er een mentaliteitswijziging gaande is in Frankrijk. Hoofdstuk 5 bracht al even de Association de 
préfiguration d’un Conseil de presse ter sprake, een in 2006 door journalisten opgerichtte vzw die aanstuurt op de 
creatie van een Franse persraad (http://apcp.unblog.fr/). 

64  U. LOIT, “Estonia: collapse of media self-regulation”, bijdrage aan de Conferentie The media in a democratic society: 
reconciling freedom of expression with the protection of human rights, Raad van Europa, Luxemburg, 30 september - 1 
oktober 2002, z.p. 

65  I. BEALES, Imperfect freedom, o.c., 14 e.v. BEALES geeft het voorbeeld van Nigeria, waar klagers linea recta naar de 
rechtbank trekken omwille van de ruime schadevergoedingen die er geregeld worden opgelegd.  
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MEDIASTRUCTUUR EN -OMGEVING - Een tweede belangrijke omgevingsfactor houdt verband met de 
mediastructuren en -omgeving. Problemen in de journalistieke zelfregulering reflecteren vaak 
problemen van de ruimere mediacontext. De besproken casestudies suggereren dat zelfregulering 
het best gedijt in een mature mediaomgeving met een gezonde portie concurrentie. In een markt die 
nog onvoldoende is uitgerijpt zijn de spelers nog teveel in beweging om zelfregulering uit te werken 
en liggen de prioriteiten in de eerste plaats bij het bepalen van de eigen positie. Het is bovendien 
evident dat in een mediaomgeving waar kostenbesparingen aan de orde van de dag zijn, minder 
geïnvesteerd zal worden in zelfreguleringsmechanismen. Een andere factor van belang in dit 
verband is de concentratiegraad en de mate waarin de media in vreemde handen zijn. Wanneer 
teveel media-eigendom in handen komt van dezelfde eigenaar, daalt de concurrentie en meteen ook 
de impuls om collectieve vormen van zelfregulering op te zetten. Het Estse voorbeeld suggereert 
bovendien dat mediabedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid minder scherp aanvoelen 
wanneer zij investeren in het buitenland.66

PUBLIEKE OPINIE EN MEDIACONSUMENT - Doorheen dit tweede deel zagen we hoe het publiek 
gaandeweg meer op de voorgrond is gekomen, als ‘titularissen’ van het recht op informatie. 
Nordenstreng heeft die trend beschreven als een verschuiving van de mediaconsumenten van het 
publiek naar de arena. Hoewel die trend enigszins gerelativeerd moet worden in het licht van 
globalisering, kan niet voorbijgegaan worden aan de mogelijke bijdrage van dat publiek in de 
vormgeving van de regulering van het journalistieke beroep.67 We zagen in dat verband hoe 
persraden hun rangen gaandeweg hebben opengesteld voor externe leden. We zagen ook hoe de 
druk van de publieke opinie, bijvoorbeeld na de dood van prinses Diana in het Verenigd Koninkrijk, 
een aanleiding kan zijn voor een aanscherping van het deontologisch toezicht. Maar ook buiten 
dergelijke crisissituaties, berust zelfregulering en – ruimer – mediaverantwoordelijkheid voor een 
belangrijk deel op de actieve participatie van de mediaconsument. De mogelijke bijdrage van het 
publiek kan via allerlei wegen verlopen, in de vorm van lezersbrieven, lezersverenigingen, 
middenveldorganisaties die zich kritisch opstellen ten aanzien van de media,… Vereist is in ieder 
geval dat de publieke opinie enerzijds voldoende vertrouwen koestert in het journalistieke beroep 
om geloof te hechten aan de zelfcorrigerende eigenschappen van het beroep, maar anderzijds 
voldoende kritisch blijft om de media en de journalistiek desgevallend op hun verantwoordelijkheid 
te wijzen. Hoe belangrijk dat is, bleek uit het beschreven voorbeeld van de New York Times.  

Er zitten niettemin een aantal remmen op de bijdrage die van het publiek kan worden verwacht als 
mogelijke instigator van een zelfreguleringsinitiatief. In deel één werd de stelling geponeerd dat de 
externe vraag naar zelfregulering groter zal zijn naarmate een probleem zichtbaarder is, meer impact 
heeft op anderen dan de zelfreguleerders en/of meer als belangrijk wordt aangevoeld. Voor een 
blijvend succes lijkt het ook belangrijk te zijn dat de interesse aanhoudt. Vertaald naar de 
mediaproblematiek zijn er weinig problemen te verwachten wanneer de mediaberichtgeving 
rechtstreeks schade toebrengt aan een individu of groep, bijvoorbeeld door fouten in de 
berichtgeving of inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Het publiek is echter een veel minder 
betrouwbare partner in de bewaking van de algemene kwaliteit van de berichtgeving. Daarvoor zijn 
de verwachtingen die het publiek koestert ten aanzien van de mediaberichtgeving te wisselend en 
disparaat. Dat verklaart misschien ook (ten dele) de afwezigheid van een groep die in andere 
sectoren belangrijke impulsen voor zelfregulering uitzendt: het middenveld. Anders dan 
bijvoorbeeld in het milieurecht of het consumentenrecht zijn er in het mediadebat nauwelijks 

 
                                                 
 
66  U. LOIT, “Estonia: collapse of media self-regulation”, bijdrage aan de Conferentie The media in a democratic society: 

reconciling freedom of expression with the protection of human rights, Raad van Europa, Luxemburg, 30 september - 1 
oktober 2002, z.p. 

67  K. NORDENSTRENG, “European Landscape of Media Self-regulation”, in OSCE REPRESENTATIVE ON FREEDOM OF THE 
MEDIA, Freedom and Responsibility. Yearbook 1998/99, Wenen, OSCE Office of the Representative on Freedom of 
the Media, 1999, 182-184. 
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gevestigde belangenverenigingen te horen die een sparringpartner kunnen zijn voor de 
zelfreguleringsinspanningen van de partner.  

 

 410



Deel 2. Zelfregulering in de journalistiek 

 

 

411 



D E E L  I I I  

D E  J O U R N A L I S T I E K E  Z E L F R E G U L E R I N G  I N  
B E L G I Ë  E N  V L A A N D E R E N  

 
 

 

T e n  g e l e i d e   

SITUERING - Dit derde en laatste deel brengt ons bij de journalistieke zelforganisatie en zelfregulering 
in eigen land. Gebruik makend van de inzichten uit de vorige twee delen trachten we daarin een 
waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de ontwikkeling en eigenheid van de journalistieke 
zelfregulering in onze contreien.  

AFBAKENING - Bij de aflijning van de inhoud van dit deel werden noodzakelijkerwijze keuzes 
gemaakt die voorafgaandelijk enige toelichting vereisen.1  

(1) Territoriale afbakening - Een eerste noodzakelijke toelichting betreft de territoriale afbakening. In 
de titel van dit derde deel is er niet alleen sprake van de zelfregulering in België, maar ook in 
Vlaanderen. Dat verwijst naar het feit dat ook de journalistieke zelfregulering in ons land een (de-
)federaliseringsproces heeft doorgemaakt. Zoals we zullen zien werd de journalistieke 
zelfregulering binnen onze landsgrenzen gedurende lange tijd aangestuurd vanuit een 
eenheidsorganisatie. Pas in de jaren negentig werd een Vlaamse en een Franstalige 
journalistenvereniging erkend onder de – nog steeds federale – koepel van de vereniging van 
beroepsjournalisten. De voorbije jaren zijn die Vlaamse en Waalse pijler ook wat de organisatie van 
de journalistieke zelfregulering betreft, verder uit elkaar gedreven. De Vlaamse 
journalistenvereniging participeert sinds 2002 in een Vlaamse Raad voor de Journalistiek, die 
vooralsnog vruchteloos wacht op een tegenhanger of partner aan Waalse zijde. Daarom spitst deze 
studie zich in de beschrijving van de journalistieke zelfregulering vanaf 2002 toe op het Vlaamse 
landsgedeelte, een blik over de taalgrens nu en dan niet te na gesproken. 

(2) Personele afbakening - Een tweede opmerking betreft de personele invalshoek van dit hoofdstuk. 
Kenmerkend voor de Belgische situatie is dat de journalistieke zelfregulering én het Belgische recht 
zich in oorsprong focusten op een bijzonder deel van de journalistieke beroepsgroep, de 
‘beroepsjournalisten’.2 Dit deel vertrekt vanuit diezelfde klemtoon op dat segment van de 
journalistieke beroepspopulatie, zonder echter over het hoofd te zien dat we daarmee niet de gehele 
journalistieke klasse, noch de hele mediaproductie omvatten. Wel zullen we kunnen vaststellen dat 
de journalistieke zelfregulering gaandeweg losser is komen te staan van de beroepsjournalistiek. 

(3) Nadruk op collectieve reguleringsstructuren - Tot slot beperken we ons nog steeds tot de studie van 
de structuren waarlangs de journalistieke beroepsgroep als geheel de eigen beroepsrechten en -
plichten tracht vorm te geven en te bewaken. Die keuze draagt twee beperkingen in zich. In de 
eerste plaats ligt de klemtoon op collectieve zelfregulering. Individuele initiatieven van redacties 
komen niet systematisch ter sprake. Ten tweede gaat de aandacht vooral uit naar het 
reguleringsproces. Op de concrete, inhoudelijke invulling van de beroepsregels wordt slechts 
sporadisch ingegaan. 
 
                                                 
 
1  We brengen hier enkele keuzes in herinnering die ook in de inleiding al werden toegelicht. 
2  De term krijgt zodadelijk nadere toelichting. 
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STRUCTUUR - Tot slot past een woordje uitleg over de structuur waarin dit laatste deel gegoten werd. 
Drie hoofdstukken dienen zich aan. In een eerste hoofdstuk worden enkele aspecten van het 
Belgisch juridisch kader voor de journalistieke beroepsuitoefening toegelicht. Daarbij gaat de 
aandacht vooral uit naar de grondwettelijke verankering van de vrijheid van meningsuiting in het 
algemeen en de persvrijheid in het bijzonder, naar de wettelijke definitie van de (beroeps-) 
journalistiek en naar de juridische normering en begrenzing van het journalistieke handelen.  

Na de beschrijving van het juridisch decor, volgt een historische schets van de organisatie van het 
journalistiek-deontologisch toezicht en het daarbij horende debat over de journalistieke 
zelfregulering. Het is opmerkelijk dat een dergelijke studie totnogtoe ontbrak in de Belgische 
literatuur. Nochtans zal het historisch overzicht, dat meer dan een eeuw overspant, duidelijk maken 
dat de discussie over de organisatie van het deontologisch toezicht op de journalistieke 
beroepsuitoefening ook in België in wezen een oud thema is. De analyse van de voorstellen die 
tussen 1885 en vandaag zijn gedaan, toont aan dat de mogelijke pistes en de daarbij horende 
argumenten doorheen de jaren in grote lijnen ongewijzigd gebleven zijn.  

In hoofdstuk drie wordt tot slot het (voorlopige?) eindpunt van de ontwikkeling nader toegelicht. 
Dat hoofdstuk beschrijft in het bijzonder de oprichting en werking van de Vlaamse Raad voor de 
Journalistiek die in 2002 boven de doopvont werd gehouden.  
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 HOOFDSTUK 1 

 HET BELGISCH GRONDWETTELIJK EN WETTELIJK KADER VOOR DE 
JOURNALISTIEK 

VERANTWOORDING - In dit hoofdstuk worden kort de krachtlijnen aangegeven van het Belgisch 
juridisch kader waarbinnen de journalistieke beroepsuitoefening en zelfregulering moet worden 
gesitueerd. Vooral het grondwettelijk kader heeft al herhaaldelijk het voorwerp uitgemaakt van 
diepgravende wetenschappelijke analyses.3 Dat verklaart waarom dit hoofdstuk zich op dat punt 
wenst te beperken tot de hoofdlijnen. Anderzijds kan het juridisch kader onmogelijk buiten 
beschouwing worden gelaten. De vorige delen hebben immers aangetoond dat het juridisch kader 
een belangrijke bepalende factor is in het ontstaan en eventueel het succes van 
zelfreguleringsinitiatieven. Uit die vorige delen bleek overigens ook dat er ook andere 
omgevingsfactoren determinerend zijn voor de levenskansen van zelfregulering. Zij krijgen de 
nodige aandacht in de historische schets van hoofdstuk twee. 

STRUCTUUR - Vooraan in dit hoofdstuk staat de Belgische grondwet waarin in 1831 een ruim 
omschreven persvrijheid werd opgetekend. Daarna volgt een overzicht van de wettelijke en 
jurisprudentiële normering van het journalistieke beroep in België. Daarbij komt eerst de wettelijke 
bescherming van de journalistiek ter sprake, met enerzijds de wettelijke erkenning van de titel van 
‘beroepsjournalist’ en anderzijds de recente wettelijke erkenning van het journalistieke 
bronnengeheim. Omwille van de nauwe link tussen de wettelijke omschrijving van het 
journalistieke beroep en de journalistieke zelfregulering wordt vooral dat onderdeel uitgebreider 
behandeld.4 Tot slot wordt de andere zijde van de medaille bekeken. In de tweede paragraaf van 
afdeling twee worden namelijk de belangrijkste wettelijke grenzen aan de journalistiek kort in 
herinnering gebracht. Ook hier is het niet onze betrachting een exhaustief overzicht te bieden van de 
geldende wetgeving en rechtspraak, maar veeleer om het juridisch decor te schetsen waartegen de 
journalistieke zelfregulering tot ontwikkeling komt.  

AFDELING 1. HET BELGISCH GRONDWETTELIJK KADER5  

RELEVANTE GRONDWETSARTIKELS - Nog vóór de plechtige afkondiging van de Belgische grondwet in 
februari 1831 had het Voorlopig Bewind al duidelijk stelling ingenomen vóór de persvrijheid. 
Artikel 1 van het Besluit van het Voorlopig Bewind van 16 oktober 1830, erkende het principiële 
recht van iedere burger om zijn mening vrij te uiten en te verspreiden “door alle mogelijke middelen 
van overreding en van overtuiging”. Artikel twee van datzelfde Besluit schrapte daarenboven in één 
 
                                                 
 
3  Voor een algemene toelichting bij het grondwettelijk regime, zie naast de in de voetnoten geciteerde werken, onder meer: 

D. VOORHOOF, Handboek Mediarecht, Brussel, Larcier, 2003, 478 p.; J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van 
meningsuiting, Antwerpen, Maklu, 1991, 2 v.; J. VELAERS, “De actuele toepassing van de grondwettelijke waarborgen 
inzake de vrijheid van de media”, in S. PARMENTIER en W. VANDENHOLE (eds.), Jaarboek van het interuniversitair centrum 
mensenrechten 1995-96, Antwerpen, Maklu, 1996, 83-109; J. VELAERS, “Vrijheid en verantwoordelijkheid: twee 
grondwettelijke waarden. Enkele beschouwingen over de artikelen 25 en 150 van de Grondwet”, in X (ed.), Justitie en 
Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 81-100; 
P. LEMMENS, Preadvies vrijheid van meningsuiting, Deventer, Kluwer, 2005, 103 p.; K. RIMANQUE, De Grondwet 
toegelicht, gewikt en gewogen, Mortsel, Intersentia, 2005, 444 p.; S. HOEBEKE en B. MOUFFE, Le droit de la presse, 
Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2000, 793 p.; A. BERENBOOM, E. DERIEUX e.a., Censuur: referaten van het colloquium van 16 
mei 2003, Brussel, Larcier, 2003, 217 p. 

4  Een tweede reden voor die ruimere aandacht is dat het thema in vergelijking met de grondwettelijke bescherming van de 
persvrijheid en de aansprakelijkheidsregimes voor onrechtmatige journalistiek vaak stiefmoederlijk behandeld wordt. 

5  Het huidige grondwettelijke kader kan uiteraard niet los gezien worden van artikel 10 EVRM. We verwijzen daarvoor naar 
wat daarover in deel II werd geschreven. 
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klap “elke wet of bepaling die de vrije uiting van de denkwijze en de verspreiding van de 
leerstelsels door middel van het woord, de drukpers of het onderwijs hindert”.6 Die lijn werd 
doorgetrokken in de Grondwet van 1831. Artikel 14 van die Grondwet – het huidige artikel 19 van 
de Grondwet– declameerde in algemene bewoordingen de vrijheid om op elk gebied zijn mening te 
uiten. Het werd aangevuld met twee artikelen, de huidige artikelen 25 en 150, waarin de 
drukpersvrijheid werd verankerd.7 De preferentiële positie van de uitingsvrijheid bleek overigens 
ook uit een ander grondwetsartikel. Artikel 139 van de Grondwet 1831 gaf uiting aan het 
voornemen om “binnen den kortst mogelijken tijd” een afzonderlijke perswet aan te nemen.8 
Aansluitend bij het grondwettelijk regime moet tot slot melding worden gemaakt van het Decreet 
van 20 juli 1831 op de drukpers, waarvan heel wat artikelen vandaag nog steeds van kracht zijn.9 
Dat laatste wijst dan weer op een andere eigenschap van de grondwettelijke bescherming van de 
uitingsvrijheid: de genoemde grondwetsartikelen vertonen een bijzonder stabiel karakter. Met 
uitzondering van de ‘correctionalisering’ van racistische persmisdrijven in 1999 hebben zij 
ongewijzigd de tand des tijds doorstaan.10

RATIO CONSTITUTIONIS - Uit de besprekingen van het Nationaal Congres die de vaststelling van de 
grondwet vooraf gingen, spreekt duidelijk de wil van de toenmalige grondwetgever om door middel 
van deze drie grondwetsartikelen een nagenoeg absolute persvrijheid te garanderen.11 Het feit dat in 
het Nationaal Congres nogal wat journalisten zetelden, was daar niet vreemd aan. Met de 
herinneringen aan de kwalijke gevolgen van censuur nog vers in het geheugen was de constituante 
er op dat moment meer dan ooit van overtuigd dat de risico’s van de vrijheid verkozen moesten 
worden boven de risico’s van de censuur.12  

§1. Beknopt overzicht van de relevante grondwettelijke bepalingen 

1. Artikel 19, 25 en 150 G.W. 1994 
VRIJHEID VAN MENINGSUITING - Het uitgangspunt van de grondwettelijke bescherming van de vrije 
meningsuiting ligt vervat in artikel 19 van de Belgische Grondwet op grond waarvan: “de vrijheid 
van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn 
mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van 
het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd”. Belangrijk voor deze context is dat de 
grondwetgever in 1831 bewust opteerde voor een ruim ingevulde vrijheid van meningsuiting die 
geldt voor alle burgers. Maar even belangrijk is dat de grondwetgever niettegenstaande zijn geloof 
in het belang van de uitingsvrijheid, meteen ook ruimte liet voor de bestraffing van misbruiken van 
die vrijheid. Ook voor de grondwetgever van 1831 kon de vrijheid dus geenszins een alibi worden 
voor onverantwoordelijkheid. Daarom maakt artikel 19 van de Belgische grondwet meteen een 

 
                                                 
 
6  Besluit van 16 oktober 1830 houdende Vrijheid van de drukpers, van het woord en van het onderwijs. Zie hierover onder 

meer: A. MAST en J. DUJARDIN, Belgisch Grondwettelijk recht, Gent, Story-Scientia, 1985, 544. 
7  Omwille van de leesbaarheid wordt hier telkens verwezen naar de artikelnummers uit de gecoördineerde grondwetstekst 

van 17 februari 1994, óók voor de periode voor 1994. 
8  Opgeheven bij de grondwetswijziging van 14 juni 1971, B.S. 8 juli 1971. 
9  Decreet 20 juli 1831 op de drukpers (Pasin. 1830-1831, I, 399; Nederlandse tekst: B.S. 19 december 1929), in 1882 

uitvoerig besproken door H. SCHUERMANS, Code de la presse, Brussel, Larcier, 1882, II, 571 e.v. Heel wat bepalingen van 
het Decreet zijn ook vandaag nog van kracht.  

10  Grondwetswijziging van 7 mei 1999, B.S. 29 mei 1999. 
11  Over deze ‘ratio constitutionis’: zie onder meer J. VELAERS, “Vrijheid en verantwoordelijkheid: twee grondwettelijke 

waarden. Enkele beschouwingen over de artikelen 25 en 150 van de Grondwet” in X (ed.), Justitie en Media. Referaten van 
het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 81 en J. VELAERS, “‘De 
censuur kan nooit worden ingevoerd’. Over de motieven van het censuurverbod”, in A. BERENBOOM, E. DERIEUX e.a., 
Censuur : referaten van het colloquium van 16 mei 2003, Brussel, Larcier, 2003, 17-21. 

12  J. VELAERS heeft het over “een viscerale afkeer van censuur” bij het Nationaal Congres in 1831 (J. VELAERS, “‘De censuur 
kan nooit worden ingevoerd’. l.c., 13). 
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uitzondering voor de bestraffing van misdrijven die “ter gelegenheid van het gebruik maken van die 
vrijheden worden gepleegd”.  

DRUKPERSVRIJHEID - De algemene bescherming van de vrijheid van meningsuiting wordt verder 
verbijzonderd voor wat de media betreft in de artikelen 25 en 150 van de grondwet. Artikel 25 van 
de Grondwet proclameert de vrijheid van drukpers: “De drukpers is vrij; de censuur kan nooit 
worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers”. 
De meerderheid van de auteurs is het er over eens dat de verwijzing naar censuur en borgstelling in 
artikel 25 van de grondwet niet exhaustief is, maar bedoeld is als een algemeen verbod op 
preventieve maatregelen ten aanzien van de pers.13 Die lezing vindt steun in de zonet geciteerde 
bekommernis van de grondwetgever in 1831 om de persvrijheid maximaal te beschermen.  

NUANCE – Opgemerkt moet worden dat er in de wetgeving en de rechtspraak – niettegenstaande het 
grondwettelijk verbod - een indrukwekkende reeks mogelijkheden van preventief-beperkende 
overheidstussenkomsten ten aanzien van de media terug te vinden is.14 In dat kader past 
bijvoorbeeld de controverse over de mogelijkheden van de kortgedingrechter om een verspreidings- 
of uitzendverbod uit te vaardigen.15 Parlementaire initiatieven om op dit punt duidelijkheid te 
scheppen, leidden totnogtoe niet tot een wettelijke regeling.16  

CASCADEAANSPRAKELIJKHEID: PRINCIPE – Artikel 19 van de Grondwet is als klassiek vrijheidsrecht er 
op gericht om een dam op te werpen tegen ongewenste inmengingen van de overheid in de vrijheid 
van meningsuiting. De bedreigingen voor die uitingsvrijheid komen echter niet alleen van buiten 
uit. Dat inzicht leefde ook al in 1831 bij de Belgische Grondwetgever, lang vóór 
communicatiewetenschappers het in schema’s goten. Om private censuur uit te sluiten en een einde 
te maken aan de praktijken van collectieve beroepen tegen schrijvers, uitgevers, drukkers en 
verspreiders, werd in 1831 een stelsel van getrapte aansprakelijkheid geïnstalleerd waardoor, 
wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, de uitgever, drukker of 
verspreider van een geschrift zich aan elke vorm van aansprakelijkheid kunnen onttrekken.17 Pas 
wanneer de schrijver onbekend is of buiten België woont, komen achtereenvolgens de uitgever, de 
drukker en de verspreider voor vervolging in aanmerking. Dat principe is verwoord in artikel 25 
G.W. (1994) en gekend als het mechanisme van de ‘cascade-aansprakelijkheid’ of het beginsel van 
de ‘getrapte aansprakelijkheid’. Recent werd nog door het Arbitragehof bevestigd dat dit principe 

 
                                                 
 
13  E. HUYTTENS, Discussion du Congrès national de la Belgique, deel I, 1844, 654, deel IV, 60-61; A. MAST en J. DUJARDIN, 

o.c., 567 ; J. DE MEYER, “Enkele overwegingen betreffende de drukpersvrijheid”, T.B.P. 1978, 3-6; J. VELAERS, “‘De 
censuur kan nooit worden ingevoerd’. …”, l.c., 17; L. NEELS, “De media in het geding”, T.B.P. 1981, 387. 

14  Voor een overzicht zie: J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, o.c., 835-840; D. VOORHOOF, 
Handboek mediarecht, 53 e.v. 

15  Cass. 29 juni 2000 (Leempoel en Ciné-Télé-Revue / Doutrèwe), A.J.T. 2000-01, 581; Auteurs & Media 2000 (weergave), 
afl. 4, 443, noot E. BREWAEYS; Arr. Cass. 2000, 1245; Bull. 2000, 1222; J.L.M.B. 2000, 1589, noot F. JONGEN; Jaarboek 
Mensenrechten 2000-01, 263, noot A. VERDOODT; Journ. proc. 2000, afl. 398, 25, noot F. TULKENS en A. STROWEL; 
Juristenkrant 2000 (weergave E. BREWAEYS), afl. 13, 12; Arr. Cass. 2001, 35, noot D. VOORHOOF; R.G.A.R. 2002, nr. 
13.473, noot. 

16  Parl. St. Senaat 1991-92 (B.Z.), nr. 299/1 (J. DARAS, F. LOZIE en J.-F. VAES), Parl. St. Kamer 1991-92 (B.Z.), nr. 370/1 (H. 
SIMONS en H. Van DIENDEREN) en vooral Parl. St. Kamer 1995-96, nr. 306 (D. VAN DER MAELEN, R. LANDUYT en D. 
VANDENBOSSCHE). 

17  Artikel 25 Grondwet vormt aldus een uitzondering op de gewone regels inzake deelneming uit het strafwetboek. Op grond 
van artikel 66 Sw. worden immers in principe ook diegenen die rechtstreeks hebben meegewerkt aan de uitvoering van de 
misdaad of het wanbedrijf of diegenen zonder wiens bijstand de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden 
gepleegd, gestraft als daders van die misdaad of dat wanbedrijf. De bijzondere regeling van artikel 25, tweede lid G.W. 
sluit evenwel niet uit dat de hoofd-/eindredacteur of de uitgever civiel aansprakelijk kan worden gesteld als mede-auteur of 
omwille van een eigen bijdrage tot het onrechtmatig karakter van de publicatie (Cass. 29 juni 2000, Journ. proc. 2000, afl. 
398, 24, noot F. TULKENS en A. STROWEL; Auteurs & Media 2000, afl. 4, 443, noot E. BREWAEYS; Arr. Cass. 2001, afl. 1, 
35, noot D. VOORHOOF. Zie ook A. VERDOODT, “Het Hof van Cassatie en de interpretatie van artikel 25 van de Grondwet”, 
in S. PARMENTIER en W. VANDENHOLE (eds.), Jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten 2000-2001, 
Antwerpen, Maklu, 2002, 266-274).  
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gezien moet worden als “een essentieel element van de grondwettelijke bescherming van de 
persvrijheid”.18

Cascadeaansprakelijkheid en audiovisuele media - Hoewel dit principe vrij eenvoudig lijkt en al sinds 
1831 ongewijzigd deel uitmaakt van de Grondwet, bestaat er tot op de dag van vandaag discussie 
over de toepassing ervan.19 Een eerste traditioneel discussiepunt heeft betrekking op de vraag of het 
beginsel van de getrapte aansprakelijkheid ook geldt voor de audiovisuele media en de nieuwe 
communicatietechnologieën. De meeste auteurs lijken het er over eens dat in de actuele stand van 
het recht moet worden aangenomen dat de cascadeaansprakelijkheid alleen van toepassing is voor 
de schrijvende pers. Ook de rechtspraak heeft hieromtrent inmiddels vaste lijnen ontwikkeld.20 Dat 
standpunt steunt op een cassatie-arrest van 9 december 1981 waarin het Hof stelt: “L’article 25 de la 
Constitution est étranger aux émissions de télévision ou de télédistribution, celles-ci n’étant pas des 
modes d’expression de la pensée par des écrits imprimés”.21 Nochtans zijn er eveneens een aantal 
rechterlijke uitspraken en doctrinale bijdragen te noteren waarin de cascadeaansprakelijkheid op 
basis van een evolutieve interpretatie van de Grondwet ook op radio en televisie wordt toegepast of 
bepleit.22  

Cascadeaansprakelijkheid en burgerrechtelijke aansprakelijkheid – Een tweede moeilijkheid heeft 
betrekking op de vraag of het beginsel toepassing vindt in civiele zaken. Daar waar iedereen het er 
over eens is dat het beginsel toepassing moet vinden bij de strafrechtelijke vervolging van 
drukpersmisdrijven23, werden in de rechtspraak en rechtsleer lange tijd tegengestelde visies vertolkt 
over de toepassing ervan in civiele zaken. Midden jaren negentig bevestigde het Hof van Cassatie 
dat het principe van de getrapte aansprakelijkheid ook geldt voor burgerrechtelijke vorderingen die 
voortvloeien uit persmisdrijven. In een arrest van 31 mei 1996 verbrak het Hof meer bepaald een 
arrest van het Hof van Beroep te Luik waarin de verantwoordelijke uitgever samen met de 
geïdentificeerde en in België wonende auteur civielrechtelijk veroordeeld was. Deze gezamenlijke 
veroordeling stond volgens het Hof van Cassatie op gespannen voet met artikel 25 van de grondwet, 
dat “aan uitgevers, drukkers en verspreiders het privilege toekent om zich te onttrekken aan elke 
aansprakelijkheid, zowel strafrechtelijk als civielrechtelijke, wanneer de schrijver bekend is en zijn 
domicilie in België heeft; dat het in die zin een beperking invoert op de toepasselijkheid van artikel 
1382 B.W.”.24 Dit arrest heeft echter niet alle twijfel weggenomen. Er blijft onenigheid over de 

 
                                                 
 
18  Arbitragehof 22 maart 2006, nr. 47/2006, www.arbitrage.be.  
19  Onder de talrijke doctrinale bijdragen over de draagwijdte die aan dit principe moet worden toegekend zie onder meer: M. 

HANOTIAU, “La responsabilité en cascade en matière civile (noot onder Cass. 31 mei 1996)”, R.C.J.B. 1998, 359-387; P. 
ROBERT, “La responsabilité civile du journaliste”, Auteurs & Media 2000, 18-26; D. VOORHOOF, “De regel van de getrapte 
verantwoordelijkheid: van de 19de naar de 21ste eeuw? (noot onder Cass., 31 mei 1996)”, Arr. Cass. 1996, 385-389. 

20  D. VOORHOOF, Handboek mediarecht, 77. 
21  Cass. 9 december 1981, Pas. 1982, I, 482. 
22  Brussel 25 mei 1993, J.T. 1994, 104, noot F. JONGEN; Brussel 19 februari 1985, R.W. 1985-86, 806, noot J. CEULEERS; 

Corr. Brussel 29 juni 1990, geciteerd in F. JONGEN, “Droit des médias. Chronique de jurisprudence annuelle”, Journ. proc. 
1991, afl. 197, 15; Kort Ged. Rb. Brussel 4 juni 2003, Journ. proc. 2003, afl. 462, 23, noot F. JONGEN. 

23  E. MONTERO, “La responsabilité civile des médias”, o.c., 103-108. Zie ook E. MONTERO, “Les responsabilités liées à la 
diffusion d’informations illicites ou inexactes sur l’Internet”, in E. MONTERO (ed.), Internet face au droit, Cahiers du 
C.R.I.C., Brussel, Kluwer, 1997, 111-137. 

24  Eigen vertaling: “confère aux éditeurs, imprimeurs et distributeurs, le privilège de pouvoir se soustraire à toute 
responsabilité, tant pénale que civile, lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique; qu’il apporte, dans cette mesure, 
une restriction à l’applicabilité de l’article 1382 du Code civil”. Cass. 31 mei 1996 (Criel / Lousberg), Bull. 1996, 559, 
concl. J. LECLERCQ; R.Cass. 1996, 389, Pas. 1996, I, 559; R.C.J.B. 1998, 357, noot M. HANOTIAU; Arr. Cass. 1996, 389, 
noot D. VOORHOOF; TRD&I 1996, afl. 8, 16; J.T. 1996, 597; Auteurs & Media 1996, 363, noot F. JONGEN; R.W. 1996-97, 
565; C.D.P.K. 1997, 412, noot A. SCHAUS. Het Hof zocht daarmee opnieuw aansluiting bij oude Cassatie-rechtspraak 
(Cass. 24 januari 1863, Pas. 1864, I, 110 en Cass. 14 juni 1883, Pas. 1883, 267). Voor meer toelichting bij de controverse 
in de rechtsleer en de rechtspraak zie bijvoorbeeld E. MONTERO, “La responsabilité civile des médias” in A. STROWEL en F. 
TULKENS (eds.), Prévention et réparation des préjudices causés par les médias, Brussel, Larcier, 1998, 95-134. Voor een 
bespreking van de casssatie-rechtspraak, zie onder meer: J. VELAERS, “De actuele toepassing van de grondwettelijke 
waarborgen inzake de vrijheid van de media”, in S. PARMENTIER en W. VANDENHOLE (eds.), Jaarboek van het 
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vraag of het cassatie-arrest betrekking heeft op alle gevallen van civiele aansprakelijkheid, of alleen 
op de quasi-delictuele aansprakelijkheid.25  

Cascadeaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor ondergeschikten - Een laatste punt van 
onduidelijkheid betreft de vraag hoe de toepassing van deze getrapte aansprakelijkheid 
gecombineerd moet worden met de regels van artikel 1384 B.W. Op basis van dat artikel brengt een 
fout van een journalist-aangestelde immers een onweerlegbaar vermoeden van aansprakelijkheid 
van zijn aansteller met zich mee, daar waar het stelsel van getrapte aansprakelijkheid van artikel 25, 
lid 2 G.W. nu precies de aansprakelijkheid wil beperken tot de auteur. Eenzelfde moeilijkheid duikt 
op over de toepassing van artikel 18 W.A.O.-wet. Dat artikel beschermt werknemers tegen 
aansprakelijkheidsclaims voor schade die zij aan hun werkgever of derden berokkenen in de 
uitvoering van hun overeenkomst, tenzij die schade te wijten is aan bedrog, zware schuld of een 
gewoonlijk voorkomende lichte fout. Doordat artikel 18 W.A.O. er precies op gericht is om de 
werknemer te beschermen tegen vervolging, staat het op gespannen voet met de cascaderegeling 
van artikel 25 G.W.26 Die spanning werd recent aan het Arbitragehof voorgelegd. Antwoordend op 
een prejudiciële vraag liet dat Hof begin 2006 noteren dat een correcte lezing van artikel 25 G.W. 
impliceert dat artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten niet van 
toepassing is op journalisten die hun activiteit als schrijver uitoefenen onder een 
arbeidsovereenkomst.27  

Over de opportuniteit van het cascadebeginsel - Uit het voorgaande mag blijken dat, vooral door 
toedoen van het Hof van Cassatie en het Arbitragehof, de juridische contouren van het 
cascadebeginsel de voorbije jaren duidelijker geworden zijn. Dat alles belet niet dat in de rechtsleer 
nog geregeld vraagtekens worden geplaatst bij de houdbaarheid van het cascadebeginsel. In ieder 
geval is duidelijk dat de context waarin het journalistieke werk dient te gebeuren sterk geëvolueerd 
is tussen 1831 en nu. Journalisten zijn nu vaak verbonden door een arbeidsovereenkomst en maken 
deel uit van een sterk functioneel gedifferentieerde redactie. Een mediabericht is nog uiterst zelden 
het werk van een individuele journalist, maar vloeit voort uit de samenwerking tussen journalisten, 
eindredacteurs, fotografen, camera- en geluidsmedewerkers, … Zij dienen bovendien te passen in 
het redactioneel en commercieel beleid van het medium. Men kan zich bijgevolg afvragen of het 
nog langer opportuun is om de volledige aansprakelijkheid af te wentelen op de journalist, met 
uitsluiting van diegenen die de krijtlijnen voor het journalistieke werk bepalen. Bovendien rijst de 
vraag naar de opportuniteit en verantwoording van dit beginsel dat zich alleen uitstrekt tot de 
journalisten van de schrijvende pers. Op journalisten van de audiovisuele media is het principe 

 
                                                 
 

interuniversitair centrum mensenrechten 1995-96, Antwerpen, Maklu, 1996, 83-109 en D. VOORHOOF, “De regel van de 
getrapte aansprakelijkheid van de 19de naar de 21ste eeuw?”, R.Cass. 1996, 385-389. 

25  Recent nog oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dat artikel 25 van de Grondwet geen onderscheid maakt 
naargelang het karakter van de vervolging, “zodat zowel de burgerlijke als strafrechtelijke vorderingen onder het 
toepassingsgebied vallen” (Rb. Antwerpen 9 januari 2006, A.R. nr. 05/1650/A, E. Di Rupo t. C. Barrezeele (journalist), H. 
Maertens (verantwoordelijke uitgever) en N.V. Uitgeversbedrijf Tijd). 

26  Voor een arrest dat toepassing maakt van artikel 18 W.A.O. en bijgevolg de aansprakelijkheid van de journalist-werknemer 
beperkt tot de gevallen van zware fout en gewoonlijk voorkomende lichte fout, zie bijvoorbeeld: Brussel 5 februari 1999, 
Auteurs & Media 1999, 274, noot F. RINGELHEIM; Journ. proc. 1999, afl. 367, 26, noot F. JONGEN; R.G.A.R. 2000, nr. 
13.296. In casu was het Hof van Beroep van oordeel dat er sprake was van een zware fout aangezien “geen enkele redelijke 
journalist, beschikkende over dezelfde anciënniteit als de appellant, die werkt voor een dagblad als 'Le Soir Illustré' (…) 
zijn artikel (zou) hebben voorzien van een foto uit het privé-leven van een persoon zonder diens toestemming, terwijl de 
publicatie ervan niet nuttig was voor de informatie van het publiek”. 

27  Voor het antwoord van het Arbitragehof op de prejudiciële vraag van het Hof van Beroep te Brussel, zie: Arbitragehof nr. 
47/2006 van 22 maart 2006, www.arbitrage.be. (Zie ook verder: p. 473 e.v.). Voor de eerste besprekingen van het arrest in 
de rechtsleer, zie : D. VOORHOOF, “Getrapte verantwoordelijkheid geldt ook voor journalist-werknemer”, De Juristenkrant 
2006, afl. 128, 16-17; P. DEFOURNY, “Responsabilité de la presse. La faute légère accidentelle du journaliste, l’article 25, 
alinéa 2, de la Constitution et l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail”, J.L.M.B. 2006, afl. 32, 
1390; E. MONTERO, “Quand la responsabilité en cascade cessera-t-elle de faire des vagues ?”, J.T. 2006, afl. 6231, 459 e.v. 
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immers niet van toepassing. Evenmin is duidelijk wat de draagwijdte van het principe is ten aanzien 
van de internetjournalistiek of nieuwsoortige nieuwskanalen.28  

BEVOEGDHEID HOF VAN ASSISEN - Een derde grondwettelijke waarborg ten aanzien van de pers is 
vervat in artikel 150 van de Grondwet.29 De berechting van drukpersmisdrijven, met uitzondering 
van drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie zijn ingegeven, komt volgens dat artikel toe 
aan het Hof van Assisen. De grondwetgever van 1831 was van mening dat een volksjury, als 
emanatie van de publieke opinie, het best geplaatst was om misdrijven die verband hielden met de 
vrije meningsuiting te beoordelen.30  

UITZONDERLIJKHEID VAN DE PROCEDURE - De geschiedenis heeft echter uitgewezen dat die keuze van 
de grondwetgever ertoe geleid heeft dat niet het Hof van Assisen, maar de civiele rechtbank het 
centrale forum is geworden voor de discussies over de grenzen van de persvrijheid.31 Van de 
bevoegdheid van het Hof van Assisen inzake perszaken is immers maar zelden gebruik gemaakt.32 
Enerzijds vond men het in veel gevallen niet opportuun om een jury samen te roepen voor de 
beoordeling van een drukpersmisdrijf.33 Naast het terughoudend vervolgingsbeleid van de parketten 
en de onmogelijkheid van rechtstreekse dagvaarding, speelt daarin ook de gedachte mee dat de 
vervolging van deze misdrijven voor een volksjury net bijkomende ruchtbaarheid zou kunnen geven 
aan - per definitie betwiste - geschriften.34 Anderzijds is het begrip drukpersmisdrijf, bij gebreke 
aan een (grond-)wettelijke omschrijving restrictief ingevuld door de rechtspraak, zodat de lijst van 
de misdrijven die daadwerkelijk aan de jury moeten worden voorgelegd, beperkt is. In een arrest uit 
1979 gaf het Hof van Cassatie met name aan dat drukpersmisdrijven “misdrijven zijn waarbij op de 
rechten van de maatschappij of van de burgers inbreuk wordt gemaakt door het misbruik van de 
 
                                                 
 
28  F. JONGEN merkte in 1991 al bijvoorbeeld op: “Il n’est pas normal qu’on puisse poursuivre un journaliste seul, 

indépendamment de la rédaction qui a couvert ses écrits” (F. JONGEN, “La responsabilité pénale et civile de la presse”, 
Journ. proc. 1991, afl. 196, 11). Zie recenter bijvoorbeeld ook: F. JONGEN, “Droits de l’homme et médias”, in X. (ed.), Le 
point sur les droits de l’homme, Formation Permanente CUP, 2000, afl. 5, 163 ; D. VOORHOOF, “Getrapte 
verantwoordelijkheid geldt ook voor journalist-werknemer”, De Juristenkrant 2006, afl. 128, 16-17. 

29  Voor de volledigheid weze nog vermeld dat er nog enkele specifieke procedurele regels van toepassing zijn op 
drukpersmisdrijven. ‘Drukperswanbedrijven’ kunnen op grond van artikel 8 in fine van het Decreet van 19 juli 1831, zoals 
aangevuld door artikel 5 W. 19 juli 1934, geen aanleiding geven tot voorlopige hechtenis. Inzake drukpersmisdrijven is 
bovendien alleen het Hof van Assisen bevoegd om de internering te gelasten en dit slechts met eenparigheid van stemmen 
van het Hof en de gezworenen (zie de artikelen 7 en 10 Wet Bescherming van de Maatschappij). Inzake 
drukpersmisdrijven kan het sluiten der deuren slechts met eenparigheid van stemmen worden uitgesproken (artikel 148 lid 
2 GW). Sommige drukpersmisdrijven tot slot, verjaren reeds na 3 maanden vanaf de dag waarop zij gepleegd werden 
(artikel 2, 3 en 4 Decreet van 20 juli 1831 op de drukpers; artikel 8 W. 6 april 1847 tot bestraffing van de beledigingen aan 
de Koning). 

30  Deze keuze was opnieuw niet vreemd aan het wantrouwen ten aanzien van de gewone rechtbanken dat was overgebleven 
uit de periode van de Nederlandse overheersing. Tijdens het vijftienjarige bewind van Willem I werden meer dan vijftig 
vervolgingen ingespannen tegen de pers. Op één uitzondering na betroffen het steeds kranten die in het Zuiden verschenen. 
J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, o.c., 101; 131-133. 

31  J. VELAERS, “‘De censuur kan nooit worden ingevoerd’. l.c., 21. François JONGEN klaagt in dat verband over een 
‘hypertrophie’ van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (zie verder bij de bespreking van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, p. 465 e.v.). 

32  Er zijn slechts een handvol gevallen bekend die door het Hof van Assisen werden berecht. In 1932 werd een journalist van 
Le Drapeau rouge voor het Hof van Assisen gebracht omdat hij een beledigend artikel over koning Albert I had 
geschreven. Het Hof van Assisen van Henegouwen veroordeelde op 28 juni 1994 twee leden van de inmiddels ontbonden 
Parti des Forces Nouvelles (PFN) tot zes maanden effectieve gevangenisstraf voor lidmaatschap van een racistische 
organisatie zoals dit onder meer bleek uit publicaties en pamfletten. In deze zaak werd de kwalificatie van de 
tenlasteleggingen als persmisdrijven aangevochten tot voor het Hof van Cassatie (Cass. 19 mei 1993, J.T. 1993, 573; T.V.R. 
1993, 171). Na het Cassatie-arrest verwees de K.I. Bergen de zaak naar het Hof van Assisen (K.I. Bergen 14 januari 1994, 
J.L.M.B. 1994, 506, noot F. JONGEN; R.D.P. 1994, 1030, noot en Assisen Bergen 28 juni 1994, J.L.M.B. 1994, 506-520, 
noot F. JONGEN, “Un délit de presse devant la Cour d’assises”). 

33  A. MAST en J. DUJARDIN, o.c., 571. Zij geven verder als redenen: de procedurele complexiteit en het aleatoir karakter van 
de uitspraken van de jury. 

34  Opgemerkt moet worden dat ook civielrechtelijke procedures de nodige weerklank krijgen in de media. Denken we maar 
aan de ophef omtrent het boek Uitgeverij Guggenheimer van Herman BRUSSELMANS of de procedure van het Belgische 
koningshuis tegen het boek Dossier Pédophilie, le scandale de l'affaire Dutroux van Jean NICOLAS. 
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uiting van een mening door middel van gedrukte en ruchtbaar gemaakte geschriften”.35 Vallen zo 
buiten de notie drukpersmisdrijf: strafbare meningen geuit door middel van een cd, in een radio-
uitzending of door het gebruik van het medium televisie.36 Dergelijke misdrijven zullen bijgevolg 
voor de gewone rechtbanken vervolgd kunnen worden. Ook afbeeldingen, tekeningen, karikaturen, 
foto’s en filmbeelden kunnen volgens het Hof van Cassatie op zichzelf geen drukpersmisdrijf 
inhouden, aangezien - volgens betwiste, maar constante - cassatierechtspraak een mening uitsluitend 
via teksten kan worden uitgedrukt.37 Bijgevolg zullen zij volgens de heersende rechtspraak slechts 
aanleiding geven tot drukpersmisdrijven wanneer zij de illustratie zijn van begeleidende 
geschriften.38

NAAR EEN ‘CORRECTIONALISERING’ VAN DRUKPERSMISDRIJVEN? - De feitelijke depenalisering van 
drukpersmisdrijven heeft de voorbije jaren tot heel wat controverse aanleiding gegeven. Sommigen 
pleitten daarbij voor een algehele herwaardering van de strafrechtelijke berechting van 
persmisdrijven39; anderen verkozen een status quo of pleitten zelfs voor een uitbreiding van de 
bevoegdheid van het Hof van Assisen. Ook de wetgever nam zich een aantal keer voor om de 
bevoegdheidsregeling in perszaken te herbekijken. In de loop der jaren werd artikel 150 van de 
Grondwet dan ook verschillende keren voor herziening vatbaar verklaard. Nu eens streefde de 
preconstituante ernaar om de bevoegdheid van het Hof van Assisen af te schaffen en ook 
drukpersmisdrijven aan de bevoegdheid van de gewone correctionele rechtbanken toe te 
vertrouwen; dan weer werd voorgesteld om de bevoegdheid van het Hof van Assisen uit te breiden 
tot de audiovisuele media. Verder dan de bekende ‘correctionalisering’ van drukpersmisdrijven die 
door racisme of xenofobie zijn ingegeven in 1999 is het echter vooralsnog niet gekomen.40  

2. Relevantie voor het ontstaan en de uitbouw van journalistieke zelfregulering in 
België en Vlaanderen 

Uit deze – uiterst beknopte – overschouwing van het grondwettelijk kader, onthouden we enkele 
opvallende kentrekken die mede bepalend zullen zijn voor de wijze waarop de journalistieke 
zelfregulering in België en Vlaanderen vorm heeft gekregen. 

1. GEEN BIJZONDERE POSITIE JOURNALIST - Om te beginnen valt meteen op dat de journalist of 
journalistiek als dusdanig niet wordt genoemd. De grondwet erkent enerzijds het recht van eenieder 
 
                                                 
 
35  Cass. 10 juli 1871, Pas. 1872, I, 17; Cass. 11 december 1979, Arr. Cass. 1979-80, 452. Voortbouwend op deze 

omschrijving onderscheiden de rechtspraak en rechtsleer vier constitutieve bestanddelen van een persdelict: a) de uiting van 
een mening of een gedachte; b) waarbij sprake is van een misbruik van de vrijheid van meningsuiting die strafbaar is 
gesteld op grond van een wettelijke bepaling (voorbeelden hiervan zijn laster en eerroof (artikel 443 Sw.), pornografie 
(artikel 383 Sw.), aanzetten tot haat en negationisme); c) de strafbare meningsuiting moet tot uiting komen in een gedrukt 
geschrift en d) aan het geschrift moet een daadwerkelijke publiciteit worden gegeven. (L. DUPONT, Beginselen van 
strafrecht, Leuven, Acco, 2000, 88-90). 

36  Cass. 9 december 1981, Arr. Cass. 1981-82; Pas. 1982, I, 482, concl. J. KRINGS; J.T. 1983, 133, concl. KRINGS en noot L. 
GOFFIN en M. MAHIEU). Deze Cassatie-rechtspraak is niet onbetwist. 

37  Zie bijv. Cass. 7 december 1971, Pas. 1972, I, 341. 
38  Slechts onder die hypothese worden zij door deze rechtspraak gezien als de directe uitdrukking van een gedachte (L. 

DUPONT, Beginselen van strafrecht, Leuven, Acco, 2000, 88-89). 
39  Zie bijvoorbeeld de bijdrage van F. JONGEN, in X., Mélanges offerts à Michel Hanotiau, Brussel, Bruylant, 2000, 53-88 en 

in diezelfde bundel: P. LEGROS, “Liberté de la presse, immunité pénale et hiérarchie des valeurs”, l.c., 113-121. Opgemerkt 
moet worden dat de term ‘correctionalisering’ hier oneigenlijk wordt gebruikt. 

40  De grondwetswijziging kwam er onder meer in het licht van de door België ondertekende internationale verdragen als het 
VN-Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie en artikel 26 van het 
Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerlijke en politieke rechten. Sinds de grondwetswijziging van 7 
mei 1999 (B.S. 29 mei 1999) behoren dergelijke drukpersmisdrijven dus tot de bevoegdheid van de correctionele 
rechtbanken. Deze piste kreeg de voorkeur boven een herziening van de procedure voor het Hof van Assisen die een 
daadwerkelijke berechting van deze misdrijven mogelijk zou maken (Wetsvoorstel strekkende tot het invoeren van een 
summiere rechtspleging voor het Hof van Assisen om daadwerkelijke bestraffing van racistische drukpersmisdrijven te 
bewerkstelligen, Parl. St. Senaat 1996-97, nrs. 472/1, 472/2 en 472/4, 5). Ondertussen zijn de eerste veroordelingen voor 
racistische drukpersmisdrijven een feit (Corr. Brugge 23 april 2002, Auteurs & Media 2002, afl. 5, 463-467). 
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op vrije meningsuiting en voorziet anderzijds in een bijzondere bescherming voor wie zich bedient 
van de drukpers. Verwijzingen naar de auteur van een geschrift zijn er alleen in het beginsel van de 
getrapte aansprakelijkheid van artikel 25, lid 2 van de grondwet.  

2. TERUGHOUDENDE POSITIE WETGEVER - Een tweede belangrijke vaststelling is dat het Belgische 
grondwettelijk regime vertrekt vanuit een ruime, vaak zelfs (maar ten onrechte) als ‘absoluut’, 
omschreven persvrijheid. Niet alleen bij de pers zelf had de geschiedenis een bijna ‘instinctmatige’ 
afkeer “tegen om het even welke vorm of uiting van inmenging van Overheid en Regering in de 
persaangelegenheden” teweeggebracht.41 De ervaringen met de beknotting van de persvrijheid 
tijdens het Hollandse Bewind zorgden ervoor dat het geloof in de vrijheid van mening en expressie 
zich ook stevig genesteld had in de overtuiging van de Belgische wetgever. Het resultaat is dat de 
wetgever – en met hem ook de rechterlijke macht – zich gedurende lange tijd bescheiden heeft 
opgesteld in persaangelegenheden, zélfs in die – zeldzame – gevallen waarin er vanuit persmiddens 
zelf op een overheidsinterventie werd aangedrongen.42 In de literatuur is daarom wel eens 
gesproken over een ‘gentlemen’s agreement’ in de driehoeksverhouding tussen de pers, de wetgever 
en het gerecht. De wederzijdse houding was er één van ‘beleefde afstandelijkheid’.  

3. WEINIG SPECIFIEKE REGELS VOOR JOURNALISTIEK - Dat alles maakt dat er in België, naast de 
grondwettelijk verankerde vrijheid van meningsuiting en de wettelijke bepalingen met betrekking 
tot de titel van beroepsjournalist, weinig specifieke regels van toepassing zijn op het journalistieke 
beroep. De wetgever is slechts een beperkt aantal keer tussenbeide gekomen, vaak na lange 
wachtperiodes, op aandringen van de perswereld zelf en dan nog met mate. Tot een algemene 
inhoudelijke regelgeving ten aanzien van het journalistieke beroep is het nooit gekomen. Dat 
bevestigde ook de afdeling wetgeving van de Raad van State bij de voorbereidingen van het BRTN-
decreet van 1991: “Er bestaan in België geen bij of krachtens een wet of reglement vastgelegde 
algemene ‘regels van de journalistieke plichtenleer’ omdat men steeds ervan uitgegaan is dat de 
vrijheid van mening en de vrijheid van pers zich ertegen verzetten dat de overheid dergelijke regels 
vaststelt”. De Raad van State vervolgt: “In het domein van radio- en televisie, zou de Vlaamse Raad 
wel regels ter bescherming van de omroepjournalisten kunnen aannemen.”43 Het is in ieder geval 
nooit tot een bijzondere perswet gekomen waarin algemene bepalingen van de journalistieke 
plichtenleer zijn opgenomen.44 De concrete inhoudelijke invulling van de professionele rechten en 
plichten van de journalist is dus voor een belangrijk deel aan de beroepsgroep zelf overgelaten, die 
zich daarbij voornamelijk steunt op de Verklaring der Plichten en rechten van de Journalist uit 1974 
van de Internationale Federatie van Journalisten en de Belgische Code van Journalistieke 
Beginselen uit 1982. De keerzijde van deze medaille is dat de Belgische wetgever ook op het vlak 
van de erkenning van de rechten van journalisten een beleid van non-interventie heeft gehanteerd. 

 
                                                 
 
41  P. KLUYSKENS, “Inleidend woord”, in X., Persraden pro en contra. Referaten van het Zevende Vlaams Congres voor 

Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 7. 
42  De journalistenverenigingen waren vooral in twee materies vragende partij voor een wetgevend optreden: ter bescherming 

van het sociaal statuut van journalisten en ter bescherming van het journalistieke bronnengeheim.  
43  Aanvullend advies van de Raad van State over het voorstel van decreet houdende het statuut van de Belgische radio en 

televisie omroep van de Vlaamse Gemeenschap en het voorstel van decreet houdende oprichting en regeling van het statuut 
van een Vlaamse openbare radio-omroepmaatschappij en een Vlaamse openbare televisie-omroepmaatschappij. R.v.St. 
(advies afd. Wetgeving) 16 juli 1990, Parl. St. Vl. R. 1989-90, nr. 349/5, 3.  

44  Een onderzoek naar de wetgeving in de twaalf lidstaten van de Europese Unie van voor de uitbreiding van 1994 toonde aan 
dat dergelijke bijzondere wetgeving op dat ogenblik wel bestond in Italië (met betrekking tot de rechten en plichten van 
journalisten), Luxemburg, Portugal, Frankrijk en Denemarken. Dat laatste land zette in 1992 de ethische code van 
journalisten om in wetgeving. M. BERLINS, C. GRELLIER en H.N. KRUUSE (eds.), “The rights and duties of journalists in the 
twelve member states of the European Union”, Maastricht, 1994, geciteerd door U. SONNENBERG (ed.), Organising Media-
accountability – Experiences in Europe, Maastricht, European Journalism Centre, 1997, 17. 
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Dat verklaart onder meer waarom de wettelijke bescherming van het bronnengeheim zo lang op 
zich heeft laten wachten.45  

4. WEL VEEL NIET-SPECIFIEKE REGELS EN INDIRECTE STURING - Anderzijds mag het ontbreken van een 
algemeen wettelijk kader voor de journalistieke rechten en plichten niet leiden tot de conclusie dat 
journalisten zich in een juridisch vacuüm bevinden. Het beeld van de algemene terughoudendheid 
van de overheid moet met andere woorden worden bijgestuurd. Heel wat aspecten daarvan komen 
in de loop van deel nog verder aan bod. Wat hierna komt is daaruit slechts een eerste verkennend 
overzicht. 

Algemene regelgeving - Om te beginnen staan journalisten uiteraard geenszins boven de wet. Tal van 
regels uit het burgerlijk recht en het strafrecht viseren weliswaar niet uitdrukkelijk journalisten, 
maar grijpen desalniettemin in in verschillende aspecten van het nieuwsproces. Er zijn vooreerst 
regels die betrekking hebben op de nieuwsgaring. Gedacht kan daarbij bijvoorbeeld worden aan de 
regels omtrent de openbaarheid van bestuur waarop ook journalisten zich kunnen beroepen om 
inzage te krijgen in bepaalde bestuursdocumenten. Anderzijds dienen journalisten zich bij het 
vergaren van informatie te houden aan de strafbepalingen inzake de onschendbaarheid van de 
woning46, de strafbaarstelling van valsheid in geschriften of valse naamdracht47 en de bescherming 
van het briefgeheim.48 Van belang zijn voorts de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van 
privé-communicatie en telecommunicatie en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Een tweede set 
regels richt zich op de inhoud van de nieuwsberichtgeving. Voor de hand liggende voorbeelden zijn 
de bepalingen uit het strafwetboek en bijzondere wetgeving die strafbare meningsuitingen 
definiëren zoals de wetgeving inzake racisme, xenofobie en discriminatie of de bepalingen inzake 
laster en eerroof.49 Verder zijn er een aantal juridische normen die journalisten beschermen in de 
uitoefening van hun beroep. Daarbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan de bepalingen uit 
het auteursrecht.  

Specifieke regelgeving - Op een aantal beperkte punten is er bovendien een specifieke regelgeving van 
toepassing. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de wet op het recht van antwoord van 1961 en het 
decreet op het recht van informatie, het recht van antwoord en het recht van mededeling van 2003 
die later meer uitgebreid ter sprake komen. Er is ook de eerder aangehaalde wet van 1963 op de titel 
van beroepsjournalist en de wetgeving omtrent het aanvullend pensioen voor journalisten. In de 
sfeer van de gerechtsverslaggeving verbieden de artikelen 1270, 1306 en 1309 van het Gerechtelijk 
Wetboek de weergave van de debatten in echtscheidingszaken door middel van de pers. Ook artikel 
35 van de wet op het politieambt50 en de opeenvolgende ministeriële omzendbrieven over de 

 
                                                 
 
45  België was tot voor kort, samen met Luxemburg en Nederland, één van de weinige Europese landen waar een wettelijke 

erkenning en omkadering van het journalistiek bronnengeheim, één van de centrale regels uit de journalistieke deontologie, 
ontbrak (D. Voorhoof, “The protection of journalistic sources: Recent developments and actual challenges”, paper 
voorgesteld op een conferentie van de Raad van Europa, Luxemburg, 30 september – 1 oktober 2002). De wet van 7 april 
2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen (B.S. 27 april 2005) bracht daar verandering in. Zie daarover o.a.: E. 
BREWAEYS, “Informatiebronnen van journalisten”, NjW 2005, 542-551; J. CEULEERS, “De journalistieke bronnen wettelijk 
beschermd”, R.W. 2005-2006, 48-52; F. JONGEN, “La Belgique, modèle de protection pour le secret des sources?”, 
Légipresse 2005, afl. 222, 71-73; K. LEMMENS, “La protection des sources journalistiques. Un commentaire de la loi du 7 
avril 2005”, J.T. 2005, 669-676 en D. VOORHOOF, “Screenen van telefoongesprekken van journaliste De Morgen bewijst 
dat wet bescherming journalistieke bronnen nodig is”, Auteurs & Media 2005, afl. 1, 7-10. 

46  Artikel 439 Sw. 
47  Artikel 227 e.v. Sw. 
48  Artikel 460 Sw.  
49  Artikel 443 tot 452 Sw. 
50  Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, B.S. 22 december 1992: “De politieambtenaren) mogen aangehouden, 

gevangen of opgehouden personen, buiten noodzaak, niet aan publieke nieuwsgierigheid blootstellen.  
Zij mogen deze personen zonder hun instemming niet onderwerpen of laten onderwerpen aan vragen van journalisten of 
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verhouding tussen de pers en het gerecht, de politiediensten of de brandweer passen in dit kader.51 
Ter bescherming van minderjarigen verbiedt artikel 433bis Sw. de publicatie en verspreiding van 
het verslag van de debatten voor de jeugdkamers van de hoven der beroep of voor de 
jeugdrechtbanken door middel van de media.52 Artikel 378bis van het Strafwetboek tot slot verbiedt 
de publicatie en verspreiding door middel van de media van teksten, tekeningen, foto’s of beelden 
waaruit de identiteit kan blijken van personen die het slachtoffer zijn van aanranding van de 
eerbaarheid of verkrachting. 

Indirecte regulering - Tot slot moet worden opgemerkt dat de overheid zich doorgaans weliswaar 
beheersd opstelt ten aanzien van de directe regulering van de rechten en de plichten van 
journalisten, maar dat zij desalniettemin op vele indirecte wijzen bijdraagt tot de ondersteuning of 
uitwerking ervan. In dat verband kan gedacht worden aan de overheidssteun aan algemene 
maatschappelijke organisaties die aandacht hebben voor de mediathematiek, zoals de Koning 
Boudewijnstichting53, aan gespecialiseerde organisaties zoals het Fonds Pascal Decroos voor 
bijzondere journalistiek54, aan de journalistenverenigingen55 of aan opleidingsinitiatieven voor 
journalisten. Eén van de belangrijkste kanalen waarlangs de overheid de voorbije jaren echter 
indirect sturend heeft opgetreden ten aanzien van de journalistiek, is dat van de steun aan de pers. 
Sinds 1998 liet de Vlaamse Gemeenschap de klassieke, rechtstreekse subsidiëring van de 
geschreven pers plaats ruimen voor een projectmatige ondersteuning van de Vlaamse dag- en 
weekbladpers.56 Driejaarlijks wordt daartoe een protocol afgesloten met de vertegenwoordigers van 

 
                                                 
 

derden die vreemd zijn aan de zaak, noch van hen beeldopnamen maken of laten maken behalve die welke bestemd zijn 
voor hun identificatie of voor andere door de bevoegde gerechtelijke instantie vastgestelde doeleinden. 
 Behalve om hun verwanten te verwittigen, mogen zij de identiteit van de betrokken personen niet bekend maken zonder 
daartoe de instemming van de bevoegde gerechtelijke instantie te hebben gekregen.” 

51  Gezamenlijke Omzendbrief nr. COL 7/99 van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal bij de Hoven 
van Beroep de dato 30 april 1999 betreffende de informatieverstrekking aan de pers door de gerechtelijke overheden en de 
politiediensten gedurende de fase van het vooronderzoek; Omzendbrief 10 oktober 1995 betreffende de relatie tussen 
brandweer en de pers, B.S. 9 december 1995; Omzendbrief 10 oktober 1995 betreffende de relatie politiediensten en pers, 
B.S. 31 oktober 1995; Ministeriële richtlijn 1 juli 2005 inzake het verspreiden van gerechtelijke opsporingsberichten via de 
media en het internet, B.S. 1 juli 2005. Eerder waren er ook al omzendbrieven over de verhouding pers/gerecht van de 
ministers du Bus de Warnaffe (1953) en Vermeylen (1965). Binnen de magistratuur heeft een werkgroep “Gerecht en pers” 
eigen richtlijnen uitgewerkt, die werden bekrachtigd door het college van eerste voorzitters en gelden voor alle magistraten 
in België, ongeacht de locatie of het niveau van de rechtbank 
(http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/info/gerecht_en_pers.pdf). 

52  Artikel 433bis Sw. herneemt de regeling van het vroegere artikel 80 Jeugdbeschermingswet 1965. 
53  De Koning Boudewijnstichting ontvangt geen rechtstreekse subsidies van de overheid, maar haalt een gedeelte van haar 

externe financiering uit overeenkomsten met regionale, federale en Europese overheidsinstanties, waarvoor de Stichting 
opdrachten uitvoert. Zij ontvangt daarnaast ook een dotatie van de Nationale Loterij. In de loop van 2000 werd binnen de 
Stichting een reflectie opgestart over de plaats van de media in de samenleving. In dat kader werd een studie uitgevoerd 
naar potentieel democratie- en participatiebevorderende journalistieke principes en methoden. Het resultaat van deze studie 
(X., Tussen Woord en daad, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2002, 232 p.) werd vervolgens voorgesteld en besproken 
tijdens vier seminaries voor mediaprofessionals. Als vervolg op de seminaries, lanceerde de Stichting in februari 2002 een 
oproep voor media-projecten die de maatschappelijke betrokkenheid van de burgers konden vergroten. Langs 
Nederlandstalige kant werden elf projecten geselecteerd, die samen 197.950 euro steun verwierven. Eind 2003 volgde een 
uitwisselingsproject tussen Belgische en Marokkaanse en Turkse journalisten. 

54  Het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek werd in 1999 opgericht ter bevordering van de kwaliteits- en 
onderzoeksjournalistiek en ter ondersteuning van jonge journalisten. Het Fonds kent beurzen toe aan bijzondere 
journalistieke projecten die binnen de reguliere werking van een redactie quasi onmogelijk zijn en die met de gewone 
redactionele middelen niet kunnen worden gefinancierd of gerealiseerd. Het Fonds ontvangt jaarlijks van de Vlaamse 
Gemeenschap 186.000 euro subsidie, waarvan ten minste 2/3 moet worden besteed aan de toekenning van beurzen 
(Beleidsbrief Media 2006). 

55  Zie verder. 
56  Dergelijke protocols hebben een geldingsduur van drie jaar (maximaal twee keer stilzwijgend verlengbaar met een jaar). Zij 

worden jaarlijks geconcretiseerd in bijzondere projectoproepen vanwege de Vlaamse regering waarop de verschillende 
uitgeversgroepen kunnen intekenen. In 2005 werd zo voor 900.000 euro financiële steun toegekend aan verschillende 
projecten. Voor 2006 wordt het budget opgetrokken tot 1.000.000 euro. De perssector dient jaarlijks te rapporteren over de 
stand van zaken van lopende projecten binnen het protocol.  
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de uitgevers van Vlaamse kranten en tijdschriften.57 In uitvoering van de protocols lanceert de 
Vlaamse Regering jaarlijks een projectoproep rond bijzondere thema’s. Belangrijk is dat deze 
aanpak de Vlaamse Regering toelaat om indirect te sturen door in te werken op de voorwaarden 
waaraan de indieners van de projecten moeten voldoen. Zo kondigde de huidige Vlaamse minister 
van Media al herhaaldelijk aan de Vlaamse steun aan de geschreven pers expliciet te willen 
koppelen aan afspraken over de naleving van de regels van de journalistieke beroepspraktijk en -
ethiek.58 In de Vlaamse Beleidsbrief Media 2006 bevestigt de mediaminister dat hij verder wil gaan 
op dit spoor door in de toekomst de steun aan de geschreven pers expliciet te koppelen aan de 
naleving van de regels van de journalistieke beroepspraktijk en van de journalistieke 
beroepsethiek.59 In Franstalig België is dat overigens al gebeurd.60

ROL VAN DE RECHTSPRAAK - Een belangrijke rol in de uitwerking en handhaving van de journalistieke 
rechten en plichten is weggelegd voor de rechtspraak. De juridische aansprakelijkheid van de 
journalist steunt daarbij op de gewone strafrechtelijke en burgerrechtelijke bepalingen. Artikel 19 
van de Grondwet laat overigens uitdrukkelijk ruimte voor de bestraffing van misdrijven die bij het 
gebruik maken van de vrijheid van meningsuiting worden gepleegd. Reeds in het decreet op de 
drukpers van 20 juli 1831 waren enkele bijzondere strafbaarstellingen voorzien, bijvoorbeeld met 
betrekking tot laster en belediging.61 Maar het is vooral op grond van de algemene burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid dat de rechtspraak doorheen de jaren de grenzen heeft afgebakend van de 
journalistieke rechten en plichten. Dat komt later meer uitgebreid ter sprake.  

AUDIOVISUELE MEDIA - Tot slot zal in het vervolg van deze tekst uitgebreid blijken dat de algemene 
beleidslijn van de overheid om niet tussen te komen in de directe regulering van de rechten en 
plichten van journalisten in het bijzonder genuanceerd moet worden ten aanzien van de journalisten 
van de audiovisuele media. Zo leggen de Vlaamse mediadecreten bijzondere verplichtingen op aan 
de omroepen en organiseren zij ook het toezicht op de naleving daarvan. Ook dat alles komt aan het 
einde van dit hoofdstuk uitgebreid ter sprake. 

RUIMTE VOOR JOURNALISTIEKE ZELFREGULERING - Een eerste tussentijdse vaststelling kan zijn dat het 
Belgische grondwettelijk kader globaal bekeken de journalistieke zelfregulering in een gunstige 
uitgangspositie plaatst.  

 
                                                 
 
57  Op 27 juli 1998 sloot de Vlaamse regering voor het eerst een dergelijk protocol af met de vertegenwoordigers van de 

Vlaamse dag- en weekbladuitgevers, dat stilzwijgend werd verlengd tot 2002 en zich vooral toespiste op “digitale 
diversificatieprojecten”. Op 20 mei 2003 werd een nieuw protocol goedgekeurd door de Vlaamse Regering (onder 
mediaminister Dirk Van Mechelen). Het recentste protocol met de Vlaamse geschrevenperssector dateert van 13 oktober 
2005 (onder mediaminister Bourgeois). Het ‘verankeren van het levend archief’ binnen de Vlaamse journalistiek, dit wil 
zeggen het voorkomen dat de essentiële vakkennis van geroutineerde redactiemedewerkers verloren gaat, blijft daarin één 
van de centrale aandachtspunten. Zie hierover: P. DELTOUR, “Steunbeleid voor de pers focust voortaan op ‘menselijk 
kapitaal’, De Journalist 2003, afl. 5, 8. 

58  Zo bijvoorbeeld bij zijn toespraak voor de opening van het Abraham Verhoevenjaar in het Internationaal Perscentrum 
Vlaanderen in januari 2005. 

59  G. BOURGEOIS, Beleidsbrief Media. Beleidsprioriteiten 2005-2006, ingediend door de Vlaamse minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, 25 oktober 2005, Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 551/1 en 
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/indexmedia.htm. 

60  Om voor financiële steun in aanmerking te komen, moeten de Franstalige persondernemingen luidens artikel 7 §1 1° van 
dat decreet (onder meer) de Code van journalistieke beginselen, aangenomen door de BVDU en de AVBB en gevoegd bij 
de collectieve overeenkomst gesloten door de JFB en de AJP op 18 juni 2003, toepassen en doen toepassen. Het decreet 
verduidelijkt weliswaar niet op welke manier dit beoordeeld en geëvalueerd moet worden (Decr. Fr. Gem. 31 maart 2004 
betreffende de steun aan de Franstalige geschreven dagbladpers en aan de ontwikkeling van initiatieven van de Franstalige 
geschreven dagbladpers in het schoolmilieu, B.S. 13 mei 2004 en Besl. Reg. Fr. Gem. 21 januari 2005 houdende 
organisatie van het Centrum voor hulpverlening aan de geschreven pers van de Franse Gemeenschap en betreffende zijn 
budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer, B.S. 14 maart 2005).

61  Decreet op de drukpers 20 juli 1831, Bull., IV, 185; L. NEELS, D. VOORHOOF, H. MAERTENS en V. CASTILLE (eds.), 
Medialex. Selectie van bronnen van de media- en informatiewetgeving, Antwerpen, Kluwer, 2000, 36-37. 
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§2. De bevoegdheidsverdeling inzake de regulering van de journalistieke rechten en 
plichten 

Een tweede aspect van grondwettelijke aard dat onze aandacht verdient, is dat van de 
bevoegdheidsverdeling inzake media en journalistiek. Dat is – zeker in het licht van de convergentie 
tussen telecommunicatie en omroep – een bijzonder complex en geregeld ook conflictueus thema 
dat hier niet in detail moet en kan worden behandeld.62 Voor dit verhaal volstaat het om even de 
grote lijnen van de bevoegdheidsverdeling in herinnering te brengen en de relevantie van het 
bevoegdheidsvraagstuk aan te stippen.  

KRACHTLIJNEN - Begin jaren tachtig kregen de Gemeenschappen de bevoegdheid inzake “de radio-
omroep en de televisie, het uitzenden van mededelingen van de federale Regering uitgezonderd” 
toegewezen.63 Met betrekking tot de geschreven pers is de actiemarge van de Gemeenschappen 
gering. Zij beperkt zich tot de regelgevende bevoegdheid met betrekking tot ‘de hulp aan de 
geschreven pers’ en datgene wat dat als accessoire bevoegdheden met zich mee zou kunnen 
brengen.64 Alles wat de persvrijheid, het auteursrecht en ook de telecommunicatie aangaat, blijft in 
principe in het kader van de residuaire bevoegdheden (artikel 35 G.W.) onder de federale wetgever 
ressorteren. Voorstellen om de Gemeenschappen bevoegd te maken voor de hele mediasector 
stootten totnogtoe steeds op het bezwaar dat de gedrukte media omwille van hun nauwe samenhang 
met de grondwettelijk beschermde drukpersvrijheid tot het bevoegdheidsdomein van de federale 
overheid moesten blijven behoren.65 Niettemin plaatst de Beleidsbrief Media 2006 van de Vlaamse 
mediaminister de reorganisatie van de bevoegdheden andermaal op de agenda.66

De wijze waarop de bevoegdheden zijn verdeeld, blijft uiteraard niet zonder gevolgen voor de mate 
waarin deze respectieve overheden regelgevend kunnen optreden ten aanzien van de media en 
journalistiek. Schematiserend kan worden gesteld dat de bevoegdheid inzake de audiovisuele media 
toebehoort aan de Gemeenschappen en de bevoegdheid inzake de geschreven pers aan de federale 
wetgever. Elk van deze wetgevers kan in die materies regelgeving aannemen, maar ook - op basis 
van artikel 9 B.W.H.I. - gedecentraliseerde diensten, instellingen en ondernemingen oprichten of 
kapitaalsparticipaties nemen. Aan Vlaamse zijde heeft de decreetgever reeds meermaals van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt om het toezicht op de audiovisuele media te organiseren.  

In het verleden heeft deze taakverdeling echter ook al meermaals tot bevoegdheidsdiscussies geleid, 
bijvoorbeeld bij de hervorming van de regelgeving omtrent het recht van antwoord of bij de 
oprichting van de Vlaamse Kijk- en Luisterraad.67 Bij die laatste gelegenheid bevestigde het 

 
                                                 
 
62  Voor meer details, zie bijvoorbeeld: J. BAERT, “Media”, in X. (ed.), De bevoegdheidsverdeling in het federale België, 

Brugge, Die Keure, 2000, 167 p. 
63  Zie art. 127, §1, 1° G.W., art. 4, 6° Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, B.S. 15 augustus 

1980; en art. 4, § 1 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der Instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 
(B.S. 18 januari 1984). 

64  Artikel 10 B.W.H.I. 
65  Dit argument is echter betwistbaar. Zo stelde het Arbitragehof in 2000 naar aanleiding van een vernietigingsberoep tegen 

de oprichting van een Vlaamse Kijk- en Luisterraad door de Vlaamse Gemeenschap dat het feit dat de Grondwet en de 
internationale verdragen rechten en vrijheden erkennen, geenszins betekent dat de regeling ervan als dusdanig enkel aan de 
federale overheid zou toekomen. Elke overheid kan de inachtneming van de rechten en vrijheden waarborgen in het kader 
van de uitoefening van zijn bevoegdheden (Arbitragehof 29 november 2000, nr. 124/2000, overweging in B.4.2.). 

66  In de Vlaamse Beleidsbrief media 2006 wordt aangedrongen op een verbreding van de Vlaamse bevoegdheid inzake 
media. G. BOURGEOIS, Beleidsbrief Media. Beleidsprioriteiten 2005-2006, ingediend door de Vlaamse minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, 25 oktober 2005, Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 551/1 en 
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/indexmedia.htm. Zie ook de rechtspraak van het Arbitragehof terzake (onder 
meer de arresten van 6 november 2002, 14 juli 2004, 22 september 2004 en 13 juli 2005) en de adviezen van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State bij diverse wetsvoorstellen en –ontwerpen in de mediasector.  

67  De Vlaamse Kijk- en Luisterraad waakte er tot voor kort over dat de inhoud van televisieprogramma’s niet schadelijk zou 
zijn voor de fysieke en psychische ontwikkeling van minderjarigen. 
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Arbitragehof de bevoegdheid van de Gemeenschappen om in het kader van hun exclusieve 
bevoegdheid voor de audiovisuele media nieuwe toezichtorganen op te richten, zolang deze maar 
niet de vorm aannemen van administratieve rechtscolleges.68 Dat de Vlaamse Gemeenschap op die 
manier ook aspecten van de grondrechten regelde, was het Arbitragehof geen inbreuk op de 
bevoegdheidsverdelende regels.69

RELEVANTIE - De vraag die ons hier in het bijzonder bezig moet houden, is uiteraard in welke mate 
de federale wetgever, dan wel de Gemeenschappen, een regelgevend initiatief zouden kunnen 
nemen inzake journalistieke deontologie. In het verleden was die vraag met name aan de orde in het 
debat over een mogelijke wettelijke omkadering van het deontologische toezicht vanwege de 
journalistiek. In de memorie van toelichting van een federaal wetsvoorstel tot oprichting van een 
Raad voor de Journalistiek uit 2000 werd alvast de stelling verdedigd dat een wettelijk 
onderbouwde Raad zich alleen zou kunnen richten tot de journalisten die werkzaam zijn voor de 
dag- en weekbladen, de filmjournaals en de persagentschappen. Het toezicht op de audiovisuele 
media valt immers buiten het bereik van de federale wetgever.70 In Vlaanderen zou dat 
bevoegdheidsprobleem uiteindelijk een belangrijk argument worden tegen de wettelijke omkadering 
van het deontologisch toezicht op de journalistiek. Zowel de Vlaamse politici als de Vlaamse 
beroepsvereniging van journalisten gaven uiteindelijk de voorkeur aan een media-overkoepelend 
initiatief, dat bijgevolg op een louter zelfregulerende leest moest worden gestoeld  

 

 
                                                 
 
68  De decretale bepalingen in verband met de Kijk- en Luisterraad werden aangevochten door de Vlaamse 

Mediamaatschappij. Die argumenteerde dat de creatie van deze instelling neerkwam op de onrechtmatige oprichting van 
een administratief rechtscollege, dat bovendien de uitingsvrijheid al te verregaand zou kunnen beperken. De VMMa voerde 
tevens aan dat met de VKLR op een ongrondwettige wijze een uitzonderingsrechtbank werd gecreëerd. In een arrest van 29 
november 2000 verwierp het Arbitragehof deze argumentatie op alle punten. De evaluatie van programma’s door de Kijk- 
en Luisterraad gebeurt, aldus het Arbitragehof, vooral op ethische en morele gronden. Dat maakt dat de Raad geen 
rechtscollege is dat een geschil oplost op basis van het recht, maar een administratieve overheid, met een discretionaire 
bestuursfunctie. Ter staving van dit oordeel, verwees het Arbitragehof tot slot naar het feit dat de Raad zijn taak uitoefent 
“in samenspraak met de Vlaamse regering”, ambtshalve kan optreden en een gemengde samenstelling kent. Ook het 
argument dat de oprichting van de Kijk- en Luisterraad op gespannen voet zou staan met artikel 10 EVRM vond geen 
genade in de ogen van het Arbitragehof. Dat artikel voorziet immers uitdrukkelijk in de mogelijkheid om het recht van vrije 
meningsuiting te onderwerpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden of sancties, zolang deze maar bij wet zijn 
vastgesteld en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving tot bescherming van een legitiem doel (Arbitragehof 29 
november 2000, nr. 124/2000). Recent bevestigde de Raad van State ten opzichte van de Vlaamse Geschillenraad dat deze 
geenszins als een administratief rechtscollege kon worden beschouwd: R.v.St. 15 juni 2006, nr. 160.106, VRT t. de 
Vlaamse Regulator voor de Media. 

69  Zie voetnoot 65. 
70  Toelichting bij artikel 2 van het wetsvoorstel. 
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AFDELING 2. DE WETTELIJKE NORMERING VAN HET JOURNALISTIEKE BEROEP 
IN BELGIË 

§1. De wettelijke omschrijving en bescherming van de (beroeps-)journalistiek 

SITUERING - Uit het vorige deel onthielden we dat de journalistiek op verschillende manieren 
gedefinieerd kan worden. De wijze waarop het beroep omschreven wordt, varieert naargelang de 
gekozen invalshoek of de doelstelling van waaruit de behoefte aan een definitie wordt ingegeven. 
De afbakening is ook variabel in de tijd. Naarmate zich meer alternatieve vormen van verslaggeving 
aandienen, rijst de vraag naar de rekbaarheid van de definitie. We bespraken in dat kader al de 
spanningen die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de opkomst van bloggers en vloggers. In 
België werden die discussies onlangs nog voelbaar naar aanleiding van de wet op het 
bronnengeheim. 

Vanuit het beroep zelf wordt nu eens een onderscheid gemaakt naargelang het arbeidsstatuut 
(freelancers versus loontrekkenden), dan weer op basis van het medium waarvoor een journalist 
werkzaam is (televisiejournalisten, radiojournalisten, internetjournalisten, …), op basis van de 
specialisatie of interessesfeer van een beroepsbeoefenaar (gerechtsjournalisten, 
wetstraatjournalisten, lifestylereporters, culinairjournalisten, sportjournalisten enz.), op basis van 
het territorium dat in de berichtgeving wordt besproken (nationaal redacteur of regioverslaggever) 
of op basis van de werkwijze of methode (onderzoeksjournalisten, videojournalisten, …).  

In juridische termen was er daarentegen naar Belgisch recht tot voor kort slechts één grote 
tweedeling relevant: aan de ene kant zijn er de erkende beroepsjournalisten en aan de andere kant is 
er een niet onaanzienlijke groep die zich niet op die titel kan of wil beroepen. Meer en meer wordt 
echter duidelijk dat die klassieke opdeling niet langer bestand is tegen de ontwikkelingen in het 
journalistieke beroep. Ook daar wordt aan het einde van deze paragraaf de nodige aandacht aan 
besteed.  

1. Historisch streven naar wettelijke erkenning en bescherming van de professionele 
journalist 

OORSPRONG - Deel twee verhaalde in algemene termen hoe de journalistiek in de vorige eeuw een 
professionaliseringsbeweging doormaakte. Ook in België kwamen de journalisten en de persbazen 
aan het einde van de negentiende eeuw tot een collectieve opstelling. Uit hun midden ontstond in 
1886 de Algemene Belgische Persbond: een gemengde organisatie van beroepsjournalisten en 
uitgevers.71 Journalisten en uitgevers vonden elkaar in hun gezamenlijk streven naar de erkenning 
van de professionele journalistiek als een volwaardige en eerbiedwaardige stiel. De uitwerking van 
een wettelijk omschreven en beschermde titel voor beroepsjournalisten stond dan ook van in den 
beginne hoog op het verlanglijstje van de beroepsorganisatie. 

‘BEROEPSJOURNALISTEN’ EN DE A.B.P. - Belangrijk was dat de groepsidentiteit zich van meet af aan 
vormde rond de notie van ‘beroepsjournalist’. Alleen wie al enige tijd van de journalistiek zijn 
hoofdbezigheid maakte, kwam in aanmerking om toe te treden tot de Persbond. De statuten 
vereisten daartoe een bezoldigde beroepsuitoefening van ten minste twee jaar bij de algemene 
dagbladpers.72 In augustus 1921 schopte de vraag om de erkenning van de beroepsjournalist het tot 
 
                                                 
 
71  Over de oprichting van de ‘Algemeenen Belgischen Persbond’, de beroepsvereniging van uitgevers en journalisten, op 8 

november 1886: zie hoofdstuk twee. 
72  Het eerste congres vond plaats op 28 en 29 juni 1908 in Brussel. Het feitenmateriaal en de samenvattingen van de eerste 22 

landelijke perscongressen is terug te vinden in X., “Congressen van de Belgische pers. Bijzonderste behandelde 
vraagstukken”, in ASSOCIATION DE LA PRESSE BELGE (ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 1937-38, Brussel, 
Imprimerie Scientifique et Littéraire, 144-173. Het statuut van de journalist stond tussen 1921 en 1937 op de agenda van 
het 8ste, 9de, 10de, 11de, 18de en 22ste perscongres. Opvallend is dat het Perscongres meteen de link legde tussen de 
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hoofdthema van het achtste nationaal congres van de toenmalige Algemene Belgische Persbond 
(waarover straks meer). Twee jaar later, op het tiende perscongres in 1923, werd een eerste 
tekstvoorstel goedgekeurd. Tijdens het Perscongres van 1931 werd de notie van beroepsjournalist 
nader omschreven als “hij die met de pen een regelmatige medewerking verzekert aan de redactie 
van een of meer politieke-, informatie, sport- of gelijkgestelde dagbladen en die, op bestendige 
wijze bezoldigd per maand of per artikel, uit de uitoefening van zijn beroep zijne éénige of 
bijzonderste inkomsten trekt. Is eveneens beroepsjournalist hij die op bestendige wijze verbonden is 
aan een telegrafisch inlichtingsagentschap en er een regelmatige en duidelijk bepaalde redactionele 
functie bekleedt”.73 Deze criteria werden op dat ogenblik gezien als de aanzet tot de redactie van 
een Tableau van journalisten. Zo ver zou het echter niet komen, wel zouden de 
lidmaatschapsvoorwaarden in de statuten van de Algemene Belgische Persbond in een latere fase 
dienen als inspiratiebron voor de wettelijke voorwaarden voor de erkenning van de titel van 
beroepsjournalist. Op die wet bleef het echter wachten tot in 1963. 

BEROEPSJOURNALISTEN VS. OCCASIONELE PERSMEDEWERKERS - Hoewel de lidmaatschapsvoorwaarden 
van de Persbond in de loop der jaren geregeld verfijnd werden, bleef de Persbond vasthouden aan 
het onderscheid tussen zogeheten beroepsjournalisten en andere persmedewerkers of personen die 
occasioneel een bijdrage aan een of ander medium verzorgden. De argumentatie daarvoor was 
velerlei. Demarteau en Duwaerts, twee vooraanstaande leden van de Persbond (die op dat ogenblik 
nog steeds zowel journalisten als uitgevers onder haar rangen telde) stelden in 1955 dat het 
onderscheid tussen de professionele journalist en occasionele persmedewerkers noodzakelijk was 
voor “het aanzien van het journalisme, voor de discipline in het beroep en voor de bescherming van 
de voorrechten die aan de pers verleend worden om haar taak gemakkelijker te kunnen 
volbrengen”.74

(1) De titel als element van professionalisering - In de eerste plaats wortelde de vraag naar erkenning 
dus in een zekere beroepsfierheid en het streven naar een groter prestige en een betere reputatie. De 
vraag om een beroepstitel kwam voor een belangrijk deel voort uit de betrachting om de 
beroepsgroep door middel van een duidelijke beroepsidentiteit te doen stijgen op de 
maatschappelijke ladder.75 De journalistiek moest niet langer gezien worden als een zaak van 
 
                                                 
 

hoedanigheid van journalist en de verbondenheid aan een Belgisch dagblad. Eén mogelijk verklaring hiervoor is dat de 
Persbond op dat ogenblik nog zowel journalisten als mediadirecties onder zijn leden telde. Op grond van artikel 5 van de 
Statuten van de Persbond, zoals gepubliceerd in het jaarboek van 1920-1921 (Annuaire Officiel de la presse Belge 1920-
1921, Maison de la Presse, Brussel, 15-17) dienden drie voorwaarden te zijn voldaan om als effectief lid te worden 
toegelaten tot de Belgische Persbond:  
− Collaborer, depuis deux ans au moins, et avec rémunération, à la Presse belge quotidienne, à l’exclusion des journaux 

de spécialités, ou bien à un journal belge non quotidien dans un arrondissement où le journalisme quotidien est 
l’exception et faire de cette collaboration son occupation principale;  

− Etre présenté par une section locale, dans les régions où les sections sont organisées ; dans les autres régions, être 
présenté au Comité général par trois membres de l’Association;  

− Etre accepté par le Comité général. Cette acceptation doit être ratifiée par la plus prochaine Assemblée générale à la 
majorité des trois quarts des membres présents. Tout candidat non accepte par le Comité Général ou non admis par 
l’Assemblée générale peut en appeler à une Assemblée générale ultérieure. 

73  Het Congres voegde er nog aan toe: “Uitgesloten van de kwalificatie als beroepsjournalist zijn volgens het congres: “de 
vertalers, stenografen, dactylografen, redactiebedienden, telefonisten, publiciteitsagenten en over het algemeen al diegenen 
die de voorwaarden niet vervullen (…) Het geval der teekenaars en fotografen in dienst van bladen zal later dienen 
onderzocht te worden”. Verslagen van het achttiende Perscongres te Brugge, van 23 tot en met 25 mei 1931, in X., 
“Congressen van de Belgische pers. Bijzonderste behandelde vraagstukken”, in ASSOCIATION DE LA PRESSE BELGE (ed.), 
Annuaire officiel de la presse Belge 1937/38, Brussel, Imprimerie Scientifique et Littéraire, 170.  

74  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 13-14. 
75  In de verslagen van het eerste landelijke perscongres van de Belgische Pers, gehouden te Brussel op 28 en 29 juni 1908, 

wordt bijvoorbeeld verzet aangetekend “tegen het misbruik van den titel van journalist en de aanmatiging van het woord 
‘pers’ door verenigingen van particulieren, handelsondernemingen of reisagentschappen.” Het Congres “wijst er op dat, 
buiten de beroepsverenigingen van de pers, de verenigingen die de woorden ‘pers’ of ‘journalisten’ in hun titel weven en 
willen doen geloven dat zij de redacteurs van de Belgische dagbladen vertegenwoordigen, slechts groeperingen van 
particulieren zijn of winstgevende ondernemingen die niets gemeens hebben met de pers en de Belgische 
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vrijbuiters, avonturiers of ‘gelegenheidsschrijvers’ maar als een métier dat een bijzondere kennis en 
kunde vereiste.76 Op die manier wilde de Belgische journalistiek zich geplaatst zien in het 
eerbiedwaardige rijtje van de klassieke vertrouwensberoepen. Naar de politiek toe verdedigde de 
Persbond die wens door te beklemtonen dat het toekennen van een erkende beroepstitel aan een 
beperkte groep van beroepsbeoefenaars de meeste deontologische waarborgen zou bieden.77 
Belangrijk voor deze context is dat de hunkering naar erkenning vanuit de beroepsgroep, bijgevolg 
ook het engagement deed groeien om de eigen beroepsuitoefening te reguleren. In de woorden van 
vertegenwoordigers van de Persbond in de jaren vijftig klonk dat zo: “la meilleure façon de 
défendre les droits de la presse consiste à leur donner les moyens de réprimer eux-mêmes les excès 
qui pourraient se commettre dans leurs rangs”.78 Opnieuw wordt met andere woorden duidelijk hoe 
het streven naar een eigen identiteit en erkenning een belangrijke voedingsbodem is voor de 
bereidheid tot zelfregulering. Die vaststelling kwam ook al naar voren uit de vorige delen van dit 
werk.  

(2) De titel als basis voor sociaal-economisch statuut - In de pleidooien van de Persbond speelden 
vervolgens zeker ook sociaal-economische bekommernissen mee. Het was de hoop en het streven 
van de Persbond dat de erkenning van het beroep niet beperkt zou blijven tot de vaststelling van een 
beroepstitel, maar ook zou leiden tot een materieel en sociaal statuut voor professionele 
persmedewerkers.79  

(3) De titel als identificatiemiddel - Een derde, maar zeker niet onbelangrijke, reden om aan te dringen 
op een beroepstitel was van praktische aard. Journalisten voelden de nood aan identificatietekens 
om zich officieel kenbaar te kunnen maken aan burgerlijke en gerechtelijke overheden of 
organisatoren van evenementen. De Persbond drong dan ook van bij zijn oprichting aan op de 
veralgemening van een beroepskaart die “aan alle Belgische journalisten zou toelaten om zich 
bekend te maken en hun beroep zonder belemmeringen uit te oefenen in eigen land en het 
buitenland”.80 Naarmate het aantal personen dat aanspraak maakte op een journalistieke titel 
toenam, kwam daarbij ook de behoefte – niet alleen vanwege de journalisten zelf, maar ook vanuit 
hun informatiebronnen – aan criteria voor de toekenning van de bij wijlen schaarse plaatsen op 
perstribunes of van andere praktische voordelen.81 Voor de Persbond bood de notie 
‘beroepsjournalist’ ook daarvoor een geschikt aanknopingspunt.82  

 
                                                 
 

dagbladschrijvers”. (Het feitenmateriaal en de samenvattingen van de eerste 22 landelijke pers-congressen werden 
opgenomen in X., “Congressen van de Belgische pers. Bijzonderste behandelde vraagstukken”, in ASSOCIATION DE LA 
PRESSE BELGE (ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 1937/38, Bruxelles, Imprimerie Scientifique et Littéraire, 144-
173).  

76  L. DUWAERTS, “La protection du titre de journaliste”, in ALGEMENE BELGISCHE PERSBOND, Officieel Jaarboek van de 
Belgische Pers 1963, 79-84.  

77  P. DELTOUR, “De ene journalist is de andere niet”, De Journalist 9 mei 2000, 6. 
78  L. DUWAERTS, “La protection du titre de journaliste”, l.c., 79-84. 
79  In 1955 haalden de journalisten op dit punt een belangrijke slag thuis met de ondertekening van de eerste Collectieve 

arbeidsovereenkomst tussen de krantendirecties, vertegenwoordigd door de Federatie van Belgische Dagbladen, en de 
journalisten, vertegenwoordigd door de Beroepsunie van de Belgische Pers, op 24 november van dat jaar (De Pers/La 
Presse oktober-december 1955, afl. 8, 21-45). De volgende CAO werd gesloten op 11 mei 1963 (De Pers/La Presse, april-
juli 1963, afl. 38, 27-45). 

80  Zie artikel 1 Statuten van de (toen nog eentalig Franse) Association de la Presse Belge zoals ze gepubliceerd zijn in 
ASSOCIATION DE LA PRESSE BELGE, Annuaire officiel de la presse Belge 1920-1921, Brussel, Imprimerie Scientifique et 
Littéraire, 1921, 15 – 17. 

81  Ter illustratie verwees de Persbond naar de 2800 Belgen die zich in 1958 als zogenaamde beroepsjournalisten hadden 
aangemeld voor de Wereldtentoonstelling in Brussel, ruim vier keer meer dan de 800 leden die de Persbond op dat 
ogenblik telde. (P. DELTOUR, “De ene journalist is de andere niet”, De Journalist 9 mei 2000, 6). Ook vandaag, met de 
proliferatie van het journalistieke beroep, blijft dit argument erg actueel. Niet alleen worden op sommige evenementen of 
officiële plaatsen alleen erkende beroepsjournalisten toegelaten; vaak wordt daar bovenop een bijzondere accreditatie 
gevraagd. Ter illustratie: voor de aanvang van het proces tegen Dutroux, Lelièvre, Nihoul en Martin in maart 2004 ontving 
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INVOERING VAN EEN NATIONALE PERSKAART - Aan de vooravond van de tweede wereldoorlog haalde de 
A.B.P. een eerste slag thuis, met de invoering van een nationale perskaart. Voortaan zouden 
beroepsjournalisten zich kenbaar kunnen maken aan de hand van een document dat hen werd 
uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse zaken, op aanvraag van de Algemene Belgische 
Persbond.83 Kwamen in aanmerking voor een perskaart: “de beroepsjournalisten die sedert ten 
minste één jaar regelmatig tot de redactie van één of meer nieuwsdagbladen – of hiermede 
gelijkgestelde bladen – of van een nieuwsbureau behoren”.84 Aan de verkrijging ervan was geen 
enkel recht verbonden. Hooguit hield de perskaart een aanbeveling in aan overheden om de houder 
van de kaart in de mate van het mogelijke hun werk te laten doen. Vanuit het perspectief van de 
Persbond kon de perskaart daarom slechts gezien worden als een eerste stap Tijdens de 
perscongressen van 1937 en 1938 had de Persbond nog aangedrongen op een perskaart “die 
uitsluitend zou worden verleend aan journalisten, die naam waardig, en wier lijst mettertijd een 
ware lijst van beroepsgenoten zou worden”.85 De perskaart die uiteindelijk in 1940 werd ingevoerd 
stond ver af van dit toenmalige ideaal. 

2. De wet van 30 december 1963 over de beroepsjournalistiek 
SITUERING - Op een verdere juridische erkenning van de beroepsjournalistiek bleef het wachten tot 
de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van 
beroepsjournalist.86 Anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk waar de bepalingen in verband met het 
journalistieke beroep opgenomen werden in de arbeidswetgeving87, werd in België gekozen voor een 
bijzondere wet die de erkenning en de bescherming van de titel ‘beroepsjournalist’ tot voorwerp had. 
Deze wet is tot op vandaag het belangrijkste juridische aanknopingspunt voor de journalistiek en 
verdient daarom nadere toelichting.88

WETTELIJKE BESCHERMING BEROEPSJOURNALIST - Zoals de Persbond altijd verdedigd had, werd de Wet 
van 1963 opgebouwd rond de notie ‘beroepsjournalistiek’. Wanneer een ambtenaar een paar artikels 
pleegt in een informatieblaadje oefent hij misschien wel een journalistieke activiteit uit, maar 
 
                                                 
 

het departement Justitie meer dan 1300 accreditatieaanvragen, van in totaal zo’n 250 nationale en vooral buitenlandse 
persorganen.  

82  Wat het sociaal statuut betreft, kan bijvoorbeeld verwezen worden naar de toekenning van een aanvullend wettelijk 
pensioen. Op het praktische vlak kan in eerste instantie gedacht worden aan de toekenning van de nodige documenten die 
journalisten toelaten zich te identificeren in hun contacten met derden. Daarnaast gelden voor journalisten ook speciale 
tarieven voor het gebruik van bepaalde openbare diensten als het openbaar vervoer. 

83  M.B. 4 januari 1940 tot invoering van een perskaart ten behoeve der beroepsjournalisten en der beroepsfilmreporters, 
gewijzigd bij M.B. 27 december 1946 betreffende de nationale perskaart en bij M.B. 23 september 1963, B.S. 17 oktober 
1963. Het besluit werd opgeheven door K.B. 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten 
behoeve van beroepsjournalisten en persbedrijven, B.S. 21 mei 1965. 

84  Die vereiste werd verder uitgewerkt door een besluit van het Algemeen Comité van de Persbond op 11 juli 1949. J. 
DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 12-13. 

85  Een A.B.P.-motie van 16 januari 1938 en het Perscongres te Luik van 1939 hadden voorheen nog eens herinnerd aan “de 
aanzienlijke en beroepsmatige betekenis welke de A.B.P. aan de invoering van de nationale perskaart hecht”. Toch zorgde 
de overheidstussenkomst bij de toekenning van de perskaart ook voor bezorgdheid in journalistenkringen. Sommigen 
vreesden dat ministers in de verleiding zouden komen om eigenmachtig perskaarten in te trekken. J. DEMARTEAU en L. 
DUWAERTS, o.c., 142; ALGEMENE BELGISCHE PERSBOND, Officieel Jaarboek van de Belgische pers 1950, 224-225.  

86  Wet 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist, B.S. 14 januari 
1964, err. B.S. 19 februari 1964. Zie ook advies R.v.St., Parl. St. Senaat, 1962-63, nr. 167, 6 en Parl. St. Kamer 1964-65, 
nr. 93/1 (bijlagen), zitting 3 maart 1965. 

87  In Frankrijk, dat voor het overige een gelijkaardige systeem kent, zijn de bepalingen opgenomen in de Code du Travail: 
artikel L 761-1, 2, 10, 14-16 en artikel L 796-1.  

88  Zie ook: H. ADRIAENS, De erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist, in Administratief Lexcion, 
Brugge, Die Keure, 1967, 40 p.; P. DELTOUR, “Tussen administratie, vakbond en orde: de Vereniging van 
Beroepsjournalisten (AVBB-VVJ) anno 2000”, in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, 
Diegem, Kluwer, 1999, 25 p.; F. VAN ERPS, “De erkenning van de beroepsjournalist”, in X., Wetenschap en journalistiek. 
Liber Amicorum Antoon Breyne, Leuven, Centrum voor Communicatiewetenschappen K.U.Leuven, 1980, 301-310; D. 
VOORHOOF, “De titel van beroepsjournalist en de bewaking van de journalistieke deontologie door de AVBB”, in C. DE 
KEERSMAEKER en G. FAUCONNIER (eds.), Mediagids: mediarecht, Diegem, Kluwer, 1997. 
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daarom is hij nog geen echte journalist, zo klonk het tijdens de parlementaire besprekingen. De 
hoop van de Persbond op een uitgebreidere regeling van het statuut van de beroepsjournalist werd 
niet ingelost. De wet beperkt zich tot de omschrijving van de voorwaarden om voor een erkenning 
als ‘beroepsjournalist’ in aanmerking te komen.89 Wie zich in het openbaar ten onrechte 
‘beroepsjournalist’ noemt of gebruik maakt van valse of vervallen identificatiedocumenten of -
kentekens, riskeert een geldboete.90  

‘JOURNALIST’ BLIJFT VRIJ - Het gebruik van titels als ‘journalist’, ‘redacteur’, ‘verslaggever’, 
‘correspondent’, ‘columnist’ of ‘reporter’, blijft daarentegen vrij.91 De wet van 1963 doet immers 
op geen enkele wijze afbreuk aan het grondwettelijk recht dat eenieder heeft om zich van de 
vrijheid van meningsuiting te bedienen. Wel kunnen zij geen aanspraak maken op een perskaart of 
andere door de wet van 1963 en latere wetgeving verleende privileges. Voor de journalisten van de 
zogeheten ‘periodieke pers voor gespecialiseerde informatie’ werd dat nadeel ten dele opgevangen 
in een K.B. van 1965.92 Personen die in hoofdberoep technische bijstand verlenen aan 
beroepsjournalisten kunnen tot slot aanspraak maken op een eigen kenteken, de zogenaamde T-
kaart.93  

In het vervolg van dit punt wordt eerst de wet van 1963 toegelicht. In het volgende punt komt ook 
het K.B. van 1965 ter sprake. 

2.1. Erkenningsvoorwaarden voor beroepsjournalisten 
LANGVERWACHTE WET - Drie artikelen vormen samen de langverwachte Wet van 30 december 1963 
waarin de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist is vastgelegd. Dat die wet 
op de beroepstitel zo lang op zich liet wachten had overigens meerdere oorzaken.94 De reeds 
genoemde terughoudendheid van de wetgever, werd hier nog versterkt door de vrees van de 
wetgever om ongerechtvaardigde discriminaties in de wetgeving in te bouwen. Bij de afbakening 
van de categorieën van personen die voor een erkenning in aanmerking zouden komen, moest 

 
                                                 
 
89  Ook in Frankrijk is de wetgeving opgebouwd rond het concept van ‘le journaliste professionnel’. De notie ‘journaliste 

professionnel’ wordt nader gedefinieerd in artikel L 761-2 Code du travail: “le journaliste professionnel est celui qui a pour 
occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou 
périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources”. Journalisten die deel 
uitmaken van de audiovisuele media worden hiermee gelijkgesteld op grond van artikel 93 van de wet van 29 juli 1982 sur 
la communication audiovisuelle: “les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de 
communication audiovisuelle ont la qualité de journaliste au même titre que leurs confrères de la presse écrite”. Ook in 
Frankrijk is er veel kritiek op de (tautologische) wettelijke omschrijving van het beroep. Zie bijvoorbeeld : C. DEBBASH 
(ed.), Droit des médias, Parijs, Dalloz, 305 e.v. ; E. DERIEUX, “Nouvel âge de la communication et définition du journaliste 
en droit français”, Légipresse 1996, afl. 130-II, 25-30 en E. DERIEUX, “Définition du journaliste professionnel et lieu de son 
activité”, Légipresse 2003, afl. 205-II, 122-128. 

90  Respectievelijk artikel 3 van de wet van 30 december 1963 en artikel 22 van het Koninklijk besluit van 12 april 1965 
(diverse keren gewijzigd) tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van beroepsjournalisten en 
persbedrijven (B.S. 21 mei 1965). 

91  Anders: A. VANDEPLAS, “Aanmatiging van de titel van beroepsjournalist”, in X., Strafrecht en strafvordering. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 5 dln., 3. Volgens 
VANDEPLAS is het “logisch te veronderstellen dat het in de bedoeling lag de titel van journalist te beschermen” (eigen 
cursivering). VANDEPLAS argumenteert dat wie zich in de omgang laat doorgaan voor journalist strafbaar is. Ons inziens is 
de wet op dit punt evenwel duidelijk: zij beschermt slechts de titel van beroepsjournalist. De strafbaarstelling dient dan ook 
tot een onrechtmatig gebruik van het predikaat ‘beroepsjournalist’ te worden beperkt. Het gebruik van het label ‘journalist’ 
is vrij.  

92  Koninklijk Besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en –kentekens ten behoeve van de leden van 
de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie, B.S. 21 mei 1965, err. B.S. 29 juni 1965. 

93  Ministerieel Rondschrijven 4 februari 1983 houdende instelling van een identificatieteken ten behoeve van personen die 
technische bijstand verlenen aan beroepsjournalisten, B.S. 17 februari 1983; Ministeriële omzendbrief 10 april 1997 
houdende instelling van een nieuw identificatieteken ten behoeve van de personen die technische bijstand verlenen aan 
beroepsjournalisten (T-kaart).  

94  L. DUWAERTS, “Le titre de journaliste professionnel”, in ALGEMENE BELGISCHE PERSBOND, Officieel Jaarboek van de 
Belgische Pers 1966-1968, 91-95. 
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gezocht worden naar objectieve criteria. In het geval van de journalistiek waren daarbij niet meteen 
bestaande aanknopingspunten als een gemeenschappelijk diploma voor handen. Bovendien moest 
een systeem van controle op de wettelijke voorwaarden worden gecreëerd zonder dat dit afbreuk 
zou doen aan de noodzakelijke onafhankelijkheid van journalisten ten opzichte van de politiek. 

VOORWAARDEN - De uiteindelijke erkenningvoorwaarden worden opgesomd in het eerste artikel van 
de wet. Volgens artikel 1 van de wet van 1963 is niemand gerechtigd de titel van beroepsjournalist 
te voeren, “tenzij hij aan de volgende voorwaarden voldoet:  

1° tenminste eenentwintig jaar oud zijn; 

2° in België, geheel noch gedeeltelijk vervallen verklaard zijn van de rechten opgesomd in 
de artikelen 31 en 123sexies van het Strafwetboek en, onder voorbehoud van het bepaalde 
in artikel 2, in het buitenland geen veroordeling hebben ondergaan die, indien zij in België 
ware uitgesproken, geheel of gedeeltelijk het verlies van deze rechten tot gevolg zou 
hebben; 

3° in zijn hoofdberoep en tegen bezoldiging deelnemen aan de redactie95 van dag- of 
periodieke bladen, radio- of televisienieuwsuitzendingen, filmjournaals of 
persagentschappen, een en ander voor algemene berichtgeving96; 

4° die werkzaamheid tenminste twee jaar lang als gewoon beroep uitgeoefend hebben en ze 
niet sedert meer dan twee jaar gestaakt hebben; 

5° geen enkele vorm van handel drijven en met name geen op reclame gerichte 
werkzaamheid uitoefenen, behalve als directeur van een blad, een nieuwsuitzending, een 
filmjournaal of een persagentschap”. 

Minimumleeftijd - De minimumleeftijd voor de verkrijging van de titel van beroepsjournalist is nog 
steeds 21 jaar. De wet is nooit aangepast aan de verlaging van de wettelijke meerderjarigheid tot 18 
jaar. Een wetsvoorstel uit 1997 dat onder meer deze aanpassing bepleitte haalde de eindstemming in 
de plenaire vergadering niet.97 Op dit ogenblik is opnieuw wetsvoorstel hangende dat onder meer de 
aanpassing van de minimumleeftijd beoogt.98

Hoofdberoep en tegen bezoldiging - Kandidaat-beroepsjournalisten dienen verder aan te tonen dat zij van 
de journalistiek hun betaalde hoofdactiviteit maken.99

 
                                                 
 
95  Volgens de wet moet onder ‘redactie’ verstaan worden: de activiteiten uitgeoefend o.m. als directeur, redacteur, tekenaar, 

persfotograaf, filmreporter of correspondent voor België. Commerciële, technische en administratieve werkzaamheid 
alsook correctie-, telex-, reclame en zetterijwerkzaamheid worden geacht buiten de redactie te staan, behalve wanneer zij 
onder de persoonlijke bevoegdheid van de directeur van het blad, de nieuwsuitzending, het filmjournaal of het 
persagentschap ressorteren. 

96  Voor de toepassing van de wet moet onder ‘bladen, radio- of televisienieuwsuitzendingen, filmjournaals of 
persagentschappen voor algemene berichtgeving’ verstaan worden: die welke, eensdeels, nieuws verstrekken dat 
betrekking heeft op het actualiteitsgebeuren in ‘t algemeen en, anderdeels, die welke zich richten tot de lezers, de luisteraars 
en de toeschouwers in ’t algemeen (art. 1 W. 30 september 1963) 

97  Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 september 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van 
beroepsjournalist, Parl. St. Senaat, 1997-98, nr. 1-918/1 (ingediend door FORET e.a., PRL/FDF). Het voorstel bevatte geen 
principiële vernieuwingen, laat staan een statuut voor de journalist.  

98  Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van 
beroepsjournalist, wat de journalist in bijberoep betreft, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 682/001 (ingediend door de CD&V-
kamerleden S. VERHERSTRAETEN, T. VAN PARYS, J. VANDEURZEN en L. VAN DER AUWERA). Dit voorstel bevat een 
algemene herziening van de wet op de beroepsjournalistiek. Het is er op gericht dat statuut open te stellen voor journalisten 
in bijberoep én journalisten van de gespecialiseerde pers (zie verder). 

99  Loontrekkenden dienen hiertoe een attest van de werkgever toe te voegen aan hun erkenningsaanvraag. Voor zelfstandige 
journalisten zal de bewijslast ten overstaan van de erkenningscommissie op dit punt lastiger zijn.  
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Twee jaar ervaring - De wet vereist voorts dat deze activiteit reeds gedurende twee jaar wordt 
uitgeoefend. Voor wie nog niet zolang tot het beroep is toegetreden, wordt binnen de 
journalistenverenigingen het statuut van ‘journalist-stagiair’ gebruikt.100 Evenmin is de titel voor het 
leven verworven. De hoedanigheid van ‘beroepsjournalist’ vervalt na twee jaar inactiviteit als 
journalist. De persdocumenten moeten overigens sowieso om de vijf jaar worden hernieuwd. 

Algemene berichtgeving - Het belangrijkste, of ten minste het meest controversiële criterium, uit de wet 
is het organieke criterium. Die voorwaarde zorgde voor vinnige discussies bij de totstandkoming 
van de wet. Ook de Raad van State formuleerde hieromtrent de nodige bedenkingen, maar 
uiteindelijk vond een meerderheid van de wetgevende kamers – daarin gesteund door de Persbond - 
dat een dergelijke voorwaarde noodzakelijk was om een onderscheid te kunnen maken tussen 
dagbladen en ‘parochiale of syndicale bulletins’.101 Professioneel actieve journalisten kunnen dus 
slechts als ‘beroepsjournalist’ worden erkend wanneer ze werken voor een ‘algemeen’ 
informatiemedium. Dat impliceert, aldus artikel 1 van de wet, enerzijds een link met het 
actualiteitsgebeuren en anderzijds, de gerichtheid van het medium op een algemeen publiek. Voor 
journalisten die werken voor gespecialiseerde media of nichemedia is de verkrijging van de titel 
beroepsjournalist met andere woorden uitgesloten. Maar het moge meteen duidelijk zijn dat de 
grens erg moeilijk te trekken zal zijn. 

Geen commerciële nevenactiviteit - Een laatste belangrijke vereiste uit de wet van 1963 is dat de 
journalistieke beroepsactiviteit niet gecombineerd mag worden met een commerciële 
nevenactiviteit, tenzij als directeur van een blad, een nieuwsuitzending, een filmjournaal of een 
persagentschap. Een vergelijkbare – maar duidelijkere – clausule is opgenomen in de ‘Verklaring 
der rechten en plichten van de journalist’ uit 1971. Punt negen van die code waarschuwt met name 
dat de journalist nooit het vak van journalist mag verwarren met dit van reclameman of 
propagandist en geen enkele rechtstreekse of onrechtstreekse instructie in ontvangst mag nemen van 
adverteerders. De ratio van beide bepalingen is duidelijk: zij moeten garant staan voor de 
intellectuele en financiële onafhankelijkheid van de (beroeps-) journalist. Anderzijds vormen zij één 
van de grote obstakels voor journalisten in bijberoep om toe te treden tot het statuut van 
beroepsjournalist.  

NIET VEREIST - Het is tot slot van belang om ook even te benadrukken wat niet vereist is. Zo maakt 
de wet geen onderscheid naargelang het medium waartoe de persoon in kwestie behoort. Zowel 
journalisten van de geschreven pers, de audiovisuele media als journalisten uit de 
internetjournalistiek komen dus in aanmerking. Evenmin is het relevant of men het beroep als 
zelfstandige, dan wel in dienstverband uitoefent, zolang het maar niet gecombineerd wordt met een 
commerciële activiteit en men van de journalistieke activiteit zijn belangrijkste broodwinning 
maakt. Vermeldenswaard is nog dat de wet - niettegenstaande de grote verklaringen dat het bezit van 
de titel een hefboom en indicatie zou zijn voor de achtenswaardigheid van de professionele 
journalisten - geen inhoudelijke toegangsvereisten oplegt. De garanties op het vlak van de 
‘eerbaarheid’ en bekwaamheid van de kandidaten, beperken zich tot de voorwaarde dat men geen 
commerciële of publicitaire activiteiten mag uitoefenen en niet vervallen verklaard mag zijn van zijn 
burgerlijke en politieke rechten.102 In het verleden is dit geregeld als een leemte aangekaart. 
Meermaals is al voorgesteld om het respect voor de journalistieke deontologie als 

 
                                                 
 
100  Stageleden van de Vlaamse Vereniging van journalisten (VVJ; de Vlaamse vleugel van de AVBB) zijn leden die sinds ten 

minste drie maanden het beroep van journalist uitoefenen onder zodanige voorwaarden dat deze, na twee jaar, dient te 
leiden tot de machtiging de titel van beroepsjournalist te dragen in toepassing van de wet van 30 december 1963 (zie art. 7 
Statuten van de VVJ, zoals bekrachtigd door de Raad van State op 7 oktober 2005).  

101  Bespreking wetsontwerp, Hand. Senaat 1962-63, 26 juli 1963, nr. 65-66, 1605-1614. 
102  Het voorstel van de Raad van State om ook bepaalde categorieën van veroordeelden uit te sluiten van de verkrijging van 

de titel, werd door de regering niet weerhouden. 
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erkenningsvoorwaarde toe te voegen.103 Dat is onder meer nog het geval in het op dit ogenblik 
hangende wetsvoorstel tot herziening van de wetgeving omtrent de beroepsjournalistiek.104 Deze 
constructie zou vervolgens toelaten om de erkenningscommissie de bevoegdheid te geven om in geval 
van duidelijke inbreuken op de beroepsdeontologie, de erkenning van de betrokkene als 
beroepsjournalist in te trekken.105

2.2. Erkenningsprocedure  
ERKENNINGSCOMMISSIE - De wet voorziet ook in de oprichting van twee onafhankelijke commissies 
voor de toekenning en eventuele intrekking van de beroepstitel: de ‘erkenningscommissie van eerste 
instantie’ en een ‘commissie van beroep’.106 De erkenningscommissie is paritair samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de journalisten en de mediadirecties, die daartoe op voordracht van hun 
respectieve beroepsverenigingen bij koninklijk besluit worden aangesteld.107 Omwille van die 
gemengde samenstelling wordt de erkenningscommissie in mediakringen soms naar voren geschoven 
als een opvallend en geslaagd voorbeeld van wettelijk geconditioneerde zelfregulering.108 De 
erkenningscommissie telt drie afdelingen: één Nederlandstalige, één Franstalige en één 
adviesafdeling voor buitenlandse journalisten.109

PROCEDURE - Een centrale rol in de erkenningsprocedure is weggelegd voor de Algemene Vereniging 
van Belgische Beroepsjournalisten. Zij levert niet alleen acht leden van de erkenningscommissie, maar 
verwerkt ook de erkenningsaanvragen, verzamelt de bewijsstukken en formuleert een eerste advies 
aan de erkenningscommissie van eerste aanleg.110 Nadat de erkenningscommissie de aanvraag heeft 
beoordeeld staat de journalistenvereniging opnieuw in voor de administratieve afwikkeling. 
Niettegenstaande deze verplichte tussenkomst van de journalistenverenigingen in de 

 
                                                 
 
103  Zie F. VOETS, “L’éthique des médias: alibi ou piège”, in X. (ed.), Justitie en Media. Referaten van het colloquium 

georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 169; D. VOORHOOF, “Verslag aan de minister 
van justitie – Deel 3: naar een raad voor de journalistiek in België?”, 18. 

104  Het wetsvoorstel pleit voor de toevoeging van een zesde voorwaarde: “het beroep uitoefenen met inachtneming van de 
journalistieke deontologische code” (Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de erkenning en de 
bescherming van de titel van beroepsjournalist, wat de journalist in bijberoep betreft, Parl. St. Kamer 2003-04, ingediend 
door S. VERHERSTRAETEN, T. VAN PARYS, J. VANDEURZEN en L. VAN DER AUWERA, 13 januari 2004, nr. 682/001). Dit 
CD&V-voorstel is een herneming van de bepalingen met betrekking tot de beroepstitel uit het voorstel tot instelling van een 
wettelijk omkaderde Raad voor de Journalistiek uit 2000 (Wetsvoorstel tot oprichting van een Raad voor de Journalistiek 
en tot wijziging van de wetgeving betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist, wat de 
journalist in bijberoep betreft, Parl. St. Kamer 1999-2000, ingediend door S. DE CLERCK, S. VERHERSTRAETEN, T. VAN 
PARYS en J. VANDEURZEN, 11 januari 2000, nr. 365/001. Zie hoofdstuk 2). 

105  Het zonet genoemde wetsvoorstel stelt ook de wijziging in die zin voor van het K.B. van 16 oktober 1991 tot vaststelling 
van de organisatie en de werkwijze van de erkenningscommissie en van de commissie van beroep, alsook van de procedure 
voor de indiening en het onderzoek van aanvragen ter verkrijging van de titel van beroepsjournalist. De 
erkenningscommissie krijgt in het voorstel de mogelijkheid om, wanneer haar een dossier wordt overgezonden door de 
Raad voor de Journalistiek, na te gaan of de inbreuk op de code voor deontologie voldoende ernstig is om tot de schorsing 
of de intrekking van de erkenning te kunnen leiden. 

106  Artikel 2 Wet 30 december 1963. 
107  Het advies wordt uitgebracht door de AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België) en de B.V.D.U. 

(Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers). De organisatie en werking van deze commissie en de 
erkenningsprocedure zijn verder uitgewerkt bij Koninklijk besluit van 1991 (K.B. 16 oktober 1991 tot vaststelling van de 
organisatie en de werkwijze van de erkenningscommissie en van de commissie van beroep, alsook van de procedure voor 
de indiening en het onderzoek van aanvragen ter verkrijging van de titel van beroepsjournalist, B.S. 17 april 1992).  

108  http://www.fondspascaldecroos.com/organisaties/journalisten/beroepsjournalist.html. In Zweden is men nog een stap 
verder gegaan door perskaarten uitsluitend door de media zelf te laten afleveren. Daar is dus gekozen voor een systeem van 
zuivere zelfregulering (S. HOEBEKE en B. MOUFFE, Le droit de la presse, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2000, 673). 

109  Art. 1 K.B. 16 oktober 1991 tot vaststelling van de organisatie en de werkwijze van de erkenningscommissie en van de 
commissie van beroep, alsook van de procedure voor de indiening en het onderzoek van aanvragen ter verkrijging van de 
titel van beroepsjournalist, B.S. 17 april 1992 

110  Artikel 9 K.B. van 16 oktober 1991 tot vaststelling van de organisatie en de werkwijze van de erkenningscommissie en van 
de commissie van beroep, alsook van de procedure voor de indiening en het onderzoek van aanvragen ter verkrijging van 
de titel van beroepsjournalist, B.S. 17 april 1992 (hierna verkort: “K.B. 16 oktober 1991”). Voor buitenlandse journalisten 
is er een aparte commissie en een afzonderlijke procedure voorzien. 
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erkenningsprocedure, is de verkrijging van de titel geenszins afhankelijk van het lidmaatschap van de 
journalistenverenigingen.111  

AFWIJZING OF VERLIES VAN DE ERKENNING - Tegen een erkenningsweigering, kan beroep worden 
aangetekend bij de commissie van beroep, die wordt voorgezeten door een magistraat.112 De 
erkenningscommissie kan de titel ook intrekken wanneer blijkt dat een persoon niet langer voldoet aan 
de erkenningsvoorwaarden. De titel van beroepsjournalist kan slechts worden gevoerd zolang de 
betrokkene daadwerkelijk journalistieke activiteiten uitoefent in de zin van de wet van 1963.113  

STATUUT VAN DE COMMISSIES - De erkenningscommissie en de commissie van beroep zijn beide 
administratieve overheden in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State. Tegen hun beslissingen staat dus een beroep tot vernietiging open bij de afdeling administratie 
van de Raad van State. Die sloot in 1987 al heel wat deuren door aan te geven dat aan de commissie 
een ruime appreciatiemarge toekomt bij de beoordeling en interpretatie van de notie ‘algemene 
berichtgeving’ en dat de Raad van State bijgevolg, behoudens klaarblijkelijke vergissing, niet 
gerechtigd was zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de erkenningscommissie.114 De 
kwalificatie als administratieve overheid impliceert ten slotte ook dat de commissie onderworpen is 
aan de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen en de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.115

2.3. Gevolgen van de erkenning als beroepsjournalist 
BEPERKTE DRAAGWIJDTE - De Grondwet en artikel 10 EVRM garanderen aan iedere burger het recht 
om meningen, opinies en denkbeelden te uiten en te publiceren.116 Niemand kan definitief dit recht 
worden ontzegd.117 Maatregelen die zouden neerkomen op de exclusieve toekenning van dit recht 
aan een beperkte groep van personen, zijn bijgevolg ongrondwettig.118 Aan de grondwettelijk 
gegarandeerde uitingsvrijheid mogen immers geen materiële of formele voorwaarden worden 

 
                                                 
 
111  Artikel 11 K.B. 16 oktober 1991. 
112  Artikel 2 in fine, W. 30 december 1963. 
113  Artikel 23 K.B. 16 oktober 1991. 
114  R.v.St. (6e k.) nr. 27.497, 4 februari 1987, A.P.M. 1987 (weergave), 32; Arr. R.v.St. 1987, z.p.; Pas. 1990, IV, 67; T.B.P. 

1988 (verkort), 107. Zie ook: S. HOEBEKE en B. MOUFFE, o.c., 677. In 1994 werd een beroep tot nietigverklaring ingesteld 
tegen een beslissing waarbij de hernieuwing van de persdocumenten was geweigerd op grond van het feit dat de verzoeker 
als redacteur-reporter de algemene berichtgeving omtrent de binnenlandse gebeurtenissen verzorgde voor het weekblad 
“De Bouwkroniek”. Zowel de commissie van eerste aanleg als de beroepscommissie waren van oordeel dat het weekblad 
in kwestie geen blad van algemene informatie was, maar “duidelijk een vakblad dat zich tot een gespecialiseerd publiek 
richt”. Het beroep kon echter door de Raad van State niet worden behandeld wegens de laattijdige indiening ervan (R.v.St. 
nr. 71.666, 9 februari 1998, H. DE SCHUYTENEER t. Commissie van beroep voor de erkenning en de bescherming van de 
titel van beroepsjournalist). 

115  Minister D. REYNDERS in antwoord op een parlementaire vraag, Hand. Senaat, 15 maart 2001, nr. 2, 239. 
116  Zie daarover ook reeds deel II, hoofdstuk 1. 
117  Vóór 1961 voorzag artikel 123 sexies, 6° Sw. de mogelijkheid om wie veroordeeld was voor misdaden of wanbedrijven 

tegen de uitwendige veiligheid van de staat, gepleegd in oorlogstijd, van rechtswege en voor het leven vervallen te 
verklaren van zijn “recht om in welke hoedanigheid ook deel te nemen aan de exploitatie, de administratie, de redactie, het 
drukken of verspreiden van een dagblad of van om het even welke publicatie” In 1961 werd die sanctie beperkt tot de 
gevallen waarin deze deelneming ‘een politiek karakter’ heeft (advies R.v.St., Gedr. St. Senaat 1961, nr. 30, 11). Deze 
wetswijziging van 1961 heeft wellicht verhinderd dat België het eerste land werd dat voor het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens een veroordeling opliep op grond van een schending van artikel 10 EVRM. Het regime van de 
algemene vervallenverklaring werd immers door journalist Raymond DE BECKER aangevochten bij het Hof Mensenrechten, 
nadat hij omwille van zijn houding tijdens de oorlog als hoofdredacteur van Le Soir, vervallen verklaard was van de hoger 
genoemde rechten en daarom in de onmogelijkheid verkeerde om nog langer het beroep van journalist en schrijver uit te 
oefenen. DE BECKER werd in het gelijk gesteld door de Commissie voor de Rechten van de Mens, maar de zaak bracht het 
niet tot een behandeling ten gronde voor het Hof. Zij werd van de rol geschrapt na de wetswijziging van 1961 (Hof 
Mensenrechten 27 maart 1962, DE BECKER t. België, http://www.echr.coe.int/). 

118  Zo kan het recht om in een blad te schrijven niet afhankelijk worden gemaakt van de toetreding tot een orde van 
journalisten (zie verder). A. MAST en J. DUJARDIN, o.c. 1985, 545, 567.  
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gesteld die die vrijheid in de kern raken.119 De gevolgen van de verwerving van de titel van 
beroepsjournalist blijven daarom noodzakelijkerwijze beperkt.120 De wet stelt geen monopolie in ten 
voordele van de beroepsjournalist.121 De Raad van State liet daarover bij de voorbereiding van de wet 
van 1963 geen twijfel bestaan: de instelling van de titel laat “ieders recht om in een krant te schrijven 
onverkort. Dit recht bestaat los van de toekenning van de titel”.122 In zijn advies bij een tweede versie 
van het wetsontwerp merkte de Raad van State daarover op: “De titel kent generlei monopolie of 
voorrecht toe. Alleen onder die voorwaarden is tegen het ontwerp geen grondwettelijk bezwaar in te 
brengen en druist het niet in tegen artikel 10 van het verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden”.123 De Raad voegde er aan toe dat het onderscheid dat de wet 
impliciet introduceert tussen erkende beroepsjournalisten en zij die geen erkenning willen of 
kunnen krijgen, steunt op objectieve redenen en dus geen schending vormt van het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel. Recent bracht ook het Hof van Cassatie die beperkte draagwijdte nog eens in 
herinnering. Het Hof oordeelde dat “artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot 
instelling van identificatiedocumenten en kentekens ten behoeve van beroepsjournalisten en 
persbedrijven betrekking heeft op de afgifte van de identificatiedocumenten en kentekens die alleen 
dienen om de identificatie van de journalisten bij het uitoefenen van hun beroep te 
vergemakkelijken en om de openbare overheid in staat te stellen de vertegenwoordigers van de pers 
alle medewerking te verlenen die met de omstandigheden overeen te brengen is”. Het feit dat een 
beroepsjournalist in het bezit is van identificatiedocumenten en kentekens, verleent hem dan ook 
geenszins strafrechtelijke immuniteit voor het plegen van verkeersinbreuken.124  

VERWERVING TITEL EN PERSDOCUMENTEN - De erkenning als beroepsjournalist heeft wel tot gevolg dat 
de betrokkene gerechtigd wordt de titel van beroepsjournalist te voeren. De officiële 
identificatiedocumenten die hem ter beschikking worden gesteld, moeten hem bovendien helpen 
deze hoedanigheid aan te tonen en officiële instanties in staat stellen om de vertegenwoordigers van 
de pers “alle medewerking te verlenen die met de omstandigheden overeen te brengen is”.125 In 
journalistenkringen klonk dat in 1963 zo: “Ainsi le journaliste pourrait désormais accomplir sa 
tâche avec plus de garanties et de prestige, car on peut espérer que les pouvoirs publics, aussi bien 
que les particuliers faciliteront la mission de ceux qui prouveront leur qualité de journaliste 
professionnel.”126  

 
                                                 
 
119  J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, 160 e.v. 
120  Niettemin tonen de parlementaire besprekingen van de wet aan dat ook bij de wetgever de hoop leefde dat de wet de aanzet 

zou kunnen zijn een meer stringente regeling van het journalistieke beroep. In hun toelichting bij het wetsontwerp in de 
senaatscommissie benadrukten de eerste minister en de minister van justitie bovendien dat de wettelijke regeling een eerste 
stap zou kunnen zijn voor de uitbouw van structuren die een ruim gesteunde journalistieke plichtenleer zouden kunnen 
uitwerken (Parl. St. Senaat 1962-63, 16 juli 1963, nr. 296, verslag namens de Commissie Justitie door VAN CAUWELAERT). 
De idee van een orde van journalisten was met andere woorden niet veraf (zie hierover ook: E. VAN DE VLIEDT, 
“Beschouwingen over de vrijheid van drukpers en de informatie”, R.W. 1970, 211). 

121  D. VOORHOOF, “De titel van beroepsjournalist en de bewaking van de journalistieke deontologie door de AVBB”, in C. DE 
KEERSMAEKER en G. FAUCONNIER (eds.), Mediagids: mediarecht, Diegem, Kluwer, 1997, 2. 

122  Advies naar aanleiding van een eerste ontwerp van de wet, R.v.St. 14 juli 1959, L 6727/2; Advies R.v.St. 11 december 
1962, Parl. St. Senaat 1962-63, nr. 167, 6. In 1987 bevestigde de Raad van State naar aanleiding van een initiatief om het 
journalistieke bronnengeheim wettelijk te verankeren: “De wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de 
bescherming van de titel van beroepsjournalist verbindt trouwens geen enkel recht aan die titel. Hij die af en toe in een 
dagblad schrijft moet evengoed beschermd worden als de beroepsjournalist”. (Wetsvoorstel tot bescherming van het 
zwijgrecht in hoofde van de professionele persmedewerkers die worden gedagvaard om te worden gehoord, Parl. St. 
Kamer, 1986-87, nr. 786/1. R.v.St. 24 juni 1987, Parl. St. Kamer 1986-87, nr. 786/2).  

123  Advies Raad van State, 14 juli 1959, Pasin. 1963, 1989. 
124  Cass. 17 mei 2005, ww.cass.be, R.W. 2006-07, 56-57, noot A. VANDEPLAS. Het ging in casu om een freelance fotograaf die 

media 2003 zijn voertuig op een pechstrook had achterlaten om een dringende opdracht voor zijn opdrachtgevende krant te 
vervullen. Hij werd achtereenvolgens door de correctionele rechtbank en het hof van beroep te Antwerpen veroordeeld. Dat 
laatste arrest werd door het Hof van Cassatie bevestigd, al werd wel het opgelegde tijdelijke rijverbod geannuleerd. 

125  K.B. 12 april 1965 (diverse keren gewijzigd) tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van 
beroepsjournalisten en persbedrijven (B.S. 21 mei 1965). 

126  J. DEMARTEAU, “Le titre de journaliste professionnel”, l.c., 92. 
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BIJKOMENDE VOORDELEN EN FACILITEITEN - Het bezit van de titel en de persdocumenten geven de 
beroepsjournalisten daarenboven recht op een aantal materiële en morele privileges. De 
verantwoording daarvan ligt volgens de beroepsvereniging in het feit dat de wet van 1963 van 
beroepsjournalisten bijzondere waarborgen verlangt op het vlak van hun professionele en 
intellectuele onafhankelijkheid. In ruil daarvoor moeten aan beroepsjournalisten bepaalde voordelen 
en faciliteiten worden toegestaan, die hen helpen bij de uitoefening van hun taak.  

Toegang tot informatie - Vandaag wordt het bezit van persdocumenten steeds vaker als voorwaarde 
gesteld om toegang te krijgen tot bepaalde informatie, bijvoorbeeld voor evenementen waarvoor de 
plaatsen beperkt zijn of instellingen die niet voor het ruime publiek toegankelijk zijn. Zo beveelt 
een omzendbrief over de persvoorlichting door het parket uit 1999 dat de informatie uitsluitend 
verstrekt mag worden aan “beroepsjournalisten erkend door de bevoegde Erkenningscommissie 
krachtens de voorwaarden opgenomen in de wet van 30 december 1963, alsmede aan journalisten-
stagiairs erkend door de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB), de 
erkende beroepsunie”.127 Per 1 januari 2007 worden journalisten verplicht steeds hun nationale 
perskaart bij zich te hebben en deze op elke vordering van de overheid te tonen.128

Vaak worden aan het bezit van de perskaart bijkomende accreditatievoorwaarden toegevoegd.129 
Uiteraard zijn dergelijke maatregelen waarbij bijzondere categorieën van journalisten 
geprivilegieerd worden, onderworpen aan de grenzen van de Belgische Grondwet en artikel 10 
EVRM. De voorwaarden voor de accreditatie dienen dus te steunen op objectieve criteria en mogen 
geen afbreuk doet aan het recht van eenieder om zijn gedachten en meningen te uiten.130  

Materiële voordelen - Daarnaast kunnen beroepsjournalisten aanspraak maken op collectieve 
voorzieningen die in CAO’s of in specifieke conventies opgenomen zijn.131 Beroepsjournalisten die in 
vast dienstverband werken, hebben bovendien recht op een aanvullend pensioen.132 Politieke 
dagbladen en weekbladen, algemeen informatieve dagbladen en weekbladen en de belangrijkste in 
België gevestigde persagentschappen, genieten bovendien van een vermindering van de 
telefoontarieven voor aansluitingen op de zetel van de redactie, maar ook in de woning van 

 
                                                 
 
127  Gezamenlijke omzendbrief COL 7/99 van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende de 

informatieverstrekking aan de pers door de gerechtelijke overheden en de politiediensten gedurende de fase van het 
vooronderzoek, 3 mei 1999. De omzendbrief maakt slechts een uitzondering voor minder zwaarwichtige zaken, zoals 
verkeerszaken, kleine diefstallen en het aantreffen van personen zonder wettelijke verblijfsvergunning en het verstrekken 
van (zeer beperkte, vooral praktische) inlichtingen over feiten die net hebben plaatsgevonden. In die gevallen kan er ook 
informatie verstrekt worden aan niet-beroepsjournalisten, voor zover zij verbonden zijn aan een medium. 

128  K.B. 12 oktober 2006 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten 
ten behoeve van beroepsjournalisten en persbedrijven, B.S. 23 november 2006. Datzelfde K.B. schaft ook de nationale 
insignekaart af.  

129  Zo zullen soms alleen geaccrediteerde journalisten toegang krijgen tot de perstribune van een parlement, de persbanken in 
een gerechtsgebouw, een prinselijk huwelijk of een voetbalstadion. 

130  Zie bijvoorbeeld E.C.R.M. 24 februari 1995, nrs. 23868/94 en 23869/94, André LOERSCH en La Nouvelle Association du 
Courrier t. Zwitserland. Aan de orde was het accreditatiesysteem van het Zwitserse hooggerechtshof. Dat hof had een 
systeem ontwikkeld waarbij het de werkzaamheden van geaccrediteerde journalisten vergemakkelijkte door hen de 
zittingsagenda over te maken en hen ook automatisch de uitspraken door te sturen. Persmedewerkers die voor een 
accreditatie in aanmerking wensten te komen, dienden daarvoor een curriculum vitae, een uittreksel uit hun strafblad en een 
bewijs van een juridische vorming of een daarmee vergelijkbare professionele ervaring voor te leggen. Journalist André 
LOERSCH weigerde deze documenten over te maken en vocht de weigering om hem desalniettemin een accreditatie toe te 
kennen aan tot in Straatsburg. De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens verklaarde zijn klacht evenwel 
onontvankelijk omdat het accreditatiesysteem de man geenszins verhinderde om verslag uit te brengen van de 
terechtzittingen en de uitspraken. Ook wie niet geaccrediteerd was, had immers toegang tot de zittingen van het hof en kon, 
zij het op aanvraag, in principe een kopie van de uitspraken krijgen. De geaccrediteerde journalisten genoten slechts een 
gemakkelijkere toegang tot de informatie. 

131  Momenteel is er alleen aan Franstalige zijde een sectorakkoord tussen de uitgevers en de journalisten. De bestaande 
nationale CAO tussen de geschreven pers en de journalisten liep eind 1998 af.  

132  Wettelijk aanvullend pensioen voor beroepsjournalisten: K.B. 27 juli 1971, B.S. 20 augustus 1971. 
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“beroepsjournalisten die aan hun dienst zijn gehecht en geen enkel ander beroep uitoefenen”.133 Ten 
slotte kunnen beroepsjournalisten aanspraak maken op aanzienlijke prijskortingen in de vervoersector, 
bijvoorbeeld bij de NMBS, De Lijn, en enkele luchtvaartmaatschappijen.  

Belangenbehartiging - Naast deze praktische en financiële voordelen, hebben erkende 
beroepsjournalisten of stagiairs-beroepsjournalisten de mogelijkheid om toe te treden tot eigen 
beroepsverenigingen, die een uitgebreid pakket aan dienstverlening bieden en hun belangen 
behartigen. Voor de Vlaamse beroepsjournalisten gebeurt dat binnen de Algemene Vereniging van 
Beroepsjournalisten in België (AVBB) en haar Vlaamse en Waalse vleugel (respectievelijk de VVJ, 
de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, en de AJP, de Association des Journalistes 
Professionnels).134 Vanaf 1 januari 2006 is het lidmaatschap van de Vlaamse vleugel van de 
journalistenvereniging, de VVJ, weliswaar ook open gesteld voor persmedewerkers die in bijberoep 
verbonden aan de algemene nieuwsmedia, maar het stemrecht binnen de ledenvergaderingen blijft 
voorbehouden aan de erkende beroepsjournalisten.135

Vertegenwoordigingsfuncties - Tot slot is de erkenning als beroepsjournalist vereist om namens de 
beroepsgroep te kunnen zetelen in de erkenningscommissie voor beroepsjournalisten, in de nieuwe 
Vlaamse Regulator voor de Media, de Vlaamse Mediaraad of om deel uit te kunnen maken van de 
Expertencommissie voor Overheidscommunicatie die toezicht houdt op de communicatie-
initiatieven van de Vlaamse overheid.136

GRENZEN - Bij dat alles moeten goed de grenzen van dergelijke privileges of voordelen voor ogen 
worden gehouden. Duidelijk is dat maatregelen die essentiële aspecten van het beroep 
voorbehouden voor beroepsjournalisten ten nadele van personen die de titel niet bezitten, een 
feitelijk monopolie kunnen creëren en dus ongrondwettig kunnen zijn.137 Naar aanleiding van het 
ontwerp van decreet van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector in de Franse Gemeenschap merkte 
de Raad van State zo op dat het ontwerp in zoverre het de informatie-uitzendingen exclusief 
toevertrouwde aan beroepsjournalisten “tend à accorder aux journalisten professionnels dans le 
domaine de la télévision privée un monopole de l’information que le législateur a précisément voulu 
exclure et se heurte aux objections d’ordre constitutionnel”.138 Opgemerkt kan overigens worden dat 
de wetgever deze uitgangspunten een aantal keer uit het oog heeft verloren, meer bepaald door de 
uitoefening van journalistieke taken voor te behouden voor beroepsjournalisten.139  

Anders is het overigens wanneer de overheid steunmaatregelen aan de media afhankelijk wil stellen 
van de voorwaarde dat de redactie uit een minimum aantal beroepsjournalisten moet bestaan. De 
overheid behoudt immers het recht om, wanneer zij ondersteunende maatregelen wil nemen ten 
aanzien van de media, aan deze steun voorwaarden te verbinden. Cruciaal is dat in een dergelijk 

 
                                                 
 
133  Artikel 86 ter §4 en artikel 4 van bijlage 3 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 

economische overheidsbedrijven zoals ingevoegd door de programmawet van 19 juli 2001, B.S. 28 juli 2001 (Err. B.S. 29 
september 2001, 33085). 

134  De Association des Journalistes Professionels vertegenwoordigt en verenigt naast de Franstalige ook de Duitstalige en 
buitenlandse beroepsjournalisten in België. 

135  Anders dan voor de erkende beroepsjournalisten en de journalisten-stagiairs wordt daaraan niet automatisch het 
lidmaatschap van de AVBB gekoppeld. 

136  Opgericht bij Decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid, B.S. 14 
september 2002. De expertencommissie staat in voor de opstelling en opvolging van normen voor de communicatie-
initiatieven van de Vlaamse overheid. 

137  D. VOORHOOF, Mediarecht en communicatievrijheid: situering van het mediarecht als rechtsgebied en van de 
communicatievrijheid als grondslag van het mediarecht: adstructie van de communicatievrijheid op basis van artikel 10 
E.V.R.M., Gent, 1989, 302 (verder: D. VOORHOOF, Mediarecht en communicatievrijheid). 

138  Adv. R.v.St. afd. wetg. 10 juli 1986, Parl. St. Fr. Gem. R. 1985-86, nr. 55/1.  Om die reden werd de tekst aangepast zodat 
het decreet als erkenningsvoorwaarde nog slechts vereist dat deze redacties moeten bestaan uit één of meer 
beroepsjournalisten of personen die daartoe in de voorwaarden verkeren. 

139  S. HOEBEKE en B. MOUFFE, o.c., 673-674; D. VOORHOOF, Mediarecht en communicatievrijheid, 302. 
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geval de media die niet aan deze voorwaarden (wensen te) voldoen, niet gehinderd worden om 
verder te verschijnen of uit te zenden.  

2.4. Intermezzo: Groepsfoto van de Vlaamse beroepsjournalistiek 
CIJFERS - De erkenning als beroepsjournalist dient om de vijf jaar te worden vernieuwd. Volgens de 
website van de beroepsvereniging telde België eind augustus 2002 4.804 erkende beroepsjournalisten. 
Het gaat om 2.140 Nederlandstaligen, onder wie 19 met een vreemde nationaliteit, en 2.664 
Franstaligen, onder wie 578 met een buitenlandse nationaliteit.  

ONDERZOEK - In 2003 schetste een team Gentse onderzoekers het sociologische portret van de 
Vlaamse beroepsjournalist. Hun profielstudie ‘De journalist van de 21ste eeuw’ stoelt op de 
resultaten van een grootschalige enquête bij meer dan duizend Vlaamse beroepsjournalisten.140 De 
onderzoekers bevroegen rond de jaarwisseling van 2002 naar 2003 de totale populatie van de actieve 
Vlaamse beroepsjournalisten. Van deze 2.257 beroepsjournalisten werkten er uiteindelijk iets minder 
dan de helft, 1.026 journalisten of 45,5%, aan het onderzoek mee.  

OPLEIDINGSNIVEAU - Uit de antwoorden op de enquête blijkt in de eerste plaats dat journalisten veelal 
hoger opgeleid zijn. Niet minder dan 90% van de respondenten kon een diploma hoge onderwijs 
voorleggen. Meer dan de helft (57,5%) van de beroepsjournalisten die deelnamen aan het onderzoek 
had universitaire studies achter de rug. Bijna 50% (49,5%) volgde bovendien op één of ander 
ogenblik in hun leven een journalistieke of communicatiewetenschappelijke opleiding. Iets minder 
dan zes procent volgde een opleiding aan het Instituut voor Journalistiek. Slechts één op tien 
beroepsjournalisten gaf aan een training op het werk te hebben gekregen.141  

GESLACHT - Uit de gegevens blijkt vervolgens dat de journalistiek nog steeds in hoofdzaak een 
mannelijke aangelegenheid is. Hoewel het aandeel van vrouwen in de journalistiek gestadig toeneemt 
en de man-vrouw-verhouding verschilt van medium tot medium142, blijven vrouwen 
ondervertegenwoordigd: de onderzoekers telden 70,2% mannelijke tegenover 29,8% vrouwelijke 
respondenten.143 Met die cijfers is overigens nog niets gezegd over de positie die vrouwen binnen de 
redacties bekleden of hun arbeidsstatuut. 

BEROEPSKEUZE - De helft van de respondenten koos voor de journalistiek nadat zij eerder een ander 
beroep hadden uitgeoefend, vaak in het onderwijs. De enquête bevestigt verder eerdere onderzoeken 
die meldden dat journalisten doorgaans bewust kiezen voor een loopbaan in de journalistiek en vaak 
erg gemotiveerd zijn om hun journalistieke activiteiten voort te zetten. 

 
                                                 
 
140  De kernresultaten van de enquête worden weergegeven in het vaktijdschrift van de journalistenvereniging De Journalist (E. 

DE BENS, M. DE CLERCQ en S. PAULUSSEN, “Het profiel van de Vlaamse beroepsjournalist (deel 1)”, De Journalist 2003, 
afl. 59, 4-7 en E. DE BENS, M. DE CLERCQ en S. PAULUSSEN, “Het profiel van de Vlaamse beroepsjournalist (deel 2)”, De 
Journalist 2003, afl. 60, 6-8) en in het proefschrift van S. PAULUSSEN. 

141  S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be. Een studie naar de mogelijkheden en gevolgen van het internet voor de 
journalistieke nieuwsgaring en nieuwsproductie, diss. doct., R.U.Gent, 2004, 141. 

142  Zo zijn vrouwen in verhouding beter vertegenwoordigd in de radio- en weekbladjournalistiek dan in andere media. Terwijl 
bij de radio en de weekbladpers één op drie journalisten een vrouw is, daalt het aandeel vrouwen bij televisie, 
persagentschappen of productiehuizen tot een op vier of zelfs een op vijf. (E. De BENS, M. DE CLERCQ en S. PAULUSSEN, 
“Het profiel van de Vlaamse beroepsjournalist (deel I)”, De Journalist mei 2003, 4). De dagbladjournalistiek, “de grootste, 
de oudste en traditioneel meest prestigieuze mediasector” telt de minste vrouwelijke journalisten (M. DE CLERCQ, 
“Vrouwelijke journalisten : nog steeds een zeldzaam fenomeen ?”, in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), 
Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 2001, 13).  

143  Wel stellen ze vast dat er een duidelijke vooruitgang is van het aantal vrouwen in de journalistiek. Een historische analyse 
van het aandeel vrouwen in de dagbladpers bijvoorbeeld toonde een toename van het percentage vrouwen van 4,3% (1966) 
naar 20,9% (2002) in 36 jaar tijd. Opvallend is wel dat een ruime meerderheid van de vrouwelijke beroepsjournalisten 
kinderloos is. Over vrouwen in de journalistiek, zie ook: M. DE CLERCQ, “Vrouwelijke journalisten : nog steeds een 
zeldzaam fenomeen ?”, in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 2001, 14 
p.  
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MEDIUM – Een de journalistieke loopbaan gestart, komt het merendeel van de journalisten bij de 
geschreven pers terecht. Vier op de tien journalisten werken (vol- of deeltijds) voor een dagblad; ruim 
een kwart werkt voor een tijdschrift. 29% werkt voor televisie en 14% voor de radio. 6% van de 
respondenten werkt voor een pers- en/of fotoagentschap en 5% is tewerkgesteld bij een 
productiehuis. De enquête biedt ook steun voor de hypothese dat de internetjournalistiek in België 
vooralsnog geen hoge toppen scheert: 4% van de ondervraagde journalisten werkte geheel of ten dele 
voor een website.144  

STATUUT - De meeste beroepsjournalisten (bijna 78% van de bevraagden) werken in loondienst. Zo’n 
70,1% kan een vast contract voorleggen. Een kwart van de bevraagden heeft (ook) een 
zelfstandigenstatuut. Ruim 6% van de journalisten combineert meerdere statuten.145  

ANCIËNNITEIT EN BEROEPSGETROUWHEID - Gemiddeld werkten de respondenten 11,5 jaar in de 
journalistiek, waarvan gemiddeld al negen jaar bij de huidige werkgever. Paulussen en co wijzen er 
op dat de anciënniteit in vergelijking met cijfers van De Bens uit 1983 lijkt te dalen. Twintig jaar 
geleden werkte 40% van de journalisten reeds meer dan 15 jaar in de journalistiek, terwijl dit 
vandaag nog slechts 25% is.146 Deze evolutie leidt in ieder geval tot bezorgdheid vanwege de 
journalistenorganisatie en de Vlaamse overheid. Getuige daarvan het feit dat de Vlaamse regering 
het steunbeleid voor de pers de voorbije jaren specifiek richtte op projecten die zouden kunnen 
bijdragen tot de bescherming van het ‘menselijk kapitaal’ van redacties.147

IDEOLOGISCH PROFIEL - Net als in heel wat andere landen, situeren de Vlaamse beroepsjournalisten 
zichzelf aan de links-progressieve zijde van het politieke spectrum. Meer dan driekwart van de 
Vlaamse journalisten (77,3%) typeert zichzelf als eerder tot zeer progressief, 16% plaatst zichzelf in 
het centrum en slechts 7% vindt zichzelf eerder conservatief. De onderzoekers merken daarbij op 
dat het aantal journalisten dat zichzelf progressief tot zeer progressief noemt fors is toegenomen in 
vergelijking met twintig jaar geleden, terwijl het percentage dat zichzelf in het centrum situeert in 
vrije val lijkt te zijn. Eveneens een constante, zowel voor Vlaanderen als in het buitenland, is dat 
journalisten zichzelf progressiever inschatten dan het medium waar ze voor werken: naar eigen 
zeggen vindt meer dan de helft (53%) zichzelf progressiever dan hun medium, terwijl 42% een 
‘gelijkaardige’ positie inneemt als zijn of haar medium. 

GEMIDDELDE - Samenvattend komt de gemiddelde Vlaamse beroepsjournalist uit het 
onderzoeksrapport naar voren als een hoogopgeleide man van 39, die werkt voor krant en 
samenwoont met zijn partner en hun twee kinderen.148 Het onderzoek bevestigde ook enkele algemene 
trends: de stijging (maar nog steeds ondervertegenwoordiging) van het aantal vrouwen in de 
journalistiek, de toegenomen scholingsgraad en het overwegend links-progressieve politieke 
voorkeuren van journalisten. Dat profiel komt grotendeels overeen met dat van collega’s uit de ons 

 
                                                 
 
144  Men kan zich afvragen of het onderzoek op dit punt geen vertekend beeld creëert. Door zich te beperken tot de journalisten 

die erkend zijn als beroepsjournalist is reeds een selectie gemaakt die in het nadeel kan spelen van groepen als de 
internetjournalistiek. 

145  Opnieuw weze in herinnering gebracht dat de enquête zich specifiek richtte op beroepsjournalisten, die per definitie van de 
journalistiek hun hoofdberoep dienen te maken om voor een erkenning in aanmerking te komen.  

146  Anderzijds lijkt het ons aannemelijk dat journalisten door het feit dat hun opleidingsniveau stijgt, pas later in de 
journalistiek stappen en dus minder anciënniteit opbouwen. 

147  De Vlaamse regering trok daar in 2003 en in 2005 900.000 euro voor uit. In een protocol tussen de dagblad- en magazine-
uitgevers werd onder meer afgesproken dat de Vlaamse overheid subsidies zou verlenen aan projecten van dagblad- en 
magazine-uitgevers voor de “valorisatie en vrijwaring van het collectief geheugen” op de redacties. Ook in de 
projectoproep 2005 voor steun aan de schrijvende pers lag de klemtoon op het behoud van kennis en ervaring in het 
journalistenkorps (naast ook het verhogen van het lezersbereik door de inschakeling van nieuwe (digitale) kanalen). Voor 
2006 is het budget voor steun aan de pers opgetrokken tot 1.000.000. 

148  S. PAULUSSEN, Journalistiek@internet.be. Een studie naar de mogelijkheden en gevolgen van het internet voor de 
journalistieke nieuwsgaring en nieuwsproductie, diss. doct., R.U.Gent, 2004, 141 (hierna verkort: S. PAULUSSEN, 
Journalistiek@internet.be). 
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omringende landen.149 Nationale verschillen in de uitwerking van journalistieke zelfregulering lijken 
dus los te staan van het profiel van de individuele journalist. 

3. De ‘niet-beroepsjournalisten’ 
De wet van 1963 sluit een aantal belangrijke categorieën van journalisten uit van de verkrijging van 
de beroepstitel. De voorwaarde dat men van de journalistiek zijn hoofdberoep dient te maken, 
maakt dat wie in bijberoep journalistieke activiteiten verricht voor een medium van algemene 
berichtgeving, niet voor een erkenning als beroepsjournalist in aanmerking komt. Een tweede, niet 
onbelangrijke groep van persmedewerkers zijn zij die de journalistiek bedrijven, als hoofd- of 
nevenactiviteit, binnen media die niet als algemene nieuwsmedia worden aanzien. Zij worden naar 
Belgisch recht ‘de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie’ genoemd en hebben 
een gedeeltelijke wettelijke (in de niet-formele zin) regeling gekregen in een K.B. van 1965. 

3.1. ‘Journalisten in bijberoep’ (werkend voor algemene nieuwsmedia) 
De eerste categorie van journalisten die uit de boot valt op basis van de wettelijke 
erkenningsvoorwaarden, zijn diegenen die weliswaar journalistieke activiteiten ontplooien voor een 
algemeen nieuwsmedium, maar daarvan niet hun professionele hoofdactiviteit maken. 
Wetsvoorstellen om deze ‘journalisten in bijberoep’ ook de mogelijkheid te geven om als 
beroepsjournalist erkend te worden, zijn vooralsnog niet tot wetgeving uitgegroeid.150 Ongetwijfeld 
zou een dergelijk wetgevend initiatief nog tot zware discussies leiden over de aanpassing van de 
voorwaarden van de wet van 1963.151  

Binnen de Vlaamse vereniging van beroepsjournalisten is recent wel een opening gecreëerd voor 
deze journalisten in bijberoep. Vanaf 1 januari 2006 is het lidmaatschap van de Vlaamse vleugel 
van de journalistenvereniging, de VVJ, open gesteld voor de zogenaamde ‘persmedewerkers die 
zijn verbonden aan de algemene nieuwsmedia’.152 De toetreding tot de VVJ impliceert dat zij 
voortaan kunnen aansluiten bij de diensten van de beroepsvereniging op het vlak van 
dienstverlening, belangenbehartiging en waardenoverdracht.153 Niet onbelangrijk op dat laatste punt 

 
                                                 
 
149  Zie deel II. 
150  Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van 

beroepsjournalist, wat de journalist in bijberoep betreft, Parl. St. Kamer 2003-04, ingediend door S. VERHERSTRAETEN, T. 
VAN PARYS, J. VANDEURZEN en L. VAN DER AUWERA, 13 januari 2004, nr. 682/001. Dit wetsvoorstel hernam delen uit een 
wetsvoorstel uit 2000: Wetsvoorstel tot oprichting van een Raad voor de Journalistiek en tot wijziging van de wetgeving 
betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist, wat de journalist in bijberoep betreft, Parl. 
St. Kamer 1999-00, ingediend door S. DE CLERCK, S. VERHERSTRAETEN, T. VAN PARYS en J. VANDEURZEN, 11 januari 
2000, nr. 365/001. 

151  Zo schrappen de genoemde wetsvoorstellen voor de journalisten in bijberoep de vereiste dat de beroepsjournalistiek niet 
gecombineerd kan worden met vormen van handel drijven en – in het bijzonder – op reclame gerichte werkzaamheden. 
Een dergelijke ingreep laat zich echter moeilijk verstaan met de invoeging van een nieuwe voorwaarden die alle 
journalisten – in hoofd- én in bijberoep – verplicht de journalistieke codes na te leven.  

152  Krachtens artikel 7 van de Statuten van de VVJ (zoals bekrachtigd door de Raad van State op 7 oktober 2005), kunnen 
personen die “zonder gerechtigd te zijn tot het dragen van de titel van beroepsjournalist in toepassing van de wet van 30 
december 1963, toch een journalistieke activiteit ontplooien in dienst van een of meerdere algemene informatiemedia” 
voortaan het statuut van erelid aanvragen. Anders dan de ‘werkende leden’, hebben deze ‘ereleden’ geen stemrecht in de 
Algemene Vergadering. Een tweede verschil is dat voor deze categorie van journalisten – binnen de journalistenvereniging 
worden zij ‘persmedewerkers’ genoemd – het lidmaatschap van de VVJ niet automatisch leidt tot het lidmaatschap van de 
AVBB Overigens staat het ‘erelidmaatschap’ van de VVJ volgens deze statuten ook open voor de bezitters van een T-kaart 
(klanktechnici of ander ondersteunend personeel in de audiovisuele media). 

153  De voordelen van het lidmaatschap zijn – volgens de website van de beroepsvereniging - onder meer: de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de dienstverlening door het secretariaat (administratieve, sociale, juridische en deontologische 
adviesverlening), de mogelijkheid om in te tekenen op de nieuwe collectieve polis beroepsaansprakelijkheid die de AVBB 
voor zijn leden zal afsluiten; een abonnement op het vakblad De Journalist en het engagement van de beroepsvereniging 
dat zij “gepaste aandacht voor freelancers” zal hebben in het kader van de belangenbehartiging. Zij kunnen verder 
deelnemen aan de algemene ledenvergaderingen, zonder stemrecht evenwel (www.journalist.be). Qua takenpakket 

 440



H1. Juridisch kader 
 

is dat de persmedewerkers door hun toetreding de bestaande deontologische codes en het gezag van 
de Raad voor de Journalistiek erkennen. Voor een goed begrip, weze nog even onderstreept dat deze 
mogelijkheid om lid te worden van de VVJ uiteraard verder uiteraard niets wijzigt aan de wettelijke 
regels: persmedewerkers blijven uitgesloten van het bezit van de titel van beroepsjournalist, de 
bijhorende officiële persdocumenten en de daaraan verbonden materiële voordelen als 
toegangsfaciliteiten en prijskortingen bij het openbaar vervoer.  

3.2. ‘Journalisten van beroep’ (werkend voor gespecialiseerde informatiemedia) 
Doorslaggevend in de wettelijke definitie van de beroepsjournalistiek is voorts dat de journalist in 
kwestie deel uitmaakt van een redactie voor algemene berichtgeving. Journalisten die werken voor 
media die zich richten tot een gespecialiseerd of besloten publiek vallen zo uit de boot. Voor de 
journalisten die in hoofdberoep voor gespecialiseerde media werken, werd dit ten dele opgevangen 
door een K.B. van 1965. Zij krijgen op grond van dit K.B. eigen identificatiedocumenten en -
kentekens.154 Concreet ontvangen zij een ‘doorgangsbewijs voor de periodieke pers’, een insignekaart 
en – vanwege de AVBB – een auto-kenteken. 

DRAAGWIJDTE K.B. - Het besluit maakt in zijn eerste artikel meteen duidelijk dat deze documenten 
uitsluitend tot doel hebben de identificatie van deze journalisten te vergemakkelijken. Anders dan 
soms wordt aangenomen, voert het koninklijk besluit dus geenszins een beschermde titel in.155 In de 
praktijk wordt aan deze journalisten weliswaar het predikaat ‘journalist van beroep voor de 
gespecialiseerde pers’ toegekend, maar zij kunnen geen aanspraak maken op de wettelijke erkenning 
of bescherming van deze titel. Evenmin wordt, anders dan voor beroepsjournalisten, het misbruik 
van perskaarten, insignekaarten en auto-insignes van de periodieke pers strafbaar gesteld.  

TOEKENNINGSVOORWAARDEN - De voorwaarden om een doorgangsbewijs voor de periodieke pers te 
ontvangen, zijn sterk vergelijkbaar met de voorwaarden om voor een erkenning als beroepsjournalist 
in aanmerking te komen. Ook hier moeten geïnteresseerden aantonen dat zij sedert ten minste twee 
jaar als hoofdberoep en tegen bezoldiging deelnemen aan de redactie van organen van de periodieke 
pers voor gespecialiseerde informatie die geregeld en ten minste zes maal per jaar verschijnt.156 De 
wet definieert ook wat onder ‘organen van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie’ moet 
worden verstaan. Het gaat om de dagbladen, tijdschriften, radio- en televisie-uitzendingen, 
filmjournaals en persagentschappen voor gespecialiseerde informatie in één of meerdere van de 
volgende categorieën: 1° sociale aangelegenheden, economie, politiek en financiën; 2° 
wetenschappen, landbouw; 3° sport; 4° vrouw en gezin; 5° kunst, film of 6° cultuur, toerisme.157 
Samen met het doorgangsbewijs wordt een insignekaart afgeleverd. Houders van een doorgangsbewijs 

 
                                                 
 

profileert de journalistenvereniging zich met andere woorden op de drie klassieke functies van middenveldorganisaties: 
waardenoverdracht, belangenbehartiging en lobbying, en dienstverlening.  

154  Koninklijk Besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en –kentekens ten behoeve van de leden 
van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie, B.S. 21 mei 1965, err. B.S. 29 juni 1963. Door ADRIAENS is in 
1967 terecht gewezen op de onduidelijke juridische basis van het besluit van 1965. Het K.B. kan geen steun vinden in de 
wet van 1963, die de koning slechts de bevoegdheid geeft om de erkenningsprocedure voor beroepsjournalisten verder uit 
te werken. Het K.B. zou dus moeten gesitueerd worden binnen de algemene verordenende bevoegdheid van de regering 
(H. ADRIAENS, De erkenning en bescherming van de titel van beroepsjournalist, Brugge, Admin. Lex., Die Keure, 1967, 
32). 

155  Op de website van de VJPP, de Beroepsvereniging van de Periodieke Pers voor Gespecialiseerde Informatie, luidt het ten 
onrechte: “Het Koninklijk Besluit van 12 april 1965 leidde tot de invoering van documenten en identificatietekens, 
bestemd voor de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie. Dat gebeurde als erkenning en tot 
bescherming van de titel van journalist van beroep… De VJPP (AJPP voor de Franstalige journalisten) verdedigt de titel 
van journalist van beroep voor de gespecialiseerde pers.” (http://www.ajpp-vjpp.be, 5 december 2003). 

156  Artikel 3 K.B. 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en –kentekens ten behoeve van de leden van de 
periodieke pers voor gespecialiseerde informatie, B.S. 21 mei 1965, err. B.S. 29 juni 1965, zoals gewijzigd door een K.B. 
van 4 februari 1977, B.S. 16 maart 1977. In de oorspronkelijke versie was vereist dat het ging om publicaties die tenminste 
maandelijks verschenen. 

157  Artikel 4 laatste lid van artikel 4 K.B. 12 april 1965. 
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kunnen tot slot bij de AVBB een auto-perskaart aanvragen.158 Al deze documenten moeten 
vijfjaarlijks worden hernieuwd.159

AANVRAAGPROCEDURE - De toekenning van het doorgangsbewijs gebeurt door de minister van 
Binnenlandse Zaken, op aanvraag hetzij van de verzoeker, hetzij van de Algemene Vereniging van 
de Beroepsjournalisten in België. De dossiers worden voorbereid, samengesteld en onderzocht door 
de Vereniging van de Journalisten van de Periodieke Pers of het Verbond van Belgische en 
buitenlandse journalisten der Periodieke Pers (naargelang dat de verzoeker lid is van het een of het 
ander organisme).160 Zij formuleren daarover een gemotiveerd voorstel tot aanvaarding of 
verwerping. Opmerkelijk is dat het K.B. de beroepsverenigingen opdraagt om daarbij niet alleen 
rekening te houden met de zonet genoemde criteria, maar ook met de “beroepswaarborgen die de 
kandidaat ten aanzien van de naleving van de regelen der plichtenleer biedt”.161 Het advies van de 
beroepsverenigingen wordt vervolgens overgemaakt aan een commissie van advies die de Minister 
van Binnenlandse zaken adviseert omtrent de aanvragen om persdocumenten.162 Deze commissie 
staat onder het voorzitterschap van een magistraat en telt daarnaast drie vertegenwoordigers van de 
verschillende journalistenverenigingen.163  

BEROEPSVERENIGING - Net als hun collega’s van de media voor algemene berichtgeving beschikken 
de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie over een eigen erkende 
beroepsvereniging, de Federatie van de Periodieke Pers van België, die haar werkzaamheden ook 
spreidt over een Nederlandstalige vleugel, de VJPP, en een Franstalige organisatie, de AJPP.164 De 
VJPP, die al sinds 1892 bestaat, is na de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (VVJ), de 
belangrijkste in zijn soort. De Nederlandstalige vleugel telt meer dan vijfhonderd leden. 
Tweehonderd daarvan zijn journalisten van beroep en werden erkend door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. De andere leden beoefenen de journalistiek als bijberoep. De Franstalige 
tegenhanger, de AJPP, telt zowat 450 leden, waarvan een honderdtal journalisten van beroep.165 Het 
lidmaatschap van de verenigingen van de journalisten van de periodieke pers staat met andere 
woorden ook open voor de journalisten die niet onder de toepassing van het K.B. van 1965 
ressorteren. Beide verenigingen zijn autonome vzw’s, maar zetelen in een Gemeenschappelijke 
Raad van Bestuur. De VJPP en AJPP spelen zoals gezegd een belangrijke rol in de toekenning van 
de identificatiebewijzen van hun leden. Daarnaast genieten de leden een aantal praktische voordelen 
die vergelijkbaar zijn met deze van beroepsjournalisten. Zoals verder zal blijken, neemt de VJPP 
namens haar leden ook deel aan de in 2002 opgerichte Vlaamse Raad voor de Journalistiek.  

Voor de volledigheid weze nog opgemerkt dat er naast deze erkende vzw tal van bijzondere 
verenigingen van journalisten bestaan die er eigen toetredingsvoorwaarden en soms ook eigen 
perskaarten op na houden.166  

 
                                                 
 
158  Artikel 8 en 18 K.B. 12 april 1965. 
159  Artikel 14 K.B. 12 april 1965. 
160  Artikel 11 K.B. 12 april 1965. Het K.B. lijkt er – ten onrechte – van uit te gaan dat elke journalist lid is van één van beide 

organisaties. 
161  Artikel 12 K.B. 12 april 1965. 
162  Artikel 19 K.B. 12 april 1965. 
163  Artikel 21 K.B. 12 april 1965. 
164  http://www.ajpp-vjpp.be/NL/infon.html. 
165  De ledenlijst op de website telde op 30 januari 2006 525 leden. Aan Franstalige zijde stond de teller op 28 januari 2006 op 

463. 
166  Bijvoorbeeld de in Antwerpen gevestigde Vlaamse Journalisten Vereniging (VJV; niet te verwarren met de Vereniging van 

Vlaamse Beroepsjournalisten, de VVJ) die in 1965 werd gesticht als het Verbond van Vlaamse Journalisten van de 
Periodieke Pers (VVJPP  vzw, Statuten B.S. 4 maart 1965; zij werd omgevormd tot VJV in 2002) en vandaag naar eigen 
zeggen zo’n 350 zelfstandige journalisten en journalisten van beroep verenigt (www.vjv.be).  
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4. Naar een juridische herdefiniëring van de (beroeps-)journalistiek? 

4.1. Naar een eenvormig beroepsstatuut? 
BASISONDERSCHEID - Uit wat voorafging blijkt dat België op dit ogenblik een asymmetrische regeling 
kent, met aan de ene kant een wet en een koninklijk besluit die een wettelijk beschermde titel 
introduceren voor beroepsjournalisten en aan de andere kant de journalisten die buiten dit wettelijke 
kader vallen. Schematisch kan deze situatie als volgt worden samengevat:  

 Hoofdberoep Bijberoep of combinatie 
journalistiek met commerciële 
nevenactiviteiten 

Algemene 
nieuwsmedia 

Wettelijk erkende en beschermde titel: 
‘beroepsjournalist’  
 
Juridische basis: Wet van 30 december 1963 

Geen officiële titel 
 
Wel:  

- ‘persmedewerker’ (terminologie 
binnen de journalistenvereniging 
VVJ) 

- wetsvoorstellen tot instelling van 
de titel ‘journalist in bijberoep’ 

Gespecialiseerde 
media 

‘journalist van beroep’  
(geen wettelijk beschermde titel) 
 
Juridische basis: K.B. 12 april 1965 

Geen bijzondere titel, wel aanvaard als 
lid van de Vereniging van de 
Periodieke Pers 

 

VERDERE OPDELINGEN - Onder de beroepsjournalisten kan verder een onderscheid gemaakt worden 
tussen de binnenlandse en buitenlandse correspondenten, waarbij deze laatsten over een eigen 
erkenningscommissie beschikken. Daarnaast zijn er zoals gezegd specifieke regelingen voor de 
technische medewerkers van de beroepsjournalisten die in het bezit zijn van een T-kaart en voor 
beginnende journalisten, die nog geen twee jaar beroepservaring kunnen voorleggen. Deze laatsten 
hebben nog geen recht op de verkrijging van de titel van beroepsjournalist, maar krijgen na drie 
maanden op de werkvloer een voorlopige erkenning als journalist-stagiairs. 

RELEVANTIE - Opgemerkt moet worden dat de juridische relevantie van deze verschillende statuten 
veeleer beperkt is. Buiten de gevallen waarin de hoedanigheid van beroepsjournalist als wettelijke 
vereiste is gesteld voor de leden van een adviesorgaan of commissie, kent het recht weinig 
verwijzingen naar beroepsjournalisten of journalisten.167 De burgerrechtelijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid voor publicaties staat los van de vraag of de schrijver ervan al dan niet de 
hoedanigheid van beroepsjournalist heeft. Zo vereist de notie drukpersmisdrijf geenszins dat de 
schrijver van de gewraakte publicatie een beroepsjournalist is. Evenmin kan iemand een 
strafrechtelijke verschoningsgrond putten uit zijn hoedanigheid van beroepsjournalist.168 Hooguit 
zal de rechter bij de beoordeling van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van mediawerkers 
rekening kunnen houden met het feit dat de betrokkene als professioneel journalist respect dient op 
te brengen voor ‘de gebruikelijke regels van het beroep’.169 Begin 1997 beschouwde een Brusselse 
kortgedingrechter de hoedanigheid van beroepsjournalist als een ‘verzwarende omstandigheid’, 
aangezien beroepsjournalisten in de ogen van de rechtbank weten of dienen te weten dat het 

 
                                                 
 
167  De wet op het journalistieke bronnengeheim vormt daar sinds kort een belangrijke uitzondering op. Zij komt hierna ter 

sprake. 
168  Zie recent nog: Cassatie 17 mei 2005, R.W. 2006-07, 56-57, noot A. VANDEPLAS, www.cass.be waarin het Hof van 

Cassatie bevestigde dat “het feit dat een beroepsjournalist in het bezit is van identificatiedocumenten en kentekens, hem 
geen strafrechtelijke immuniteit verleent voor het plegen van verkeersinbreuken”.  

169  Zie bijvoorbeeld Rb. Charleroi 9 december 1998, Auteurs & Media 2000, 145. 

 443

http://www.cass.be/


Deel 3. Journalistieke zelfregulering in België & Vlaanderen 

 

onderzoek geheim is en dus uitermate voorzichtig moeten omspringen met fragmentarische 
informatie die niet afkomstig is van de officiële woordvoerder van het gerecht.170 Overigens maakt 
ook de journalistieke plichtenleer in se geen onderscheid tussen beroepsmensen en niet-
beroepsmensen.171 Deontologische regels beantwoorden aan het maatschappelijk belang bij een 
betrouwbare mediaberichtgeving. Aldus hangt hun toepassing meer samen met de uitoefening van 
journalistieke activiteiten dan met de hoedanigheid van de persoon die zich op de persvrijheid 
beroept.172 

KRITIEK - Toch geven de uiteenlopende ‘statuten’ van journalisten aanleiding tot kritiek. In de 
recente parlementaire geschiedenis zijn er drie voorstellen ingediend om de wet van 1963 te 
moderniseren: één keer op een aantal louter praktische punten173, twee keer ging het om een 
fundamentele hervorming waarbij het criterium van de algemene nieuwsmedia en van de 
journalistiek als hoofdberoep werd verlaten.174 Het onderscheid dat daarbij het meest op de korrel is 
genomen, is dat tussen de beroepsjournalisten en journalisten van de periodieke gespecialiseerde pers. 
Zoals gezegd was dat criterium ook bij de totstandkoming van de wet al betwist.175 Het feit dat de 
erkenningscommissie dit criterium in de praktijk steeds breed geïnterpreteerd heeft, kon die kritieken 
slechts ten dele doen verstommen.176 

In de eerste plaats is de inhoud van de moderne media zelden louter algemeen informatief of zuiver 
gespecialiseerd. Ook bladen die als gespecialiseerd beschouwd worden, kunnen niettemin een 
belangrijk deel van hun kolommen aan algemene berichtgeving wijden. Toch zullen de journalisten 
die voor deze algemene berichtgeving instaan, geen aanspraak kunnen maken op een erkenning als 
‘beroepsjournalist’. Zo riskeert de gekozen maatstaf een discriminatie in te voeren in het 
journalistieke beroep zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. Van twee personen 
die eenzelfde rubriek verzorgen, bijvoorbeeld sport of financiën, zal diegene die deel uitmaakt van 
een orgaan voor algemene erkend kunnen worden als beroepsjournalist, terwijl zijn collega die voor 
een als gespecialiseerd beschouwd persorgaan werkt, daarvoor niet in aanmerking komt. Dat 
argument werd onder meer aangehaald door de journalisten van Les Sports, een sinds 1890 
dagelijks verschijnende krant, toen hun erkenningsaanvraag op een weigering uitliep. De 
journalisten wezen op de discrepantie die zo ontstond ten opzichte van hun – wel erkende – collega-
sportjournalisten van bladen voor algemene informatie. De redacteurs van Les Sports kregen 
uiteindelijk gelijk in beroep, en hadden meteen een belangrijk pijnpunt blootgelegd.177 Het 
onlogische karakter van het systeem blijkt tot slot uit het feit dat de voorwaarden voor de verkrijging 
van beide statuten sterk gelijk lopen. Beide categorieën moeten kunnen aantonen dat zij van de 
journalistiek sedert ten minste twee jaar hun hoofdberoep hebben gemaakt, tegen bezoldiging. Bij 
gebreke aan een nadere toelichting in het K.B. van 1965 wordt in de rechtsleer voor de interpretatie 

 
                                                 
 
170  Kort Ged. Rb. Brussel 9 januari 1997, Auteurs & Media 1997, 197. 
171  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 13-14. 
172  ibid. 
173  Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 september 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van 

beroepsjournalist, Parl. St. Senaat 1997-98, nr. 1-918/1 (ingediend door FORET e.a., PRL/FDF). 
174  Het gaat om twee voorstellen van dezelfde auteurs: Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de erkenning 

en de bescherming van de titel van beroepsjournalist, wat de journalist in bijberoep betreft, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 
682/001 (ingediend door de CD&V-kamerleden S. VERHERSTRAETEN, T. VAN PARYS, J. VANDEURZEN en L. VAN DER 
AUWERA); Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van 
beroepsjournalist, wat de journalist in bijberoep betreft, Parl. St. Kamer, 2003-04, ingediend door S. VERHERSTRAETEN, T. 
VAN PARYS, J. VANDEURZEN en L. VAN DER AUWERA, 13 januari 2004, nr. 682/001. 

175  Advies R.v.St. 11 december 1962, Parl. St. Senaat 1962-63, 6-9. 
176  S. HOEBEKE en B. MOUFFE, o.c., 676. Zo zijn ook medewerkers van de financiële pers, geïllustreerde magazines, radio- en 

tv-bladen, de sportpers en de mannen- en vrouwenbladen erkend als beroepsjournalist.  
177  T. LUYKX, Ontwikkeling van de Belgische Pers sedert wereldoorlog II, Gent, Seminarie voor Pers- en 

communicatiewetenschap, 1974, 10. 
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van dat besluit zelfs verwezen naar de tekst en de parlementaire voorbereiding van de wet van 
1963.178  

EVALUATIE - Het lijdt geen twijfel dat er nood is aan officiële identificatiedocumenten en -kentekens 
voor wie professioneel met journalistiek bezig is, zodat zij zich kenbaar kunnen maken en de openbare 
overheid in staat is zijn medewerking te verlenen aan deze persmensen. In die zin is het behoud van 
een zekere beschermde titel te verantwoorden. Maar de huidige regeling is juridisch betwistbaar en 
blijkt bovendien tot tal van praktische problemen te leiden. De logische conclusie lijkt te zijn dat er 
beter één globale wettelijke regeling zou komen voor alle journalisten die op een professionele wijze 
werkzaam zijn voor informatiemedia (ongeacht of zij instaan voor algemene berichtgeving of zich 
op specifieke thema’s concentreren en ongeacht of zij dat nu in hoofd- of in bijberoep doen).179 
Tegelijk met deze harmonisering kan werk gemaakt worden van een rationalisering van het 
erkenningssysteem. Hoewel de erkenningscommissies administratieve overheden zijn die onder de 
verantwoordelijkheid van de regering vallen, wordt hun werking volledig in handen gelaten van de 
sector zelf. De leden zijn vrijwilligers die respectievelijk de journalisten en uitgevers 
vertegenwoordigen. Het ontbreekt hen daarbij, naar eigen zeggen, aan de nodige professionele 
omkadering van hun werking. Veel van de kritiek op de werking van de Commissies heeft 
inderdaad betrekking op de beperkte beschikbaarheid van de Commissie, de langdurigheid en de 
ondoorzichtigheid van de procedure, de gebrekkige motivering van de beslissingen en de 
afwezigheid van een degelijke opvolging en evaluatie van de eigen werking.180 Een samensmelting 
van de bestaande commissies zou niet alleen een meer efficiënte inzet van mensen en middelen 
kunnen betekenen, maar biedt ook kansen om tot een grotere eenheid in de beslissingen te komen. 

4.2. Recente ontwikkelingen in de wettelijke omschrijving van de journalistiek 
UITGANGSPUNT: GEEN WETTELIJKE DEFINITIE VAN DE TERM JOURNALIST - Uit het voorgaande onthouden 
we dat het Belgische recht klassiek de notie van ‘beroepsjournalist’ als uitgangspunt hanteert.181 
Daarnaast is er een beperkte juridische erkenning van de zogenaamde journalisten van beroep. De 
notie ‘journalist’ komt – enkele uitzonderingen niet te na gesproken – niet voor in het Belgisch 
recht. Waar de notie ‘journalist’ wel voorkomt in rechtskrachtige normen geeft zij zelden tot 
interpretatieproblemen aanleiding. Bijgevolg heeft ook de Belgische rechtspraak weinig 
gelegenheden gekregen om de notie nader in te vullen.  

VERNIEUWD DEBAT - Daar zou echter wel eens spoedig verandering in kunnen komen, nu in België 
een wettelijke bescherming van de journalistieke informatiebronnen is aangenomen. Uit de 
ontstaansgeschiedenis van die wet bleek meteen dat het geen eenvoudige opdracht was om met het 
oog op het personeel toepassingsgebied van de wet een algemeen aanvaarde, sluitende en adequate 
begripsomschrijving van de term ‘journalist’ uit te werken. Bij de parlementaire besprekingen 

 
                                                 
 
178  H. ADRIAENS, o.c., 34. 
179  Ook vanuit de journalistenverenigingen wordt bij momenten gepleit voor een dergelijke uniformisering. Zie bijvoorbeeld 

VVJ, Interne nota “Journalistiek in het jaar 2000”, Vier structurele voorstellen tot deontologische onderbouwing van de 
nieuwsvoorziening, VVJ 14 december 1999. 

180  De commissie komt er bijvoorbeeld niet toe een jaarverslag op te stellen of beleidslijnen bekend te maken. P. DELTOUR, 
“De ene journalist is de andere niet”, De Journalist 2000, afl. 9, 6 

181  Wat de uitzonderingen betreft, denken we bijvoorbeeld aan de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-
detective (B.S. 2 oktober 1991, err. B.S. 11 februari 1993). Hoewel de beroepsactiviteiten van (vooral onderzoeks-
)journalisten de facto in grote lijnen overeenstemmen met de beroepsbezigheden van privé-detectives, sluit de wet van 
1991 journalisten expliciet uit van haar toepassingsgebied en de aan de uitoefening van het beroep van privé-detective 
gekoppelde vergunningsplicht. Ook artikel 35 van de wet op het politie-ambt vermeldt journalisten, zij het louter in een 
negatieve zin. Politieambtenaren zijn krachtens dit artikel verplicht om journalisten uit de buurt van aangehouden, 
gevangen of opgehouden personen te houden. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993) tot slot, voorziet diverse 
uitzonderingen voor de verwerking van persoonsgegevens voor ‘uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire 
doeleinden’, zonder evenwel te preciseren wat daaronder moet worden verstaan.  
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werden dan ook heel wat interventies gewijd aan vragen omtrent de noodzaak en inhoud van een 
dergelijke definitie. In het vorige deel werd daar al even naar verwezen.182

NIET ALLEEN VOOR BEROEPSJOURNALISTEN - Het was wel van meet af aan duidelijk dat de bescherming 
van de informatiebronnen niet beperkt kon blijven tot beroepsjournalisten in de zin van de wet van 
1963. Ook andere persmedewerkers, gastschrijvers, columnisten, gelegenheidsmedewerkers en zo 
meer zouden de bescherming moeten kunnen inroepen. Steun voor die keuze kon onder meer 
worden gevonden in een advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State uit 1987, waarin 
de Raad had gewaarschuwd dat een wetsvoorstel dat het journalistieke bronnengeheim uitsluitend 
zou voorbehouden aan professionele persmedewerkers strijdig zou zijn met de grondwet.183 Een 
tweede argument in het voordeel van een ruim personeel toepassingsgebied, kon worden geput uit 
de Europese rechtspraak en regelgeving. In het Goodwin-arrest noemde het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens de erkenning van het bronnengeheim als een noodzakelijke component van de 
persvrijheid die bijgevolg aan elke journalist moet worden gegarandeerd: “Protection of journalistic 
sources is one of the basic conditions for press freedom, as is reflected in the laws and the 
professional codes of conduct in a number of Contracting States and is affirmed in several 
international instruments on journalistic freedoms”.184 Ook het Comité van Ministers van de Raad 
van Europa pleitte in 2000 voor een ruime personele toepassing van het bronnengeheim. Volgens de 
aanbeveling R (2000)7 moet dit recht op geheimhouding toekomen aan “elke (rechts)persoon die op 
regelmatige of professionele basis informatie verzamelt of informatie verspreidt via om het even 
welk medium van massacommunicatie”.185

TOTSTANDKOMING WETTELIJKE DEFINITIE - Met deze juridische precedenten in het achterhoofd, had het 
oorspronkelijke federale wetsvoorstel tot bescherming van de journalistieke bronnen een regeling 
voor ogen waarbij “eenieder die meewerkt of heeft meegewerkt aan de voorbereiding, redactie of 
vervaardiging van een voor het publiek toegankelijke vorm van publicatie” als journalist aanspraak 
zou kunnen maken op de bescherming van zijn informatiebronnen. In de loop van de parlementaire 
besprekingen werden door de parlementsleden en de geraadpleegde experten verschillende 
elementen van die definitie ter discussie gesteld en bijgestuurd. Het was de uitdrukkelijke 
betrachting van de auteur van het voorstel om de bescherming niet te beperken tot 
 
                                                 
 
182  Zie deel II, hoofdstuk 1. 
183  Adv. R.v.St. bij het wetsvoorstel tot bescherming van het zwijgrecht in hoofde van de professionele persmedewerkers die 

worden gedagvaard om te worden gehoord, Parl. St. Kamer 1986-87, nr. 786/1. R.v.St. 24 juni 1987, Parl. St. Kamer 1986-
87, nr. 786/2. Twee jaar eerder had de Raad van State een soortgelijk voorstel dat het bronnengeheim erkende voor 
journalisten in het algemeen afgeketst omdat dat voorstel voorzag in de oprichting van een nationale persraad die zou 
moeten nagaan of een journalist die zich op het beroepsgeheim wenste te beroepen daarvoor een wettige reden kon 
aanvoeren. Indien de nationale persraad van oordeel zou zijn dat er een wettige reden voorhanden was, zou geen vordering 
tegen de journalist kunnen worden ingesteld. Volgens de Raad van State was een dergelijke constructie strijdig met de 
Grondwet omdat zij een geschil onttrekt aan de bevoegdheid van de rechtbanken ten voordele van die persraad 
(Wetsvoorstel (D'HOSE) (15 maart 1985) betreffende de bescherming van de informatiebronnen van de journalist, 15 maart 
1985, Parl. St. 1984-85, 1170). 

184  Hof Mensenrechten, arrest Goodwin van 27 maart 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, 500, § 39. Gelet op het 
belang van de bescherming van de journalistieke bronnen voor de persvrijheid in een democratische samenleving, kan een 
maatregel die het bronnengeheim beperkt niet in overeenstemming zijn met artikel 10 EVRM tenzij hij gerechtvaardigd 
wordt door een doorslaggevende eis van algemeen belang. 

185  Aanbeveling R (2000)7 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa betreffende het recht van journalisten om 
hun informatiebronnen geheim te houden. Eerder al, op de vierde Europese Ministeriële conferentie over het 
massamediabeleid in 1994, somden de bevoegde ministers van de lidstaten van de Raad van Europa vier essentiële punten 
op die de journalistiek toelaten om bij te dragen tot het behoud en de ontwikkeling van democratie: de ongehinderde 
toegang tot het journalistieke beroep, waarlijke redactionele onafhankelijkheid ten aanzien van de politieke macht en druk 
uitgeoefende door private belangengroepen of overheden; toegang tot informatie in handen van overheden, toegekend op 
een rechtvaardige en onpartijdige basis met het oog op een open informatiebeleid en, ten vierde, de bescherming van de 
vertrouwelijkheid van de bronnen van journalisten (Resolutie 2 Journalistieke vrijheden en Mensenrechten, vierde 
Europese Ministeriële conferentie over het massamediabeleid, “De media in een democratische samenleving”, Praag 7-8 
december 1994). Ook binnen de Europese Unie heeft het bronnengeheim erkenning gekregen: Eur. Parl., Resolutie over de 
vertrouwelijkheid van de journalistieke bronnen, 18 januari 1994, Pb. C. EG, afl. 44, 34).  
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beroepsjournalisten, maar ook free-lancejournalisten, uitgevers, correspondenten en de fotografen 
die hen vergezellen onder het toepassingsgebied van de wet te laten ressorteren.186 Tijdens de 
debatten in de kamercommissie Justitie werd er anderzijds op gewezen dat het bronnengeheim 
anderzijds ook niet zo ruim zo mogen worden gedefinieerd dat het zou gelden voor “alleenstaande 
of uit de lucht gegrepen werkstukken” of “obscure sites op het Internet die zich ertoe beperken 
documenten samen te brengen”.187 Evenmin bleek een meerderheid van het parlement bereid om de 
wettelijke bescherming uit te breiden tot zogenaamde ‘gelegenheidsjournalisten’. Wie eenmalig of 
sporadisch meewerkt aan een publicatie, bijvoorbeeld als tipgever, voldeed voor de meerderheid 
niet aan de voorwaarden om zich op een bronnengeheim te beroepen.188 Daarom werd een element 
van periodiciteit toegevoegd aan de wettelijke definitie.189 Na de eerste besprekingen in de 
Kamercommissie Justitie werd het personele toepassingsgebied van de wet zo omschreven als 
“eenieder die informatie verwerkt in de vorm van geregelde communicatie aan het publiek”. Die 
definitie kreeg ook de goedkeuring van de plenaire vergadering.190 In de rechtsleer werd zij echter 
vrijwel meteen op de korrel genomen, onder meer omdat niet duidelijk was wat er onder 
‘verwerken’ moest worden verstaan.191  

Tijdens de besprekingen in de Senaat onderging de definitie echter nog grondige wijzigingen. Met 
name werd in de loop van de debatten de voorwaarde toegevoegd dat alleen journalisten die als 
zelfstandige of loontrekkende werkzaam waren, zich zouden kunnen beroepen op het 
bronnengeheim.192 Het was daarmee de expliciete bedoeling van de wetgever om natuurlijke 
personen enkel te laten genieten van de wettelijke bescherming indien zij niet alleen regelmatig, 
maar ook beroepshalve, journalistieke activiteiten ontplooiden.193 Een amendement in de tweede 
bespreking in de Kamer dat de wettelijke bescherming opnieuw wilde openstellen voor personen die 
onbezoldigd regelmatig een rechtstreekse bijdrage zouden leveren tot het verzamelen, redigeren, 
produceren of verspreiden van informatie voor het publiek via een medium, werd weer 
ingetrokken.194

WETTELIJKE DEFINITIE - In verhouding tot al deze voorstellen is de definitie die in de uiteindelijke wet 
van 17 maart 2005 werd vastgelegd, veeleer beperkt. Kan volgens de wettekst naar Belgisch recht 
als ‘journalist’ aanspraak maken op de bescherming van hun informatiebronnen: “eenieder die als 
 
                                                 
 
186  Wetsontwerp tot bescherming van de journalistieke bronnen - Verslag namens de Commissie Justitie, Parl. St. Kamer 

2003-04, nr. 24/10, 28. 
187  Ibid., 38 en 40. Zie ook de toelichting van indiener G. BOURGEOIS in diezelfde commissie, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 

24/10, 14. 
188  Toelichting van indiener G. BOURGEOIS bij de bespreking van het wetsontwerp tot bescherming van de journalistieke 

bronnen in de Kamer-Commissie Justitie, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 24/10, 13-14. Anderen pleitten in de Commissie 
voor een ruimer toepassingsgebied, gaande van “iedereen die journalistiek werk doet” tot – nog ruimer – “iedereen die op 
regelmatige wijze informatie verzamelt en aan een publiek bekendmaakt” (Zie de uiteenzetting van D. VOORHOOF tijdens 
de hoorzittingen van de Kamercommissie Justitie, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 24/57).  

189  Wetsontwerp tot bescherming van de journalistieke bronnen – Amendement 7 (M. WATHELET), Parl. St. Kamer 2003-04, 
nr. 24/6 en Wetsontwerp tot bescherming van de journalistieke bronnen – Amendement 16 (G. BOURGEOIS), Parl. St. 
Kamer 2003-04, nr. 24/9. 

190  Tekst aangenomen door de Commissie Justitie van de Kamer op 6 mei 2004, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 24/15. Tekst 
goedgekeurd door de plenaire vergadering op 6 mei 2004, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 24/17. 

191  J. CEULEERS, “Eindelijk: het journalistiek zwijgrecht (bijna) wettelijk erkend”, Auteurs & Media 2004, afl. 3, 224-225. In 
de voorbereidende teksten werd wel verduidelijkt dat de term ‘verwerken van informatie’ ruim geïnterpreteerd moet 
worden. De term omspant het hele informatieproces, van het opsporen, vergaren en selecteren van de informatie tot de 
uiteindelijke communicatie ervan. Tegelijk wilde de parlementaire vergadering door het gebruik van de term ‘verwerken’ 
aangeven dat journalistiek een intellectuele inbreng vooronderstelt. In latere tekstversies werd dit alles echter in de definitie 
zelf verwerkt. 

192  Deze toevoeging werd vooral in de blogosfeer uiterst negatief onthaald. De idee daar was dat ook wie op vrijwillige basis, 
naast zijn beroepsactiviteit, journalistieke activiteiten ontplooit zich evenzeer moet kunnen beroepen op het 
bronnengeheim. 

193  Verslag namens de Commissie, Parl. St. Senaat 2004-05, nr. 670/6, 59. 
194  Wetsontwerp tot bescherming van de informatiebronnen van de journalist – Amendement 22 (P. DE GROOTE), Parl. St. 

Kamer 2004-05, nr. 24/19. 
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zelfstandige of loontrekkende werkzaam is, alsook iedere rechtspersoon, en die regelmatig een 
rechtstreekse bijdrage levert tot het verzamelen, redigeren, produceren of verspreiden van 
informatie voor het publiek via een medium”.195

ARBITRAGEHOF NR. 91/2000 - De verwachting dat de rechtspraak de wettelijke definitie zou komen 
verduidelijken of verfijnen werd vrijwel onmiddellijk ingelost. Op 7 juni 2006 sprak het 
Arbitragehof zich uit over een beroep tot vernietiging van de wet op bronnengeheim. Daarbij was 
onder meer de kwestie van her personele toepassingsgebied van de wet aan de orde.196 De verzoeker 
voerde aan dat de wet, door het recht op geheimhouding van de informatiebronnen uitsluitend toe te 
kennen aan journalisten die als zelfstandige of loontrekkende werkzaam zijn en die op regelmatige 
wijze journalistieke activiteiten uitoefenen, en niet aan personen die journalistieke activiteiten 
uitoefenen zonder aan die voorwaarden te voldoen, de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid 
op discriminerende wijze beperkte. Het Arbitragehof volgde die redenering. Het brengt daarbij de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in herinnering waarin de 
bescherming van de journalistieke bronnen wordt omschreven als ‘één van de hoekstenen van de 
persvrijheid’.197 Uit de grondwettelijke bepalingen, gelezen in het licht van de internationale 
verdragen, volgt – aldus het Arbitragehof – dat eenieder die journalistieke activiteiten uitoefent het 
recht op geheimhouding van zijn informatiebronnen kan inroepen. Door dat recht te ontzeggen aan 
bepaalde personen, namelijk diegenen die hun journalistieke activiteiten niet als zelfstandige of 
loontrekkende uitoefenen en diegenen die die activiteiten niet op regelmatige wijze uitoefenen, 
schendt artikel 2, 1° van de bronnenwet de grondwet en de internationale verdragen. Op grond 
daarvan vernietigt het arrest gedeeltelijk de begripsomschrijving van de journalist uit de wet. 
Kunnen dus (met terugwerkende kracht) genieten van de bescherming van de bronnen: “eenieder 
die een rechtstreekse bijdrage levert tot het verzamelen, redigeren, produceren of verspreiden van 
informatie voor het publiek via een medium”. 

§2. Vormen van rechtsbescherming tegen onrechtmatige journalistiek  

SITUERING - In de vorige paragraaf stond als het ware de positieve zijde van het wettelijke kader ten 
aanzien van de journalistiek centraal. In deze paragraaf komen de wettelijke grenzen aan het beroep 
ter sprake. Eerder werd al opgemerkt dat er weinig bijzondere wetgeving bestaat met betrekking tot 
de journalist en diens beroepsuitoefening. Noch in het strafrecht, noch in het burgerlijk recht wordt 
de journalist als een bijzondere categorie aanzien. Dat wil echter geenszins wil zeggen dat de 
journalist zich in een juridisch vacuüm beweegt. Uiteraard is de journalist zoals elke burger 
onderworpen aan tal van rechtsregels. Hierna worden die wettelijke grenzen en de invulling die zij 
in de rechtspraak krijgen in herinnering gebracht. We beperken ons daarbij tot de algemene, 
mediumneutrale regelgeving. Daarna komen we in een volgende paragraaf terug op de bijzondere 
regels en toezichtmechanismen die daarnaast nog gelden voor de audiovisuele media.  

RELEVANTIE - Het is hier niet de plaats om de rechtspraak met betrekking tot de journalistieke 
beroepsuitoefening in extenso te bespreken.198 De klemtoon ligt hier immers op het institutionele 

 
                                                 
 
195  Artikel 2,1° van de 17 maart 2005 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurde definitieve tekst. Art. 2,2° 

kent daarnaast dezelfde bescherming toe aan ‘redactiemedewerkers’, d.w.z. aan “eenieder die door de uitoefening van zijn 
functie ertoe gebracht wordt kennis te nemen van informatie die tot de onthulling van een bron kan leiden, ongeacht of dat 
verloopt via het verzamelen, de redactionele verwerking, de productie of de verspreiding van die informatie”.  

196  Arbitragehof nr. 91/2006 van 7 juni 2006, www.arbitrage.be, B.7 t.e.m. B.14. 
197  Hof Mensenrechten 27 maart 1996, Goodwin t. Verenigd Koninkrijk, § 39; Hof Mensenrechten 25 februari 2003, Roemen 

en Schmit t. Luxemburg, § 46 en Hof Mensenrechten 15 juli 2003, Ernst e.a. t. België, § 91.  
198  Voor een bondig en toegankelijk overzicht bij de juridische normen voor (gerechts-) journalisten: zie P. DELTOUR en L. 

GALLEZ, Pers & Gerecht, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2004, www.pers-gerecht.be. Voor meer diepgaande 
analyses zie onder meer: D. VOORHOOF, Handboek Mediarecht, Brussel, Larcier, 2003, 478 p.; K. LEMMENS, La presse et 
la protection juridique de l’individu, Brussel, Larcier, 2004; S. HOEBEKE, B. MOUFFE en D. VOORHOOF, Le Droit de la 
presse. Presse écrite, Presse audiovisuelle, Presse électronique, Brussel, Academia Bruylant, 2005 (2de herziene ed.), 873 
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aspect, niet op de inhoudelijke regulering van het beroep. Anderzijds zoeken 
zelfreguleringssystemen in de journalistiek in toenemende mate hun verantwoording in het feit dat 
zij een forum bieden aan burgers die zich gekwetst of geschaad voelen door de mediaberichtgeving. 
Het is daarom van belang na te gaan welke deze juridische mechanismen zijn en – in het bijzonder – 
in hoeverre zij plaats laten voor de journalistieke zelfregulering als aanvulling of alternatief. 
Daarom gaat de aandacht hierna in het bijzonder uit naar de vormen van rechtsbescherming tegen 
onrechtmatige journalistiek. 

1. Het recht van antwoord199  

1.1. Begrip en doelstellingen 
BEGRIPSOMSCHRIJVING - Het recht van antwoord is een aan elke fysieke persoon of rechtspersoon 
toekomend subjectief recht om “te reageren tegen of naar aanleiding van bepaalde informatie die 
via de media over hem of haar in de openbaarheid wordt gebracht”.200 Deze rechtsfiguur laat 
iemand toe om op een snelle en kosteloze wijze, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter 
en met behoud van al zijn rechten, zijn versie van de feiten weergegeven te zien in het medium dat 
hem eerder in zijn berichtgeving betrok.201  

TERMINOLOGIE - Het recht van antwoord is onder verschillende benamingen bekend. De Belgische 
antwoordrechtwet van 1961 spreekt over het ‘recht tot antwoord’. Daarnaast wordt in de 
rechtsliteratuur en de rechtspraak soms gesproken van een ‘recht op antwoord’, een ‘recht van 
wederwoord’ (of ‘weerwoord’) of een ‘rectificatierecht’. In Nederland treft men slot ook de term 
‘repliekrecht’ aan.202 Actuele Belgische wetsvoorstellen en -ontwerpen en het Vlaamse Decreet 
verkiezen echter de notie ‘recht van antwoord’. Dat is ook de term die wij verkiezen. De notie ‘recht 
van weerwoord’ dreigt tot verwarring te leiden met de deontologische verplichtingen inzake ‘woord 
en wederwoord’. Hoewel de verplichtingen inzake recht van antwoord en het principe van woord en 
wederwoord een zekere samenhang kunnen vertonen (zie verder), geven we er de voorkeur aan om 
het onderscheid tussen beide zuiver te houden. Het verdient daarom ons inziens de voorkeur om de 
notie ‘recht van wederwoord’ niet te gebruiken als synoniem voor ‘recht van antwoord’. De notie 
‘recht van rectificatie’ wordt hoofdzakelijk in Nederland gebezigd.203 Zij duidt daar doorgaans op 
de (al dan niet spontane) rechtzetting van onjuiste of onvolledige beweringen door het medium 

 
                                                 
 

p.; A. STROWEL en F. TULKENS (eds.), Prévention et réparation des préjudices causés par les médias, Brussel, Larcier, 
1998, 261 p. en D. VOORHOOF, “De rechtsbescherming in geval van misbruik van de persvrijheid: overzicht van 
rechtspraak (deel 1 en deel 2)”, DCCR/Consumentenrecht 1992, 198-243 en 294-313. 

199  Over het recht van antwoord zie onder meer E. BREWAEYS, Recht van Antwoord, Brussel, Story-Scientia, 2005, 112 p.; M. 
GELDERS en A. VANDEPLAS, “Overzicht van rechtspraak inzake recht van wederwoord in periodieke geschriften”, R.W. 
2000-01, 1268-1274 ; S. HOEBEKE en B. MOUFFE, o.c., 489-527; F. JONGEN, “Le droit de réponse dans la presse 
l’audiovisuel”, in A. STROWEL en F. TULKENS (eds.), Prévention et réparation des préjudices causés par les médias, 
Brussel, Larcier, 1998, 51-65 ; M. PLATEL, Het recht van antwoord in de communicatiemedia, Brussel, Elsevier-Sequoia, 
1971 ; D. VOORHOOF, Handboek mediarecht, 169-182 ; D. VOORHOOF, “Het recht van antwoord in België: een inspirerend 
voorbeeld voor Nederland?”, Mediaforum 2001, afl. 4, 110-166 (deel 1) en Mediaforum 2001, afl. 5, 152-160 (deel II).  

200  D. VOORHOOF, Handboek mediarecht, 169. 
201  Die kenmerken zorgen overigens recentelijk voor een heropleving van de aandacht voor het instrument van het recht van 

antwoord op het internationale plan, met name in het kader van het beleid ten aanzien van de on-line communicatie. Group 
of specialists on on-line services and democracy (MM-S-OD), Preliminary draft Recommendation on the right of reply in 
the on-line environment, MM-PUBLIC(2003)001. 

202  D. VOORHOOF, “Het recht van antwoord in België: een inspirerend voorbeeld voor Nederland?”, Mediaforum 2001, afl. 4, 
110 (deel 1).  

203  Ook de Nederlandse rechtsgeleerde LEBESQUE pleit ervoor een duidelijk onderscheid aan te houden tussen het ‘recht van 
antwoord’ (hij spreekt in dat verband over het ‘droit de réponse’), het ‘recht van weerwoord’ en het ‘recht van rectificatie’. 
Daar waar de eerste notie volgens hem een algemeen recht is om zijn mening tegenover de gepubliceerde mening te zetten 
en feiten te weerspreken, verwijzen de andere twee termen volgens deze auteur naar reacties op gegevens van feitelijke 
aard. Zie V.H.G. LEBESQUE, Droit de réponse als luizenpoeder? Rechtspraktijk en journalistiek maken de wettelijke 
regeling van een droit de réponse in Nederland overbodig, Lelystad, Koninklijke Vermande bv – uitgevers, 1986, 8. 
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zelf.204 Het recht van antwoord daarentegen is ruimer doordat het ook toelaat om te reageren op 
meningen.  

NORMDOELEN: (1) aanvulling of correctief op de persvrijheid - Aan het recht van antwoord worden 
verschillende functies of doelstellingen toegeschreven. In de eerste plaats wordt deze rechtsfiguur 
gezien als een aanvulling en correctief op de persvrijheid. In een arrest van 1991 omschreef het 
Arbitragehof het recht van antwoord als “een rechtsinstituut ter bescherming van de persoon dat een 
noodzakelijk gevolg is van de persvrijheid en de vrije meningsuiting”.205 Reeds van bij het ontstaan 
van België heerste de idee dat de ruime vrijheid van meningsuiting zoals ze door de constituante in 
de Grondwet werd bezegeld een tegengewicht moest krijgen in de vorm van een recht van 
wederwoord voor wie ongevraagd in de openbaarheid getrokken werd. In het Decreet op de 
drukpers van 1831 werd daarom meteen een wettelijk geregeld recht van antwoord ingeschreven. 
Vanuit het perspectief van de vrijheid van meningsuiting heeft het recht van antwoord aldus een 
dubbelzinnig statuut. Aan de ene kant vormt het een beperking van de persvrijheid, aan de andere 
kant is het een instrument voor wie in de media wordt genoemd om de vrijheid van meningsuiting 
uit te oefenen.206  

NORMDOELEN: (2) pluraliteit - Een tweede perspectief van waaruit het recht van antwoord, vooral in 
een internationale context, wordt belicht, is dat van het pluralisme in de media.207 Dankzij de 
techniek van het recht van antwoord krijgt het publiek immers de mogelijkheid om informatie te 
ontvangen vanuit verschillende bronnen en meerdere invalshoeken of opinies naast elkaar geplaatst 
te zien. De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens verwoordde dat argument in 1989 
zo: “la réglementation en matière de droit de réponse vise à sauvegarder l’intérêt du public à 
recevoir des informations de différentes sources, et à garantir par là la possibilité de disposer d’une 
information aussi complète que possible”.208 Of, zoals de Franse mediajurist Emmanuel Derieux het 
verwoordde: “The right of reply is an ingredient, instrument and guarantee of democratic debate.”209

NORMDOELEN: (3) accountability - Sommige teksten plaatsen tot slot het recht van antwoord in het 
perspectief van de accountability van de journalistiek. Zo werd bij de besprekingen van het 

 
                                                 
 
204  Een dergelijk rectificatierecht is ook buiten de context van onjuiste perspublicaties terug te vinden. Zo geeft de wet op de 

bescherming van persoonsgegevens eenieder het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben 
kosteloos te doen verbeteren (art. 12 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993). 

205  Het Arbitragehof vat het recht van antwoord op als een bevoegdheid om te reageren tegen aantastingen van zijn eer en zijn 
goede naam door enig medium, alsmede om over hem verspreide onthullingen recht te zetten.” Hoewel deze definitie werd 
geformuleerd naar aanleiding van een prejudiciële vraag over het recht van antwoord ten aanzien van radio en televisie, 
merkt het Arbitragehof in diezelfde paragraaf op dat de doelstelling van het recht van antwoord voor alle media dezelfde is 
(Arbitragehof 28 mei 1991, nr. 14/91, B.S. 10 juli 1991; R.W. 1991-92, 497; J.L.M.B. 1991, 1190, noot F. JONGEN). 

206  Het Supreme Court van de Verenigde Staten kwam in 1974 zelfs tot de conclusie dat een oude regeling uit het 
verkiezingswetboek van de staat Florida in verband met het recht van antwoord strijdig was met het First Amendment. De 
gewraakte regelgeving gaf in casu aan politici die zich aangevallen voelden door bepaalde persberichtgeving het recht om 
gratis elk antwoord te laten afdrukken dat zij nodig achtten als reactie op de aanval (Miami Herald Publishing Co. t. 
Tornillo, 418 U.S. 241 (1974). Zie hierover bijvoorbeeld: J.A.Barron, “Rights of Access and Reply to the Media in the 
United States Today”, Communications & the Law 2003, afl. 1, 3). Die uitspraak staat in contrast met een Belgisch vonnis 
van 24 augustus 1979 waarin de rechter oordeelde dat het uitoefenen van een recht van antwoord de persvrijheid geenszins 
in het gedrang bracht aangezien “het juist de erkenning is van de beperkingen van de persvrijheid die het recht van 
antwoord in de Belgische wetgeving heeft doen ontstaan” (Corr. Brussel 24 augustus 1979, R.W. 1981-82, 126, noot F. 
VAN ISACKER) (beide geciteerd door D. VOORHOOF, “Het recht van antwoord in België…”, l.c. (deel 1), 113-114). 

207  Die visie wordt bijvoorbeeld verdedigd door J.A. BARRON, “Rights of Access and Reply to the Media in the United States 
Today”, Communications & the Law 2003, vol. 25, afl. 1, 2. 

208  E.C.R.M. 12 juli 1989, nr. 13010/87, Ediciones Tiempo t. Spanje, D&R 62, 247. 
209  E. DERIEUX, Beschouwingen bij de ‘Preliminary draft Recommendation on the right of reply in the on-line environment’.  
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audiovisueel antwoordrecht in het Vlaams Parlement de link gelegd tussen dit rechtsinstrument en 
een mogelijk herstel van het tanende vertrouwen in de media.210  

1.2. Wetshistoriek en -systematiek 
DECREET OP DE DRUKPERS 1831 - Het recht van antwoord werd in oorsprong geregeld door artikel 13 
van het Decreet op de drukpers uit 1831: “Iedere persoon die in een blad, hetzij bij name, hetzij 
onrechtstreeks werd genoemd, heeft het recht daarin een antwoord te doen opnemen, mits het niet 
meer bedraagt dan duizend letters schrift of het dubbel van de ruimte ingenomen door het artikel dat 
daartoe aanleiding heeft gegeven. Dit antwoord wordt opgenomen uiterlijk de tweede dag nadat het 
ten kantore van het blad werd besteld, op straffe, tegen den uitgever van twintig gulden boete voor 
elken dag uitstel”.211 Het Nationaal Congres haalde hiervoor de inspiratie bij het ‘droit de réponse’ 
zoals het sinds 1822 in Frankrijk bestond.212

RATIO - Anders dan bijvoorbeeld in Nederland koos de Belgische wetgever meteen voor een wettelijke 
regulering van het recht van antwoord. Die keuze had niet alleen te maken met de volgzaamheid ten aanzien 
van het Franse voorbeeld, maar ook met het wantrouwen in het optreden van de rechter dat de Belgen hadden 
overgehouden aan het Koninkrijk der Nederlanden. In Nederland daarentegen bleef het verzet tegen een 
wettelijk geregeld recht van antwoord bestaan, ondanks verschillende initiatieven op dat punt.213 De 
combinatie van de rechtspraak en de adviespraktijk van de Nederlandse Journalistiek volstond ruimschoots, 
zo klonk (en klinkt) het, om de media die niet tot een spontane rechtzetting overgaan tot andere gedachten te 
brengen.214 Een wettelijk gereguleerd recht van antwoord werd (en wordt) in Nederland dan ook 
gepercipieerd als een onnodige en dus onverantwoorde inmenging in de vrijheid van meningsuiting. 

WET VAN 23 JUNI 1961 - Het Decreet op de drukpers van 20 juli 1831 was aanvankelijk bedoeld als 
een voorlopige regeling, maar werd bij wet van 6 juli 1833 voor onbepaalde tijd verlengd. Pas begin 
jaren zestig kreeg de figuur van het recht van antwoord in de gedrukte media een nieuwe, meer 
gedetailleerde uitwerking in de wet van 23 juni 1961.215 In 1977 werd deze wet aangevuld met een 
aangepaste regeling voor het recht van antwoord in de audiovisuele communicatiemiddelen.216 
Eerder dan de bestaande regeling te herzien zodat er voortaan één eenduidig stelsel van toepassing 
zou kunnen zijn voor alle media, opteerde de wetgever er op dat ogenblik voor om voor de 
audiovisuele media een eigen systeem uit te werken en dit als een afzonderlijk hoofdstuk aan de wet 
van 1961 toe te voegen.  

HERVORMINGSPISTES - Het stelsel van het recht van antwoord is doorheen de jaren verschillende 
malen bekritiseerd. Opvallend is dat de kritiek zich zelden of nooit gericht heeft op het principe zelf 
van het recht van antwoord, noch op de keuze om het recht van antwoord een wettelijke basis te 
geven. Wel waren er voorstellen om de antwoordrechtwet uit de strafrechtelijke sfeer te halen.217 

 
                                                 
 
210  Parl. St. 1999, nr. 4, 5- 6. 
211  Decreet op de drukpers 20 juli 1831, B.S. 22 juli 1831. 
212  D. VOORHOOF, “Het recht van antwoord in België …”, l.c. (deel 1), 112. In Frankrijk werd het ‘droit de réponse’ later 

overgenomen in artikel 13 van de ‘Loi sur la liberté de la Presse’ van 29 juli 1881. 
213  Zie de initiatieven opgesomd bij V. LEBESQUE, Droit de réponse …, o.c., 6-7; G. SCHUIJT (ed.), Rectificatierecht. 

Beschouwingen over de rechtzetting in het recht en in de praktijk, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 1989 en D. VOORHOOF, 
“Het recht van antwoord in België …”, l.c. (deel 1), 113.  

214  G. SCHUIJT, ‘Boekbespreking’, Informatierecht/AMI 1989, afl. 1, 23. Zie ook de veelzeggende titel van het boek van 
LEBESQUE: Droit de réponse als luizenpoeder? Rechtspraktijk en journalistiek maken de wettelijke regeling van een droit 
de réponse in Nederland overbodig. 

215  Wet 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord, B.S. 8 juli 1981, zoals gewijzigd door Wet 4 maart 1977, B.S. 15 
maart 1977. 

216  Op 1 mei 1969 openbaarde het ministerie van Nationale opvoeding en cultuur onder de officiële berichten in het Belgisch 
Staatsblad reeds een reglement over het recht tot rechtzetting in de radio en televisie-uitzendingen van de BRT en RTB 
(Reglement betreffende het recht tot rechtzetting in de radio- en televisieuitzendingen van de instituten van de BRT en 
RTB, B.S. 1 mei 1969, 4229 en J.T. 24 mei 1969. 

217  De finaliteit van de antwoordrechtwet is immers niet gericht op bestraffing, maar strekt er juist in eerste instantie toe om 
geschillen tussen de media en de burger in der minne en snel te regelen. De ultieme mogelijkheid van de burgerlijke rechter 
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Ook de concrete toepassingsvoorwaarden van het recht van antwoord in de geschreven pers en de 
audiovisuele media zorgde voor controverse, en dan vooral de niet altijd redelijk te verantwoorden 
verschillen tussen die beide regelingen. Bovendien was er nood aan een wettelijk kader voor het 
recht van antwoord ten aanzien van elektronische publicaties op het internet. Eén van de opties 
daarbij was om te streven naar een algemeen kader voor alle media die periodiek openbare 
informatie richten tot een (deel-) publiek.218  

OBSTAKEL - De politieke en juridische realiteit toonde echter al snel aan dat een eenvormig 
antwoordrechtstelsel voor alle media een onhaalbare kaart was. De hervormingsplannen leidden 
immers tot een bevoegdheidsconflict tussen de Gemeenschappen en de federale overheid. 
Onduidelijk was immers of er een globale hervorming van het recht van antwoord op het federale 
niveau kon plaatsvinden219 of of integendeel het recht van antwoord op radio en televisie bij decreet 
moest worden geregeld.220 Na jaren van politiek en juridisch getouwtrek, beet uiteindelijk toch de 
Vlaamse Gemeenschap de spits af met de uitwerking van een eigen Vlaamse regeling van het 
audiovisueel antwoordrecht.221 De Duitstalige en de Franstalige Gemeenschap beperken zich in hun 
mediadecreten vooralsnog tot de verwijzing naar de wet van 1961, zoals aangevuld door de wet van 
1977.222 Het blijft tot slot ook nog wachten op de reeds lang in het vooruitzicht gestelde 
actualisering van die federale regeling.223

ACTUELE WETSSYSTEMATIEK - Vandaag bestaan er dus verschillende regelingen naast elkaar voor de 
geschreven pers en de audiovisuele media in de verschillende Gemeenschappen. Hoewel bij de 
totstandkoming van het Vlaamse decreet wel degelijk rekening is gehouden met de in omloop zijnde federale 
hervormingsvoorstellen, groeien de verschillende stelsels inzake recht van antwoord verder uit elkaar. De 
aanvankelijke plannen om, in overeenstemming met internationale aanbevelingen224, tot een uniforme 
regeling te komen voor alle media, zijn daarmee de pas afgesneden.  

 
                                                 
 

om een dwangsom te verbinden aan de opname van een recht van antwoord wordt in dat verband als een voldoende stok 
achter de deur ervaren. 

218  Het streefdoel was dus om niet alleen te voorzien in een recht van antwoord voor de gedrukte media en radio en televisie, 
maar ook voor regelmatige afleveringen van informatiediensten en informatie die verspreid wordt via de kabel, 
telecommunicatie-infrastructuren en het internet, voor zover deze een zekere periodiciteit vertonen. 

219  Wetsontwerp betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie en wetsontwerp tot wijziging van artikel 587 
van het Gerechtelijk Wetboek, 17 juli 2000, Parl. St. Kamer 1999-00, nr. 815/1 en 816/1. 

220  Het is voor dit onderzoek niet nodig de hele bevoegdheidsdiscussie te schetsen. Zie onder meer: Motie betreffende een 
belangenconflict, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 538/1. Deze werd op 28 maart 2001 met eenparigheid van stemmen 
aangenomen door het Vlaams Parlement en vervolgens overgemaakt aan de voorzitter van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Zie ook het Verslag namens de Commissie Justitie over het belangenconflict tussen het Vlaams 
Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp betreffende het recht van antwoord en het 
recht van informatie, Parl. St. Kamer 2000-01 (21 mei 2001), nr. 815/2. Het Vlaams Parlement was van oordeel dat de 
bevoegdheid om regelgevend op te treden inzake grondrechten (waarbij de regelgeving met betrekking tot het recht van 
antwoord aanleunt) toekwam aan de Gemeenschappen voorzover de regelgeving verder verband hield met een thema dat 
onder hun bevoegdheid ressorteert. Vlaanderen zocht en vond steun voor die opvatting in Advies 30.993/AV/3 van de Raad 
van State van 14 januari 2003 bij het voorstel van decreet “houdende het recht op informatie via radio en televisie en 
houdende instelling van een recht van antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie”, Parl. St. 
Vl. Parl. 1999, nr. 52/2. 

221  Decr. Vl. Parl. 18 juli 2003 houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en 
de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, wat de invoering betreft van het recht op informatie via radio en televisie en 
houdende instelling van een recht van antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie, B.S. 3 
september 2003.  

222  De Franse Gemeenschapsraad deed dat in het Decreet van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector, de Duitstalige 
gemeenschap in artikel 17 van het decreet op de media van 26 april 1999, B.S. 17 juli 1999. 

223  Het recentste wetsvoorstel in die richting is het Wetsvoorstel betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie 
van 11 augustus 2003, ingediend door CD&V-senator H. VANDENBERGHE, Parl. St. Senaat 2003 (B.Z.), nr. 3-144/1. Het 
voorstel herneemt de tekst van de ontwerpen die tijdens de zittingsperiode 1995-1999 in de Kamer werden ingediend (Parl. 
St. Kamer 1995-99, nrs. 2034/1 en 2035/1-98/99). 

224  Zie bijvoorbeeld in het kader van de besprekingen van het recht van antwoord voor de on-line media binnen de Raad van 
Europa. Verschillende specialisten wijzen er in hun reacties op de eerste ontwerpteksten op dat gestreefd moet worden naar 
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H1. Juridisch kader 
 

We bespreken hierna kort de voornaamste kenmerken en verschillen van het recht van antwoord in 
de printmedia en het recht van antwoord op radio en televisie. Hoewel er zoals gezegd op het 
internationale plan ruim aandacht is voor het recht van antwoord ten aanzien van andere 
communicatiemiddelen dan de traditionele media, laten we deze problematiek hier buiten 
beschouwing.225

 
                                                 
 

een coherent geheel van regelgeving dat bij voorkeur van toepassing is onafhankelijk van de drager of het kanaal via 
dewelke de informatie op periodieke wijze wordt verspreid. In Vlaanderen was het de Vlaamse Mediaraad die pleitte voor 
een maximale gelijkschakeling van de basisregels inzake recht van antwoord tussen de verschillende media, ook al worden 
deze basisregels door verschillende overheden vastgesteld (Vlaamse Mediaraad, Advies nr. 2000/002). 

225  JONGEN argumenteert dat de omschrijving van het recht van antwoord in de wet van 1961, zoals aangevuld in 1977, in 
principe ruim genoeg is om ook het recht van antwoord voor andere audiovisuele media te omvatten. Bij de parlementaire 
besprekingen van de wet van 1977 bleek het overigens uitdrukkelijk de intentie van de wetgever om het kader van radio en 
televisie te overstijgen. Ook uit de toelichting bij het wetsvoorstel betreffende het recht van antwoord en het recht van 
informatie en tot wijziging van artikel 587 van het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat de stellers van oordeel zijn dat de 
informatieverspreiding via elektronische weg, in het bijzonder via Internet, onder het toepassingsgebied van de wet valt. 
Het Vlaamse decreet van 2003 blijft daarentegen noodgedwongen beperkt tot radio en televisie (Parl. St. Kamer, nr. 
325/1). 
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Deel 3. Journalistieke zelfregulering in België & Vlaanderen 

 

1.3. Het recht van antwoord in de printmedia 
BASISPRINCIPE - De specifieke regeling van het recht van antwoord in de periodieke geschriften is 
zoals gezegd opgenomen in hoofdstuk I van de wet van 1961. Krachtens artikel 1 heeft “elke 
natuurlijke of rechtspersoon die in een periodiek geschrift bij name is genoemd of impliciet 
aangewezen, het recht binnen drie maanden kosteloze opname van een antwoord te vorderen”. Dit 
recht geldt “onverminderd de andere rechtsmiddelen”. Zoals verderop nog ter sprake zal komen, 
doet de uitoefening van het recht van antwoord inderdaad niets af aan de mogelijkheid om in een 
tweede fase een strafvordering of een civielrechtelijke vordering in te stellen tegen de auteur van 
een perspublicatie. De memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat aan de basis lag van de wet 
van 1961 merkte in dat verband op: “Het is overbodig gebleken er in die tekst aan te herinneren dat 
de uitoefening van het recht tot antwoord waarover de genoemde persoon beschikt, onafhankelijk is 
van het recht op een vergoeding die uit de artikelen 1382 en volgende zou voortvloeien wegens de 
aan die persoon door het gelaakt artikel veroorzaakte schade, de ontstentenis of het uitblijven der 
publikatie van het antwoord of de publikatie van dit antwoord in voorwaarden die niet met de wet 
overeenstemmen.”226

TITULARIS VAN HET RECHT VAN ANTWOORD - Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij naam is 
genoemd of impliciet is aangewezen in een persartikel of periodiek geschrift kan aldus een recht 
van antwoord eisen.227 De Memorie van Toelichting bij de wet van 1961 preciseert eveneens wat 
moet worden verstaan onder “bij name genoemd of impliciet aangeduid”. Het gaat om “elke 
aanduiding, door een aanhaling, zinspeling of zelfs kwaadwillige weglating, mits zij persoonlijk 
weze, bepaald zij, een andere aanduiding uitsluite en elk persoon, die van de behandelde zaak op de 
hoogte is, de bedoelde persoon kunnen noemen”.228  

GEEN BELANG OF FOUT VEREIST - Artikel 1 vereist niet dat de persoon die zich op het recht van 
antwoord wenst te beroepen, een belang kan aantonen bij het indienen van de antwoordtekst. Het 
loutere feit dat men in een publicatie werd genoemd of herkenbaar is aangeduid, volstaat.229 Alleen 
de titularis van het recht van antwoord in een periodiek geschrift kan oordelen over het belang dat 
hij heeft bij de uitoefening van dit recht. De rechtbanken oefenen hierop geen controle uit.230 
Slechts indien de antwoordtekst onvoldoende in verband staat met de bestreden tekst, kan de 
opname ervan geweigerd worden (zie verder). Evenmin is vereist dat het persartikel waarop men 
wenst te reageren een fout, een aanval, kritiek, beschuldiging of belediging inhoudt. Naar de letter 
van de wet is het à la limite zelfs mogelijk dat een persoon zich op het recht van antwoord beroept 
om een artikel waarin hij op een positieve manier ter sprake wordt gebracht, nog eens te 
onderstrepen. 

 
                                                 
 
226  Memorie van toelichting van het wetsontwerp betreffende het recht van antwoord 6 oktober 1953, Parl. St. Kamer 1952-

53, nr. 706, 1; zie ook Cass. 9 juni 1975, Arr. Cass. 1975, 1073. 
227  Merk op dat de wet van 1961 voor de geschreven pers geen melding maakt van een recht van antwoord voor feitelijke 

verenigingen. Het Vlaams Decreet van 2003 werkt dit verschilpunt tussen de periodieke pers en de audiovisuele media 
weg: ook in het decreet is niet langer sprake van een recht van antwoord voor feitelijke verenigingen. Merk ook op dat de 
nieuwe tekst van het Decreet niet meer vereist dat de persoon die wenst te reageren bij name is genoemd of impliciet is 
aangewezen. Dat zal evenwel per definitie het geval zijn nu vereist wordt dat de uitzending de rechtmatige belangen, met 
name het aanzien en de reputatie, van de persoon in kwestie aantast. 

228  Memorie van toelichting van het wetsontwerp betreffende het recht van antwoord 6 oktober 1953, Parl. St. Kamer 1952-
53, nr. 706, 1). Vergelijk ook met artikel 13 van de Franse ‘Loi sur la liberté de la presse’ van 29 juli 1881 (zoals gewijzigd 
door Ordonnance 2000-916 van 19 september 2000, JORF 22 september 2000 (i.w.t. 1 januari 2002): “Le directeur de la 
publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée 
dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et 
dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.” Artikel 13-1 (ingevoegd door een wet van 13 juli 1990, JORF 
14 juli 1990) voorziet bovendien een speciaal recht van antwoord voor verenigingen die racisme bestrijden, wanneer een 
van de personen of groepen wiens rechten zij verdedigen in opspraak wordt gebracht omwille van hun herkomst, etnie, 
nationaliteit, ras of religie. 

229  Cass. 14 oktober 1974, R.W. 1974-75, 1761. 
230  Cass. 14 oktober 1974, Rev. dr. pén. 1974-1975, 364; J.T. 1975, 10; Pas. 1975, I, 188-191; Arr. Cass. 1975, 205-209. 
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Dat het hier niet om een vergetelheid van de wetgever gaat, blijkt uit het tweede lid van artikel 1. Een recht 
van antwoord op een wetenschappelijke, artistieke of letterkundige kritiek is namelijk wél alleen mogelijk om 
een zakelijk element recht te zetten of een aantasting van de eer af te weren. Bij de aanvulling van de wet met 
een regeling voor radio en televisie in 1977 werd ook daar een aantoonbaar persoonlijk belang vereist. Het 
recht van antwoord ten aanzien van audiovisuele uitzendingen is daarenboven in de federale regeling van 
1977 slechts mogelijk om “één of meer onjuiste feiten die hem betreffen recht te zetten of om te antwoorden 
op één of meer feiten of verklaringen die van zodanige aard zijn dat zij de eer aantasten”. Het Vlaams Decreet 
van 2003 van zijn kant beperkt, conform artikel 23 van de televisierichtlijn, het recht van antwoord tot 
“natuurlijke personen of rechtspersonen wiens rechtmatige belangen, met name aanzien en reputatie, zijn 
aangetast door een onjuiste bewering tijdens de uitzending van een programma van een omroep” (zie verder).  

TERMIJN EN OMVANG - Het recht van antwoord moet binnen drie maanden na de publicatie van het 
gewraakte geschrift worden gevorderd. De aanvraag kan gebeuren bij gewone brief, gericht aan de 
(verantwoordelijke) uitgever of het redactieadres van de krant of het tijdschrift. Artikel twee stelt 
verder grenzen aan de omvang van de antwoordtekst door deze te relateren aan de lengte van de 
tekst die het antwoord heeft uitgelokt. 

OVERIGE WEIGERINGSGRONDEN - Krachtens artikel drie van de wet van 1961 kan de opname van een 
antwoord bovendien worden geweigerd in vier gevallen:  

a) het antwoord staat niet onmiddellijk in verband met de bestreden tekst; 
b) het antwoord is beledigend of in strijd met de wetten (bijvoorbeeld de racismewet) of de 

goede zeden; 
c) het antwoord betrekt zonder noodzakelijkheid derden in de zaak; 
d) het antwoord is gesteld in een andere taal dan die van het periodiek geschrift.231  

Vooral de voorwaarde dat het antwoord niet nodeloos derden in de zaak mag betrekken, behoefde in 
de loop der jaren uitwerking door de rechtspraak.232 Opmerkelijk is nog dat de weigering om het 
recht van antwoord op te nemen, niet moet worden meegedeeld aan de aanvrager. 

VERPLICHTING TOT OPNAME - Voldoet een antwoordtekst aan de wettelijke voorwaarden, dan dient hij 
gratis en in zijn geheel te worden opgenomen, “zonder tussenvoeging, op dezelfde plaats en in 
dezelfde lettertekens als de tekst waarop het betrekking heeft”.233 De publicatie dient in principe te 
gebeuren in het eerste nummer dat verschijnt na afloop van een termijn van twee vrije dagen (zon- 
of feestdagen niet inbegrepen) nadat de brief met de antwoordtekst op de redactie van de krant of 
het tijdschrift is aangekomen. Het recht van antwoord in de printmedia is een ‘alles of niets’-
systeem. Ofwel wordt het antwoord in zijn geheel aanvaard en gepubliceerd ofwel wordt het 
geweigerd.234 Er is geen procedure voorzien waarbij de redactie een tegenvoorstel kan formuleren. 

 
                                                 
 
231  In de eerder aangehaalde minimumnormen van de Raad van Europa uit 1974 werden nog andere gevallen genoemd waarin 

de nationale wetgever de weigering van een antwoord kon toestaan, bijvoorbeeld wanneer het antwoord duidelijk langer is 
dan nodig om de eventuele foutieve informatie recht te zetten of indien het antwoord zich niet beperkt tot de verbetering 
van de aangevochten feiten. 

232  Zie hierover L. NEELS, “Le droit de réponse et la mise en cause de tiers”, noot onder Brussel 15 oktober 1980, J.T. 1982, 
10. 

233  Artikel 4 tot 6 Wet 23 juni 1961. 
234  De procedurele bepalingen inzake recht van antwoord vormen precies één van de punten waarop in de wetsontwerpen/-

voorstellen tot hervorming van het recht van antwoord werd gestreefd naar meer harmonisatie tussen het recht van 
antwoord voor de printmedia en dat voor de audiovisuele media. Voorgesteld is om ook voor de printmedia overleg over de 
antwoordtekst mogelijk te maken. Betwistingen zouden worden behandeld door de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, oordelend zoals in kortgeding. Deze zou ook de mogelijkheid krijgen om zelf de inhoud van de antwoordtekst bij te 
sturen en de publicatie of uitzending ervan te bevelen op straffe van een dwangsom. Tegelijk wordt het recht van antwoord 
in de voorstellen gedepenaliseerd. De versnelde procedure voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die 
meteen ten gronde en in laatste aanleg oordeelt, wordt geacht voldoende garanties te bieden voor de afdwingbaarheid van 
het recht van antwoord. 
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Ook de rechter beschikt niet over de mogelijkheid om, al dan niet op vraag van de eiser, de 
antwoordtekst aan te passen.235  

AFDWINGBAARHEID - Een onterechte weigering van een wetsconform recht van antwoord of de niet-
wetsconforme publicatie van een antwoordtekst kan leiden tot een correctionele veroordeling van de 
uitgever tot een geldboete van 26 tot 5000 euro, al dan niet aangevuld met een schadevergoeding.236 
Anders dan voor radio en televisie waar een speciale procedure voor de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg in het leven is geroepen, bestaat er voor de printmedia geen versnelde procedure 
in geval van weigering van het antwoord. De rechtspraak is bovendien verdeeld over de vraag of de 
kort gedingrechter, desgevallend op eenzijdig verzoekschrift, de publicatie van recht van antwoord 
in de gedrukte media kan bevelen.237  

REPLIEK VAN HET MEDIUM - De wet sluit tot slot niet uit dat de redactie nog een eigen repliek toevoegt 
aan de publicatie van een antwoordtekst. Ook het Vlaams Decreet van 2003 laat de omroepen toe 
om nog een eigen staartje breien aan een uitgezonden recht van antwoord. In de vroegere regeling, 
de federale antwoordrechtwet, was dat voor de audiovisuele media niet toegelaten.  

EVALUATIE - Om een recht van antwoord in te dienen ten aanzien van de printmedia, moet de 
aanvrager geen enkel belang aantonen. Het loutere feit dat hij herkenbaar is aangeduid, volstaat om 
het recht te creëren. In het verleden is vanuit verschillende hoeken – niet in het minst vanuit de 
perssector zelf – kritiek geuit op deze (te) lage drempel.238 Een recht van antwoord lijkt vanuit zijn 
aard toch minstens te impliceren dat men antwoordt op of reageert tegen feiten of beweringen die in 
een persartikel zijn gedaan.239 Een Resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa 
uit 1974 suggereert daarvoor het minimum: regeringen dienen er minimaal voor te zorgen dat 
individuen of groepen foutieve informatie die over hen is verschenen zo spoedig mogelijk kunnen 
laten corrigeren door een antwoordtekst te laten opnemen in het medium dat hen in opspraak 
bracht.240 Burgers moeten daarnaast volgens diezelfde resolutie ook de kans krijgen om te reageren 
tegen feiten of opinies die hun privacy, eer, waardigheid of reputatie aantasten zonder dat zij daarin 
hebben toegestemd en zonder dat er voor deze inmenging een doorslaggevende legitimatie van 
publiek belang bestaat.241  

 
                                                 
 
235  Brussel (Kort Ged.) 30 mei 1996, R.W. 1996-97, 919; Auteurs & Media 1997, afl. 1, 79.  
236  In een aantal gevallen hebben rechters hogere dwangsommen opgelegd gaande tot 500.000 of 1.000.000 frank vertraging 

(D. VOORHOOF, “Het recht van antwoord in België”, l.c. (deel 2), 154. 
237  Pro bevoegdheid kortgedingrechter zie bijvoorbeeld Voorz. Rb. Luik 19 december 1989, Journ. proc. 1990, afl. 168, 24 en 

J.L.M.B. 1990, afl. 12, 414, noot F. JONGEN; Voorz. Rb. Luik 17 juni 1994, J.L.M.B. 1994, 1006, noot F. JONGEN; Brussel 
(Kort Ged.) 30 mei 1996, R.W. 1996-97, 919 en Auteurs & Media 1997, afl. 1, 79.  
Contra: zie bijvoorbeeld Voorz. Rb. Brussel 14 februari 1996, Auteurs & Media 1996, afl. 3, 337; Voorz. Rb. Charleroi 30 
mei 1996, Auteurs & Media 1997, afl. 1, 79 en Voorz. Rb. Brussel 3 februari 2000, Auteurs & Media 2000, afl. 3, 336. In 
de zaak Sabena t. De Morgen verklaarde de kort gedingrechter zich bevoegd om in een procedure op eenzijdig 
verzoekschrift te oordelen over de opname van een recht van antwoord. Deze uitspraak werd weliswaar hervormd in 
derdenverzet (Voorz. Kh. Brussel 6 januari 1995 en 6 maart 1995, Mediaforum 1995, afl. 4, B 55).  

238  D. VOORHOOF, “Het recht van antwoord in België: …”, l.c. (deel 2), 159; S. HOEBEKE en B. MOUFFE, o.c., 494-496; F. 
JONGEN, “Le droit de réponse dans la presse et l’audiovisuel”, o.c., 59-60 ; H. SCHUERMANS, Code de la presse, II, 74 e.v. 

239  Franstalige auteurs die dit standpunt delen, zoeken steun in de bewoordingen van artikel twee van de antwoordrechtwet 
waar de notie ‘la personne mise en cause’, eveneens een aanval suggereert. Dat argument lijkt evenwel minder bruikbaar 
voor de Nederlandse tekst, waar sprake is van ‘de in de zaak betrokken persoon’. Zie hierover uitgebreid S. HOEBEKE en B. 
MOUFFE, o.c., 489 e.v. 

240  Zie punt 1 van de minimum-normen: “Any natural and legal person, as well as other bodies, irrespective of nationality or 
residence, mentioned in a newspaper, a periodical, a radio or television broadcast, or in any other medium of a periodical 
nature, regarding whom or which facts have been made accessible to the public which he claims to be inaccurate, may 
exercise the right of reply in order to correct the facts concerning that person or body”. De Resolutie geenszins juridisch 
bindend en spreekt zelf reeds over minimumnormen zodat de Belgische wetgever gerust ruimere antwoordmogelijkheden 
kan handhaven. 

241  Zie ook E.C.R.M. 12 juli 1989, nr. 13010/87, Ediciones Tiempo t. Spanje, D&R 62, 247 waarin de Commissie ook 
benadrukt dat het recht van antwoord (in casu gebaseerd op de Spaanse antwoordrechtwet) “vise à permettre à tout individu 
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1.4. Het recht van antwoord op radio en televisie 
WETTELIJKE BASIS - Het recht van antwoord in de audiovisuele media werd tot voor kort beheerst 
door het in 1977 aan de wet van 1961 toegevoegde tweede hoofdstuk. Die bepalingen blijven 
vooralsnog van kracht in de Duitstalige en de Franstalige Gemeenschap.242 Voor de omroepen van 
de Vlaamse Gemeenschap moeten zij nu wijken voor de bepalingen van een Decreet van 28 juli 
2003 dat een nieuwe titel XI (art. 177 tot en met 191 – nieuwe nummering) invoegt in de 
gecoördineerde mediadecreten. Deze titel introduceert naast de regeling van het recht van antwoord 
ook een recht van mededeling (zie verder). De titel vangt tot slot aan met de erkenning van het recht 
van eenieder op informatie via radio en televisie.243 Een concrete uitwerking van dit recht ontbreekt, 
waardoor de meerwaarde van deze bepaling twijfelachtig blijft.244  

1.4.1. Het recht van antwoord ten aanzien van de Vlaamse audiovisuele media 
BASISBEGINSEL - Artikel 178 van de Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, 
gecoördineerd op 4 maart 2005, geeft “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon wiens rechtmatige 
belangen, met name aanzien en reputatie, zijn aangetast door een onjuiste bewering tijdens de 
uitzending van een programma van een omroep, het recht een verzoek tot kosteloze opname van een 
antwoord in te dienen”.  

DRAAGWIJDTE - Meteen kan worden gewezen op enkele eigenheden van deze Vlaamse regeling ten 
opzichte van de voorheen geldende federale wet van 1961 (zoals gewijzigd in 1977). Anders dan de 
wetgever in 1977 bij de invoering van het audiovisueel antwoordrecht, beperkt de Vlaamse 
regelgeving zich tot het antwoordrecht ten aanzien van “de uitzending van een programma van een 
omroep”.245 Strikt gezien kent artikel 178 overigens geen recht van antwoord toe, maar het recht om 
een verzoek tot opname van een recht van antwoord in te dienen. Ook op dat punt verschilt het van 
de oude regeling.246  

TITULARIS VAN HET RECHT VAN ANTWOORD - Om een verzoek tot opname van een antwoord in te 
dienen, is vereist dat de aanvrager van het recht van antwoord kan getuigen van een persoonlijk 
 
                                                 
 

de se protéger contre certaines informations ou opinions diffusées par les moyens de communication de masse qui seraient 
de nature à porter atteinte à sa vie privée, son honneur ou sa dignité”. Anderen pleiten ervoor om het recht van antwoord te 
beperken tot die gevallen waarin foutieve informatie werd verspreid. Ons inziens zou dat dan weer een te verregaande 
inperking van het recht van antwoord zijn. Wanneer een publicatie duidelijk foutieve informatie bevat, zal een redactie 
vooreerst in een aantal gevallen tot een spontane rechtzetting bereid zijn. De kwade wil van redacties op dit punt kan niet 
worden vermoed. Zij zijn daartoe overigens verplicht op basis van diverse deontologische bepalingen en de algemene 
juridische zorgvuldigheidsplicht van artikel 1382 B.W. (zie verder). Het recht van antwoord lijkt dan ook veel meer een 
aanvulling op de bestaande regelingen, waar het de kans geeft om te reageren op kwetsende of eerrovende uitlatingen. 

242  Zie voor de Duitstalige Gemeenschap: artikel 5 Decreet van 25 juni 2005 over de radio-omroep en de filmvoorstellingen 
(B.S. 6 september 2005) dat uitdrukkelijk de hoofdstukken II en III van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot 
antwoord, ingevoegd door de wet van 4 maart 1977, van toepassing verklaart op de programma’s van de televisie-
omroeporganisaties en van het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap. 

243  Artikel 177 Gecoördineerde mediadecreten. 
244  De gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie bevatten immers reeds bepalingen in verband met 

de verplichting voor radio- en televisieomroepen om informatie te bieden, met name in de artikelen 8, §2 en 3 (voor de 
VRT); art. 36 (voor de particuliere radio-omroepen), art. 40 en 41 (landelijke radio-omroepen); 44 en 45 (regionale radio-
omroepen); 48 en 49 (lokale radio-omroepen); 69 (particuliere televisieomroepen gericht op de Vlaamse Gemeenschap) en 
71 (regionale omroepen) van de Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005.  

245  Uit de parlementaire voorbereiding bleek dat de wetgever in 1977 duidelijk de bedoeling had om met de notie “een 
audiovisuele uitzending, uitgave of programma van periodieke aard” niet alleen de radio en televisie te viseren, maar ook 
andere audiovisuele technieken te bereiken, zoals (op dat ogenblik) videofilms. Het Vlaamse decreet heeft - omwille van de 
meer beperkte bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap - dit ruim opzet. Bijgevolg vervalt ook de vereiste van 
periodiciteit. 

246  In de oude regeling klonk het nog dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon (en elke feitelijke vereniging) die bij name 
was genoemd of impliciet was aangewezen, het recht had om kosteloos de uitzending of de opneming van een antwoord te 
vorderen. De nieuwe formulering is preciezer. Aangezien voor een recht van antwoord ten aanzien van de audiovisuele 
media het belang van de aanvrager niet voorondersteld wordt, maar moet worden aangetoond, gaat het inderdaad niet om 
een recht om zijn antwoord ingelast te zien, maar om een verzoek daartoe (S. HOEBEKE en B. MOUFFE, o.c., 498). 
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belang.247 We noteren op dit punt een verdere verstrakking van de toepassingsmogelijkheden in het 
Vlaams Decreet. Onder de wet van 1977 kon het recht van antwoord immers worden gevorderd 
“om één of meer onjuiste feiten die hem betreffen recht te zetten of om te antwoorden op één of 
meer feiten of verklaringen die van zodanige aard zijn dat zij de eer aantasten” (eigen cursivering). 
De Vlaamse regeling daarentegen beperkt het recht van antwoord voortaan tot de persoon “wiens 
rechtmatige belangen, met name aanzien en reputatie, zijn aangetast door een onjuiste bewering 
tijdens de uitzending van een programma van een omroep” (eigen cursivering). Die tekstaanpassing 
kwam er om de Vlaamse regelgeving beter te doen aansluiten bij de tekst van de 
Televisierichtlijn.248 Voortaan kan dus alleen nog gereageerd worden naar aanleiding van 
uitzendingen die onjuiste berichtgeving bevatten en niet naar aanleiding van louter kwetsende of 
eerrovende beweringen. Het gevolg is echter dat de verschillende stelsels inzake recht van antwoord 
in België nog verder uit elkaar groeien en dat het recht van antwoord voor radio en televisie als het 
ware herleid wordt tot een wettelijk erkend rectificatierecht, eerder dan een echt recht van 
antwoord.249  

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN - Het schriftelijk verzoek om een recht van antwoord moet binnen 
een maand vanaf de dag van de eerste uitzending (artikel 179) worden verzonden aan “de 
hoofdredacteur of de eindredacteur van het programma of aan elke persoon die het antwoord kan 
laten opnemen” (artikel 180 §1).250 Het decreet vereist niet langer dat dit per aangetekend schrijven 
gebeurt. Het recht van antwoord vervalt wanneer de omroep vrijwillig reeds een bevredigende 
rechtzetting heeft gedaan.251 Voor het overige moet de antwoordtekst in grote lijnen aan dezelfde 
inhoudelijke voorwaarden voldoen als een recht van antwoord in de gedrukte pers. Een antwoord 
kan met andere woorden worden geweigerd indien het is opgesteld in een andere taal dan de 
informatie die de aanleiding is geweest tot het verzoek. Het antwoord moet rechtstreeks verband 
houden met de informatie die de aanleiding is geweest tot het verzoek. Het antwoord mag niet 
beledigend, noch strijdig met de wetten of de goede zeden zijn en mag, tenzij dit strikt noodzakelijk 
is, geen derde in de zaak betrekken. Bovendien moet de omvang ervan worden beperkt tot wat strikt 
noodzakelijk is om te reageren op de informatie die de aanleiding is geweest tot het verzoek. 
Volgens de wet van 1977 kan een recht van antwoord ook geweigerd worden indien het verder gaat 
dan nodig is om de onjuist verklaarde feiten te verbeteren of indien het zelf schadelijk is voor de 
eer. In het Vlaams decreet worden deze bijkomende voorwaarden niet hernomen.252  

 
                                                 
 
247  Ook in Frankrijk hanteert men een vergelijkbaar onderscheid voor het recht van antwoord in de gedrukte media en dat in de 

audiovisuele media. Voor de audiovisuele media geldt er: “Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de 
réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées 
dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle” (Artikel 6 Loi n° 82-652 van 29 juli 1982, Loi sur la 
communication audiovisuelle).  

248  In artikel 4, §2 van het oorspronkelijke voorstel was nog sprake van “een verzoek tot kosteloze opname van een antwoord 
in te dienen om onjuiste inlichtingen die hem betreffen recht te zetten of om te antwoorden op een aantasting van zijn eer of 
van zijn de reputatie”, maar in de loop van de procedure werd de formulering, op voorstel van de minister van Media, 
aangepast aan deze van artikel 23 van de Televisierichtlijn. (Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Media en Sport, 
Parl. St. Vl. Parl., nr. 52/4, 5). 

249  Overigens verhindert de Televisierichtlijn geenszins dat lidstaten op dit punt strengere regels zouden opleggen dan 
voorzien in artikel 23 van de richtlijn. De richtlijn heeft precies tot doel slechts minimumnormen vast te stellen. 
Eigenaardig genoeg lezen we trouwens even verderop in de mediadecreten nog dat een verzoek om een recht van antwoord 
slechts ontvankelijk is indien het het bewijs bevat “dat aan een van de voorwaarden of aan alle voorwaarden van artikel 178 
is voldaan” (artikel 180 §2, 2° Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005). 

250  Volgens artikel 8 van de wet van 1977 moest het antwoord op straffe van onontvankelijkheid “uiterlijk de dertigste dag na 
de datum van de uitzending, het programma of de uitgave bij ter post aangetekende brief worden toegezonden aan de 
producent van de uitzending of het programma of aan de uitgever”. 

251  Vermits uit de volgende zin van artikel 178, §2 in fine blijkt dat het aan de verzoeker is om uit te maken of hij de spontane 
rechtzetting al dan niet bevredigend acht en dus al dan niet nog van zijn recht van antwoord gebruik wenst te maken, lijkt 
deze bepaling ons enigszins overbodig. Zij is echter overgenomen van artikel 10 van de federale antwoordwet en duikt 
eveneens opnieuw op bij de bepalingen inzake het recht van mededeling. 

252  Zie artikel 9 Wet van 1961. 
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OPNAMEVERPLICHTING - Een recht van antwoord dat voldoet aan de zonet genoemde formele en 
inhoudelijke vereisten, moet worden uitgezonden, uiterlijk in “de eerstvolgende uitzending van het 
programma na afloop van een termijn van twee vrije dagen, zondagen en feestdagen niet 
inbegrepen, die ingaat op de dag waarop een van de in artikel 180, § 1, bedoelde personen het 
antwoord ontvangt. Als er binnen veertien dagen na de ontvangst van het verzoek geen uitzending 
gepland is van het programma, dan moet het antwoord binnen die termijn worden uitgezonden op 
een voor het publiek toegankelijk uitzenduur.”253 Het antwoord moet in zijn geheel worden 
opgenomen, zonder tussenvoeging, op dezelfde wijze en in omstandigheden die zoveel mogelijk 
overeenstemmen met die waarin de informatie die de aanleiding is geweest tot het verzoek, is 
verspreid (§2). De verzoeker krijgt weliswaar niet zelf het woord in de bestreden uitzending, de 
antwoordtekst zal worden voorgelezen door een door de producent of uitgever aangewezen persoon. 
Nieuw ten opzichte van het federale audiovisueel antwoordrecht is bovendien dat nu ook de 
Vlaamse omroepen het recht hebben om een eigen commentaar of repliek toe te voegen aan het 
uitgezonden antwoord. 

Voor die toevoeging bestaan ook juridische argumenten. Hoewel de replieken die redacties nog toevoegen aan 
de publicatie van een recht van antwoord niet altijd getuigen van fair play en in een aantal gevallen zijn 
aangetast door een zware vorm van gelijkhebberigheid, is het in andere situaties evengoed noodzakelijk dat de 
redactie de kans krijgt om de lezer of kijker bijkomende informatie te geven over de herkomst van de 
gepubliceerde of uitgezonden informatie. In een beslissing van 1989 besteedde de Europese Commissie voor 
de Rechten van de Mens bij de toetsing van een rechterlijk bevel om een recht van antwoord te publiceren aan 
artikel 10 EVRM uitdrukkelijk aandacht aan het feit dat de redactie (in casu van een tijdschrift) nog de kans 
had gehad om een repliek toe te voegen aan dat recht van antwoord. Het rechterlijk bevel om een recht van 
antwoord te publiceren, was volgens de Commissie weliswaar te bestempelen als een overheidsinmenging, 
maar was noodzakelijk en proportioneel in het licht van een in artikel 10 EVRM gesteld doel, rekening 
houdend met het feit dat “la société requérante n’ayant pas été obligée de modifier le contenu de l’article et 
ayant pu insérer de nouveau sa version des faits lors de la publication de la réponse de la personne lésée”.254

TEGENVOORSTEL MOGELIJK - Wanneer de omroep een verzoek om een antwoord afwijst, dient zij dit 
binnen de vier dagen na ontvangst van het verzoek en uiterlijk op de dag waarop de opname zou 
moeten geschieden bij aangetekende brief te melden aan de verzoeker.255 Het Vlaamse decreet staat 
de omroepen ook toe om binnen diezelfde (korte) termijn aanpassingen aan de antwoordtekst te 
suggereren. Indien de verzoeker niet binnen de vijftien dagen op het tegenvoorstel reageert, wordt 
dit tegenvoorstel geacht aanvaard te zijn. De toezending van een tegenvoorstel bij een ter post 
aangetekende brief schorst de verplichting tot opname van een antwoord totdat de verzoeker het 
tegenvoorstel afwijst of aanneemt. 

AFDWINGBAARHEID - Het decreet behoudt de versnelde procedure om betwistingen te behandelen uit 
de federale antwoordrechtwet, zij het dat de modaliteiten enigszins gewijzigd worden. Betwistingen 
over de toepassing van het decreet behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, die zitting houdt zoals in kort geding.256 De verzoeker heeft één maand 
de tijd om de zaak bij de rechtbank aanhangig te maken. Deze termijn gaat in, naargelang het geval, 
zodra de omroep de termijn om een recht van antwoord uit te zenden laat verstrijken, zodra de 
verzoeker verneemt dat zijn verzoek is afgewezen, wanneer de omroep een recht van antwoord 

 
                                                 
 
253  Op basis van artikel 11 van de wet van 1977 moest de uitzending gebeuren in de eerstvolgende uitzending of in het 

eerstvolgend programma van dezelfde reeks of van hetzelfde type, zo dicht mogelijk bij het uur waarop de betrokken 
uitzending of programma heeft plaatsgehad.  

254  E.C.R.M. 12 juli 1989, nr. 13010/87, Ediciones Tiempo t. Spanje, D&R 62, 247. 
255  De federale wet hield/houdt het op 4 werkdagen, ingaand op de dag na de ontvangst van de aanvraag. 
256  Artikel 185 Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005.  
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opneemt dat niet voldoet aan de voorwaarden van het decreet of wanneer de verzoeker desgevallend 
een door de omroep geformuleerd tegenvoorstel afwijst.257  

PROCEDURE - De procedure voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg verloopt zoals in 
kortgeding, met dit verschil dat het eventuele bevel om een antwoord op te nemen een beslissing ten 
gronde en in laatste aanleg is. De voorzitter heeft overigens, opnieuw anders dan bij de gedrukte 
media, ook het recht om inhoudelijke wijzigingen toe te staan aan het antwoord. Hij kan 
daarenboven zijn uitspraak kracht bij zetten door een dwangsom te verbinden aan het uitblijven van 
de uitzending van de antwoordtekst.258

BEWAARPLICHT - Om de uitoefening van het recht van antwoord mogelijk te maken, hebben de 
omroepen tot slot de verplichting om een kopie van hun programma’s te bewaren, zolang een 
verzoek tot opname van een recht van antwoord wettelijk kan worden ingediend en, in voorkomend 
geval, totdat het geschil definitief is beslecht.259 De opname van de uitzending van de antwoordtekst 
zelf moet gedurende drie maanden worden bewaard. 

ANDERE RECHTSMIDDELEN - Belangrijk is nog dat de uitoefening van het recht van antwoord de 
mogelijkheid om andere rechtsmiddelen aan te wenden onverlet laat.260 De initiatiefnemers van het 
Vlaams decreet hadden daarenboven ook aandacht voor de relatie tot andere toezichthouders in de 
audiovisuele sector. Zo preciseert het voorstel van decreet dat de bevoegdheid van de Voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg geen afbreuk doet aan de mogelijkheid om het geschil voor te leggen 
aan een bevoegd orgaan van de sector (zoals een Raad voor de Journalistiek of de – inmiddels 
hervormde - Vlaamse Geschillenraad). In de toelichting bij het voorstel van decreet werd daaraan 
toegevoegd dat dit orgaan “algemeen erkend (zou) moeten zijn en het vertrouwen (zou) moeten 
genieten zowel van de sector als van de burgers. Er wordt gesuggereerd om de klachtenbehandeling 
toe te vertrouwen aan dergelijk orgaan”.261

1.4.2. Het recht van mededeling262

 
                                                 
 
257  In de federale wet krijgt de aanvrager slechts vijftien dagen te rekenen van de dag waarop van de weigering of van het 

tegenvoorstel kennis moest worden gegeven of binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de weigering of van het 
tegenvoorstel. 

258  Tijdens de voorbereidingsfase van deze Vlaamse regelgeving rees de vraag of de Gemeenschappen wel bevoegd waren om 
de rechtspleging voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg decretaal te regelen. In zijn advies bij het voorstel 
van decreet merkte met name de Vlaamse Mediaraad op dat de geschillenregeling met betrekking tot het recht van 
antwoord ressorteerde onder de uitsluitende bevoegdheid van de federale wetgever en derhalve niet bij decreet kon worden 
geregeld (Vlaamse Mediaraad, Advies nr. 2000/002). De Raad van State van zijn kant vond dat deze regeling viel onder de 
impliciete bevoegdheden van de gemeenschappen (artikel 10 BWHI). Advies 30.993/AV/3 van de Raad van State van 14 
januari 2003 bij het voorstel van decreet “houdende het recht op informatie via radio en televisie en houdende instelling van 
een recht van antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie”, Parl. St. Vl. Parl. 1999, nr. 52/2, 
19. 

259  Artikel 186 Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005. Vergelijk: artikel 13 van 
de antwoordrechtwet. De opname van het antwoord moet in toepassing van het decreet nog slechts 30 dagen of 
desgevallend tot de definitieve beslechting van het geschil worden bewaard. Onder de federale wet diende deze opname 
gedurende drie maanden te worden bewaard. 

260  Artikel 178 Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005. Het feit dat eerder reeds 
een recht van antwoord werd gepubliceerd heeft achteraf geen invloed op de beoordeling van de civiele aansprakelijkheid 
wegens onrechtmatige publicatie. Wel kan bij de beoordeling van de schade rekening worden gehouden met het feit dat een 
foutief bericht werd herroepen en een rechtzetting werd verspreid op verzoek van de betrokkene. Het feit dat eerder reeds 
een recht van antwoord werd gepubliceerd kan ook een reden zijn om de eis tot publicatie van het veroordelend vonnis of 
arrest af te wijzen. (Rb. Luik 28 juni 1989, J.L.M.B. 1990, 264; Rb. Brussel 13 september 1994, A.J.T. 1994-95, 128; Gent 
3 maart 1995, Auteurs & Media 1996, afl. 2, 159 en R.W. 1996-97, 540; Rb. Brussel 22 december 1996, C.D.P.K. 1997, 
666 met noot D. VOORHOOF). 

261  Voorstel van Decreet houdende het recht op informatie via radio en televisie en houdende instelling van een recht van 
antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie, Parl. St. Vl. Parl. 1999, nr. 52/1, 4. 

262  In de oorspronkelijke ontwerpen en voorstellen was er sprake van een ‘recht van informatie’ of een recht van repliek. Deze 
verwarrende terminologie werd gelukkig tijdig gewijzigd. 
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BASISPRINCIPE - Een belangrijke nieuwigheid in het decreet van 2003 is de invoering van een recht 
van mededeling ten aanzien van de omroepen. Eenzelfde recht is ook voorzien in de 
hervormingsvoorstellen die op federaal vlak circuleren. Op basis van het nieuwe artikel 187 van de 
gecoördineerde mediadecreten heeft voortaan “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een 
programma van een omroep als verdachte, beklaagde of beschuldigde bij name is genoemd, 
herkenbaar in beeld is gebracht of impliciet is aangewezen, het recht om de kosteloze opname van 
een recht van mededeling te verzoeken”. Dit recht geldt met name voor wie definitief 
buitenvervolging is gesteld of is vrijgesproken (behalve wanneer de buitenvervolgingstelling 
verkregen is ten gevolge van het verval van de strafvordering). Opnieuw geldt dit recht 
“onverminderd de andere rechtsmiddelen”. 

RATIO - De decreetgever zag in deze nieuwe rechtsfiguur een “decretale bevestiging en versterking 
van het vermoeden van onschuld”, naar het voorbeeld van artikel 50 van de Franse wet van 4 
januari 1993 houdende hervorming van de strafprocedure.263 Gehoopt werd bovendien dat van dit 
recht een preventieve en opvoedende werking zou uitgaan, zowel naar het publiek als naar de media 
toe. Naar het publiek zou er een signaal van moeten uitgaan dat het vermeld worden in het kader 
van vervolgingen, verhoren of huiszoekingen nog niet betekent dat de persoon in kwestie ook 
daadwerkelijk veroordeeld wordt. Binnen de media zou het recht de aandacht kunnen vestigen op 
“de soms disproportionele aandacht in de media voor de eerste informatie- en 
onderzoeksmaatregelen ten opzichte van de latere beslissing tot vrijspraak of 
buitenvervolgingstelling”.264  

EIGENHEID - Een belangrijk onderscheid met het recht van antwoord is dat het recht van mededeling 
ook uitgeoefend kan worden wanneer de gepubliceerde of uitgezonden informatie correct is. Anders 
dan inzake recht van antwoord somt het decreet bovendien de gegevens op die in de mededeling 
moeten worden vermeld. Op basis van artikel 188 van de mediadecreten gebeurt de mededeling in 
dezelfde taal als de informatie die de aanleiding is geweest tot het verzoek en bevat zij uitsluitend 
de volgende vermeldingen: de identiteit van de aanvrager, de verwijzing naar de mededeling op 
grond waarvan het recht van mededeling opvorderbaar is, de beslissing tot buitenvervolgingstelling 
of tot vrijspraak van de verzoeker, de datum van de beslissing en het gerecht dat de beslissing heeft 
gewezen en tot slot het gegeven dat tegen voornoemde beslissing geen verzet, hoger beroep of 
voorziening in cassatie mogelijk is. 

PROCEDURE - Het verzoek tot opname van een mededeling moet schriftelijk worden gedaan binnen 
een termijn van drie maanden vanaf de dag waarop de beslissing tot buitenvervolgingstelling of tot 
vrijspraak niet meer vatbaar is voor verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie. Het verzoek 
wordt gericht aan “de hoofdredacteur of de eindredacteur van het programma of aan elke persoon 
die het antwoord kan laten opnemen” (art. 190 § 1). Ook hier geldt daarbij de cryptische toevoeging 
dat er geen mededeling moet worden opgenomen “indien een van deze personen reeds vrijwillig een 
bevredigende mededeling heeft gedaan. Indien de verzoeker deze mededeling niet bevredigend acht, 
kan hij gebruikmaken van zijn recht van mededeling” (art. 187 §2, tweede lid).  

OPNAMEPLICHT - De mededeling moet in principe uiterlijk in de eerstvolgende uitzending van het 
programma na afloop van een termijn van twee vrije dagen, zondagen en feestdagen niet inbegrepen 
worden uitgezonden. Die termijn gaat in op de dag waarop de omroep het antwoord ontvangt. Is er 
binnen veertien dagen na de ontvangst van het verzoek geen uitzending gepland, dan moet de 

 
                                                 
 
263  Voorstel van Decreet houdende het recht op informatie via radio en televisie en houdende instelling van een recht van 

antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie”, Parl. St. Vl. Parl. 1999, nr. 52/1, 4. 
264  Voorstel van Decreet houdende het recht op informatie via radio en televisie en houdende instelling van een recht van 

antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie”, Parl. St. Vl. Parl. 1999, nr. 52/1, 4. 
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mededeling binnen deze termijn worden uitgezonden “op een voor het publiek toegankelijk 
uitzenduur”.265

1.5. Het recht van antwoord en de journalistieke deontologie 
PARALLELLEN - Ter afronding van de bespreking van het recht van antwoord, moet toch even 
gewezen worden op de parallellen tussen het wettelijk georganiseerde recht van antwoord en de 
journalistiek-deontologische principes en structuren.266 Het recht van antwoord is namelijk één van 
die domeinen waarin recht en deontologie dicht bij elkaar komen te liggen. In sommige 
deontologische codes is het recht van antwoord overigens expliciet opgenomen.267 Meestal wordt 
het recht van antwoord echter inhoudelijk gezien als een juridische evenknie van de journalistiek-
deontologische plichten van hoor en wederhoor, woord en wederwoord en – in sommige gevallen 
van – de deontologische plicht om fouten recht te zetten.268 Ook procedureel raken het recht van 
antwoord en de werking van persraden aan elkaar. Beide zoeken de verantwoording van hun 
meerwaarde in hun karakter van buitengerechtelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, met de 
daarbij horende kenmerken van een lage drempel en een snelle en flexibele reactiemogelijkheid. 

RECHT VAN ANTWOORD IN DE CODES - Zowat alle deontologische codes leggen journalisten de 
verplichting op om foutieve informatie recht te zetten. In de Verklaring van Bordeaux (aangenomen 
door de IFJ in 1954) was reeds voorzien dat de journalist verondersteld wordt bereid te zijn elke 
verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten.269 De 
Verklaring der Rechten en plichten van de journalist (München, 1971) verplicht de journalist om 
“elke gepubliceerde informatie recht (te) zetten indien deze onjuist is gebleken”.270 In de Belgische 
Code van journalistieke Beginselen (1982) luidt het dat: “Feiten en informatie die na publicatie 
ervan foutief blijken te zijn, moeten rechtgezet worden en dit zonder beperking, onverminderd de 
wettelijke beschikkingen inzake het recht op antwoord”.271 Evenzo heeft de journalist deontologisch 
gezien de verplichting om hoor en wederhoor te plegen en eventuele fouten in de berichtgeving 
recht te zetten.272 Sommige codes koppelen daar nog uitdrukkelijk een recht van antwoord of 
wederwoord aan vast. In één van de journalistieke ‘oercodes’, de ‘Canons of Journalism’ van de 
American Society of Newspaper Editors uit 1922, klonk dat zo: “Journalists should respect the 
rights of people involved in the news, observe the common standards of decency and stand 

 
                                                 
 
265  Volgens de toelichting bij het voorstel van decreet betekent dit de tijdsspanne tussen 19u en 20u.  
266  We beperken de parallel tot het recht van antwoord. Voor het recht van mededeling kon geen aanknopingspunt worden 

gevonden in de bestaande deontologische regels. 
267  Uit een vergelijkend onderzoek van 1994 in de twaalf toenmalige (net voor de uitbreiding) lidstaten van de Europese Unie 

bleek wel dat het recht van antwoord niet meteen tot de grootste gemene delers van wetgeving en deontologische codes 
behoorde. In de meeste bestudeerde landen maakte het het voorwerp uit van bijzondere wetten. Dat neemt uiteraard niet 
weg dat het principe ook aansluit bij de journalistieke codes. U. SONNENBERG, “Regulation and self-regulation of the 
media”, in U. SONNENBERG (ed.), Organising Media-accountability – Experiences in Europe, Maastricht, European 
Journalism Centre, 1997, 17. 

268  P. DELTOUR en L. GALLEZ, Pers & Gerecht, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2004, Deel 2: De pers, 9, www.pers-
gerecht.be. Het niet rechtzetten van foute berichten, of het niet verlenen van een wederwoord wordt bij de huidige Vlaamse 
Raad voor de Journalistiek allemaal onder de algemene noemer ‘onzorgvuldige berichtgeving’ geplaatst. 

269  Punt 5: “The journalist shall do the utmost to rectify any published information which is found to be harmfully inaccurate”. 
270  Punt 6. 
271  Punt 7. 
272  Het principe van hoor en wederhoor is niet expliciet neergeschreven in de internationale en Belgische journalistieke codes. 

Toch gaat het om een algemeen journalistiek beginsel, dat reeds erkenning kreeg in de jonge adviespraktijk van de Raad 
voor de Journalistiek: ‘het wederwoord met de bedoeling om fout geachte informatie recht te zetten omtrent personen of 
zaken die door de journalist in zijn informatie betrokken worden, is een rechtmatig uitvloeisel van de persvrijheid. Wanneer 
betrokkenen hierom uitdrukkelijk verzoeken, kan het enkel om ernstige redenen afgewezen worden (Beslissing van de 
Raad voor de Journalistiek over de klacht van de heer Willy Van den Wijngaert, mevrouw Rosie Ovaere en de heer Jean-
Paul Peers tegen Walter Wauters en Het Laatste Nieuws). Zie ook: Raad voor de Journalistiek 23 juni 2005, Sylvain 
Brachveld. t. Louis Davids, verantwoordelijke uitgever en hoofdredacteur van het Belgisch Israëlitisch Weekblad). Alle 
beslissingen zijn te raadplegen op: www.rvdj.be. 
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accountable to the public for the failings and accuracy of their news reports. Persons publicly 
accused should be given the earliest opportunity to respond”.273

RECHT VAN ANTWOORD EN ZELFREGULERING - Op het internationale niveau werd dan ook reeds vroeg de 
mogelijkheid erkend om aspecten van het recht van antwoord aan zelfregulering over te laten, al 
werd er meteen bij gezegd dat het laatste woord altijd bij rechter moet worden gelaten. In een 
resolutie van de Raad van Europa over de rechtsbescherming van het individu tegen de media uit 
1974 klonk het dat alle lidstaten hun onderdanen de middelen moesten geven om de 
mediaberichtgeving die op hen betrekking heeft bij te sturen. Het Comité van Ministers had daarbij 
een ruim scala aan mogelijkheden voor ogen: “any possibility which can be used as a means of 
redress, whether legal or otherwise, such as a right of correction, or a right of reply, or a complaint 
to press councils”. Ook wat de mogelijke rechtsmiddelen betrof, lieten de ministers alle opties open: 
“a form of redress, whether legal or otherwise, such as provided under the law of defamation or a 
complaint to press councils, which is available to every individual without undue limitation such as 
unreasonable costs”. Voorwaarde was wel dat voor elk geschil over de toepassing van deze normen 
een beroep bij een rechtbank open zou staan die de bevoegdheid zou hebben om de onmiddellijke 
publicatie van het antwoord te bevelen. De regeling inzake recht van antwoord kan dus nooit 
volledig aan zelfregulering worden overgelaten. Voor het recht van antwoord op de televisie volgt 
dat ook uit de bepalingen van de televisierichtlijn. Die vereist dat lidstaten voorzien in procedures 
waarbij geschillen betreffende de uitoefening van het recht op weerwoord of vergelijkbare 
maatregelen aan het oordeel van een rechter kunnen worden voorgelegd.274

2. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de journalist275

WEINIG SPECIFIEKE STRAFBEPALINGEN - Artikel 19 van de Grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting 
waarborgt, maakt meteen een uitzondering op die vrijheid voor zover het gaat om de bestraffing van 
de misdrijven die bij de uitoefening van die vrijheden worden gepleegd. Toch zijn er weinig 
strafbepalingen die specifiek het journalistieke beroep viseren. Eén van de weinige uitzonderingen 
is artikel 299 Sw. dat het uitgeven of verspreiden van geschriften zonder vermelding van naam en 
woonplaats van de schrijver of van de drukker strafbaar stelt.276 Een tweede uitzondering is de zonet 
besproken wetgeving in verband met het recht van antwoord. 

GEMEENRECHTELIJKE STRAFBEPALINGEN - Niettemin zijn er heel wat gemeenrechtelijke strafbepalingen 
met relevantie voor de journalistiek. Vele daarvan hebben verbijzonderingen gekregen in de regels 
van de journalistieke deontologie. Dat is niet verwonderlijk. Zowel het strafrecht als de 
journalistieke deontologie richten zich op een ethisch minimum dat moet worden gewaarborgd. 
Voorbeelden van dergelijke vergelijkbare bepalingen uit het strafwetboek en de journalistieke codes 
zijn onder meer terug te vinden onder de artikelen 443 e.v. van het Strafwetboek, waar het gaat over 
de misdrijven van laster, eerroof, beledigingen en kwaadwillige ruchtbaarmaking.277 Parallel 

 
                                                 
 
273  Artikel VI van de Canons of journalism, opgesteld door de American Society of Newspaper Editors, 1922.  
274  Art. 23 Richtlijn 89/552/EEG van Raad de van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, Pb. 17 oktober 
1989, nr. L 298, 23–30.

275  Zie daarover naast de reeds genoemde algemene handboeken (voetnoot 198): J. DEMEYER, “Enkele overwegingen 
betreffende de drukpersvrijheid”, T.B.P. 1978, 3 e.v.; P. ANTHONISSEN, “Rechtsvervolging van journalisten wegens 
inbreuken op het strafrecht”, in C. DE KEERSMAEKER en G. FAUCONNIER (eds.), Mediagids: mediarecht, Diegem, Kluwer, 
1997, z.p.; B. DEJEMEPPE, “La responsabilité pénale”, in A. STROWEL en F. TULKENS (eds.), Prévention et réparation des 
préjudices causés par les médias, Brussel, Bruylant, 1998, 135-145; F. JONGEN, “Quand un juge mord un journaliste 
(contribution à une réhabilitation de la responsabilité pénale des médias)”, in X. (ed.), Mélanges offerts à Michel Hanotiau, 
Brussel, Bruylant, 2000, 53-88. 

276  Artikel 299 Sw. is overigens het typevoorbeeld van een drukkerijmisdrijf, dat te onderscheiden is van drukpersmisdrijven. 
Aangezien het hier niet gaat om de uitdrukking van een mening, kan er van een drukpersmisdrijf geen sprake zijn. 

277  De artikelen 275 tot 277 en 282 Sw. inzake smaad zijn niet van toepassing op de smaad door geschriften. Maar het is 
mogelijk dat in dat geval smaad door daden bestaat waarbij het geschrift slechts als instrument wordt gehanteerd (Cass. 30 
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daarmee stelt punt acht van de code van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ-code, 
München 1971-72) dat journalisten zich niet mogen overleveren aan plagiaat, laster, smaad, 
belediging en ongegronde beschuldigingen. De strafwetten bevatten ook strafbaarstellingen ten 
aanzien van racistische, xenofobe of negationistische meningsuitingen. Ook binnen de 
journalistieke deontologie is daaraan de nodige aandacht besteed.278 De deontologische verplichting 
om geen oneerlijke methodes te gebruiken om informatie te vergaren, vindt haar strafrechtelijke 
evenknie in misdrijven als woonstschennis279, valse naamsdracht, diefstal, heling van documenten 
of de strafbaarstelling van afluisterpraktijken. De voorbije jaren zijn journalisten zo strafrechtelijk 
vervolgd wegens medeplichtigheid aan schendingen van het beroepsgeheim, diefstal of heling.280 
Aldus oordeelde het Brusselse Hof van Beroep in 1981 dat een journalist die weet dat een stuk op 
frauduleuze wijze werd verduisterd en er toch gebruik van maakt, zich schuldig maakt aan heling.281 
Punt drie van de IFJ-code roept journalisten op om geen wezenlijke informatie achterwege te laten 
en geen documenten te vervalsen. Ook daarvan zijn bijzondere strafrechtelijke vertalingen te 
vinden, bijvoorbeeld inzake valsheid in geschrifte. Punt drie verbiedt onder meer het schrappen van 
essentiële informatie of het verdraaien van teksten of documenten. Ook dat kan strafrechtelijk 
gezien in een aantal gevallen gekwalificeerd worden als valsheid in geschrifte. De (niet-
exhaustieve) lijst van relevante strafrechtelijke bepalingen kan verder worden aangevuld met de 
artikelen 275 t.e.m. 277 Sw. met betrekking tot smaad tegen ministers, leden van de wetgevende 
kamers, dragers van het openbaar gezag of de openbare macht.282 Journalisten kunnen zich verder in 
hun publicaties schuldig maken aan misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de staat, 
bederf van de jeugd en prostitutie of aan zedenschennis door het verspreiden van schunnigheden 
door geschriften, beelden of voorwerpen of door woorden; door propaganda voor abortieve 
middelen of door beelddragers met een kinderpornografisch karakter. 

Uit dit overzicht blijkt dat het verschil tussen de wettelijke (i.c. strafrechtelijke) en de 
deontologische benadering dus niet zozeer ligt bij de normdoelen of de normobjecten, maar 
voornamelijk in de vraag naar wie toekijkt op overtredingen van de normen en welke consequenties 
er aan dat toezicht kunnen worden verbonden. Toch mogen de inhoudelijke parallellen niet tot de 
conclusie leiden dat juridische en deontologische normen onderling uitwisselbaar zijn. Zo hebben 
de juridische begrippen, zeker in het strafrecht, een welbepaalde betekenis die verschilt van de 
betekenis die in het dagelijks taalgebruik wordt gehanteerd.  

DRUKPERSMISDRIJF - Herinneren we er tot slot nog aan dat artikel 150 van de Grondwet de bestraffing 
van de zogeheten drukpersmisdrijven - misdrijven gepleegd door middel van gedrukte en ruchtbaar 
gemaakte geschriften – voorbehoudt aan de volksjury (behoudens die misdrijven die zijn ingegeven 
door racisme of xenofobie).283 Hoger werd ook al verhaald hoe het bijzonder strafrechtelijk statuut 

 
                                                 
 

juni 1936, Pas 1936, I, 324). Zie over deze bepalingen onder meer: A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1998, 56-57. 

278  De oude deontologische organen, de Raad en het College voor Deontologie, hebben eigen richtlijnen ontwikkeld voor de 
berichtgeving over migranten. 

279  Artikel 439 Sw. e.v. 
280  Niettemin moge duidelijk zijn dat de journalist zelf geenszins gebonden is door het beroepsgeheim zoals dat beschreven is 

door artikel 458 Sw. en evenmin gebonden is door het geheim van het onderzoek (zie bijvoorbeeld Kort Ged. Rb. Luik 19 
oktober 1994, J.L.M.B. 1995, 98, noot F. JONGEN, “Le juge des référés, restriction non prévue par la loi?”, J.L.M.B. 1995, 
105-106; J.T. 1995, 30; Journ. proc. 1994, afl. 272, 25, M. HANOTIAU, “La censure ne pourra jamais être établie”, Journ. 
proc. 1994, afl. 272, 28-31). 

281  Brussel 27 november 1981, J.T. 1982, 43; Rev. dr. pén. 1982, 688, noot A. MARCHAL. 
282  Aldus werd een journalist van het R.T.B.F.-programma ‘Au nom de la loi’ veroordeeld wegens lasterlijke en eerrovende 

aantijgingen omdat hij de link had gelegd tussen de activiteiten van de Duitse Hermann Niermann-stichting en 
neofascistische extreem-rechtse kringen. Rb. Eupen 25 september 1995, Journ. proc. 1995, afl. 293, 28, noot J. DERMAGNE. 

283  Het concept drukpersmisdrijf heeft daarbij wel een strikte invulling gekregen. Er wordt met name een onderscheid gemaakt 
tussen drukpersmisdrijven die naar het Hof van Assisen moeten worden doorverwezen en drukkerijmisdrijven die tot de 
bevoegdheid van de correctionele rechtbank behoren (zie bijvoorbeeld Cass. 11 december 1979, Arr. Cass. 1979-80, 452). 
Van drukkerijmisdrijven (publicatiemisdrijven) is er sprake wanneer de gewraakte publicatie geen misbruik van de vrijheid 
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van persmisdrijven geleid heeft tot een feitelijke depenalisering. Benadeelden zullen er in perszaken 
meestal voor opteren om - in toepassing van art. 4 V.T.Sw. - de burgerlijke rechtsvordering uit 
misdrijven voor de burgerlijke rechter te brengen.284 De toenmalige voorzitter van het Hof van 
Beroep te Luik Schuermans merkte daarom in zijn uitvoerige werk Code de la presse van 1882 al 
op dat perszaken in hoofdzaak door de burgerlijke rechtbanken beslecht worden.285 Niet iedereen 
vindt dat een goede zaak. De laatste jaren is integendeel in de rechtsleer gepleit voor een herstel in 
ere van de strafrechtelijke vervolging van journalisten.286

3. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de journalist287

De gewone burgerlijke rechtbanken zijn dus uitgegroeid tot het voornaamste forum voor de 
beslechting van geschillen over onrechtmatige vormen van journalistiek.288 Het staat buiten kijf dat 
de berichtgeving van journalisten schade kan berokkenen aan derden. Bij gebrek aan een 
contractuele band tussen de journalist en de geschade partij (de personen waarover de journalist 
bericht uitbrengt, de informatiebronnen van de journalist, het publiek) zullen privé-personen of 
rechtspersonen die zich geschaad voelen door een journalistieke gedraging hun vordering steunen 
op de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid. Niets staat immers in de weg dat derden 

 
                                                 
 

van meningsuiting maakt omdat zij geen mening uitdrukt. Volgens (zeer betwistbare) rechtspraak drukken met name 
beelden, foto’s, tekeningen, illustraties en karikaturen geen mening uit en vallen zij dus niet onder de bescherming van 
artikel 25 van de Grondwet (zie bijvoorbeeld Gent 19 maart 1984 (Metro, bevestigd door het Hof van Cassatie 13 
november 1984, Arr. Cass. 1984-85, 363). Om dezelfde reden worden ook uitzendingen op radio en televisie geacht niet 
onder de bescherming van artikel 25 en 150 van de Grondwet te vallen, aangezien zij geen vormen van meningsuiting door 
middel van gedrukte geschriften zijn. VANDENBERGHE vraagt zich af of het hier niet om een discriminatie gaat die strijdig is 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (H. VANDENBERGHE, “Over persaansprakelijkheid”, T.P.R. 1993, 845). Sinds 
de eerder vermelde wijziging van artikel 150 G.W. kunnen ook drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie 
ingegeven zijn in de actuele stand van het recht door de correctionele rechtbank beoordeeld worden. Voor een recente 
kwalificatie van een misdrijf als drukpersmisdrijf zie: Antwerpen 9 februari 2006, Auteurs & Media 2006, afl. 2, in druk. 

284  R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 3de bijgewerkte druk, 1999, 136; W. VAN 
GERVEN, Verbintenissenrecht (bewerkt door S. Stijns voor Begeleide Zelfstudie), Leuven, Acco, 2005-2006, 393 e.v.; H. 
VANDENBERGHE, “Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven persbijdragen”, in L. NEELS (ed.), Mediarecht 
1983 Referatenbundel, Antwerpen, Kluwer, 1984, 5. 

285  H. SCHUERMANS, o.c., II, 5.  
286  Zie bijvoorbeeld F. JONGEN, “Droits de l’homme et médias”, in X. (ed.), Le point sur les droits de l’homme, Formation 

Permanente CUP, 2000, afl. 5, 162. Jongen argumenteert dat de strafrechtsprocedure meer waarborgen biedt  
287  Voor een overzicht zie, naast de in voetnoot 198 algemene handboeken,: M. HANOTIAU, “La responsabilité en cascade en 

matière civile”, R.C.J.B. 1998, 359-387 ; J. MILQUET, “La responsabilité aquilienne de la presse”, Ann. dr. Louvain 1989, 
33-104; E. MONTERO, “La responsabilité civile des medias”, in STROWEL, A. en Tulkens F. (eds.) Prévention et réparation 
des préjudices causés par les medias, Brussel, Larcier, 1998, 95-134 ; P. ROBERT, “La responsabilité civile du journaliste”, 
Auteurs & Media 2000, 18-26; H. VANDENBERGHE, “Over persaansprakelijkheid”, T.P.R. 1993, 843-883; D. VOORHOOF, 
“Naar een expliciete wettelijke basis voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de onrechtmatige uitoefening van de 
vrijheid van meningsuiting?”, Auteurs & Media 2000, afl. 3, 344; D. VOORHOOF, “De rechtsbescherming in geval van 
misbruik van de persvrijheid: overzicht van rechtspraak”, DCCR/Consumentenrecht 1992, 198-243 (deel 1) en 294-313 
(deel 2).  

288  Binnen het domein van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid onderscheidt men de contractuele en de buitencontractuele 
aansprakelijkheid. Wij behandelen hier alleen het buitencontractuele spoor. De gewone regels inzake contractuele 
aansprakelijkheid zijn van toepassing tussen de journalist-werknemer en zijn werkgever. De journalist-werknemer kan er 
zich in zijn arbeidscontract toe verbinden een journalistieke gedragscode na te leven. In de praktijk blijkt dat vele 
standaardcontracten inderdaad dergelijke clausules bevatten of opgenomen zijn in sectoriële CAO’s (momenteel niet voor 
de Vlaamse dagbladpers). Een inbreuk op deze regels kan dan onmiddellijk gesanctioneerd worden op grond van de 
bepalingen van het contract en de algemene regels van het arbeidsrecht. Overigens leggen de regels van het arbeidsrecht de 
journalist- werknemer reeds de basisverplichting op om zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op tijd, 
plaats en wijze zoals is overeengekomen en zich te onthouden van al wat schade kan berokkenen, hetzij aan zij eigen 
veiligheid, hetzij aan die van zijn medearbeiders, van zijn werkgever, of van derden (zie art. 17, 1° en 4° WAO). Tot slot 
kunnen de beroepsregels kunnen deontologische principes doorwerking kennen in de contractuele verplichtingen van de 
journalist door middel van de interpretatie van de contractuele goede trouw bij de uitvoering van het contract. 
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een vordering tot schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad steunen op het foutief 
gedrag van een beroepsbeoefenaar in zijn verhouding tot zijn werkgever of opdrachtgever.289

De buitencontractuele aansprakelijkheid van de journalist is gesteund op de gemeenrechtelijke 
bepaling van artikel 1382 B.W. op grond waarvan “elke daad van de mens, waardoor aan een ander 
schade wordt veroorzaakt, (…) degene door wiens schuld de schade is ontstaan, (verplicht) deze te 
vergoeden”. Het is vaste cassatierechtspraak dat de grondwettelijke en supranationale bepalingen in 
verband met de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid de journalisten weliswaar een ruime 
uitingsvrijheid garanderen, maar dat zij daarmee geen beperking invoeren op de beginselen van 
artikel 1382 B.W.290 Zo heeft het Hof van Cassatie meermaals bevestigd dat “la Constitution, en 
consacrant la liberté de la presse et partant la liberté de critique de la presse, n’apporte aucune 
restriction au principe fondamental inscrit dans l’article 1382 C. Civ.”.291  

Opdat de aansprakelijkheid van de journalist zou kunnen worden vastgesteld, is aldus vereist dat de 
journalist een fout heeft begaan en door dat foutief gedrag schade heeft berokkend. Vermits het 
causaal verband tussen de fout en de schade in de rechtspraak zelden voor discussie zorgt, beperkt 
de onderstaande uiteenzetting zich tot de belangrijkste aspecten voor de beoordeling van de fout en 
de schade. Het is daarbij geenszins de bedoeling om een exhaustief overzicht te geven van de 
casuïstiek inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Die analyse is al meermaals gemaakt.292 
Onderstaande beschrijving beperkt zich tot enkele krachtlijnen die moeten toelaten om een globaal 
beeld te schetsen van de juridische benadering van de journalistieke rechten en plichten, met 
speciale aandacht voor de plaats die de rechtspraak in burgerlijke zaken laat aan de journalistieke 
beroepsethiek.  

3.1. Algemene beginselen 

3.1.1. Het foutbegrip 
TWEE VORMEN VAN ONRECHTMATIG HANDELEN - Artikel 1382 B.W. sanctioneert twee vormen van 
onrechtmatig handelen: elke schending van een specifieke regel (d.i. van een wettelijke of 
reglementaire norm waarin een welbepaalde gedraging geboden of verboden wordt) én elke inbreuk 
op de zorgvuldigheidsnorm.293  

 
                                                 
 
289  L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Deel I, Antwerpen-Apeldoorn, 

Maklu Uitgevers, 1989, 258-259; Y. HANNEQUART. en P. HENRY, “Les rapports entre la déontologie et la responsabilité 
civile”, in X. (ed.), Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 59. 

290  Cass. 8 december 1951, Arr. Cass. 1953, 195; Cass. 4 december 1952, Pas. 1953, I, 215; Cass. 19 oktober 1953, Pas. 1954, 
109; Cass. 29 oktober 1973, Pas. 1974, 232. Voor verwijzingen naar lagere rechtspraak zie D. VOORHOOF, Handboek 
mediarecht, 132 met verwijzingen aldaar. 

291  Deze rechtspraak werd lange tijd als argument gebruikt in pleidooien die het grondwettelijk principe van de getrapte 
aansprakelijkheid uitsluitend in strafzaken toepassing wilden laten krijgen. Zie hierover H. VANDENBERGHE, “Over 
persaansprakelijkheid”, l.c., 848 en J. MILQUET, “La responsabilité aequilienne de la presse”, l.c., 37-38 en voorbeelden uit 
de rechtspraak aldaar.  

292  Zie onder meer : F. JONGEN, “Tendances récentes de développement de la responsabilité civile des médias”, in B. 
DUBUISSON en P. JADOUL, La responsabilité liée à l’information et au conseil, Brussel, 2000, 183 e.v .; F. JONGEN, “Droits 
de l’homme et médias”, in X. (ed.), Le point sur les droits de l’homme, Formation Permanente CUP, 2000, afl. 5, 119-163; 
J. MILQUET, “La responsabilité aequilienne de la presse”, Ann. Dr. Louvain 1989, 33-104 ; E. MONTERO, “La responsabilité 
civile des médias”, in A. STROWEL en F. TULKENS (eds.), Prévention et réparation des préjudices causés par les médias, 
Brussel, Larcier, 1998, 95-134; P. ROBERT, “La responsabilité civile du journaliste”, Auteurs & Media 2000, afl. 1-2, 18-
26; H. VANDENBERGHE, “Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven persbijdragen”, in L. NEELS (ed.), 
Mediarecht 1983, Antwerpen, Kluwer, 1984, 3-35; H. VANDENBERGHE, “Over persaansprakelijkheid”, T.P.R. 1993, 843-
883; D. VOORHOOF, “De rechtsbescherming in geval van misbruik van de persvrijheid: overzicht van rechtspraak”, 
D.C.C.R. / Consumentenrecht 1992-93, 198-243 (deel 1) en 294-313 (deel 2); D. VOORHOOF, Handboek mediarecht, 127-
175. 

293  W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht (bewerkt door S. Stijns voor Begeleide Zelfstudie), Leuven, Acco, 2005-2006, 237. 
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Schending van een specifieke regel - Indien het journalistieke handelen een overtreding inhoudt van 
een regel uit het burgerlijk recht of één van de genoemde regels uit het strafrecht, zal dat aanleiding 
kunnen geven tot een schadevergoeding op grond van artikel 1382 B.W. De journalistieke codes 
hebben zelf niet het karakter van een (materiële wet). De schending ervan zal dus niet ipso facto 
aanleiding geven tot een aansprakelijkheid op grond van art. 1382 B.W.294 De burgerrechtelijke 
veroordeling van journalisten op basis van de schending van een beroepsregel gebeurt dan ook 
doorgaans op basis van de toetsing van het beroepsgedrag aan de algemene zorgvuldigheidsnorm.  

Schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht - De algemene zorgvuldigheidsnorm wordt nog steeds 
accuraat beschreven in de inmiddels klassiek geworden omschrijving van het foutbegrip door 
Dabin: “Est constitutive de faute, tout manquement si minime soit-il, volontaire ou involontaire, par 
acte ou par omission, à une norme de conduite préexistante. Cette norme de conduite a sa source 
soit dans la loi ou les règlements (droit penal, droit civil, droit administrative …) soit dans une série 
de règles de vie sociale, de morale, de convenance ou de technique, non formulées en textes 
législatifs: loyauté, bienséance, sang-froid, prudence, diligence, vigilance, habilité, déontologie 
professionnelle …, le tout selon le critère de l’homme normal de l’époque, du milieu, de la 
region”.295 Uit dat citaat blijkt dat de rechter om de draagwijdte van de algemene 
zorgvuldigheidsnormen te bepalen die door de beroepsbeoefenaar zijn na te komen, rekening kan 
houden met de gebruiken, gewoontes, regels van de kunst, technische normen of deontologische 
voorschriften die bestaan binnen de groep waartoe de beroepsbeoefenaar behoort.296 Vandenberghe 
noemt artikel 1382 B.W. in die zin een “juridisch venster op de sociale werkelijkheid (…) De in de 
maatschappij levende opvattingen over demokratie, persvrijheid, vaketiek, individuele 
verantwoordelijkheid en persoonlijke levenssfeer, zoals uitgedrukt in de wet, maar ook in 
gewoonten, komen langs deze invalshoek tot juridisch leven”.297  

MAATSTAF ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - De algemene maatstaf voor de beoordeling van de 
zorgvuldigheidsplicht, is nog steeds de zogenaamde ‘goede huisvader’ of ‘bonus pater familias’, de 
normaal vooruitziende en zorgvuldige persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert.298 Vertaald 
naar de journalistiek betekent dat dat de beoordeling van eventuele journalistieke beroepsfouten zal 
gebeuren in functie van het gedrag dat verwacht kan worden van een normaal voorzichtige of 
zorgvuldige journalist van dezelfde categorie die zich geplaatst ziet in dezelfde feitelijke 
omstandigheden. Voor de rechter vormt die beoordeling een delicate opdracht. Hij wordt immers 
geacht zich te verplaatsen in de bijzondere vaardigheden, deskundigheden en kennis van de 
doorsnee-beroepsbeoefenaar.299 Daarenboven zal die afweging in het geval van de journalistiek 
vaak neerkomen op een afweging van het grondrecht op vrije meningsuiting en het belang van de 
persvrijheid aan de ene kant en andere, even beschermingswaardige private rechtsbelangen als 

 
                                                 
 
294  Deontologische regels in de journalistieke beroepsuitoefening, dwz regels door het beroep zelf geredigeerd, staan 

weliswaar voor een belangrijk deel ten dienste van het publiek of het algemeen belang (en niet alleen ten dienste van de 
eigen beroepsbelangen), maar ontlenen geen bindende kracht aan een eenzijdig overheidsbevel. De wetgever heeft immers 
geen verordenende macht toegekend aan de journalistenverenigingen, noch zijn hun besluiten als dusdanig door een K.B. 
bekrachtigd. L. CORNELIS, o.c., 265-266. 

295  J. DABIN en A. LAGASSE, “Examen de jurisprudence (1939-1948). La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle”, 
R.C.J.B. 1949, 57, nr. 15. 

296  L. CORNELIS, 260-261. Het gaat geenszins om een verplichting: de rechter kan evenzeer oordelen dat de ingeroepen 
gebruiken, gewoontes of beroepsnormen, hetzij voorbij gestreefd zijn, hetzij louter beroepsbelangen dienen, hetzij niet aan 
de feitelijke omstandigheden zijn aangepast.  

297  H. VANDENBERGHE, “Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven persbijdragen”, o.c., 35. 
298  “Vooruitziend en zorgvuldig” houdt in dat hij tracht de nadelige consequenties van zijn handelen of niet-handelen te 

voorzien én te beperken door de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen (W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht (bewerkt 
door S. Stijns voor Begeleide Zelfstudie), Leuven, Acco, 2005-2006, 239-240). 

299  L. CORNELIS, o.c., 259. 
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bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan de andere kant.300 Aangezien er 
tussen de grondrechten geen hiërarchische verhouding bestaat, zal de rechter van geval tot geval een 
oordeel vellen over de reikwijdte van de in het geding zijnde grondrechten. 

INHOUD ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - Samenvattend volgt uit de rechtspraak dat de 
zorgvuldigheidsplicht voor de journalist impliceert dat hij waarheidsgetrouwheid dient na te 
streven, geen onnodig of bovenmatig kwetsende bewoordingen mag gebruiken en de 
persoonlijkheidsrechten moet respecteren.301 Opnieuw valt op hoe die basisverplichting in se weinig 
afwijkt van de verwachtingen die op basis van de beroepsdeontologie aan de journalistiek worden 
gesteld. 

Streven naar waarheidsgetrouwheid - Het streven naar waarheidsgetrouwheid, overigens meteen één 
van de basisplichten uit de journalistieke deontologie, houdt onder meer in dat journalisten het 
waarheidsgehalte van de informatie die ze publiceren zo goed mogelijk moeten controleren of 
minstens de lezers waarschuwen wanneer hun berichtgeving steunt op niet-geverifieerde 
informatie.302 De rechtbank van Charleroi formuleerde het in 1998 zo: “De journalisten moeten blijk 
geven van de grootste omzichtigheid in het zoeken van de informatie zowel als in de verspreiding 
ervan, zonder de feiten te vervormen en met vermijding van kwaadwillige insinuaties zonder het 
minste bewijselement”.303 Een journalist mag zich met andere woorden niet kritiekloos steunen op 
geruchten of onbetrouwbare informatie.304 Evenmin mag een journalist zonder eigen verificatie 
zomaar beschuldigingen overnemen die door andere media zijn geuit.305 Het gebruik van de 
voorwaardelijke wijs, aanhalingstekens, of de vraagvorm, is op zich niet voldoende om de journalist 
te bevrijden van elke verantwoordelijkheid.306 De intensiteit van hun controleplicht varieert 
bovendien in functie van de ingeschatte zwaarwichtigheid van de vermelde aantijgingen, het belang 
van de schade die ze zouden kunnen veroorzaken, de onderzoeksmiddelen waarover de journalist 
beschikt en het belang voor het publiek van de overgemaakte inlichtingen.307 Doorgaans wordt 
daarom bijvoorbeeld in het kader van de gerechtsverslaggeving een bijzondere zorgvuldigheid 
 
                                                 
 
300  De persvrijheid kan ook in conflict komen met bijzondere wetgeving uit de commerciële sfeer als de wet handelspraktijken, 

de bepalingen in verband met oneerlijke concurrentie, de bescherming van intellectuele rechten, … Deze laten we hier 
buiten beschouwing. 

301  H. VANDENBERGHE, “Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven persbijdragen”, o.c., 9. Het Hof van Beroep te 
Brussel oordeelde in 2001 dat er sprake is van ‘misbruik van de persvrijheid’ wanneer “onbedachtzame beschuldigingen 
worden geuit zonder voldoende bewijslevering en wanneer onnodig kwetsende termen of overdrijvingen zijn gebruikt” 
(Brussel 16 februari 2001, Auteurs & Media 2002, afl. 3, 282; R.G.A.R. 2002, afl. 7, nr. 13.590). Zie ook: Rb. Brussel 23 
juni 1998, J.T. 1999, 196; Rb. Charleroi 9 december 1998, Auteurs & Media 2000, 145. 

302  Rb. Luik 7 mei 2002, Auteurs & Media 2002, afl. 4, 370. 
303  Rb. Brussel 23 juni 1998, J.T. 1999, 196; Rb. Charleroi 9 december 1998, Auteurs & Media 2000, 145. 
304  Zie bijvoorbeeld Gent 20 mei 1974, B.R.H. 1975, 105: “een normaal voorzichtig en vooruitziend persoon zal zijn 

medewerking niet verlenen tot het verspreiden van voor derden schadelijke gezegdes waarvan het hem niet bekend is wie 
aan de oorsprong ervan ligt en waarvan hij niet weet in hoever ze met de waarheid overeen komen (…) In casu kan 
appellante niet bogen op het nut van de informatie vermits er gebleken is dat het bericht onjuist was. Zij beschikte over 
gemakkelijke middelen om de onjuistheid ervan op te sporen; bewijs hiervan is de rechtzetting die zij 48 uren na het 
verschijnen van het bericht wist te publiceren. Door het bericht op haastige wijze en zonder enige kontrole in haar blad te 
laten verschijnen heeft appellante een fout begaan waarvan zij de schadelijke gevolgen moet vergoeden”. Zie bijv. ook: Rb. 
Luik 7 mei 2002, Auteurs & Media 2002, afl. 4, 370 (‘zaak Reynders t. Verduyn’). De rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel deed er in 1999 nog een schep bovenop: “Bij de uitoefening van zijn beroep moet de journalist juiste, zo volledig 
mogelijke en objectieve informatie verstrekken. Tegelijk moet de journalist de grootste omzichtigheid, gematigdheid, 
onbaatzuchtigheid en voorzichtigheid aan de dag leggen, zowel bij het zoeken naar informatie als bij de verspreiding ervan. 
De journalist is verplicht zich te steunen op gecontroleerde gegevens voor zover dit redelijkerwijze binnen zijn 
mogelijkheden ligt” (Rb. Brussel 21 september 1999, Auteurs & Media 2000, afl. 3, 334). 

305  Zie bijvoorbeeld Brussel 5 februari 1999, Journ. proc. 1999, afl. 367, 26, noot F. JONGEN; Brussel 18 februari 2001, Journ. 
proc. 2001, afl. 411, 22, noot P. TOUSSAINT. 

306  Zie bijvoorbeeld Rb. Brussel 29 juni 1987, J.T. 1987, 685, noot F. RIGAUX; Rb. Brussel 2 april 1996, onuitg. (geciteerd 
door E. MONTERO, “La responsabilité civile des médias”, o.c., 118; Rb. Brussel 21 november 1990, J.T. 1991, 90. 

307  Rb. Brussel 23 juni 1998, J.T. 1999, 196; Rb. Charleroi 9 december 1998, Auteurs & Media 2000, 145; Rb. Nijvel 11 
september 1997, Auteurs & Media 1998, afl. 2, 157; Rb. Charleroi 9 december 1998, onuitg.; Brussel 16 februari 2001, 
Auteurs & Media 2002, afl. 3, 282; Rb. Brussel 9 november 2001, Auteurs & Media 2002, afl. 3, 288. 
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vereist omwille van het vermoeden van onschuld van de betrokkenen en de belangen van het 
onderzoek.308 Anderzijds wordt van een journalist niet verwacht dat hij dezelfde grondigheid en 
afstandelijkheid aan de dag legt als een historicus.309 De rechtspraak erkent dat de aard van zijn 
activiteiten en de beperktheid van zijn middelen per definitie een meer oppervlakkige en partiële 
benadering met zich mee.310 Bij dit alles moet wel gewezen worden op het verschil tussen feiten 
(waarvan het waarheidsgehalte moet kunnen worden aangetoond) en opinies en commentaren 
(waarvoor dat niet zo is). Bij de beoordeling van het eventueel onrechtmatig karakter van de 
verslaggeving, maakt de rechter dus een onderscheid tussen “enerzijds de verstrekte informatie, 
waar het waarheidsbeginsel een hoofdrol vertolkt en anderzijds de opiniëring, waar men van 
journalisten niet verwacht dat zij (…) ‘als bloedloze boekhouders die met karnemelk in d’aderen 
ook bij stollende misstanden en hoogoplopende conflicten zakelijk en terughoudend, bezield met 
alle dankbare égards, met de hoed in de hand een schuchter geluid laten horen’”.311

Geen onnodig of bovenmatige grievende berichtgeving - De vrijheid van meningsuiting impliceert dat er 
ook ruimte moet zijn voor scherpe meningen. Vaak zijn het juist de meningsuitingen die zich op het 
scherp van de snee bevinden die het maatschappelijk debat het meest kunnen voeden. In de 
standaardformulering van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens klinkt het dat: “… 
freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one 
of the basic conditions for its progress and each individual’s self-fulfilment. Subject to paragraph 2 
of Article 10, it is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or 
regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb. 
Such are the demands of pluralism, tolerance and broadmindedness, without which there is no 
‘democratic society’.312 Deze principes gelden des te zwaarwegender ten aanzien van de media. 
Aldus brengt de persvrijheid het recht mee om scherpe kritiek uit te oefenen.313 Toch zijn er ook 
grenzen aan de toelaatbare kritiek. Daarbij is niet vereist dat de journalist te kwader trouw was of 
bewust een persoon in een slecht daglicht wilde stellen.314 Een algemene tekortkoming aan zijn 
zorgvuldigheidsplicht, bijvoorbeeld doordat hij te weinig voorafgaande opzoekingen heeft gedaan 
ten aanzien van gevoelige informatie of doordat hij onnodige details in zijn verhaal vermeldde, 
volstaat. De lat zal daarbij lager liggen wanneer het gaat om berichtgeving over privé-personen. In 
publieke aangelegenheden (public speech) en ten aanzien van publieke figuren wordt het ‘onnodig 
grievend’ karakter van de meningsuiting minder snel aanvaard.315 Anderzijds moet worden 
 
                                                 
 
308  Rb. Luik 27 mei 1998, J.L.M.B. 1998, 1125; Brussel 31 mei 2005, Auteurs & Media 2005, afl. 4, 322-327. 
309  Rb. Brussel 9 november 2001, Auteurs & Media 2002, afl. 3, 288 : “Hoewel begrip kan worden opgebracht voor de 

moeilijke omstandigheden waarin journalisten soms moeten werken en een journalist niet altijd de mogelijkheid heeft om 
voldoende afstand te nemen van de actualiteit, wat meteen een oppervlakkiger en partiële benadering impliceert dan bij een 
historicus, toch belet dit niet dat wanneer een journalist te oppervlakkig te werk gaat dit als fout kan worden beschouwd in 
het licht van artikel 1382 B.W.”. 

310  Rb. Brussel 21 november 1990, J.L.M.B. 1991, 24: “Attendu que, si le journaliste ne peut se faire l’écho de n’importe 
quelle rumeur répandue par n ‘importe qui, on ne peut exiger de lui, sous peine de rendre l’exercice de sa profession et de la 
liberté de presse impossible, une objectivité absolue, compte tenu de la précarité relative de ses moyens d’investigation 
(…) ; que dans la mesure où, faisant preuve d’une intention loyale, il a satisfait à son devoir d’information sur base de 
données contrôlées dans la mesure raisonnable de ses moyens, la responsabilité aequilienne du journaliste ne saurait être 
mise en cause”; Rb. Brussel 2 juli 1993, Auteurs & Media 1996, afl. 2, 161. 

311  Brussel 15 september 1993, R.W. 1994-95, 850. Zie ook: Rb. Nijvel 11 september 1997, Auteurs & Media 1998, afl. 2, 157. 
312  Zie bijvoorbeeld Hof Mensenrechten, Handyside t. Verenigd Koninkrijk, 7  december 1976, Publ. Eur. Court H.R., Serie 

A, afl. 24, §49; Hof Mensenrechten, Lingens t. Oostenrijk, 8 juli 1986, Publ. Eur. Court H.R., Serie A, afl. 103, §41; Hof 
Mensenrechten (eerste sectie), Tammer t. Estland, zaak nr. 41205/98, 6 februari 2001, Reports 2001, vol. I, 263, §59; Hof 
Mensenrechten, Oberschlick t. Oostenrijk, 1 juli 1997, §29.  

313  Zie bijvoorbeeld Rb. Brussel 21 maart 2000, Auteurs & Media 2000, afl. 4, 460. 
314  H. VANDENBERGHE, “Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven persbijdragen”, o.c., 19-20. 
315  H. VANDENBERGHE, “Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven persbijdragen”, o.c., 24. Ook dit is vaste 

rechtspraak in de jurisprudentie van het E.H.R.M. Zie bijvoorbeeld: in de in noot 312 geciteerde Lingens-zaak, § 42: “… 
freedom of political debate is at the very core of the concept of a democratic society which prevails throughout the 
Convention. The limits of acceptable criticism are accordingly wider as regards a politician as such than as regards a private 
individual. Unlike the latter, the former inevitably and knowingly lays himself open to close scrutiny of his every word and 
deed by both journalists and the public at large, and he must consequently display a greater degree of tolerance. No doubt 
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opgemerkt dat de grenzen van de toelaatbare kritiek ook ten aanzien van publieke personen nog 
variëren. Zo moet een politicus meer kritiek kunnen verdragen dan bijvoorbeeld een magistraat, te 
meer daar deze laatste zich omwille van zijn discretieplicht niet kan verweren tegen aantijgingen in 
de pers.316  

Geen onevenredige aantasting van andere rechtmatige belangen - Tot slot dient de journalist respect op 
te brengen voor andere rechtmatige belangen zoals de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
het vermoeden van onschuld of het recht op afbeelding.317 Ook hier zijn de grenzen niet eenduidig 
vast te stellen. De rechter zal van geval tot geval de noodzaak van de bescherming van het privé-
leven afwegen tegen het belang van de persvrijheid.318 Opnieuw gaat de rechtspraak er daarbij van 
uit dat personen die zich op het publieke forum begeven meer journalistieke interesse moeten 
dulden dan private personen, zeker wanneer de gereveleerde aspecten van hun privé-leven een 
zekere maatschappelijke relevantie hebben.319 Dat neemt niet weg dat ook publieke figuren het recht 
hebben om bepaalde aspecten van hun leven buiten de schijnwerpers van de media te houden.320

BEOORDELINGSCRITERIA - Bij de beoordeling van het al dan niet onrechtmatig karakter wordt rekening 
gehouden met de context waarin de artikels zich situeren, de kenmerken van de kranten of 
tijdschriften waarin de artikels zijn gepubliceerd en met de functie van de personen die bekritiseerd 
werden.321 De journalist blijft in principe vrij in de keuze van de vorm van zijn artikelen, zelfs al is 
dit een agressieve en satirische stijl, al mag hij ook in dergelijke gevallen de reputatie van de 
betrokken personen niet zomaar schenden.322 Het al dan niet bestaan van een fout in hoofde van de 
journalist dient bovendien te worden beoordeeld op het ogenblik van de openbaarmaking van de 
journalistieke bijdrage, zonder rekening te houden met feiten die zich daarna hebben voorgedaan en 
die de beweringen van de journalist bevestigen of ontkennen.323  

ONRECHTMATIGE DAAD EN DEONTOLOGIE - Bij de concretisering van het foutbegrip kan de rechter zoals 
gezegd ook rekening houden met de heersende journalistieke deontologie en de maatschappelijke 
opvattingen over de deugdzame journalistiek.324 Het respect voor zijn eigen deontologie is een van 
de basiskenmerken van de bonus pater familias, de minste afwijking (culpa levissima) ervan kan 

 
                                                 
 

Article 10 para. 2 enables the reputation of others - that is to say, of all individuals - to be protected, and this protection 
extends to politicians too, even when they are not acting in their private capacity; but in such cases the requirements of such 
protection have to be weighed in relation to the interests of open discussion of political issues”. 

316  D. VOORHOOF, Handboek mediarecht, 136-141. 
317  G. LEROY, “Vie privée et droit de la Presse”, J.T. 1978, 718-719; H. VANDENBERGHE, “Bescherming van het privé-leven en 

recht op informatie via de massamedia”, R.W. 1969-70, kol. 1459, nrs. 2 en 3; B. OVERSTEYNS, “Het recht op eerbiediging 
van het privé-leven?”, R.W. 1988-1989, 488-498 

318  In een arrest van 1991 bevestigde het Hof van Cassatie dat de bescherming van de privacy een legitieme beperking oplegt 
aan de persvrijheid (Cass. 13 september 1991, R.W. 1991-92, 464). 

319  Zie bijvoorbeeld Kort Ged. Rb. Antwerpen 1 juni 1999, Auteurs & Media 1999, 386: “De grenzen van de kritiek dienen 
ruimer beoordeeld te worden voor een politicus als publiek persoon dan ten aanzien van een privé-persoon”; Rb. Brussel 19 
maart 2002, Auteurs & Media 2002, afl. 6, 532, noot F. JONGEN. Dit standpunt werd ook meermaals bevestigd door het Hof 
Mensenrechten. 

320  Zo hebben volgens het Hof van Beroep te Gent ook tieneridolen “het recht om hun werkelijke seksuele geaardheid, welke 
die ook zij, te reserveren voor de beslotenheid van hun privé-leven. Een mediafiguur mag een onderscheid handhaven 
tussen het podiumpersonage en het eigen, reële personage, en aldus een beredeneerd en bewust ontworpen imago 
cultiveren. De eerste rechter heeft aldus, los van enige waardering over de in casu beweerde seksuele geaardheid, het 
principiële standpunt weergegeven dat het ‘outen’ van iemands seksuele geaardheid een inbreuk vormt op het recht op 
privacy” (Gent 12 juni 2001, Auteurs & Media 2002, afl. 2, 169). 

321  Brussel 16 februari 2001, Auteurs & Media 2002, afl. 3, 282; R.G.A.R. 2002, afl. 7, nr. 13.590. 
322  Rb. Brussel 4 mei 1999, Auteurs & Media 2000, 106. 
323  Zie bijvoorbeeld Rb. Luik 27 mei 1998, J.L.M.B. 1998, 1125; Rb. Brussel 16 februari 1999, Auteurs & Media 1999, 282; 

Rb. Brussel 30 maart 1999, Auteurs & Media 2000, 102, J.L.M.B. 2000, 1609; Brussel 20 september 2001, Auteurs & 
Media 2002, afl. 6, 524; J.L.M.B. 2002, afl. 10, 412; J.T. 2002, 26 en Brussel 31 mei 2005, Auteurs & Media 2005, afl. 4, 
324. 

324  H. VANDENBERGHE, “Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven persbijdragen”, o.c., 7.  
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aanleiding geven tot aansprakelijkheid in de zin van 1382 en 1383 B.W.325 Het ligt voor de hand dat 
de fout van een journalist eenvoudiger zal worden aangenomen, wanneer het slachtoffer kan 
aantonen dat zijn handelswijzen manifest indruisen tegen gedragsregels die in de journalistieke 
beroepsgroep algemeen worden nageleefd of aangeraden.326 Op die manier kan de beoordeling van 
de journalistiek deontologie in de rechterlijke oordeelsvorming binnen sluipen (zie verder). Dat is 
echter geen automatisme: de rechter is geenszins verplicht om uit het bestaan van een 
deontologische fout, meteen ook beroepsfout af te leiden. De miskenning van beroepsregels zal 
slechts foutief zijn wanneer een toerekeningsvatbaar, normaal voorzichtige en redelijke 
beroepsbeoefenaar in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, zich volgens de deontologische 
gedragsregel zou hebben gedragen. Bovendien zal een beroepsfout pas tot schadevergoeding leiden, 
wanneer ook de overige constitutieve elementen van de onrechtmatige daad (schade en oorzakelijk 
verband tussen fout en schade) kunnen worden aangetoond.327

3.1.2. Schade en schadeloosstelling328

Wat de evaluatie van de fout betreft, liggen het juridische en het deontologische discours niet zo ver 
uit elkaar. De verschillen situeren zich vooral in de verhouding tot de schade en het herstel van die 
schade.  

SCHADE - Kenmerkend voor het regime van de buitencontractuele aansprakelijkheid is dat naast het 
bestaan van een fout in hoofde van de journalist, ook moet worden aangetoond dat door die fout 
schade werd veroorzaakt. In een beoordeling door een Persraad is de vraag naar de geleden schade 
veel minder aan de orde.329 Hooguit zal zij een rol spelen bij de beoordeling van de 
ontvankelijkheid van een klacht. Maar ook indien een klager geen aantoonbare schade heeft 
geleden, kan een schending van de journalistieke beroepsethiek worden vastgesteld.330  

SCHADEVERGOEDING - Een tweede belangrijk punt betreft de genoegdoening die kan worden 
verschaft aan een persoon die schade lijdt door de mediaberichtgeving. Aangezien de schade die 
wordt veroorzaakt door onrechtmatige mediabijdragen zich niet leent tot een herstel in natura, zal de 
civielrechtelijke veroordeling in perszaken noodzakelijkerwijze de vorm van een schadeloosstelling 
bij equivalent, d.i. een vervangende schadevergoeding in geld, aannemen. De hoogte van de 
schadevergoeding wordt door de rechter ex aequo et bono worden begroot.331 De rechtbank kan zich 
daarbij onder meer laten leiden door de omstandigheid waarin de fout werd begaan, de 
zwaarwichtigheid van de fout, de ernst van de aantasting van de eer en de reputatie van het 
slachtoffer, het bereikte publiek, de mediaweerklank en de eventuele bijzondere gevoeligheid van 
de publieke opinie voor de aangehaalde feiten, de concrete gevolgen van deze aantasting op het 
professioneel en sociaal leven van het slachtoffer en de hoedanigheid of faam van de partijen.332 
Meestal zal de rechter bij die evaluatie rekening houden met het effect dat de gewraakte 
berichtgeving zou kunnen hebben op een doorsnee publiek.333 Andere rechtspraak neemt het 

 
                                                 
 
325  Y. HANNEQUART en P. HENRY, “Les rapports entre la déontologie et la responsabilité civile”, in X. (ed.), Liber Amicorum 

Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 49. 
326  L. CORNELIS, o.c., 261. 
327  L. CORNELIS, o.c., 270-271. 
328  A. VAN OEVELEN, “Schade en schadeloosstelling bij de schending van grondrechten door private personen”, in De 

toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, 1982, 421. 
329  Zie bijvoorbeeld: AVBB, Raad voor Deontologie 28 februari 2002, Dr. Kesteloot t. De Zondag, onuitg.: “De Raad voor 

Deontologie spreekt zich evenmin uit over de (professionele, financiële of andere) schade die een betrokkene zou geleden 
hebben”. 

330  Daar moet bij worden opgemerkt dat naarmate zelfreguleringsinitiatieven zich meer gaan richten op hun externe taken, 
bijvoorbeeld door ombudsfuncties te installeren, de aandacht voor de genoegdoening van de klager zal toenemen. 

331  W. VAN GERVEN, o.c., 299 e.v. 
332  Zie bijvoorbeeld Rb. Brussel (14de k.) 28 oktober 1999, Auteurs & Media 2000, 113; Rb. Brussel 16 november 1999, 

Auteurs & Media 2000, 132, noot; Rb. Brussel 15 februari 2000, J.L.M.B. 2000, 1620. 
333  Zo bijvoorbeeld Rb. Brussel (kort ged.) 18 oktober 1996, Auteurs & Media 1997, 83 (“de normale gemiddelde kijker”). 
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perspectief in van meer vluchtige lezers, luisteraars of kijkers, of juist voor dat van een meer 
aandachtig, kritisch publiek.334  

Integrale schadevergoeding - Volgens de algemene regels van het verbintenissenrecht heeft de 
benadeelde recht op een integrale vergoeding van de schade.335 De rechter kan dan ook naast de 
schadevergoeding, elk passend bevel of verbod uitvaardigen dat dienstig is om de ingetreden schade 
te doen ophouden of toekomstige schade te voorkomen.336 Ook een dwangsom behoort tot de 
mogelijkheden. Vaak zal de vereiste van integrale schadevergoeding met zich meebrengen dat de 
rechter naast een schadevergoeding ook de bekendmaking van het veroordelend vonnis op kosten 
van de schadeverwekker beveelt.337  

Minimum en maximum - De financiële eis en veroordeling zelf blijven in mediazaken traditioneel vaak 
beperkt blijft tot een symbolische euro.338 Voor veel eisers primeert de vaststelling van de 
verantwoordelijkheid van de journalist op het verkrijgen van een financiële vergoeding.339 Te meer 
daar de geleden (vaak niet-materiële) schade vaak zeer moeilijk in een geldsom te vertalen valt.340 
Zelfs indien eisers meer eisen dan een louter symbolische vergoeding, kan de rechter overigens nog 
steeds de veroordeling beperken tot een symbolische frank.341 De maximaal toe te kennen 
schadevergoeding is op twee manieren beperkt door het recht. In de eerste plaats dient de rechter bij 
de toekenning van de schadevergoeding rekening te houden met het proportionaliteitsvereiste uit de 
rechtspraak van het Hof Mensenrechten.342 Op grond van artikel 10 EVRM moeten schade en 
schadevergoeding in een redelijke verhouding staan.343 Daarnaast staat ook op grond van het interne 
recht vast dat de door de burgerlijke rechter toegekende sommen bestemd zijn tot vergoeding van de 
schade en geen bestraffend karakter mogen aannemen.344

ZELFREGULERING EN SCHADEVERGOEDING - Binnen zelfreguleringssystemen staat de evaluatie van de 
schade en de vergoeding ervan dus minder centraal. De eerste opdracht bestaat er in de eigen 
beroepsregels te verfijnen. De sancties die binnen deze context aan de overtreding van 
beroepsregels worden verbonden zullen doorgaans niet van pecuniaire aard zijn. Zij beperken zich 
doorgaans tot een morele veroordeling van de handelswijze van de betrokkene, soms in combinatie 
met de aanbeveling om die ‘veroordeling’ in het eigen medium bekend te maken. De uitvoering van 
 
                                                 
 
334  D. VOORHOOF, Handboek mediarecht, 155-156. 
335  W. VAN GERVEN, o.c., 299. 
336  H. VANDENBERGHE, “Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven persbijdragen”, o.c., 34. Zie bijvoorbeeld 

Brussel 5 februari 1999, Journ. proc. 1999, afl. 367, 26, noot F. JONGEN, waarin het Hof van Beroep te Brussel de 
publicatie van het arrest beveelt in het tijdschrift dat de betwiste foto heeft gepubliceerd en in twee dagbladen die het 
betwiste artikel hebben verspreid. 

337  Zie bijvoorbeeld: Rb. Brussel 16 november 1999, Auteurs & Media 2000, afl. 1-2, 117 (voorlezing op televisie). Een 
dergelijke maatregel is uiteraard meer aangewezen bij vorderingen op grond van foutieve berichtgeving, dan bijvoorbeeld 
voor schendingen van de privacy. Voorwaarde is wel dat de publicatie vrij snel zou kunnen volgen op het 
schadeverwekkende artikel. Anders kan de rechter slechts vaststellen dat het publiceren van het vonnis vele jaren na de 
aangevochten perspublicatie erger zou zijn dan de bestreden kwaal en blijft het bij een financiële vergoeding (zie 
bijvoorbeeld Rb. Namen 27 september 1999, Auteurs & Media 2000, afl. 4, 471). 

338  Voor de nuancering: zie verder onder punt 3.2. 
339  F. JONGEN geeft aan dat deze bescheiden eis ook ingegeven kan zijn door tactische overwegingen. Partijen kunnen hopen 

dat de rechter sneller geneigd zal zijn een fout te erkennen in hoofde van de journalist wanneer de eiser zich tevreden stelt 
met een symbolische schadevergoeding (F. JONGEN, “Droit des médias. Chronique annuelle de jurisprudence”, Journ. proc. 
1994, afl. 270, 22). 

340  Maar dit is op zich geen doorslaggevend argument: hetzelfde probleem rijst bijvoorbeeld bij de toekenning van een 
schadevergoeding bij schendingen van de lichamelijke integriteit. 

341  Zie bijvoorbeeld Rb. Brussel 8 februari 1995, J.T. 1996, 707. 
342  Zie deel II, hoofdstuk 4, afdeling 2, §3. 
343  Zie daarover recent : K. LEMMENS, “Se taire par peur : l’effet dissuasif de la responsabilité civile sur la liberté 

d’expression”, Auteurs & Media 2005, afl. 1, 40. 
344  Niettegenstaande de pleidooien van sommigen voor de invoering van ‘punitive damages’, zie bijvoorbeeld E. GULDIX en 

A. WYLLEMAN, “De positie en de handhaving van persoonlijkheidsrechten in het Belgische privaatrecht”, T.P.R. 1999, 
1657; E. MONTERO, “La responsabilité civile des médias”, o.c., 127-132. 
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een dergelijke aanbeveling is echter louter afhankelijk van de vrijwillige naleving ervan door het 
medium waaraan de journalist verbonden is.  

3.1.3. Coëxistentie van aansprakelijkheden 
Een laatste punt dat de aandacht verdient, is de vraag naar de mogelijke coëxistentie van de 
aansprakelijkheid van de auteur van een journalistieke bijdrage, met de aansprakelijkheid van 
andere personen die bij de mediaberichtgeving betrokken zijn.  

EIGEN FOUT VAN DE JOURNALIST - Op grond van de klassieke equivalentieleer, zal elke fout zonder 
dewelke de schade zoals deze zich in concreto heeft gemanifesteerd, niet of niet op dezelfde wijze 
zou zijn voorgekomen, aanleiding geven tot de aansprakelijkheid van diegene die die fout heeft 
begaan. Indien een artikel of audiovisuele bijdrage dus tot schade leidt, zullen het in de eerste plaats 
de journalist-auteur en zijn eventuele co-auteurs345 zijn op wie de aansprakelijkheid rust. Daarnaast 
zal de rechter rekening houden met alle andere gebeurtenissen en handelingen die een noodzakelijke 
rol hebben gespeeld in het ontstaan van de schade.346 In de rechtspraak worden op grond van deze 
beginselen naast de auteur, in een aantal gevallen ook redactieverantwoordelijken of uitgevers 
aansprakelijk gesteld op basis van een eigen fout, bijvoorbeeld omdat door hun toedoen titels zijn 
toegevoegd die als foutief kunnen worden bestempeld.347 Aangetoond moet dan worden dat de 
uitgever (of desgevallend drukker of verspreider) een fout heeft begaan door het louter uitgeven (of 
respectievelijk drukken of verspreiden) van het geschrift, waarbij die fout volledig los staat van de 
fout die aan de auteur van de tekst wordt verweten.348 Soms leidt dit tot een solidaire 
aansprakelijkheidsverdeling tussen auteur en uitgever; op andere momenten wordt de 
aansprakelijkheid geheel bij de uitgever gelegd.  

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANSTELLER - Naast de aansprakelijkheid voor eigen fouten kan op grond 
van de gemeenrechtelijke regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid ook de aansteller of 
werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de schade die wordt veroorzaakt door de personen 
voor wie hij instaat. Meer bepaald stelt artikel 1384 B.W.: “Men is aansprakelijk niet alleen voor de 
schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt 
door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring 
heeft. (…) De meesters en zij die anderen aanstellen, voor de schade door hun dienstboden en 
aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben”. Ten aanzien van de 
aansteller wordt een onweerlegbaar vermoeden geconstrueerd op grond waarvan zij mede 
aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer zijn aangestelden een fout begaan. Voor werknemers 
moet dit artikel normaal in samenhang worden gelezen met artikel 18 van de wet op de 
arbeidsovereenkomsten dat de aansprakelijkheid van werknemers voor schade berokkend bij de 
uitvoering van hun arbeidsovereenkomst beperkt tot de gevallen van bedrog, zware fout of 
gewoonlijk voorkomende lichte fout.349

 
                                                 
 
345  Zij die direct en in belangrijke mate hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het geschrift (Cass. 31 mei 1996 (Criel 

/ Lousberg), Auteurs & Media 1996, 363, noot F. JONGEN; Arr. Cass. 1996, 525; Bull. 1996, 559, concl. J. LECLERCQ; 
C.D.P.K. 1997, 412, noot A. SCHAUS; J.T. 1996, 597, concl. O.M.; Pas. 1996, I, 559; R. Cass. 1996, 389, noot D. 
VOORHOOF; R.C.J.B. 1998, 357, noot M. HANOTIAU; R.W. 1996-97, 565, noot; TRD&I 1996, afl. 8, 16. 

346  Over de problemen die rijzen bij de beoordeling van deze causaliteit, zie bijvoorbeeld: F. JONGEN, “Droits de l’homme et 
médias”, in X. (ed.), Le point sur les droits de l’homme, Formation Permanente CUP, 2000, afl. 5, 151. Jongen geeft het 
voorbeeld van een geval waarin een persoon wordt aangehouden op basis van beschuldigingen die later ongegrond blijken 
te zijn. De schade aan de (beroeps-)eer en het privé-leven die voortvloeien uit de persberichtgeving over deze (onterecht) 
aangehouden persoon kunnen dan niet alleen op rekening van de pers geschreven worden, maar vloeien evenzeer voort uit 
de onterechte beschuldiging en de aanhouding zelf.  

347  Luik 30 juni 1997, J.L.M.B. 1998, 9; Rb. Luik 27 mei 1998, J.L.M.B. 1998, 1125. 
348  Rb. Brussel 24 december 2004, Auteurs & Media 2005, afl. 4, 332 e.v. 
349  Art. 18, lid 1 en 2 W.A.O.: “Ingeval de werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst de werkgever of derden schade 

berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. 
 Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt”. 
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VERHOUDING TOT HET CASCADEPRINCIPE - In de rechtspraak en rechtsleer heeft er enige tijd 
onzekerheid bestaan over de vraag of de principes van artikel 1384 B.W. en - voor journalisten in 
dienstverband - artikel 18 W.A.O. in mediazaken toepassing kunnen vinden. De vraag is immers in 
hoeverre via deze principes inbreuk gemaakt wordt op de regels van de cascadeaansprakelijkheid 
van artikel 25, tweede lid van de Grondwet.350 Terwijl artikel 1384 BW en artikel 18 W.A.O. de 
aansprakelijkheid voor fouten van een aangestelde bij de aansteller leggen, wijst dat grondwettelijk 
principe voor wat betreft de printmedia immers uitsluitend in de richting van de schrijver van een 
tekst. Zodra die schrijver bekend is en zijn woonplaats heeft in België, zullen op basis van het 
cascadebeginsel de uitgever, drukker en verspreider van de tekst niet in rechte kunnen worden 
aangesproken voor onrechtmatige perspublicaties.351 In de rechtsleer en rechtspraak werd dit 
probleem wisselend opgelost. Nu eens werd toepassing gegeven aan de artikelen 18 W.A.O. en 
1384 B.W., dan weer werd geoordeeld dat de grondwettelijke bepalingen de toepassing van deze 
principes uitsloot. Het Arbitragehof liet zeer recentelijk een gezaghebbende stem horen in dit debat. 
Het (logische) antwoord op een prejudiciële vraag van het Hof van Beroep te Brussel luidde dat 
artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 grondwetsconform moest worden geïnterpreteerd en bijgevolg 
niet van toepassing kon zijn op de journalisten die hun activiteit als schrijver uitoefenen onder een 
arbeidsovereenkomst. De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige perspublicaties 
wordt daarmee ten volle en exclusief op de schouders van de journalist-auteur gelegd.352  

MEDEDADERSCHAP UITGEVER - Herhaald moet vervolgens worden dat de grondwetgever de uitgever 
slechts wenste uit te sluiten van de gewone aansprakelijkheidsregels zolang hij niet als mededader 
van de inbreuk kan worden bestempeld, dat wil zeggen zolang hij niet rechtstreeks heeft bijdragen 
tot de totstandkoming van de fout of het delict.353 Aldus kan een drukker of uitgever die aan een 
lasterlijke publicatie een bijzondere publiciteit geeft die niet door de auteur van de publicatie was 
voorzien, zich niet onttrekken aan zijn aansprakelijkheid. Dat werd bevestigd in een cassatiearrest 
van 2000. In dat arrest van 29 juni 2000 preciseert het Hof van Cassatie met name dat de uitgever, 
drukker en verspreider slechts buiten schot blijven indien hun bijdrage beperkt blijft tot een louter 
materiële ondersteuning van het werk van de schrijver.354 Wanneer zij zich mengen in het 
redactiewerk en mee vorm geven aan de inhoud van de publicatie zal artikel 25 hun veroordeling 
niet in de weg staan. In zo’n geval kunnen zij immers als een mededader aan het misbruik van de 
persvrijheid worden beschouwd. 

EIGEN FOUT UITGEVER - Verder doet dit alles – zoals gezegd - geen afbreuk aan het feit dat de 
uitgever, drukker of verspreider nog aansprakelijk zijn voor eigen, van die van de auteur te 
onderscheiden, fouten. De aansprakelijkheid van de journalist beperkt zich volgens de meeste 
rechters tot de inhoud van het artikel. Zijn verplichtingen gaan niet zo ver dat de journalist ook 
toezicht zou moeten houden op de keuze van bijvoorbeeld foto’s of titels. Verschillende rechterlijke 
uitspraken bevestigen dat fouten gemaakt bij de keuze van titels355, de opmaak van een artikel en de 
publicatie van foto’s en de daaruit voortvloeiende schade tot de aansprakelijkheid van de uitgever 

 
                                                 
 
350  We verwezen al naar die discussie bij de bespreking van het grondwettelijk kader. Zie p. 414 e.v. 
351  Althans zeker niet in strafzaken en voor quasi-delictuele vorderingen voor de burgerlijke rechter. Of dit beginsel ook moet 

worden doorgetrokken naar zuiver burgerlijke vorderingen is zoals gezegd betwist. 
352  Arbitragehof 22 maart 2006, nr 47/2006, www.arbitrage.be. Zie hoger, p. 17 e.v. (met verwijzingen aldaar in voetnoot 27). 
353  Voor een recent geval waarin de uitgevers van de kranten waarin betwiste teksten werden gesteld, onontvankelijk werden 

geacht aangezien ten eerste de schrijver van de tekst bekend was en woonplaats had in België en zij geen fout hadden 
begaan die voldoende los stond van de fout die aan de auteur van de tekst werd verweten, zie: Rb. Brussel (20st. k.), 20 
januari 2006, De Rudder t. P. Brewaeys, N.V. Rossel et Cie, Hurbain, G. Timmerman, N.V. Uitgeverij De Morgen en Y. 
Desmet, onuitg. en Rb. Antwerpen 9 januari 2006, A.R. nr. 05/1650/A, E. Di Rupo t. C. Barrezeele (journalist), H. 
Maertens (verantwoordelijke uitgever) en N.V. Uitgeversbedrijf Tijd), onuitg. Zie vroeger ook: Rb. Brussel (14de k.) 28 
oktober 1999, nr. 98/1632/A, Auteurs & Media 2000, afl. 1-2, 113 (met betrekking tot de vordering tegen Mediaxis, de 
uitgever van Télémoustique, voor de berichtgeving over de nevendossiers van de zaak Dutroux). 

354  Zie ook al E. MONTERO, “La responsabilité civile des médias”, o.c., 98; J. VELAERS, Vrijheid en verantwoordelijkheid, 94. 
355  Rb. Luik 27 mei 1998, J.L.M.B. 1998, 1125. 
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kunnen leiden.356 Zo is het de verantwoordelijkheid van de uitgever om er op toe te zien of de 
gefotografeerde personen wel degelijk de voor de publicatie van de foto vereiste toestemming 
hebben gegeven.357 Ook de uitgever die ruchtbaarheid geeft aan de verspreiding van stukken die 
inbreuk plegen op het privé-leven en op het recht van verdediging van een persoon waardoor de 
door de schuld van de schrijver aan die persoon berokkende schade verergert, begaat een fout die 
los staat van die van de schrijver en is daarvoor persoonlijk aansprakelijk. Deze benadering werd in 
2000 bevestigd door het Hof van Cassatie.358 Door deze precisering counterde het Hof van Cassatie 
een belangrijk argument van de tegenstanders van de uitbreiding van de cascadeaansprakelijkheid 
en nuanceert het enigszins het onterechte beeld dat tekorten in de persberichtgeving per definitie 
aan de nalatigheid van de journalist te wijten zijn.  

AANSPRAKELIJKHEID HOOFDREDACTEUR - Een bijzonder geval is tot slot de hoofdredacteur. De 
cascaderegel van artikel 25 G.W. strekt zich slechts uit tot de uitgever, de drukker en de verspreider. 
Aldus aanvaardt sommige rechtspraak dat de hoofdredacteur mede aansprakelijk gesteld kan 
worden voor een onrechtmatig persartikel.359 Andere rechtspraak is voorzichtiger.  

3.2. Tendensen in de rechtspraak met betrekking tot de buitencontractuele aansprakelijkheid 
van de journalist 
Bovenstaande analyse toont aan dat de civiele rechter over een bijzonder ruime appreciatiemarge 
beschikt bij de beoordeling van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de journalist. In de 
rechtspraak is dan ook niet altijd een eenduidige lijn te onderscheiden. Toch hebben mediajuristen 
de voorbije jaren gewezen op twee trends in de rechtspraak die niet zonder gevolgen blijven voor 
het thema dat ons hier aangaat, de journalistieke zelfregulering. In de eerste plaats wordt in een 
belangrijk deel van de rechtsleer melding gemaakt van een sterke toename van de 
rechtsvervolgingen tegen journalisten.360 Tegelijk wijst (diezelfde) rechtsleer er op dat er een 
tendens bestaat naar strengere vonnissen en arresten in journalistieke aangelegenheden.361 Ten 

 
                                                 
 
356  Rb. Brussel (14e k.) 25 april 2000, Auteurs & Media 2000, afl. 4, 466. 
357  Rb. Brussel 27 november 1992, J.L.M.B. 1994, 1001, noot F. JONGEN; Brussel (aanv. k. B) 18 oktober 2001, Auteurs & 

Media 2002, afl. 2, 167, noot; R.G.A.R. 2003, afl. 4, nr. 13.708. Die aansprakelijkheid van de uitgever voor foto’s geldt 
overigens met uitsluiting van die van de drukker, zie bijvoorbeeld Gent 22 april 1998, I.R.D.I. 1998, 232, noot B. DE 
VUYST: “Een te goeder trouw zijnde drukker vervult slechts een materiële opdracht van de uitgever en begaat geen fout 
door zich niet voorafgaandelijk in het bezit te laten stellen van een uitdrukkelijke toelating van de auteur van elke foto 
waarvan de publicatie wordt gevraagd; er kan van de drukker niet vereist worden dat hij controle uitoefent op de uitgever 
en, zich een geschreven toelating doet voorleggen van de diverse fotografen”. 

358  Cass. 29 juni 2000 (Leempoel en Ciné-Télé-Revue / Doutrèwe), A.J.T. 2000-01, 581; Auteurs & Media 2000 (weergave), 
afl. 4, 443, noot E. BREWAEYS; Arr. Cass. 2000, 1245; Bull. 2000, 1222; J.L.M.B. 2000, 1589, noot F. JONGEN; Jaarboek 
Mensenrechten 2000-01, 263, noot A. VERDOODT; Journ. proc. 2000, afl. 398, 25, noot F. TULKENS en A. STROWEL; 
Juristenkrant 2000 (weergave E. BREWAEYS), afl. 13, 12; R. Cass. 2001, 35, noot D. VOORHOOF; R.G.A.R. 2002, nr. 
13.473, noot. 

359  Zie Rb. Brussel 23 maart 1989, onuitg., A.R. 36.355 (L. t. De Morgen), geciteerd door D. VOORHOOF, Handboek 
mediarecht, 159; Brussel 15 september 1993, R.W. 1994-95, 850. 

360  Zie bijvoorbeeld P. TOUSSAINT, “Liberté de la presse et l’affaire Reynders-De Morgen”, Journ. proc. 1999, afl. 381, 8 ; F. 
JONGEN, “Rouletabille, Judex ou Fouquier-Tinville: du journaliste juge au journaliste jugé”, Auteurs & Media 2000, 8 ; D. 
VOORHOOF, “Misdaad- en justitieberichtgeving: de steeds nadrukkelijker roep om meer verantwoordelijkheidsbesef in de 
journalistiek”, Orde van de dag 2001, afl. 14, 43; D. VOORHOOF, Handboek mediarecht, 131. VOORHOOF maakte reeds in 
1992 gewag van “een toename van rechtsvorderingen gericht tegen wat als misbruik van de vrijheid van meningsuiting of 
van de vrijheid van drukpers beschouwd kan worden” (D. VOORHOOF, “De rechtsbescherming in geval van misbruik van 
de persvrijheid: overzicht van rechtspraak (eerste deel), D.C.C.R. / Consumentenrecht 1992-93, 198). 

361  Alvast zeker in de perswereld heerst deze indruk. Zie bijvoorbeeld P. DELTOUR, “Justitie houdt lelijk huis onder 
gerechtsjournalisten”, De Journalist 1999, afl. 5, 8-9 (waarin hij de 14de kamer van de Brusselse rechtbank bestempelt als 
de “bloedbank voor de pers”) en “14de kamer sluit cirkel rond journalist”, De Journalist 2000, afl. 5, 6-7. De Morgen 
journalist Georges TIMMERMAN schreef in 1999: “Het aantal journalisten dat gerechtelijk wordt vervolgd omdat ze hun 
bronnen geheimhouden en beschermen, groeit opnieuw aan. Ook de veroordelingen van journalisten tot het betalen van 
steeds hogere bedragen aan “schadevergoeding” volgen elkaar op” (“Nieuwe mode: journalisten betichten van heling”, De 
Morgen 29 januari 1999). 
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tweede wordt aangegeven dat rechters zich in hun oordeelsvorming in toenemende mate inspireren 
op de journalistieke deontologie. Die twee aspecten komen hier ter sprake. 

TOENEMEND AANTAL RECHTSGEDINGEN - Een eerste vaststelling is dat de media en de journalistiek 
sinds de jaren negentig in toenemende mate voor de civiele rechter worden gedaagd. Bij gebrek aan 
objectieve cijfers terzake, is het moeilijk om de ware omvang van die evolutie in te schatten. De 
perceptie van een stijgend aantal persprocessen kan immers ook ten dele te verklaren zijn door 
factoren die niet wijzen op een stijging in relatieve cijfers. Zeker is bijvoorbeeld dat er zich in die 
periode ook een proliferatie van het aantal mediakanalen, en daarmee samenhangend, het aantal 
journalisten heeft voorgedaan. Daarnaast kan ook niet worden ontkend dat de bestaande rechtspraak 
sinds een tiental jaren beter ontsloten wordt, niet alleen door de publicatie ervan via juridische 
tijdschriften en databanken, maar ook door de aandacht die er binnen de media zelf aan wordt 
besteed. Toch blijft ook na deze nuancering de indruk overeind dat er daadwerkelijk van een 
stijging sprake is. Van het zogenaamde ‘gentlemen’s agreement’ in de verhouding tussen pers, 
gerecht en politiek blijft in ieder geval vandaag nog weinig heel.  

TOENEMEND AANTAL RECHTSGEDINGEN: VERKLARING - Ter verklaring van de toename kunnen 
verschillende factoren worden aangewezen. Een eerste element is van juridische aard. De stijging 
van het aantal civielrechtelijke procedures moet uiteraard worden gezien in het licht van de 
ineffectiviteit van het strafrechtelijke spoor.362 Daarnaast kan ook de algemene juridisering van de 
samenleving niet worden ontkend. Ten derde zijn er ontwikkelingen aan de zijde van de 
journalistiek. De meeste waarnemers koppelen de stijging toch ook aan een toename van de 
onzorgvuldigheden in de berichtgeving.363 Zij zoeken de verklaring daarvoor voornamelijk in de 
economische imperatieven die de media meer en meer beheersen. In het kader van de 
concurrentiestrijd wordt gezocht naar primeurs, spektakel en emoties, die zo snel mogelijk – en 
vooral vóór de anderen – het publiek moeten bereiken. Die snelheid gaat dan weer ten koste van de 
bronnencontrole en nauwkeurigheid van de berichtgeving. Er moeten meer bladzijden of journaals 
gevuld worden, met evenveel of minder mankracht. Ervaren journalisten moeten plaats ruimen voor 
freelancers in onzekere statuten. Besparingen en een toenemende tijdsdruk gaan eveneens ten koste 
van de opleiding en vorming van journalisten op de redactie. Tegelijk lopen nieuwe vormen van 
journalistiek zoals de onderzoeksjournalistiek, maar vooral de goedkopere variant ervan 
‘onthullingsjournalistiek’, ongetwijfeld ook meer mensen voor de voeten. Zeker is tot slot dat er bij 
die mensen ook een grotere gevoeligheid is gegroeid, bijvoorbeeld met betrekking tot schendingen 
van de privacy, en dat zij parallel daarmee gemakkelijker de weg naar de rechter lijken te zoeken en 
vinden.  

HOGERE SCHADEVERGOEDINGEN - Een tweede ontwikkeling die in de media en de rechtsleer onder de 
aandacht is gebracht, is dat sinds het midden van de jaren negentig civiele rechtbanken steeds vaker 
hoge financiële vergoedingen toekennen aan de benadeelden in perszaken.364 De spreekwoordelijke 
symbolische frank waartoe een veroordeling in perszaken zich doorgaans beperkte, heeft plaats 
moeten ruimen voor effectieve veroordelingen tot schadevergoedingen die in een aantal gevallen 
zeer hoog kunnen oplopen.365 Deze trend zal overigens mogelijk nog versterkt worden door een 

 
                                                 
 
362 F. JONGEN, “Droits de l’homme et médias”, in X. (ed.), Le point sur les droits de l’homme, Formation Permanente CUP, 

2000, afl. 5, 125 e.v. 
363  F. JONGEN, “Droits de l’homme et médias”, o.c., 127. 
364  D. VOORHOOF, De relatie tussen Media en Justitie, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1998, 32-33; zie ook de 

uiteenzettingen van P. MARTENS, voorzitter van de Raad voor Deontologie en Y. DESMET, hoofdredacteur van De Morgen 
en voorzitter van het Vlaams Genootschap van Hoofdredacteuren, tijdens de hoorzittingen over Deontologie in de Media in 
het Vlaams Parlement, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1, 22 ; 53 en 57-58. Zie ook : “Responsabilité de la presse: la fin 
du symbolisme?”, bij Rb. Brussel, 16 december 1997 , Journ. Proc. 1998, afl. 341, 24.  

365  In 1996 sprak de rechtbank van eerste aanleg te Brussel al een veroordeling uit tot een schadevergoeding van 250.000 BEF 
(6197,34 euro) in de zaak Sardou t. La Dernière Heure – Les Sports (Rb. Brussel 2 april 1996, onuitg., geciteerd bij E. 
MONTERO, “La responsabilité civile des médias”, o.c., 116-117). Zie bijv. Rb. Brussel (14de k.) 28 oktober 1999, Auteurs & 
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cassatiearrest van 2 september 2004 op grond waarvan de kosten die een partij maakt voor de 
bijstand van een raadsman in aansprakelijkheidsgeschillen mee verhaald kunnen worden op de 
verliezende partij.366 Een aansprakelijkheidsgeding met een symbolische vordering van één euro zal 
voor het medium en de journalist zo een bijkomende inzet kunnen krijgen, door de vermeerdering 
met de kosten die door de tegenpartij werden gemaakt voor de bijstand van een raadsman.   

De indruk bestaat in ieder geval dat de civiele rechter een deel van de taak van de in perszaken 
grotendeels afwezige strafrechter heeft willen overnemen.367 Het gevaar is echter dat dit resulteert in 
een overstretching of – in de woorden van François Jongen – ‘hypertrofie’ van de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid.368 Eerder werd al gewezen op de grenzen die het interne en supranationale recht 
stellen aan die tendens. Jongen merkt op: “les montants alloués au titre de réparation du dommage 
moral ont tendance à croître dans des proportions telles que l’on a parfois le sentiment que les juges 
ont voulu, consciemment ou non, réintroduire la notion de peines que l’absence de responsabilité 
pénale effective avait évacuée de notre droit de la presse”.369 Ook zijn Gentse collega Dirk 
Voorhoof wijst er op dat de civiele veroordelingen door de verhoging van de toegewezen 
schadevergoedingen een bestraffend karakter dreigen te krijgen.370 In 1999 bracht ook het Hof van 
Beroep te Brusssel in herinnering :“… que les dommages et intérêts alloués à la victime d’une telle 
atteinte doivent toutefois réparer son préjudice et non punir l’auteur de l’atteinte”.371 Voor de 
volledigheid weze opgemerkt dat opnieuw niet iedereen dit aanvoelen deelt. Sommige auteurs 
wijzen er op dat deze veroordelingen in vergelijking met het buitenland nog zeer gematigd blijven. 
Hier en daar pleiten zij zelfs, tegen de dominante doctrine in, voor de herinvoering van de 
bestraffende schadevergoeding als privaatrechtelijke sanctie voor de gevallen waarin een auteur 
werkelijk te kwader trouw de persoonlijkheidsrechten schendt.372 Evenzeer in tegenspraak met de 
gesignaleerde tendens is de recente rechtspraak die de eisers in mediazaken op tegenvordering 
veroordeelt wegens tergend en roekeloos geding. 

 
                                                 
 

Media 2000, afl. 1-2, 113 (veroordeling tot 500.000 frank en bevel tot publicatie van de uitspraak) en Rb. Brussel 16 
november 1999, Auteurs & Media 2000, afl. 1-2, 117, waar eveneens een schadevergoeding van 500.000 bef. (12394,68 
euro) werd opgelegd. Zie ook: Brussel, 16 februari 2001, Auteurs & Media 2002, afl. 3, 282-286; R.G.A.R. 2002, afl. 7, nr. 
13590. 

366 Cass. 2 september 2004, R.W. 2004-05, 535, concl. Adv. Gen. A. HENKES en noot B. WILMS en K. CHRISTIAENS. De 
rechtspraak en rechtsleer zijn weliswaar verdeeld over de precieze draagwijdte van dat arrest. Zie bijvoorbeeld F. EVERS en 
P. LEFRANC (eds.), De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging : en wat met de toegang tot de rechter ?, Brugge, 
Die Keure, 2005, 93-119; H. LAMON, “Over de verhaalbaarheid van advocatenkosten. The winner takes it all” en P. VAN 
ORSHOVEN, “The loser’s standing small?”, Juristenkrant 2004, afl. 94, 8-9. Inmiddels zijn ook parlementaire initiatieven 
genomen om deze rechtspraak nader uitwerking te geven (Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en 
kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (ingediend door F. TALHAOUI en F. KONINCKX, 4 mei 2006), Parl. St. 
Senaat 2005-06, nr. 1686/1). 

367  Opgemerkt mag worden dat er zich overigens ook in het strafrecht een verharding lijkt voor te doen. Getuige daarvan de 
aanklachten wegens heling of medewerking aan schendingen van het beroepsgeheim, die in een aantal gevallen aanleiding 
gaven tot huiszoekingen bij redacties en journalisten en zelfs tot de aanhouding van journalisten.  

368  D. VOORHOOF, De relatie tussen Media en Justitie, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1998, 32; F. JONGEN, “Droits de 
l’homme et médias”, in X. (ed.), Le point sur les droits de l’homme, Formation Permanente CUP, 2000, afl. 5, 161. 

369  F. JONGEN, “Rouletabille, Judex ou Fouquier-Tinville: du journaliste juge au journaliste jugé”, Auteurs & Media 2000, 8. 
370  D. VOORHOOF, “Misdaad- en justitieberichtgeving: de steeds nadrukkelijker roep om meer verantwoordelijkheidsbesef in 

de journalistiek”, Orde van de dag 2001, afl. 14, 43. 
371  Brussel 5 februari 1999, Auteurs & Media 1999, 279. In deze zaak, ingesteld door onderzoeksrechter Doutrèwe tegen het 

medium dat foto’s van haar gezeten in badpak aan de rand van een zwembad had gepubliceerd, stelde het Hof van Beroep 
van Brussel vast dat een schadevergoeding in dit geval niet van aard zou zijn om de aantasting van de eer te vergoeden. Het 
herstel van het negatieve beeld dat van de eiser werd opgehangen bij de lezers wordt volgens het Hof voldoende vergoed 
door de erkenning van de fout van de journalisten, de toekenning van een symbolische frank en door de publicatie van het 
arrest in het tijdschrift dat de betwiste foto heeft gepubliceerd en in twee dagbladen die het betwiste artikel hebben 
verspreid. 

372  Zie voetnoten 344, 369 en 370. Zie ook: K. LEMMENS, “Se taire par peur : l’effet dissuasif de la responsabilité civile sur la 
liberté d’expression”, Auteurs & Media 2005, afl. 1, 40 : “il est en effet bon de rappeler que réparer n’est pas sanctionner 
…”. 
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OSMOSE TUSSEN RECHT EN DEONTOLOGIE - Een derde aspect dat de aandacht verdient, is de vaststelling 
dat rechters in toenemende mate aspecten van de beroepsdeontologie in hun beoordeling betrekking. 
Dat is overigens niet alleen zo in de jurisprudentie over de journalistiek. Er is ook een meer 
algemene tendens waar te nemen waarbij deontologische regels in toenemende mate worden 
opgenomen in het juridische discours, hetzij (desgevallend) vanuit hun karakter als materiële wet, 
hetzij (indien zij geen materiële wet zijn) als element in de interpretatie van de algemene 
zorgvuldigheidsnorm.373 Het maakt van de gewone rechter een belangrijke factor in de vormgeving 
en interpretatie van de journalistieke rechten en plichten.374

Bij de concrete afweging van het gedrag van een journalist aan dat van een zorgvuldig en 
vooruitziend beroepsgenoot in dezelfde omstandigheden kan de civiele rechter zijn beeld van de 
doorsnee-beroepsgenoot gemakkelijk inspireren op de bestaande deontologische regels en adviezen. 
De in de professionele deontologie verwoorde verwachtingen van de beroepsgroep, zijn immers een 
belangrijk aspect van de verwachtingen van de maatschappij ten aanzien van het gedrag van de 
leden van deze beroepsgroep.375 Op die wijze sluipen aspecten van de journalistieke deontologie 
binnen in de oordeelsvorming van de civiele rechter.376 In die zin kan men spreken van een 
kruisbestuiving of ‘osmose tussen recht en journalistieke ethiek’.377  

Geen automatisme - De beoordeling van de journalistieke verantwoordelijkheid door de burgerlijke 
rechter of de deontologische organen loopt inhoudelijk vaak (maar lang niet altijd) gelijk. Zeker 
wanneer de zorgvuldigheidskwestie betrekking heeft op de vraag of de journalist eerlijke methoden 
van informatiegaring heeft gehanteerd, of hij zijn bronnen voldoende gecontroleerd heeft voor hij 
een verhaal de wereld instuurt, of hij het principe van hoor en wederhoor voldoende gehonoreerd 
heeft, of hij voldoende een onderscheid gemaakt heeft tussen feiten en commentaar, … zal de band 
met de journalistieke beroepsethiek snel worden gelegd. Toch kan de rechter zich in het kader van 
zijn motiveringsplicht onmogelijk beperken tot de vaststelling dat de journalistieke deontologie 
geschonden is of de journalist eerder een negatief advies kreeg van de deontologische organen.378 
Bijkomend onderzoek zal dus nodig zijn om na te gaan of naast de beroepsregels, ook juridische 
normen zijn geschonden. 

Rechterlijke verwijzingen naar deontologie ‘à charge’ - In een aantal gevallen verwijzen rechterlijke 
uitspraken wel naar de bestaande journalistieke codes. Meestal gebeurt dat zoals gezegd ter 

 
                                                 
 
373  Er is op dat punt sprake van een koerswijziging, ook ten aanzien van de deontologie van de wettelijk erkende ordes. 

Gedurende lange tijd overheerste de opinie dat de deontologie een zaak tussen de beroepsbeoefenaars was en dus geen 
doorwerking mocht hebben in de relatie tussen de beroepsbeoefenaars en derden. Zie over die evolutie: Y. HANNEQUART en 
P. HENRY, “Les rapports entre la déontologie et la responsabilité civile”, in X. (ed.), Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 37 e.v.; L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht. Deel I, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1989, 258-271. 

374  Een vergelijkbare tendens werd vastgesteld in onze buurlanden. Voor Frankrijk: “… le juge judiciaire est une 
extraordinaire machine à concilier les contraires que représentent la liberté du journaliste et sa déontologie. Ainsi l’analyse 
du droit positif montre que le juge judiciaire est la première institution de contrôle déontologique des pratiques 
journalistiques ; ce sont les tribunaux qui définissent la limite entre l’autorité et l’interdit, entre les droits et les devoirs du 
journaliste, en assortissant leurs décisions de sanctions” (A. MONTEBOURG, “Le juge judiciaire, juge de la déontologie des 
journalistes”, Légipresse 1993, afl. 101, 38). Voor Nederland : zie noot 378.  

375  J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, I, Maklu Uitgevers, Antwerpen, 1991, 211.  
376  Dat is trouwens geen uitsluitend Belgisch fenomeen. Hetzelfde kan worden vastgesteld in de rechtspraak van het E.H.R.M. 

en in andere landen.  
377  Deze term is ontleend aan D. VOORHOOF, “Journalisten zonder grenzen?”, Auteurs & Media 2000, 43. 
378  In de Nederlandse rechtsliteratuur wordt wel een dergelijk geval geciteerd, waarin het Hof van Amsterdam het oordeel van 

de Raad voor de Journalistiek integraal overnam (Hof Amsterdam 20 oktober 1988, KG 1988, 428, Jagt c.s. t. Vrij 
Nederland (geciteerd door C. BRANTS, “De deugdzame journalistiek: over vrijheid, verantwoordelijkheid en ethische 
grenzen”, in X., Er is meer. Opstellen over mensenrechten in internationaal en nationaal perspectief, Deventer, Gouda 
Quint, 1996, 289). Pleitbezorger om het onderscheid tussen juridische en journalistiek-ethische normen zuiver te houden, is 
in Nederland bijvoorbeeld: G. SCHUIJT, “Journalistieke ethiek en recht”, in M.L. SNIJDERS en J. Van DIJCK (eds.), Ethiek in 
de journalistiek, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 1995, 81-97. 
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ondersteuning van de rechterlijke invulling van het zorgvuldigheidsbegrip. Een illustratie daarvan 
biedt volgende passage uit een arrest van het Hof van Beroep te Brussel uit 1990: “Ingevolge art. 8, 
lid 1, EVRM ter bescherming van het privé-leven, moet een persbijdrage naar 
waarheidsgetrouwheid streven, zonder onnodig grievend te zijn, met eerbiediging van het privé-
leven van de burger, criteria die trouwens opgenomen zijn in de Verklaring betreffende de rechten 
en plichten der journalisten opgesteld door de Internationale federatie der Journalisten.379 De 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel gaf in een bevelschrift van 18 oktober 1996 
onder meer aan dat “het journalistieke beginsel van hoor en wederhoor manifest niet was 
toegepast.”380 De rechtbank van eerste aanleg te Charleroi waarschuwde in 1998: “On ne saurait 
admettre que, sous le couvert de l’émotion, un journaliste professionnel se départisse des règles 
habituelles de sa profession, au risque de compromettre gravement les intérêts habituelles de 
tiers”.381 Op 8 februari 1999 verwees ook het Hof van Beroep te Antwerpen zeer uitdrukkelijk naar 
de journalistieke beroepsethiek bij de beoordeling van een verspreidingsverbod van een boek over 
de zaak Dutroux. Op de stelling van de auteur in de inleiding “dat iedere journalist moet publiceren 
wat hij gepubliceerd wenst te zien, welke ook verder de implicaties mogen zijn”, antwoordde het 
Hof: “Overwegende dat een dergelijk ‘standpunt’ geenszins beantwoordt aan het gedrag van een 
normaal en zorgvuldig optredend journalist die integendeel - niettegenstaande de concurrentie op de 
mediamarkt - zijn wensen doet wijken voor hogere rechtsgoederen door zelfregulering, gebaseerd 
op een door de maatschappij verwachte beroepsdeontologie” (eigen cursivering).382 Nog in het 
kader van de zaak Dutroux, meer bepaald naar aanleiding van de berichtgeving over de 
nevendossiers, gaf de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in 1999 een mooie samenvatting van 
de journalistieke plichten in het kader van de onderzoeksjournalistiek: “Attendu qu’il est 
communément admis, tant par la déontologie des journalistes d’investigation, que par la 
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et par la jurisprudence interne, que les 
principes suivants doivent être scrupuleusement suivis par les journalistes:  
- s’agissant de faits, il convient que leur véracité ait été recherchée dans toute la mesure des 

moyens mis à la disposition du journaliste, qui doit agir avec objectivité, loyauté, et 
discernement. Cela implique, notamment, le recoupement et la vérification des sources 
d’information (…),      

- s’agissant de jugements de valeur, qui, par définition, ne peuvent être soumis à une exigence 
d’exactitude, il convient de ne pas tomber dans l’injure, ou l’atteinte fautive à l’honneur et à la 
réputation.”383 

Rechterlijke verwijzingen naar deontologie ‘à décharge’ - De verwijzing naar de journalistieke 
deontologie gebeurt echter niet uitsluitend in negatieve zin. In een aantal gevallen wordt zij ook ter 
verantwoording van journalistieke gedragingen of producten ingeroepen. Ter illustratie kan worden 
verwezen naar een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen uit 1991 waarin opgemerkt werd dat 
“noch de ingeroepen teksten met betrekking tot de rechten van de journalisten, zoals aanvaard te 
München en aanvaard door de Internationale Federatie van journalisten op haar congres in Istanboel 
in 1972, noch de teksten van de code van journalistieke beginselen en/of de beginselverklaring van 
journalistiek goedgekeurd door de Belgische vereniging van dagbladuitgevers (B.V.D.U.), de 
Nationale Federatie voor informatieweekbladen (N.F.I.W.) en de Algemene Vereniging van 

 
                                                 
 
379  Brussel (1ste kamer) 5 februari 1990, R.W.1989-1990, 1464-1471, noot D. VOORHOOF, [Grenzen aan kritiek op leden van 

de rechterlijke macht], R.W. 1989-90, 1470; Pas. 1990, II, 154; R.G.A.R. 1991, nr. 11.844.  
380  Voorz. Rb. Brussel (kort ged.) 18 oktober 1996, Auteurs & Media 1997, 83-87. Het ging om een kortgeding tegen een 

uitzending van het programma ‘Breekijzer’, waarin gebruik gemaakt werd van de journalistieke methode van de 
‘overvaljournalistiek’: het met draaiende camera en onaangekondigd binnenvallen bij een bedrijf om dat met bepaalde 
feiten te confronteren. 

381  Rb. Charleroi 9 december 1998, Kindermans en Desmedt t. Hurbain en Rossel, J.L.M.B. 1999, afl. 21, 923; Auteurs & 
Media 2000, afl. 1-2, 145. 

382  Antwerpen 8 februari 1999, R.W. 2001-2002, 452-460; A.J.T. 1999, 789; Auteurs & Media 1999, afl. 2, 241. 
383  Rb. Brussel (14de k.) 28 oktober 1999, nr. 98/1632/A, Auteurs & Media 2000, afl. 1-2, 113 (met betrekking tot de vordering 

tegen Mediaxis, de uitgever van Télémoustique, voor de berichtgeving over de nevendossiers van de zaak Dutroux). 
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Beroepsjournalisten van België (AVBB) verbieden om in een geval, zoals in dezen, de openbare 
opinie objectief in te lichten en te waarschuwen voor misdadige gedragingen van bepaalde personen 
die door hun openbare gedragingen zich in feite geassocieerd hebben aan de activiteiten van 
misdadigersbenden (...)”.384 De voorzitter van de correctionele rechtbank te Brussel ging daarin nog 
een stap verder toen hij op een vraag om behandeling achter gesloten deuren antwoordde: 
“Overwegende dat de verdachte ten onrechte inroept dat de openbaarheid van de debatten zijn 
achteruitgang zou kunnen uitlokken of zijn herclassering zou kunnen compromitteren; dat wel 
degelijk de Pers (in dit geval de Brusselse) uit zichzelf de belangen van de justitiabele eerbiedigend 
en bekommerd om een deontologie die haar tot eer strekt, systematisch vermijdt – behalve in enkele 
uitzonderlijke gevallen omwille van hun plicht om te informeren – waar het in onderhavig geval 
niet om gaat, details van het proces bekend te maken die zij van ondergeschikt belang vindt, en in 
elk geval zich ervan onthoudt de namen van de verdachten te onthullen om hen geen nadeel te 
berokkenen op het familiale, sociale en beroepsvlak”.385

§3. Bijzondere regelgeving ten aanzien van de Vlaamse audiovisuele media: co-
regulering van het deontologisch toezicht  

UITGANGSPUNT - Daar waar wetgevers meestal een grote terughoudendheid aan de dag leggen in het 
reguleren van de printmedia, hebben zij ten aanzien van de audiovisuele media vaak een sterke 
reguleringsdrang gevoeld. Tegenover het uitgangspunt van de absolute vrijheid voor de schrijvende 
pers, waarbij alleen misbruiken worden gesanctioneerd; geldt ten aanzien van de audiovisuele 
media dan ook traditioneel een georganiseerde en gecontroleerde vrijheid. Dat komt onder meer tot 
uiting in het feit dat de audiovisuele media onderworpen zijn aan een regime waarbij a priori 
toelatingen moeten worden gevraagd (in het kader van het vergunningsstelsel) en a posteriori ook 
controle wordt uitgeoefend op de naleving van de in dat kader gestelde regels.386 Parallel aan de 
zonet beschreven rechterlijke controle op het algemene media-functioneren, is dus een bijkomend 
regelgevings- en toezichtsregime ontwikkeld voor de audiovisuele media. De uitgangspositie voor 
de journalistieke zelfregulering is hier dan ook fundamenteel verschillend. Ten aanzien van de 
printmedia zal er ruimte zijn voor zuivere zelfregulering; voor journalisten van de audiovisuele 
media zal zelfregulering veelal in een verband van co-regulering moeten plaatsvinden.387

MATERIËLE REGELGEVING - De Vlaamse omroepwetgeving stelde en stelt op heel wat punten 
inhoudelijke eisen aan de programma’s van de verschillende omroepen. Zo geldt voor alle 
omroepen dat zij geen programma’s mogen uitzenden die “de lichamelijke, geestelijke of zedelijke 
ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten”.388 Zij moeten er ook over waken 
dat hun programma’s niet aanzetten tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of 

 
                                                 
 
384  Antwerpen 6 maart 1991, RGAR 1994, 12304. 
385  Voorz. Brussel (19de corr. k.) 28 september 1981, De Journalist 1981, afl. 6, 9. 
386  F. JONGEN, “La liberté d’expression dans l’audiovisuel : liberté limitée, organisée et surveillée”, Rev. trim. D.H. 1993, 114-

115. 
387  Vermits de bevoegdheid voor het audiovisuele beleid een Vlaamse materie is, vernauwen we de focus hier tot de Vlaamse 

context. 
388  Zie het huidige artikel 96 §1 Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005: “De 

omroepen mogen geen programma’s uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen 
ernstig zouden kunnen aantasten, inzonderheid programma’s met pornografische scènes of met nodeloos geweld.  
Deze bepaling geldt ook voor programma’s waarop het voorgaande niet van toepassing is, maar die schade kunnen 
toebrengen aan de fysieke, mentale of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van 
uitzending of door technische maatregelen gewaarborgd wordt dat minderjarigen in het zendgebied die programma’s 
normaliter niet kunnen zien of beluisteren. 
Als dergelijke programma’s ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een auditieve 
waarschuwing. 
De bepalingen van het eerste en het tweede lid van deze paragraaf gelden ook voor aankondigingen van programma’s die 
uitgezonden worden door omroepen van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap.”  
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nationaliteit.389 Een bijzondere regel die raakt aan de journalistieke deontologie is nog terug te 
vinden in het hoofdstuk over reclame en telewinkelen. Luidens artikel 98, 7° mogen zij “geen 
beroep doen - in noch buiten beeld - op personen van wie de mediabekendheid voortkomt uit het 
meewerken aan informatieve programma’s en van wie het optreden aldus misleidend kan werken op 
de kijker of de luisteraar”. Tot voor kort verwees het omroepdecreet ook herhaaldelijk naar “de 
gangbare normen van de journalistieke deontologie”. Bij de recentste wijziging van de 
mediadecreten werd daar van teruggekomen.390

WAARBORGCONSTRUCTIES - Ook de waarborgconstructie verschilden voor de diverse omroepen. Nu 
eens werd een verwijzing naar het respect voor de deontologie als erkenningsvoorwaarde 
opgenomen (in het geval van de regionale omroepen); dan weer werd het gesteld als een 
kwaliteitseis ten aanzien van bijzondere categorieën van omroepprogramma’s waarop werd 
toegezien door bijzondere toezichtorganen. 

We bekijken die beide aspecten hierna. We overlopen eerst kort de verwijzingen naar de 
journalistieke deontologie in de mediadecreten. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de 
expliciete verwijzingen naar de journalistieke plichtenleer in de mediadecreten. Vervolgens wordt 
uitgebreider stilgestaan bij de controlemechanismen die zijn geïnstalleerd om de naleving van deze 
regelgeving op te volgen. 

1. Verwijzingen naar de journalistieke deontologie in de mediadecreten 
OORSPRONG - In vergelijking met vandaag was het audiovisueel beleid in de jaren tachtig nog een 
bijzonder eenvoudige zaak, zeker wat de televisie betreft. De wetgever kon zich daar concentreren 
op de monopoliehoudende openbare omroep. Op de journalisten van die omroep rustte, volgens 
artikel 21 van het oude BRTN-decreet een verplichting van onpartijdigheid en 
waarheidsgetrouwheid.391 Bij de besprekingen van het decretaal kader voor een eerste landelijke 
niet-openbare televisievereniging was de decreetgever van oordeel dat voldoende externe 
waarborgen moesten worden ingebouwd ten aanzien van de programmatie van de nieuw op te 
richten commerciële zender. Daartoe werd in het decreet van 27 januari 1987 ingeschreven dat in de 
programma’s van de niet-openbare televisieverenigingen ‘elke vorm van discriminatie’ moest 
worden geweerd en dat de programma-opbouw derwijze diende te gebeuren “dat hij geen aanleiding 
geeft tot discriminatie tussen de onderscheiden ideologische of filosofische strekkingen”. Ten 
aanzien van de informatieve programma’s tot slot werd geëist dat zij zouden worden verzorgd “in 
een geest van strikte onpartijdigheid en volgens de regels van de journalistieke plichtenleer, met 
waarborg voor de redactionele onafhankelijkheid”.392 Het toezicht op deze bepalingen werd 
toevertrouwd aan een ‘Geschillenraad voor niet-openbare televisieverenigingen’.393

 
                                                 
 
389  Zie het huidige art. 96. § 2 Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005: “De 

programma’s van de omroepen mogen niet aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit”. 
390  Zie verder. 
391  Met het arrest Buyle als bekendste toepassingsgeval. Journalist Buyle werd begin jaren tachtig ontslagen omdat hij in een 

interview met formateur Wilfried Martens zijn objectiviteitsplicht zou hebben overtreden. De Raad van State liet het 
ontslag van Buyle intact (R.v.St. 21 september 1984, arrest Buyle, nr. 24.667, J.T. 1985, 41). In een reactie drukte de 
journalistenvereniging AVBB de vrees uit dat zo een verontrustend precedent geschapen was doordat “een instantie die 
buiten het journalistiek beroep staat, zich bevoegd achtte om zich uit te spreken over de wijze waarop een journalist de met 
zijn beroep verbonden deontologische regels, waaronder ook het bezigen van een courante journalistieke techniek toepast”. 
Voor de AVBB kon een zo kiese zaak als de journalistieke deontologie alleen binnen het beroep beoordeeld worden (in het 
vakblad de Journalist 1985, afl. 2, 15). 

392  Artikel 9, 8 2 van het decreet van 27 januari 1987. 
393  Artikel 14 Decreet Vl. Parl. 28 januari 1987 betreffende het overbrengen van klank- en televisieprogramma’s in de 

radiodistributie- en teledistributienetten en betreffende de erkenning van niet-openbare televisie, B.S. 19 maart 1987. Over 
de Geschillenraad: zie verder, p. 487 e.v. 
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Die bepalingen zouden het referentiepunt worden voor de latere regelgeving ten aanzien van alle 
andere categorieën van audiovisuele media. Elk type omroep werd gaandeweg onder de verplichting 
geplaatst om discriminatie uit te sluiten. Hetzelfde gebeurde met de verwijzingen naar de 
journalistieke plichtenleer, niettegenstaande het feit dat sommige parlementairen al bij de 
bespreking van het kabeldecreet hun twijfels hadden geuit bij de betekenis en opportuniteit van een 
dergelijke bepaling.394 Later, bij de voorbereidingen van het BRTN-decreet van 1991, zou ook de 
Raad van State er op wijzen dat België “geen bij of krachtens een wet of reglement vastgelegde 
algemene ‘regels van de journalistieke plichtenleer’ kent, omdat men steeds ervan uitgegaan is dat 
de vrijheid van mening en de vrijheid van pers zich ertegen verzetten dat de overheid dergelijke 
regels vaststelt”.395 Ondanks die mogelijke bezwaren, eiste het decreet van 7 november 1990 van de 
lokale radio’s dat hun nieuwsuitzendingen zouden beantwoorden aan de “gangbare normen inzake 
journalistieke deontologie en moet(en) gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een 
eindredacteur”. In 1991 werden soortgelijke maatstaven opgelegd aan de nieuwsuitzendingen van 
de regionale televisieomroepen.396 Ook hun uitzendingen moesten “beantwoorden aan gangbare 
normen inzake journalistieke deontologie met waarborgen van onpartijdigheid en redactionele 
onafhankelijkheid zoals vastgelegd in een redactiestatuut”. Het BRTN-decreet van 1991 werkte 
vergelijkbare, maar meer uitgebreide, verplichtingen uit voor de openbare omroep.397 De eerste 
paragraaf van wat later eerst artikel 23 van het omroepdecreet zou worden, droeg de openbare 
omroep op om, op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, elke vorm van 
discriminatie uit de programma’s te weren (eigen cursivering) en bij de programmaopbouw elke 
discriminatie tussen ideologische en filosofische strekkingen te mijden.398 Op grond van het tweede 
lid van artikel 23 §1 moesten “de informatieprogramma’s, de mededelingen en de programma’s met 
een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve programmaonderdelen (…) onpartijdig en 
waarheidsgetrouw (…) zijn”. Anders dan de andere omroepen, werd de VRT verder decretaal 
verplicht om naast een redactiestatuut met waarborgen voor de redactionele onafhankelijkheid van 
de nieuwsdienst, ook de normen inzake journalistieke deontologie vast te stellen in een 
deontologische code.399 Het vierde lid van §1 preciseerde tot slot dat de deontologische code en het 
redactiestatuut moest worden vastgelegd door de gedelegeerd bestuurder in overleg met de 
representatieve vakverenigingen.400  

 
                                                 
 
394  De kritiek werd herhaald bij de bespreking van het Voorstel van decreet houdende het statuut van de Belgische Radio en 

Televisie, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap (ingediend door P. CHEVALIER en E. VAN ROMPUY), Parl. St. Vl. R. 
1989-90, nr. 349/ l tot 18. Artikelsgewijze bespreking, Hand. Vl. Raad, 24 januari 1991, nr. 34, 1171 e.v. 

395  Aanvullend advies van de Raad van State over het voorstel van decreet houdende het statuut van de Belgische radio en 
televisie omroep van de Vlaamse Gemeenschap en het voorstel van decreet houdende oprichting en regeling van het statuut 
van een Vlaamse openbare radio-omroepmaatschappij en een Vlaamse openbare televisie-omroepmaatschappij. R.v.St. 
(advies afd. Wetgeving) 16 juli 1990, Parl. St. Vl. R. 1989-90, nr. 349/5, 3. De Raad van State antwoordde daarmee op de 
vraag: “Is de Vlaamse Raad bevoegd om het begrip ‘regels van de journalistieke plichtenleer’ bij decreet nader te 
preciseren?” (Bijkomende vraagpunten aan de Raad van State gesteld door de voorzitter van de Vlaamse Raad bij brief van 
10 juli 1990 (Parl. St. Vl. R. 1989-90, nr. 349/7, 68).  

396  Decreet 23 oktober 1991 houdende organisatie en erkenning van niet-openbare regionale televisieverenigingen, B.S. 28 
december 1991. 

397  Amendementen van A. DE BEUL, 7 januari 1991, Parl. St. Vl. R. 1989-90, 349/8, 6. 
398  Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 

1995, B.S. 30 mei 1995, zoals bekrachtigd bij Decreet 8 maart 1995, B.S. 31 mei 1995, B.S. 31 oktober 1995.  
399  De verplichting om de normen inzake journalistieke deontologie vast te leggen in een deontologische code werd 

ingeschreven bij de omvorming van de toenmalige BRTN tot een NV van publiek recht (Decreet 29 april 1997 betreffende 
omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van publiek recht, B.S. 1 mei 1997, err. B.S. 17 mei 1997). Zij is 
nog steeds van kracht. 

400  Dat laatste kan op zijn minst een eigenaardigheid genoemd worden. Het vaststellen van een deontologische code lijkt ons 
immers bij uitstek een taak voor de journalisten zelf. In dezelfde zin: zie de uiteenzetting van prof. Mediarecht L. NEELS op 
de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media, 30 maart en 4 mei 2000, Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 
683/1, 12. Anderzijds werd deze bepaling in de praktijk wat afgezwakt doordat de gedelegeerd bestuurder een voorstel 
formuleerde op basis van bestaande voorschriften en informatie binnen de VRT, teksten van buitenlandse omroepen, 
suggesties van de AVBB en de hoofdredacteurs. Dat voorstel werd vervolgens puntsgewijs besproken met de 
vertegenwoordigers van de vakbonden en de hoofdredacteurs (zie de uiteenzetting van L. HELLEMANS, hoofdredacteur van 
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BEGRIPSVERWARRING - Ook bij latere aanpassingen van de mediadecreten werd vastgehouden aan de 
algemene verplichtingen inzake niet-discriminatie enerzijds en de bijzondere verplichtingen inzake 
journalistieke deontologie ten aanzien van de informatieve programma’s anderzijds. Daarbij werd 
wel meermaals vergeten om eenvormigheid in de gehanteerde terminologie na te streven. Het 
resultaat daarvan was dat het in de mediadecreten (in de gecoördineerde versie van 1995) wemelde 
van de verwante, maar niet eenvoudig aan elkaar te stellen begrippen. Voor alle particuliere radio-
omroepen vereiste artikel 33 dat ‘de uitgezonden informatie’ voldoet aan de regels van de 
journalistieke deontologie. Ten aanzien van de openbare omroep wordt de verplichting om de 
journalistieke deontologie te respecteren opgelegd aan ‘de programma’s van de nieuwsdienst’, wat 
op zich dan weer beperkter was dan de ‘informatieprogramma’s, de mededelingen en de 
programma’s met een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve programmaonderdelen’ 
van de openbare omroep die op grond van de eerste zin van artikel 23 §1, tweede lid, onpartijdig en 
waarheidsgetrouw dienden te zijn.401 Voor de regionale omroepen werd het respect voor de 
journalistieke deontologie alleen uitdrukkelijk gevergd van de journaals. In het toenmalige decreet 
vrije nieuwsgaring werden dan weer naast de ‘journaals’ ook de ‘regelmatig geprogrammeerde 
actualiteitenprogramma’s’ genoemd, waaronder volgens het decreet verstaan moest worden: ‘een 
informatief programma, gewijd aan actuele gebeurtenissen, waaronder evenementen’.402  

NAAR EEN GELIJKLUIDENDE BEPALING VOOR ALLE OMROEPEN - Deze opsomming moge duidelijk maken 
dat de duidelijkheid en rechtlijnigheid in de mediadecreten zoek was geraakt, met alle 
moeilijkheden vandien voor de organen die belast waren met het toezicht op de naleving ervan. Aan 
het begin van de 21ste eeuw werd dan ook een herziening in het vooruitzicht gesteld door de 
Vlaamse Minister van Media. De discussie verliep in twee fasen. In een eerste fase werd, onder 
meer met medewerking van de pas opgerichte Vlaamse Raad voor de Journalistiek, gestreefd naar 
een gelijkluidende bepaling voor alle omroepen waarin alle programmavereisten zouden worden 
samengevat. Uit de veelheid van termen (‘uitgezonden informatie’, voor de ‘journaals’, 
‘informatieprogramma’s’, ‘mededelingen en programma’s met algemeen informatieve inslag’ en 
‘alle informatieve programmaonderdelen’), werd daarbij gekozen voor één concept, dat van de 
‘informatieve programma’s’ om de regelgeving aan op te hangen. Een tekstvoorstel in die zin 
luidde:  

“§ 1. In de programma’s en de programmaopbouw dient elke vorm van discriminatie te worden 
geweerd. 
§ 2. In het bijzonder mogen programma’s niet aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, 
godsdienst of nationaliteit. 
§ 3. De informatieve programma’s worden verzorgd in een geest van politieke en ideologische 
onpartijdigheid. 
§ 4. Bovendien worden informatieve programma’s gemaakt volgens de regels van de journalistieke 
deontologie, zoals die in Vlaanderen algemeen gangbaar zijn.  
§ 5. De redacties van de informatieprogramma’s werken onafhankelijk, onder verantwoordelijkheid 
van een hoofdredacteur (facultatief eindredacteur).”403

 
                                                 
 

de VRT-televisienieuwsdienst, op de de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media in het Vlaams Parlement, 30 
maart en 4 mei 2000, Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1, 36). De code werd in juli 1998 voorgelegd aan de raad 
bestuur. In september 1998 werden de code en het redactiestatuut van kracht bij de VRT.  

401 Overigens kan daarbij worden opgemerkt dat waarheidsgetrouwheid even goed een gangbare regel van de journalistieke 
deontologie is. 

402  Artikel 5 en 2,3° Decreet van 17 maart 1998 houdende regeling van het recht op vrije nieuwsgaring en de uitzending van 
korte berichtgeving door de omroepen, B.S. 17 april 1998.  

403  Geciteerd in de toelichting door de heer Dirk VAN MECHELEN, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Innovatie, Media 
en Ruimtelijke Ordening voor de vergadering van de Commissie Media van het Vlaams Parlement van 30 januari 2003, 9-
10.  
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Voorgesteld werd verder om de zinsnede “de regels van de journalistieke deontologie, zoals die in 
Vlaanderen algemeen gangbaar zijn” verder toe te lichten in de Memorie van Toelichting. 
Belangrijker was dat het voorstel ook een voorstel tot taakafbakening bevatte tussen de Vlaamse 
Raad voor de Journalistiek en de Vlaamse Geschillenraad. Zeker vanuit de Vlaamse Raad voor de 
Journalistiek zelf werd voorgesteld om het toezicht op §4 in zijn handen te leggen. Het toezicht op 
de paragrafen 1 tot en met 3 zou tot het takenpakket van de Geschillenraad blijven behoren. 

HERVORMING - Bij de bespreking van de hervorming van het mediatoezicht, werd echter het geweer 
van schouder veranderd. Bij die gelegenheid werden meer bepaald een aantal verwijzingen naar de 
journalistieke plichtenleer uit de mediadecreten geschrapt. Belangrijker nog is dat het toezicht op 
die journalistieke deontologie niet langer wordt uitgeoefend door een bij decreet door de overheid 
ingesteld orgaan. Mede op aansturen van de Vlaamse Mediaraad en de inmiddels op kruissnelheid 
zijnde Raad voor de Journalistiek, had de overtuiging namelijk veld gewonnen dat het niet 
opportuun was om het toezicht op de journalistieke beroepsregels over te laten aan 
overheidsorganen. De argumenten daarvoor komen uiteraard verderop uitgebreider aan bod.  

ACTUELE WETGEVING - Op dit ogenblik volstaat het aan te stippen dat er vandaag nog slechts drie 
verwijzingen naar de journalistieke deontologie in de Mediadecreten terug te vinden. Artikel 23 §1 
van het omroepdecreet behoudt de verplichting van de openbare omroepen om de programma’s van 
de nieuwsdienst af te stemmen op de “normen inzake journalistieke deontologie, zoals vastgelegd in 
een deontologische code, en (de) waarborgen de gangbare redactionele onafhankelijkheid, zoals 
vastgelegd in een redactiestatuut”.404 Die deontologische code en het redactiestatuut worden luidens 
art. 23 §1, tweede lid nog steeds vastgesteld door de gedelegeerd bestuurder in overleg met de 
representatieve vakverenigingen. Opmerkelijk en betreurenswaardig is dat bij de aanpassing van de 
mediadecreten geen klaarheid werd geschapen over de notie ‘programma’s van de nieuwsdienst’. 
Uit de adviespraktijk van de Vlaamse Geschillenraad blijkt immers dat die notie te beperkt is.405 
Daarnaast is een verwijzing naar de journalistieke deontologie opgenomen in de 
erkenningsvoorwaarden van de regionale en lokale radio-omroepen. Om erkend te worden en te 
blijven, dienen regionale radio-omroepen onder meer aan volgende voorwaarde te voldoen: “3° de 
regionale radio-omroepen zenden minstens vier journaals per dag uit die een verscheidenheid aan 
onderwerpen uit de regio bevatten. Journaals en informatieve programma’s worden verzorgd door 
een eigen redactie. Voor de journaals is een hoofdredacteur verantwoordelijk. De regionale radio-
omroepen kunnen voor het nationale en internationale nieuws een beroep doen op een redactie die 
door haar redactiestatuut voldoende waarborgen biedt inzake journalistieke deontologie, 
onpartijdigheid en redactionele onafhankelijkheid”.406 Voor de lokale radio-omroepen geldt: “3° de 
lokale radio-omroepen brengen dagelijks een aanbod van lokale informatie met aandacht voor de 
aankondiging en verslaggeving van sociaal-culturele, sportieve, economische en politieke 
gebeurtenissen in het verzorgingsgebied. De dagprogrammering van de lokale radio-omroep bevat 
minstens drie journaals, gericht op het verzorgingsgebied. Voor de journaals is een hoofdredacteur 
verantwoordelijk. Elk journaal bevat ook lokale onderwerpen. Indien een lokale radio-omroep met 
andere radio-omroepen samenwerkt, mag die samenwerking in geen geval als gevolg hebben dat de 
onafhankelijkheid van de berichtgeving in het gedrang komt. De lokale radio-omroepen kunnen 
voor het nationale en internationale nieuws een beroep doen op een redactie die door haar 

 
                                                 
 
404  Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, B.S. 8 april 2005. (Err. B.S. 24 

november 2005. Redactiestatuut van april 2005 met inbegrip van de deontologische code voor de journalisten bij de VRT, 
goedgekeurd en uitgevaardigd op 25 maart 2005 door de gedelegeerd bestuurder van de VRT, gepubliceerd in E. 
BREWAEYS, F. VOETS, en D. VOORHOOF, Wetboek media en journalistiek, Mechelen, Kluwer, 2005, 245 e.v. 

405  Zie hierna. 
406  Art. 45 § 1 Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, B.S. 8 april 2005. (Err. 

B.S. 24 november 2005. 
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redactiestatuut voldoende waarborgen biedt inzake journalistieke deontologie, onpartijdigheid en 
redactionele onafhankelijkheid”.407

2. Decretaal ingestelde toezichtorganen voor de Vlaamse audiovisuele media408

SITUERING - De decreetgever heeft zich niet beperkt tot de verwijzing naar de journalistieke 
deontologie in de mediadecreten. Hij heeft daarnaast ook specifieke, externe toezichtorganen 
geïnstalleerd om toezicht te houden op de naleving van deze bepalingen. Daarmee werd aangesloten 
bij een algemene Europese trend om overheidstaken als het verlenen van erkenningen en 
vergunningen en het toezicht op de mediaregelgeving toe te vertrouwen aan afzonderlijke 
overheidsinstellingen. Ook de toekenning van een zekere bevoegdheid op het vlak van de 
handhaving van de journalistieke deontologie aan dergelijke commissies of raden binnen de 
audiovisuele sector is in Europees verband niet ongewoon.409 Meteen moet echter gewezen worden 
op een belangrijk verschil tussen de interne bewaking van de journalistieke deontologie zoals die 
bijvoorbeeld door de Raad voor de Journalistiek wordt uitgeoefend en de taakomschrijving van deze 
toezichtorganen. Zelfreguleringsinitiatieven richten zich doorgaans in eerste instantie op de 
journalist. De mediatoezichtsorganen controleren echter in de eerste plaats de mate waarin de 
mediabedrijven zich in regel stellen met de omroepwetgeving. Zij hebben daarvoor een wettelijk 
omschreven opdracht en bevoegdheden.  

In Vlaanderen werd een aanvang genomen met de verzelfstandiging van het mediatoezicht met de 
oprichting van de Vlaamse Geschillenraad voor niet-openbare televisieomroepen in 1987. Deze 
kreeg gaandeweg het gezelschap van een Vlaams Commissariaat voor de Media en een Vlaamse 
Kijk- en Luisterraad. Die situatie, waarbij het mediatoezicht onder die drie decretaal ingestelde 
organen was verdeeld, bleef gehandhaafd tot eind 2005. Met het decreet van 16 december 2005 
houdende de oprichting van de Vlaamse Regulator voor de Media werd dat alles grondig door 
elkaar geschud.410  

In wat volgt wordt eerst de oude situatie in herinnering gebracht. Daarbij gaat de aandacht vooral uit 
naar het mediatoezicht door de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie en de Vlaamse Kijk- 
en Luisterraad, omdat de bevoegdheid van deze raden het meest aanleunde bij de journalistieke 
deontologie. Hun werking biedt vergelijkingsmateriaal voor de evaluatie van de huidige, louter op 
zelfregulering steunende Vlaamse Raad voor de Journalistiek. Anders dan deze laatste gaat het 
immers om decretaal omkaderde organen met de bevoegdheid om sancties te verbinden aan hun 
uitspraken. In een laatste punt wordt de reorganisatie van het toezicht op de audiovisuele media 
toegelicht. We komen daarop overigens nog terug in hoofdstuk drie, wanneer de verhouding tussen 
de nieuwe Vlaamse Regulator voor de Media en de Vlaamse Raad voor de Journalistiek aan de orde 
is. 

VLAAMSE MEDIARAAD - De klemtoon op het mediatoezicht maakt dat één belangrijke speler hier 
buiten beschouwing blijft. De Vlaamse Mediaraad, het adviesorgaan van de Vlaamse overheid in 

 
                                                 
 
407  Art. 49 Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, B.S. 8 april 2005. (Err. B.S. 

24 november 2005. 
408  We verwijzen hierna systematisch naar de artikelnummers uit de op 4 maart 2005 gecoördineerde versie van de decreten 

betreffende de radio-omroep en de televisie (Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 
maart 2005, B.S. 8 april 2005. (Err. B.S. 24 november 2005)).  

409  Een overzicht is te vinden bij F. JONGEN, La police de l’audiovisuel: analyse comparée de la régulation de la radio et de la 
télévision en Europe, Brussel, Bruylant, 1994, 544 p. Zie ook: D. ALBRECHT, J. VELAERS en D. VOORHOOF, Advies over 
openbare omroep en parlementaire controle uitgebracht naar aanleiding van de weigering van de BRTN om niet-
uitgezonden programma’s over de repressie voor te leggen aan de Vlaamse Raad, Parl. St. Vl. R. 1992 (B.Z.), nr. 232/1, 
21. 

410  Decreet 16 december 2005 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende 
de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, B.S. 30 december 2005. 
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alle aangelegenheden die het mediabeleid betreffen, komt maar ter sprake doorheen zijn adviezen 
over specifieke thema’s van het mediabeleid.411  

 
                                                 
 
411  Decr. 2 mei 1985 houdende oprichting van de Vlaamse Mediaraad, B.S. 9 juli 1985. De Vlaamse Mediaraad werd 

ingrijpend hervormd in 1997 (Decreet van 17 december 1997, B.S. 13 maart 1998). Het regelgevend kader voor de 
Mediaraad is op dit ogenblik vervat in de artikelen 192 tot en met 200 van de decreten betreffende de radio-omroep en de 
televisie (in de gecoördineerde versie van 4 maart 2005, B.S. 8 april 2005, err. B.S. 24 november 2005). Artikel 192 
omschrijft de opdracht van de Mediaraad: “De Mediaraad heeft als opdracht op vraag van het Vlaams Parlement, van de 
Vlaamse Regering of op eigen initiatief advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het mediabeleid (de radio-
omroep en de televisie, de schrijvende pers en alle andere communicatie- en informatiemedia) betreffen”. Een nieuwe 
hervorming is ondertussen alweer in het vooruitzicht gesteld. In het kader van de reorganisatie van de Vlaamse 
administratie (Besl. Vl. Reg. 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, B.S. 22 september 
2005) zou de huidige Mediaraad in de loop van 2006 worden opgenomen in een Strategische Raad voor Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media. De Mediaraad adviseerde zelf negatief over deze geplande hervorming (zie ook het Woord vooraf van 
voorzitter E. DE BENS in het Jaarverslag 2005). Over de Mediaraad, zie D. VOORHOOF, “De Vlaamse Mediaraad”, in C. DE 
KEERSMAEKER en G. FAUCONNIER (eds.), Mediagids: mediarecht, Diegem, Kluwer, 1999, 13 p. 
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2.1. Het mediatoezicht in Vlaanderen vóór 2006 

2.1.1. De Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie412

2.1.1.1. Organisatie en bevoegdheid 

OORSPRONG - De Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie was het eerste 
mediatoezichtorgaan dat in Vlaanderen werd opgericht. De Raad werd – zoals hoger vermeld – in 
het kabeldecreet van 1987 gecreëerd als een ‘Geschillenraad voor niet-openbare 
televisieverenigingen’ om toezicht te houden op de programmatie en de informatieve programma’s 
van de eerste Vlaamse commerciële zender.413 Tijdens een parlementaire hoorzitting over de 
organisatie van het mediatoezicht op 6 oktober 1998 noemde de toenmalige voorzitter van de 
Geschillenraad de raad daarom een “stiefkind van het Cultuurpact” waarvan de oprichting “was 
ingegeven door wantrouwen vooral tegenover de berichtgeving van de particuliere landelijke 
televisiezender”.414

EVOLUTIE - In de daarop volgende jaren werd de personele en materiële bevoegdheid van de 
Geschillenraad herhaaldelijk uitgebreid.415 In 1991 gebeurde dat met betrekking tot de regionale 
televisieomroepen.416 Een jaar eerder waren ook de lokale radiozenders al onder het toezicht van de 
Raad gebracht.417 In 1994 werd de bevoegdheid van de Geschillenraad uitgebreid tot de BRTN (nu 
VRT).418 Bij die gelegenheid werd de ‘Geschillenraad voor niet-openbare televisieverenigingen’ 
omgedoopt tot een ‘Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie’ (hierna: ‘Geschillenraad’ of 
‘VGRT’). Uiteindelijk zou de bevoegdheid van deze VGRT zich uitstrekken over alle omroepen: 
zowel de openbare televisie- en radio-omroepen als de verschillende categorieën van particuliere 
radio- en televisieomroepen.  

TOETSSTENEN (TOT 2006) - Ook de materiële bevoegdheid van de Geschillenraad werd gaandeweg 
verruimd.419 Na een reeks aanpassingen van de mediadecreten kon de bevoegdheid van de VGRT 
uiteindelijk rond twee pijlers worden samengevat. Enerzijds keek de Raad toe op de verplichting 
van de omroepen om elke vorm van discriminatie uit de programma’s en de programma-opbouw te 

 
                                                 
 
412  Titel X, hoofdstuk II van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie (in de gecoördineerde versie van 4 maart 

2005, B.S. 8 april 2005, err. B.S. 24 november 2005). Voorheen: Titel V quater (artikel 116 octiesdecies) van de 
gecoördineerde mediadecreten. Over de Geschillenraad, zie: G. MAES, “De Vlaamse Geschillenraad voor Radio en 
Televisie: overzicht van rechtspraak”, R.W. 1999, 1313-1327; D. VOORHOOF, “De Vlaamse Geschillenraad voor radio en 
televisie: het moeilijke evenwicht tussen journalistieke vrijheid en dwingende bepalingen inzake niet-discriminatie, 
onpartijdigheid en de naleving van journalistieke deontologie”, Auteurs & Media 2000, 481-483; D. VOORHOOF, “De 
Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie”, in C. DE KEERSMAEKER en G. FAUCONNIER (eds.), Mediagids: 
mediarecht, Diegem, Kluwer, 1997; D. VOORHOOF, “De Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie en de bewaking 
van de journalistieke deontologie op de Vlaamse omroepen”, in X. (ed.), Jaarboek van het interuniversitair centrum 
mensenrechten 1997-99, Antwerpen, Maklu, 2001, 81-105.  

413  Artikel 14 Decreet Vl. Parl. 28 januari 1987 betreffende het overbrengen van klank- en televisieprogramma’s in de 
radiodistributie- en teledistributienetten en betreffende de erkenning van niet-openbare televisie, B.S. 19 maart 1987. Over 
de ontstaansgeschiedenis, zie: D. VOORHOOF, “De Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie en de bewaking van de 
journalistieke deontologie op de Vlaamse omroepen”, in X. (ed.), Jaarboek van het interuniversitair centrum 
mensenrechten 1997-99, Antwerpen, Maklu, 2001, 84. 

414  H. COREMANS op de hoorzitting over het voorstel van de heer Michel Doomst houdende wijziging van de artikelen 78 en 
79 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie - Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 1997-98, nr. 828/5, 20. 

415  Zie daarover G. MAES, “De Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie: overzicht van rechtspraak”, R.W. 1999, 
1313-1314. 

416  Decreet Vl. Parl. 23 oktober 1991 houdende organisatie en erkenning van niet-openbare regionale televisieverenigingen, 
B.S. 28 december 1991. 

417  Art. 5, 8° Decreet van 7 november 1990 houdende de organisatie en erkenning van lokale radio’s, B.S. 29 januari 1991. 
418  Artikel 22, §2, 5° Decreet Vl. Parl. 4 mei 1994 betreffende de kabelnetten en de vergunning voor het aanleggen en 

exploiteren ervan en betreffende het bevorderen van de verspreiding en de productie van televisieprogramma’s, B.S. 4 juni 
1994. 

419  Zie opnieuw: G. MAES, “De Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie: overzicht van rechtspraak”, R.W. 1999, 
1314 e. 
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weren en geen programma’s uit te zenden die zouden aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, 
godsdienst of nationaliteit. Daarnaast keek de Raad toe op de specifieke verplichtingen met 
betrekking tot de informatieve programma’s van de omroepen. Luidens de mediadecreten moesten 
deze immers worden verzorgd “in een geest van strikte onpartijdigheid en volgens de regels van de 
journalistieke deontologie, met waarborg van de redactionele onafhankelijkheid”.420 Eind jaren 
negentig speelde de Vlaamse wetgever met de idee om daar ook de bescherming van minderjarigen 
aan toe te voegen, maar die piste werd verlaten ten voordele van de oprichting van een afzonderlijk 
orgaan: de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie.421 In de loop van 2005 werd de 
vormgeving van de VGRT ingrijpend gewijzigd. Met ingang van 10 februari 2006 werden de 
rechten en plichten van de VGRT overgedragen op zijn rechtsopvolger, de Vlaamse Regulator voor 
de Media.422 De Geschillenraad zet nu zijn activiteiten verder binnen de kamer voor onpartijdigheid 
en bescherming van minderjarigen van die nieuwe Regulator. Daarbij werd ook opnieuw gesleuteld 
aan de bevoegdheid van de VGRT. Met name het toezicht op de geschillen met betrekking tot de 
overeenstemming van de informatieve programma’s met de journalistieke deontologie werd bij die 
gelegenheid onttrokken aan de VGRT.423

SAMENSTELLING - De werking van de Geschillenraad steunde op de grotendeels vrijwillige inzet van 
negen, door het Vlaams Parlement aangewezen, leden uit drie verschillende sectoren: de (beroeps-) 
journalistiek, de magistratuur en de academische wereld.424 Die gemengde samenstelling werd 
zowel door de leden van de Raad als door waarnemers genoemd als een belangrijke succesfactor 
van de Geschillenraad.425 Bovenop de minimumleeftijd van 35 jaar moest elk van deze categorieën 
ten minste tien jaar beroepservaring kunnen voorleggen. Voor de vertegenwoordigers van de 
journalistiek zochten de mediadecreten opnieuw aansluiting bij het klassieke criterium van de 
beroepsjournalist.426  

JURIDISCHE AARD - Hoewel de Geschillenraad ook journalisten onder zijn leden telde en ten dele 
toekeek op de journalistieke deontologie, stond dit orgaan ver af van de zuivere journalistieke 
zelfregulering. Zowel voor de aanstelling van zijn leden, als voor de toekenning van zijn 
werkingsmiddelen was de Geschillenraad afhankelijk van het Vlaams Parlement. Voor de logistieke 
ondersteuning kon de Geschillenraad nog wel een beroep doen op de afdeling Media en Film van de 
administratie Media. Bij zijn oprichting werd de VGRT omschreven als een quasi-jurisdictioneel 
orgaan, dat onder de vleugels van het Vlaams Parlement zou opereren.427 Toch bleef er 
onduidelijkheid bestaan over de juridische aard van de Geschillenraad.428 Een recent arrest van de 

 
                                                 
 
420  In het vorige punt wezen we er al op dat de formulering van deze laatste verplichting verre van coherent was in de 

mediadecreten.  
421  Zie verder: 2.1.3. De Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie (p. 498 e.v.). 
422  Artikel 17 Decreet 16 december 2005 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern 

verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de 
decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, B.S. 30 december 2005. 

423  Zie verder, p. 2.3.3. Het aantreden van de Vlaamse Regulator voor de Media, p. 506 e.v. 
424  Artikel 174 §6 Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, B.S. 8 april 2005. 

(Err. B.S. 24 november 2005. Opmerkelijk is dat de decreetgever geen evenredige verdeling van de vertegenwoordigers 
over de drie verschillende categorieën vereiste. 

425  Zie bijvoorbeeld de uiteenzetting van Leo NEELS tijdens een hoorzitting betreffende deontologie in de Media – Verslag, 
Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1, 14 en 21. 

426  Aanvankelijk was het lidmaatschap van de Geschillenraad zelfs uitsluitend voorbehouden aan journalisten van de 
schrijvende pers, om belangenvermenging te vermijden (Parl. St. Vl. R., nr. 152/10, 173). Bij decreet van 24 mei 2002 
werd het lidmaatschap opengesteld voor alle beroepsjournalisten, ook diegene die verbonden zijn aan audiovisuele media 
(Decreet 24 mei 2002 houdende wijziging van artikel 116octies decies van de decreten betreffende de radio-omroep en de 
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, B.S. 8 juni 2002).  

427  Memorie van toelichting bij het ontwerp dat tot het decreet van 28 januari 1987, Parl. St. Vl. R. 1985-86, nr. 152/1, 15-17. 
428  In de rechtsleer was door sommigen de stelling verdedigd dat de Geschillenraad als een administratief rechtscollege moest 

worden aanzien (zie daarover G. MAES, “De Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie: overzicht van rechtspraak”, 
R.W. 1999, 1324, met verwijzingen aldaar). Daarmee zou echter een bevoegdheidsprobleem zijn blootgelegd, aangezien 
het Vlaams Parlement niet over de bevoegdheid beschikt om administratieve rechtscolleges op te richten.  
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Raad van State maakte een einde aan die onduidelijkheid. In een arrest van 15 juni 2006 oordeelde 
de Raad van State dat de Geschillenraad, niettegenstaande zijn onafhankelijke positie ten opzichte 
van de uitvoerende macht, als een administratieve overheid in de zin van artikel 14, § 1, van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State moest worden beschouwd en dat zijn beslissingen 
bijgevolg het voorwerp konden uitmaken van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State.429

PROCEDURE - Eenieder die deed blijken van een benadeling of belang kon – mits een aantal strikt 
geïnterpreteerde ontvankelijkheidsvoorwaarden – een klacht voorleggen aan de Geschillenraad. In 
tegenstelling tot de deontologische organen binnen de journalistenverenigingen beschikte de 
Geschillenraad niet over de mogelijkheid om ambtshalve op te treden.430 Klachten dienden per 
aangetekend schrijven te worden ingediend, uiterlijk de vijftiende dag na die van de uitzending van 
het gewraakte radio- en televisieprogramma.431 Kennelijk onontvankelijke klachten of klachten die 
kennelijk niet tot de bevoegdheid van de Geschillenraad behoorden konden door de voorzitter 
onmiddellijk worden afgewezen.432 In alle andere gevallen werd de betrokken omroep van de klacht 
op de hoogte gesteld en gevraagd om binnen een termijn van acht dagen alle door de Geschillenraad 
gewenste informatie over te maken.433 Voor het opleggen van sancties werd een bijzondere 
meerderheid van ten minste vijf leden van de Geschillenraad geëist.434 De, gemotiveerde, 
beslissingen van de Geschillenraad werden meegedeeld aan het Vlaams Parlement, de Vlaamse 
regering, de klager en de betrokken omroep. Zij waren (en zijn) bovendien vrij beschikbaar op de 
website van de Vlaamse administratie Media.435

SANCTIEMOGELIJKHEDEN - Ook anders dan zelfreguleringsorganen beschikte de Geschillenraad over 
de mogelijkheid om sancties te verbinden aan zijn oordeel. De lijst van de mogelijke sancties die 
door de Geschillenraad konden worden opgelegd, was weliswaar beperkt. De keuze betrof vooral 
deze tussen een vermaning en de verplichting de uitspraak uit te zenden in een opgelegde vorm en 
op een opgelegd tijdstip. In uitzonderlijke gevallen kon een voorstel tot schorsing van de 
transmissie van een programma van de betreffende omroep geformuleerd worden. De 
Geschillenraad beschikte niet over de bevoegdheid om administratieve boetes op te leggen, al werd 
ooit wel voorgesteld om zijn bevoegdheid in die zin uit te breiden.436

 
                                                 
 
429  R.v.St. 15 juni 2006, nr. 160.106, VRT t. de Vlaamse Regulator voor de Media. De Raad van State merkte vooreerst op dat 

de partijen het er terecht over eens waren dat de VGRT geen administratief rechtscollege was (het Arbitragehof verwierp 
die kwalificatie eerder ook al ten aanzien van de Vlaamse Kijk- en Luisterraad, zie voetnoot 68). Ter staving van zijn 
stelling dat de VGRT wel een administratieve overheid was, verwees de Raad van State naar het verslag van de auditeur, 
waarin deze onder meer opmerkte: “Heel wat instellingen en overheden, zoals Selor, de Vaste Nationale 
Cultuurpactcommissie, allerhande examencommissies en dergelijke meer, die een zelfstandige beslissingsbevoegdheid 
bezitten, worden door de rechtspraak als administratieve overheden beschouwd, zelfs al zijn zij omwille van hun 
onafhankelijkheid niet in de administratieve hiërarchie opgenomen. Ook wat betreft de Geschillenraad is er geen reden om 
die raad, om reden van de waarborgen inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid die hem decretaal zijn verleend, niet te 
beschouwen als een administratieve overheid waarvan de bestuurshandelingen krachtens artikel 14 §1, van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State kunnen worden aangevochten”.  

430  Reglement van orde en procedure van de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie van 17 mei 2000, B.S. 28 juli 
2000. 

431  Artikel 2 Reglement van orde en procedure van de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie, 17 mei 2000, B.S. 28 
juli 2000. 

432  Artikel 3 Reglement van orde en procedure VGRT, zoals gewijzigd op 29 juni 2005 (B.S. 22 juli 2005). 
433  Artikel 3 Reglement van orde en procedure VGRT, 17 mei 2000. Zie in dat verband ook de verplichting tot informatie en 

medewerking ten overstaan van de Vlaamse Geschillenraad die de mediadecreten aan de omroepen oplegde. Daaronder 
viel ook de verplichting om van alle programma’s gedurende twee maanden vanaf de datum van uitzending een kopie te 
bewaren en die op de eerste vraag ter beschikking te stellen van de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie (of, 
desgevallend, het Vlaams Commissariaat voor de Media of de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor radio en televisie) (art. 
176 in fine Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005). 

434  Artikel 10 en 11 Reglement van orde en procedure VGRT, 17 mei 2000. 
435  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/. 
436  Voorstel houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, 

gecoördineerd op 25 januari 1995 (M. DOOMST), Parl. St. Vl. R. 1996-97, nr. 742/6, 19 en Parl. St. Vl. R. 1997-98, nr. 828. 
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2.1.1.2. Werking 

Aan de Geschillenraad werden bij zijn oprichting grote verwachtingen gesteld voor het vrijwaren 
van het mediapluralisme en het bewaken van het discriminatieverbod. De Raad van State merkte in 
zijn advies bij de oprichting van Geschillenraad op: “door zijn onafhankelijkheid tegenover de 
Executieve, door de deskundigheid van zijn leden, door de bevoegdheid die hem wordt verleend en 
door de grotere mogelijkheid die hij zal hebben dan een rechter om opportuniteitsaspecten in zijn 
besluitvorming te betrekken wegens het feit dat hij slechts als een ‘quasi-jurisdictioneel orgaan’ 
wordt opgevat (memorie van toelichting, blz. 17), sterk kunnen bijdragen tot het geven van een 
reële en de vrije meningsuiting bevorderende inhoud aan het verbod van discriminatie, de strikte 
onpartijdigheid en de naleving van de regels van de journalistieke plichtenleer, die artikel 9, §3 aan 
alle niet-openbare televisieverenigingen bedoeld in artikel 7, l° oplegt”.437 De Raad van State 
merkte verder op dat men zich, gelet op de waarborgen van onafhankelijkheid en deskundigheid die 
de Geschillenraad zou bieden, zelfs kon afvragen “waarom hem inzake de schorsing en de 
intrekking van de erkenning van de niet-openbare televisievereniging bedoeld in artikel 7, l°, a, 
alsmede inzake de intrekking van de erkenning van de niet-openbare televisieverenigingen bedoeld 
in artikel 7, l°, b, niet ook een beslissingsrecht wordt toegekend, doch enkel het recht om ter zake 
aan de Executieve voorstellen te doen”. 

AANTAL BESLISSINGEN - Op 19 oktober 1992 bracht de Geschillenraad – toen nog de ‘Geschillenraad 
voor niet-openbare televisiezenders’, met beperkte bevoegdheid – een eerste advies uit. De laatste 
beslissing dateert van 29 juni 2005. Over die hele periode werden 58 beslissingen uitgevaardigd. 
Niet ontkend kan worden dat de Geschillenraad een trage start kende. In de eerste vijf jaar van zijn 
werking behandelde de VGRT gemiddeld één klacht per jaar. Later ging het aantal klachten wel in 
stijgende lijn, maar de vaststelling blijft dat de Raad algemeen te weinig bekend was. De toename 
van het aantal klachten kan bovendien in belangrijke mate toegeschreven worden aan de ijver van 
het Vlaams Blok (later Vlaams Belang) en zijn mandatarissen die met de regelmaat van de klok 
klachten hebben ingediend wegens vermeende schendingen van de regels inzake onpartijdigheid. 
Het zwaartepunt van de werking van de Geschillenraad ligt overigens in 2001, toen 17 dossiers 
werden behandeld. Niet toevallig was dat ook het jaar waarin de VRT-nota ‘De VRT en de 
democratische samenleving’ bekend raakte.438

UITKOMST VAN DE PROCEDURES - Hoewel het succes van een toezichtorgaan niet kan worden 
afgelezen uit het aantal keer dat het sanctionerend optreedt, is het toch opmerkelijk te noemen dat 
de Vlaamse Geschillenraad op een totaal van 58 zaken, slechts zeven klachten gegrond verklaarde.  

Ontvankelijkheidseisen - Heel wat klachten haalden de drempel van de ontvankelijkheid niet. De 
Geschillenraad waakte er dan ook bewust over om sterk de hand te houden aan de door de 
mediadecreten voorgeschreven ontvankelijkheidsvereisten.439 Klachten konden pas worden 

 
                                                 
 
437  R.v.St. 11 juni 1986, Parl. St. Vl. R. 1985-86, nr. 152/1, 24. 
438  De VRT en de democratische samenleving – Nota van september 2001, onder meer gepubliceerd in E. BREWAEYS, F. 

VOETS, en D. VOORHOOF, Wetboek media en journalistiek, Mechelen, Kluwer, 2005, 265 e.v. Zie ook de vervolgtekst “De 
VRT nieuwsdiensten en het Vlaams Belang – Persbericht van 19 april 2005”, in E. BREWAEYS, F. VOETS, en D. 
VOORHOOF, Wetboek media en journalistiek, Mechelen, Kluwer, 2005, 271. De nota van 2001 getuigt van “misbruiken van 
een aantal toezichtsorganen”, een “klachtenregen” en de “guerilla-techniek bij de Geschillenraad” van het Blok tegen de 
VRT. 

439  Tijdens een hoorzitting met de mediatoezichtsorganen verklaarde de voorzitter van de Geschillenraad die gestrengheid 
vanuit de bekommernis van de Geschillenraad om niet te verworden tot een “quasi-jurisdictioneel gremium waarvoor de 
omroepen zich om de haverklap zouden moeten verantwoorden op basis van allerlei klachten die alleen maar de uiting zijn 
van een zekere misnoegdheid” (Zie de uiteenzetting van K. RIMANQUE, voorzitter van de VGRT tijdens de hoorzitting 
betreffende eventuele suggesties ten aanzien van het beleid, met het Vlaams Commissariaat voor de Media, de Vlaamse 
Geschillenraad voor Radio en Televisie, de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie en de Vlaamse 
Mediaraad. Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 118/1, 10). 
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behandeld voor zover zij tijdig werden ingediend.440 Bovendien dienden zij naast een aantal 
basiselementen over de betwiste uitzending, ook voldoende duidelijkheid verschaffen over het 
precieze voorwerp van de klacht.441 Anderzijds bevestigde het reeds geciteerde arrest van de Raad 
van State de beleidslijn van de Geschillenraad dat niet verwacht kon worden dat klachten in geijkte 
bewoordingen of met verwijzing naar de correcte artikelen van de mediadecreten worden 
geformuleerd.442 Een belangrijk criterium dat in heel wat gevallen tot de onontvankelijkheid van de 
klacht leidde, was de eis van een persoonlijk en actueel belang of persoonlijke benadeling van de 
klager.443 Bij herhaling oordeelde de Geschillenraad dat die eis aangaf dat “de decreetgever de 
loutere hoedanigheid van kijker of luisteraar niet voldoende acht. Een klager kan niet optreden 
louter omdat een decreetbepaling niet zou zijn nageleefd. Hij dient een minimale band aan te tonen 
met de grief die hij ten aanzien van de betrokken uitzending naar voor brengt”.444 In toepassing van 
die principes werd een klacht van de voorzitter van de Senaat over de wijze waarop de Senaat in een 
televisie-uitzending in beeld was gebracht, onontvankelijk geacht aangezien de voorzitter van de 
Senaat niet de vereiste hoedanigheid had om in naam en voor die instelling op te treden. 
Vermeldenswaard is dat de toenmalige deontologische organen van de journalistenvereniging de 
klacht later wél in behandeling namen.445 Eveneens onontvankelijk bij gebrek aan een persoonlijk 
belang was een klacht waarvan de verzoekers toegaven dat zij “louter uit burgerzin” en in het 
algemeen belang was ingediend, “in naam van een groot aantal Aarschottenaars”.446 Ook klachten 
ingediend namens politieke partijen of feitelijke verenigingen stootten hier vaak op een barrière. 
Daar stond echter tegenover dat de Geschillenraad wel persoonlijke klachten van individuele 
politieke mandatarissen aanvaardde in verband met mogelijke discriminaties ten opzichte van hun 
politieke partij of stellingen in de programma’s of programma-opbouw.447

Beoordeling ten gronde - In de beoordeling ten gronde heeft de Geschillenraad steeds veel respect 
voor de journalistieke vrijheid en de eigenheid van de audiovisuele media getoond. Geheel in de lijn 
van de rechtspraak van het EHRM, benadrukte de Geschillenraad bij verschillende gelegenheden 
dat het hem niet toekwam zich bij het maken van keuzes bij het samenstellen van 
informatieprogramma’s in de plaats van de nieuwsdienst te stellen. Er is slechts sprake van 
schending van de decretale verplichtingen, indien voor die keuzes kennelijk geen redelijke en 
objectieve verantwoording wordt gegeven. Het behoorde tot de vaste jurisprudentie van de 
Geschillenraad dat “het maken van een selectie in de bij een nieuwsuitzending te behandelen 
onderwerpen niet automatisch (leidt) tot een schending van de onpartijdigheids- en 
waarheidsgetrouwheidsverplichting”. Bij het onderzoek van een klacht kan daarenboven “niet eraan 

 
                                                 
 
440  Zie bijvoorbeeld: VGRT 29 juni 2005, nr. 2/2005, Jef en Geertrui Callens-Seys t. VRT waarin de Geschillenraad uit het feit 

dat de gecoördineerde decreten van 4 maart 2005 in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd en dat de gegevens met 
betrekking tot de procedure voor de Geschillenraad beschikbaar zijn op het internet (www.vlaanderen.be/media), afleidde 
dat “met betrekking tot de laattijdigheid van de klacht geen grond van overmacht kan worden ingeroepen”. 

441  Een klacht waarbij een verzoeker “in een vier bladzijden tellende ter post aangetekende brief (…) fulmineert (…) tegen de 
politieke tegenstanders van het Vlaams Blok en tegen de VRT” en die “de stijl en opbouw van een politiek pamflet” heeft, 
werd op die gronden afgewezen als onontvankelijk (VGRT 24 april 2002, nr. 3/2002, P. Herman t. VRT). 

442  R.v.St. 15 juni 2006, nr. 160.106, VRT t. de Vlaamse Regulator voor de Media, 8.2. 
443  Klachten moesten aangetekend worden verzonden aan de Geschillenraad, uiterlijk de vijftiende dag na die van de 

uitzending van het radio- en televisieprogramma (Artikel 2 Reglement van orde en procedure van de Vlaamse 
Geschillenraad voor Radio en Televisie van 17 mei 2000). 

444  VGRT 25 juni 2003, nr. 006/2003, J. Brewee t. VRT. 
445  VGRT 24 april 2002, nr. 001/2002, De Belgische Senaat t. VMM. Vergelijk: AVBB, Raad voor Deontologie, Belgische 

Senaat t. Luc Alloo (Alloo Undercover/VTM), Ontwerp-advies van 5 september 2002 (doordat de organisatie van het 
deontologisch toezicht op dat ogenblik herzien werd, werd het advies nooit definitief goedgekeurd door de voltallige raad)/ 

446  VGRT 11 september 2002, nr. 06/2002, M. Van Kerckhoven, L. Van Backle en W. De Wulf t. vzw Regionale Omroep 
Oost-Brabant (ROB-televisie); VGRT 21 januari 2004, nr. 001/2004, Fr. De Borger t. VRT. 

447  VGRT 16 juni 2004, nr. 003/2004, B. Laeremans t. VRT; VGRT 21 januari 2004, nr. 002/2004, Vlaams Blok en Frank 
Vanhecke t. VRT; VGRT 16 februari 2005, nr. 001/2005, Hans Van De Cauter, Alain Mahiat, Cedric Vloemans, Christian 
Debatty, Bruno Yammine, Jean-Marie Opdebeeck, Kim Roovers, Pieter Custers, Thomas Van Linter, Frank Laureys, 
Philippe Leclercq, Valérie Mosseray, Jean-François Waterschoot, Charles Graulich, Jean-Philippe Schklar en vrijwillig 
tussenkomend Ruben Cottenje de Dauphin, Bob Vangeel, Olivier Tallon en Mathieu Defour t. VRT. 
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voorbij worden gegaan dat, gelet op de beperkte tijd waarover hij beschikt en het specifieke 
karakter van het televisiemedium, de televisiejournalist niet alleen meer beeldgericht doch ook 
selectiever mag en moet kunnen werken dan een journalist van de schrijvende pers”.448 Het respect 
voor de omroepvrijheid bleek voorts ook uit de erkenning van de Geschillenraad – met verwijzing 
naar de rechtspraak van het EHRM terzake – dat “in informatieve programma’s, zeker wanneer zij 
opiniërend willen werken … een zekere overdrijving of zelfs provocatie om tot een vruchtbare 
confrontatie van ideeën te komen en zo de verschillende opinies beter in de verf te zetten” is 
toegestaan.449

Gegrondverklaring - Die voorzichtigheid kwam ook tot uiting in de aarzeling van de Geschillenraad 
om klachten gegrond te verklaren. Dat gebeurde zoals gemeld slechts zeven keer. In een aantal 
gevallen wees de Geschillenraad op het eerste gezicht gegronde klachten in extremis toch nog af 
vanuit de overweging dat de decreetsverplichtingen “niet voldoende aanwijsbaar” geschonden 
waren. Zo concludeerde de VGRT bijvoorbeeld in een beslissing van 13 maart 2001: “Uit het 
voorgaande volgt dat in de gegeven omstandigheden van de zaak en in de argumenten van klager en 
verweerder, weliswaar elementen worden aangetroffen die, gewogen aan de beginselen van de 
journalistieke vrijheid, een aantasting van de algemeen gangbare journalistieke normen doen 
vermoeden, doch niet in die mate dat de grenzen van de journalistieke deontologie voldoende 
aanwijsbaar overschreden zijn.450

Sancties - Een belangrijk kenmerk van de Geschillenraad was de mogelijkheid om sancties te 
verbinden aan de gegrond bevonden klachten. Het ontbreken van die sanctiemogelijkheid is zoals 
gezegd vaak een belangrijk verwijt tegenover louter op zelfregulering berustende organen. In twee 
van de zeven gegrond verklaarde dossiers, beperkte de VGRT zich tot de vaststelling van de 
overtreding, zonder daar een sanctie aan te koppelen.451 In één van die beide gevallen oordeelde de 
Geschillenraad dat het niet uitnodigen van de voorzitter van het Vlaams Blok voor een debat niet 
redelijk kon worden verantwoord, maar achtte hij het niettemin “niet aangewezen om een sanctie op 
te leggen” aangezien “bij ontstentenis van een uitspraak van de Geschillenraad op het ogenblik van 
de gewraakte uitzending nog geen duidelijkheid bestond over het hiervoor beslechte geschilpunt en 
mede gelet op het uitermate complexe karakter van de problematiek”.452 In vijf gevallen werd de 
betrokken omroep wel vermaand. Twee keer ging het daarbij om zaken waarbij de spot was 
gedreven met het katholieke geloof. Een eerste keer in de eerder genoemde zaak tegen Studio Ket. 
In 1998 bracht dit nieuwsmagazine in een programma-onderdeel over Wacko-Winkels 
(handelszaken waarin minder alledaagse zaken worden verkocht) een reportage over een winkel van 
gewaden en rituele voorwerpen voor katholieke erediensten. Bij het tonen ervan werden ‘seksuele 
en andere associaties’ gemaakt. De Geschillenraad oordeelde dat hiermee, in strijd met de regels 
van de journalistieke deontologie, een levensbeschouwing op een onverantwoord provocerende 
wijze geridiculiseerd werd.453 In een tweede zaak werd klacht ingediend nadat in een satirisch 
programma op de VRT-radio ‘rechtstreeks verslag’ was uitgebracht over de Hemelvaart van 
Jezus.454 De Geschillenraad vermaande de VRT op grond van een schending van de regel van non-
discriminatie, daarbij argumenterend dat discriminatie ook kan blijken “uit buitensporige persiflage 

 
                                                 
 
448  VGRT 3 oktober 2001, nr. 15/2001, Vlaams Blok en G. Annemans t. VRT; VGRT 3 oktober 2001, nr. 16/2001, Vlaams 

Blok en F. Vanhecke t. VRT; VGRT 11 september 2002, nr. 05/2002, Vlaams Blok en Ph. Dewinter tegen VRT; VGRT 16 
oktober 2002, nr. 8/2002, De Cock t. VRT; VGRT 16 juni 2004, nr. 003/2004, B. Laeremans t. VRT. 

449  VGRT 29 mei 2002, nr. 004/2002, Vlaams Blok en Frank Vanhecke tegen VRT. 
450  VGRT 13 maart 2000, nr. 001/2000, D. Lootens-Stael t. TV-Brussel; Vergelijk ook: VGRT 29 maart 2000, nr. 003/2000, 

D. Lootens en E. Arckens t. TV-Brussel en VGRT 1 april 1998, nr. 001/98, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding t. N.V. Vlaamse Televisiemaatschappij.  

451  VGRT 16 oktober 2002, nr. 8/2002, De Cock t. VRT; VGRT 3 oktober 2001, nr. 016/2001, Vlaams Blok en F. Vanhecke t. 
VRT. 

452  VGRT 3 oktober 2001, nr. 016/2001, Vlaams Blok en F. Vanhecke t. VRT. 
453  VGRT 16 december 1998, nr. 005/1998, T. Osaer t. VRT. 
454  VGRT 4 oktober 2000, nr. 006/2000, De Bruyn t. VRT Radio. 
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van de kern van een levensbeschouwelijke overtuiging in een programma dat een spottende en 
humoristische kijk beoogt op actualiteit, politiek en media en uitgezonden wordt op een vrije dag op 
het middaguur”. In een arrest van 15 juni 2006 oordeelde de Raad van State echter dat deze 
argumentatie niet kon volstaan als motivering. Terecht wijst de Raad van State er op dat de 
beslissing van de Geschillenraad niet afdoende duidelijk maakte waarin de schending van het 
discriminatieverbod door de als buitensporig bestempelde persiflage dan wel bestond.455  

In één geval koppelde de Geschillenraad aan zijn vermaning ook de verplichting om zijn beslissing 
twee maal voor te lezen op de betrokken radiozender. Dat de Geschillenraad hier wel die stap 
durfde zetten, hangt zonder twijfel samen met het feit dat dit meteen ook de enige zaak waarin de 
Geschillenraad tot een vermaning kwam op grond van een schending van het verbod om in de 
programma’s aan te sporen tot haat. Aanleiding tot deze beslissing waren twee opeenvolgende 
uitzendingen van de ‘D&O-Ochtendshow’ van Q-Music waarin de presentatoren een 
scheldcampagne hadden gelanceerd tegen de Amerikaanse tennissters Venus en Serena Williams. In 
hun commentaren naar aanleiding van de Australian Open bedachten de presentatoren de zusters 
met een reeks scheldwoorden, gaande van ‘lelijk wijf’, ‘hulk’, ‘buitenaards wezen’ tot ‘bosaap’ en 
‘lelijke aap’. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding bracht de zaak 
onder de aandacht van de Vlaamse Geschillenraad. Het Centrum argumenteerde, met verwijzing 
naar racistische websites en rechtspraak op grond van de antiracismewet, dat termen als ‘bosaap’ en 
‘lelijke aap’ duidelijk racistisch getint zijn. De Geschillenraad volgde die argumentatie over de hele 
lijn. De Raad noemde de uitspraken “op een grove wijze beledigend voor al onze niet-blanke 
medeburgers. De vulgaire taal die in de uitzendingen werd aangewend, draagt bij tot het banaliseren 
van racistisch taalgebruik.” De verontschuldigingen van de presentatoren voor het feit dat hun 
woorden misschien verkeerd waren overgekomen en een interview met een luisteraar die had 
aangegeven gekwetst te zijn door het sluipend racisme in het taalgebruik van de presentatoren, 
volstonden niet “om de indruk weg te nemen dat het hier om kwetsende, racistische uitlatingen ging 
die onder geen enkel beding kunnen, in welke uitzending dan ook”. Bijgevolg beval de 
Geschillenraad de Vlaamse Mediamaatschappij om zijn vermaning gedurende twee opeenvolgende 
werkdagen voor te lezen in de D&O-Ochtendshow.456  

Voor de Geschillenraad was een dergelijke uitspraak een primeur. Toch was het niet het eerste 
Vlaamse toezichtorgaan dat een omroep verplichtte om een beslissing op antenne voor te lezen. De 
Vlaamse Kijk- en Luisterraad legde eerder dat jaar de VRT een soortgelijke verplichting op nadat 
hij de VRT op de vingers had getikt voor uitspraken van een praatgast in een Radio I-programma.457

2.1.1.3. De Geschillenraad en de beoordeling van de journalistieke deontologie  

Het punt dat ons het meest aanbelangt is de houding van de Geschillenraad ten opzichte van de 
journalistieke deontologie in de informatieve programma’s van de omroepen. Uit de ‘jurisprudentie’ 
van de Geschillenraad blijkt alvast dat dit meteen ook het belangrijkste aspect van diens 
bevoegdheid uitmaakte.458 Op beide punten verschaften de mediadecreten weinig 
aanknopingspunten, zodat de Geschillenraad hieromtrent een eigen jurisprudentie diende op te 
bouwen.  

 
                                                 
 
455  R.v.St. 15 juni 2006, nr. 160.106, VRT t. de Vlaamse Regulator voor de Media (als rechtsopvolger van de Vlaamse 

Geschillenraad voor Radio en Televisie). 
456  VGRT 5 maart 2003, nr. 005/2003, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding t. VMM. 
457  VKLRT 4 februari 2003, nr. 2003/001, L. CALUWÉ t. VRT. De uitspraken van Chris DUSAUCHOIT werden overigens ook de 

Geschillenraad voorgelegd. Die verklaarde de klacht echter onontvankelijk bij gebrek aan een belang of benadeling in 
hoofde van de klager, zie VGRT 5 februari 2003, nr. 001/2003, K. GODDERIS t. VRT en 5 maart 2003, nr. 003/2003, L. 
CALUWÉ t. VRT.  

458  D. VOORHOOF, “De Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie en de bewaking van de journalistieke deontologie op de 
Vlaamse omroepen”, in X. (ed.), Jaarboek van het interuniversitair centrum mensenrechten 1997-99, Antwerpen, Maklu, 
2001, 104-105. 
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INFORMATIEVE PROGRAMMA’S - In de mediadecreten golden tot voor kort zoals gezegd uiteenlopende 
formuleringen. Nu eens was het de ‘uitgezonden informatie’ (oud artikel 33), dan weer ‘de 
journaals’, ‘de programma’s van de nieuwsdienst’ of ‘de informatieprogramma’s, de mededelingen 
en de programma’s met een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve 
programmaonderdelen’ waaraan grenzen werden gesteld. De jurisprudentie van de Geschillenraad 
had alvast de verdienste om geen van deze concepten al te strikt in te vullen. De bevoegdheid over 
informatieve programma’s werd zonder aarzelen uitgebreid tot ‘infotainment’.459 Doorslaggevend 
was dat het betwiste programmaonderdeel of programma tot hoofddoelstelling had informatie te 
verstrekken.460 Het gekozen programmaformat of de oorsprong van het programma waren daaraan 
ondergeschikt. Bij de behandeling van een klacht tegen een – op zich niet actualiteitsgebonden item 
– uit Studioket, het nieuwsprogramma van de jongerenzender van de VRT, benadrukte de 
Geschillenraad zo ook dat het feit dat het informatieve programma in functie van de 
jongerendoelgroep naar inhoud en vorm een eigen stijl vertoonde, verschillend van die van de 
nieuwsdienst, niets afdeed aan de verplichtingen inzake journalistieke deontologie: “Meer zelfs, 
ofschoon de decreetgever in vermeld artikel - met betrekking tot de verplichting de normen inzake 
journalistieke deontologie te eerbiedigen - volgens de tekst uitsluitend refereert aan de programma’s 
van ‘de nieuwsdienst’, is de Geschillenraad van oordeel dat het met de bedoeling van de 
decreetgever in strijd zou zijn een omroep toe te staan aan de regels van journalistieke deontologie 
voorbij te gaan wanneer een informatief programma niet bij de nieuwsdienst is ondergebracht of 
omdat zou zijn nagelaten de door het decreet opgelegde deontologische code vast te stellen. De 
Geschillenraad acht derhalve de regels van onpartijdigheid, waarheidsgetrouwheid en journalistieke 
deontologie op de bestreden uitzending van toepassing”.461 Ook bij andere gelegenheden benadrukte 
de Geschillenraad dat “de keuze van een meer onderhoudende, in sommige programma’s zelfs 
ludieke vorm om meningen te ventileren omtrent maatschappelijke onderwerpen met een 
onmiskenbare actualiteitswaarde”, de audiovisuele media niet kon ontslaan van de decretale 
verplichtingen omtrent de informatieve programma’s. Ook politieke debatten of programmaformats 
waarbij vooral praatgasten of het publiek aan het woord gelaten werd, werden door de 
Geschillenraad onder de notie informatieve programma’s gebracht. De Geschillenraad benadrukte 
dat ook in die gevallen de omroep terzake een belangrijke verantwoordelijkheid behield, 
“inzonderheid door de keuze van het concept, de keuze van wie aan het woord gelaten wordt en de 
keuze van de getoonde fragmenten”.462

JOURNALISTIEKE DEONTOLOGIE - Over de omschrijving van wat onder de ‘normen van de journalistieke 
deontologie’ moest worden verstaan, heeft de Geschillenraad minder expliciet uitspraak gedaan. De 
mediadecreten zelf boden op dit punt allerminst duidelijkheid. Sommige deontologische beginselen 
– de plicht tot waarheidsgetrouwheid – kregen een bijzondere vermelding; op andere punten 
verwezen de mediadecreten naar vage concepten als “de normen inzake journalistieke deontologie 
zoals vastgelegd in een deontologische code (voor de programma’s van de nieuwsdienst van de 
VRT) of “de gangbare normen inzake journalistieke deontologie, met waarborgen voor 
onpartijdigheid en redactionele onafhankelijkheid zoals vastgelegd in een redactiestatuut” (als 
voorwaarde waaraan de journaals van de regionale omroepen en ‘de uitgezonden informatie’ van de 
particuliere radio-omroepen moesten voldoen opdat die zender erkend zou kunnen worden en 
blijven). 

 
                                                 
 
459  Zie bijvoorbeeld: VGRT 1 april 1998, nr. 001/1998, C.G.K.R. t. VTM, T.B.P. 1998 (weergave), 507. H. COREMANS op de 

hoorzitting over het voorstel van de heer Michel Doomst houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten 
betreffende de radio-omroep en de televisie - Verslag, Parl. St. Vl. R. 1997-98, nr. 828/5, 20. 

460  VGRT 29 mei 2002, nr. 004/2002, Vlaams Blok en Frank Vanhecke tegen VRT; VGRT 21 januari 2004, nr. 002/2004, 
Vlaams Blok en Frank Vanhecke t. VRT; beslissing nr. 1/98 van 1 april 1998 

461 VGRT 16 december 1998, nr. 005/98, T. Osaer t. VRT. 
462  VGRT 21 januari 2004, nr. 002/2004, Vlaams Blok en Frank Vanhecke t. VRT. 
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Deontologie versus onpartijdigheid - In een beslissing van 2000 had de VGRT alvast de gelegenheid 
om het verschil tussen de journalistieke deontologie en onpartijdigheid toe te lichten: “De vrijheid 
van de omroepen inzake informatieve programma’s wordt door de gecoördineerde decreten niet 
uitsluitend begrensd door de journalistieke deontologie, maar ook door de regel van de 
onpartijdigheid van de informatie. Partijdigheid schendt de journalistieke deontologie in de regel 
niet, doch wel een bindende regel waarvan de schending door de Geschillenraad kan worden 
gesanctioneerd. Binnen het systeem van erkenningen, waarin bovendien voor elke regio slechts één 
televisieomroep wordt erkend, is deze verplichting tot onpartijdigheid niet strijdig met artikel 10 
EVRM. Ze kan in een democratische samenleving nodig worden geacht in het belang van de 
rechten van anderen.”463

Toepassingen - In diverse zaken maakte de Geschillenraad toepassing van algemene principes uit de 
journalistieke deontologie. Zo maakte de Geschillenraad in de zonet geciteerde zaak toepassing van 
regel 3 uit de Verklaring der plichten en rechten van de journalist (“Alleen informaties publiceren 
waarvan de oorsprong bekend is; geen essentiële informaties schrappen, noch tekst of documenten 
verdraaien”)464 en de verplichting om onjuist gebleken informatie recht te zetten.465 Met betrekking 
tot het recht van weerwoord preciseerde de Geschillenraad dat het feit dat een partij ter sprake komt 
in een bepaalde uitzending, haar niet automatisch een recht van weerwoord verleent.466 In een 
beslissing van februari 2003 werd een regionale zender vermaand omdat deze voorbij was gegaan 
aan de verplichting om de juistheid van veronderstellingen te onderzoeken en de principes van 
woord en wederwoord naast zich had neergelegd.467

EVALUATIE - Deze en eerder geciteerde uitspraken van de Geschillenraad illustreren in ieder geval 
dat een door de overheid bij decreet ingesteld orgaan genuanceerde en afgewogen inhoudelijke 
oordelen kan vellen over de mediaberichtgeving, zonder meteen te vervallen in ongewenste 
beperkingen van de vrije meningsuiting. De Geschillenraad heeft zich steeds bewust getoond van de 
mogelijke gevaren van een al te voortvarend beperkend optreden ten aanzien van de omroepen en 
heeft steeds respect getoond voor de eigenheid van de audiovisuele media. Mogelijk speelde de 
gemengde samenstelling daarin een rol. Dat alles verklaart allicht ook waarom de Geschillenraad 
lange tijd “zonder noemenswaardig verzet vanuit de sector van de media of de journalistiek” heeft 
kunnen werken.468 Pas sinds het einde van de jaren negentig, niet toevallig naarmate de 
activiteitsgraad van de Geschillenraad toenam, werden vragen gesteld bij de opdracht van de 
Geschillenraad.  

Maar het overzicht van de jurisprudentie illustreert ook de mogelijke problemen die voortvloeien uit 
de toekenning van een dergelijke algemene toezichtfunctie aan een door de overheid ingesteld 
orgaan. In een beslissing van 16 oktober 2002 omschreef de VGRT de deontologische regels voor 
journalisten als “de regels die door de betrokkenen vrij algemeen worden erkend. Het gaat niet om 
in wetteksten neergelegde regels, maar om gewoonterecht. In dit verband kan bijvoorbeeld worden 
verwezen naar de Verklaring der plichten en rechten van de journalist, aanvaard door de 
Internationale Federatie van Journalisten op het congres van Istanboel van 1972, of naar de Code 
van journalistieke beginselen, aangenomen door de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten 

 
                                                 
 
463  VGRT 29 maart 2000, nr. 003/2000, D. Lootens en E. Arckens t. TV-Brussel. 
464  Opgemerkt moet wel worden dat de redactie in casu de oorsprong van de gebruikte beelden wel kende, maar dat in de haast 

archiefbeelden waren hergebruikt die in de nieuwe context verkeerd geïnterpreteerd konden worden. VGRT 16 oktober 
2002, nr. 007/2002, Edmond De Vrij t. VMM. 

465 VGRT 16 oktober 2002, nr. 007/2002, Edmond De Vrij t. VMM. Opgemerkt moet worden dat de Code van journalistieke 
beginselen eigenlijk van 1982 dateert. 

466  VGRT 2 mei 2001, nr. 006/2001, P. Herman t. VRT; VGRT 24 april 2002, nr. 3/2002, P. Herman t. VRT. 
467  VGRT 5 februari 2003, nr. 002/2003, Gemeente Rumst t. ATV. 
468  D. VOORHOOF, “De Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie en de bewaking van de journalistieke deontologie op de 

Vlaamse omroepen”, in X. (ed.), Jaarboek van het interuniversitair centrum mensenrechten 1997-99, Antwerpen, Maklu, 
2001, 83. 
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in België in 1992 (beide gepubliceerd in de Journalist, juni 1999)”.469 Daarmee onderwees de 
Geschillenraad zelf het open karakter van de toetsingsnorm die hem was toevertrouwd.  

Achter een dergelijke algemene bevoegdheid van een door de overheid ingericht orgaan als de 
Geschillenraad inzake journalistieke deontologie gaan twee mogelijke problemen schuil. Een eerste 
mogelijk bezwaar heeft betrekking op de opportuniteit van de overlapping tussen de bevoegdheid 
van de Geschillenraad en de werking van de eigen zelfregulerende organen van de journalistieke 
beroepsgroep. Onder meer vanuit de journalistenverenigingen werd dit herhaaldelijk aangekaart als 
een bron van verwarring en een mogelijke oorzaak van uiteenlopende interpretaties van de 
beroepsregels. Hier en daar werd het dubbele toezichtmechanisme ten aanzien van de audiovisuele 
media ook gezien als een vorm van ‘over-controle’.470 De praktijk toonde in ieder geval wel aan dat 
het risico op tegenstrijdige uitspraken daarbij niet denkbeeldig was. Zo oordeelde de Geschillenraad 
over een discussieprogramma van de commerciële omroep dat het de grenzen van de journalistieke 
deontologie niet voldoende aanwijsbaar had overschreden, terwijl de toenmalige Raad voor 
Deontologie van de journalistenvereniging tot de conclusie kwam dat de programmamakers wel 
degelijk onvoldoende rekening gehouden hadden met een aantal deontologische normen.471 Over 
het algemeen kan worden vastgesteld dat de Geschillenraad zich terughoudender opstelde dan de 
eigen journalistieke toezichtorganen, zowel op het vlak van de ontvankelijkheidsvoorwaarden als 
wat de inhoudelijke beoordeling van klachten betrof. Naar de ontvankelijkheid toe werd de 
decretale vereiste van benadeling of belang zoals gemeld strikt ingevuld. Bij de beoordeling ten 
gronde komt de Geschillenraad niet zo snel tot een gegrond verklaring. In een aantal gevallen hield 
de Geschillenraad het bij de vaststelling dat de journalistieke deontologie ‘niet voldoende 
aanwijsbaar’ geschonden was.472  

Dat er meerdere toezichthouders zijn ten aanzien van de journalistieke deontologie kan op zich geen 
slechte zaak genoemd worden. De deontologie moet juist levend gehouden worden door een 
voortdurende confrontatie van de dagdagelijkse realiteit met de regels van het beroep. Dat 
daarenboven de eigen journalistieke organen die oordelen over de beroepsregels doorgaans strenger 
zijn dan de oordelen van de Geschillenraad hoeft evenmin een probleem te zijn. De Romeinen 
vatten dat verschil tussen ethische regels en rechtsregels al krachtig samen in het adagium: “Non 
omne quod licet honestum est” (niet alles wat is toegelaten, is eervol). Het logische gevolg is dat - 
zoals de Nederlandse professor Schuijt het uitdrukte - “het journalistieke geweten (…) in het 
algemeen strenger (is) dan het recht”.473 Deontologische normen zijn per definitie open normen die 
ruimte laten voor discussie en verfijning voor en door deontologische raden. Ook de finaliteit van 
het toezicht is verschillend. Voor de ene primeert het toezicht op de naleving van de decretale 
bepalingen door de omroepen; voor de andere primeert de opinievorming omtrent de beroepsregels. 
Zolang die doelstelling duidelijk van elkaar onderscheiden worden, kunnen ook correcte 
verwachtingen worden geformuleerd. Van een door de overheid ingesteld orgaan, moet of kan dan 

 
                                                 
 
469 VGRT 16 oktober 2002, nr. 007/2002, Edmond De Vrij t. VMM. Opgemerkt moet worden dat de Code van journalistieke 

beginselen eigenlijk van 1982 dateert. 
470  Recent nog in F. VOETS, Activiteitenverslag Raad voor de Journalistiek 2005. 
471  Met name de deontologische aanbevelingen van de werkgroep media en migranten binnen de AVBB die onder meer 

oproepen om bij de berichtgeving over allochtonen niet nodeloos te veralgemenen, te polariseren, te problematiseren en te 
dramatiseren. Ook de kritische omkadering, onder meer een duidelijke voorstelling van de deelnemers, liet volgens de Raad 
voor Deontologie te wensen over. Overigens illustreerde deze zaak ook dat de Geschillenraad en de deontologische raad 
elkaar vonden in de uitbreiding van het concept ‘informatieve programma’s tot infotainment. Raad voor Deontologie 20 
augustus 1998, De Journalist 1999, afl. 2, 20-21. 

472  Zie hoger, voetnoot 450. D. VOORHOOF, “De Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie: het moeilijke evenwicht 
tussen journalistieke vrijheid en dwingende bepalingen inzake niet-discriminatie, onpartijdigheid en de naleving van 
journalistieke deontologie”, Auteurs & Media 2000, 482. 

473  G.A.I. SCHUIJT, “Journalistieke ethiek en recht”, in SNIJDERS, M.L. en VAN DIJCK, J. (eds.), Ethiek in de journalistiek, 
Amsterdam, Cramwinckel, 1995, 81-97, geactualiseerde versie van 1998 op www.ivir.nl. 

 496



H1. Juridisch kader 
 

ook niet verwacht worden dat het een vooraanstaande rol zou spelen in de uitwerking van de 
journalistieke deontologie in de audiovisuele sector.474

Het ware gevaar zit met andere woorden in de mogelijke rolverwarring die ontstaat wanneer een 
door de overheid ingesteld orgaan sancties kan opleggen op grond van vage journalistiek-ethische 
principes. Belangrijker is dan ook het tweede probleem dat is opgeworpen met betrekking tot de 
bevoegdheid van de Geschillenraad inzake deontologie. In de rechtsleer is terecht gewezen op de 
slappe koord tussen recht en deontologie waarop de Geschillenraad verplicht was te balanceren.475 
Wanneer een door de overheid ingesteld orgaan met een decretaal toegekende 
sanctioneringsbevoegdheid oordeelt, dan moet het werken met een juridisch referentiekader, waarin 
niet de wenselijkheid voorop staat, maar beperkingen slechts mogelijk zijn voor zover zij voldoen aan 
de vereisten van artikel 10, tweede lid EVRM.476 Vereist is dan met name dat de beperking van de vrije 
meningsuiting die ongetwijfeld volgt uit de beslissingen van een orgaan als de Geschillenraad voorzien 
is wij wet en noodzakelijk is in een democratische samenleving ter bescherming van een aantal met 
name genoemde belangen. Echter, zoals de Vlaamse Mediaraad recent opmerkte (daarbij Dirk 
Voorhoof parafraserend): “Het nemen van enige vorm van sanctie door een overheidsorgaan 
exclusief op basis van zeer open bepalingen van journalistieke deontologie die zich nadrukkelijk 
buiten het recht situeren, kan niet beschouwd worden als te voldoen aan de eis ‘voorzien bij wet’ 
zoals bepaald in art. 10 EVRM (met de daaraan verbonden eisen ook van ‘voldoende precies 
geformuleerd’)”.477

Mede vanuit die redenering werd het toezicht inzake journalistieke deontologie recent onttrokken aan 
het overheidstoezicht en volledig in handen gelegd van de Raad voor de Journalistiek (naast uiteraard 
de gewone rechtsmiddelen).  

2.1.2. Vlaams Commissariaat voor de Media478  
OPDRACHT - Het Vlaams Commissariaat voor de Media werd opgericht bij decreet van 17 december 
1997.479 Het Commissariaat moest opnieuw eenheid brengen in de uitvoering van het mediabeleid. 
Zijn takenpakket was dubbel. In de eerste plaats werd het belast met de toekenning, de wijziging, de 
intrekking en de schorsing van de media-erkenningen, -machtigingen, -vergunningen en -
toelatingen.480 Daarnaast stond het in voor de controle op de naleving van de bepalingen van de 

 
                                                 
 
474  D. VOORHOOF, “De Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie en de bewaking van de journalistieke deontologie op de 

Vlaamse omroepen”, in X. (ed.), Jaarboek van het interuniversitair centrum mensenrechten 1997-99, Antwerpen, Maklu, 
2001, 105; 

475  D. VOORHOOF, “De Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie en de bewaking van de journalistieke deontologie op de 
Vlaamse omroepen”, in X. (ed.), Jaarboek van het interuniversitair centrum mensenrechten 1997-99, Antwerpen, Maklu, 
2001, 105; D. VOORHOOF, “De Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie: het moeilijke evenwicht tussen 
journalistieke vrijheid en dwingende bepalingen inzake niet-discriminatie, onpartijdigheid en de naleving van journalistieke 
deontologie”, Auteurs & Media 2000, 483. 

476  G.A.I. SCHUIJT, “Journalistieke ethiek en recht”, in M.L. SNIJDERS en J. VAN DIJCK (eds.), Ethiek in de journalistiek, 
Amsterdam, Cramwinckel, 1995, 81-97, geactualiseerde versie van 1998 op www.ivir.nl. 

477  Vlaamse Mediaraad, Advies nr. 2005/ 002 betreffende het voorontwerp van decreet houdende de oprichting van het 
publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende 
wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio en televisie, Brussel, 9 mei 2005. 

478  De werking en het statuut van het Vlaams Commissariaat was tot voor kort opgenomen in Titel V bis (art. 116bis t.e.m. 
octies) van de Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd bij Besluit van de Vlaamse Regering 
van 25 januari 1995, B.S. 30 mei 1995, zoals bekrachtigd bij Decreet 8 maart 1995, B.S. 31 mei 1995, err. B.S. 31 oktober 
1995. D. VOORHOOF, “Vijf jaar Vlaams Commissariaat voor de Media (V.C.M.)”, Auteurs & Media 2003, afl. 6, 433-447. 

479  Decreet Vl. Parl. 17 december 1997 betreffende het Vlaams Commissariaat voor de Media en de Vlaamse Mediaraad, B.S. 
13 maart 1998 (inwerkingtreding: 15 juli 1998); Besluit Vl. Reg. 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure 
voor het Vlaams Commissariaat voor de Media, B.S. 20 augustus 1998; Reglement van orde van het Vlaams 
Commissariaat voor de Media van 17 juli 1998, B.S. 20 oktober 1998.  

480  Voorheen gebeurde deze toekenning door de Vlaamse Regering, na advies van de Vlaamse Mediaraad. In 2003 werd de 
bevoegdheid inzake het verlenen van erkenningen aan particuliere radio-omroepen teruggegeven aan de Vlaamse regering 
(Decreet van 4 juni 2003, B.S. 19 juni 2003). 
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Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, althans voor zover dat toezicht niet 
aan andere toezichthouders was toevertrouwd. Werden zo onder meer toe de toezichtstaken van het 
Vlaams Commissariaat gerekend: de controle op de naleving van de voorwaarden van de 
zendvergunningen en erkenningen en de controle op de naleving van de bepalingen inzake reclame 
en sponsoring. Dat ruim omschreven takenpakket diende te worden verdeeld onder drie 
commissarissen, die deze verantwoordelijkheid slechts bovenop hun gewone beroepsbezigheden 
opnamen. De aanstelling van de leden gebeurde door de Vlaamse regering voor een termijn van zes 
jaar.  

JURIDISCHE AARD - Van bij zijn ontstaan was er onduidelijkheid over het statuut van het Vlaams 
Commissariaat. Naar aanleiding van een beroep tot schorsing bij de Raad van State ten aanzien van 
één van zijn beslissingen, beslechtte de Raad van State de discussie. Voortgaand op de 
hoofdopdracht van het Commissariaat - het afgeven, schorsen en intrekken van vergunningen - 
moest volgens de Raad van State worden aangenomen dat het VCM een administratieve overheid 
was. Het toezicht op de naleving van de mediadecreten en het afdwingen ervan kon volgens de 
Raad van State slechts als een afgeleide van die beleidsopdracht worden beschouwd en deed dus 
niets af aan de kwalificatie als administratieve overheid.481 Overtuigender was het argument dat het 
Vlaams Commissariaat weliswaar in casu had geoordeeld na een klacht, maar dat het, mede in het 
licht van zijn bevoegdheid om ambtshalve op te treden, geenszins gebonden was door de omvang 
van die klacht.  

TOEZICHT OP DE REGELGEVING - Het afleveren van vergunningen en erkenningen vormde duidelijk het 
zwaartepunt van de opdracht van het VCM. Maar daarnaast beschikte het Commissariaat ook over 
de mogelijkheid om hetzij ambtshalve, hetzij op vraag van de regering, hetzij na een schriftelijke 
klacht, eventuele overtredingen van de Vlaamse mediawetgeving te sanctioneren. Het 
Commissariaat had op dit punt de residuaire bevoegdheid: de toezichtstaak bleef beperkt tot die 
bepalingen van de mediadecreten waarvoor niet uitdrukkelijk een andere toezichthouder was 
aangewezen. Een gegrond bevonden klacht kon aanleiding geven tot verschillende sancties: de 
waarschuwing met de vraag de overtreding stop te zetten; de verplichting (op straffe van een 
administratieve geldboete) om de uitspraak van het Commissariaat op kosten van de in gebreke 
gestelde overtreder uit te zenden op het tijdstip en de wijze te bepalen door het Commissariaat, de 
verplichte publicatie van de beslissing in dag- en/of weekbladen, op kosten van de in gebreke 
gestelde overtreder; een administratieve geldboete of de schorsing of intrekking van een 
machtiging, vergunning of erkenning.  

2.1.3. De Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie 

2.1.3.1. Situering en bevoegdheid 

SITUERING - Onder het hoofdstuk ‘Bescherming van minderjarigen en openbare orde’ verplicht 
artikel 22 van de Televisierichtlijn uit 1989 de Europese lidstaten om omroepprogramma’s te 
voorkomen die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig 
zouden kunnen aantasten, met name programma’s waarin pornografische scènes of beelden van 
nodeloos geweld voorkomen.482 De decretale basis voor de realisatie van deze doelstellingen werd 

 
                                                 
 
481  R.v.St. (12de k.) 25 november 1999, Auteurs & Media 2000, afl. 3, 326-327. 
482  Artikel 22 van de Richtl. EG 89/552 ‘Televisie zonder grenzen’ van 3 oktober 1989, Pb. L. 17 oktober 1989, 289/93, 

gewijzigd bij Richtl. EG 97/36 van 30 juni 1997, Pb. L. 30 juli 1997, 202/60. Zie ook de Resolutie betreffende een aantal 
maatregelen in verband met kinderen en televisie, Parl. St. Vl. Parl. 1995-96, nr. 264/6 (tekst aangenomen door de plenaire 
vergadering op 10 juli 1996) waarin de Vlaamse regering gevraagd werd om “3° de bevoegdheid van de Vlaamse 
Geschillenraad voor Radio en Televisie te verruimen tot de beoordeling van klachten over programma’s op basis van de 
voorschriften van artikel 78 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 
1995” en “5° gedurende een overgangsperiode van één jaar een kijkerstelefoon en -adres binnen de media-administratie te 
installeren waar de positieve en negatieve kijkkritiek op een professionele wijze wordt geregistreerd en geanalyseerd om op 
die manier richtinggevend te zijn voor een vernieuwing van het beleid en de regelgeving”.  
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gelegd in artikel 78, §1 (nu: 96 § 1) van de gecoördineerde mediadecreten. Dat artikel verbiedt 
omroepen om programma’s of aankondigingen van programma’s uit te zenden die de lichamelijke, 
geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, 
inzonderheid programma’s met pornografische scènes of met nodeloos geweld. Dit principiële 
verbod geldt eveneens voor programma’s of programma-aankondigingen waarvan gevreesd wordt 
dat zij weliswaar niet tot een ernstige aantasting zullen leiden, maar toch schade kunnen toebrengen 
aan de ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door 
technische maatregelen gewaarborgd wordt dat minderjarigen in het zendgebied die programma’s 
normaliter niet kunnen zien of beluisteren. Maar bij gebrek aan een reëel toezicht bleef de 
bescherming van minderjarigen tegen schadelijke televisie-uitzendingen lange tijd dode letter. 
Daaraan kwam een einde met de oprichting van Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor radio en 
televisie. 

OPRICHTING KIJK- EN LUISTERRAAD - Gezegd moet worden dat de oprichting van die Raad fel 
gecontesteerd was in het Vlaams Parlement. Bijna zond de plenaire vergadering het voorstel terug 
naar de Commissie media voor heroverweging. Daarbij stond niet de doelstelling van de nieuwe 
regeling ter discussie, maar wel het feit dat hiervoor opnieuw een afzonderlijk toezichtsorgaan in 
het leven werd geroepen. De kritiek werd gevoed door een dringend advies van de Vlaamse 
Mediaraad, waarin deze ‘de installatie van de zoveelste raad’ betreurde en wees op de nadelige 
gevolgen van een dergelijke versnippering voor de coherentie van het mediabeleid, in het bijzonder 
nu nog maar pas een Vlaams Commissariaat voor de Media werd opgericht om de taken van 
vroeger bestaande en intussen opgeheven raden te centraliseren.483 In de plenaire vergadering werd 
ook opnieuw de mogelijkheid geopperd om de bescherming van minderjarigen aan de 
Geschillenraad toe te vertrouwen.484 Maar de meerderheid van de parlementsleden kon uiteindelijk 
toch worden overtuigd van de gemaakte keuzes. Ook de Commissie Media was in de eerste 
voorstellen immers vertrokken van een uitbreiding van het takenpakket van de VGRT, eventueel 
door de toevoeging van een bijkomende kamer.485 Inmiddels was immers gebleken dat dat orgaan 
op dat ogenblik niet overliep van het werk (tussen de opstart in 1991 en 1998 werden 10 klachten 
behandeld) en veel moeite had om voldoende bekendheid te verwerven om dat aantal te doen 
toenemen.486 Maar uiteindelijk was de Commissie Media er toch van overtuigd geraakt dat het 
bijzondere en het delicate karakter van de opdracht de creatie vereiste van een nieuw 
toezichtorgaan, met een bijzondere samenstelling.487 Die visie werd versterkt door de waarschuwing 
van de voorzitter van de Geschillenraad dat het toezicht op de regels ter bescherming van 
minderjarigen zo weinig aansloot bij de initiële opdracht en samenstelling van de Geschillenraad dat 

 
                                                 
 
483  Vlaamse Mediaraad, Advies 1999/002 met betrekking tot het Voorstel van decreet van de heer Michel DOOMST houdende 

wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, 15 maart 1999. De 
discussie over de mogelijke overlap spitste zich volledig toe op de mogelijke overlap met twee andere toezichtsorganen: het 
Vlaams Commissariaat voor de Media en de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie. Daarbij moet worden 
aangestipt dat er nog op andere punten overlappingen waren, bijvoorbeeld met de werking van het Vlaams 
Kinderrechtencommissariaat dat weliswaar geen sanctionerende bevoegdheid heeft, maar wel een advies- en 
ombudsfunctie vervult in alle aangelegenheden die de bescherming van minderjarigen betreffen. 

484  Ook in de Resolutie die aan de basis had gelegen van de oprichting van een nieuw orgaan, werd in de eerste plaats gedacht 
aan een verruiming van de opdracht van de Geschillenraad. Zie voetnoot 482. 

485  Voorgesteld was om de Geschillenraad op te delen in twee kamers, waarvan de eerste zich zou inlaten met klachten “in 
verband met discriminatie en het toepassen van eerlijke journalistieke deontologie” en de tweede zich zou “moeten 
bezighouden met de beoordeling van de inhoud van de programma’s”.  

486  Voorstel van decreet houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de radio-omroep en de 
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 - Verslag namens de Commissie voor Mediabeleid, Parl. St. Vl. Parl. 1997-98, 
nr. 828/5; Hoorzitting over het voorstel van de heer Michel DOOMST houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de 
decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, Parl. St. Vl. Parl. 1997-98, nr. 
828/5, 20 e.v. 

487  Voorstel van decreet (M. DOOMST) houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de radio-
omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, Parl. St. Vl. Parl. 1997-98, 828/1 tot 5. 
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‘men de Geschillenraad daardoor als het ware zou denatureren’.488 Ook de plenaire vergadering kon 
uiteindelijk van dit standpunt worden overtuigd.489 Op 30 maart 1999 werd zo de oprichting van een 
Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie (VKLRT) een feit.490 Uiteindelijk zou die 
Kijk- en Luisterraad pas in 2001 operationeel worden.  

SAMENSTELLING - Zoals de Geschillenraad telde de Kijk- en Luisterraad negen leden die voor telkens 
voor vier jaar werden aangesteld door het Vlaams Parlement. Tijdens de parlementaire 
besprekingen was zoals gezegd veel belang gehecht aan de bijzondere expertise van de leden. Die 
zorg kwam tot uiting in de aanwezigheid van drie deskundigen inzake kinderpsychologie, 
kinderpsychiatrie of pedagogie en drie personen met een bijzondere deskundigheid vanuit hun 
betrokkenheid bij de belangen van gezinnen en kinderen. De Kijk- en Luisterraad telde geen 
vertegenwoordigers van de mediasector in zijn rangen. In toepassing van artikel 16 van zijn 
werkingsreglement kon de Raad wel te allen tijde een beroep doen op een deskundige. Opmerkelijk 
was ook dat de Kijk- en Luisterraad gedurende zijn vijf werkingsjaren nooit een volledige 
samenstelling heeft bereikt.491  

PROCEDURE - De procedure voor de behandeling van de ingediende klachten was sterk gelijklopend 
aan die van de Geschillenraad. Een belangrijk verschil was wel dat de VKLRT ambtshalve kon 
optreden én een groter sanctiearsenaal ter beschikking kreeg. Het meest opvallend was de 
mogelijkheid om administratieve geldboetes uit te spreken van 1250 tot en met 125.000 euro. 
Andere sanctiemogelijkheden waren: een waarschuwing met de vraag om de overtreding stop te 
zetten, een bevel om de uitspraak van de VKLRT uit te zenden of tel laten publiceren in dag- en/of 
weekbladen. Indien de VKLRT een duidelijke, belangrijke en ernstige bedreiging vaststelde voor de 
ontwikkeling van minderjarigen, kon hij de Vlaamse regering ook voorstellen om het doorgeven 
van het programma in kwestie te schorsen. Nog een verschilpunt was dat voor de ontvankelijkheid 
van klachten niet vereist was dat de klager een belang of benadeling aantoonde.492

2.1.3.2. Werking en evaluatie 

EVALUATIE - Ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen die aan de basis liggen van de creatie van 
de Kijk- en Luisterraad heeft deze instantie geen rol van betekenis vervuld in het medialandschap. 
Wie de som maakt van de door de VKLRT behandelde dossiers kan niet anders dan vaststellen dat 
het orgaan zijn doel voorbijgeschoten is. In de periode tussen 18 september 2001 (datum van de 
eerste beslissing) en 31 januari 2006 konden amper negen klachten worden behandeld. Daarbij werd 
slechts vier keer een uitspraak ten gronde gedaan. De overige klachten geraakten niet over de 
drempel van het ontvankelijkheidsonderzoek of werden nog voor de eindbeslissing weer 
ingetrokken. Vastgesteld moet ook worden dat van de negen klachten er twee afkomstig waren van 
politici en drie van middenveldorganisaties tegen drugs. De ‘gewone burger’ heeft de weg naar de 
Kijk- en Luisterraad nooit gevonden.  

ONONTVANKELIJKE KLACHTEN - Een eerste klacht uit 2001 een onderdeel van het Tv 1-programma 
‘Met andere woorden’ waarin kleuters werden aangespoord om voor de camera een pop uit te 
 
                                                 
 
488  Hoorzitting over het voorstel van M. DOOMST houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de 

radio-omroep en de televisie, Parl. St. Vl. Parl. 1997-98, nr. 828/50, 20-21. 
489  Hand. Vl. Parl., 16 maart 1999, 24 e.v. 
490  Ingevoegd bij artikel 9 Decr. Vl. Gem. 30 maart 1999 houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten 

betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, B.S. 11 mei 1999.  
491  Van de drie vooropgestelde deskundigen inzake kinderpsychologie, kinderpsychiatrie of pedagogie hadden er slechts twee 

zitting, van de twee magistraten slechts één. Zie de uiteenzetting van S. HOEBEKE, voorzitter van de VKLRT tijdens de 
hoorzitting betreffende eventuele suggesties ten aanzien van het beleid, met het Vlaams Commissariaat voor de Media, de 
Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie, de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie en de Vlaamse 
Mediaraad. Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 118/1, 6-7. 

492  VKLRT 22 december 2005, nr. 2005/002, Alliantie van Antwerpse Senioren t. VRT en Vlaams Platform tegen Drugs t. 
VRT. 
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kleden. Een dergelijke vorm van manipulatie was volgens de klager pervers en schadelijk voor de 
ontwikkeling van kinderen.493 De klacht werd “niet ontvankelijk, minstens ongegrond” bevonden. 
Hoewel de Mediadecreten, noch het reglement van orde van de Kijk- en Luisterraad een belang of 
benadeling vereisten voor de ontvankelijkheid van de klacht, merkte de VKLRT toch op dat de 
klager geen van beide had kunnen aantonen.494 Een tweede klacht in verband met de inhoud van een 
aantal teletekstpagina’s van VT4 en Kanaal 2 werd onontvankelijk verklaard omdat de Raad bij 
gebrek aan een concrete datum en tijdstip van uitzending in de onmogelijkheid verkeerde na te gaan 
wat de inhoud van die pagina’s was waartegen bezwaar werd aangetekend.495 Op 18 september 
2002 beoordeelde de Kijk- en Luisterraad een klacht tegen een Canvas-uitzending over 
bodybuilders, meer bepaald “de vertoning van een body-builder die in zijn broekje naar zijn 
geslachtslichaam grijpt om aan te tonen dat zijn piemel klein was gebleven, in tegenstelling tot zijn 
gespierd lichaam”. De klager noemt deze vertoning “banaal en onbeschaafd, rekening houdend met 
het uur van uitzenden”. Maar opnieuw moest de klacht onontvankelijk verklaard worden omwille 
van het ontbreken van de decretaal vereiste gegevens omtrent de datum en tijdstip van de 
uitzending.496 Een zaak die meer mogelijkheid tot debat in zich droeg, een klacht van het Comité 
‘Ouders tegen Drugs’ over een reportage over het roken van joints in het VTM-programma ‘Het 
Hart van Vlaanderen’, werd ingetrokken nadat de Vlaamse Mediamaatschappij had beloofd om in 
een nieuwe reportage toelichting te zullen geven bij het begrip cannabis.497 Ook in beslissing nr. 
2005/001 kon slechts worden vastgesteld dat de klacht na de hoorzitting zonder voorwerp was 
geworden, nu de zender in kwestie zich al bereid had getoond voortaan zorgvuldiger na te denken 
over het uitzendtijdstip van items over vibrators. Klaagster vond dat haar signaal daarmee zijn doel 
bereikt had en trok de klacht in.498 Naar aanleiding van een klacht van een Vlaams Parlementslid 
kreeg de Kijk- en Luisterraad de gelegenheid om zich uit te spreken over het showprogramma 
‘Eurosong for kids’ op Ketnet. Klaagster argumenteerde dat (de trailers van) het programma 
kinderen voorstelde als objecten van commerciële exploitatie en hen een vals beeld van glamour en 
roem voorschotelde.499 Opnieuw oordeelde de Raad evenwel dat de klacht “onontvankelijk is 
wegens onbevoegdheid van de Raad of minstens als ongegrond moet worden afgewezen”.500 
Overigens bracht het Vlaams Kinderrechtencommissariaat in diezelfde periode wél een omstandig 
advies uit over dergelijke programmaformats.501  

 
                                                 
 
493  VKLRT 18 september 2001, nr. 2001/001, J. DE VREE t. VRT. 
494 Zie de uiteenzetting van K. RIMANQUE, voorzitter van de VGRT, op de Hoorzitting betreffende eventuele suggesties ten 

aanzien van het beleid, met het Vlaams Commissariaat voor de Media, de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en 
Televisie, de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie en de Vlaamse Mediaraad. Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 
2004-05, nr. 118/1, 6. 

495  VKLRT 27 november 2001, nr. 2001/002, A. VAN LAERE t. Kanaal 2 en VT4. 
496  VKLRT 18 september 2002, nr. 2002/002, P. CLAUS t. VRT. 
497  VKLRT 19 februari 2002, nr. 2002/001, COMITÉ OUDERS TEGEN DRUGS t. VTM. 
498  VKLRT 22 februari 2005, nr. 2005/001, M. FRAETERS t. ATV. 
499  VKLRT 18 maart 2003, nr. 2003/002, M. HERMANS t. VRT. 
500  Het is opmerkelijk dat een orgaan dat over de mogelijkheid beschikt om administratieve geldboetes op te leggen tot 125000 

euro, geen scherper onderscheid maakt tussen de beoordeling van de ontvankelijkheid en de gegrondheid van een klacht. 
Zie in dat verband ook beslissing 2001/001, waarin de VKLRT besloot: “De klacht is toelaatbaar doch wordt afgewezen als 
onontvankelijk, minstens ongegrond in hoofde van de klagende partij wegens afwezigheid van belang of benadeling 
enerzijds en afwezigheid van enige ernstige aantasting van fysieke, mentale of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen 
anderzijds”. 

501  Vlaams Kinderrechtencommissariaat, advies 2002-2003/06, Eurosong voor kinderen, www.kinderrechten.be. Men kan zich 
overigens afvragen waarom de bekommernis om personen met een bijzondere deskundigheid inzake minderjarigen te 
betrekken bij de beoordeling van klachten, niet is opgevangen door aan te sluiten bij de adviesbevoegdheid van het 
Kinderrechtencommissariaat. Bij de bespreking is er wel even aan gedacht om de kinderrechtencommissaris te laten zetelen 
in de Geschillenraad, maar die idee werd afgewezen vanuit het argument dat deze geen rechter en partij kon zijn. 
Bovendien liet het decretaal kader van het Kinderrechtencommissariaat niet toe dat de kinderrechtencommissaris 
bijkomende mandaten zou opnemen. Een mogelijk alternatief had echter kunnen zijn om aan te knopen bij de reeds 
bestaande ombuds-, onderzoeks- en adviesfunctie van het kinderrechtencommissariaat. Klachten over de bescherming van 
minderjarigen tegen media-inhouden zouden zo voor advies kunnen worden overgemaakt aan het 
Kinderrechtencommissariaat. Dit zou het dossier kunnen onderzoeken vanuit het standpunt van de minderjarige, waarna 

 501



Deel 3. Journalistieke zelfregulering in België & Vlaanderen 

 

UITSPRAKEN TEN GRONDE - Geen van hoger vermelde klachten leidde met andere woorden tot een 
uitspraak ten gronde. In een andere zaak liet de Kijk- en Luisterraad evenwel zijn tanden zien. 
Opnieuw op vraag van een Vlaams volksvertegenwoordiger sprak de Raad zich uit over een 
interview in een Radio 1-programma.502 Gevraagd naar zijn reactie op de moord op Pim Fortuyn 
antwoordde de geïnterviewde, zelf een presentator van programma’s met een jeugdig publiek, dat 
hij “er toch geen slecht gevoel bij (had). Ik dacht van erger kwaad is voorkomen”. In een bijzonder 
mager en ongelukkig gemotiveerde beslissing van 4 februari 2003 achtte de Raad de klacht gegrond 
“om reden dat de VRT als openbare omroep de verantwoordelijkheid (draagt) over de inhoud van 
de uitzending en de wijze waarop de uitzending overkomt bij het publiek”.503 De Raad beperkte zich 
verder tot de mededeling dat het betrokken programma, dat ook voor kinderen toegankelijk was, 
wel degelijk van aard was om“de geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig 
aan te tasten in het kader van nodeloos geweld”. Dat volstond om te concluderen dat gezien “de 
omvang en de wijze van de gewraakte inbreuk” een sanctie zich opdrong. De openbare omroep 
kreeg bijgevolg het bevel om de uitspraak van de Kijk- en Luisterraad uit te zenden. Deze beslissing 
is weinig overtuigend. In de eerste plaats is de link met de bevoegdheid van de Kijk- en Luisterraad 
ter bescherming van minderjarigen erg zwak. Opmerkelijk in dat verband is bovendien dat de klacht 
ook was ingediend bij de Vlaamse Geschillenraad, die ze evenwel onontvankelijk had verklaard bij 
gebrek aan een belang of benadeling in hoofde van de klager. Hoewel de mediadecreten geen 
vereiste van benadeling of belang stellen voor de bevoegdheid van de Kijk- en Luisterraad, ging de 
Kijk- en Luisterraad toch op dit aspect in door te stellen dat de klager ‘als volksvertegenwoordiger 
en als vader’ wel degelijk een belang kon aantonen. De uitspraak van de VKLRT bleek vervolgens 
op gespannen voet te staan met de rechtspraak van het Hof Mensenrechten. De interviewer van 
dienst had zich immers tijdens de radio-uitzending uitdrukkelijk gedistantieerd van de uitlatingen 
van zijn praatgast, waarna deze toegaf dat zijn eerste reactie wellicht wat kort door de bocht was. In 
de lijn van de Jersild-rechtspraak van het EHRM kon de VRT dan ook niet worden aangesproken 
voor de uitspraken van de geïnterviewde.504 Niettemin vond de Kijk- en Luisterraad dat de openbare 
omroep verantwoordelijk kon worden gesteld voor de uitlatingen van de geïnterviewde. Het beroep 
voor de Raad van State over deze zaak is nog hangende. 

2.2. De hervorming van het toezicht op de Vlaamse audiovisuele media  

2.3.1. Nood aan hervorming 
NOOD AAN REORGANISATIE - Uit het bovenstaande mag blijken dat de regelgeving en het toezicht op 
de audiovisuele media en hun medewerkers in de loop der jaren uitgegroeid was tot een 
ingewikkeld kluwen van regels en toezichthouders. Een samenspel van factoren deed op het 
Vlaamse politieke niveau het besef groeien dat een reorganisatie van het mediatoezicht 
onafwendbaar was geworden.  

(1) Kritieken op de bestaande toezichthouders - Er was ten eerste heel wat kritiek ten overstaan van de 
bestaande toezichthouders. Een constante in de activiteiten van de Vlaamse Geschillenraad en de 

 
                                                 
 

het een gemotiveerd (niet-bindend) advies bezorgt aan de Vlaamse Geschillenraad, die vervolgens vanuit zijn gemengde 
journalistiek-juridische samenstelling de klacht verder kan onderzoeken en beslechten.  

502  Zonder meer illustratief voor de ondoorzichtigheid van het mediatoezicht was het feit dat de Vlaamse 
volksvertegenwoordiger die de klacht aanhangig had gemaakt zowel bij het Vlaams Commisaariaat voor de Media, als bij 
de VKLR en de VGRT aanklopte.  

503  VKLRT 4 februari 2003, nr. 2003/001, L. CALUWÉ t. VRT. 
504  Hof Mensenrechten, Jersild t. Denemarken, 23 september 1994, Publ. Eur. Court H.R., Serie A, afl. 298. In de Jersild-zaak 

behandelde dat Hof de zaak van een Deens televisiejournalist die een interview had gemaakt met een racistische groepering 
en vervolgens in zijn thuisland veroordeeld was wegens het bijdragen tot de verspreiding van racistische meningen. Het 
E.H.R.M. was evenwel van mening dat de man in zijn inleiding en door zijn houding tijdens het interview zich duidelijk 
gedistantieerd had van de standpunten van de geïnterviewden en dat het duidelijk niet zijn bedoeling was hun meningen te 
propageren. Met een meerderheid van twaalf tegen zeven stemmen kwam het Hof tot de conclusie dat deze veroordeling 
strijdig was met artikel 10 EVRM. 
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Kijk- en Luisterraad was een algemeen gebrek aan bekendheid en een absoluut tekort aan middelen 
om daar verandering in te brengen. Het Vlaams Commissariaat voor de Media, dat herhaaldelijk 
zijn gebrek aan mankracht communiceerde, was op zijn beurt onder vuur komen te liggen bij de 
toekenning van de radiolicenties.505 Maar het schortte ook aan een duidelijke onderlinge 
taakverdeling van de verschillende toezichthouders.506 Het resultaat was dat alleen nog een beperkte 
club van ingewijden de weg leek te vinden naar de bevoegde klachteninstantie.507 Het was duidelijk 
dat op die manier de toegankelijkheid en de doorzichtigheid van het klachtenrecht inzake 
audiovisuele media niet langer gewaarborgd was.508 Bovendien stond de complexiteit van het 
bestaande mediatoezicht haaks op de algemene tendens naar deregulering en vereenvoudiging 
binnen de Vlaamse Regering. 

Los daarvan werden vragen gesteld bij de noodzaak om drie naast elkaar bestaande toezichtorganen 
te handhaven, zeker in het licht van de klachten over een gebrek aan mankracht bij de enen en het 
geringe aantal te behandelen zaken bij de andere.509 Daar kwam bij dat er in Vlaanderen sinds begin 
2003 een Vlaamse Raad voor de Journalistiek actief was, die weliswaar op een louter 
zelfregulerende basis was gestoeld, maar niettemin de expliciete steun had gekregen van de 
Vlaamse overheid. De vraag rees dan ook of het nog langer nodig, c.q. wenselijk was om een 
overheidsorgaan als de Vlaamse Geschillenraad te laten nemen op de terreinen waarop nu ook de 
Vlaamse Raad voor de Journalistiek zijn diensten aan het bewijzen was.510  

(2) Europese regelgeving – Aanvankelijk werd gedacht de bestaande problemen te ondervangen 
zouden zijn met voorlichtingscampagnes511 of de creatie van een gemeenschappelijk meldpunt512 Al 
 
                                                 
 
505  Zie bijvoorbeeld J. BOON, Commissaris van het Vlaams Commissariaat voor de Media, in zijn uiteenzetting op de 

hoorzitting betreffende eventuele suggesties ten aanzien van het beleid, met het Vlaams Commissariaat voor de Media, de 
Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie, de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie en de Vlaamse 
Mediaraad. Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 118/1, 11. 

506  Diezelfde commissaris van het VCM gaf tijdens een Hoorzitting in het Vlaams Parlement het voorbeeld van artikel 81 van 
de gecoördineerde decreten (oud artikel) op grond waarvan reclame en het telewinkelen geen politieke, godsdienstige, 
syndicale, ideologische of filosofische strekking mogen vertonen, noch enige discriminatie inhouden, noch de menselijke 
waardigheid aantasten. Niettemin behoorde het toezicht op de naleving ervan niet tot de taak van de Vlaamse 
Geschillenraad, maar ressorteerde zij onder de residuaire bevoegdheid van het Vlaams Commissariaat voor de Media 
(Hoorzitting betreffende eventuele suggesties ten aanzien van het beleid, met het Vlaams Commissariaat voor de Media, de 
Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie, de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie en de Vlaamse 
Mediaraad, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 118/1, 4-5). 

507  Die analyse werd onder meer gemaakt door de Vlaamse Mediaraad en de opeenvolgende ministers van media. Zie 
bijvoorbeeld: Vlaamse Mediaraad, Grondige en gedetailleerde lezing en bespreking van de Beleidsbrief Media 2002 van 
minister Dirk VAN MECHELEN, toegevoegd aan het Jaarverslag 2002 van de Vlaamse Mediaraad, 18. 

508  Reeds bij oprichting van de Vlaamse Kijk- en Luisterraad werd in het Vlaams Parlement de bezorgdheid geuit dat de 
bevolking moest worden gewezen op het bestaan en de bestaansreden van deze raad, “zodat iedereen weet tot welke 
instantie hij of zij zich moet wenden. Zo niet, wordt het een nutteloos instrument”. Zie bijv. de reactie van minister van 
media van Mechelen tijdens de vergadering van de Commissie Media van het Vlaams Parlement, Hand. 1999-00, 27 
januari 2000, C-66. Zie ook bijvoorbeeld de toelichting van K. RIMANQUE, voorzitter van de VGRT, op de Hoorzitting 
betreffende eventuele suggesties ten aanzien van het beleid, met het Vlaams Commissariaat voor de Media, de Vlaamse 
Geschillenraad voor Radio en Televisie, de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie en de Vlaamse 
Mediaraad. Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 118/1, 5. 

509  Hoorzitting betreffende eventuele suggesties ten aanzien van het beleid, met het Vlaams Commissariaat voor de Media, de 
Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie, de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie en de Vlaamse 
Mediaraad. Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 118/1. 

510  Zie bijvoorbeeld de opmerkingen in die zin van de Vlaamse Mediaraad naar aanleiding van de Beleidsbrief Media 2002 
(“Grondige en gedetailleerde lezing en bespreking van de Beleidsbrief Media 2002 van minister Dirk VAN MECHELEN door 
de Vlaamse Mediaraad”, toegevoegd aan het Jaarverslag 2002 van de Vlaamse Mediaraad). Er waren verder ook vragen bij 
de opportuniteit en de juridische houdbaarheid van een stelsel waarin een door de overheid aangesteld orgaan als de 
Vlaamse Geschillenraad zich uitsprak over de journalistieke deontologie. Dit komt uitgebreider ter sprake in hoofdstuk drie 
van dit deel.  

511  Zie bijv. de reactie van toenmalig minister van media VAN MECHELEN tijdens de vergadering van de Commissie Media van 
het Vlaams Parlement, Hand. 1999-2000, 27 januari 2000, C-66. Samen met de Vlaamse ombudsdienst, de 
informatieambtenaar en de Vlaamse infolijn werd door de administratie Media een procedure en scenario uitgewerkt om 
telefonische vragen en klachten op een zo efficiënt en doorzichtig mogelijke wijze op te vangen en af te handelen. 
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snel bleek echter dat er ook andere redenen waren die een meer ingrijpende operatie noodzakelijk 
maakten. De Vlaamse regering had immers ook vanuit Europa een duidelijk signaal gekregen dat 
nieuwe regelgeving noodzakelijk was.513 In uitvoering van de Europese televisierichtlijn en de 
Europese regelgeving voor elektronische communicatienetwerken en –diensten moest het toezicht op de 
naleving van de regelgeving immers worden toevertrouwd aan een slagkrachtige, onafhankelijke 
regulerende instantie.514 

(3) Nieuwe taken - Tot slot was de politiek op zoek naar een orgaan waaraan nieuwe taken konden 
worden toevertrouwd zoals de opvolging van de mediaconcentraties in Vlaanderen of het toezicht 
op de beheersovereenkomst van de openbare omroep. 

2.3.2. De oprichting van de ‘Vlaamse Regulator voor de Media’ 
REGULERINGSDOELSTELLINGEN - Uit het debat over de hervorming van het mediatoezicht bleven dus 
drie reguleringsdoelstellingen hangen: de organisatie van een efficiënter en slagkrachtiger 
mediatoezicht in Vlaanderen, de vereenvoudiging en drempelverlaging voor de burger met klachten 
over het mediafunctioneren en de aanpassing van het mediatoezicht aan nieuwe ontwikkelingen en 
verwachtingen.515

AANLOOP - Reeds bij de bespreking van de wijziging van het omroepdecreet van 2 oktober 2002 
(waarbij de regels in verband met de radio-omroepen werden herschikt), kondigde toenmalig 
minister van Media van Mechelen aan dat de volgende wijziging van het omroepdecreet betrekking 
zou hebben op de media-toezichtorganen.516 De te volgen koers werd vastgesteld door een besluit 
van de Vlaamse regering van 13 november 2002. Daaruit bleek dat de Regering opteerde voor een 
tabula rasa of de oprichting van nieuwe toezichthouders (zoals de aanstelling van een Vlaamse 
Ombudsman voor de Audiovisuele media517 of de installatie van een nieuw monitoring- en 
overlegorgaan inzake mediaconcentraties518), maar voor de samensmelting van de bestaande 
mediaorganen tot één toezichtorgaan inzake media-aangelegenheden. In de eerste toelichtingen bij 
de hervormingsplannen had minister van Media Van Mechelen daarbij een vernieuwd en verbreed 
Vlaams Commissariaat voor ogen dat zou bestaan uit twee kamers: één met een algemene opdracht 
inzake mediatoezicht en -monitoring en één waarin de bestaande Geschillenraad en Kijk- en 
Luisterraad zouden worden opgenomen.519 De beleidsbrief Media 2003 lanceerde een nadrukkelijke 

 
                                                 
 
512  Voorstel gedaan door K. RIMANQUE, voorzitter van de VGRT, op de Hoorzitting betreffende eventuele suggesties ten 

aanzien van het beleid, met het Vlaams Commissariaat voor de Media, de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en 
Televisie, de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie en de Vlaamse Mediaraad. Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 
2004-05, nr. 118/1, 5. 

513  Toelichting door G. BOURGEOIS, Vlaams Minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, bij het 
Ontwerp van Decreet houdende de oprichting van de VRM, Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, 464/5, 4. 

514  Ons land werd in december 2003 in gebreke gesteld door de Europese Commissie omdat het had nagelaten de Europese 
kaderrichtlijn 2002/21/EG betreffende de elektronische communicatienetwerken tijdig om te zetten. Het zogeheten 
Telecomdecreet waarmee dit euvel moest worden rechtgezet voldeed bovendien niet geheel aan de verwachtingen (Decreet 
7 mei 2004, B.S. 9 augustus 2004; zie ook de vernietiging door het Arbitragehof van artikel 18 van dat decreet in een arrest 
van 13 juli 2005). Zie daarover J. CEULEERS, “Een Vlaamse Regulator voor de Media”, Auteurs & Media 2006, afl. 1, 32. 

515  Toelichting door G. BOURGEOIS, Vlaams Minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, bij het 
Ontwerp van Decreet houdende de oprichting van de Vlaamse Regulator voor de Media, Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-
05, 464/5, 4. Zie ook de beleidsbrief Media 2006 van de Vlaamse Minister van Media. 

516  Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, 2 oktober 2002, nr. 5, 8. 
517  Voorstel van Decreet 1 april 1999 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst voor de Audiovisuele Media (L. 

DELCROIX), Parl. St. Vl. Parl. 1998-99, 1379/1. 
518  In een onderzoeksrapport inzake mediaconcentratie was door onderzoekers van Ernst & Young gepleit voor de oprichting 

van een monitoring- en overlegorgaan inzake mediaconcentratie als bewaker van het zogenaamde knipperlichtenmodel. Zie 
voor de parlementaire bespreking: “Hoorzitting over het knipperlichtenmodel inzake toezicht op de media, met Dirk VAN 
MECHELEN, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, en met Jo SANDERS, 
Ernst & Young – Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Media en Sport”, Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1565/1. 

519  Toelichting door de heer Dirk VAN MECHELEN, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening voor de vergadering van de Commissie Media van het Vlaams Parlement van 30 januari 2003. 
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uitnodiging naar het Vlaams Parlement toe om mee na te denken over de concretisering van deze 
plannen.520 Ook in het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord van 2004 werd het beleidsvoornemen 
uitgesproken om in het kader van de algemene filosofie van een goed en doelmatig bestuur alle 
toezicht- en controleorganen te stroomlijnen “tot één nieuw toezicht- en controle-instituut (met 
verschillende gespecialiseerde kamers) dat zowel als enig en laagdrempelig meldpunt functioneert 
en als dè mediaregulator”.521 In de Beleidsnota Media 2004-2009 gaf de bevoegde minister 
uitvoering aan die plannen door de oprichting van de Vlaamse Regulator voor de Media in het 
vooruitzicht te stellen. In een met redenen omklede motie van 6 december 2004 sloot tot slot ook 
het Vlaams Parlement zich aan bij dit beleidsvoornemen van de minister om “bij prioriteit de 
oprichting en de uitbouw te realiseren van een nieuw, performant, transparant en laagdrempelig 
toezichtorgaan voor de media in Vlaanderen: de Vlaamse Regulator voor de Media”.522

GOEDKEURING VOORONTWERP - Na advies van de Vlaamse Mediaraad, van de Sociaal-Economische 
Raad van Vlaanderen, van het interne departement coördinatie en van de Raad van State gaf de 
Vlaamse regering uiteindelijk net voor het zomerreces van 2005, zijn definitieve goedkeuring aan 
het ontwerp van decreet houdende de oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven EVA, 
Vlaamse Regulator voor de Media.523

INHOUD VOORONTWERP - Dat ontwerp van decreet van 22 juli 2005 voorzag in de oprichting van twee 
kamers, met elk eigen deeltaken. Een eerste ‘algemene kamer’ zou de bevoegdheden van het 
vroegere Commissariaat voor de Media waarnemen door toe te zien op de naleving van de 
mediadecreten en de beheersovereenkomst door de openbare omroep. Over dit alles brengt hij 
jaarlijks verslag uit aan het Vlaams Parlement. Een belangrijke nieuwigheid ten opzichte van het 
bestaande Vlaams Commissariaat voor de Media was de bijkomende opdracht van deze kamer om 
ook de evoluties inzake mediaconcentraties op te volgen. Daarnaast voorzag het oorspronkelijke 
ontwerp in de oprichting van een kamer ‘Deontologie en ethiek’ die de bevoegdheden van de 
Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie en de Vlaamse Kijk- en Luisterraad zou 
overnemen.  

BESPREKINGEN IN HET VLAAMS PARLEMENT - Bij de besprekingen in de Commissie Media van het 
Vlaams Parlement heerste er een algemene consensus over de dringende noodzaak om de 
mediatoezichtorganen te stroomlijnen. De discussies hadden bijgevolg geen betrekking op het 
principe van de Vlaamse Mediaregulator, maar op de concrete vormgeving ervan. Aan het 
bicamerale uitgangspunt is in de loop van het parlementaire debat niet getornd, wel werd in 
extremis, op aansturen van de Vlaamse Mediaraad en vertegenwoordigers van de sector, de 
opdracht van de tweede kamer geherdefinieerd.524 Die tweede kamer wordt omgedoopt in een 
‘kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen’. Klachten over de journalistieke 
deontologie worden voortaan uitdrukkelijk overgelaten aan de sector zelf. Daarmee wordt een flink 

 
                                                 
 
520  D. VAN MECHELEN, Beleidsbrief Media 2003, 14 oktober 2002, 33-38. 
521  Vlaamse Regering, Regeerakkoord 2004 . 
522  Met redenen omklede motie van 6 december 2004 van C. DECALUWE, D. VANDENBOSSCHE, M. DEMESMAEKER en B. 

CARON en M. HERMANS naar aanleiding van de Beleidsnota Media 2004-2009, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 91/3. Tekst 
aangenomen door de plenaire vergadering op 2 maart 2005, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 91/5. 

523  Ontwerp van Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 
Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-
omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 464/1. 

524  Zie het advies van de Vlaamse Mediaraad, advies nr. 2005/002 en het verslag van de hoorzitting/gedachtewisseling over 
het ontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 
Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-
omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 464/3. Op die hoorzitting kwamen 
onder meer de secretaris-generaal en voorzitter van de Raad voor de Journalistiek en de voorzitter van de interne 
deontologische adviesraad van de VRT aan het woord. Hun voorstellen werden overgenomen in amendement 2 bij het 
ontwerp van decreet, voorgesteld door C. DECALUWE, D. VANDENBOSSCHE, B. CARON, K. VAN DIJCK en M. HERMANS, 
Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 464/4, 2, dat uiteindelijk unaniem werd goedgekeurd. 
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aantal van de zaken van de vroegere Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie onttrokken 
aan de nieuwe Regulator voor de Media. We komen op die taakverdeling terug bij de bespreking 
van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek in hoofdstuk drie.  

2.3.3. Het aantreden van de Vlaamse Regulator voor de Media 
Op 10 februari 2006 trad het decreet houdende oprichting van de Vlaamse Regulator voor de Media 
(VRM) in werking.525 In de gecoördineerde mediadecreten werd daartoe een nieuwe titel X: De 
Vlaamse Regulator voor de Media ingevoegd.526 Voortaan geldt dus één adres voor het aanvragen 
van media-erkenningen en vergunningen, voor het toezicht op de mediaregelgeving binnen de 
Vlaamse Gemeenschap en voor de beslechting van geschillen in verband met deze regelgeving.527  

JURIDISCHE VORMGEVING - Een bijzonder aandachtspunt bij de oprichting van de Vlaamse regulator 
voor de Media was de juridische vormgeving ervan. Hoger werd beschreven hoe de juridische aard 
van de drie bestaande mediatoezichtorganen in elk van die drie gevallen ter discussie stond. 
Tegelijk was vanuit Europa het signaal gekomen dat het toezichtorgaan losser moest komen te staan 
van de Vlaamse overheid. Tot slot was het de expliciete betrachting van de decreetgever om ook 
voor het mediatoezicht aan te sluiten bij de actuele beweging naar deregulering en reorganisatie van 
de Vlaamse beleidsstructuren.528 Om al deze betrachtingen te realiseren, werd gebruik gemaakt van 
de figuur van een ‘publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap’, zoals 
geregeld in artikel 13 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003.529 Dat statuut bevat 
onder meer de verplichting om de werking vast te leggen in een beheersovereenkomst tussen de 
Vlaamse Regering en de Vlaamse Regulator voor de Media.530  

OMKADERING - Niet onbelangrijk is nog dat zowel het personeelsbestand als het budget worden 
opgetrokken in vergelijking met de personele en financiële middelen die aan de drie voorgangers ter 

 
                                                 
 
525  Besl. Vl. Reg. 10 februari 2006 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 16 december 2005 

houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor 
de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, 
gecoördineerd op 4 maart 2005, B.S. 7 maart 2006) Enige uitzondering daarop is artikel 169, § 2, 7° en 8° van de decreten 
betreffende de radio-omroep en de televisie, dat pas in werking kan treden nadat hierover een samenwerkingsakkoord met 
de federale overheid in werking is getreden. Voor de oorsprong daarvan, zie: Amendement nr. 1, nog voor de besprekingen 
in de commissie voorgesteld door de Vlaamse Regering, bij het Ontwerp van decreet houdende de oprichting van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende 
wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 
2005, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 464/2. Het amendement was een reactie op het arrest nr. 128/2005 van 13 juli 2005 
van het Arbitragehof over de bevoegdheidsverdeling tussen de Vlaamse Gemeenschap en de federale overheid. 

526  Art. 167 - 176octies Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005. 
527  Art. 169 § 1 Gecoördineerde Mediadecreten. 
528  In die zin brengt het de delen I en II van dit proefschrift samen… 
529  Kaderdecreet 18 juli 2003 bestuurlijk beleid, B.S. 22 augustus 2003. Het kaderdecreet legt de basis voor de organisatie van 

de Vlaamse overheidsstructuur. Het onderscheidt vier generieke agentschapsvormen: intern verzelfstandigde 
agentschappen (IVA’s), intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, en publiek- of privaatrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s). 

530  Art. 176quater Gecoördineerde Mediadecreten. Publiekrechtelijk vormgegeven EVA’s zijn rechtspersonen die bij decreet 
door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest worden opgericht of waarin zij participeren met het oog op 
beleidsuitvoerende taken. Het kaderdecreet laat toe dat dergelijke agentschappen een verregaande autonomie en 
onafhankelijkheid van uitvoering krijgen. Niettemin houdt de Vlaamse regering nog een belangrijke rol, die bijvoorbeeld 
blijkt uit de controle op de financiering en de samenstelling van dergelijke bestuursorganen. Typisch voor EVA’s is tot slot 
dat de krachtlijnen van hun werking worden neergeschreven in een beheersovereenkomst. Art. 14 § 1, 15 en 16 
Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid. Ontwerp van kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, Verslag namens de Commissie voor 
Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken uitgebracht door M. VAN HECKE en L. PEETERS, Parl. St. 
Vl. Parl. 2002-03, nr. 1612/4, 8-9. 
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beschikking werden gesteld.531 Dat moet de Vlaamse Regulator toelaten zijn niet geringe 
takenpakket uit te oefenen.  

ALGEMENE KAMER - Dat takenpakket wordt verdeeld onder twee kamers. De algemene kamer neemt 
de bevoegdheden van het vroegere Vlaams Commissariaat voor de Media over. Daarnaast krijgt zij 
een aantal bijkomende opdrachten, waaronder het “in kaart brengen van de concentratiegraad in de 
Vlaamse mediasector”532, de opvolging en analyse van markttendensen (in uitvoering van het 
Europees regelgevend kader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten) en de 
controle op de naleving van de inhoudelijke bepalingen van de beheersovereenkomst.533 Deze 
kamer kan daartoe rekenen op twee magistraten – waarvan er één het voorzitterschap waarneemt – 
en drie mediadeskundigen.534 Deze personen maken tegelijk ook deel uit van de Raad van Bestuur 
van het EVA.535

KAMER VOOR ONPARTIJDIGHEID EN BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN (KOBM) - De belangrijkste kamer 
voor deze context is de tweede kamer. Deze ‘kamer voor onpartijdigheid en bescherming van 
minderjarigen’ neemt immers de bevoegdheden van de Vlaamse Geschillenraad en de Vlaamse 
Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie over, met dien verstande dat het oordelen over 
kwesties van de journalistieke deontologie voortaan aan de Vlaamse Raad voor de Journalistiek 
wordt overgelaten.536  

Qua samenstelling werd vastgehouden aan de principes die de samenstelling van de Geschillenraad 
en de Kijk- en Luisterraad beheersten, ook nadat de bevoegdheden van die kamer aanzienlijk 
werden ingeperkt. Dat maakt dat de kamer negen leden telt, met inbegrip van de voorzitter. Nieuw 
is dat zij – zoals de leden van de algemene kamer – voortaan worden aangesteld bij besluit van de 
Vlaamse regering, in plaats van door het Vlaams Parlement.537 Van die leden moeten er nog steeds 
vier de hoedanigheid van beroepsjournalist hebben, met ten minste vijf jaar ervaring.538 Voor de 
behandeling van geschillen over de bescherming van minderjarigen, wordt deze kamer uitgebreid 

 
                                                 
 
531  Voor de operationalisering van de Vlaamse Regulator voor de Media wordt een extra budget van 163.000 euro voorzien 

(Algemene toelichting bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 2006, Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 13/1-A, 46). De minister van media stelde reeds een nieuwe 
personeelsuitbreiding in het vooruitzicht. 

532  In het eerste ontwerp van decreet werd er gesproken over het ‘monitoren’ van de mediaconcentratie. Op advies van de 
Mediaraad werd dat gepreciseerd in de huidige formulering. 

533  Art. 170 § 2 Gecoördineerde Mediadecreten. 
534  Art. 168 § 1 Gecoördineerde Mediadecreten. De beroepsjournalisten die lid zijn van de kamer voor onpartijdigheid en 

bescherming van minderjarigen mogen bovendien geen functie of bestuursmandaat uitoefenen in een omroep, of een 
bestuursmandaat uitoefenen in een media-, advertentie- of reclamebedrijf of -instelling (art. 168 § 3 in fine Gecoördineerde 
Mediadecreten). 

535  De toelichting bij het ontwerp van decreet verantwoordt deze keuze door te stellen dat bij deze kamer tevens het 
zwaartepunt van de VRM zal liggen.  

536  Daarmee verdwijnt een belangrijk deel van het takenpakket, zodat nu reeds in de rechtsleer de vraag is opgeworpen of men 
op dat ogenblik het idee van een opdeling in twee kamers niet had moeten verlaten.  

537  Art. 168 § 4 Gecoördineerde Mediadecreten. 
538  Een amendement dat er op gericht was ook niet-beroepsjournalisten toe te laten een mandaat binnen de VRM op te nemen, 

haalde het niet (Amendement Nr. 6 voorgesteld door J. VERSTREPEN, bij het Ontwerp van decreet houdende de oprichting 
van de VRM, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, Nr. 464/4. Het decreet biedt geen garanties voor een evenwichtige samenstelling 
van deze kamer. Er zijn alleen quota voor de beroepsjournalisten (minimum vier beroepsjournalisten met ten minste vijf 
jaar beroepservaring), niet voor de andere mogelijke categorieën van leden. Het minimale aantal beroepsjournalisten werd 
in het ontwerp van decreet verantwoord door de bevoegdheid om toe te kijken op de journalistieke deontologie. Deze 
vereiste verliest haar relevantie nu de kamer niet meer met die taak is belast. Van de overige leden wordt gevergd dat zij 
hetzij ten minste vijf jaar het ambt van magistraat in de rechtbanken en hoven of in de Raad van State hebben bekleed; 
hetzij ten minste vijf jaar een wetenschappelijk ambt of onderwijsambt aan een Vlaamse universiteit of aan een Vlaamse 
instelling voor het hoger onderwijs van het lange type hebben bekleed. In de eindversie van het decreet wordt niet meer 
gepreciseerd in welke domeinen hun expertise zich moet situeren.  
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met twee deskundigen op het vlak van kinderpsychologie, -psychiatrie of pedagogie en twee 
deskundigen vanuit hun betrokkenheid bij de belangen van gezinnen en kinderen.539

KOBM: bevoegdheid - De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen staat in voor 
de behandeling van geschillen over de toepassing van artikel 96 §1 en 2 en artikel 111bis van de 
gecoördineerde mediadecreten. Zij doet ten eerste uitspraak over geschillen die gerezen zijn naar 
aanleiding van programma’s die mogelijkerwijze de ontwikkeling van minderjarigen in gevaar 
brengen.540 Daarnaast kan zij ook optreden na klachten over programma’s die zouden aanzetten tot 
haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit of klachten over partijdigheid of 
mogelijke discriminaties in de programmatie van de omroepen. De bepalingen daaromtrent zijn 
vandaag opgenomen in artikel 111bis van de recent gecoördineerde mediadecreten.541

KOBM: procedure - Vermeldenswaard is nog dat de kamer niet ambtshalve kan optreden, maar zich 
uitspreekt, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een tijdige klacht 
vanwege iemand die doet blijken van een benadeling of een belang. Klachten worden – evenals 
aanvragen van erkenningen of zendvergunningen – bij de Vlaamse Regulator voor de Media 
uiterlijk de vijftiende dag na de datum van de uitzending van het programma ingediend bij 
aangetekend schrijven dan wel via enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een 
schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, en waarop een elektronische handtekening is 
aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.542 Besluit de 
kamer tot de gegrondheid van de klacht, dan beschikt zij over een ruim arsenaal aan 
sanctiemogelijkheden, gaande van een waarschuwing met eventueel het bevel om de overtreding 
stop te zetten, het bevel de uitspraak bekend te maken tot een administratieve geldboete, die 
voortaan nog maximaal 12.500 euro kan bedragen, zonder benedengrens.543 Als de kamer voor 
onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen tot slot een duidelijke, belangrijke en ernstige 
inbreuk vaststelt op de bepalingen van artikel 96, §1 of §2, dan kan zij aan de Vlaamse Regering 
voorstellen om de doorgifte van een programma te schorsen.544

 

 
                                                 
 
539  Art. 168 § 2 Gecoördineerde Mediadecreten. 
540  De bescherming van minderjarigen zit vervat in artikel 96 §1. Het verbiedt de omroepen om programma’s of 

aankondigingen van programma’s uit te zenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van 
minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten (inzonderheid programma's met pornografische scènes of met nodeloos 
geweld). Het verbod strekt zich ook uit tot programma’s die niet onder het voorgaande vallen, maar die niettemin schade 
kunnen toebrengen aan de fysieke, mentale of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het 
tijdstip van uitzending of gewaarborgd wordt dat minderjarigen in het zendgebied die programma's normaliter niet kunnen 
zien of beluisteren. Als dergelijke programma’s ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door 
een auditieve waarschuwing. 

541  Op grond van artikel 111bis zijn de omroepen immers verplicht elke vorm van discriminatie te weren uit hun programma’s. 
De programmaopbouw moet zo verlopen dat hij geen aanleiding geeft tot discriminatie tussen de verschillende 
ideologische of filosofische strekkingen. De informatieprogramma's, de mededelingen en de programma's met een 
algemeen informatieve inslag, en alle informatieve programmaonderdelen, moeten daarenboven - aldus art. 111bis - in een 
geest van politieke en ideologische onpartijdigheid worden verzorgd. 

542  Art. 170 § 1 Gecoördineerde mediadecreten.  
543  Art. 176 bis §1 Gecoördineerde mediadecreten. De minimale geldboete van 1250 euro waaraan de Vlaamse Kijk- en 

Luisterraad zich onder de vorige decreettekst diende te houden, werd voor kleine omroepen soms als te zwaar ervaren. Zie 
de uiteenzetting van S. HOEBEKE, voorzitter van de VKLRT tijdens de hoorzitting betreffende eventuele suggesties ten 
aanzien van het beleid, met het Vlaams Commissariaat voor de Media, de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en 
Televisie, de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie en de Vlaamse Mediaraad. Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 
2004-05, nr. 118/1, 6-7. 

544  Art. 176 bis §1 en art. 96, § 3 Gecoördineerde mediadecreten. 
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HOOFDSTUK 2 

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DE JOURNALISTIEKE 
ZELFREGULERING IN BELGIË (1885 – 2002) EN VLAANDEREN (2002-2006) 

T e n  g e l e i d e  

CHRONOLOGISCHE BENADERING - Na de algemene schets van het juridische decor waarbinnen de 
journalistiek functioneert, is het de hoogste tijd om terug te keren naar de journalistieke 
zelfregulering. Dit hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van de journalistieke zelforganisatie en 
zelfcontrole in eigen streek. Het verkiest daarvoor een chronologische aanpak boven een medium-
specifieke opdeling. Dat heeft te maken met één van de eigenheden van de journalistieke 
zelfregulering in ons land. Anders dan het juridische kader dat grondig verschilt voor de schrijvende 
pers en de audiovisuele media, heeft het Belgische – en vanaf 2002 Vlaamse – zelfreguleringskader 
immers steeds medium-neutraliteit betracht. Dat houdt in dat de initiatiefnemers van collectieve 
zelfreguleringsinitiatieven steeds de bedoeling hadden om een uniform systeem te ontwikkelen voor 
alle journalisten, ongeacht het medium waarvoor zij werkzaam waren. Zoals bleek uit deel twee, 
onderscheidt de journalistieke zelfregulering in België zich op dat punt van de 
zelfreguleringsinitiatieven in landen als Duitsland of het Verenigd Koninkrijk, waar de 
journalistieke zelfregulering uiteenlopende vormen aanneemt naargelang de media waarvoor 
journalisten werkzaam zijn. Anderzijds moet worden opgemerkt dat, precies omwille van het 
verschillende wettelijke kader voor de schrijvende pers en de audiovisuele media, ook in België de 
medium-overkoepelende benadering geregeld onder druk is komen te staan.1 

PERIODISERING - Nieuwe ontwikkelingen kennen zelden een in de tijd scherp afgebakend start- of 
eindpunt. Het maken van een chronologische opdeling is daarom steeds een voor discussie vatbare 
oefening. Gekozen is voor een opdeling in functie van een aantal sleutelmomenten in de 
ontwikkeling van de journalistieke zelforganisatie en -regulering.  

(1) 1885 - We starten het historisch overzicht in 1885, het jaar waarin vertegenwoordigers van de 
Belgische uitgevers en journalisten een princiepsakkoord bereikten over de oprichting van een 
‘Bond der Belgische Drukpers’. De Persbond die daaruit voortvloeide, zou in de daaropvolgende 
decennia uitgroeien tot het belangrijkste forum voor de discussies over en de uitbouw van de 
journalistieke zelfregulering. Vanaf 1914, en vooral na de eerste wereldoorlog, zou die rol mee 
opgenomen worden door een tweede vereniging, de Beroepsunie van de Belgische Pers. Dat alles 
wordt verhaald in de eerste afdeling.  

(2) 1963 - Zoekend naar sleutelmomenten in de geschiedenis lijkt de tweede wereldoorlog een voor 
de hand liggende (tweede) cesuur. Toch wordt die periode hier niet afzonderlijk behandeld. Dat 
sluit aan bij inzichten uit algemeen historisch onderzoek die aangeven dat in de periode tussen het 
einde van de eerste wereldoorlog en de jaren zestig meer tekenen van continuïteit dan van 
discontinuïteit te ontwaren zijn.2 In zekere zin gaat die vaststelling ook op voor de journalistieke 
zelfregulering en zelforganisatie in België. Op het institutionele vlak bracht de tweede wereldoorlog 
alvast geen noemenswaardige vernieuwing. Ook de thema’s waarover na de tweede wereldoorlog 
 
                                                 
 
1  Zoals zal blijken, weigerde onder meer de VRT om volwaardig lid te worden van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek. 

Inmiddels zijn de bezwaren van de VRT tegen een volledige toetreding echter weggewerkt, zodat de VRT sinds 2006 
volledig participeert in de Vlaamse Raad voor de Journalistiek. 

2  Vergelijk voor Nederland: H. WIJFJES, Journalistiek in Nederland 1850-2000. Beroep, cultuur en organisatie, Amsterdam, 
Boom, 2004, 114-115.  
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werd gereflecteerd, lagen reeds voor de oorlog ter tafel. In wat doorgaans als ‘de jaren zestig’ wordt 
aangeduid tekenen zich wel heel wat indicaties van belangrijke transformaties af. Dat kwam al aan 
bod in het vorige onderdeel. In een tweede afdeling wordt dat keerpunt geduid voor de Belgische 
context, ook al vertaalde het zich in ons land – anders dan in een aantal van de ons omringende 
landen – niet onmiddellijk in aanpassingen in de mechanismen van journalistieke zelfregulering. 
Als aanknopingspunt voor de periodisering nemen we daar een juridische sleutelmoment als cesuur, 
met name de wet van 1963 op de beroepstitel. In het vorige hoofdstuk werd overigens al uitgebreid 
gewezen op het belang van die wet voor de beroepsgroep en de beroepsvereniging. 

(3) 1978 - Een volgend scharniermoment in de organisationele ontwikkeling van het journalistieke 
beroep situeert zich aan het einde van de jaren zeventig. In 1978 groeide uit de fusie van de 
restanten van de Persbond en de uitsluitend uit journalisten bestaande Beroepsunie van journalisten 
een nieuwe vereniging: de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België. Die vereniging 
zou uitgroeien tot een belangrijke gesprekspartner voor de overheidsinitiatieven met betrekking tot 
de journalistiek en tot het forum waarbinnen in de daaropvolgende jaren initiatieven met betrekking 
tot de journalistieke zelfregulering tot ontwikkeling zouden komen. 

(4) 1995 - In de jaren negentig kwam de journalistieke deontologie steeds meer onder druk te staan, 
in het bijzonder in de relatie tussen pers en gerecht. De journalistenvereniging antwoordde met de 
installatie van een twee-lagig deontologisch toezicht: de Raad en College voor Deontologie. De 
ontstaansgeschiedenis van die beide organen is aan de orde in afdeling vier. Van bij de start was 
echter duidelijk dat de nieuwe structuur van tijdelijke aard zou zijn. Doorheen de jaren negentig 
werd dan ook intensief nagedacht over de hervorming van de collectieve bewakingsstructuren voor 
de journalistieke deontologie.  

(5) 2002 - Die hervorming kwam er uiteindelijk pas in 2002. Belangrijk is dat met de op dat ogenblik 
opgerichte Raad voor de Journalistiek de federale zelfregulering verlaten wordt. Vanaf het nieuwe 
millennium ontwikkelt de journalistieke zelfregulering zich in Vlaanderen en Wallonië aan twee 
verschillende snelheden. Dat is aan de orde in afdeling vijf. We leggen ons daarbij vooral toe op de 
Vlaamse situatie. 

COLLECTIEVE INVALSHOEK – Zoals blijkt uit de aangegeven periodiseringen, houdt dit hoofdstuk vast 
aan de gekozen invalshoek van deze studie. Het beperkt zich met andere woorden tot de collectieve 
vormen van regulering in het journalistieke beroep, zoals die gestuurd worden vanuit de 
journalistenverenigingen. Deel één van deze studie toonde echter aan dat zelfregulering zeer vaak 
slechts tot stand komt onder druk van buiten uit, hetzij van de publieke opinie, hetzij van de 
overheid. Het zou van al te veel ijdelheid getuigen om er naar te streven om al deze invloeden en 
kruisbestuivingen bloot te leggen. Anderzijds kan een historisch overzicht zich onmogelijk 
beperken tot de loutere beschrijving van de initiatieven en projecten binnen de journalistieke 
beroepsgroep. Er wordt dan ook naar gestreefd om het geheel te plaatsen in een ruimere context. 
Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de ruimere ontwikkelingen op het niveau van de media, 
maar ook naar de impulsen voor de ontwikkeling van de journalistieke zelfregulering vanuit 
politieke, gerechtelijke, academische of maatschappelijke hoek. We zullen in dat verband 
vaststellen dat heel wat van de in deel twee beschreven ruimere evoluties, geïllustreerd kunnen 
worden aan de hand van de Belgische ontwikkelingen.  

ZELFREGULERING EN -ORGANISATIE - Ook op een ander punt is in het historische luik gekozen voor een 
ruime invalshoek. In deel één van dit proefschrift is een ruime definitie van zelfregulering 
verdedigd, waarbij zelfregulering zowel de normstelling als de handhaving ervan omhelst. Beide 
aspecten komen dan ook ter sprake, zij het dat de klemtoon vooral ligt op de organisatie van het 
deontologisch toezicht.  

SITUERING EN BELANG VAN DIT HOOFDSTUK - De betrachting van dit hoofdstuk is om doorheen deze vijf 
afdelingen de grote lijnen in de ontwikkeling van de journalistieke zelfregulering in ons land te 
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schetsen. We zullen daarbij zien dat diverse denkpistes en argumenten geregeld terugkeren. Dat 
duidt meteen op het belang van een dergelijke historische reconstructie. Om de chronologie niet 
nodeloos te rekken, wordt in het volgende hoofdstuk teruggekomen op de concrete werking van de 
journalistieke zelfregulering anno 2006. Voor wie te midden van alle data het noorden dreigt te 
verliezen, is tot slot een schematisch overzicht van de belangrijkste data en gebeurtenissen 
opgenomen aan het einde van dit hoofdstuk.  

AFDELING 1. ZELFREGULERING IN DE PERSSECTOR IN DE EERSTE HELFT VAN 
DE TWINTIGSTE EEUW 

§1. De oprichting van de Algemene Belgische Persbond en de Beroepsunie van de 
Belgische Pers  

OPRICHTING VAN DE A.B.P. - Deel twee schetste al hoe de transformatie van de krant tot een 
massaproduct in de loop van de negentiende eeuw de ontstaansvoorwaarden creëerde voor de 
moderne journalistiek.3 De jaren 1880 tot 1900 waren ook in België “gouden jaren” voor de pers, 
met een sterke stijging van het aantal krantentitels en de individuele oplagecijfers.4 Niet toevallig 
ontstonden in die periode ook de eerste Belgische beroepsverenigingen van journalisten, een 
conditio sine qua non voor de ontwikkeling van collectieve zelfregulering. Voortbouwend op de 
positieve sfeer die in de perswereld was ontstaan bij de Antwerpse Wereldtentoonstelling van 1885, 
bleek de tijd rijp voor de oprichting van een algemene vereniging van Belgische dagbladschrijvers.5 
Op 8 november 1885 kwamen 68 geïnteresseerden (journalisten, maar ook uitgevers en directeurs) 
voor het eerst bijeen in Antwerpen, onder aanvoeren van Arthur Goemaere, de voorzitter van het 
toenmalige ‘Comité international de la Presse’ en ondervoorzitter van het perscomiteit bij de 
Antwerpse expo.6 Meteen werd een comité aangesteld dat belast werd met de uitwerking van 
statuten voor een Belgische Persbond. Een klein jaar later was de oprichting van de Algemene Bond 
der Belgische Drukpers (A.B.P.) een feit, met de goedkeuring van de statuten tijdens een algemene 
vergadering op 1 november 1886.7  

OPRICHTING LOKALE AFDELINGEN - Al snel ontstonden ook vijf lokale afdelingen. Daags na de 
oprichtingsvergadering van de Algemene Persbond riep Goemaere zijn Antwerpse collega’s bijeen 
voor de oprichting van een lokale Antwerpse perskring, waaruit later de afdeling Antwerpen-
Limburg zou voortkomen. Bij haar oprichting schetste initiatiefnemer Goemaere de doelstellingen 
van de vereniging: “De spoedige overwinning verzekeren van het programma van den Bond en 
tusschen de dagbladschrijvers de regelen van hoffelijkheid, wederzijdsche achting en confraterniteit 
doen heerschen, dewelke zeker in aller verlangen liggen, en die enkel kunnen bijdragen om de 
waardigheid en het gezag der pers te verhoogen”.8 In de daaropvolgende jaren volgden afdelingen in 
Gent (december 1887), Brussel (1888), Henegouwen-Namen (1895) en Luik-Luxemburg (1899).  

 
                                                 
 
3  Zie supra, II-2. 
4  E. DE BENS, De pers in België: het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen, Tielt, Lannoo, 

2001, 33. 
5  J. VAN MENTEN, “Over den oorsprong van den Bond der Belgische Drukpers”, in A.B.P., Officieel Jaarboek van de 

Belgische Pers 1933, Brussel, Maison de la Presse, 1933, 33-37. 
6  http://www.agjpb.be/vvj/vereniging_detail.php?subcategorie=historiek. Vrijmetselaar Arthur Goemaere (1841-1902) was 

leraar aan de Academie, schepen in Antwerpen en medewerker van de Franstalige liberale Antwerpse krant Le Précurseur. 
Hij zou voorzitter zijn van de Persbond van 1886 tot 1892. 

7  Een eerste versie van de statuten was al gestemd tijdens een Algemene Vergadering in Antwerpen op 31 januari 1886 (zie 
daarover A. THOMAS, “Historique”, in A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1933, Brussel, Maison de la 
Presse, 1933, 39). Tijdens die vergadering werd een werkgroep samengesteld die de ‘standenregels’ verder moest 
uitwerken. 

8  J. VAN MENTEN, “Over den oorsprong van den Bond der Belgische Drukpers”, in A.B.P., Officieel Jaarboek van de 
Belgische Pers 1933, Brussel, Maison de la Presse, 1933, 35. 
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SAMENSTELLING A.B.P. - Belangrijk is dat de Algemene Belgische Persbond en zijn 
nevenverenigingen zowel journalisten als uitgevers/directeurs onder hun leden telden.9 Tussen beide 
groepen werd overeengekomen dat zij beurtelings het voorzitterschap van de A.B.P. zouden 
waarnemen. Vanaf 1898 werd tweejaarlijks een nieuwe voorzitter aangesteld. In 1912 werd in de 
statuten ingeschreven dat de voorzitter bovendien alternerend uit de linker- en de rechterzijde van 
het politieke spectrum moest worden verkozen.10 Hoewel die levensbeschouwelijke breuklijnen het 
de Persbond in zijn beginjaren zeker niet gemakkelijk maakten, groeide zijn ledenbestand in de 
eerste 25 jaar van zijn bestaan van de 77 stichtende leden naar zo’n 300 persmedewerkers. Rond 
1933 werd de kaap van de 500 overschreden.11 

ACTIVITEITEN - De activiteiten van de Persbond spitsten zich zowel toe op de morele als op de 
materiële aspecten van het perswezen. Eén van zijn eerste initiatieven was de oprichting van een 
bijstandkas, die al snel uitgroeide tot een pakket ‘werken van onderlingen bijstand’ die in het 
Jaarboek 1933 de ‘trots van den Bond’ werden genoemd.12 Gaandeweg veroverde de Persbond ook 
naar de buitenwereld toe een plaats als officiële spreekbuis van de mediasector. In 1894 was de 
A.B.P. gastheer van het eerste internationale perscongres, uit wiens schoot uiteindelijk in 1926 de 
eerste Internationale Federatie van Journalisten zou ontstaan.13  

OPRICHTING BEROEPSUNIE (B.U.B.P.) - Vanaf 1908 vonden binnen de Persbond congressen plaats 
waaraan alleen de beroepsjournalisten van de Bond konden deelnemen.14 Aan de vooravond van de 
eerste wereldoorlog richtten de journalisten in de schoot van de Persbond een eigen organisatie op: 
de Beroepsunie van de Belgische Pers (B.U.B.P.).15 De Beroepsunie was in eerste instantie bedoeld 
als juridisch kader voor de oprichting en het beheer van een ‘pershuis’, waar de beroepsorganisaties 
hun zetel konden hebben en beroepsgenoten elkaar konden treffen.16 De statuten van de 

 
                                                 
 
9  Ook de uitgevers kregen in de loop der jaren hun eigen verenigingen. In 1891 werd de Unie van Uitgevers van de 

Periodieke Pers (U.P.P.) opgericht, die de uitgevers van periodieke publicaties in België, ongeacht hun periodiciteit, 
groepeerde. De Unie stelt zich tot taak de gemeenschappelijke en professionele belangen van de aangesloten uitgevers te 
verdedigen en te bevorderen, onder meer in het kader van de officiële beroepserkenning en de deontologie. Na de eerste 
wereldoorlog deed de nood aan een eigen groepering van dagbladbestuurders zich sterker gevoelen om weerwerk te bieden 
aan de Algemene Belgische Persbond die zich in die periode immers sterk concentreerde op de morele belangen van 
journalisten en redacteuren. Zo ontstonden uiteindelijk drie dergelijke verenigingen: de Entente der Brusselse 
dagbladbestuurders, de Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers (A.B.E.J.-B.V.D.U.) en de vzw Nationale Federatie 
der Informatieweekbladen (N.F.I.W.) van 22 mei 1956 (die op 1 januari 1999 werd opgevormd tot ‘Febelma’, de Federatie 
van de Belgische Magazines). 

10  Tevoren werd deze stelregel reeds in de praktijk toegepast, maar op vraag van de Brusselse afdeling werd hij door de 
Algemene Vergadering van 27 oktober 1912 officieel aangenomen (A. THOMAS, “Historique”, in A.B.P., Officieel 
Jaarboek van de Belgische Pers 1933, Brussel, Maison de la Presse, 1933, 42). 

11  A. THOMAS, “Historique”, in A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1933, Brussel, Maison de la Presse, 1933, 
39. 

12  J. VAN MENTEN, “Over den oorsprong van den Bond der Belgische Drukpers”, in A.B.P., Officieel Jaarboek van de 
Belgische Pers 1933, Brussel, Maison de la Presse, 1933, 35. 

13  In zijn huidige vorm dateert de vereniging van 1952, zie supra. De internationale perscongressen vonden vanaf 1894 en tot 
aan de eerste wereldoorlog jaarlijks plaats (A. THOMAS, “Historique”, in A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 
1933, Brussel, Maison de la Presse, 1933, 41; Statuten van de Union Internationale des associations de presse, in A.B.P. 
(ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 1937/38, Brussel, Imprimerie Scientifique et Littéraire, 377 e.v.; M. STIJNS, “La 
coopération internationale des Journalistes”, in A.B.P. (ed.), Officieel Jaarboek van de Belgische pers 1963, 357. 

14  Het eerste congres vond plaats te Brussel op 28 en 29 juni 1908. Aan de orde waren onder meer: het recht van antwoord, de 
verkoop van dagbladen in de stations en in de gemeenten, de betrekkingen van de pers met de burgerlijke en rechterlijke 
overheden en de vraag naar voordelige telefoon- en telegraaftarieven. 

15  De Beroepsunie werd opgericht op 12 januari 1914, op initiatief van Edmond Patris, die van 1914 tot 1928 de eerste 
voorzitter zou zijn (G.-A. DETRY, “Union professionnelle de la Presse Belge – historique”, in A.B.P., Officieel Jaarboek 
van de Belgische Pers 1933, Brussel, Maison de la Presse, 1933, 77).  

16  Die behoefte was ingegeven door het feit dat de A.B.P. geen rechtspersoonlijkheid bezat. Bij besluit van 6 februari 1914 
werd de Beroepsunie officieel erkend als vakorganisatie, wat de weg opende naar de verkrijging van rechtspersoonlijkheid. 
(G.-A. DETRY, “Union professionnelle de la Presse Belge – historique”, in A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische 
Pers 1933, Brussel, Maison de la Presse, 1933, 77). Zie ook artikel 4 en 5 Statuten Beroepsunie van de Belgische pers, 6 
februari 1914, in A.B.P., Annuaire officiel de la presse Belge 1920-1921, Brussel, Maison de la Presse, 1921, 252 p.; T. 
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Beroepsunie vermeldden dezelfde doelstellingen als deze van de A.B.P., met één aanvulling: de 
verdediging van de belangen van de beroepsjournalist. Maar pas na de eerste wereldoorlog zou de 
Beroepsunie zich daadwerkelijk een meer syndicaal profiel aanmeten. De precaire economische 
toestand na de eerste wereldoorlog maakte dat de Beroepsunie de inspanningen in die periode meer 
en meer ging richten op de verdediging van de materiële en sociale belangen van de journalisten.17 
Zo beheerde de Unie onder meer een werklozenkas voor haar leden en bedong zij 
gunstvoorwaarden voor bepaalde aankopen. Af en toe ontwikkelde zij echter ook initiatieven op het 
morele vlak, om ‘de banden van collegialiteit’ en de ‘onderlinge solidariteit’ aan te halen en de 
regels van professionele waardigheid te onderhouden.18  

VERHOUDING B.U.B.P. - VAKBONDEN - De aandacht van de Beroepsunie voor de sociaal-economische 
positie van de journalist deed al snel de vraag rijzen naar haar verhouding tot de klassieke 
vakbonden.19 Opgemerkt moet worden dat de Beroepsunie steeds bewust afstand heeft genomen van 
de traditionele vakverenigingen. In de eerste plaats stond de gehechtheid van de journalistiek aan 
een onafhankelijk en politiek neutraal profiel, de aansluiting bij de ideologisch gebonden 
vakbonden in de weg. Een tweede element dat daarin een rol speelde was dat het beroep niet alleen 
uit werknemers bestond, maar ook heel wat freelancers telde, zodat de beroepsgroep verspreid zou 
geraken over nog meer vakverenigingen. Overigens woedde zeker in de jaren twintig nog een stevig 
debat over het arbeidsrechtelijk statuut van de journalist.20 De vakbonden van hun kant leken in 
oorsprong niet of nauwelijks geïnteresseerd in de journalistieke beroepsgroep.21 De afstandelijkheid 
van de Beroepsunie ten aanzien van de vakbonden werd tot slot ook gestimuleerd vanuit de politiek 
en de werkgevers. Zij bevestigden de Beroepsunie in haar rol van autonome representatieve 
beroepsorganisatie door mee te werken aan de instelling van een bijzonder journalistenpensioen en 
de redactie van een specifieke journalisten-CAO.22 

VERHOUDING A.B.P. - B.U.B.P. – Met de Algemene Persbond onderhield de wél sterke banden. Het 
lidmaatschap van de Persbond, leidde voor beroepsjournalisten meteen ook tot het lidmaatschap van 
de Beroepsunie.23 Beide organisaties vonden elkaar in hun streven naar de erkenning van de stand en 
de bescherming van de beroepswaardigheid en belangen van hun leden. Al snel ontstond een 
taakverdeling, waarbij de B.U.B.P. vooral de materiële belangenbehartiging van de beroepsjournalist 
voor haar rekening nam, terwijl de A.B.P. zich voornamelijk concentreerde op de morele belangen 
van de sector.24 Maar die taakverdeling was geenszins bindend. Doorheen de jaren groeide bovendien 
steeds meer het inzicht dat het materiële en het morele statuut van het beroep in samenhang moesten 
worden gezien. 

 
                                                 
 

LUYKX, Ontwikkeling van de Belgische Pers sedert wereldoorlog II, Gent, Seminarie voor Pers- en 
communicatiewetenschap, 1974. Het pershuis opende zijn deuren onmiddellijk na de bevrijding.  

17  G.-A. DETRY, “Union professionnelle de la Presse Belge – historique”, in A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 
1933, Brussel, Maison de la Presse, 1933, 77. 

18  Artikel 2 Statuten Beroepsunie van de Belgische pers, 6 februari 1914, in A.B.P., Annuaire officiel de la presse Belge 1933, 
Brussel, Maison de la Presse, 1933, 91 ; F. VAN ERPS, “Een persraad voor België?”, in X., Persraden pro en contra. 
Referaten van het Zevende Vlaams Congres voor Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 40. 

19  Motieven ontleend aan P. DELTOUR, “Tussen administratie, vakbond en orde: de Vereniging van Beroepsjournalisten 
(AVBB-VVJ) anno 2000”, in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 1999, 
(losbl.) 6. 

20  F. VAN ISACKER, “Van een statuut van de pers naar een statuut van de journalist”, 1251-1269. 
21  Dat zou later wel veranderen. In 1981 schreef het vakblad De Journalist: “In de vakbondswereld is er altijd een latent 

verlangen geweest om de journalisten in te lijven. Een verlangen dat de jongste jaren is omgeslagen naar een hevige 
begeerte om de pers in haar geheel te omarmen”. (G. STOFFELS, “Pers en vakbond”, De Journalist 1981, afl. 1, 1-3). 

22  P. DELTOUR, “Tussen administratie, vakbond en orde: de Vereniging van Beroepsjournalisten (AVBB-VVJ) anno 2000”, 
l.c., (losbl.) 6. 

23  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, Rechten en plichten van de journalist, Brussel, Algemene Belgische Persbond Commissie 
voor de beroepsmoraal, 1955, 107. In 1933 telde de Beroepunie 473 leden (G.-A. DETRY, l.c., 81).  

24  Het was bijvoorbeeld de B.U.B.P. die in de jaren vijftig mee aan tafel zat voor de onderhandelingen van de eerste CAO 
(van 24 november 1955), http://www.agjpb.be/vvj/vereniging_detail.php?subcategorie=historiek. 
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§2. Het streven naar een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening binnen de persorganisaties 

Doorheen de eerste helft van de twintigste eeuw stonden dus twee betrachtingen centraal in de 
werking van de beroepsverenigingen van de Belgische pers: de versterking van het sociaal-
economisch statuut en de bescherming van de beroepsbelangen van de journalist. Beide 
betrachtingen stonden ten dienste van een hoger ideaal: een kwaliteitsvolle en waardige 
beroepsuitoefening garanderen met het oog op een verantwoorde voorlichting en opvoeding van het 
publiek.25 Plicht, tucht, verantwoordelijkheid en waardigheid zijn de sleutelwoorden die in de teksten 
uit die periode voortdurend terugkeren. In het Jaarboek 1937 schreef toenmalig Persbond-voorzitter 
Paul Henen bijvoorbeeld: “Waardigheid vóór alles! Het mag wel beteekenisvol, gelukkig en troostend 
heeten dat de A.B.P. aldus duidelijk zijn wil heeft te kennen gegeven de zedelijke en geestelijke 
factoren op het voorplan te brengen van zijne bezorgdheid: een ware journalist moet een klaar besef 
hebben van zijne verantwoordelijkheid, het juiste begrip van zijne plichten en bestendig bezorgd zijn 
om de beroepseerlijkheid en de beroepseer. De waardigheid veronderstelt een beroepsopvatting en een 
beroepsuitoefening die achting afdwingen, het betreffen nu een eenvoudige reportage dan wel een 
pennestrijd”.26  

Het waardigheidsideaal deed de verenigingen al vroeg een systeem uitwerken voor het toezicht op 
het journalistieke métier. De tuchtrechtelijke organen van de klassieke professies golden daarbij als 
het na te streven doel.27 Maar de klemtoon lag niet alleen op de beteugeling van de journalistieke 
ontsporingen of de vrijbuiters van het beroep. Er werd ook op een meer preventief spoor gewerkt: 
door de vaststelling van eigen beroepsregels en de uitbouw van een journalistenopleiding. Dat 
aspect komt eerst aan bod. Daarna wordt ingegaan op de correctiemechanismen die binnen de sector 
werden uitgewerkt, al dan niet hand in hand met vormen van (mogelijk) overheidstoezicht. 

1.Preventief spoor 

1.1. De formulering van de beroepsregels  
EERSTE VASTSTELLING DEONTOLOGISCHE REGELS - In deel twee werd verhaald hoe de journalistieke 
zelfregulering, veruitwendigd in vooral deontologische codes en hier en daar ook al persraden, een 
eerste bloeiperiode kende rond de jaren twintig van de twintigste eeuw. Dat fenomeen was ook in 
België waar te nemen. De Belgische persverenigingen maakten vanaf het begin van de jaren twintig 
werk van de codificatie van de in de sector geldende gebruiken. Aanvankelijk gebeurde dat vooral 
op concrete punten en naar aanleiding van concrete incidenten. Op 20 maart 1921 nam de 
Algemene Vergadering van de Persbond voor het eerst over de grenzen van de individuele redacties 
heen regels van beroepsdeontologie aan. In de daaropvolgende jaren trok diezelfde Algemene 
Vergadering verschillende keren ten strijde tegen beroepsfouten. Zo herinnerde een nota van 8 
november 1936 de beroepsgenoten er aan dat laster, eerroof en beschuldigingen zonder bewijs als 
zware professionele fouten moesten worden beschouwd. Enkele maanden later, op 24 januari 1937, 
onderstreepte de algemene vergadering dat de journalisten foutieve berichten moesten bestrijden.  

ALGEMENE CODIFICATIE IN 1947 - De zelfregulering van het journalistieke beroep nam dus duidelijk al 
een aanvang voor de tweede wereldoorlog. In die zin betekende die oorlog geen cesuur voor de 
ontwikkeling van de journalistieke zelfregulering. Maar de oorlogsjaren veranderden wel ingrijpend 

 
                                                 
 
25  H. WIJFJES, Journalistiek in Nederland 1850-2000. Beroep, cultuur en organisatie, Amsterdam, Boom, 279-280. 
26  P. HENEN, “De Algemeene Belgische Persbond en zijn zending”, in A.B.P. (ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 

1937/38, Brussel, Imprimerie Scientifique et Littéraire, 13-16. 
27  Dat past helemaal in een tendens die in deel één werd beschreven. Zelfregulering was, zeker in die jaren, een privilege voor 

organen met een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Andere beroepsgroepen namen daarom de 
zelfreguleringsfilosofie over om zich zo met eenzelfde maatschappelijke status te kunnen omhullen en – ook niet 
onbelangrijk – zich in een sterkere positie te plaatsen voor de beïnvloeding van het overheidsbeleid. (zie o.a. R. BAGGOTT, 
“Regulatory Reform in Britain: The Changing Face of Self-Regulation”, Public Administration 1989, vol. 67, 444). 
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het uitzicht van het perslandschap.28 Heel wat krantentitels verdwenen, hetzij omdat zij bij het begin 
van de oorlog de activiteiten hadden stopgezet en na de oorlog niet meer heropstartten, hetzij omdat 
zij met de bezetter gecollaboreerd hadden of zich minstens bij de Duitse censuur hadden neergelegd 
en na de oorlog niet opnieuw mochten verschijnen. Anderzijds waren er in die periode ook 
verschillende nieuwkomers op de krantenmarkt.29 Die ontwikkelingen maakten dat er een nieuwe 
generatie journalisten aan de slag ging, die tegelijk veel minder dan voorheen ondergedompeld in 
een bestaande redactie met ervaren collega’s van wie zij de knepen en tradities van het vak konden 
leren. Die situatie dwong de Persbond ertoe om méér dan voorheen de nadruk te leggen op de 
socialisering van de journalisten en de versteviging van de kennis van de beroepsregels. Zo werden 
de professionele plichten van de journalist meteen het hoofdthema van het eerste naoorlogse 
congres van de Persbond in 1947.30 In haar slotverklaring benadrukt dat Congres dat de journalist en 
de persvrijheid waarvan hij zich bedient ten dienste staan van de gemeenschap: “Het XXVe 
Congres van de Belgische Persbond, op 7 September 1947 te Luxemburg bijeen, verklaart, na 
beraadslaging over de rechten en plichten van de journalist, dat het nodig is in dit verband te wijzen 
op enkele fundamentele beginselen … Het is de taak van de journalist te dienen. In dit woord ligt 
voor hem generlei slaafse onderwerping, maar het geeft de wil te kennen zich nuttig te maken voor 
de nationale en menselijke gemeenschap … Hij zal practisch het algemeen belang dienen en alle 
stoffelijke, geestelijke, verstandelijke en morele belangen bevorderen en verdedigen zo zij voor de 
nationale gemeenschap nuttig zijn. Hij zal die bezorgdheid uitbreiden tot de internationale politiek 
en onder de volkeren trachten te bevorderen om aldus de totstandkoming van een echte en 
rechtvaardige vrede te vergemakkelijken”.31 Die verklaring lag geheel in lijn met de theorie van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid die vanaf die jaren ingang vond, niet alleen in België, maar 
ook en vooral daarbuiten.32 Het verslag, dat een heel aantal basisbeginselen voor de journalistieke 
beroepsuitoefening in herinnering bracht33, zou in de daaropvolgende jaren systematisch ter 
beschikking worden gesteld van alle journalisten bij hun toetreding tot de Persbond.34 Het kan 
gelden als de eerste algemene codificatie van de rechten en plichten van journalisten.35 

OPRICHTING COMMISSIE VOOR DE BEROEPSMORAAL - Een tweede uitvloeisel van dit Congres was de 
oprichting van een vaste Commissie voor de Beroepsmoraal, met als taak om de bestaande 
perswetten en gebruiken te inventariseren en, waar nodig, te actualiseren of aan te vullen. Dat alles 
met de bedoeling om “een gezonde uitoefening van het beroep (te) bevorderen, binnen het kader 
van de voorschriften die de eerlijkheid, de waardigheid en het aanzien ervan waarborgen”. De 
Commissie kreeg ook een adviesfunctie voor de verschillende persverenigingen, individuele 
journalisten en het Hoofdbestuur van de A.B.P. Van dan af zou zij jaarlijks bij de algemene 
vergadering verslag uitbrengen van haar werkzaamheden.36 Maar de verwezenlijking van de 
Commissie die haar tot op de dag van vandaag belangrijk maakt, was ongetwijfeld het handboek 

 
                                                 
 
28  T. LUYKX, Ontwikkeling van de Belgische Pers sedert wereldoorlog II, Gent, Seminarie voor Pers- en 

communicatiewetenschap, 1974, 15; E. DE BENS, De pers in België: het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, 
vandaag en morgen, Tielt, Lannoo, 2001, 39 e.v. 

29  Opmerkelijk was wel dat na de bevrijding de basisstructuur van het Vlaamse persbestel grotendeels ongewijzigd werd 
heropgebouwd. Ook dat relativeert opnieuw de perceptie van de tweede wereldoorlog als breuklijn in de persgeschiedenis 
(D. BILTEREYST en R. VAN GOMPEL, “De vierde macht in transitie. Theorie en toetsing aan de hand van de Vlaamse pers”, 
in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 1999, (losbl.) 7). 

30  Dat Congres, het 25ste in het bestaan van de Persbond, vond plaats op 6, 7 en 8 september 1947 in Luxemburg (A.B.P., 
Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1950, 227-228). 

31  Ibid. 
32  Zie deel II. 
33  We denken daarbij aan de onafhankelijkheid van de journalist, het beroepsgeheim, het respect voor de waarheid, het 

respect voor de rechten en belangen van anderen en de verplichting om informatie te controleren en fouten recht te zetten. 
34  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 8, 23 (tekst). 
35  Naar aanleiding van de besprekingen op het 25ste Perscongres in Luxemburg van 6 tot 8 september 1947 (zie verder). 
36  Commissie voor de beroepsmoraal en tuchtraad ingesteld bij artikel 17 van de algemene statuten van de Algemene 

Belgische Persbond (A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1974-1975, 39; Zie ook J. DEMARTEAU en L. 
DUWAERTS, o.c., 34). 
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Rechten en plichten van de journalist, een werk, waarnaar tot in de jaren negentig nog steeds 
verwezen werd in de adviespraktijk van de Raad en het College voor Deontologie.37 

INTERNATIONALE ERKENNING - Deze inspanningen leverden de Belgische pers overigens een bijzonder 
goed rapport op in een Unesco-publicatie uit 1981.38 De verklaringen van het 25ste perscongres 
werden er geprezen als één van de meest complete, precieze en dynamische verklaringen in hun 
soort. Meer nog, niet zonder gevoel voor overdrijving, stelde het rapport dat het systeem dermate 
succesvol en efficiënt was dat “personne en Belgique n’a jamais éprouvé la nécessité d’un Conseil 
de l’Information, inspiré dans ses grandes lignes du Conseil de Presse de la Grande-Bretagne, et que 
les journalistes belges auraient plutôt tendance dans la discussion à manifester un certain mépris 
pour les pays où la nécessité d’un tel Conseil se ferait apparemment sentir.”39 Waarop de auteur dat 
enthousiasme steunde, is niet geheel duidelijk. Uit de publicaties van de persbond zelf spreekt in 
ieder geval een veel gematigder beeld. 

1.2. Initiatieven ter verbetering van de opleiding van journalisten 
INTERNATIONALE CONTEXT - Een tweede spoor waarlangs de persbonden in de eerste decennia van de 
20ste eeuw streefden naar een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening was dat van de opleiding van 
beroepsgenoten. De journalistiek werd niet langer louter gezien als een meer literaire of zelfs 
politieke carrière waarvoor men al dan niet in de wieg gelegd was, maar verwierf toenemende 
erkenning als een vak, waarvoor praktische en technische vaardigheden moesten worden 
verworven. De eerste wereldoorlog had bovendien ruimschoots gewezen op het belang van de pers 
in de verspreiding van informatie. Na de eerste wereldoorlog groeide dus in heel wat landen de 
aandacht voor de opleiding van journalisten.  

OPRICHTING INSTITUUT VOOR JOURNALISTEN - Dat was in België niet anders. Op 15 augustus 1921 
besloot het Perscongres te Namen tot de oprichting van een ‘Instituut voor Journalisten van België’. 
Volgens het congres was de oprichting van cursussen voor journalisten “van een onmiddellijke 
noodzakelijkheid”.40 Het kwam er daarbij op aan om “enerzijds, na de onderbreking ingevolge de 
eerste wereldoorlog van de persbedrijvigheid en de aanwerving van journalisten, de ontstane breuk 
zo spoedig mogelijk te overbruggen en anderzijds de vrijheid, de onkreukbaarheid en de 
waardigheid van het beroep te vrijwaren”.41 Voortrekkers van die idee waren de journalisten 
Gustave Van Zype, gewezen hoofdopsteller van l’Indépendance belge en zijn opvolger aan het 
hoofd van dat blad, Herman Dons, toenmalig voorzitter van de Beroepsunie van de Belgische Pers 
en voorzitter van de Internationale Federatie van journalisten.42 Hun plannen werden echter niet 
door alle deelnemers aan het congres positief onthaald. Sommigen verzetten zich tegen de idee van 
een opleiding van journalisten vanuit de overtuiging dat de journalistiek een gave of een roeping 
was, veeleer dan een aan te leren vak. Anderen beklemtoonden dat de opleiding van de jonge 
journalisten op de redactievloer diende te gebeuren.43 Niettemin kon het Instituut amper een jaar 

 
                                                 
 
37  De Nederlandstalige versie dateert van 1955. J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, Rechten en plichten van de journalist, 

Brussel, Algemene Belgische Persbond Commissie voor de beroepsmoraal, 1955, 236 p. Maurice Duwaerts was in 1914 de 
eerste secretaris-generaal van de Beroepsunie van de Belgische Pers (G.-A. DETRY, “Union professionnelle de la Presse 
Belge – historique”, in A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1933, Brussel, Maison de la Presse, 1933, 77). 

38  J.C. JONES, Déontologie de l'information: code et conseils de presse: étude comparative des règles de la morale pratique 
dans les métiers d'information à travers le monde, Parijs, Unesco, 1981, 19. 

39  J.C. JONES, Déontologie de l’information …, 19. 
40  A.P.B. (ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 1937/38, Brussel, Imprimerie Scientifique et Littéraire, 151. 
41  M. STIJNS, “Terugblik: veertigste verjaardag Instituut voor journalisten (viering maart 1962)”, in A.B.P., Officieel Jaarboek 

van de Belgische Pers 1963, 161-166. 
42  DONS zou ook diegene worden die het Instituut in de jaren dertig als voorzitter draaiende zou weten te houden. M. STIJNS, 

“Terugblik: veertigste verjaardag Instituut voor journalisten (viering maart 1962)”, in A.B.P., Officieel Jaarboek van de 
Belgische Pers 1963, 161-162.  

43  M. STIJNS, “Terugblik: veertigste verjaardag Instituut voor journalisten (viering maart 1962)”, in A.B.P., Officieel Jaarboek 
van de Belgische Pers 1963, 161. 
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later, op 11 april 1922, al officieel worden ingehuldigd.44 Het Instituut is ook vandaag nog actief. 
Eind 1995 werd het gefederaliseerd. Het beheer is nu in handen van een Nederlandstalige en een 
Franstalige vzw die volledig onafhankelijk van elkaar optreden binnen hun eigen gemeenschap.  

EXTERNE OPLEIDINGSINITIATIEVEN - Buiten de beroepsgroep kwamen de opleidingsinitiatieven pas na 
de tweede wereldoorlog echt van de grond. Diverse universiteiten en hogescholen lanceerden in de 
naoorlogse periode opleidingen in de pers- en communicatiewetenschap. Aan de School voor 
Politieke en Sociale Wetenschappen van de K.U.Leuven werd een afdeling voor Pers- en 
Kommunicatiewetenschap toegevoegd, met vakken als ‘wetgeving van de pers’ en ‘sociologie en 
ethiek van de pers’ en een seminarie voor journalistiek.45 De opleiding was aanvankelijk alleen 
toegankelijk voor studenten met een kandidaatsdiploma. De Hogeschool voor Vrouwen in 
Antwerpen en enige tijd later ook de universiteit van Gent boden al snel gelijkaardige vormingen.  

 
                                                 
 
44  In mei 1937 werd het Instituut omgevormd tot een vzw. Ook vandaag nog biedt het Instituut voor de Journalistiek 

“praktijkgerichte cursussen in avondonderwijs, gespreid over twee lesjaren (2 x 128 lesuren)” 
(http://www.instituutvoorjournalistiek.be/).  

45  In 1971 kwam het tot een zelfstandige vakgroep Communicatiewetenschappen. 
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2. Toezicht op de beroepsuitoefening binnen de Persbond 

2.1. De oprichting van een tucht- en arbitrageraad (1922) 
TOEZICHT: VERENIGINGSTUCHTRECHT - Parallel met dit preventieve spoor, werd meteen ook een vorm 
van toezicht op het professioneel gedrag van de A.B.P.-leden geïnstalleerd.46 Onderlinge geschillen 
over de beroepswaardigheid of de beroepsbelangen konden, op gemotiveerd verzoek, worden 
gemeld aan de afdelingsvoorzitter of de algemene voorzitter van de vereniging. Een 
onderzoekscommissie, samengesteld uit de voorzitter en twee door hem aangestelde leden van de 
vereniging, kreeg vervolgens dertig dagen de tijd om het geschil te beslechten en haar beslissing 
over te maken aan de betrokkenen.  

OPRICHTING TUCHT- EN ARBITRAGERAAD (1922) - In 1922 moest deze ad hoc regeling wijken voor een 
permanente Tucht- en Arbitrageraad.47 Dit uitsluitend uit journalisten bestaande48 comité zou 
voortaan, nog steeds uitsluitend op aangeven van de eigen leden, oordelen over feiten “welke 
strijden met de beroepswaardigheid of de kameraadschappelijkheid”.49 Van een klachtenmechanisme 
voor burgers was op dat ogenblik nog geen sprake. Anderzijds beschikte de Raad wel over de 
mogelijkheid om ambtshalve op te treden. Op die manier kon de Tuchtraad toch beslissen om een 
zaak te onderzoeken die hem door ‘een buitenstaander’ was gesignaleerd.50  

VERDERE UITBOUW TUCHTPROCEDURE - In latere jaren werd de procedure van de Tuchtraad verder 
uitgebouwd. Zo kreeg de Raad de mogelijkheid om getuigen te horen en kreeg de voorzitter na 
verloop van tijd officieel de mogelijkheid om één van de leden als verslaggever aan te duiden of te 
belasten met een vooronderzoek. Ook de rechten van verdediging werden gaandeweg duidelijker 
ingeschreven in de statuten.51 Bepaald werd verder dat de drie effectieve leden van de Raad elk één 
van de drie grote politieke strekkingen moesten vertegenwoordigen.52  

Plicht tot informatie en medewerking  - Naarmate de jaren vorderden, werd het verplichtend karakter 
van de tuchtraad aangescherpt. In 1929 werd tijdens het jaarlijkse perscongres besloten dat de 
bevoegdheid van de Tuchtraad voortaan bindend zou zijn voor alle leden van de Persbond.53 In dat 
jaar werd ook een morele plicht tot informatie en medewerking aan de werkzaamheden van de 
Tuchtraad in de statuten ingeschreven. Demarteau en Duwaerts, twee vooraanstaande leden van de 
persvereniging, schreven nog in hun handboek over de journalistieke rechten en plichten uit 1955 

 
                                                 
 
46  Statuten van de Association de la Presse Belge, Annuaire officiel de la presse Belge 1920-1921, Brussel, Maison de la 

Presse, 15. 
47  De organisatie en werking werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 14 mei 1922. Artikel 2 Statuten van de 

Association de la Presse Belge, in A.P.B. (ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 1922-1923, Brussel, Imprimerie 
Scientifique et Littéraire, 19-21) : “Par application du 1° de l’article 1er, il est constitué un Conseil de discipline et 
d’arbitrage, dont l’organisation est réglée par l’Assemblée générale”. 

48  De leden van de Tuchtraad werden voor drie jaar verkozen door de jaarlijkse algemene vergadering. De voorzitter of de 
ondervoorzitter van de afdeling waarvan het voor de Tuchtraad verschijnende lid deel uitmaakte, moest eveneens, met 
delibererende stem, aan de besprekingen deelnemen (artikel 1-3 reglement). 

49  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, Rechten en plichten van de journalist, Brussel, Algemene Belgische Persbond - 
Commissie voor de beroepsmoraal, 1955, 6. Op het congres van 18, 19 en 20 mei 1929 te Antwerpen werd wel 
verduidelijkt dat de tuchtraad, in geen enkele geval, mocht tussenkomen in perspolemieken, “welke deze ook mogen zijn” 
(weergegeven in A.B.P. (ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 1937/38, Brussel, Imprimerie Scientifique et Littéraire, 
168). 

50  Artikel 3 reglement, opgenomen in ASSOCIATION DE LA PRESSE BELGE (A.P.B.) (ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 
1926, Brussel, Imprimerie Scientifique et Littéraire, 1926, 51. Voor een Nederlandstalige versie van de statuten, zie 
bijvoorbeeld: A.P.B. (ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 1937/38, Brussel, Imprimerie Scientifique et Littéraire, 58 
(J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 151). 

51  A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1974-1975, 47. 
52  ibid. 
53  De principiële beslissingen om het sanctie-apparaat van de tuchtraad te versterken werd genomen tijdens het 14de en 16de 

perscongres, respectievelijk in 1927 en 1929. De goedkeuring van de bijhorende statutenwijzigingen dateren van 25 maart 
1928 en 3 maart 1929. Tuchtraad, uitspraak van 17 juni 1937, geciteerd bij J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 107. 
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over de “gebiedende zedelijke verplichting” om actief en loyaal de werkzaamheden van de 
Persbond te volgen en te eerbiedigen. Die plicht gold volgens hen in het bijzonder tegenover het 
beroepsgerecht: de Tuchtraad.54  

Sanctiemogelijkheden - Een tweede belangrijk punt waren uiteraard de sanctiemogelijkheden. De 
oorspronkelijke statuten van 1922 kenden de Tucht- en Arbitrageraad geen sanctionerende 
bevoegdheid toe. Maar al tijdens het Gentse perscongres van 4, 5 en 6 juni 1927 werd daarop 
teruggekomen. Het Congres was met name van oordeel dat “sancties noodzakelijk zijn tot staving 
van de beraadslagingen van den Tuchtraad van den A.B.P. om bedoelde beraadslagingen te doen 
eerbiedigen, alsook om de beslissingen te doen eerbiedigen door den Tuchtraad getroffen in naam 
van den Bond en desgevallend bij tusschenkomst van het Hoofdbestuur van den Bond”. Besloten 
werd dan ook dat de tuchtraad voortaan de klassieke morele sancties zou kunnen opleggen: een 
vermaning, blaam, berisping of een aanbeveling om een lid uit te sluiten uit de vereniging.55 Die 
laatste sanctie hield in dat de Tuchtraad een (niet-bindend) advies kon richten tot het Hoofdbestuur 
dat immers, overeenkomstig artikel 23 van de statuten van de Persbond, als enige bevoegd was om 
journalisten van de ledenlijst te schrappen.  

ARBITRAGE - Zoals de benaming ‘Tucht- en Arbitrageraad’ suggereert, voorzagen de statuten tot slot 
ook in een mogelijkheid tot arbitrage. Leden van de Persbond konden de raad verzoeken een 
scheidsrechterlijke beslissing te nemen in hun onderlinge conflicten of geschillen. In zulke gevallen 
mocht elke belanghebbende partij één effectief lid van de A.B.P. aanduiden om (met delibererende 
stem) deel te nemen aan de besprekingen van de Raad.56 

EVALUATIE - De uitspraken van de Tuchtraad van de Persbond zijn nooit officieel gepubliceerd zodat 
de concrete werking van het orgaan moeilijk in te schatten is. Duwaerts en Demarteau vermelden er 
enkele in hun basiswerk van 1955.57 De auteurs geven daarbij ruiterlijk toe dat het publiek de 
Tuchtraad ‘zo goed als niet’ scheen te kennen.58 Dat was, gezien de louter intern gerichte werking 
van de raad, op zich een weinig verrassende vaststelling. Zeker is dat het toezicht door de Tuchtraad 
als onvoldoende werd aangevoeld zodat de idee van een Orde van Journalisten vanaf de jaren dertig 
in alle hevigheid opgang maakte. Ook Duwaerts en Demarteau droegen die idee midden jaren vijftig 
nog een warm hart toe. Zij twijfelden er naar eigen zeggen niet aan dat “het met een wettelijk 
bekrachtigde organisatie veel gemakkelijker zou komen tot een definitief vastgestelde en nageleefde 
plichtenleer voor de pers”.59 Dat streven naar een sterkere juridische omkadering van de 
zelforganisatie en -controle komt in het volgende punt aan bod.  

BIJZONDERE TUCHTRADEN - Voor de volledigheid weze eerst nog opgemerkt dat sommige 
specialiteitsverenigingen over een eigen tuchtraad beschikten. Zo bijvoorbeeld de beroepsbond voor 
sportjournalisten, die op 16 juni 1913 werd opgericht om de rechten en belangen van de sportpers te 
behartigen, maar ook om de beroepswaardigheid en de solidariteit onder haar leden te bewaren.60 
 
                                                 
 
54  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 107. 
55  Artikel 5 reglement. 
56  Artikel 6. 
57  Naast de eerder geciteerde uitspraak van 17 juni 1937 over de verplichting te verschijnen, vernoemen zij ook Tuchtraad 27 

november 1935, Tuchtraad 30 juli 1936 en Tuchtraad 6 januari 1937 (alle over de beroepssaamhorigheid en collegialiteit). 
58  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 151. 
59  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 6-7. De idee kwam ter sprake op het 9de, 10de, 11de, 18de en 22ste perscongres en in 

een groot aantal beslissingen van de algemene vergadering van de A.B.P. met betrekking tot het stoffelijk en zedelijk 
statuut voor de journalist. Zij opteren wel zeer duidelijk voor een vrijwillige orde van journalisten (zie verder). 

60  A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1963, 269-270. Ook vandaag vermelden de statuten nog als doelstelling 
van de vereniging: “onder haar leden de regels inzake professionele waardigheid en beroepsplichtenleer hoog te houden en 
de onderlinge banden van goede collegialiteit en solidariteit nauwer aan te halen” en “de rechten en de algemene belangen 
van de in sportzaken gespecialiseerde journalisten gezamenlijk te bespreken en te verdedigen alsook met alle middelen de 
waardigheid en de beroepsbelangen van haar leden te beveiligen”. De vereniging beschikt nog steeds over een tucht- en 
arbitrageraad die – minstens in theorie – leden kan uitsluiten (Statuten B.B.S., B.S. 21 juni 2001). 
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Ook voor de Beroepsunie van de Belgische filmpers, een vereniging uit 1925 met gelijkaardige 
doelstellingen, maken de Jaarboeken van de Belgische persbond melding van een eigen tuchtraad.61 
In de jaren dertig sloot de Algemene Belgische Persbond overeenkomsten met deze 
gespecialiseerde verenigingen om tot een gelijkvormige bewaking van de deontologie te komen.62 
Tot slot bestond er ook binnen de Beroepsunie van de Belgische Pers een beperkte vorm van 
verenigingstuchtrecht. Wie de statutaire doelstellingen niet naleefde of zich in het algemeen aan 
wangedrag schuldig maakte, kon door de bestuursraad uit de Unie worden uitgesloten.63 

2.2. Voorstellen voor de oprichting van een journalistenorde: achtergronden en projecten 
SITUERING - In de periode voor en na wereldoorlog twee werd een diepgaande discussie gevoerd 
omtrent de mogelijke oprichting van een orde van journalisten. De impulsen daartoe kwamen zowel 
vanuit de sector zelf, als van buitenaf. Opmerkelijk was dat op dat ogenblik niet zozeer de 
oprichting zelf van zo’n orde ter discussie stond, maar wel het al dan niet verplichtend karakter 
ervan.  

2.2.1. Voorstellen voor de oprichting van een journalistenorde: achtergronden 
OORSPRONG: VERLANGEN NAAR EEN MATERIEEL STATUUT - Dé hoofdbekommernis van de journalisten in 
het interbellum was het uitblijven van een degelijk sociaal statuut. De vraag naar een eigen, 
beschermde beroepstitel en betere arbeidsvoorwaarden liep in die periode als een constante door de 
werkzaamheden van de Persbond en – vooral – de Beroepsunie. Vanaf het einde van de jaren dertig 
waren er weliswaar standaardcontracten voor beroepsjournalisten in omloop, maar de Belgische 
Persbond bleef aandringen op een wettelijke regeling terzake.64 Parallel aan die discussie over het 
statuut van de professionele journalist, groeide in de jaren dertig de bereidheid van de journalisten 
om mee te werken aan een Tableau voor Journalisten. Dat werd gezien als een noodzakelijke 
démarche, nu toch zou moeten worden vastgesteld wie van het wettelijk statuut zou kunnen 
genieten. Men was het er bovendien over eens dat het materiële statuut zou worden voorbehouden 
aan ‘waardige beroepsgenoten’. Dat veronderstelde dan weer dat een geëigend disciplinair orgaan 
zou worden ingericht dat zou toekijken op het beroep. Zo werd als vanzelf de link gelegd tussen de 
sociaal-economische noden van het beroep en de morele organisatie ervan.  

PERSCONGRES 1931 - Het verband tussen de notie ‘beroepsjournalist’ en de oprichting van een orde 
werd onder meer duidelijk tijdens het Perscongres van 1931, waarop werd nagedacht over de 
afbakening van de beroepsjournalistiek.65 Gehoopt werd dat wanneer de beroepsverenigingen er in 
zouden slagen om zelf duidelijke criteria en toekenningsprocedures te ontwikkelen, de wetgever 
bereid gevonden zou worden deze later in wetgeving over te nemen. Een bijzondere commissie 

 
                                                 
 
61  A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1963, 287-289. 
62  Zo sloot de Persbond op 7 maart 1931 een overeenkomst met l’Association professionnelle de la presse cinématographique 

(A.P.P.C.B.), die voortaan door de A.B.P. erkend werd, op voorwaarde dat zij de statutaire bepalingen ter vrijwaring van de 
professionele waardigheid zou aanpassen (bijvoorbeeld op het punt van de noodzakelijke scheiding tussen redactionele en 
commerciële inhouden). Een soortgelijk akkoord werd bereikt met de vereniging van sportjournalisten (L. DUWAERTS, 
“L’Association générale de la Presse belge de 1885 à 1954”, in A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1955, 61). 

63  Artikel 9 Statuten Beroepsunie van de Belgische pers, 6 februari 1914, in A.P.B., Annuaire officiel de la presse Belge 1933, 
Brussel, Maison de la Presse, 92. 

64  Pas in 1955 zouden de journalisten een belangrijke slag thuis halen met de ondertekening van de eerste Collectieve 
arbeidsovereenkomst tussen de krantendirecties, vertegenwoordigd door de Federatie van Belgische Dagbladen, en de 
journalisten, vertegenwoordigd door de Beroepsunie van de Belgische Pers, op 24 november van dat jaar.De Pers/La 
Presse, okt-dec. 1955, afl. 8, 21-45. De volgende CAO werd gesloten op 11 mei 1963 (De Pers/La Presse, april-juli 1963, 
afl. 38, 27-45). De wettelijke erkenning van het journalistieke beroep kwam er zoals gezegd in 1963. 

65  Het Congres was gewijd aan “De hoedanigheid van den beroepsjournalist en zijne werkvoorwaarden”. Tijdens de 
bijeenkomst werd onder meer een definitie van de beroepsjournalistiek aangenomen (zoals vermeld in hoofdstuk 1, afd. 2, 
§1, 1 (X., “Congressen van de Belgische pers. Bijzonderste behandelde vraagstukken”, in ASSOCIATION DE LA PRESSE 
BELGE (ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 1937-38, Brussel, Imprimerie Scientifique et Littéraire, 170). 
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kreeg daarom de opdracht om het concept verder uit te werken.66 Nog datzelfde jaar verleende de 
Algemene Vergadering van de Beroepsunie haar goedkeuring aan een ontwerp van ‘Tableau der 
journalisten’67 en een ontwerp van ‘overeenkomst der algemeene werkvoorwaarden van de 
journalisten’.68 Het dossier stagneerde echter. Vijf jaar later, in 1936, herinnerden de 
beslissingsorganen van de Persbond en de Beroepsunie daarom nogmaals aan op de behoefte aan 
een stoffelijk statuut voor journalisten, “waardoor de eer, de waardigheid en de vrijheid van de 
Belgische Pers op doeltreffende wijze zullen kunnen gevrijwaard worden”. Een jaar eerder had ook 
een motie van het Perscongres nogmaals de aandacht gevestigd op het recht van journalisten om 
ongehinderd hun beroep te kunnen uitoefenen, “zonder zich evenwel te onttrekken aan een vrijelijk 
toegestemde tucht”.69 

EXTERNE IMPULSEN: STUDIECENTRUM VOOR DE HERVORMING VAN DE STAAT - Ondertussen was halverwege 
de jaren dertig een belangrijke denkoefening over de pers opgestart binnen het zogeheten 
Studiecentrum voor de hervorming van de Staat. Het Studiecentrum was een denktank, op 
particulier initiatief ontstaan, die geregeld samenkwam om te discussiëren over de aanpassing van 
het staatsbestel aan de zich wijzigende politieke, economische en sociale context. Ook het debat over 
wat toen al ‘de vierde macht’ heette, werd daarbij niet uit de weg gegaan.70 De reflectie over dat thema 
werd toevertrouwd aan een bijzondere subcommissie, die daarvoor naast juristen en academici ook 
journalisten (maar geen directies) bij de deliberaties betrok. Dat gezelschap bracht in december 1936 
vier voorontwerpen van wet voort: een eerste aangaande de instelling van een Orde van Journalisten, 
een tweede tot regeling van het statuut van de periodieke publicaties, een derde met betrekking tot het 
recht van antwoord en een vierde over de rechtspleging inzake persmisdrijven. Het voorontwerp van 
een Orde van journalisten ging vergezeld van een studie van grondwetsspecialist Jean Dabin over de 
grondwettigheid van een dergelijke organisatie. In 1938 pleitte ook de Gentse rector Haesaert, die 
overigens zelf lid was van de vierde commissie van het Studiecentrum tot Hervorming van de 
Staat71, in zijn rectorale rede voor een Orde van journalisten.72 Maar ook vandaag nog geldt het 
rapport van het Studiecentrum als een belangrijk referentiepunt voor studies omtrent de mogelijkheid 
en wenselijkheid van een Orde van journalisten.73 Toch zouden de besluiten van het Studiecentrum 
nooit tot in het parlement geraken. De Besluiten van de acht subcommissies werden gebundeld in een 
omvangrijk rapport en in 1937 aan de toenmalige eerste minister Van Zeeland overgemaakt. De 
tweede wereldoorlog maakte vervolgens definitief een einde aan de werkzaamheden van het 
Studiecentrum. 

 
                                                 
 
66  Deze Commissie bestond uit vertegenwoordigers van de krantendirecteurs en de journalisten en werd geleid door de 

toenmalige voorzitter van de Algemene Belgische Persbond (J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 7). 
67  Met name op 8 november 1931. J.-P. HAESAERT (Het statuut van de dagbladpers in België, Gent, Drukkerij Erasmus, 1938, 

50) ziet daarin de eerste stappen in de richting van een orde van journalisten. Volgens diezelfde Haesaert ontwikkelt de 
Algemeenen Belgischen Persbond zich sinds haar officiële oprichting op 8 november 1886 in de richting van een orde (52). 

68  Het achttiende perscongres werd gehouden op 23, 24 en 25 mei 1931 in Brugge en was gewijd aan ‘De hoedanigheid van 
den beroepsjournalist en zijne werkvoorwaarden’. (X., “Congressen van de Belgische pers. Bijzonderste behandelde 
vraagstukken”, in A.P.B. (ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 1937/38, Brussel, Imprimerie Scientifique et Littéraire, 
140-141, 143, 169-171 en 173).  

69  Naar aanleiding van een beraadslaging over de rechten en plichten van de journalist tijdens het Perscongres te Brussel van 
8 tot 10 ,juni 1935 (X., “Congressen van de Belgische pers. Bijzonderste behandelde vraagstukken”, in Association de la 
Presse Belge (ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 1937/38, Bruxelles, Imprimerie Scientifique et Littéraire, 172-173). 
De motie was een aanklacht tegen vrijheidsbeperkende overheidsmaatregelen die in die periode tegen de pers werden 
getroffen, maar hield dus ook de verwijzing naar de zelfregulering en –controle.  

70  STUDIECENTRUM TOT HERVORMING VAN DEN STAAT, De hervorming van de staat, Brussel, 1937, xv. 
71  Volgens E. VAN DE VLIEDT, “Beschouwingen over de vrijheid van drukpers en de informatie”, R.W. 1970-71, 212. 
72  De Gentse rector trok in zijn openingsrede van 13 oktober 1938 fel van leer tegen de pers. Hij zag de oplossing in de 

instelling van een orde waartoe journalisten vrij zouden kunnen toetreden, zoals was voorgesteld door het Studiecentrum. 
J.-P. HAESAERT, Het statuut van de dagbladpers in België, Ledeberg/Gent, 1938, 54.   

73  Zie bijvoorbeeld: B. HANSEZ, “Een orde van Journalisten?”, Jura Falconis 2000, 95-120; P. DUMEZ, “Grenzen aan de 
journalistieke vrijheid”, R.W. 1975-76, 897-916; J. VELAERS, “Vrijheid en verantwoordelijkheid: twee grondwettelijke 
waarden. Enkele beschouwingen over de artikelen 25 en 150 van de Grondwet”, in X. (ed.), Justitie en Media. Referaten 
van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 81-100. 



H2. Historische terugblik 
 

 516

VERDERE UITWERKING BINNEN DE PERSBOND – Maar de ideeën van het Studiecentrum leefden voort 
binnen de Persbond. Een interne ‘Commissie van het Statuut’ presenteerde korte tijd later twee 
tekstvoorstellen: een ontwerp van een beroepsstatuut en een ontwerp voor een Journalisten-Orde dat 
slechts licht afweek van het voorstel van het Studiecentrum.74 In de eerste helft van 1937 schaarden 
ook de Algemene Vergadering van de Persbond en het 22ste Perscongres zich achter de 
voorstellen.75 Het Congres drukte daarbij de wens uit “dat een wet, welke de Orde inricht van de 
journalisten en namelijk den titel van den journalist en het beroepsgeheim beschermt, eerlang kunne 
goedgekeurd (worden) door het Parlement”.76  

POLITIEKE INITIATIEVEN EN IMPULSEN - Hoewel de journalistieke ijver hoofdzakelijk wortelde in het 
verlangen naar een eigen statuut van de journalist, kon zij ook niet los worden gezien van de 
invraagstelling van het globale juridische kader waaraan de pers onderworpen was. Zo stond 
halfweg de jaren dertig een mogelijke herziening van de bevoegdheid van het Hof van Assisen 
inzake persmisdrijven op de politieke agenda. Een voorstel dat de persprocessen inzake laster en 
eerroof voortaan aan de gewone correctionele rechtbanken wilde toevertrouwen, stootte op sterk 
verzet vanuit de journalistenverenigingen, enerzijds omwille van de mogelijke beperkingen aan de 
uitingsvrijheid, maar ook omdat de minister had nagelaten om hen vooraf te consulteren over het 
voorstel. Dat was uitdrukkelijk tegen de traditie in. Het werd uiteindelijk in december 1935 weer 
ingetrokken, maar het thema keerde zoals gezegd terug in de werkzaamheden van de 
Studiecommissie voor de Hervorming van de Staat. Op 9 oktober 1937 stemde het Hoofdbestuur 
van de Algemene Persbond dan toch in met een ontwerp dat de rechtspleging in perszaken zou 
versnellen en versoepelen. De piste werd uiteindelijk niet aangenomen door het parlement, maar de 
vraag om een herziening van het (grond-)wettelijk kader dook even later opnieuw op in de 
regeringsverklaring: “Het regime der pers heeft in de laatste tijd zoveel leemten vertoond en zoveel 
misbruiken mogelijk gemaakt dat het onontbeerlijk wordt de daarvoor geldende regels der 
rechterlijke procedure te wijzigen. Indien de verwezenlijking van die hervormingen er ons moest 
toe brengen een herziening van de Grondwet in overweging te nemen, zou het natuurlijk nodig zijn 
de regels te volgen die door de voorzichtigheid en de wijsheid van de ontwerpers onzer Grondwet 
werden vastgesteld. In dat geval zou de regering, gebruik makend van het overvloedig materiaal dat 
in de laatste tijd werd bijeengebracht, U voorstellen doen.”77 Dat soort verklaringen scherpte de wil 
aan binnen de perswereld om zelf instrumenten uit te bouwen om de excessen in de eigen kring te 
beteugelen.  

DE OORLOGSJAREN - Hoewel de beroepsorganisaties tijdens de oorlog officieel ontbonden waren, 
zetten enkele vooraanstaande leden de activiteiten in stilte verder. Een geheime werkgroep van 
persdirecteurs, hoofdredacteurs en journalisten boog zich in die periode over de twee tot dan toe 
voorliggende teksten, met name het ontwerp dat in 1937 binnen de Persbond circuleerde en het 
ontwerp van het Studiecentrum voor de Staatshervorming. Ondertussen werkten ook de in Londen 
verblijvende Belgen (waaronder voormalig voorzitter van de persbond Hoste) aan een herziening 
van de voor de oorlog opgestelde ontwerpen. Leidinggevende figuren binnen de Persbond zagen dat 
de noodzakelijke heropbouw van de instellingen na de oorlog kansen zou bieden om de eis voor een 
materieel en moreel statuut kracht bij te zetten. Bovendien kreeg het streven naar een Orde nu 

 
                                                 
 
74  Ontwerpen van respectievelijk 27 november 1936 en 22 februari 1937. Zie X., “Congressen van de Belgische pers. 

Bijzonderste behandelde vraagstukken”, in A.P.B. (ed.), Annuaire officiel de la presse Belge 1937/38, Brussel, Imprimerie 
Scientifique et Littéraire, 171. Het ontwerp voor een orde van journalisten verschilde in se weinig van het ontwerp van het 
Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat dat in diezelfde periode werd uitgewerkt (zie verder). 

75  Op 14 maart 1937 kregen de tekstvoorstellen de goedkeuring van de Algemene Vergadering van de Persbond. Tijdens het 
Perscongres te Spa van 15 tot 17 mei 1937 werd het aan de beroepsgenoten voorgelegd (A.P.B. (ed.), Annuaire officiel de 
la presse Belge 1937/38, Brussel, Imprimerie Scientifique et Littéraire, 173). 

76  Deze ontwerpen verschenen in het vakblad De Journalist, nummers van december 1936 en april 1937. Het verslag der 
debatten van het Congres werd gepubliceerd in De Journalist van juni 1937.  

77  Geciteerd in J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 153. 
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bijkomend betekenis in het licht van het verlangen van de Persbond om het beroep na de oorlog te 
zuiveren van diegenen die zich onvoldoende gedistantieerd hadden van de Duitse bezetters.78 

NA DE OORLOG - Dat alles maakte dat het bestuur van de Persbond onmiddellijk na de bevrijding (en 
nog voor een algemene vergadering had plaatsgevonden) opnieuw contact zocht met de politiek. 
Het verzoek werd gehoord. In een verklaring van 3 oktober 1944 bevestigde het kabinet Pierlot: 
“Dans le domaine de la presse, le gouvernement, qui apprécie l’attitude patriotique des journalistes 
belges sous l’occupation, s’attachera à l’établissement d’un statut conforme aux conditions de leur 
profession. Ces réformes s’inspireront de deux principes fondamentaux : la liberté pleine et entière 
de la presse et sa responsabilité. Il fut alors question d’un projet de constitution d’un Ordre des 
journalistes professionnels”.79 In uitvoering van deze en andere verklaringen stelde de toenmalige 
minister van Volksvoorlichting, Edmond Ronse, op 14 maart 1945 een commissie aan die onder 
zijn eigen voorzitterschap, de bestaande ontwerpen over de organisatie van de Pers opnieuw zou 
bestuderen.80 Deze ‘Commissie Ronse’, die naast de minister hoofdzakelijk bestuurders van 
dagbladen, maar ook enkele journalisten telde, gaf op uitdrukkelijk verzoek van de voorzitter van de 
Persbond, onmiddellijk voorrang aan de ontwerpen tot oprichting van een Journalistenorde.81 Als 
basis werd teruggegrepen naar de ontwerpteksten die de Persbond aan de regering had voorgelegd.  

INTERNATIONAAL PERSPECTIEF – Overigens kan er aan herinnerd worden dat de aandacht voor de 
journalistieke beroepsethiek in de naoorlogse periode geen exclusief Belgisch fenomeen was. We 
zagen eerder al hoe de oorlogservaringen ook in de ons omringende landen de roep deden ontstaan 
om een pers die zich meer zou laten leiden door het besef van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en veel minder door winstbejag.82 Bij onze Noorderburen werd in 1949 een 
reeds voor de oorlog voorbereid wetsontwerp op de journalistieke verantwoordelijkheid ingediend 
dat een wettelijk tuchtrecht voor journalisten beoogde in te voeren.83 In het Verenigd Koninkrijk 
zou een rapport van een Royal Commission on the Press uit datzelfde jaar de aanzet geven tot de 
oprichting in 1953 van de Britse Press Council, de voorloper van de huidige Press Complaints 
Commission. Zelfs in de Verenigde Staten, waar het marktdenken domineerde, werd in die periode 

 
                                                 
 
78  Tijdens de eerste algemene vergadering na de bevrijding, op 29 april 1945, werd de orde van journalisten door de voorzitter 

van de Persbond verdedigd als “une arme de défense de la profession contre les indignes” (“Assemblée Générale de la 
Presse Belge. Le Dimanche 29 avril 1945”, De Journalist. Maandblad van de Beroepsgroepeeringen der Belgische 
Dagbladpers uitgegeven door den A.B.P., juni-juli 1945, 8-9; 13. Zie ook: J. DEMARTEAU, in A.B.P., Officieel Jaarboek 
van de Belgische Pers 1950, 27-28. Bij ontstentenis van een operationele Tuchtraad werd “de zuivering van het beroep” na 
de oorlog uitgevoerd door het Algemeen Comité van de Persbond, dat zich daarvoor liet adviseren door een bijzondere 
commissie.  

79  L. DUWAERTS, “La protection du titre de journaliste”, in A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1963, 80. In zijn 
rede op de eerste algemene Vergadering van de Belgische Persbond na de oorlog, op 29 april 1945, noemde de toenmalige 
voorzitter van de Persbond, Joseph DUWAERTS, die ministeriële verklaring “een ongekend feit in de geschiedenis van onze 
staatkunde” (De Journalist, juni-juli 1945, afl. 3, 9).  

80  Voluit heette de Commissie het “Comité d’Etude du Statut de l’Ordre de Journalistes et des publications périodiques”, 
maar ze werd ook genoemd naar haar voorzitter RONSE. 

81  J. DUWAERTS, “Assemblée Générale de la Presse Belge. Le Dimanche 29 avril 1945”, De Journalist. Maandblad van de 
Beroepsgroepeeringen der Belgische Dagbladpers uitgegeven door den A.B.P., juni-juli 1945, 10. 

82  F. VAN VREE, C. VOS, H. WIJFJES en J. BARDOEL, “Het ontstaan van een politiek-publicitair complex 1960-2002”, in RAAD 
VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, Den 
Haag, januari 2003, 74. 

83  Het voorstel werd evenwel na veel tegenstand vanuit de perswereld weer ingetrokken. De politiek nam op dat ogenblik 
vrede met de instelling in 1948 van een in eigen kring geregelde tuchtrechtspraak. De Raad van Tucht van de Federatie van 
Nederlandse Journalisten had de bevoegdheid om de leden van de Federatie tot de orde te roepen of met sancties te straffen 
indien over hen werd geklaagd, vooral waar het ging om smaad, eenzijdige berichtgeving en beschadiging van particuliere 
belangen. J.M. DE MEIJ, Vrijheid en verantwoordelijkheid van de pers. Een onderzoek naar de betekenis van de raad voor 
de journalistiek in het kader van de informatievrijheid, Diss. Doct. Rijksuniversiteit Utrecht, 1975, 95; F. VAN VREE, C. 
VOS, H. WIJFJES en J. BARDOEL, “Het ontstaan van een politiek-publicitair complex 1960-2002”, in RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING, Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, Den Haag, 
januari 2003, 74.  
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door de Hutchinscommissie de basis gelegd voor de sociale verantwoordelijkheidstheorie van de 
pers. 

CONTROVERSE IN DE PERSBOND: de journalisten - In eigen land beëindigde de Commissie Ronse haar 
werkzaamheden op vrijdag 25 mei 1945. Het door haar uitgewerkte wetsontwerp zou echter het 
Parlement niet halen.84 Terwijl de plannen voor een journalistenorde concreter vorm kregen, raakte 
de Persbond namelijk intern verdeeld over de keuze tussen een orde waarvan het lidmaatschap 
verplicht zou zijn en een orde waartoe vrij zou kunnen worden toegetreden. Voor de 
vertegenwoordigers van de journalisten was de orde geen doel op zich, maar een middel om te 
komen tot een betere bescherming van het beroep. Zij toonden zich daarom voorstander van een 
sterke journalistenorde, met een verplichtend lidmaatschap voor elke journalist. Door de 
inschrijving op het tableau van de Orde afhankelijk te maken van een aantal voorwaarden, 
bijvoorbeeld op het vlak van algemene kennis (een bepaald opleidingsniveau) en/of specifieke 
beroepskennis85 en door de leden van de Orde te onderwerpen aan een tuchtrechtelijk toezicht, zou 
een Orde volgens hen kunnen bijdragen tot een kwalitatieve verbetering van de berichtgeving en 
dus tot het algemeen belang. Het lidmaatschap van de Orde wordt zo een kwaliteitslabel dat 
plichtsbewuste journalisten zou onderscheiden van hun minder consciëntieuze collega’s. Tot slot 
argumenteerden zij dat de impact van het verplichte karakter niet overdreven moest worden; ook nu 
reeds trad een meerderheid van de journalisten spontaan toe tot de Persbond. De uitstraling van de 
nieuwe organisatie zou die bereidheid alleen maar vergroten. Gezegd moet worden dat die 
standpunten van de journalistenvertegenwoordigers lang niet door alle journalisten gedeeld werd. 
Enkele afdelingen van de Beroepsunie reageerden geschrokken over de wending die discussie had 
genomen86 Van de vraag naar een wettelijke bescherming van de organisatie van het beroep en in 
het bijzonder een sociaal statuut, was het debat gedenatureerd tot de installatie van bijkomende 
controlemechanismen voor de pers. In plaats van een wettelijk kader te creëren waarbinnen de 
persbond haar werkzaamheden zou kunnen voortzetten, leek nu een soort monster van Frankenstein 
gecreëerd te zijn waarover de scheppers de controle dreigden te verliezen. 

CONTROVERSE IN DE PERSBOND: de directies - Bij de andere ledengroep van de Persbond, de 
mediadirecties, was het verzet tegen de idee van een orde vrijwel algemeen. Het waren vooral zij 
die wezen op de mogelijke aanvaringen van een orde met de grondwettelijke principes van de 
uitingsvrijheid. Zij argumenteerden dat de idee van een orde voorbij ging aan het fundamentele 
verschil tussen de journalistiek en de klassieke vrije beroepen waarop de orde geïnspireerd was. Ten 
eerste is de journalistiek traditioneel een open beroep, waaraan geen diplomavereisten worden 
gesteld.87 Bovendien komt de journalist, anders dan artsen en advocaten, niet rechtstreeks in contact 
met zijn cliënteel. Hij is integendeel een tussenschakel tussen het publiek en het mediabedrijf 
waarbinnen hij zijn functie niet uit op eigen gezag uitoefent, maar in opdracht van of onder het 
gezag van de directie van het bedrijf. De oprichting van een orde zou zo de journalist onder een 
dubbel en mogelijk tegenstrijdig gezag plaatsen: dat van de orde en dat van zijn werkgever, met alle 
mogelijke conflicten vandien tussen hun positie als werkgever en de nationale orde die de sleutel tot 

 
                                                 
 
84  Het wetsontwerp van de Commissie Ronse werd gepubliceerd in het vakblad van de Journalistenvereniging, De Journalist, 

juni-juli 1945, afl. 3, 26-36. 
85  P. DUMEZ, l.c., 914; DUWAERTS en DEMARTEAU schrijven: “Een Orde zal van journalisten nog meer vergen dan de ABP: 

intellectuele standing blijkende uit bepaalde diploma’s of beoordeeld door de Raad van de Orde, onberispelijke 
zedelijkheid en burgertrouw, stagetijd van twee jaar, … plechtige verbintenis onder ede om de reglementen van de Orde na 
te leven, de waarheid te eerbiedigen en geen publiciteit in eigen teksten te voeren” (p. 144). 

86  F. CANIVEZ, “Objections contre le projet d’un Ordre des Journalistes”, Documentation relative au Statut de l’Ordre des 
Journalistes – iv, Officie documentaire de l’Ordre des Journalistes, Brussel. Zijn stelling werd bekrachtigd door de 
algemene vergadering van de Brusselse afdeling van de Persbond op 7 juli 1945. 

87  Zie voor de argumenten bijvoorbeeld M. DOORNAERT, “Kies de waarheid, geen partij”, in J. CLEMENT en M. VAN DE 
PUTTE, o.c., 43-59. 



Deel 3. Journalistieke zelfregulering in België & Vlaanderen 

 

 519

het journalistieke beroep in handen zou houden.88 In de praktijk waren de directies met andere 
woorden vooral bevreesd dat de opstelling van een Tableau van journalisten hen zou belemmeren in 
hun vrije personeelskeuze en –beleid. Het verplicht stellen van het lidmaatschap van de orde zou 
hen immers ook verplichten om alleen op het Tableau ingeschreven journalisten aan te nemen.  

RESULTAAT - Het resultaat van die toenemende discussies was dat de idee van een Orde op 14 
november 1945 uiteindelijk werd teruggefloten door een (krappe) meerderheid van de leden van de 
Belgische Persbond. Van de 368 leden die de Persbond op dat ogenblik telde, stemden 117 tegen en 
99 voor, waaronder 45 voorwaardelijk. 152 Bondsleden onthielden zich. De stemming werd 
bijkomend beïnvloed door de schorsing op 5 oktober 1945 van twee Brusselse kranten. Die actie 
had de vrees aangewakkerd dat een wettelijke regeling een opstapje zou bieden naar verdere 
beperkingen van de persvrijheid.89 De afwijzing door de Persbond leidde ertoe dat minister Ronse 
afzag van het plan om het wetsontwerp in te dienen in het Parlement. 

PERSCONGRES NAMEN - De afwijzing vanwege de Persbond was echter van korte duur. Tijdens het 
26ste perscongres van 1949 te Namen werd opnieuw een voorontwerp voor een wettelijk statuut voor 
beroepsjournalisten gepresenteerd. Voorgesteld werd om de titel van ‘beroepsjournalist’ voor te 
behouden aan “de beroepsjournalisten, permanent verbonden aan de redactie van één of meer 
dagbladen voor algemene berichtgeving, of aan een nieuwsagentschap, uitgegeven of gevestigd in 
België, mits deze beroepsjournalisten een vaste maandwedde genieten en de beroepsjournalistiek, 
met uitsluiting van alle rechtstreekse of onrechtstreekse baten uit publiciteit, hun voornaamste of 
enige bron van inkomen zij”. Beroepsjournalisten zouden zich handelen “overeenkomstig de 
gebruiken en reglementen, aanvaard, respectievelijk vastgesteld door de gemengde nationale en 
gewestelijke commissies” en zouden een beroepsgeheim in acht nemen.90 Daarnaast zouden zij een 
aantal praktische voordelen kunnen genieten (doorgangsbewijzen en kortingen op vervoer en 
communicatie) die de beroepsbeoefening zouden vergemakkelijken. 

REGERINGSINITIATIEVEN: REGERING EYSKENS - Het perscongres werd besloten met de opdracht aan het 
hoofdbestuur van de A.B.P. om de studie van een Orde van Beroepsjournalisten te hervatten.91 Een 
afvaardiging van de pers had daarover op 22 februari 1950 een gesprek met toenmalig eerste 
minister Gaston Eyskens, die zich bereid toonde de voorontwerpen opnieuw te bekijken. Maar 
nauwelijks een maand later dwong de volksraadpleging over de terugkeer van de koning de regering 
tot ontslag, zodat het ook nu weer bij voornemens bleef.92 Het verlangen naar een Orde bleef echter 
smeulen. In hun handleiding over de journalistieke rechten en plichten uit 1955 drukten Demarteau 
en Duwaerts – die beiden binnen de Persbond een vooraanstaande rol hadden gespeeld - meermaals 
de wens uit dat de wetgever een “moreel statuut voor het beroep zou goedkeuren, zoals het zou 
kunnen ontstaan uit een Orde van Journalisten, met de tuchtregelen en de strafbepalingen die een 
dergelijke instelling met zich meebrengt”.93  

 
                                                 
 
88  Voorstanders van een orde argumenteren nogal eens dat de instelling van een orde de onafhankelijkheid van journalisten 

net ten goede komt omdat zij de overheid elke pretext om zich te moeien met zaken die alleen de journalistiek aangaan, 
ontneemt en de journalist kan beschermen tegen druk van de werkgever. Zie bijvoorbeeld : P. DUMEZ, l.c., 912. 

89  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 142. Er heerste na de oorlog ook nog steeds onrust over “sommige personnages die 
er van droomen aan de pers haar natuurlijke rechtspraak: de jury te ontnemen of de pers te onderwerpen aan de 
regeeringsbemoeiïng door de dagbladen te verplichten in hun kolommen een plaatsruimte ter beschikking te stellen van het 
ambtelijke proza of nog om, onder voorwendsel van taaloverwegingen, een beroepsorganisatie te versplinteren die het zich 
een eer rekent steeds aan het Land een heilzaam voorbeeld van saamhoorigheid te hebben gegeven” (J. DUWAERTS, 
“Assemblée Générale de la Presse Belge. Le Dimanche 29 avril 1945”, De Journalist. Maandblad van de 
Beroepsgroepeeringen der Belgische Dagbladpers uitgegeven door den A.B.P., juni-juli 1945, 11). 

90  Zie de besprekingen op het Perscongres van Namen van 4 tot 6 juni 1949 (A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 
1950, 231 e.v.; J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 6-7). 

91  A.B.P., Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1950, 231. 
92  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 145. 
93  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 36. 
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2.2.2. Voorstellen voor de oprichting van een journalistenorde: projecten 
Uit wat voorafging blijkt dat er tegen 1945 in perskringen en binnen de politiek minstens vier 
ontwerpen voor een wettelijk omkaderde Journalistenorde circuleerden: 

- een ontwerp van het Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat van 11 
december 1936; 

- een ontwerp van de Algemene Belgische Persbond van 22 februari 1937 dat de 
goedkeuring had gekregen van het Perscongres te Spa in 1937 en dat sterk 
aanleunde bij dat van het studiecentrum ;  

- een ontwerp van de Belgische “Commissie voor de studie der na-oorlogse 
vraagstukken” (zetelend in Londen), dat voortbouwde op de werkzaamheden van 
het Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat  

- een ontwerp van de studiecommissie onder leiding van de minister van voorlichting, Ronse 
die op haar beurt nauw contact onderhield met het bestuur van de Persbond (1945)  

Twee van die teksten worden hier kort nader toegelicht: het ontwerp van het Studiecentrum voor de 
Hervorming van de Staat en het wetsontwerp van de commissie Ronse, omdat zij respectievelijk het 
beginpunt en het respectievelijke eindpunt van de discussie vormden, waarvan de andere genoemde 
ontwerpen slechts punctueel afwijken.94 De bespreking van beide teksten moet illustreren op welke 
wijze de idee van een Orde concreet vorm kan worden gegeven. Dat is meer dan een louter 
historische uitwijding. De idee van een orde van journalisten heeft zich al meermaals een soort 
Monster van Loch Ness getoond dat om de zoveel jaar weer even de kop opsteekt om vervolgens 
weer voor onbepaalde tijd onder te duiken.95 

2.2.2.1. Uitwerking van de idee van een Orde van journalisten door het Studiecentrum voor de 
hervorming van de Staat (december 1936) 

UITGANGSPUNT - Het Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat was zoals gezegd een louter 
particulier initiatief halverwege de jaren dertig waarbinnen verschillende subcommissies belangrijke 
maatschappelijke problemen analyseerden en voorstellen formuleerden om de bestaande 
regelgeving waar nodig te actualiseren of bij te sturen. De vierde subcommissie richtte de aandacht 
op de mediaproblematiek. Bezorgd over de analyse dat de journalist “nagenoeg alleen, slecht 
voorbereid” en “slecht gesteund” was bij de uitvoering van zijn maatschappelijke taak en 
verantwoordelijkheid, onderzocht de Commissie twee mogelijke maatregelen ter ondersteuning van 
de journalist: ‘de wet’ of ‘de vereniging’. In het vervolg van zijn rapport stelde de studiecommissie 
haar hoop in de mogelijk preventieve en opvoedende effect van verenigingen, “waarin iedereen 

 
                                                 
 
94  Zo was er in de tekst van het Studiecentrum voorgesteld om in bepaalde onderdelen van de orde of voor bepaalde 

beslissingen onpartijdige buitenstaanders te laten meewerken, zoals magistraten. Voor de Commissie voor de studie der na-
oorlogse vraagstukken kon dat niet door de beugel.  

95  Zo kwam de idee weer even bovendrijven bij de besprekingen van de wet van 1963 op de titel van beroepsjournalist. In de 
jaren zeventig zou de idee opnieuw geopperd worden door advocaat Paul DUMEZ in een openingsrede voor de Vlaamse 
Conferentie van de Antwerpse balie (P. DUMEZ, “Grenzen aan de journalistieke vrijheid”, R.W. 1975-76, 897-916). DUMEZ 
haalde de mosterd bij het, op dat moment in de vergetelheid geraakte, voorstel van het Studiecentrum voor de 
Hervorming van de Staat. Zijn pleidooi voor een verplichte Orde voor journalisten van de schrijvende pers, kreeg echter 
onmiddellijk weerwerk van andere juristen (J. LIEVENS, “Vraagtekens bij een eventuele orde van Journalisten”, R.W. 1975, 
2059-2062). De idee werd ook even opnieuw geopperd in de aanloop van het senaatscolloquium over media en justitie in 
1995 (zie verder). Zie nog: A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 
815 p.: “Al dient men zich er zeker voor te hoeden een fundamentele vrijheid in haar kern aan te tasten, toch brengt de 
vrijheid van meningsuiting die overigens nooit absoluut kan zijn ook plichten en verantwoordelijkheden met zich mee. En 
dient de pers overeenkomstig te handelen. Een vrije orde van journalisten met rechtsprekende bevoegdheid inzake 
deontologie zou hierop kunnen toezien”. 
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leert door de omgang met zijn gelijken en collega’s” en waarin de formulering en controle van de 
beroepsregels kan plaatsvinden, zonder al te grote risico’s voor de persvrijheid.   

KENMERKEN - De vereniging die de Commissie voor ogen had was, in haar eigen woorden, 
“zelfstandig, erkend bij de wet en bij deze belast de tucht te handhaven in het beroep”.96 Om deze 
karakteristieken in de verf te zetten, koos zij er heel bewust voor om de vereniging als een ‘Orde 
van journalisten’ te betitelen. Anders dan de bestaande journalistenverenigingen, zou de op te 
richten vereniging immers haar bevoegdheid ontlenen aan de staat en bindende regels, beslissingen 
en sancties kunnen uitvaardigen.97 Anderzijds benadrukt de Commissie dat de Orde geen andere 
grondslag zou kunnen hebben dan de persvrijheid, die zij bovendien “desnoods tegen den Staat zelf 
zal handhaven”.98 

KEUZE VOOR EEN VRIJWILLIGE ORDE – Hoewel de rechtsgeleerde Jean Dabin in zijn voorbereidend 
advies geen juridische bezwaren zag tegen een verplichte Orde, koos het Studiecentrum uiteindelijk 
toch voor de meer gematigde en - naar eigen zeggen – meer realistische variant van een vrijwillige 
orde waarbij de journalisten in volle vrijheid al dan niet zouden kunnen aansluiten. De Commissie 
grondde die keuze enerzijds in de typisch Belgische neiging tot het aannemen van compromissen en 
gemiddelde oplossingen en anderzijds in de opvatting dat “de wet het leven eerder moet volgen dan 
omwentelen”. Maar, zo luidde de redenering, de Orde zou, zodra ze haar eigen nut zou hebben 
bewezen, vanzelf een grote aantrekkingskracht uitoefenen op journalisten. 

TABLEAU - Het uiteindelijke ontwerp van de Commissie telde drie hoofdstukken. Hoofdstuk één 
handelde over de Orde zelf en haar leden. Alle journalisten die werken voor bladen van algemene 
informatie, zouden zich voortaan laten inschrijven op een nationaal Tableau van journalisten. De 
voorwaarden daartoe bleven eerder bescheiden. Aan de kandidaat-leden werden eisen gesteld op het 
vlak van nationaliteit, leeftijd, rechtsbekwaamheid, beroepservaring verworven in het kader van de 
stage en waarborgen op het vlak van onafhankelijkheid en zedelijkheid. Bij hun toetreding tot de 
orde zouden zij zweren: “Ik zweer niets te publiceren dat ik niet in geweten waar acht”.99 

STRUCTUREN - Hoofdstuk twee van het ontwerp betrof de structuren van de Orde. Vijf gewestelijke 
raden zouden voortaan de beroepsregelen doen naleven en bemiddelend optreden bij geschillen 
onder journalisten of tussen journalisten en derden.100 Pas wanneer zij er niet in zouden slagen een 
verzoening te bewerkstelligen, zou het dossier worden opgetild naar het tweede niveau van de 
toezichtprocedure: de Landraad van de Orde.101 Het zou ook de Landraad zijn bij wie de 
sanctioneringsbevoegdheid zou berusten. Naargelang de ernst van de inbreuk zou die Landraad een 
waarschuwing, een vermaning of een tijdelijke schorsing. Wie zich werkelijk onwaardig zou tonen, 
riskeerde de zwaarste sanctie: een definitieve schrapping van het Tableau. Consequent met het 
 
                                                 
 
96  STUDIECENTRUM TOT HERVORMING VAN DEN STAAT, De hervorming van de staat, Brussel, 1937, 290. 
97  STUDIECENTRUM TOT HERVORMING VAN DEN STAAT, De hervorming van de staat, Brussel, 1937, 292. 
98  STUDIECENTRUM TOT HERVORMING VAN DEN STAAT, De hervorming van de staat, Brussel, 1937, 290. Die verwijzing naar 

de persvrijheid komt terug in het eerste artikel van het voorontwerp: “Zij heeft ten doel, het behartigen van de rechten der 
journalisten, van de vervulling van hun plichten, op den grondslag van de vrijheid van de pers” (ibid., p. 298). 

99  Artikel 6 voorontwerp van wet, STUDIECENTRUM TOT HERVORMING VAN DEN STAAT, De hervorming van de staat, Brussel, 
1937, 299. 

100  De gewestelijke raden kregen in artikel 10 van het voorontwerp de opdracht om in hun gebied toezicht uit te oefenen over 
de naleving van de beroepsregelen, en tevens partijen te verzoenen bij geschillen onder journalisten of tussen journalisten 
en derden ter gelegenheid van het beroep. Deze raden zouden zijn gedecentraliseerd volgens dezelfde geografische criteria 
als de vijf bestaande afdelingen van de A.B.P. en bestaan uit een voorzitter en zes (Brabant), respectievelijk vier (voor alle 
andere gewestraden) verkozen leden. 

101  Artikel 12 voorontwerp. De Landraad, bestaande uit de voorzitter van de orde en zes leden, heeft tot opdracht “de Orde te 
vertegenwoordigen, de lijst van de journalisten bij te houden, voor de eer van de Orde te waken, de overtredingen van de 
reglementen en gebruiken van het beroep te bestraffen, al de klachten tegen leden van de Orde te onderzoeken en aan die 
klachten het gevolg te geven dat zij op disciplinair gebied vereischen (natuurlijk onverminderd rechtsvervolging, zoo 
daartoe termen zijn)” (STUDIECENTRUM TOT HERVORMING VAN DEN STAAT, De hervorming van de staat, Brussel, 1937, 295-
296). 
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uitgangspunt van een vrije orde zou de betrokkene daardoor echter alleen zijn rechten als lid van de 
Orde verliezen. De schrapping als lid van de Orde zou geenszins het recht ontnemen om te schrijven 
of verbonden te zijn aan de redactie van een dagblad.102 Ook voor niet-ingeschreven journalisten 
dient de persvrijheid immers onverkort te gelden. Tegen de beslissingen van de Landraad bleef tot 
slot een beroep mogelijk bij een Raad van Beroep, die zou worden voorgezeten door een raadsheer 
van het Hof van Beroep te Brussel.103 

RECHTEN EN PLICHTEN - Het derde en laatste hoofdstuk van het voorontwerp omschreef de rechten en 
de plichten van de ingeschreven leden van de Orde. Eerder dan een gedetailleerde opsomming van 
deontologische regels, volstond het ontwerp met een algemeen gebod om het beroep uit te oefenen 
volgens de reglementen van de Orde en de gevestigde gebruiken.104 Alleen ingeschreven 
journalisten zouden voortaan nog het recht hebben om de titel van journalist te voeren.105 Verder 
zouden de leden een aantal faciliteiten krijgen van de openbare besturen.106 Artikel 22 van het 
voorontwerp legt de ingeschreven journalisten tot slot de verplichting op om het bronnengeheim te 
respecteren.107 

2.2.2.2. Het ontwerp van besluitwet voor de instelling van een Orde der Journalisten van de 
Commissie Ronse108 

SITUERING - Na de oorlog werden de discussies over de mogelijke oprichting van een 
journalistenorde op vraag van de Persbond voortgezet. Op 25 mei 1945 rondde een commissie 
onder leiding van minister van Openbare voorlichting Ronse de voorbereidingen af van een 
besluitwet voor de Instelling van een Orde der Journalisten. Het voorstel werd in het juni/juli 
nummer van het vakblad De Journalist gepubliceerd. Al snel zou het het voorwerp uitmaken van 
grote controverse in de perswereld. 

KRACHTLIJNEN - Ook deze Commissie had een orde voor ogen waartoe geïnteresseerden vrijwillig 
zouden kunnen toetreden. Dit keer werden daar wel een heel aantal voorwaarden aan gesteld. Het 
lidmaatschap zou met name open staan voor allen die “vrijwillig met de pen, of de radio, de foto of 
de kinema, een regelmatige medewerking verleenen aan de redactie van een of meer dagelijksche of 
periodieke publicaties van politieken aard of van algemeene informatie, of als dusdanig te 
beschouwen, van het journalisme als zoodanig zijn gewoon beroep maken; of op een duurzame 
wijze tot een onafhankelijk telegrafisch agentschap voor algemeene informatie behooren en er een 
regelmatige en wel bepaalde opstellersfunctie verzekeren”. De notie journalist werd in het voorstel 
met andere woorden ruimer opgevat dan traditioneel binnen de beroepsverenigingen het geval was. 
In plaats van de voorwaarde dat de journalistiek tegen vergoeding en bij wijze van hoofdberoep 
moest worden beoefend, nam het voorstel genoegen met een “vrijwillige en gewoonlijke” 
 
                                                 
 
102  STUDIECENTRUM TOT HERVORMING VAN DEN STAAT, De hervorming van de staat, Brussel, 1937, 292. 
103  Tegen de besluiten van de raad van beroep, zou een cassatieberoep mogelijk blijven. Artikel 16 voorontwerp. 
104  Artikel 20 Voorontwerp van wet tot instelling van een Orde van journalisten in STUDIECENTRUM TOT HERVORMING VAN DEN 

STAAT, De hervorming van de staat, o.c., 303. 
105  Artikel 19 voorontwerp van wet tot instelling van een Orde van journalisten, in STUDIECENTRUM TOT HERVORMING VAN DEN 

STAAT, De hervorming van den Staat, Brussel, 1937, 303. Artikel 23 voorziet strafsancties voor wie de titel van journalist 
openbaar zou vorderen of gebruiken zonder tot de Orde te behoren. Voorgesteld wordt om een artikel 232bis in te voegen 
in het strafwetboek, waarbij het onrechtmatig voeren van de titel van journalist strafbaar wordt gesteld. Zie artikel 23 
voorontwerp, 303. 

106  Artikel 21 Voorontwerp van wet tot instelling van een Orde van journalisten in STUDIECENTRUM TOT HERVORMING VAN DEN 
STAAT, De hervorming van de staat, o.c., 303. 

107  Daaraan gekoppeld stelt het Studiecentrum voor om aan journalisten die lid zijn van de Orde een afwijking van artikel 
458 van het Strafwetboek toe te staan, waardoor zij worden vrijgesteld van de verplichting om, zelfs in rechte, hun 
informatiebronnen en de omstandigheden waarin zij de informatie gekregen hebben, bekend te maken. Artikel 24 
Voorontwerp van wet tot instelling van een Orde van journalisten in STUDIECENTRUM TOT HERVORMING VAN DEN STAAT, De 
hervorming van de staat, o.c., 304. Volgens dit artikel moest deze bepaling eveneens gelden voor de uitgever, drukker en 
verspreider van de informatie. 

108  Gepubliceerd in De Journalist juni-juli 1945, 27 e.v. 
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beoefening van de journalistiek. Andere voorwaarden betroffen onder meer een stage van twee jaar 
en een verbod op cumul met een handelsactiviteit, tenzij als dagbladdirecteur. Naast andere 
traditionele voorwaarden zoals het bezit van de Belgische nationaliteit, de meerderjarigheid en het 
bezit van burgerlijke en politieke rechten, werd nu ook een diploma-voorwaarde gesteld. Zouden 
met name slechts kunnen toetreden: personen met een diploma van het hoger middelbaar onderwijs, 
met een diploma van het Instituut voor Journalisten of met een andere door de Raad van de Orde 
voldoende geachte intellectuele vorming. Journalisten die al vijf jaar voor de afkondiging van de 
wet hun beroep op regelmatige wijze uitoefenden, zouden worden ontslagen van die eis. Bij de 
toetreding tot de orde zou een eed moeten worden gezworen: “Ik ga de eereverplichting aan mij 
naar de reglementen van de Orde te gedragen en niets te schrijven of te laten verschijnen dat ik in 
eer en geweten niet met de waarheid in overeenstemming acht. Ik verplicht er me toe nooit aan 
redactionele publiciteit te doen”.109 Wat de rechten betrof sloot het voorstel nauw aan bij dat van het 
Studiecentrum (praktische voordelen en bronnengeheim). 

OPTREDEN IN RECHTE – Een belangrijk verschilpunt met het voorstel van het Studiecentrum was dat de 
orde bovenop de gewone disciplinaire bevoegdheden (waartegen beroep zou kunnen worden 
aangetekend bij een nationale raad van beroep en finaal ook cassatieberoep mogelijk zou zijn), de 
bijzondere bevoegdheid zou krijgen om in rechte op te treden tegen iedereen (journalist of niet) die 
in de pers de goede faam van het beroep in het gedrang zou brengen.110 Het laat zich raden dat dit 
één van de voorbeelden was waarop de Beroepsunie zijn klacht over de veel te repressieve inslag 
van het ontwerp steunde. Gevreesd werd dat deze clausule er toe zou leiden dat journalisten om 
onduidelijke redenen en tegen de grondwettelijke beginselen in voor de gewone correctionele 
rechtbanken zouden worden vervolgd. 

2.2.2.3. Evaluatie van het orde-model in de Belgische context 

In deel twee werden verschillende organisatievormen van het toezicht op de journalistieke rechten 
en plichten besproken onder de globale noemer ‘persraden’. We maakten daarbij een onderscheid 
tussen wettelijk omkaderde persraden en persraden zonder wettelijke grondslag. Binnen de 
categorie van de wettelijk omkaderde persraden werd vervolgens een opdeling gemaakt tussen 
persraden waarbij de wet de toetreding tot de raad verplicht stelt (ordes in de klassieke zin van het 
woord) en deze waarbij de toetreding vrij zou worden gelaten (soms ongelukkig ‘vrijwillige ordes’ 
genoemd)111. Kenmerkend voor het eerste, verplichte model is dat van het lidmaatschap van de Orde 
een noodzakelijke voorwaarde wordt gemaakt om het gereguleerde beroep te kunnen uitoefenen. 
Alleen wie is ingeschreven op de lijst van de Orde zou bijgevolg nog het beroep van journalist 
kunnen beoefenen. Sommigen spreken daarom over een ‘verplichte’ orde. Het tweede model is 
datgene waarbij het lidmaatschap van de Orde noch rechtstreeks (opgelegd door een wet), noch 
onrechtstreeks (door de journalistieke beroepsuitoefening afhankelijk te maken van het 
lidmaatschap van de vereniging) verplicht is. Het tweede deel stond ook al even stil bij de 
wenselijkheid en de mogelijkheid van deze beide constructies vanuit het perspectief van het EVRM.  

In de meer dan honderdjarige geschiedenis van de journalistieke zelfregulering in onze contreien is 
elk van deze pistes meermaals bepleit geweest. Periodes waarin gepleit werd voor een wettelijke 
omkadering wisselden af met periodes waarin een wettelijk georganiseerde persraad resoluut werd 

 
                                                 
 
109  Artikel 7, De Journalist juni-juli 1945, 33. 
110  De Journalist juni-juli 1945, 29. 
111  VELAERS wees er tijdens een colloquium in de senaat op dat de AVBB negatief reageerde op het voorstel van de minister 

van justitie om een Orde op te richten. Zijn inziens was het protest vooral gericht op het voorstel om het lidmaatschap van 
zo’n orde verplicht te stellen, want tegelijk stelde hij vast dat de eigen voorstellen van de AVBB om het bestaande 
deontologisch toezicht te hervormen, sterk in de richting gingen van een (vrije) Orde van Beroepsjournalisten. (J. VELAERS, 
“Vrijheid en verantwoordelijkheid: twee grondwettelijke waarden. Enkele beschouwingen over de artikelen 25 en 150 van 
de Grondwet”, in X. (ed.), Justitie en Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van 
Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 99). 
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afgewezen. Op sommige momenten werd probleemloos gepleit voor de installatie van een orde van 
journalisten, terwijl op andere momenten de term ‘orde’ onmiddellijk gebannen werd als strijdig 
met de uitingsvrijheid. In zijn nota ter ondersteuning van het voorontwerp van het Studiecentrum 
voor de Hervorming van de Staat stelde de Leuvense professor Jean Dabin dat zowel een 
‘vrijwillige’ als een ‘verplichte’ orde toelaatbaar zouden zijn in het licht van de Belgische 
Grondwet. Andere auteurs gaan ervan uit dat alleen een vrijwillige Orde tot de juridische 
mogelijkheden behoort.  

WENSELIJKHEID VERPLICHTE ORDE – Voor het Studiecentrum voor de hervorming van de Staat zou een 
verplichte Orde van journalisten zonder twijfel de verkiesbare oplossing zijn geweest. Het was 
vooral het besef dat de weerstand tegen dit model erg groot was, dat het Studiecentrum deed opteren 
voor een orde waartoe niet verplicht zou moeten worden toegetreden. Ook in het voorstel van de 
Commissie Ronse werd voor een vrije toetreding tot de orde geopteerd. In de toelichting bij het 
wetsontwerp staat daarover te lezen: “Daar de orde dadelijk de spontane toetreding van de groote 
meerderheid der journalisten zal uitlokken, hebben de opstellers van het ontwerp het niet noodig 
geacht een verplichte, toetreding tot de orde aan den wetgever voor te stellen, ofschoon de A.B.P.B. 
zulks voorstelde. Die oplossing werd aangenomen niet omdat het principe van de verplichte 
toetreding strijdig zou zijn met de door de grondwet gewaarborgde vrijheid van drukpers, maar om 
aller instemming te verkrijgen”.112 

JURIDISCHE MOGELIJKHEID VERPLICHTE ORDE - Nochtans zou ook de oprichting van een verplichte Orde 
van journalisten volgens Dabin het grondwettelijk principe van de drukpersvrijheid niet raken. 
Zolang de Orde, ondanks het wettelijk kader waarin ze per definitie functioneert, zelfstandig is en 
autonoom haar huishoudelijke organisatie en beslissingen kan organiseren, blijft volgens Dabin de 
drukpersvrijheid gevrijwaard. De Grondwet verbiedt immers niet dat journalisten zichzelf verenigen 
en aan een eigen tuchtstelsel onderwerpen.113 Wanneer de Staat vervolgens de inschrijving op het 
Tableau van de Orde als voorwaarde stelt voor de uitoefening van de drukpersvrijheid, dan is dat 
volgens Dabin geen verboden preventieve maatregel, maar een eenvoudige reglementerende 
maatregel: “De vrijheid van onderwijs wordt niet aangetast, wanneer de wet het recht onderwijs te 
verstrekken ondergeschikt maakt aan het bezit van een diploma; evenmin komt de vrijheid van de 
drukpers in het gedrang indien de uitoefening van het beroep van journalist aan denzelfden regel 
wordt onderworpen. Het diploma onderstelt bevoegdheid; niets zou er zich tegen verzetten dat de 
wet, als presumptie van zedelijkheid de inschrijving op een lijst zou eischen. Als de Orde meester 
blijft over de lijst en de Staat van de lijst niet kan doen schrappen wie hem mishaagt (wat de 
voorwaarde voor de zelfstandigheid is), blijft de vrijheid van de drukpers ongerept.”114 

ACTUEEL STANDPUNT - Vandaag kan o.i. niet langer worden ontkend dat de instelling van een 
verplichte Orde voor journalisten, niet alleen op gespannen voet staat met artikel 10 EVRM, maar 
ook strijdig is met het verbod van preventieve maatregelen in de Belgische grondwet.115 Zelfs indien 
de overheid niet zelf kan tussenkomen in de beslissing om journalisten al dan niet te schrappen van 
de lijst, maakt zij via een dergelijke constructie het recht op vrije meningsuiting via de media 
afhankelijk van het lidmaatschap van de Orde. Dat maakt op zich reeds een verboden preventieve 

 
                                                 
 
112  De Journalist juni-juli 1945, 29. 
113  J. DABIN, l.c., 330. 
114  J. DABIN, l.c., 329. 
115  Zie J. LIEVENS, “Vraagtekens bij een eventuele orde van journalisten”, R.W. 1975-76, 2059-2062; J. VELAERS, “Vrijheid en 

verantwoordelijkheid: twee grondwettelijke waarden. Enkele beschouwingen over de artikelen 25 en 150 van de 
Grondwet” in X. (ed.), Justitie en Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van 
Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 95. 
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maatregel uit in de zin van artikel 25 van de Grondwet, waarvan kan worden aangenomen dat het 
alle preventieve maatregelen verbiedt.116  

VRIJWILLIGE TOETREDING - Minder controversieel, althans vanuit juridisch oogpunt, is de idee van een 
vrijwillige Orde van journalisten. De term leidt zoals hoger vermeld tot verwarring. In dit concept 
gaat het immers om een wettelijk ondersteunde organisatie waartoe journalisten vrijwillig toetreden. 
In plaats van een algemene Orde waar dus eenieder die het beroep van journalist wil uitoefenen, 
zich bij dient aan te sluiten, gaat het hier om een Orde die een deel van de journalistieke 
beroepsuitoefenaars verenigt. Naargelang de concrete modaliteiten, kan een dergelijk orgaan een 
sanctionerende, dan wel een louter opiniërende rol vervullen.117 Zowel het voorstel van het 
Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat als dat van de Commissie Ronse boden daar 
voorbeelden van. Ook in latere jaren zijn nog suggesties gedaan voor de inrichting van een Orde 
van Beroepsjournalisten, die haar wettelijke basis zou kunnen vinden in de wet van 1963 op de 
bescherming van de titel van beroepsjournalist. De wetgever zou met name de verkrijging van de 
titel van beroepsjournalist afhankelijk kunnen maken van de aansluiting bij een Orde van 
Beroepsjournalisten en de onderwerping aan het tuchtrechtelijk toezicht van die Orde.  

GEEN GRONDWETTELIJKE BEZWAREN - De meeste auteurs gaan er van uit dat de Grondwet geen a priori 
bezwaar maakt tegen een wettelijk georganiseerde vereniging voor de organisatie en bewaking van 
het journalistieke beroep waarvan journalisten zich vrijwillig lid kunnen maken.118 Een dergelijk 
model is volgens de rechtsleer niet ongrondwettig omdat het niet raakt aan de vrijheid van eenieder 
om journalistiek actief te zijn.119 Pleitbezorgers van deze optie voeren daarbij aan dat de Belgische 
Grondwet de staat alleen verplicht om zich te onthouden van ongeoorloofde inmengingen in de 
persvrijheid. De grondwetsbepalingen impliceren geenszins een positieve verplichting voor de 
overheid om die persvrijheid ook effectief mogelijk te maken en te ondersteunen. Wanneer de staat 
er desondanks, op grond van politieke of morele overwegingen, voor kiest om de persvrijheid actief 
te ondersteunen, dan heeft zij het recht om aan die steun voorwaarden te verbinden, zoals het 
lidmaatschap van een Orde van journalisten. Dat is zoals gezegd geen preventieve maatregel zolang 
het bezit van de titel van beroepsjournalist noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks een voorwaarde is 
om aan journalistiek te doen.120 

WEL LIMIETEN - Wel moet er over gewaakt worden dat het onderscheid dat de wettelijke basis van de 
orde zou introduceren tussen de ingeschreven en de niet-ingeschreven journalisten blijft steunen op 
objectieve en redelijke criteria. Alleen zo kan vermeden worden dat een dergelijk systeem strijdig is 
met het gelijkheidsbeginsel van artikel 10 en 11 van de Grondwet. Zoals reeds eerder werd 
aangehaald, mogen de voordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de Orde ook niet van 

 
                                                 
 
116  In dezelfde zin: A. ALEN, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1998, 

nr. 626, 414; A. MAST en J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch grondwettelijk recht, 8e druk, Gent, E. Story-Scientia, 
1985, nr. 496, 565; J. VELAERS, o.c., 118.  

117  In dit verband wordt soms het onderscheid gemaakt tussen een vrijwillige orde of een wettelijk geconditioneerde persraad 
aan de ene kant (met sanctionerende bevoegdheid) en een wettelijk omkaderde opinieraad die gezaghebbende oordelen 
uitspreekt over de toepassing van de journalistieke deontologie, maar geen enkele zeggenschap heeft over de toegang tot of 
de uitsluiting uit het beroep. Het voordeel van het toevoegen van een wettelijk kader aan een dergelijke opinieraad is dat het 
wettelijk kader journalisten kan verplichten om hun medewerking te verlenen aan de procedures (J.M. DE MEIJ, o.c., 260 
e.v.). 

118  J. DEMARTEAU en L. DUWAERTS, o.c., 142-145; S. HOEBEKE en B. MOUFFE, o.c. ; A. MAST, “De vrijheid van drukpers”, 
Adm. Lex, Brugge, Die Keure, 42; J.M. VAN BOL, “Presse et liberté d'expression”, Ann. Dr. Louv. 1980, 232 e.v.; J. 
VELAERS, o.c., 162-168, 331; J. VELAERS, “Vrijheid en verantwoordelijkheid: twee grondwettelijke waarden. Enkele 
beschouwingen over de artikelen 25 en 150 van de Grondwet”, in X. (ed.), Justitie en Media. Referaten van het colloquium 
georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 95. 

119  J. VELAERS, “Vrijheid en verantwoordelijkheid: twee grondwettelijke waarden. Enkele beschouwingen over de artikelen 25 
en 150 van de Grondwet”, in X. (ed.), Justitie en Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de 
Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 97. 

120  J. VELAERS, “Vrijheid en verantwoordelijkheid …”, o.c., 95. 
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die aard zijn dat zij neerkomen op een quasi-monopolie voor de ingeschreven journalisten.121 
Exclusieve voordelen of faciliteiten dreigen al snel in conflict te komen met het gelijkheidsbeginsel 
of met het recht van eenieder om, ook buiten de orde om, journalistiek actief te zijn. Bovendien is 
een dergelijke selectieve toekenning van rechten en faciliteiten slechts mogelijk “voor zover het 
gaat om rechten en faciliteiten die eenieder niet reeds kan laten gelden krachtens de Grondwet of de 
internationale verdragen”.122  

AFDELING 2. DE JAREN ZESTIG TOT 1978 

§ 1. Algemene situering 

TRANSFORMATIES MEDIALANDSCHAP - In deel twee werd verhaald hoe er zich vanaf de jaren zestig een 
aantal transformaties aankondigden die het medialandschap en de journalistieke beroepsuitoefening 
ingrijpend zouden veranderen. We kunnen daarvoor verwijzen naar wat in het vorige deel werd 
gezegd. In de Vlaamse pers was de verzuiling begin jaren zestig nog sterk aanwezig. De Vlaamse 
dagbladpers zou tot in de jaren tachtig een duidelijke politiek-ideologische verankering kennen. 
Daarmee werd meteen ook een grens gesteld aan de concentratietendenzen. De eigendomsstructuren 
waren weliswaar al grondig gewijzigd vanaf de jaren twintig, met een piek aan overnames en 
allianties na wereldoorlog twee, maar de concentraties bleven aanvankelijk keurig binnen de lijnen 
van de grote ideologische families. Pas tegen het einde van de jaren zeventig zouden de politieke 
partijen, maatschappelijke organisaties en families die de perswereld tot dan toe hadden 
gedomineerd hun greep verliezen, ten voordele van een toenemende inbreng van sterke financiële 
groepen uit de bedrijfswereld.123 

Dat nam niet weg dat er vanaf de jaren zestig zowel in journalistenkringen als daarbuiten (weer) 
duidelijk bezorgdheid bestond over de opmars van de commerciële logica in het mediabedrijf, de 
toenemende concurrentie en de concentratie van media-eigendom. Léon Duwaerts, op dat ogenblik 
voorzitter van de Algemene Belgische Persbond, waarschuwde in het Jaarboek 1960 voor de 
sluipende gevaren van de commercialisering: “la presse, dans la mesure où elle est une industrie est 
soumise, en effet, à des contraintes économiques. Et c’est par là que, de façon sans doute moins 
visible, mais, par cela même, combien plus dangereuse, peuvent se développer actuellement les 
pressions, les dominations qui, peu à peu, aboutissent à ruiner la liberté de la presse”.124 Ook buiten 
de perswereld tekende zich een mentaliteitswijziging af. We signaleerden in dat verband al hoe, 
mede van op het internationale plan, de persvrijheid ten dienste gesteld werd van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de pers. Hier en daar doken weer pleidooien op voor 
een verdere aanscherping van het toezicht op de media door de aanscherping van de bestaande 
rechtsmiddelen of door de oprichting van nieuwe toezichtsstructuren.125  

 
                                                 
 
121  Ook Jean DABIN onderkende dit risico (o.c., 326). 
122  J. VELAERS, “Vrijheid en verantwoordelijkheid …”, o.c., 97.  
123  Met op kop de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) die in 1976 het failliete De Standaard overnam. D. BILTEREYST en 

R. VAN GOMPEL, “De vierde macht in transitie. Theorie en toetsing aan de hand van de Vlaamse pers”, in C. VAN BAELEN 
en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 1999, (losbl.) 13.  

124  L. DUWAERTS, “Le rôle et l’utilité de l’Association générale de la Presse belge”, in A.B.P. (ed.), Officieel Jaarboek van de 
Belgische Pers 1960, 7-9. 

125  Zie het inleidend woord van P. KLUYSKENS op het Vlaams Congres voor Communicatiewetenschap in 1976 dat was gewijd 
aan de mogelijkheden en grenzen van persraden. KLUYSKENS getuigde van de mentaliteitswijziging bij het parlement en de 
pers die er toe leidde dat stilaan werd teruggekomen op de overtuiging dat de grondwettelijke bepalingen, het recht van 
antwoord en de regels van de algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid voldoende waren als mechanismen van 
rechtsbescherming tegen onrechtmatige journalistiek (P. KLUYSKENS, “Inleidend woord”, in X., Persraden pro en contra. 
Referaten van het zevende Vlaams Congres voor Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 7-9). Zie bijvoorbeeld 
ook de openingsrede van advocaat Paul DUMEZ voor de Vlaamse Conferentie van de Antwerpse balie uit 1975 (P. DUMEZ, 
“Grenzen aan de journalistieke vrijheid”, R.W. 1975-76, 897-916).  
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CRISISSFEER IN DE GESCHREVEN PERS - Er speelde nog een andere evolutie mee.Van circa 1860 tot 1914 
bezat de krant het monopolie van de massa-informatie en beleefde zij haar gouden tijden. Na 
wereldoorlog I had zij het gezelschap gekregen van de radio; in de jaren na de tweede wereldoorlog 
begon de televisie aan een opmars.126 Vanuit de schrijvende pers werd niet zonder angst gekeken 
naar de opkomst van de televisie als nieuw massamedium. Minstens dwong die evolutie de 
journalisten van de dagbladpers tot een bezinning over hun eigen positie en aanpak, die sterk 
vergelijkbaar was met de discussies die de internetjournalistiek vandaag teweegbrengt.127 Bij monde 
van hun vertegenwoordigers, riepen de journalisten de politiek op om de informatieverstrekking 
door middel van de audiovisuele media vooral in handen te laten van beroepsjournalisten. Ook de 
uitgeversbedrijven zagen de concurrentie met lede ogen tegemoet. Zij probeerden een antwoord te 
formuleren door meer regionale berichtgeving en regionale edities te voorzien, meer de nadruk te 
leggen op duiding en achtergrondinformatie en door hun netwerk van journalisten en 
correspondenten uit te breiden en te professionaliseren.128 Maar de economische crisis van het 
midden van de jaren zeventig zou hun actiemarge ernstig aantasten. 

INTERNATIONALE AANDACHT - Niet toevallig kende ook de internationale zelfregulering door 
journalisten op dat ogenblik een hoogtepunt. Het volstaat op dat punt te herinneren aan de 
‘Verklaring der rechten en plichten van de journalist’ uit 1971 van de Internationale federatie van 
journalisten.129 De transformaties bleven niet beperkt tot de media-zijde. Mede onder invloed van de 
Europese Unie en de Raad van Europa werden de media in toenemende mate tot een domein van 
overheidsinmenging werden gemaakt.130 We zagen in dat verband ook reeds hoe er op het 
supranationale niveau in de jaren zeventig werd nagedacht over de vormgeving van de 
journalistieke rechten en plichten.131 In de schoot van de Europese Unie werden in de loop van de 
jaren zeventig richtlijnen voorbereid voor de coördinatie van de uitoefeningsvoorwaarden van het 
beroep van journalist. Binnen de Unesco beraadde de ‘Internationale Commissie over 
communicatieproblemen’ zich ondertussen over een nieuwe informatie-wereldorde.132 Ook de Raad 
van Europa liet zich niet onbetuigd. In een Declaration on mass communication media and human 
rights en een bijhorende aanbeveling uit 1970 sprak de Raadgevende Vergadering zich uit voor de 
oprichting van “press councils empowered to investigate and even to censure instances of 
unprofessional conduct with a view to the exercising of self-control by the press itself”.133 

SUCCESSEN OP SOCIAAL-ECONOMISCH VLAK - Op sociaal-economisch vlak boekten de 
journalistenvertegenwoordigers in de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig dan weer 
enkele belangrijke overwinningen. In België bracht de wet van 1963 de zo gewenste juridische 
bescherming van de titel van beroepsjournalist, al bleef de omvang ervan in vergelijking met de 
ontwerpen uit de voor- en naoorlogse jaren erg beperkt.134 Toch werd de wet nog nadrukkelijk 

 
                                                 
 
126  T. LUYKX, Evolutie van de communicatiemedia, o.c., 203-204. 
127  G. GUYAUX, “De toekomst van de geschreven pers”, in A.B.P., Officieel jaarboek van de Belgische Pers 1974-75, 14. De 

eerste publieke uitzending van de televisie in België vond plaats op 31 oktober 1953. 
128  D. BILTEREYST en R. VAN GOMPEL, “De vierde macht in transitie. Theorie en toetsing aan de hand van de Vlaamse pers”, 

in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 1999, (losbl.) 12. BILTEREYST en 
VAN GOMPEL situeren ook de oprichting van De Financieel Economische Tijd (1968) in deze context. 

129  Supra, deel II, hoofdstuk 5, afd. 1, §5, 1. 
130  V.H.G. LEBESQUE, Droit de réponse als luizenpoeder? Rechtspraktijk en journalistiek maken de wettelijke regeling van een 

droit de réponse in Nederland overbodig, Lelystad, Koninklijke Vermande bv – uitgevers, 1986, 11-13. 
131  Supra, deel II, hoofdstuk 4. 
132  De werkzaamheden van de Commissie leidden tot het fel bekritiseerde MacBriderapport, waarover sprake was in deel II, 

hoofdstuk 4 (X., Voix multiples - un seul monde: rapport de la Commission internationale d'étude des problèmes de la 
communication, Parijs, Unesco, 1980, 367 p.). Initiatieven vermeld bij P. DUMEZ, l.c., 903. 

133  Declaration on mass communication media and human rights, 1970. 
134  Zie ook K.B. 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten ten behoeve van beroepsjournalisten en 

persbedrijven, B.S. 21 mei 1965. Voorheen kan nog melding worden gemaakt van de nieuwe regeling inzake het recht van 
antwoord die werd uitgewerkt in de wet van 23 juni 1961. Deze wet verving artikel 13 van het oorspronkelijk voorlopige 
decreet op de pers van 20 juli 1831 dat door een wet van 6 juli 1833 voor onbepaalde tijd van kracht verklaard was.  



H2. Historische terugblik 
 

 528

gepresenteerd als een mogelijke aanzet om in een latere fase structuren aan op te hangen voor de 
uitwerking en de bewaking van een algemeen aanvaarde plichtenleer.135 Dat deed de discussie over 
een Orde voor Journalisten weer even oplaaien. Nu de journalistenklasse duidelijk omschreven was 
door de wet van 1963, was ook de weg vrij voor de toekenning van een extra journalistenpensioen 
in 1971.136 En intussen werd had gewerkt aan een nieuwe dag- en weekbladCAO, die reeds werden 
voorafgegaan door loonsverhogingen.137 Al deze maatregelen kwamen mede tot stand door een 
relatief positieve sfeer tussen de overheid en de vertegenwoordigers van de Persbonden in die 
dagen. 

INTERNE SPANNINGEN BEROEPSVERENIGING - Ondertussen kampten de persverenigingen met de nodige 
interne problemen. Die verklaren allicht minstens ten dele waarom de Belgische journalistieke 
wereld op dat ogenblik niet meeliep in de internationale trend om persraden op te richten. Tegen het 
midden van de jaren zeventig hadden journalistenverenigingen in heel wat Europese landen een 
eigen structuur voor het toezicht op de beroepsregels.138 In België daarentegen scheurde de 
Beroepsunie zich in de jaren zestig af van de Algemene Persbond. De harde onderhandelingen 
tussen de uitgevers en de Beroepsunie over het loondossier deden de spanningen tussen de zowel uit 
werkgevers als uit journalisten bestaande Persbond en de louter uit beroepsjournalisten bestaande 
Beroepsunie handoverhand toenemen.139 Na de scheiding van de Beroepsunie, zou de Persbond nog 
amper een rol van betekenis spelen. In 1978 werd wat er van overbleef, opnieuw aangehecht aan de 
Beroepsunie. Op dat ogenblik telden de Persbond en de Beroepsunie samen minder dan 700 leden. 
Grote afwezigen in de ledenbestanden waren op dat moment nog de groeiende groep van radio- en 
televisiejournalisten, weekbladjournalisten, fotografen, zelfstandigen en Duitstalige journalisten. Uit 
die operatie zou uiteindelijk een nieuwe vereniging ontstaan: de Algemene Vereniging van 
Beroepsjournalisten in België (AVBB), die haar rangen zou openstellen voor alle journalisten, 
zowel van de geschreven pers als van de audiovisuele media (op dat ogenblik 1600 personen).140  

DEBAT OVER PERSRAAD - Dat alles wil niet zeggen dat de discussie in ons land uitbleef. Vooral in de 
jaren zeventig werd debat gevoerd over de mogelijke bijdrage van een persraad tot de vormgeving 
van het mediabeleid en het toezicht op de journalistieke sector.141 Frans Van Erps, voorzitter 
Beroepsunie van de Belgische Pers, noemde het tijdens een congres te Gent in 1975 “haast 
ongelofelijk dat er nog geen persraad bestaat in België, dat toch een van de oudste 
perslanden is, waar sedert meer dan 10 jaar perswetenschappen wordt gedoceerd aan 
hogescholen, waar men al een tijd aan openbare persdebatten toe is”.142 Wat het debat echter 
aanzienlijk bemoeilijkte, was dat er opnieuw verschillende discussies door elkaar liepen. Sommigen 
zagen in een persraad vooral een orgaan om de toenemende klachten over de mediaberichtgeving te 

 
                                                 
 
135  Parl. St. Senaat, 1962-63, nr. 296, verslag namens de Commissie Justitie. 
136  K.B. 27 juli 1971 tot vaststelling voor de beroepsjournalisten, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het 

recht op pensioen en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het Koninklijk Besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele 
pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen 
welzijn en van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels, B.S. 20 augustus 1971, diverse malen gewijzigd.  

137  P. DELTOUR, “Tussen administratie, vakbond en orde: de Vereniging van Beroepsjournalisten (AVBB-VVJ) anno 2000”, 
l.c., (losbl.) 6-7. 

138  Zie supra, deel II, hoofdstuk 5. 
139  F. UNWIN, “Een heel programma”, De Journalist 1979, afl. 1, 2-3. 
140  M. FROMONT, “De A.V.B.B. tot uw dienst”, De Journalist 1979, afl. 2, 10-11. 
141  Zo was het Zevende Vlaams Congres voor Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Gent op 25 maart 1976 

geheel gewijd aan de pro en contra’s van persraden (zie: X., Persraden pro en contra. Referaten van het zevende Vlaams 
Congres voor Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 44 p.). Tijdens het congres kwamen vertegenwoordigers 
van de Engelse Press Council, de Duitse Presserat en de Nederlandse Persraad aan het woord. 

142  F. VAN ERPS, “Een persraad voor België?”, in X., Persraden pro en contra. Referaten van het Zevende Vlaams Congres 
voor Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 36. 
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kanaliseren. Hier en daar dook daarbij ook de piste van een orde van journalisten weer op.143 In 
andere voorstellen kwam de persraad vooral naar voren als een adviesorgaan dat de wetgever zou 
kunnen bijstaan in de uitbouw van een mediabeleid. Een derde aspect was de nood aan een 
objectieve instantie die zou kunnen meewerken aan de objectivering van de overheidshulp aan de 
pers.  

§ 2. Plannen voor een wettelijk omkaderde Nationale Persraad of een Ombudsman voor 
de Pers 

1. Plannen voor een nationale Persraad 
CONTEXT - In de economische recessie van de jaren zeventig domineerde een crisissfeer de 
dagbladpers. De zware financiële moeilijkheden van de dagbladpers overschouwend, nam de 
regeringsverklaring van de tweede regering Eyskens-Cools zich voor om dringend maatregelen te 
nemen om het behoud van de geschreven opiniepers te verzekeren.144 De regeerperiode bleek te kort 
om het plan te realiseren, maar het voorstel werd onmiddellijk overgenomen in de 
regeringsverklaring van de regering Leburton-Tindemans-Declercq: “een moderne democratie kan 
niet op een juiste wijze werken zonder alle burgers een zo volledige en objectieve voorlichting als 
mogelijk te verstrekken. De geschreven pers, gedwongen het hoofd te bieden aan economische 
moeilijkheden, moet kunnen worden geholpen in navolging van wat in de meeste Europese landen 
gebeurt; de vrijheid van informatie bepaalt mee de waarde van die democratie waarvan zij één der 
betrouwbaarste pijlers is.”145 Meteen werd voor de tweede helft van 1973 een bedrag van 100 
miljoen frank beschikbaar gesteld voor steun aan de dagbladpers.146 Voor het volledige jaar 1974 
werd het dubbele toegekend.147 Van dan af zou het bedrag van de perssteun jaarlijks worden 
hernieuwd in afwachting van de goedkeuring van een wettelijke regeling met een meer permanent 
karakter. Pas in 1979 zou de steun aan de pers een structureel karakter krijgen.148 

STANDPUNT BEROEPSUNIE - Het dossier kon uiteraard rekenen op de onverdeelde aandacht vanwege 
de Beroepsunie van de Belgische Pers, die meteen een eigen overlegcommissie installeerde. 
Aanvankelijk werd daarin gedacht aan de oprichting van een private, paritair samengestelde 
persraad waarbinnen de organisatie van het beroep tussen uitgevers en journalisten zou kunnen 
worden bediscussieerd. Onder de mogelijke thema’s die daarbij aan bod zouden kunnen komen 
noemde de voorzitter van de Beroepsunie in 1976 onder meer het conjuncturele of structurele 
karakter van de crisis in de per, de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende media, 
het recht op wederwoord en “de vaststelling van een gedragscode waarin de internationaal 
geldende deontologische normen en concepties betreffende de vrije pers voor onze media 
en hun beoefenaars zijn geïnterpreteerd. De Persraad kan, indien hij het nodige gezag 
daartoe kan inwinnen, de media en journalisten daarbij met raad en wenken begeleiden”.149 

 
                                                 
 
143  P. DUMEZ, “Grenzen aan de journalistieke vrijheid”, R.W. 1975-76, 909 e.v.; J. LIEVENS, “Vraagtekens bij een eventuele 

orde van Journalisten”, R.W. 1975, 2059-2062. 
144  Regering van 21 januari tot 22 november 1972. De regeringsverklaring dateert van 25 januari 1972. 
145  Regering van 25 januari 1973 tot 18 januari 1974.  
146  2.478.935,25 euro. 
147  T. LUYKX, Ontwikkeling van de Belgische Pers sedert wereldoorlog II, Gent, Seminarie voor Pers- en 

Communicatiewetenschap, 1974, 11. Op 29 november 1973 diende de regering een wetsontwerp in dat dit voornemen 
moest waarmaken (Parl. St. Kamer 1973-74, doc. 721, nr. 1 (20 november 1973)). 

148  In dat jaar werden de regels inzake overheidssteun aan de geschreven pers opgenomen in de wet van 19 juli 1979 tot 
behoud van de verscheidenheid in de opiniedagbladpers (B.S. 19 juli 1979). De wet bracht niet zozeer een inhoudelijke 
vernieuwing ten aanzien van de bestaande reglementering, maar had als grote verdienste dat de perssteun voortaan niet 
meer jaarlijks moest worden vastgesteld.  

149  F. VAN ERPS, “Een persraad voor België?”, in X., Persraden pro en contra. Referaten van het Zevende Vlaams Congres 
voor Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 43. 
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REGERINGSTUSSENKOMST - Maar de verhoudingen tussen de werkgevers en de 
journalistenvertegenwoordigers was al zodanig bekoeld, dat het dossier weinig vooruitgang boekte. 
Dat deed de Beroepsunie besluiten om zich tot de Regering te richten met het verzoek de Persraad 
bij wet op te richten. Op 31 juli 1973 kon zo een eigen voorstel met betrekking tot de directe steun 
aan de pers en de oprichting van een Nationale Persraad aan de regering Leburton-Declercq worden 
overhandigd.150 De nota bepleitte de creatie van een wettelijk omkaderde persraad bestaande uit 
uitgevers, journalisten en een regeringscommissaris die niet alleen het dossier van de perssteun 
verder zou opvolgen, maar ook zou fungeren als algemeen overleg- en adviesorgaan in 
mediadossiers.151 Het concept stond met andere woorden ver af van de betekenis die we eerder aan 
de notie Persraad gaven. Bedoeld was een adviserende beleidsgerichte instantie in dienst van 
de bevoegde minister.152 

INVOERING OVERHEIDSSTEUN - Op 30 november 1973 diende de regering bij de kamer van 
volksvertegenwoordigers een wetsontwerp in dat het kader moest vormen voor de organisatie van 
de directe steun aan de pers. De pleidooien van de Beroepsunie voor de oprichting van een Persraad 
werden op dat ogenblik door enkele parlementsleden aangegrepen om opnieuw aan te dringen op de 
instelling van een journalistenorde en een wettelijke bekrachtiging van de journalistieke 
beroepsdeontologie. De reactie van de Beroepsunie was duidelijk. In haar verenigingsblad Bulletin 
verscheen begin 1974 in vette letters: “dit moet iedereen weten - De journalisten zullen nooit een 
erecode aanvaarden die opgesteld werd door gouvernementele of intergouvernementele 
instanties”.153 In de eerste wettelijke regeling van de perssteun van 27 december 1974 bleek het 
gevaar voor een verdere overheidsinmenging in de journalistiek voorlopig geweken. De wet 
beperkte zich er toe om kredieten uit te trekken op de begroting van de diensten van de Eerste 
Minister voor de directe steun aan de pers.154 De wet was evenwel tijdelijk van aard en moest 
jaarlijks worden hernieuwd.155 

BLIJVENDE VRAAG OM PERSRAAD - De Beroepsunie bleef intussen ijveren voor de creatie van een 
Nationale Persraad die de overheid zou kunnen adviseren in dit concrete dossier, maar ook in 
andere belangrijke mediadossiers als de besprekingen omtrent het statuut voor radio en televisie. 
Tijdens een buitengewone algemene vergadering van de Beroepsunie, op 14 juli 1975, werd gepleit 
vóór de oprichting van een nationale persraad waarin “tenminste” de vertegenwoordigers van de 
beroepsjournalisten uit alle media, de uitgevers van informatiebladen en de directies van BRTN 
zitting zouden hebben.156 De Beroepsunie dacht daarbij aan een van overheidswege opgerichte 
adviesraad die de overheid zou kunnen bijstaan bij de uitwerking van het mediabeleid en eventueel 
ook als scheidsrechter zou kunnen optreden bij klachten tegenover journalisten, bladen of 

 
                                                 
 
150  F. VAN ERPS, “Een persraad voor België?”, in X., Persraden pro en contra. Referaten van het Zevende Vlaams Congres 

voor Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 41-43. 
151  A. BORMS, “Overheidshulp aan de opiniedagbladpers”, in C. DE KEERSMAEKER en G. FAUCONNIER (eds.), Mediagids: 

mediarecht (losbladig), Diegem, Kluwer editorial, 1996, 11 p. en E. DE BENS, De pers in België: het verhaal van de 
Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen, Tielt, Lannoo, 2001, 220 e.v.; Unie - Bulletin van de Beroepsunie van 
de Belgische Pers (B.U.B.P.), maart-april 1974, afl. 4, 35. 

152  VAN ERPS, voorzitter van de Beroepsunie, gebruikte bijeen bespreking van de plannen op een Gents colloquium 
verschillende termen door elkaar: persraad, mediaraad of informatie- en communicatieraad. F. VAN ERPS, “Een persraad 
voor België?”, in X., Persraden pro en contra. Referaten van het Zevende Vlaams Congres voor 
Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 39. 

153  Unie - Bulletin van de Beroepsunie van de Belgische Pers (B.U.B.P.), januari-februari 1974, afl. 4, 13-15. 
154  Wet 27 december 1974 tot behoud van de verscheidenheid in de opiniedagbladpers, B.S. 23 januari 1975, uitgevoerd bij 

KB 20 januari 1975 houdende vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de uitvoering van de wet van 27 
december 1974 tot behoud van de verscheidenheid in de opiniedagbladpers, B.S. 23 januari 1975. Inmiddels niet meer van 
toepassing voor de Vlaamse Gemeenschap ingevolge artikel 4. Decr. Vl. Parl. 7 juli 1998, B.S. 28 augustus 1998. 

155  De wet liet de verdeling van het geld over aan de uitgevers. Dat verliep niet altijd zonder problemen. Al snel rees er twijfel 
bij de bestemming van het overheidsgeld. In het senaatsdebat over de steun aan de pers, eind juli 1975, weigerde de 
voorzitter van de commissie van financiën, prof. Dries VLERICK, om die reden de overheidsuitgave goed te keuren. 

156  X., “Nationale persraad gewenst”, Unie. - Bulletin van de B.U.B.P., juli-augustus 1975, afl. 6, 10-11. 
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uitgevers.157 De Beroepsunie was, luidens de bijhorende motie, van oordeel dat alleen een dergelijk 
orgaan bij machte kon zijn om “de problemen waarmee alle media bij het vervullen van hun 
informatie-opdracht zijn geconfronteerd, te bestuderen en passende oplossingen voor te stellen”.158 
Van de overheid werd dan ook een engagement verlangd om beslissingen betreffende de 
informatiemedia voortaan slechts te nemen na advies van deze nationale persraad of - in afwachting 
van zijn oprichting - na overleg met de beroepsinstanties die uiteindelijk zouden deelnemen aan de 
Persraad.159  

Gezien de penibele financiële situatie van een aantal kranten en hun dringende behoefte aan 
overheidssteun, durfde de Beroepsunie evenwel geen breekpunt te maken van het dossier. 
Bovendien dook er een tweede probleem op. In het voorstel van de Beroepsunie zou de Persraad 
meteen ook de taak krijgen om als scheidsrechter op te treden bij klachten, door wie ook ingediend, 
tegen journalisten, bladen of uitgevers.160 Om dat mechanisme de nodige slaagkansen te geven was 
de medewerking van de uitgevers en mediadirecties vereist. Maar vanuit die hoek kwam er felle 
kritiek tegen de koppeling van overheidssteun aan de oprichting van een ‘Raad voor het 
Mediabeleid’.161  

VOORSTEL VAN KADERWET - De ideeën van de Beroepsunie werden niettemin opgepikt op het 
politieke niveau. Ook in regeringskringen was men zich inmiddels immers zorgen gaan maken over 
de manier waarop de overheidshulp aan de pers werd verdeeld. De regering steunde de vraag van de 
Beroepsunie naar verdeelsleutels om de overheidssteun vast te stellen en een instrument om toezicht 
uit te oefenen op de besteding van het overheidsgeld in de respectieve kranten.162 In september 
1975 stelden de ministers van cultuur een ad hoc werkgroep aan om de informatie-problematiek te 
onderzoeken. De werkgroep kreeg meteen drie subcommissies: één voor economische problemen, 
één voor sociale problemen en één voor ‘journalistieke berichtgeving’ die onder meer moest 
reflecteren over de journalistieke opleiding en stage. Uit de werkzaamheden van de werkgroep 
volgde een voorstel van kaderwet waarin de criteria voor de overheidssteun aan de dagbladpers en 
Belga zouden worden ingeschreven. De verdere uitwerking en implementatie zou worden 
overgelaten aan de regering, na verplicht advies van een nog op te richten ‘Persraad’ of ‘Raad voor 
het Mediabeleid’. Die Persraad zou tegelijk een deontologische kamer krijgen die zou worden belast 
met de redactie van een deontologische code.163  

KRITIEKEN - De nieuwe tekst leidde echter tot protest van de mediadirecties én de journalisten. De 
directies gaven aan niet per definitie tegen een Persraad gekant te zijn, maar bleven wel bij hun 
verzet tegen de koppeling van de perssteun aan de creatie van een persraad. De journalisten van hun 
kant, waren bij monde van de Beroepsunie niet te spreken over het voorstel om een deontologische 
 
                                                 
 
157  Zie daarover: P. DUMEZ, “Grenzen aan de journalistieke vrijheid”, R.W. 1975-76, 910-911. DUMEZ, die in datzelfde artikel 

voor een orde pleitte, uitte zware kritiek op een dergelijke Persraad waarbij “journalisten aan één zelfde tafel gaan zitten 
met hun boekhouders en kassiers”. 

158  De motie kreeg de quasi unanieme goedkeuring van de Algemene Vergadering van de Beroepsunie (eenparigheid van 
stemmen min één onthouding). Zie hierover ook de uiteenzetting van F. VAN ERPS namens de Beroepsunie van de 
Belgische Pers op het Vlaams Congres voor Communicatiewetenschap in Gent in 1976: F. VAN ERPS, “Een persraad voor 
België?”, in X., Persraden pro en contra. Referaten van het Zevende Vlaams Congres voor Communicatiewetenschap, 
Gent, 25 maart 1976, 41. 

159  P. KLUYSKENS, “Inleidend woord”, in X., Persraden pro en contra. Referaten van het Zevende Vlaams Congres voor 
Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 13. 

160  X., “Nationale persraad gewenst”, Unie - Bulletin van de B.U.B.P., juli-augustus 1975, afl. 6, 10-11. 
161  Op te merken valt dat het protest niet zozeer gericht was tegen de idee van een persraad op zich, maar vooral tegen de 

koppeling van beide dossiers.  
162  F. VAN ERPS, “Een persraad voor België?”, in X., Persraden pro en contra. Referaten van het Zevende Vlaams Congres 

voor Communicatiewetenschap, Gent, 25 maart 1976, 41-42. 
163  Op initiatief van het ministerie van Nederlandse cultuur vonden twee bijeenkomsten plaats, respectievelijk op 26 maart 

1976 en op 23 april 1976. De regering wilde komen tot een organieke wet tot het behoud van de verscheidenheid in de 
opiniepers te komen met drie titels: I. Hulp aan de opiniepers; II. Hulp aan het agentschap Belga en III. Nationale Persraad 
(X., “Dossier: de nationale persraad”, Unie. Bulletin van de B.U.B.P., april 1976, afl. 10, 8-11). 
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kamer te laten oordelen over klachten met betrekking tot een speciaal daartoe opgestelde code. 
Daarbij weerklonken enkele van de klassieke argumenten tegen deontologische codes: gevreesd 
werd met name dat een dergelijke code snel zou verouderen en bijgevolg al snel de journalistieke 
vrijheid meer zou belemmeren dan garanderen.164 De journalistenvereniging schoof wel een 
alternatief naar voor: een deontologische kamer, bestaande uit journalisten, uitgevers en experten 
die “vanuit hun eigen praktijk vrij advies zouden uitbrengen zonder verdere juridische gevolgen”.165 
Een dergelijke ‘Pers- of Informatieraad’ zou, aldus de journalistenvertegenwoordiging, de dialoog 
tussen de verschillende media kunnen stimuleren, advies kunnen verlenen in mediazaken, kunnen 
waken over de aanwending van de staatsgelden voor de perssteun en tegelijk een buffer vormen 
tegen een al te sterke overheidsinmenging in de persvrijheid.  

DE WET VAN 1979 - Het protest van journalisten en mediadirecties was succesvol. In de uiteindelijke 
wet van 19 juli 1979 tot behoud van de verscheidenheid in de opiniedagbladpers was er van een 
‘Raad voor het Mediabeleid’ geen sprake meer. Minder succesvol vanuit het perspectief van de 
journalisten was dat de wet hen uitsloot van het overleg over de toekenning van de 
overheidssteun.166 De adviesverlening inzake mediabeleid zou in Vlaanderen midden jaren tachtig 
worden toevertrouwd aan de Vlaamse Mediaraad.167  

GEWIJZIGD DENKKADER - Wat de invoering van een subsidiesysteem voor de pers wel duidelijk 
maakte, was dat nu ook in België de overgang was gemaakt van het klassiek liberale denkkader 
over de rol van de overheid, naar een meer interventionistisch perspectief. Van de overheid werd in 
persaangelegenheden niet langer verwacht dat zij zich zou onthouden van elke inmenging, maar 
integendeel dat zij door middel van positieve maatregelen de randvoorwaarden zou creëren voor het 
ontstaan en voortbestaan van een ideologisch pluriforme pers.168  

2. Plannen voor een ombudsman voor de pers 
In het midden van de jaren zeventig werd ook even gedacht aan de instelling, bij wet, van een 
ombudsman voor de pers. De regeringsverklaring van 30 april 1974 prees de instelling van 
ombudsmannen of -vrouwen in het algemeen als een mogelijke oplossing voor ‘institutionele 
problemen’.169 Tot driemaal toe (in 1973, 1974 en 1982) werd door senator Lahaye en anderen een 
voorstel ingediend om bij wet een ombudsman voor de pers in te stellen die bemiddelend zou 
kunnen optreden bij klachten over klaarblijkelijk bewust foutieve informatie of onjuiste 
beschuldigingen of insinuaties in de mediaberichtgeving.170 Het plan was om de benoeming van de 
ombudsman alternerend door de Kamer en de Senaat te laten gebeuren, na advies van de 
journalistenverenigingen, voor een periode van zes jaar. Anderzijds benadrukte de toelichting de 
noodzakelijke onafhankelijkheid van een ombudsman, en dit zowel tegenover de regering, de 
particuliere sector als de perswereld zelf. Verregaand is dat het voorstel aan de ombudsman alle 
bevoegdheden van een onderzoeksrechter wou geven.171 Maar ook dit plan werd al snel het 

 
                                                 
 
164  Over de klassieke voorbehouden en kritieken ten aanzien van codes: supra, III-5, A1, §4. 
165  X., “Maandelijks dossier: de nationale persraad”, Unie. Bulletin van de B.U.B.P., april 1976, afl. 10, 9. 
166  C. THON, “Journalisten uitgesloten door kaderwet”, De Journalist 1979, afl. 3, 11. 
167  Decreet van 2 mei 1985 houdende oprichting van de Vlaamse Mediaraad, B.S. 9 juli 1985. 
168  D. BILTEREYST en R. VAN GOMPEL, “De vierde macht in transitie. Theorie en toetsing aan de hand van de Vlaamse pers”, 

in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 1999, (losbl.) 3. 
169  Geciteerd in het Voorstel van wet tot instelling van een ombudsman voor de pers (LAHAYE, FEVRIER en GILLET), 4 maart 

1982, Parl. St. Senaat 1981-82. 
170  Artikel 2 Voorstel van wet tot instelling van een ombudsman voor de pers (LAHAYE, VAN HOEYLANDT, BEAUDUIN, PEDE, 

WIARD en BOGAERT), 20 december 1973, Parl. St. Senaat 1973-74, nr. 126; Voorstel van wet tot instelling van een 
ombudsman voor de pers (LAHAYE, FEVRIER en GILLET), 4 maart 1982, Parl. St. Senaat 1981-82, nr. 153. 

171  Artikel 5 Voorstel van wet tot instelling van een ombudsman voor de pers (LAHAYE, VAN HOEYLANDT, BEAUDUIN, PEDE, 
WIARD en BOGAERT), 20 december 1973, Parl. St. Senaat 1973-74, nr. 126; Voorstel van wet tot instelling van een 
ombudsman voor de pers (LAHAYE, FEVRIER en GILLET), 4 maart 1982, Parl. St. Senaat 1981-82, nr. 153. 
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voorwerp van zware kritiek. Deze vorm van externe controle werd als een al te zware en risicovolle 
ingreep in de persvrijheid aangevoeld. 
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AFDELING 3. DE UITBOUW VAN HET DEONTOLOGISCH TOEZICHT TUSSEN 1979 
EN 1995 

§1. De oprichting van de Algemene Vereniging van de Beroepsjournalisten in België 
(AVBB)  
OPRICHTING AVBB - Nadat de Beroepsunie zich eind jaren zestig had afgescheurd van de Persbond, 
werd op een Gemeenschappelijke Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 1978 besloten 
om beide verenigingen opnieuw samen te smelten.172 Dossiers als dat van de overheidssteun aan de 
dagbladpers hadden immers het belang van collectieve stellingname getoond.173 De samensmelting 
werd voorbereid en uitgewerkt door een zogenaamde ‘groep van vier’, bestaande uit twee 
vertegenwoordigers van elk van beide verenigingen. Op zaterdag 27 januari 1979 werd die fusie 
bezegeld met een nieuwe naam, ‘De Algemene Vereniging van de Beroepsjournalisten in België’ 
(AVBB) en een nieuw bestuur.174 De oude Persbond werd officieel ontbonden op zaterdag 19 
december 1981.175 

LEDEN - De AVBB zou vanaf dan uitsluitend nog erkende beroepsjournalisten en stagiairs176 
verenigen, met uitsluiting van werkgevers en persmedewerkers die niet als beroepsjournalist erkend 
zijn in de zin van de wet van 1963.177 Ook juridisch werd de klemtoon op de beroepsjournalist 
bekrachtigd. De nieuwe organisatie behield in de eerste jaren het statuut van een beroepsunie, een 
door de overheid erkende representatieve organisatie van werknemers.  

TAKEN - Het takenpakket dat de AVBB kreeg toebedeeld (en tot op vandaag uitoefent) was 
drieledig.178 Volgens secretaris Pol Deltour zweeft haar statuut dan ook (ook vandaag nog) ergens 
tussen “een administratie, een belangenvereniging en een orde”.179 In de eerste plaats kreeg de 
AVBB een aantal wettelijk opdrachten, met voorop de medewerking aan en de administratieve 
afwikkeling van de erkenningsprocedure voor beroepsjournalisten.180 De AVBB levert de helft van 
de leden van de erkenningscommissie van beroepsjournalisten. De AVBB vertegenwoordigt verder 
de beroepsgroep in tal van wettelijk ingerichte adviesorganen. Een tweede pijler in haar werking 
betrof de dienstverlening aan haar leden, voornamelijk in verband met de sociaalrechtelijke positie 
van de beroepsjournalist. Het was aanvankelijk vooral op dit vlak dat de AVBB zich in de 
beginjaren als beroepsvereniging wenste te profileren. Als derde aspect van haar werking werd de 
AVBB belast met de uitwerking en ondersteuning van de journalistieke zelfregulering.  

 
                                                 
 
172  Sommige bronnen spreken over een fusie van de ABP en de Beroepsunie (De Journalist 1979, afl. 1, 1; M. FROMONT, “De 

officiële erkenning van de A.V.B.B.”, De Journalist 1979, afl. 3, 14); volgens anderen werden de restanten van de 
Persbond door de Beroepsunie opgeslorpt (P. DELTOUR, “Tussen administratie, vakbond en orde: de Vereniging van 
Beroepsjournalisten (AVBB-VVJ) anno 2000”, in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, 
Diegem, Kluwer, 1999, 6). 

173  X., “maandelijks dossier: de nationale persraad”, Unie. Bulletin van de B.U.B.P., april 1976, afl. 10, 8-11. 
174  Zie de voorstelling van de nieuwe vereniging in De Journalist 1979, afl. 1, 1-3. Francis UNWIN, hoofd van de 

buitenlandredactie van Le Soir, werd tot voorzitter verkozen. 
175  Om een juridisch vacuüm te vermijden, werd de Persbond kunstmatig in leven gehouden tot de statuten van de nieuwe 

vereniging door de Raad van State waren goedgekeurd en in het Staatsblad waren verschenen (J. CUPPENS, “Algemene 
Vergadering”, De Journalist 1981, afl. 2, 6). 

176  Voor wie nog geen twee jaar actief was in de beroepsjournalistiek en dus niet voor een erkenning in aanmerking kwam, 
creëerde de AVBB het statuut van ‘journalist-stagiair’. Een professionele activiteit van minstens drie maanden volstond. 

177  De statuten van de nieuwe vereniging verschenen in de bijlagen van het Staatsblad van 30 april 1980. Op de regel dat alleen 
erkende beroepsjournalisten lid konden worden, werd pas recentelijk teruggekomen. Met ingang van 1 januari 2006 werd 
het lidmaatschap opengesteld voor ‘persmedewerkers’ (zie hoofdstuk 1). De krantendirecteuren verenigden zich in 1964 in 
de Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers (BVDU). 

178  M. FROMONT, “De A.V.B.B. tot uw dienst”, De Journalist 1979, afl. 2, 10-15. 
179  P. DELTOUR, “Tussen administratie, vakbond en orde…”, l.c. 
180  Sinds 1998 is die taak in handen van de Vlaamse en Franstalige vleugel binnen de AVBB. 
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REPRESENTATIVITEIT - Zeker in de eerste jaren van haar bestaan is de AVBB in de eerste plaats 
gericht op de eigen organisatie en structuren en het verkrijgen van erkenning als representatieve 
beroepsorganisatie, zowel ten aanzien van beleidsvoerders als bij de eigen beroepsgroep. Op dat 
eerste punt zou de AVBB mettertijd succesvol blijken. Zij ontwikkelde een stevige traditie van 
politieke sensibilisering en lobbying.181 Moeilijker bleek het tweede punt. Hoewel de vereniging van 
meet af aan een zeer hoge participatiegraad telde182, had zij het moeilijk om legitimiteit en gezag 
(laat staan populariteit) te verwerven bij die eigen leden.183 Het vakblad De Journalist bracht de 
voorbije jaren geregeld de apathische en soms smalende houding van de eigen beroepsgenoten 
onder de aandacht. Verslagen van algemene vergaderingen begonnen steevast met een opmerking 
over het stuitende absenteïsme.184 Naast de “gewone” verklaringen van inertie en tijdsgebrek die 
men ook in andere beroepscategorieën aantreft, is deze moeilijke verhouding van journalisten tot 
hun beroepsvereniging een structureel gegeven. De Nederlandse mediahistoricus Huub Wijfjes 
stelde ook bij de Nederlandse journalisten een zekere aversie vast tegenover journalistieke 
organisaties die als zodanig “heel direct (raken) aan de fundamentele discussie of journalistiek 
überhaupt wel samen kan gaan met beroepsvorming buiten het eigen redactionele verband. De 
individualiteit van het journalistieke metier en de langdurige verzuiling van het mediaveld hebben 
zich altijd moeilijk verhouden tot organisatievorming”.185 In België werd dat aanvoelen nog 
versterkt door de beklemtoning van de drieledige opdracht van de AVBB. In de praktijk bleek het 
erg moeilijk om het samengaan van belangenbehartiging en zelfregulering binnen één vereniging 
naar buiten toe aanvaardbaar te maken. Hoewel die beide opdrachten theoretisch gezien perfect in 
elkaars verlengde kunnen liggen, was het voor de vrijgevochten journalistenpopulatie bij momenten 
bijzonder moeilijk aanvaardbaar dat een vereniging van wie verwacht werd dat zij de beroepsgroep 
en de persvrijheid zou dienen en verdedigen, tegelijk ook journalisten op de vingers tikte. Knack-
journalist Koen Meulenaere zou de Persbond zo ooit omschrijven als “zowat de enige 
vakorganisatie die niet kan worden beschuldigd van het al te fanatiek verdedigen van de eigen 
leden”.186 

Men moet zich er dan ook voor hoeden om de standpunten van de vereniging te presenteren als dé 
stem van de beroepsgroep. Die omvat overigens een heel aantal journalisten die geen erkende 
beroepsjournalisten in de zin van de wet van 1963 zijn en dus geen lid kunnen of willen worden van 
de AVBB. Anderzijds groeide de vereniging van de beroepsjournalisten onmiskenbaar uit tot het 
centrale aanspreekpunt voor beleidsmakers en was zij jarenlang de drijvende kracht achter de 
organisatie van het deontologisch toezicht. Ook Wijfjes houdt trouwens in zijn boek vast aan de 
journalistieke organisaties als invalspoort voor een beschrijving van de journalistiek: “In de 
journalistieke organisaties komt het meest concreet het algemene zelfbeeld van de journalist en zijn 
positie in de maatschappij tot uiting”.187 Dat verklaart de ruime aandacht die deze beroepsvereniging 
in dit onderdeel krijgt.  

 
                                                 
 
181  Bij elke belangrijke hervorming van de mediawetgeving liet de vereniging haar stem horen. Zij nam ook de gewoonte aan 

om bij elke nieuwe regeringsvorming een memorandum met eisen ter beschikking te stellen van de regeringsleden. 
182  Vandaag is ongeveer 85% van de beroepsjournalisten aangesloten bij de AVBB/VVJ. Journalisten sluiten echter niet 

zozeer uit loyauteit of sympathie aan bij de vereniging. In het eerder geciteerde onderzoek naar het profiel van de Vlaamse 
beroepsjournalist gaf 40% van hen aan dat de werking van de beroepsvereniging rond het intellectueel statuut (mediarecht, 
deontologie en persvrijheid) een motivatie was voor hun lidmaatschap. Opmerkelijk was dat 95% van de respondenten 
aangaf lid te zijn met het oog op de erkenning als beroepsjournalist en de verkrijging van persdocumenten. Die erkenning 
gebeurt weliswaar onafhankelijk van het lidmaatschap van de beroepsvereniging, maar de dossierkosten die de AVBB 
aanrekent zijn lager voor leden. Andere redenen om aan te sluiten waren: de praktische voordelen (57%), de werking rond 
het sociaal statuut (cao, auteursrechten, zelfstandigen statuut, pensioen: 45%) en het contact met collega’s (9%). 

183  P. DELTOUR, “Tussen administratie, vakbond en orde: …”, l.c., 21 
184  Zie bijvoorbeeld: J. CUPPENS, “Algemene Vergadering”, De Journalist 1982, afl. 2, 5. 
185  H. WIJFJES, o.c., 6. 
186  K. MEULENAERE, “Voor een fleske meer”, Knack 20 november 2002, 19. 
187  H. WIJFJES, o.c., 6. 
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ANDERE BEROEPSVERENIGINGEN - Tegelijk mag niet worden vergeten dat er tal van andere 
beroepsverenigingen voor of door journalisten zijn die alle in min of meerdere mate bijdragen tot de bewaking 
en de bevordering van de regels van de beroepsdeontologie. De belangrijkste tegenhanger van de AVBB de 
Vlaamse Journalisten Vereniging (in maart 1965 opgericht als ‘Vlaams Verbond voor de Journalisten van de 
Periodieke Pers’), die de belangen van journalisten van beroep en zelfstandige journalisten behartigt. Zo zijn 
er nog enkele regionale afdelingen actief, aangevuld met tal van gespecialiseerde verenigingen van en voor 
journalisten, die al dan niet onder de vleugels van de AVBB opereren: de Aviation Press Club (APC), de 
Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten (BBS)188, de Belgische Beroepsvereniging van Toeristische 
Journalisten (BBTJ), de Belgische Foto- en Filmpers (BFFP) die de belangen van de beeldjournalisten 
verdedigt189, de Belgische Vereniging van de Bedrijfspers (BVB), Beroepsbond van de Belgische Filmpers 
(BBF), de Belgische Vereniging van Landbouwjournalisten (BVLJ), het Belgisch Verbond van mode- en 
Lifestylejournalisten, de Bond der Katholieke Journalisten van België (BKJB), de Brugse Persbond190, de 
Groepering van Beroepsjournalisten Wetenschappen (BASJ), het Internationaal Perscentrum Vlaanderen191, 
Journalists@YourService192, de Nationale Vereniging voor Beroepsfotografen193, Thersites - Vlaamse 
Vereniging ter Bevordering van de Theaterkritiek, de Unie van de Filmkritiek (UFK), de Vereniging van de 
Belgische Muziekpers (VBMP), de Vereniging van Belgische en Buitenlandse Journalisten van de Periodieke 
Pers (VBBJPP), de Vereniging van Belgische bierjournalisten (VBB), de Vereniging van Gerechtelijke Pers 
te Brussel, de Vereniging van de Vlaamse Radio en Televisiepers194, de Bond der Autojournalisten van België 
(BAJB)195 en de Vereniging van Kroniekschrijvers over Gastronomie en Wijn.196 Eén van de jongste, maar 
meteen zeer actieve, telgen uit het rijtje is de Vlaams/Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten.197 
Op 25 mei 2005 verenigden ook de Wetstraatjournalisten zich in een Genootschap van 
Wetstraatjournalisten198 

§2. De AVBB en de vaststelling van deontologische normen (van 1979 tot 1995) 

De AVBB zou het in zijn eerste decennium vooral druk hebben met het verwerven van legitimiteit 
bij de eigen groep en de opvolging van sociaal-economische dossiers. Het is wat dat betreft 
tekenend dat de journalistieke deontologie pas in de editie van 1995 een apart onderdeel kreeg in 
het Officieel Jaarboek van de Belgische Pers. Voorheen verscheen in het jaarboek hooguit de tekst 
van de journalistieke codes onder de hoofding ‘wetteksten’. Wel was de fusie tussen de Persbond en 
de Beroepsunie de aanleiding om de interne mechanismen voor de bevordering en bewaking van de 
journalistieke ethiek opnieuw tegen het licht te houden. Ook de statuten van de nieuwe AVBB 
stelden immers het waarborgen en bewaken van “de regels van de professionele waardigheid” en 
“de toepassing van de beroepsdeontologie” als doel voorop. In de statuten bleef verder ook de 
(theoretische) mogelijkheid behouden om leden uit te sluiten uit de vereniging wanneer hun 
handelingen strijdig zouden zijn met “de statuten, de reglementen, en de doelstellingen van de 

 
                                                 
 
188  http://www.bbs-apbjs.be. 
189  De ‘Belgische Foto- en Filmpers’ (BFFP) of ‘La Presse photographique et filmée de Belgique’ (PPFB) opereert onder de 

vleugels van de AVBB/AGJPB Ook deze vereniging heeft een Nederlandstalige en een Franstalige tak, respectievelijk de 
Vlaamse Vereniging van Beeldjournalisten (VVBJ) en la Presse photographique et filmée (PPF). Wie lid wordt van de 
BFFP/PPFB wordt automatisch ook lid van de AVBB/AGJPB. In maart 2002 telt de BFFP/PPFB 865 aangeslotenen, 
waarvan 528 hun lidgeld hebben betaald en volledig kunnen genieten van de diensten van de organisatie. 

190  http://www.brugsepersbond.be. 
191  http://www.ipvlaanderen.be. 
192  Journalists@Your Service is een help desk, opgericht door de Internationale Federatie van Journalisten in samenwerking 

met API en de AGJPB/AVBB, http://www.brusselsreporter.org. 
193  http://www.beroepsfotografen.be. 
194  http://www.radiotvpers.be. 
195  http://www.bajb.be. 
196  AVBB, Officieel jaarboek van de Belgische Pers 2000 en 2003. 
197  http://www.vvoj.nl/. 
198  Het Genootschap werd voorgesteld in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aangekondigd als “een verre 

afstammeling van de (unitaire) Vereniging van Politieke Journalisten die in 1979 op de communautaire klippen is gelopen” 
(M. DEWEERDT, “Wetstraatjournalisten richten een genootschap op”, De Journalist 2005, afl. 82, 7). 
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vereniging”.199 Van bij de start van de nieuwe vereniging werd dan ook een werkgroep aangesteld 
die de samenwerking tussen de geschreven en audiovisuele media op het vlak van de deontologie 
moest onderzoeken.200 Nauwelijks een jaar na de opstart van de nieuw vereniging werd de 
mediawereld opgeschrikt door een discussie over het bronnengeheim van het Franstalige weekblad 
Pour. De affaire werd ruim belicht in het vakblad De Journalist.201 Zo drukte het vakblad de 
integrale tekst van de Verklaring over de rechten en plichten van journalisten (IFJ, München, 1971) 
af, mét de waarschuwing dat de journalisten “nooit een erecode (zouden) aanvaarden die opgesteld 
werd door gouvernementele of intergouvernementele instanties”.202  

Twee jaar later kwam het tot een eigen Belgische codificatie van de journalistieke deontologie. In 
latere jaren zou de algemene ‘Code van journalistieke beginselen’ worden aangevuld met enkele 
meer specifieke richtlijnen, meer bepaald voor de gerechtelijke pers en de berichtgeving over 
allochtonen. 

1. De Code van journalistieke beginselen (1982) 
SITUERING - In 1982 ondertekenden de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België en 
de uitgeversorganisaties van dagbladen (BVDU) en van magazines (NFIW, tegenwoordig 
Febelma), een gezamenlijke “Code van journalistieke beginselen”, die ten dele geïnspireerd was op 
de eerder besproken internationale “Verklaring der rechten en plichten van de journalisten” uit 
1971. Die beide teksten vormen tot op vandaag het toetsingskader voor de journalistieke 
deontologie in België. Wat de Belgische tekst in hoofdzaak onderscheidde van zijn internationale 
voorganger, was de betrokkenheid van de uitgevers bij de totstandkoming ervan. Hun participatie 
kwam onder meer tot uitdrukking in richtlijn vijf, die vereist dat “de uitgevers, de hoofdredacteuren 
en journalisten (…) de individuele waardigheid en privacy respecteren”. Ook richtlijn 10 overstijgt 
nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de individuele journalist. Luidens dit principe moeten 
uitgevers en hoofdredacteuren, wanneer er tegenstelling zou kunnen ontstaan tussen de beoefening 
van de vrije meningsuiting en andere fundamentele rechten van de mens “op eigen 
verantwoordelijkheid beslissen aan welk recht voorrang verleend wordt na raadpleging van de 
betrokken journalist”.  

VERGELIJKBAAR MET IFJ-CODE – Meer dan de IFJ-code richt de Belgische tekst zich specifiek tot de 
geschreven pers (wat logisch is gezien de ondertekenaars).203 De internationale en de Belgische 
code delen verder wel het generalistische perspectief.204 Zij beperken zich tot de vaststelling van 
enkele algemene principes, die verder kunnen worden ingevuld en aangevuld door de persoonlijke 
ethiek, de gebruiken en gewoonten en de adviespraktijk van deontologische organen. Om die reden 
zijn zij ook vrij goed bestand zijn tegen de tand des tijds.205 Dat alles onderscheidt hen van meer 
gedetailleerde, pragmatische of utilitaristische codes zoals die van de Press Complaints Commission 
in het Verenigd Koninkrijk en de Presserat in Duitsland. We zagen reeds hoe de code waarop de 
Press Complaints Commission haar werking steunt voortdurend gereviseerd wordt door een speciaal 
daartoe aangesteld, onafhankelijk comité.206 

 
                                                 
 
199  Artikel 13 Statuten AVBB 11 april 1979, in L. NEELS, D. VOORHOOF en H. MAERTENS (eds.), Medialex. Selectie van 

bronnen van de media- en informatiewetgeving, Antwerpen, Kluwer, 1990, 537-548 (hierna verkort: Medialex); De 
Journalist 1980, afl. 6, 6-7. 

200  De Journalist 1979, afl. 3, 1. 
201  “Zwijgrecht ter discussie. Prof. Van Isacker Heeft het Woord”, De Journalist 1980, afl. 3, 7 e.v. 
202  X., “Geen erecode”, De Journalist 1980, afl. 2, 6-7. 
203  Dat heeft overigens de deontologische organen er nooit van weerhouden om de principes ook op de audiovisuele media toe 

te passen. 
204  Zie daarover B. GREVISSE, “Les normes de la déontologie journalistique”, Auteurs & Media 2000, 49-50. 
205  De Belgische code is wel aangevuld met een aantal specifieke regelingen waarvan de twee belangrijkste hierna ter sprake 

komen.  
206  Zie hoger. 
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Ook inhoudelijk liggen beide teksten dicht bij elkaar. Zij vertrekken beide vanuit het belang van de 
vrijheid van meningsuiting als onvervreemdbaar mensenrecht en als fundament van een democratie. 
Van daaruit wijzen zij beide op het belang van de vrije toegang tot informatie voor de persvrijheid. 
Ook de onafhankelijkheid van de journalist en de bescherming van journalisten tegen invloeden van 
binnen- of buitenuit komt in beide teksten, zij het wel veel uitgebreider in de IFJ-verklaring, aan 
bod. Gemeenschappelijk zijn voorts de richtlijnen met betrekking tot de rechtzetting van foutieve 
informatie, de bescherming van vertrouwelijke informatiebronnen en het respect voor de menselijke 
waardigheid en privacy.  

EIGEN ACCENTEN - Op het vlak van de plichten, legt de Belgische Code enkele specifieke accenten. 
Daar waar de IFJ-Verklaring de eerbied voor de waarheid vooropstelt, benadrukt de Belgische Code 
het onpartijdig verzamelen en weergeven van de feiten.207 De Code bevestigt voorts het onderscheid 
tussen feiten en commentaren. Een en ander wordt verder genuanceerd door de mededeling dat dat 
alles uiteraard niet betekent dat kranten niet hun eigen visie of die van anderen kunnen weergeven. 
Zij worden overigens ook opgeroepen tot respect voor en de verdediging van de pluraliteit van 
opinies.208 De Belgische Code roept tot slot ook op om elke vorm van discriminatie te weren en 
geen enkele vorm van geweld te verheerlijken. Daarnaast bevat de Belgische Code een bepaling met 
betrekking tot het respect voor en de verdediging van de pluraliteit van opinies en de afwijzing van 
elke vorm van discriminatie.209  

2. Specifieke richtlijnen 
Naast deze algemene Code ontwikkelde de AVBB in de loop der jaren specifieke aanbevelingen 
voor de gerechtsjournalistiek en voor de berichtgeving over allochtonen. 

2.1. Gerechtsverslaggeving210 
De gerechtsverslaggeving is een journalistiek specialisme waarbinnen de problematiek van de 
journalistieke deontologie zeer geregeld op de voorgrond treedt. In de confrontatie met het gerecht 
wordt de draagwijdte van de ethische principes van de journalist scherp gesteld. De vrijheid van 
informatie moet er worden afgewogen tegen het vermoeden van onschuld, het recht op privacy van 
slachtoffers en verdachten en de noodzaak om het publieke vertrouwen in het gerecht te bewaren. 
Media en gerecht hebben weliswaar een gemeenschappelijk doel voor ogen (de waarheid 
blootleggen), maar de methodiek die zij daarbij hanteren is fundamenteel verschillend. Daar waar 
de media streven naar een maximale openheid en openbaarheid, is het gerecht soms gebaat met 
geheimhouding. Daar waar snelheid een sleutelwoord is in de moderne media, geldt voor het 
gerecht nog vaak de wet van de traagheid.211 Advocaat-generaal Van de Vliedt stelde de verschillen 
in aanpak scherp in zijn openingsrede van 1 september 1970: “Alhoewel enigszins gelijklopend in 
hun taken van onderzoek, blijven pers en gerecht nochtans scherp dualistisch, zowel zedelijk in hun 
concept als stoffelijk ten gevolgen van de onevenredigheid der technisch gebruikte middelen. 
Wanneer de pers, onder de druk van de actualiteit en de niet altijd verantwoorde eisen van het 
publiek, ertoe gebracht wordt ietwat emotioneel, met een wenk naar sensatie, zo vlug mogelijk, in 
een adembenemend tempo soms, het nieuwsbericht eerder schematisch uit te zenden, is het gerecht 
getrouw gebleven aan de oude beproefde methodes volgens welke de gebeurtenis, voorzichtig en 
bescheiden, aan het klassiek onderzoek onderworpen wordt in het licht van logische en trapsgewijze 

 
                                                 
 
207  Aanbeveling 1. 
208  Aanbeveling 3 en 4. 
209  Aanbeveling 4. 
210  AVBB (ed.), Beknopt overzicht van de gerechtelijke pers, Brussel, 1989, 40 p. 
211  Over de omgang van de journalist met tijd hadden we het al in deel II, hoofdstuk 2. Over de verschillende omgang met tijd 

tussen de media en justitie zijn al veel mooie vergelijkingen gemaakt. Jean-Louis MISSAKA merkte bijvoorbeeld op: “Pour 
l’administration de l’Etat, qui partage ce privilège avec l’Eglise, le long terme c’est l’éternité. Pour le gouvernement, le 
long terme, c’est le semestre. Pour la presse, le long terme, c’est la journée. Pour la télévision, le long terme, c’est l’instant” 
(J.-L. MISSIKA, “La république des médias”, Pouvoirs 1994, afl. 68, 107).  
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opvorsingen, van de kritiek van het getuigenis, de wetenschappelijke politie, het deskundig verslag, 
de moraliteitskwesten en zo meer. Vandaar natuurlijk een onvermijdelijke traagheid, maar die 
uiteindelijk de rechtvaardigheid dient en al wat de eer, de goederen en het leven van de mensen 
aanbelangt ten goede komt”.212  

Het is dan ook niet toevallig dat heel wat van de (op zich schaarse) wettelijke bepalingen die gelden 
ten aanzien van de journalistiek zich op de gerechtsjournalistiek richten.213 Ook wetgevende 
initiatieven situering zich vaak in die sfeer.214 Evenmin verbazingwekkend is dat de 
gerechtsverslaggeving altijd een centraal aandachtspunt is geweest in de deontologische activiteiten 
van de AVBB. In 1989 bracht de journalistenvereniging, met de steun van het Gemeentekrediet, een 
brochure uit voor de gerechtelijke pers, waarin aandacht werd besteed aan de toepasselijke 
deontologische bepalingen, de toepasselijke wetgeving en de ministeriële omzendbrieven over de 
gerechtelijke informatieverstrekking aan de pers. De brochure bevatte ook een niet mis te verstane 
waarschuwing aan de beroepsgenoten om de spelregels ernstig te nemen: “De keuze is in elk geval 
duidelijk: ofwel leggen de journalisten een scrupuleus respect aan de dag voor de rechten en zelfs 
voor de eenvoudige belangen van de burger wiens naam zij graag zouden citeren en bewijzen zij op 
die manier dat zij ter zake beter onderlegd zijn dan anderen, uit loutere beroepstrots of uit het 
oogpunt van de commerciële concurrentie ofwel zullen de vertegenwoordigers van de natie 
tussenbeide komen door een beperkende wet te stemmen, met alle gevolgen vandien voor de 
informatiemogelijkheden”.215 

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting werd de brochure in juni 2004 grondig 
geactualiseerd en aangevuld. De brochure is sindsdien vrij beschikbaar in het Frans en het 
Nederlands op de website www.pers-gerecht.be. Regelmatige actualiseringen zijn in het 
vooruitzicht gesteld.216 

2.2. Berichtgeving over allochtonen (aanbeveling AVBB 1994)217 
ALGEMEEN KADER - Een tweede thema waarrond de AVBB in de periode tussen 1979 en 1995 
specifieke richtlijnen ontwikkelde betrof de berichtgeving over allochtonen. De Code van 
Journalistieke beginselen uit 1982 roept journalisten op om zich te kanten tegen “elke vorm van 
discriminatie op grond van geslacht, ras, nationaliteit, taal, godsdienst, ideologie, volk, cultuur, 
klasse of overtuiging in de mate dat de alzo beleden overtuigingen niet in conflict komen met het 
respect voor de fundamentele rechten van de menselijke persoon”. Sinds het wereldcongres van 
1986 bevat ook de IFJ-Verklaring een bepaling die betrekking heeft op de beeldvorming over 
allochtonen: “The journalist shall be alert to the danger of discrimination being furthered by media, 
and shall do the utmost to avoid facilitating such discriminations based on, among other things, 
race, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinions, and national and social 
origins”. 

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN - In België is de aandacht voor de rol van de media in de beeldvorming over 
allochtonen, sinds de jaren negentig sterk toegenomen.218 Al in het midden van de jaren negentig 

 
                                                 
 
212  E. VAN DE VLIEDT, “Beschouwingen over de vrijheid van drukpers en de informatie”, R.W. 1970, 209. 
213  Zie hoofdstuk 1 van dit deel. 
214  We denken in dat verband aan de voorstellen die in de loop der jaren zijn gedaan op het vlak van het verspreiden van 

herkenbaarheidsinformatie of de voorstellen en ontwerpen met betrekking tot het journalistieke bronnengeheim.  
215  X. (ed.), Beknopt overzicht van de gerechtelijke pers, 31. 
216  P. DELTOUR en L. GALLEZ, Pers en Gerecht, vademecum voor journalisten, Brussel, Koning Boudewijnstichting en 

AVBB, juni 2004, www.pers-gerecht.be. 
217  P. DE BUSSCHERE (ed.), “Aanbevelingen voor de berichtgeving over allochtonen door de “Werkgroep Media en Migranten 

van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België”, Brussel, juni 1994, 28 p. (Medialex, 2000, 525-528). De 
werkgroep Media en Migranten werd opgericht in 1993. De aanbevelingen zijn gesteund op een onderzoek naar de 
berichtgeving over allochtonen in de schrijvende en de audiovisuele pers (De Journalist, juni 1994). 
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ontstond het gevoel dat de algemene bepalingen uit de Code van Journalistieke Beginselen en de 
Verklaring der Rechten en Plichten van de Journalist te weinig houvast boden. In 1994 redigeerde 
een werkgroep ‘Media en Migranten’ binnen de AVBB daarom in samenwerking met het Centrum 
voor Racismebestrijding zes basisrichtlijnen voor de berichtgeving over allochtonen.219 Elk van 
deze algemene vuistregels gaat vergezeld van een verantwoording en voorbeelden uit de praktijk.  

Zo wordt journalisten aangeraden om iemands nationaliteit, geboorteland, etnische afkomst, huidskleur, 
religie of kultuur alleen te vermelden “indien deze informatie relevant is voor het bericht”. Daarbij is het met 
name gewenst om de eventuele schade voor het bericht wanneer de informatie niet gegeven wordt af te wegen 
aan de schade voor de betrokkenen wanneer de informatie wel wordt vermeld. “Onverantwoorde 
veralgemeningen en polariseringen”, evenals nodeloze problematisering en dramatisering van de 
allochtonenproblematiek moeten worden vermeden. De aanbevelingen leggen de media meer bepaald een 
positieve zorgplicht op die inhoudt dat zij migranten niet alleen in een probleemsituaties ter sprake moeten 
brengen, maar ook in ‘gewone’ situaties. Verder moeten extreem-rechtse en racistische standpunten niet 
worden genegeerd of geweerd, maar wel steeds kritisch worden ingekaderd.220 Dat alles geldt niet alleen voor 
de inhoud van de mediaberichtgeving, maar ook voor de presentatie ervan.  

DOORWERKING - De aanbevelingen bleven niet louter theorie. Hoewel aangegeven werd dat zij niet 
het karakter van formeel deontologische normen hadden, werden ze later een aantal keer expliciet 
betrokken in de beoordeling van de deontologische organen van de AVBB.221 Zij inspireerden 
daarenboven ook een aantal individuele media om verdere initiatieven op dit punt te ontwikkelen. 
De VRT nam daarin het voortouw.222  

§3. De AVBB en de reorganisatie van het deontologisch toezicht  

1. Het uitvoerend Bureau van de AVBB, zetelend als Deontologische Commissie 
BUREAU ALS DEONTOLOGISCHE COMMISSIE - Terug naar 1979. Het samengaan van de Beroepsunie en 
de Persbond in 1979 maakte ook een hervorming van het deontologisch toezicht noodzakelijk. 
Besloten werd om afstand te doen van het “wereldvreemde gedoe” van de tucht- en arbitrageraad 
die tot dan toe een verdoken bestaan had geleid binnen de Persbond. Voortaan zou het Bureau van 

 
                                                 
 
218  Het thema media en multiculturaliteit kwam recent nog aan bod in de werksessies ter voorbereiding van een media-debat 

dat de Senaat in mei 2005 organiseerde naar aanleiding van “175 jaar België en 25 jaar federalisme”. 
219  Binnen de Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft een Werkgroep Migranten en Media soortgelijke 

‘Aanbevelingen voor journalistiek in de multiculturele samenleving’ uitgewerkt. Ook zij worden opgeroepen iemands 
nationaliteit, geloof, cultuur, geboorteland of naam alleen te vermelden als dat relevante informatie toevoegt aan de 
reportage of het artikel. Journalisten moeten zich bewust zijn van het perspectief van waaruit zij naar minderheden kijken 
en over hen berichten en zorgvuldig zijn met het noemen van aantallen, statistische gegevens en andere feiten, in het 
bijzonder wanneer het gaat om migratie of migranten in Nederland. Ook bij citaten die racistische uitspraken bevatten of 
vooroordelen versterken moet extra worden uitgekeken. Generalisaties dienen vermeden te worden en allochtonen moeten 
zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt worden in beeldmateriaal, in panels en het personeelsbestand. 

220  Dat vereist overigens ook het Hof Mensenrechten in de Jersild-zaak (Hof Mensenrechten nr. 15890/89, 23 september 1994, 
Jersild t. Denemarken, Publ. Eur. Court H.R. 1995, Serie A, nr. 328; Jaarboek Mensenrechten 1994, 232; Mediaforum 
(Bijlage) (Ned.) 1994, 101; R.U.D.H. 1995, 32; Rev. trim. D.H. 1995, 469, T. Vreemd. 1995, 36, noot M. VAN DE PUTTE; 
TRD&I 1995, 208. 

221  Zie: Raad voor Deontologie 29 maart 2001 waarin bedenkingen werden geuit bij de (niet-bewuste) publicatie van een foto 
van een voetbaltribune met Marokkaanse supporters onder de titel “Alerte aux épidémies” om de Belgische publieke opinie 
te waarschuwen tegen de risico’s van epidemies die worden overgebracht tijdens sportieve ontmoetingen (M.S. t. La 
Nouvelle Gazette, in AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag Deontologie 2000-2001”, afl. 2, 32). Eerder al had de 
Raad de suggesties van de werkgroep Media en Migranten in herinnering gebracht naar aanleiding van een VTM-debat 
“Geen Turken of Marokkanen in mijn straat!” (Raad voor Deontologie 20 augustus 1998, in AVBB, “Jaarverslag 
Deontologie 1998”, De Journalist 1999, afl. 2, 20 e.v.). 

222  De richtlijnen van de AVBB kregen een bijzondere erkenning en uitwerking in het Charter Diversiteit dat de VRT op 26 
april 2003 officieel voorstelde (http://www.vrt.be/dena/index.html). Zowel in zijn berichtgeving als in zijn 
tewerkstellingsbeleid wil de VRT er over waken een afspiegeling te zijn van de diversiteit in de Vlaamse samenleving. 
Eerder verduidelijkte de VRT ook al zijn positie tegenover extreem-rechtse standpunten in de nota “De VRT en de 
democratische samenleving” van september 2001. 
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de nieuwe vereniging deze delicate taak op zich nemen, met de bestuursraad als beroepsinstantie.223 
Als toetsingsnorm werd in de eerste versie van de statuten verwezen naar de reeds genoemde 
‘Verklaring der Rechten en Plichten van de Journalist’ (München, 1971). In latere jaren, nadat de 
AVBB samen met de uitgeversfederaties in 1982 ook een eigen Code van journalistieke beginselen 
had aangenomen, werd die verwijzing uit de statuten geschrapt. 

AMBITIES - De ambities van het Bureau omtrent het deontologisch toezicht bleven erg beperkt. De 
nieuwe regeling was quasi-uitsluitend op zelfverdediging gericht; andere functies als zelfcontrole en 
zelfevaluatie waren daarbij maar van secundair belang. Naar aanleiding van de eerste klacht, in 
september 1979, preciseerde het Bureau, voor het eerst dus zetelend als Deontologische Commissie, 
dat het geenszins de bedoeling was om via de adviespraktijk een nieuw geheel van gedragsregels uit 
te schrijven.224 De Deontologische Commissie moest in de eerste plaats streven naar een 
maximalisering van de persvrijheid. Het bereiken van een gezamenlijke standpuntbepaling ten 
aanzien van bepaalde probleemsituaties werd veel belangrijker geacht dan het opleggen van 
sancties.225 Ook in latere jaren werden er op dat punt geruststellende signalen uitgezonden. In het 
vakblad De Journalist verzekerde toenmalig voorzitter Mia Doornaert de leden ervan dat het 
Bureau geenszins van plan was “als een soort permanente waakhond op te treden die constant 
collega’s op de vingers zou gaan tikken. Uitspraken over de naleving door collega’s van de 
journalistieke plichtenleer kunnen slechts met grote terughoudendheid en in zaken van 
fundamenteel belang geschieden”.226  

CRISIS: DE ZAAK COENEN - Toch zou de organisatie van het deontologisch toezicht al snel 
fundamenteel ter discussie komen te staan. De aanleiding daartoe was een advies van het AVBB-
Bureau over een schending van het bronnengeheim door Humo-journalist Martin Coenen.  

Aanleiding - In Humo 2273 van 29 maart 1984 verscheen een artikel “Gif in Vlaanderen. Het 
Miljardenspel” van de hand van journalist Martin Coenen. Een bedrijf dat in het artikel in opspraak 
werd gebracht, diende klacht in wegens laster en eerroof. Tijdens het onderzoek dat daarop volgde, 
stelde Coenen een kopie ter beschikking van een proces-verbaal waarop hij zijn artikel had 
gesteund. Hij weigerde evenwel, het deontologische principe van het bronnengeheim indachtig, om 
te onthullen hoe hij in het bezit was gekomen van dit document. Op 27 februari 1985 werd de 
journalist daarom in hechtenis genomen op verdenking van diefstal en heling van het bewuste stuk. 
Coenen zwichtte uiteindelijk onder de gerechtelijke druk en onthulde zijn informatiebron.  

Beslissing van de deontologische Commissie - Op woensdag 13 maart 1985 kwam het AVBB-Bureau in 
zijn hoedanigheid van Deontologische Commissie bijeen om zich uit te spreken over deze zaak.227 
Nog diezelfde dag vertrok een persbericht waarin het Bureau weliswaar protest aantekende tegen 
het oneigenlijk gebruik van de preventieve hechtenis om een vermeend lek in het gerechtelijk 
apparaat op te sporen, maar tegelijk ook vaststelde dat Coenen een beroepsfout had begaan. Het 
Bureau betrok ook de hoofdredacteur en uitgever in zijn beoordeling. Coenen en zijn 
hoofdredacteur werd verweten dat zij “van bij de publicatie van het gewraakte artikel te weinig 
voorzorgen hebben genomen om de geheimhouding van de herkomst van het vertrouwelijke 
document te waarborgen en daarbij onvoldoende rekening hebben gehouden met de mogelijke 
gevolgen daarvan en hun verantwoordelijkheid daarvoor”. Het Bureau besloot met de mededeling 
dat de hoofdredacteur en de uitgever ook een blaam trof “omdat zij niet met de nodige zorg het 
gerechtelijk optreden tegen hun redacteur van bij de aanvang hebben gevolgd, en hem daarbij 

 
                                                 
 
223  De Journalist 1980, afl. 6, 6-7; Artikel 26 Statuten AVBB 11 april 1979, in Medialex, 1990, 537-548; De Journalist 1980, 

afl. 6, 6-7. 
224  De Journalist 1980, afl. 6, 6-7. 
225  Ibid.. 
226  M. DOORNAERT, “Zwijgrecht – zwijgplicht”, De Journalist 1985, afl. 2, 3. 
227  Deontologische Commissie AVBB 13 maart 1985, De Journalist 1985, afl. 2, 3. 
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onvoldoende hebben begeleid”.228 Opmerkelijk was dat de betrokkenen zelf niet op de hoogte 
gebracht werden van de genomen beslissing en het persbericht dat daarover was verspreid. Meer 
nog, de beslissing kwam tot stand zonder dat de verantwoordelijke uitgever en de hoofdredacteur de 
kans hadden gekregen om zich tegen de verwijten te verdedigen.229 

Rechtsvraag - Maar nog los van dit ongelukkige procedureverloop, riep het oordeel van de 
Deontologische Commissie interessante vragen op over de aard van het door de Commissie 
uitgeoefende toezicht. In de daaropvolgende gerechtelijke procedure van de Humo-uitgever en later 
ook de hoofdredacteur op grond van de blaam die hen was toebedeeld, sprak de rechtbank zich met 
name uit over de vraag of het AVBB-Bureau, zetelend als Deontologische Commissie, zich ten 
onrechte tuchtrechtelijke bevoegdheid had toegemeten en op een of andere wijze schade had 
toegebracht aan de eer en de goede naam van de uitgever. 

Vonnis eerste aanleg - Op 25 mei 1989 kwam de rechtbank van eerste aanleg te Brussel tot de 
conclusie dat door de AVBB “wel degelijk een tuchtprocedure werd gevoerd en zij minstens de 
indruk wekte als tuchtmacht op te treden. Dat zij niet alleen een oordeel velde over de feiten doch 
dit oordeel inkleedde als een deontologische sanctie”. In zijn motivering verwees het vonnis onder 
meer naar de termen ‘deontologische commissie’, ‘beroepsfout’ en ‘blaam’ in de persmededeling en 
de over de zaak gevoerde briefwisseling, die volgens de rechtbank onmiskenbaar tot het jargon van 
het tuchtrecht behoorden. Ook het feit dat de statuten van de AVBB in een beroepsinstantie 
voorzagen, was volgens de rechtbank een indicatie dat de AVBB zich ten onrechte 
tuchtrechtelijke bevoegdheden aanmat. De rechter stelde tot slot vast dat ook de rechten van 
verdediging waren geschonden. De conclusie luidde dat de AVBB de professionele 
geloofwaardigheid en integriteit van de hoofdredacteur en uitgever ten onrechte 
publiekelijk in het gedrang had gebracht en zo de eer en goede naam van de beide eisers had 
geschonden. De AVBB werd vervolgens veroordeeld tot een schadevergoeding van 1 BEF en de 
zorg voor de publicatie van het vonnis in twee dagbladen en één weekblad.230 

Beroepsprocedure - Het oordeel van de rechtbank van eerste aanleg bleef overeind in graad van 
beroep, al bracht het Hof van Beroep wel enkele nuances aan. Het Hof ging niet zo ver om te stellen 
dat de AVBB een tuchtprocedure had gevoerd en tuchtsancties had opgelegd. Wel oordeelde ook de 
beroepsrechter dat de bewoordingen van de gewraakte persmededeling minstens de indruk hadden 
gewekt dat ten aanzien van de uitgever en hoofdredacteur een regelmatige tuchtprocedure was 
gevoerd. Het gewraakte communiqué laakte openlijk het gedrag van beide heren, zonder dat zij 
vooraf als betichten waren opgeroepen en zelfs zonder dat de uitgever lid was van de vereniging. 
Het Hof wees verder op het feit dat het door de AVBB nagestreefde doel – het verdedigen en doen 
naleven van de rechten en plichten van de journalisten – niet in verhouding stond tot het nadeel dat 
de uitgever en hoofdredacteur leden de ruime verspreiding van een persmededeling waarin zij met 
naam en toenaam werden genoemd. Het wees er integendeel op dat de AVBB zijn doelstellingen 
ook had kunnen bereiken op een manier die minder schadelijk was voor de betrokkenen, meer 
bepaald door een discrete publicatie binnen de beperkte beroepskring, zonder gewag te maken van 
de concrete feiten. Het Hof van Beroep bevestigde dan ook de veroordeling van de AVBB op grond 
 
                                                 
 
228  De Journalist 1985, afl. 2, 10. 
229  De blaam aan het adres van Pierre MATTHEWS, de toenmalige verantwoordelijke uitgever van Humo, kwam tot stand 

zonder dat deze was gehoord. Guy MORTIER, de toenmalige hoofdredacteur, werd terecht gewezen, terwijl hij louter als 
getuige voor de Deontologische Commissie was opgeroepen. In een poging om deze tekortkomingen recht te zetten, 
nodigde de Raad van Bestuur, zetelend als beroepsinstantie, de hoofdredacteur opnieuw uit voor een hoorzitting op 29 
maart 1985, dit keer met de waarschuwing dat hem een deel van de verantwoordelijkheid kon worden toegekend en met 
vermelding van de deontologische gronden waarop de procedure zou steunen (in casu artikel 7 van de verklaring van 
München en de algemene verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur). De hoofdredacteur weigerde evenwel opnieuw te 
verschijnen en sloot zich eind 1985 aan bij de gerechtelijke procedure wegens schending van de eer en goede naam die 
toenmalig Humo-directeur MATTHEWS in juni 1985 had opgestart tegen de AVBB. 

230  Rb. Brussel 25 mei 1989, MATTHEWS en MORTIER t. AVBB, onuitg. (nr. 8244). 
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van artikel 1382 e.v. B.W. tot een symbolische schadevergoeding en de publicatie van de 
uitspraak.231 De AVBB overwoog nog even om een voorziening in cassatie in te stellen, maar liet 
dat plan uiteindelijk varen.  

Relevantie - De zaak Coenen bracht heel wat stof tot nadenken voor de verdere organisatie van het 
deontologisch toezicht met zich mee. De meest voor de hand liggende kwestie was uiteraard hoe het 
toezicht verder georganiseerd zou moeten worden zonder dat de vereniging in de toekomst nog het 
verwijt zou kunnen krijgen dat zij naar buiten toe en onrechte de indruk gaf een tuchtrechtelijke 
procedure te voeren. Daarmee samenhangend rees de vraag naar de mogelijkheid om nog 
beslissingen te communiceren nu de rechtbank termen als ‘deontologische commissie’, 
‘verplichtingen der journalisten’ en een verwijzing naar de plichtenleer al vond thuishoren in een 
tuchtrechtelijk discours en uitdrukkelijk had opgeroepen om een zo groot mogelijke discretie na te 
streven bij het sanctioneren van inbreuken. Duidelijk was verder ook dat de procedure zou moeten 
worden herschreven met het oog op de rechten van verdediging, althans voor zover de 
Deontologische Commissie verder wilde gaan op de ingeslagen weg.  

Maar op geen van al die vragen kwam er een antwoord. Eerder dan een debat ten gronde uit te 
lokken, had de veroordeling in de zaak Coenen als concreet gevolg dat het deontologisch toezicht 
binnen de AVBB in de daaropvolgende jaren naar de achtergrond verdween. De herinnering aan de 
veroordeling zou in latere jaren zowat een eigen leven gaan leiden ter verantwoording van het 
uitblijven van een zwaarwichtig deontologisch toezicht. Tijdens een hoorzitting over de organisatie 
van het deontologisch toezicht in het Vlaams Parlement in 2000 getuigde voorzitter Patrick Martens 
van “het trauma” dat de AVBB “tot extreme voorzichtigheid” had aangezet. Dat de tijd de 
herinnering aan de zaak enigszins vervormd had, bleek onder meer uit het feit dat Martens het voor 
het Vlaams Parlement had over de “fikse schadevergoeding” die de AVBB in deze zaak was 
opgelegd.232 Ten onrechte ook leek men er binnen de AVBB op dat ogenblik vanuit te gaan dat het 
hof van beroep het principe zelf van de sanctionerende bevoegdheid van de Deontologische 
Commissie had veroordeeld.  

2. Aanzetten tot de reorganisatie van het deontologisch toezicht  
Het deontologisch toezicht leidde zo gedurende geruime tijd een sluimerend bestaan binnen 
de journalistiekvereniging. Nochtans nam vanaf de jaren tachtig de druk van buitenaf om 
werk te maken van een daadkrachtige en geloofwaardige vorm van journalistieke 
zelfregulering stelselmatig toe.  

2.1. De toenemende vraag naar een geloofwaardig toezicht 
EVOLUTIES IN DE MEDIA - De proliferatie van de audiovisuele media, met vooral de opkomst van de 
commerciële televisie eind jaren tachtig, wakkerde de competitiviteit van de markt aan. 
Ondertussen kreeg de schrijvende pers te kampen met een verder afbrokkelende lezerstrouw en een 
onzekere reclamemarkt. Dat bemoeilijkte de verhoudingen tussen de AVBB en de werkgevers. Ook 
de ontwikkeling van de nieuwe mediakanalen zorgde voor onzekerheid en spanningen in de 
journalistiek. Aan journalistenzijde was men onder meer bevreesd dat de decretaal opgelegde 
informatie-opdracht van lokale radio- en televisiezenders zou leiden tot een deprofessionalisering 
van de informatie.233 De bestuursraad van de AVBB drong er daarom in een motie uit 1982 bij de 
politiek op aan dat de informatieverstrekking op de lokale zenders en andere nieuwe mediakanalen 
als teletekst uitsluitend zou worden toevertrouwd aan beroepsjournalisten of minstens aan 
 
                                                 
 
231  Brussel (1ste k.) 10 november 1992, onuitg. 
232  Zie bijvoorbeeld de uiteenzetting van Patrick MARTENS op de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media in het 

Vlaams Parlement, 30 maart en 4 mei 2000, Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1, 9. 
233  De Journalist 1982, afl. 3, 6; G. STOFFELS, “Informatie veilig stellen”, De Journalist 1983, afl. 3, 1. Hier herhaalde zich 

met andere woorden het scenario dat zij bij elke grote wijziging in het medialandschap voordeed. 
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beroepsgenoten die onder de toepassing van de wet van 1963 zouden kunnen vallen.234 In 1983 
zorgde de AVBB zelfs voor een primeur in de Belgische pers door te dreigen met een 24-uren-
staking uit protest tegen “de weigering van de dagbladuitgevers om in de nieuwe media waarmee zij 
akkoorden hebben, de actualiteitsinformatie toe te vertrouwen aan beroepsjournalisten of personen 
die beantwoorden aan de voorwaarden van de wet van 1963).235 Ondertussen bleven ook de 
contacten tussen de AVBB en de vakbonden bijzonder conflictueus verlopen.236 

CONFLICTEN PERS, GERECHT, POLITIEK - Stilaan verschenen ook de eerste barsten in de relatief 
vreedzame verhouding tussen pers, gerecht en politiek.  

Media – gerecht - Tussen pers en gerecht namen de spanningen toe.237 Daar waar de gerechtelijke 
pers zich eind jaren zeventig, begin jaren tachtig nog hoofdzakelijk concentreerde op meer 
traditionele bezigheden als het berichten over incidenten en accidenten, processen, affaires en 
schandalen238, stond mettertijd een nieuwe generatie journalisten op die kritische vragen stelde, zelf 
dossiers uitspitte en het gedrag en de beslissingen van rechters in twijfel trok. Zij ondervroegen 
getuigen, confronteerden tegenstrijdige verklaringen en waakten er over dat gerechtelijke 
onderzoeken niet te lang stil bleven liggen. De motivatie daarvoor kwam niet alleen vanuit de 
journalistiek zelf. Zij was uiting van een ruimere maatschappelijke vraag naar meer openheid en 
verantwoording vanuit alle maatschappelijke instituties. De toenemende aandacht van de pers 
zorgde wel voor spanningen in de verhouding tussen pers en gerecht. Het gerecht, aanvankelijk nog 
een on-inneembaar bastion, kon maar zeer moeilijk om met de media-aandacht. Het gerecht bekloeg 
zich onder meer over de selectieve aandacht van de journalisten voor onderzoeksfase. Magistraat 
Alain Bloch beschreef dat als volgt: “De selectieve belangstelling van de journalist voor een 
bloedige echtelijke twist en de afwezigheid van gehoor voor een geslaagde verzoening is een 
gekende dooddoener. Hij meldt daarenboven met veel omhaal een operatie op zee waarbij een 
drugschip wordt geënterd; voor de behandeling ter terechtzitting, waar de zaak haar beslag krijgt, 
blijft maar een marginale belangstelling over. Een zekere perversie wordt duidelijk: de media 
voelen zich geroepen om het geheim van het onderzoek of van de deliberatie open te wrikken, maar 
worden discreet van zodra de zaak in de openbaarheid van de terechtzitting wordt behandeld.”239 

Duidelijk was dat journalisten zich gaandeweg op terreinen begaven waar zij veel sneller met het 
gerecht en de politiek in aanvaring konden komen. In de jaren tachtig en negentig kwam het dan 

 
                                                 
 
234  Motie van de Bestuursraad van de AVBB, Bergen, 17 april 1982, De Journalist 1982, afl. 3, 5-6. 
235  “Journalisten gaan tot actie over”, De Journalist 1983, afl. 3, 3. De stakingsaanzegging werd bekrachtigd door een 

buitengewone Algemene Vergadering van 7 mei 1983. 
236  G. STOFFELS, “Pers en vakbond”, De Journalist 1981, afl. 1, 1-3 (zie het citaat in voetnoot nr. 21; De Journalist 1983, afl. 

2. 
237  Zie hierover L. HUYSE en A. VERDOODT, Naar nieuwe vormen van intermediatie tussen burger en justitie, Brussel, 

D.W.T.C., 1997. 
238  Buiten de verslaggeving over concrete rechtszaken, en dan nog vooral assisenzaken, toonden de media weinig interesse 

voor het doen en laten van de justitiële sector. Gerechtsjournalisten beperkten zich tot het louter beschrijven van de zaken 
die voor de hoven en rechtbanken kwamen of tot het weergeven van de uitspraak. Spectaculaire assisenzaken, zoals die 
rond seriemoordenaar Freddy HORION, de berechting van de verantwoordelijken voor het Heizeldrama en van de bende 
rond Patrick HAEMERS, brengen een legertje journalisten op de persbanken. Op 28 november 1977 verschijnt 
onderzoeksrechter JESPERS onder grote belangstelling van de binnenlandse én de buitenlandse pers voor de rechter. Verder 
tonen de media in die periode in toenemende mate interesse voor grote fraudedossiers (zie hierover L. HUYSE en A. 
VERDOODT, Naar nieuwe vormen van intermediatie tussen burger en justitie, Brussel, D.W.T.C., 1997). 

239  A. BLOCH, l.c., 99. Aan het standpunt van Bloch kon worden tegengeworpen dat de toenemende aandacht van journalisten 
voor de wereld van het recht evenzeer te maken heeft met de juridisering van de samenleving en met het feit dat 
maatschappelijke vraagstukken meer en meer door rechters worden beslecht. Ook binnen justitie verschuift de klemtoon 
van de behandeling door de rechter naar het vooronderzoek. Het is logisch dat de pers deze beweging volgt en het nieuws 
probeert te rapen daar waar het zich bevindt, in de fase van het onderzoek. Journalisten beschouwen het trouwens als hun 
taak om zo snel mogelijk, dus nog tijdens het onderzoek, verslag uit te brengen van maatschappelijk relevante zaken. F. 
VOETS, “Nieuwe context stopt oude vragen in nieuw kleedje”, Orde van de dag, 32; B. VANLERBERGHE, Openbaarheid en 
openheid in het gerecht, Diss. Doct. in de Rechten, K.U.Leuven, 1999, 524.  



Deel 3. Journalistieke zelfregulering in België & Vlaanderen 

 

 545

ook geregeld tot harde confrontaties tussen pers en gerecht. De zaken ‘Pour’240 en ‘Coenen’ waren 
daar de voorbodes van.241 De inbeschuldigingstelling en aanhouding van deze laatste in februari 
1984 lokte felle reacties uit. De Gentse professor en specialist mediarecht Frans Van Isacker greep 
zijn afscheidsrede in 1985 aan om zijn ontgoocheling en geschoktheid uit te drukken over wat hij 
een “lichtzinnige en domme daad” noemde, “omdat hierdoor een meer dan honderdjarige godsvrede 
werd verstoord, een bijna honderd-en-vijftien jaar lange periode tijdens dewelke alle parketten en 
onderzoeksrechters in het land de heilzaamheid inzagen van een zo ruim mogelijke geïnformeerde 
natie, de heilzaamheid ook van een overheid met een zo gering mogelijk verborgen leven.242 Die 
afscheidsrede werd later door andere waarnemers aangewezen als één van de eerste tekenen van de 
stijlbreuk in de aandacht voor de verhouding tussen media en justitie die zich tien jaar later echt zou 
doorzetten.243 In de daaropvolgende jaren zouden de incidenten in ieder geval alleen maar toenemen 
in frequentie en intensiteit. In 1988 worden twee Humo-journalisten veroordeeld omdat zij zich in 
hun berichtgeving over de zaak notaris X te kritisch hadden uitgelaten over de magistraten die het 
hoederecht - ondanks vermoedens van kindermisbruik - aan de notaris toekenden. Het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens zou België jaren later terecht wijzen voor die veroordeling. Vanaf 
1989 maken de audiovisuele media op hun beurt kennis met het gerecht. Perslekken in diverse 
belangrijke dossiers, vertroebelen de relatie tussen de media en justitie. De voortdurende 
indiscreties bewogen Louis Tobback, op dat moment minister van binnenlandse zaken, in 1991 tot 
de gevleugelde uitspraak dat de beste weg om een geheim openbaar te maken niet het 
persagentschap Belga was, maar het Brusselse parket. Het gerecht reageerde met huiszoekingen, 
inbeslagnames en vervolgingen van journalisten.244 Mede door die gerechtelijke acties woedde het 
debat over het journalistieke bronnengeheim in die periode in alle hevigheid voort. Ook op andere 
punten nam de kritiek op de media toe. Zo worden zij sinds de verkiezingen van 1991 geregeld mee 
verantwoordelijk gesteld voor het vertrouwensverlies van de burger in de instellingen.  

Media - politiek - Niet alleen het gerecht voelde zich geviseerd. Ook tussen de politiek en de media 
kwam het meer en meer tot conflicten. Ondertussen ging ook de overheid zich intensiever toeleggen 
op het mediabeleid. Al bij al waren de politieke tussenkomsten ten aanzien van de media lange tijd 
beperkt gebleven. De media waren nooit een beleidsprioriteit. Dat kwam uiteraard ook tot uiting in 
de vorm en structuur van het mediarecht, dat tot in de jaren tachtig beperkt bleef tot een bont 
allegaartje van regels die uit diverse rechtstakken werden ontleend.245 De overdracht van de 
bevoegdheid inzake radio en televisie aan de Gemeenschappen was echter de start voor een sterke 
reguleringsimpuls. Die periode stond dan ook eerst en vooral in het teken van de regulering van de 
audiovisuele media. Op het federale niveau verschenen vanaf het midden van de jaren tachtig 
wetsvoorstellen en -ontwerpen die de journalistieke beroepsuitoefening wilden ondersteunen 
(bijvoorbeeld door de bescherming van het bronnengeheim246) of aan banden te leggen. Onder die 
tweede noemer pasten voorstellen die een afgezwakte vorm van een ‘sub iudice’-beginsel wilden 
invoeren door de media te verbieden om de persoonsgegevens te publiceren van personen die in 

 
                                                 
 
240  In de tachtiger jaren werden journalisten van Pour en – in een andere zaak - Veto veroordeeld wegens heling van gestolen 

documenten. 
241  De Journalist 1979, afl. 2, 18.  
242  F. VAN ISACKER, “Over het neo-despotisme der nieuwe sultans”, afscheidscollege gegeven op 29 oktober 1985, Gent, 

Story-Scientia, 1986, 2. 
243  L. NEELS, “De meningen zijn vrij. Quis custodiet et ipsos custodes”, in X. (ed.), Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, 

Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 867. 
244  Voor een opsomming zie D. VOORHOOF, De relatie tussen media en justitie, rapport in opdracht van de Koning 

Boudewijnstichting, Brussel, januari 1998, 9-10. 
245  D. VOORHOOF, Handboek mediarecht, Brussel, De Boeck & Larcier, 2003, 13. 
246  Wetsvoorstel van 4 maart 1985 (D’HOSE e.a.). De Raad van State leverde in 1987 een negatief advies af bij de instelling 

van een wettelijke bescherming van het bronnengeheim. Advies Raad van State over een wetsvoorstel tot bescherming van 
het zwijgrecht in hoofde van professionele persmedewerkers die worden gedagvaard om te worden gehoord, Gedr. St., 
Kamer, 1986-87, nr. 786/2. De feiten spraken het rechtscollege tegen. In 2003 werd België nog door het Hof voor de 
Rechten van de Mens veroordeeld wegens schending van het bronnengeheim. Uiteindelijk kwam de wet op het 
bronnengeheim er toch, op 7 april 2005. 
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aanraking zouden komen met het gerecht, zolang de gerechtsprocedure niet zou zijn afgerond.247 
Het plan lokte een storm van verontwaardiging en protest uit in medialand.248 Toen één van de 
oorspronkelijke initiatiefnemers in 1988 zijn voorstel hernam, noemde journalist Flip Voets (nu 
ombudsman van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek) dat “een complete negatie van het recht op 
informatie”249 en was dat - in de woorden van de AVBB - “voor het beroep gevaarlijke” voorstel de 
directe aanleiding voor de een nieuwe hervormingsronde van het deontologisch toezicht (zie 
verder).250 Maar twee jaar later zou toenmalig minister van justitie Wathelet op een symposium over 
de als problematisch aangevoelde verhouding tussen media en justitie alweer opnieuw pleiten voor 
de oprichting van een persraad en – opnieuw – een wettelijk verbod om namen van verdachten te 
noemen in de persberichtgeving.251  

PUBLIEK - Bij dat alles mag tot slot ook de druk vanuit een beter opgeleid, kritischer, mondiger en 
media-ontrouw publiek niet worden vergeten. Dat gaat zich gaandeweg als echte media-
“consumenten” gedragen. 

2.2. Midden jaren tachtig: plannen voor een nationale persraad 
MODEL VOOR EEN NATIONALE PERSRAAD - In het midden van de jaren tachtig ondernam de AVBB een 
eerste poging tot hervorming van het deontologisch toezicht. Aan de basis daarvan lag de 
bezorgdheid over een aantal vrijheidsbeperkende parlementaire initiatieven die de 
mediaberichtgeving aan banden zouden leggen. Op 10 juli 1985 riep de AVBB “met spoed” een 
buitengewone bestuursraad bijeen om een mogelijk antwoord van de sector te bespreken.252 De 
bestuursraad kreeg meer bepaald twee voorstellen voor een nationale Persraad voorgelegd, met het 
Zweedse model als inspiratiebron.253 Deze zou de bevoegdheid krijgen om individuele klachten over 
het mediafunctioneren te ontvangen en behandelen of om op eigen initiatief een onderzoek te 
openen. 

DISCUSSIEPUNT 1: SAMENSTELLING - De werkgroep stelde de bestuursraad twee mogelijke 
samenstellingen van de Persraad voor. Daaruit koos de meerderheid voor een paritair samengestelde 
Persraad, met vier leden van de AVBB (waaronder hoofdredacteurs) en vier vertegenwoordigers 
van de mediadirecties (twee krantenuitgevers, een vertegenwoordiger van de weekbladen en een 
vertegenwoordiger van de RTB/BRT).254 Het voorzitterschap van deze Raad zou worden 
toevertrouwd aan een magistraat. Een voorstel om vertegenwoordigers van de mediaconsumenten 
op te nemen in de Persraad bleek op dat ogenblik onaanvaardbaar. Daarbij speelden niet alleen 
 
                                                 
 
247  Een dergelijk voorstel werd voor het eerst ingediend in 1984 (Parl. St. Kamer, 1984-85, nr. 1123 (wetsvoorstel ingediend 

door M. SMET en H. SUYKERBUYK); Parl. St. Senaat, 1984-85, nr. 816 (wetsvoorstel ingediend door H. DELEECK)) na een 
alarmerende studie van de Antwerpse rechtssocioloog Langerwerf over de wijze waarop verdachten in beeld gebracht 
werden in de Vlaamse dagbladpers (E. LANGERWERF, (Geen) namen noemen. Een onderzoek naar de informatie over 
verdachten in de Vlaamse dagbladpers, U.F.S.I.A., Centrum voor Rechtssociologie, 1984, 26 p.). Het sub iudice-beginsel 
kent vandaag nog steeds prominente verdedigers, zie: M. STORME, “Over de noodzakelijke terughoudendheid der media in 
gerechtszaken: Het sub judice principe revisited”, in X. (ed.), Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, 1999, 125-135. 

248  Wetsvoorstel betreffende de bescherming van de privacy van verdachten, Parl. St. Kamer, 1985-86, nr. 81 (ingediend door 
H. SUYKERBUYK); Voorstel van wet ter bescherming van de privacy van verdachten, Parl. St. Senaat, 1985-86, nr. 204 
(ingediend door WECKX). Zie ook de reactie van J. VAN KERCKVOORDE, “Misdaad, misdaadbestrijding en de media. Een 
problematische relatie”, Panopticon, 1986, 309-316 en “Regulering van misdaadberichtgeving en gerechtsverslaggeving: 
een Echternachse processie?”, Panopticon, 1989, 311-320. 

249  F. VOETS, “Vrouwe Justitia en de pers: een maagd belaagd?”, in E. BREWAEYS e.a., Persvrijheid, omroeprecht en nieuwe 
media. Tegenspraak Cahiers 3, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1987. 

250  De Journalist 1995, afl. 4, 8. 
251  X., “Wathelet wil persraad oprichten”, Gazet Van Antwerpen 20 april 1991; “Wathelet wil oprichting ‘persraad’ naar brits 

model. ‘Pers moet zich beter in de hand houden’”, De Morgen 20 april 1991. 
252  Réunion du Conseil Extraordinaire du 10 juillet 1985, intern document AVBB. 
253  Bij wijze van voorbeeld werd verwezen naar Zweden waar al in 1916 de eerste “kommissie voor het goed gebruik van de 

pers” werd opgericht, een instelling die later plaats zou ruimen voor een officiële Ombudsman voor de Pers. 
254  Het alternatieve voorstel voorzag in een Persraad van twaalf leden, vier namens de AVBB, vier namens de vereniging van 

hoofdredacteuren en vier namens de Belgische Vereniging van dagbladuitgevers. 
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pragmatische argumenten (de moeilijkheid om een representatieve vertegenwoordiging samen te 
stellen), maar ook de gehechtheid aan het principe uit de IFJ-code dat de journalist in beroepszaken 
geen ander oordeel zou aanvaarden dan dat van zijn gelijken. Waar de initiatiefnemers dan weer 
geen moeite mee bleken te hebben, was dat de acht leden – naar het model van de leden van de 
erkenningscommissie voor beroepsjournalisten - zouden worden aangesteld door de eerste minister. 
De tussenkomst van de overheid was overigens ook op een ander punt gewenst. Bij gebrek aan 
voldoende eigen middelen, besliste de vergadering dat de financiering en huisvesting van de 
Nationale Persraad volledig voor rekening van de overheid zouden moeten zijn, al zouden er daarbij 
wel voldoende waarborgen gegeven moeten worden om de onafhankelijkheid van de persraad te 
garanderen. 

DISCUSSIEPUNT 2: SANCTIEMOGELIJKHEDEN - Een belangrijk discussiepunt bij de bespreking van het 
voorstel was, zoals steeds, de vraag naar de sanctiemogelijkheden van de op te richten Persraad. 
Uiteindelijk werd unaniem besloten dat het de voorkeur verdiende om de Nationale Persraad geen 
sancties te laten uitspreken, maar adviezen die, mede door de publiciteit die zij zouden krijgen, een 
voldoende morele sanctie zouden inhouden. Even werd overworgen om de Persraad in “zeer 
ernstige gevallen” van overtredingen van de journalistieke deontologie de schorsing of intrekking 
van de titel van beroepsjournalist te laten aanbevelen, maar de bestuursraad toonde bezwaren tegen 
deze piste. In de eerste plaats werd de notie ”zeer ernstige gevallen” te vaag bevonden. Vervolgens 
vreesde de vergadering op die manier een discriminatie te installeren tussen beroepsjournalisten en 
anderen, terwijl het project er net op gericht was eenzelfde systeem te installeren voor alle 
journalisten. Tot slot wezen de leden er op dat een dergelijke constructie pas mogelijk zou zijn 
indien de wet van 1963 op de beroepstitel zou worden geweigerd.  

DEFINITIEF ONTWERP - Tegen de herfst van 1985 kon een gefinaliseerde tekst door de 
Bestuursvergadering worden besproken, waarin de oprichting werd voorgesteld van een Nationale 
Persraad, bestaande uit tien, door de eerste minister benoemde, leden, die zouden samenkomen 
onder het voorzitterschap van een magistraat.255 De Nationale Persraad kreeg in het voorstel de 
dubbele taakstelling die zo typisch is voor persraden van de eerste generatie:  

1. het onderzoeken van klachten met betrekking tot de journalistieke deontologie, 
ongeacht of deze gericht zouden zijn tegen een verantwoordelijke uitgever of 
directeur of tegen een journalist, ongeacht of hij als beroepsjournalist erkend is of 
niet. De Nationale Persraad zou ook ambtshalve onderzoeken kunnen instellen. 

2. het waken over de persvrijheid en het recht op informatie. De Persraad zou daartoe 
geconsulteerd moeten worden voor elk overheidsinitiatief op dit terrein. De Raad zou 
daarenboven ook op eigen initiatief reageren of projecten kunnen lanceren.  

De tekst bleef verder bij de optie om de persraad geen sancties te laten uitspreken. Wel was men het 
er over eens dat aan de beslissingen van de persraad een ruime publiciteit moest worden gegeven. 
Ook het voornemen om voor het budget van de Persraad bij de regering aan te kloppen, bleef 
overeind. 

 
                                                 
 
255  Op basis van de besprekingen op de buitengewone vergadering redigeerde een werkgroep op 9 augustus 1985 tot een 

nieuwe, definitieve tekst, die meteen besproken werd op de bestuursvergadering van 2 oktober 1985.Volgens de 
procedureregels van de op te richten raad (daterend van 17 september 1985) zouden zich onder de tien effectieve leden vijf 
beroepsjournalisten bevinden en vijf vertegenwoordigers van de mediabedrijven (twee leden van de Belgische vereniging 
van krantenuitgevers, een vertegenwoordiger van de nationale federatie van de uitgevers van informatiebladen, een 
vertegenwoordiger van de RTBF en een vertegenwoordiger van de BRT). 
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VERWERPING – De tijd bleek echter niet rijp voor de verwezenlijking van het voorstel.256 Overtuigd 
van het dringend karakter van een initiatief, had de AVBB het voorstel volledig in eigen kring 
uitgewerkt. Maar toen het voorstel voldoende rijp geacht werd om er mee naar buiten te treden, 
bleek al snel dat noch de leden van de AVBB, noch de uitgevers erg warm liepen voor het 
project.257 Uit het verslag van de laatste voorbereidende vergadering bleek dat de initiatiefnemers de 
bui al voelden hangen: “Dans les milieux journalistiques, il semble qu’il y ait beaucoup de 
questions sur le projet d’un conseil national de presse”. In het uitgeverskamp werd het voorstel 
vooral verworpen uit vrees dat een dergelijke raad zich zou mengen met economische 
aangelegenheden.258 De gedurende enkele maanden intensief voorbereide plannen stierven dan ook 
een stille, maar voor de betrokkenen niet geheel pijnloze dood. 

2.3. De oprichting van een Raad voor Deontologie in 1988 
ONVREDE OVER BESTAAND TOEZICHT - De idee van een nationale Persraad verdween weer in een lade 
van de journalistenbond, maar de druk op de journalistiek hield aan. De op dat moment bestaande 
mechanismen werden geenszins geschikt bevonden om de deontologische kwesties op een efficiënte 
manier te beoordelen. In afwachting van een definitieve uitspraak in de zaak-Coenen stond de 
uitoefening van het deontologisch toezicht door het AVBB-Bureau op een laag pitje. De leden van 
het Bureau gaven later zelf aan onvoldoende tijd te kunnen vrijmaken voor een grondig onderzoek 
van de ontvangen klachten, laat staan voor een meer structurele en continue bezinning op de 
journalistieke deontologie.259 

OPRICHTING DEONTOLOGISCHE RAAD - In 1988 trachtte de AVBB de critici tegemoet te komen door de 
oprichting van een deontologische Raad. De katalysator voor die beslissing was “het gevaar van een 
aantal parlementaire initiatieven die tot doel hebben om van buitenuit en bij wet de voorwaarden 
voor berichtgeving op gerechtelijk vlak strikt te reglementeren”.260 De voor het beroep gevaarlijke 
initiatieven waarover sprake, waren de vernieuwde voorstellen om de publicatie van namen van 
personen die voor het gerecht verschijnen te verbieden tot de gerechtelijke procedure volledig zou 
zijn doorlopen. De senatoren trokken het wetsvoorstel uiteindelijk in op voorwaarde dat de 
journalisten binnen de Beroepsunie zouden worden herinnerd aan de regels van het “Handvest van 
de plichten en rechten van journalisten”.261 De journalistenvertegenwoordigers reageerden met de 
redactie van het reeds genoemde vademecum van de gerechtelijke pers262 en de oprichting van de 
zonet genoemde “Raad voor Deontologie”.  

OPDRACHT - Elf ‘wijzen’ kregen voortaan de opdracht om het Uitvoerend Bureau van de AVBB bij 
te staan en te adviseren in deontologische aangelegenheden. De eigenlijke beslissingsmacht bleef 
weliswaar bij het Bureau, dat de hoedanigheid van Deontologische Commissie behield.263 Van de 
Deontologische Raad werd slechts verwacht dat hij de zaak zou onderzoeken. Drie leden van de 

 
                                                 
 
256  Dat zei ook G. LEFÈVRE (journaliste en woordvoerster voor de AVBB op het senaatscolloquium van 1995) tijdens het 

rondetafelgesprek met journalisten: in X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de 
Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 216. 

257  “Magistraten congresseren over justitie en pers”, De Journalist 1985, afl. 2, 17; F. UNWIN, “Pleidooi voor een nationale 
persraad. De laatste pint in de ‘Saloon van de laatste kans’”, De Journalist, september 1994, afl. 4, 6. 

258  De uitgevers verwezen ook naar de Britse discussies over de opeenvolgende ‘Royal Commissions on the Press’ en waren 
bang dat de Persraad een soortgelijke richting zou uitgaan. M. BAUWENS, “Persraden opnieuw ter sprake”, De Journalist 
1993, afl. 4, 6. 

259  G. LEFEVRE, “De geloofwaardigheid van de journalistiek staat op het spel”, De Journalist 1995, afl. 4, 8-9. 
260  Opgesomd in de toelichting bij het huishoudelijk reglement van de raad voor de deontologie van de AVBB, 25 februari 

1995 (Medialex, 2000, 533). Zie ook G. LEFÈVRE, “Nogmaals Pers en Gerecht. Misverstanden wegwerken”, De Journalist 
1994, afl. 2, 7; M. BAUWENS, “Jaarverslag van de Raad voor Deontologie 1995”, in AVBB, Officieel Jaarboek van de 
Belgische Pers 1996, 39. 

261  M. BAUWENS, “Jaarverslag 1995 van de Raad voor deontologie voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de AVBB”, 
in AVBB, Officieel Jaarboek van de Belgische pers 1996, 39-46. 

262  AVBB, Beknopt overzicht van de gerechtelijke pers, s.d., 40 p. 
263  Statuten en huishoudelijk reglement AVBB (gepubliceerd in Medialex, 1990, 548 en 1992, 790).  
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Raad gingen daarbij eerst de ontvankelijkheid van de klacht na. Klachten die reeds het voorwerp 
uitmaakten van een gerechtelijk onderzoek werden in principe geweerd, tenzij het Bureau van de 
AVBB besloot ze desalniettemin in aanmerking te nemen. Datzelfde Bureau kon ook ambtshalve, 
los van enige klacht, zaken in behandeling nemen. De Raad van Bestuur behield daarenboven op 
grond van artikel 13 van de statuten het voorrecht om leden uit te sluiten wegens “handelingen 
strijdig met de statuten, de reglementen en de doelstelling van de vereniging”. Na onderzoek van de 
zaak, maakte de Raad voor Deontologie het dossier over aan het AVBB-Bureau. Hij kon daarbij 
desgevallend een sanctie suggereren, gaande van het formuleren van een eenvoudige opmerking aan 
de betrokken journalist of een tussenkomst bij zijn hoofdredacteur en/of uitgever tot de publicatie 
van een negatief oordeel in het vakblad De Journalist.  

DOELSTELLING - De officiële finaliteit van de Raad voor Deontologie was dubbel: het beschermen 
van de beroepsjournalisten tegen mogelijke druk om de deontologische regels te overtreden en het 
herinneren van de journalisten aan hun professionele plichten “ingeval ze die zouden vergeten zijn”. 
Als toetsingsnorm werd daarbij niet meer uitsluitend verwezen naar de “Verklaring der Rechten en 
plichten van journalisten” uit 1971, maar naar “de beroepsdeontologie” in het algemeen.264 De 
belangrijkste doelstelling van de aldus opgerichte Raad voor Deontologie lag echter elders. Zij was 
weinig meer dan een PR-gebaar naar de politiek en de magistratuur toe.265 Feit is dat hij er 
desalniettemin in slaagde om de dreiging van overheidstussenkomst opnieuw tijdelijk af te wenden.  

AFDELING 4. OPRICHTING EN WERKING VAN DE RAAD EN HET COLLEGE VOOR 
DEONTOLOGIE (1995-2002) 

§1. Voedingsbodem: ruime journalistieke, maatschappelijke en politieke interesse voor 
de journalistieke zelfregulering vanaf de jaren negentig 

Deel twee bracht verschillende factoren naar voren die de interesse voor de journalistieke 
zelfregulering de voorbije decennia hebben aangewakkerd. De antwoorden werden er gezocht in 
economische verschuivingen, technologische evoluties en gewijzigde maatschappelijke en politieke 
verwachtingen, evenals in ontwikkelingen binnen de media zelf. In dit deel kwam al ter sprake hoe 
dergelijke ontwikkelingen ook in ons land de druk op de journalistiek en de media hebben doen 
toenemen. Hoewel de meeste waarnemers erkennen dat het Belgische media-aanbod globaal 
bekeken rijker en toegankelijker is geworden en nog steeds weinig echte excessen vertoont, regent 
het sinds de jaren negentig analyses en klachten over de toenemende commercialisering van de 
media, de onderlinge strijd tussen de door concentratie ontstane mediablokken, tabloidisering en 
sensatiezucht, uniformisering en vervlakking van het nieuwsaanbod…266 Dat alles wordt gelardeerd 
met berichten dat de geloofwaardigheid van de media historische dieptepunten bereikt. 

Ook in de mediasector zelf wordt luidop geklaagd over de verharding van de mediacontext en de 
professionele omgeving van de journalist, over de toenemende tijds- en werkdruk waartoe de 
marktgerichte logica en concurrentie leiden, over de onmacht van de journalistiek tegenover een 
zich professionaliserende markt van informatie en voorlichting, of over de vervreemding van de 
pers tot zijn publiek.267 Journalisten maken zich verder zorgen over het lot van ervaren krachten op 
 
                                                 
 
264  Statuten 24 juni 1991, gepubliceerd in Medialex, 1992. 
265  Ook in het vakblad De Journalist worden daar geen doekjes omgewonden, zie M. BAUWENS, “Persraden opnieuw ter 

sprake”, De Journalist 1993, afl. 4, 5-6. 
266  D. BILTEREYST en R. VAN GOMPEL, “De vierde macht in transitie. Theorie en toetsing aan de hand van de Vlaamse pers”, 

in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 1999, 16. 
267  Zie bijvoorbeeld: de opiniebijdrage van S. HUYSENTRUYT, “De massalegitimatie van de media: de pers als straatmegafoon”, 

Financieel Economische Tijd 24 oktober 1997; “Presse: la brûlante actualité de la déontologie” (interview met prof. B. 
LIBOIS), La Libre Belgique 16 december 1996; “De dunne lijn tussen een mening en reclame. Regels voor financieel-
economische redacties”, De Morgen 31 maart 2002; J. BOUVEROUX (radio-hoofdredacteur), “Pers moet misbruiken zelf 
aanpakken”, De Standaard 8 oktober 1997; G. TEGENBOS (journalist De Standaard), “Ook journalisten hebben nood aan 
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de redacties, die worden opzij gezet ten voordele van jonge en onervaren collega’s in wiens 
opleiding en begeleiding amper tijd kan worden gestoken, over de fragmentisering van hun beroep 
en het toenemend aantal beroepsgenoten in onzekere arbeidsstatuten268. Hoofdredacteurs en 
journalisten riepen de voorbije jaren herhaaldelijk op tot voorzichtigheid of vroegen zich luidop af 
of de media zich niet aan het vergalopperen zijn. In de media vonden verschillende debatten plaats 
over de journalistieke deontologie.269 Soms kwam het daarbij tot openlijke confrontaties en 
wederzijdse verwijten.270 

Nieuw daarbij was niet zozeer dát er gediscussieerd wordt over de inhoud en bewaking van de 
journalistieke plichtenleer, maar vooral de openheid waarmee dat gebeurde. Eind jaren zeventig 
klonk het nog in het vakblad De Journalist: “Journalisten hebben in ons land inderdaad niet de 
gewoonte hun problemen op bladzijde één te brengen…”.271 De plannen binnen de AVBB voor de 
oprichting van een nationale persraad in het midden van de jaren tachtig gingen in de media 
nagenoeg onopgemerkt voorbij. In Journal des Procès merkte Philippe Toussaint daarbij 
verwonderd op “le plus extraordinaire étant peut-être qu’on en parle très peu sinon pas du tout dans 
les journaux belges”. Maar daar is dus verandering in gekomen. De media en de journalistiek zijn 
een onderwerp van debat, óók in de media zelf. Discussies over de journalistieke deontologie 
werden uit de beslotenheid van de redactielokalen en de kleine kring van geïnteresseerden, veelal 
binnen de beroepsvereniging, gehaald. In de loop van de jaren negentig verschenen zo talloze 

 
                                                 
 

externe controle”, De Standaard 23 november 1999; X., “’Een programma voor de rechter slepen lijkt wel een rage te 
worden’. Belgische journalistenbond pleit voor meer zelfregulering van media”, De Morgen 3 november 2001; “Voor het 
overige kunt u de pot op. Hoogachtend” (opinie van De Morgen journalist D. DE CONINCK), De Morgen 28 januari 2002; 
“Voor wie rijdt de journalistenbond?” (opinie van De Morgen journalist D. DE CONINCK), De Morgen 2 februari 2002; 
“Standaard-journalisten nemen deontologische code aan”, De Standaard 30 januari 1998; P. MARTENS, “Zelfcontrole? Ja, 
als iederéén het bad in gaat” (opinie), De Morgen 20 november 1999; M. DOORNAERT, “De pers zit te veel in een knusse 
speeltuin” (opinie), De Standaard 4 mei 2002. 

268  Alleen al onder de beroepsjournalisten (die van de journalistiek voor algemene berichtgeving hun professionele 
hoofdactiviteit maken) evolueerde de verhouding tussen loontrekkende en zelfstandige beroepsjournalisten de jongste jaren 
van 4/5 - 1/5 naar 3/4 - 1/4 (P. DELTOUR, “De zwarte schapen van het nieuws. Over kleine zelfstandigen in de 
journalistiek”, AM 2004, afl. 2, 138-143).  

269  De aandacht bleef niet beperkt tot de schrijvende pers. Op 1 februari 1998 kruiste Vlaams minister van Media Eric VAN 
ROMPUY in het VRT-programma ‘De zevende dag’ de degens met Pol VAN DEN DRIESSCHE (Het Nieuwsblad), Ludwig 
VERDUYN (De Morgen) en Leo HELLEMANS (VRT-nieuwsdienst) over de vraag of journalisten een loopje nemen met de 
deontologie. Naar aanleiding van het onaangevraagde ‘bezoek’ van een VTM-journalist aan Marc DUTROUX kwam VTM-
directeur informatie Claus VAN ISACKER in het programma ‘Recht van antwoord’ zijn journalist verdedigen tegenover 
vertegenwoordigers van de journalistenvereniging. Diezelfde zaak was begin 2002 ook de aanleiding tot een onuitgegeven 
televisiedebat over de deontologische regels met betrekking tot undercoverjournalistiek tussen de hoofdredacteurs van De 
Morgen en De Standaard. Die deontologische thematiek kwam ook ter sprake in de laatste aflevering van het VRT 
programma Ombudsjan van het seizoen 2002-2003 waarin een Nederlandse collega werd uitgenodigd voor een gesprek 
over de grenzen aan undercoverjournalistiek in Nederland. De journalistiek kwam overigens ook op meer positieve 
manieren in beeld. De VRT bracht de voorbije jaren onder meer een reeks portretten van spraakmakende journalisten in het 
programma ‘Ten Huize van’. 

270  De strijd rond de X-dossiers groeide uit tot het typevoorbeeld daarvan. Maar zie bijvoorbeeld ook de open brief van de 
hoofdredactie van Het Nieuwsblad aan hun collega van De Morgen nadat die zich erg kritisch had uitgelaten over een 
bericht dat in hun krant was verschenen: “Lieve collega van De Morgen, het is niet de eerste keer dat Het Nieuwsblad 
(VUM) door De Morgen (De Persgroep) frontaal wordt aangevallen, maar nu hebt u ons echt wel kwaad gekregen … het 
ging om correcte journalistiek … niet eens schreeuwerig, laat staan dat we … “middeleeuws aan de schandpaal nagelden”. 
Lieve collega, van zo'n onzin krijgen wij zure oprispingen. Dan moeten wij plots denken aan die dubbele pagina in uw 
bevriende krant in Kobbegem “Waarom u tegen de politiek bent”, waar vijftig bekende en minder bekende Vlamingen een 
vrij podium kregen om hun gal te spuwen. Waarom schreef u toen geen standpunt over “maatschappelijke 
verantwoordelijkheid”? Selectieve verontwaardiging, heet dit. En waarom schieten ons nu plots de X-dossiers te binnen 
waar jarenlang waan en werkelijkheid door elkaar werden gehaald, en de zaak-Reynders, waar De Morgen zwaar in de fout 
ging? En als we moeten vaststellen dat uw krant systematisch inhakt op alles wat VUM en/of VRT is … mogen we dan 
even een paar lijntjes leggen: De Persgroep, VTM, Polspoel en Desmet...? Systematische beschadiging, het lijkt ons stilaan 
iets voor de Raad van Journalistiek” (F. BUYSE en D. REMMERIE “Open brief aan Yves Desmet”, Het Nieuwsblad 18 
oktober 2004). 

271  M.P., “Politie en journalisten”, De Journalist 1979, afl. 2, 18. 
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publicaties272, ook van (ex-) journalisten, waarin het functioneren van de media kritisch werd 
geanalyseerd.  

Maar laat ons eerst terugkeren naar het jaar waarin de genoemde spanningen tussen pers, politiek en 
journalisten tot een hoogtepunt kwamen 

1. 1995: “Een behoorlijk bewogen jaar”273 
De berichtgeving omtrent de Agusta-zaak en andere politieke schandalen bracht de spanningen 
tussen pers en justitie in 1995 tot een bedenkelijk hoogtepunt. Toen bleek dat het regeerakkoord van 
1995 de correctionalisering van persmisdrijven opnieuw ter sprake bracht, legde ook Knack 
onmiddellijk de link met de Agusta-affaire: “De rooms-rode regering die tegen de achtergrond van 
de Agusta-onthullingen ontbonden en - na verkiezingen - opnieuw gevormd werd, benadrukt niet 
toevallig in haar regeerakkoord “het belang van het geheim van het onderzoek, niet enkel met het 
oog op het behoud van het vermoeden van onschuld, maar ook om een gebrekkige werking van het 
onderzoek te voorkomen”. Het is evenmin toevallig dat de regering, in het kader van een 
vereenvoudiging van de assisenprocedure, aan het parlement vraagt “om de korrectionalizatie van 
de persdelicten te onderzoeken””.274 

GERECHTELIJKE ACTIES - Naast het vooruitzicht van de mogelijke correctionalisering van 
persmisdrijven, verhitte dat jaar ook een nieuwe reeks van gerechtelijke acties tegen journalisten de 
gemoederen. In juni 1995 voerde de gerechtelijke politie huiszoekingen en inbeslagnames uit bij 
journalisten thuis, op verschillende redacties en bij twee Luikse magistraten. Aanleiding voor de 
grootscheepse actie waren de aanhoudende lekken in de zaak Agusta en de zelfmoord van generaal 
Lefèbvre (wiens naam door de media geciteerd werd in het kader van de Agusta-zaak). Nog in 1995 
ondervroegen het Comité P en de gerechtelijke politie een aantal journalisten in de hoop zo de 
herkomst van hun informatie en dus de verantwoordelijken voor de lekken in vertrouwelijke 
dossiers te achterhalen. De journalistieke wereld steigerde. De AVBB drukt in verschillende 
perscommuniqués haar afschuw uit over de gerechtelijke acties. In de perscommentaren van 
juni/juli 1995 verschenen felle discussies over het bronnengeheim. Procureur-generaal Van 
Oudenhove antwoordde in een persmededeling dat de huiszoekingen en ondervragingen niet gericht 
waren tegen de journalisten, maar tegen de verantwoordelijken voor de flagrante schendingen van 
het beroepsgeheim. Bovendien, zo klonk het, maakten de huiszoekingen geen inbreuk op de 
persvrijheid en het recht op informatie. De geviseerde journalisten waren duidelijk een andere 
mening toegedaan. Vier van hen zouden bijna zeven jaar laterhun gram halen bij het Europees Hof 

 
                                                 
 
272  Zie o.a. B. LIBOIS, Ethique de l’information. Essai sur la déontologie journalistique, Brussel, ed. de l’Université de 

Bruxelles, 1994, 138 p.; G. HAARSCHER en B. LIBOIS, Les médias entre droit et pouvoir. Rédéfinir la liberté de la presse, 
Brussel, ed. de l’université de Bruxelles, 1995, 124 p.; G. RINGLET en M. LITS (eds.), La presse et les affaires, Brussel, Edit. 
Vie Ouvrière, 1995; H. BOSLY, D. D'HOOGHE en D. VOORHOOF, Justitie en media: drie pre-adviezen op vraag van de 
minister van justitie, Brussel, Belgisch Staatsblad, 1995, 31, 38, 55 p.; X., Justitie en Media. Referaten van het Colloquium, 
Brussel, Senaat, 1996, 270 p.; J. CLEMENT en M. VAN DE PUTTE, De vierde macht. De gespannen driehoeksverhouding 
tussen media, gerecht en politiek, Groot-Bijgaarden, Globe, 1996, 150 p.; P. DELTOUR, Man bijt hond. Over pers, politiek 
en gerecht, Antwerpen, Icarus, 1996, 167 p.; A. STROWEL en F. TULKENS (eds.), Prévention et réparation des préjudices 
causés par les médias, Brussel, Larcier, 1998, 261 p.; B. GREVISSE (ed.), L’autorégulation des journalistes, Recherches en 
communication 9, Louvain-la-Neuve, 1998, 177 p. ; D. VOORHOOF, De relatie tussen media en justitie, Brussel, Koning 
Boudewijnstichting, 1998 ; A. LUYTEN, Pers, politie, justitie. Een haat-liefde verhouding, Brussel, VUB Press, 1998; M. 
DEKEYSER, De media, een pretpark. De devaluatie van het nieuws, The house of books, Vianen/Antwerpen, 2000, 160 p.; 
H. DE RIDDER, Persvrijdal, Tielt, Lannoo, 2000, 152 p.; K. DECLERCQ, Journalistieke zelfregulering. Het belang van 
deontologische codes en zelfregulering in de journalistieke ethiek, Leuven, Acco, 2002, 156 p.; M. ELCHARDUS, De 
dramademocratie, Tielt, Lannoo, 2002, 208 p.; G. Van LIEFFERINGE, Glamour en glitter, geld en macht. Welkom in 
medialand, Leuven, Van Halewyck, 2006, 349 p. 

273  Titel ontleend aan de terugblik op het jaar 1995 van Vers l’Avenir-journalist P. LERUTH, de latere nationale voorzitter van 
de AVBB, in De Journalist, april 1996, afl. 2, 4. 

274  Knack 13 december 1995. Ondanks hevig verzet van de AVBB is die correctionalisering inmiddels ten dele gerealiseerd. 
Racistische persmisdrijven vallen voortaan niet meer onder de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Assisen. 
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voor de Rechten van de Mens. Zij werden daarin bijgestaan door de AVBB, voor wie dit de eerst 
juridische actie in haar bestaan was, en de Société des journalistes professionnels du Soir.275  

VOORSTELLEN VANUIT GERECHTELIJKE WERELD - In september 1995 haalde de gerechtelijke wereld 
opnieuw scherp uit naar de pers. Zowel procureur-generaal bij het Hof van Cassatie Jacques 
Velu als advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel Jacques De Lentdecker kozen in dat 
jaar de media als onderwerp van hun mercuriales.276 Hun aandacht voor de pers ging niet 
onopgemerkt voorbij. In de editorialen van nagenoeg alle kranten stonden scherpe reacties te lezen. 
De Standaard titelde: “Frustratie maakt magistratuur kreatief”.277 In Knack moest vooral het, in de 
woorden van dat weekblad, “persdenigrerende” pleidooi van De Lentdecker voor forse boetes het 
ontgelden.278 In het vakblad De Journalist werd een perscommuniqué gepubliceerd waarin de 
AVBB sterk van leer trok tegen Velu. Vooral zijn voorstel om het uitoefenen van druk op het 
gerecht strafbaar te stellen, viel op zijn zachtst gezegd niet in goede aarde: “Voor de AVBB is het 
duidelijk dat deze voorstellen alleen maar bedoeld zijn om nieuwe normen en dwangmaatregelen op 
te leggen, die men bovendien moet beschouwen als even oppervlakkige als eenzijdige reacties op de 
huidige politiek-juridische affaires”. Het tijdschrift van de AVBB sloot het jaar trouwens af met een 
“kort overzicht van de lange jacht op journalisten”.279 Begin december verscheen er bovendien een 
opmerkelijke protestbrief waarin de hoofdredacteurs van tien Vlaamse kranten de heersende trend 
hekelden om de pers de schuld te geven van al wat fout loopt. “Zoveel is immers duidelijk: sinds het 
Agusta-gebeuren is het ‘in’ om te zeggen dat het zo niet langer kan, dat het tijd wordt die stoute 
pers weer binnen het vastgelegde parkoers te brengen. Uiteraard is het niet aan de pers om te zeggen 
hoe dat moet, de critici zullen dat wel bepalen (...) De politiek kreeg er de jongste maanden wel een 
onverwachte bondgenoot bij: het gerecht. Al te gemakkelijk wordt vergeten dat het gerecht in ons 
land tot voor kort niet of nauwelijks een diskussieonderwerp was, gerechtelijke onderwerpen waren 
geen stof voor journalistieke interesse, het gerecht stond buiten en boven de samenleving. Dat is 
vandaag anders: ons gerecht is voor elke burger een zorgenkind geworden en dus ook voor elke 
journalist die kijkt en luistert naar de samenleving waarin hij of zij leeft en werkt. (…) Dat alles en 
nog veel meer wordt uiteraard ook journalistiek vertaald naar de samenleving toe en dat zint de 
dames en heren duidelijk niet.”280  

POLITIEKE REACTIES – Uiteraard konden ook politieke reacties niet uitblijven. In de Senaat werd in dat 
jaar een voorstel van resolutie ingediend “inzake de journalistieke rechten en plichten”.281 Ook de 

 
                                                 
 
275  Hof Mensenrechten 15 juli 2003, Ernst e.a. t. België. Het Hof stelt uitdrukkelijk dat de aangevochten huiszoekingen nog 

een grovere schending van het bronnengeheim inhouden dan in de Goodwin-zaak het geval was: “La Cour juge que des 
perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d’information des journalistes, même si elles restent sans résultat – 
constituent un acte encore plus grave qu’une sommation de divulgation de l’identité de la source”. (§103) Huiszoekingen 
op redacties of bij journalisten thuis kunnen voor het Hof alleen door de beugel voor zover er uiterst zwaarwichtige redenen 
voorhanden zijn om een dergelijk ingrijpende maatregel te verantwoorden. In casu vond het Hof echter dat de 
huiszoekingen in strijd waren met de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. Het Hof houdt daarbij vooral 
rekening met het feit dat er de journalisten geen enkele inbreuk ten laste kon worden gelegd die de huiszoeking zou kunnen 
verantwoorden. 

276  J. DE LENTDECKER, De berichtgeving door pers en gerecht (mercuriale), Brussel, Hof van Beroep, 1995, 65 p. 
277  De Standaard 2 september 1995. 
278  Knack 6 september 1995. De heftige reactie deed niet helemaal recht aan de uiteenzetting van DE LENTDECKER die immers 

ook pleitte voor een verbeterd informatiebeleid van het gerecht, een vertrouwensrelatie tussen magistraten en journalisten 
en een volgehouden toepassing van de circulaires. Eerder dan een wettelijk vastleggen van de relaties tussen media en 
justitie pleitte hij voor een nieuwe omzendbrief. Dat nam niet weg dat DE LENTDECKER tegelijk ook zowat alle betrokken 
actoren, de minister van Justitie, advocaten, rechters, deskundigen, ... opriep om een grote terughoudendheid ten aanzien 
van de pers te hanteren. 

279  De Journalist, december 1995. 
280  De Standaard 8 december 1995. 
281  Parl. St. Senaat, B.Z. 1995, nr. 88/1, Voorstel van resolutie inzake de journalistieke rechten en plichten. Ook de CVP drong 

in 1995 aan op een correctere naleving van een aantal zorgvuldigheidsbeginselen en op een vorm van zelfregulering door 
de pers, er onmiddellijk aan toevoegend dat het niet de taak van de politici is de deontologische regels voor de journalisten 
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roep naar een Orde van journalisten stak weer even de kop op. Advocaat-generaal de Lentdecker 
had die idee ter sprake gebracht in zijn mercuriale, maar had er meteen aan toegevoegd: “De 
verdeeldheid bij de betrokkenen schijnt groot en maakt mijns inziens dergelijke oprichting vandaag 
weinig wenselijk, zoniet onmogelijk”.282 In november 1995 nam Stefaan De Clerck, toen minister 
van justitie, de idee van een Orde van journalisten over in een interview in het weekblad 
Télémoustique.283 Het pleidooi van De Clerck, dat in eerste instantie bedoeld was als een oproep om 
de zelfregulering binnen de journalistiek aan te zwengelen, werd meteen opgepikt door 
verschillende media.284 

HET COLLOQUIUM - Een senaatscolloquium moest de rust herstellen. Van 7 tot 9 december 1995 
kwamen op initiatief van de Belgische Senaat vertegenwoordigers van pers, gerecht en politiek 
bijeen om er te debatteren over de gespannen verhouding tussen media en justitie.285 Het 
senaatscolloquium, dat oorspronkelijk voor de maand mei was gepland, wilde in de eerste plaats 
ruimte bieden voor “ontmoeting en opheldering”.286 Ter voorbereiding van de discussie brachten 
drie professoren op uitnodiging van de minister van Justitie een pre-advies uit over diverse aspecten 
van de verhouding tussen media en justitie.287  

STEUN VOOR ZELFREGULERING - Hoewel het colloquium ook de nodige aandacht vroeg voor meer 
openheid en informatiedoorstroming vanuit de gerechtelijke wereld, werd voor de remediëring van 
wat algemeen een “crisissfeer” of een “malaise” tussen pers en gerecht werd genoemd288, toch 
vooral in de richting van de media gekeken. Daarbij overheerste wel een voorkeur voor meer 
zelfregulering en, daarmee samenhangend, de verplichting van de staat om terughoudendheid te 
betrachten bij het uitvaardigen van normen die de uitoefening van de journalistieke rechten en 
vrijheden zouden kunnen beperken.  

KRITIEKEN - De principiële keuze voor de journalistieke zelfregulering, betekende echter niet dat de 
sprekers geen kritiek hadden op de manier waarop de bewaking van de journalistieke plichten en 

 
                                                 
 

vast te leggen (CVP-Kamerfractie persconferentie Brussel 29 september 1995, geciteerd door D. VOORHOOF, “Journalisten 
zonder Grenzen”, Auteurs & Media 2000, 45). 

282  J. DE LENTDECKER, De berichtgeving door pers en gerecht, Brussel, Hof van Beroep, 1995, 15. Het is evenwel niet heel 
duidelijk wat DE LENTDECKER verstaat onder de term ‘orde’. Hij spreekt enkel van “een eigen corporatie van journalisten 
die zelf zou instaan voor het uitstippelen van deontologische richtlijnen en de controle op de naleving ervan”. 

283 Ook in het interview met DE CLERCK wordt niet duidelijk gemaakt wat DE CLERCK in die context verstaat onder een orde 
van journalisten. In ieder geval kondigt DE CLERCK in het interview aan de resultaten van het geplande senaatscolloquium 
te willen afwachten. (X., “Rencontre avec le ministre de la justice, Stephan De Clerck”, Télémoustique 2 november 1995, 
28-30).  

284  Zie bijvoorbeeld: X., “De Clerck ziet ‘Orde van journalisten’ wel zitten”, Gazet van Antwerpen 2 november 1995; X., 
“Minister van Justitie gewonnen voor ‘Orde van journalisten’”, Financieel-Economische Tijd 2 november 1995; “Minister 
De Clerck voor Orde van Journalisten”, De Standaard 2 november 1995; “Minister van Justitie De Clerck maant pers aan 
tot zelfregulering”, De Morgen 2 november 1995; P. DELTOUR, “Journalistenbond verwerpt idee van een eigen orde”, De 
Morgen 3 november 1995; X., “AVBB: “Ja aan zelfregulering pers, nee aan orde van journalisten”, Financieel-
Economische Tijd 3 november 1995; D. ACHTEN, “Stukken beter”, De Standaard 3 november 1995; Luc NEUCKERMANS, 
“Geen Orde van Journalisten, wel orde in de journalistiek”, De Standaard 6 november 1995; Jos HUYPENS, “Journalisten 
onder schot”, Gazet van Antwerpen 3 november 1995. Die week wijdt de RTBF ook een aflevering van Les pieds dans le 
plat aan het thema “Justice et médias” (dinsdag 7 november).  

285  X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 
270 p. 

286  In zijn voorwoord spreekt senator LALLEMAND over de betrachting om “un lieu de rencontre et d’élucidation” te creëren (in 
X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 
23). 

287  Zij werden daartoe aangesteld op 26 juni 1995. H. BOSLY, D. D'HOOGHE en D. VOORHOOF, Justitie en media: drie pre-
adviezen op vraag van de minister van justitie, Brussel, Belgisch Staatsblad, 1995, 31, 38, 55 p. 

288  Zie bijvoorbeeld het voorwoord van senator LALLEMAND waarin die het colloquium situeert als “une dimension d’un grand 
problème de société (…) s’inscrit sur le fond d’un problème structurel” (in X., Justitie & Media. Referaten van het 
colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 22-23); Foulek RINGELHEIM, voorzitter 
van de rechtbank van koophandel te Nijvel had het over “un colloque de crise” (53). 
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verantwoordelijkheden op dat ogenblik gebeurde. Doorheen de verschillende interventies werden 
heel wat zwakheden van de zelfregulering aangekaart: sommige van structurele aard, andere ten 
gevolge van keuzes die binnen de journalistenvereniging waren gemaakt. Een eerste punt van 
kritiek had te maken met het feit dat bij de oprichting van de kersverse Raad voor Deontologie (zie 
hierna) was vastgehouden aan een unilaterale samenstelling. Een tweede veelgehoord punt van 
bezorgdheid hield verband met de vraag hoe een stelsel van zelfregulering de hele beroepsgroep zou 
kunnen responsabiliseren. Een derde bezwaar betrof het gebrek aan sancties in geval van 
miskenning van de verplichtingen uit de ethische code.289 

REMEDIES - De kritieken op de zelfregulering leidden tot twee soorten – niet noodzakelijk 
onverzoenbare – conclusies: een pleidooi voor een versterking van de zelfregulering, al dan niet 
aangevuld met een pleidooi voor aanvullende wetgeving. 

(1) Versterking van de zelfregulering - Ter versterking van de zelfregulering pleitten enkele sprekers op 
het colloquium voor een uitbreiding van de deontologische organen met leden van het publiek en 
magistraten. Ook vanuit de AVBB zelf was dat voorstel te horen. Om de handhaving van de 
deontologische normen kracht bij te zetten, pleitten enkele sprekers verder voor een sanctionering 
van herhaaldelijke overtredingen van de deontologie in de schoot van de Commissie voor de 
erkenning van de beroepsjournalisten.290 Die zou met name de mogelijkheid kunnen krijgen om de 
titel van beroepsjournalist tijdelijk of zelfs definitief in te trekken indien de titularis van die titel 
herhaaldelijk zou zijn terechtgewezen voor zware schendingen van de journalistieke deontologie.  

(2) Aanvulling van de zelfregulering - Een aantal sprekers merkte op dat de versterking van de 
zelfregulering van het journalistenberoep niet zou volstaan om de rechten, vrijheden en belangen 
van anderen te beschermen.291 Zij droegen bij wijze van alternatief of aanvulling voorstellen aan ter 
versterking van de externe controle op de media. De media zijn te belangrijk om ze aan het loutere 
private initiatief over te laten en men kan niet zijn eigen rechter en wetgever zijn, zo klonk het: “On 
ne peut, dans un Etat de droit, abandonner à celui qui fait usage d’une liberté, le soin d’en contrôler 
lui-même l’exercice et de fixer lui-même les limites de son propre pouvoir’ (…) il n’est, en 
démocratie, de véritable contrôle qu’externe”.292 De plannen voor een nieuwe vorm van externe 
controle kwamen in verschillende varianten.  

Een eerste reeks projecten bepleitte de inrichting van een wettelijk ondersteunde persraad. Foulek 
Ringelheim, voorzitter van de handelsrechtbank te Nijvel bepleitte de oprichting van een 
onafhankelijke “Conseil supérieur des médias”, een wettelijk omkaderd orgaan samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de media, magistraten en buitenstaanders, dat naar aanleiding van klachten 
of ambtshalve zou kunnen adviseren, controleren, sanctioneren en eventueel nieuwe normen 
decreteren.293 Zijn ambtsgenoot van de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Christian Panier, brak 
een lans voor een vergelijkbaar orgaan dat hij presenteerde onder de noemer “Institut des 
journalistes professionnels” en dat de taken van de huidige erkenningscommissie en de 

 
                                                 
 
289  Deze punten van kritiek zijn onder meer verwoord in de interventie van procureur-generaal van het Hof van Cassatie VELU 

op het colloquium. 
290  Dat voorstel kwam onder meer van de uitgevers, bij monde van L. CROONEN (X., Justitie & Media. Referaten van het 

colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 51) en van de journalisten, bij monde van 
F. VOETS (“L'éthique des médias: alibi ou piège”, in X. (ed.), Justitie en Media. Referaten van het colloquium 
georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 169). 

291  Zo bijvoorbeeld VELU (X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van 
Justitie, Brussel, 1995, 28). 

292  F. RINGELHEIM (voorzitter handelsrechtbank Nijvel), “Les voies d’une régulation du rapport justice – médias”, in X., 
Justitie & Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 57. 

293  F. RINGELHEIM, in X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van 
Justitie, Brussel, 1995, 57. 
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deontologische organen zou kunnen waarnemen binnen een wettelijk kader.294 Anderen pleitten 
onomwonden voor de installatie van een journalistenorde, maar ook nu riep dat voorstel 
onmiddellijk weerstand op.295   

Een tweede reeks voorstellen ging in de richting van een aanpassing van de klassieke 
rechtsmiddelen en toezichtsmechanismen. Daarbij kon de inmiddels klassieke discussie over het al 
dan niet onttrekken van persdelicten aan de bevoegdheid van het Hof van Assisen niet ontbreken.296 
Maar de meeste sprekers wezen vooral op het belang van het burgerrechtelijke spoor. Een enkeling 
pleitte in dat verband voor een verhoging van de schadevergoedingen297; anderen voorzagen 
aanpassingen aan de bevoegdheid van de kortgedingrechter inzake persgeschillen. Heel wat auteurs 
bepleitten tot slot een hervorming van het wettelijk stelsel inzake recht van antwoord.298 

CONCLUSIES VAN HET COLLOQUIUM - Gezien de vele tegengestelde visies en invalshoeken die op het 
senaatscolloquium waren vertolkt, was het geen gemakkelijke taak om de rode draad uit de debatten 
te selecteren. In zijn slotwoord formuleerde minister van Justitie De Clerck drie speerpunten voor 
het mediabeleid: het verbeteren van de kennis van journalisten over het gerecht, de bescherming van 
het bronnengeheim dat “principieel geen punt van debat meer is” en, ten derde, de journalistieke 
deontologie.299 Op dat laatste punt stelde de minister een ruime consensus vast waarbij de media 
“hun eigen deontologisch kader uittekenen en afdwingbaar maken”.300 Tot opluchting van het 
journalistieke kamp, kondigde de Minister dus geen nieuwe repressieve (grond-)wetteksten aan, 
maar een voornemen om na te gaan “of er voldoende buitengerechtelijke middelen bestaan of 
ontwikkeld worden om conflicten met media te regelen”. Twee pistes kregen daarbij zijn voorkeur: 
een actualisering van de antwoordrechtwet en de inrichting van een “forum voor eerstelijnsregeling 
van conflicten”. Een dergelijke “geschillencommissie – of hoe ze ook moge heten –“ zou meer 
bepaald op een snelle, deskundige, toegankelijke manier kunnen bijdragen tot de adequate 

 
                                                 
 
294  C. PANIER, in X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, 

Brussel, 1995, 143. 
295  De idee van een Orde werd geopperd door M. FRANCHIMONT (X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium 

georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 70). VELAERS bepleitte de ongrondwettigheid van een 
dergelijke orde, maar stelt voor een Orde voor beroepsjournalisten te installeren (X., Justitie & Media. Referaten van het 
colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 95 e.v.). Hij kreeg steun van Christian 
PANIER, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Namen (X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium 
georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 140). Tegenstand was er vanuit de journalistieke 
wereld, maar ook bijvoorbeeld vanwege procureur-generaal VELU. 

296  Een pleidooi ten voordele van een ‘correctionalisering’ van persmisdrijven vonden we bijvoorbeeld bij: J. VAN DEN 
HEUVEL, deken van de nationale orde van advocaten (X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium georganiseerd 
door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 61). Contra (onder meer): J. VELAERS (X., Justitie & Media. 
Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 86 e.v.). Dat de 
discussie ook na de ‘correctionalisering’ van persmisdrijven met een racistische inslag niet is uitgedoofd, bewijst de 
bijdrage van F. JONGEN aan het liber amicorum van Michel HANOTIAU uit 2000: F. JONGEN, “Quand un juge mord un 
journaliste (contribution à une réhabilitation de la responsabilité pénale des médias)”, in X. (ed.), Mélanges offerts à Michel 
Hanotiau, Brussel, Bruylant, 2000, 53-88. 

297  J. VAN DEN HEUVEL, in X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van 
Justitie, Brussel, 1995, 61. 

298  J. VAN DEN HEUVEL, ibid., 61. 
299  De wettelijke bescherming van het journalistieke bronnengeheim zou uiteindelijk pas gerealiseerd worden in de wet van 7 

april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen, B.S. 27 april 2005. Zie ook het arrest van het Arbitragehof dat het 
toepassingsgebied van de wet uitbreidde tot “eenieder die een rechtstreekse bijdrage levert tot het verzamelen, redigeren, 
produceren of verspreiden van informatie voor het publiek via een medium” (Arbitragehof nr. 91/2006, 7 juni 2006 . In de 
oorspronkelijke versie van de wet was de bescherming van de bronnen voorbehouden aan “journalisten, dus eenieder die 
als zelfstandige of loontrekkende werkzaam is, alsook iedere rechtspersoon, en die regelmatig een rechtstreekse bijdrage 
levert tot het verzamelen, redigeren, produceren of verspreiden van informatie voor het publiek via een medium” en hun 
redactiemedewerkers.  

300  S. DE CLERCK, in X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van 
Justitie, Brussel, 1995, 276-277. 
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sanctionering of rechtzetting van betwiste mediaberichtgeving. Bovendien zou zij opdrachten 
kunnen uitoefenen in het kader van de antwoordrechtwet of het bronnengeheim.301  

REACTIES - De mediasector reageerde overwegend positief op die pistes. Knack had het over 
“werkbare vredesvoorstellen in de stellingenoorlog tussen pers en gerecht”.302 Le Soir zag hoe de 
journalisten herademden en concludeerde: “Pour une fois, un colloque semble avoir accouché de 
quelque chose de positif. D’autant plus positif, pour nous journalistes, que nous avons la ferme 
impression d’avoir été entendus”. Het colloquium was voor veel vertegenwoordigers van de 
mediasector dan ook een hoopvolle afsluiter van “een behoorlijk bewogen jaar”. Le Soir 
concludeerde: “Les journalistes ont eu chaud. Mais la fin du colloque les a rassérénés: on ne les 
mangera pas tout crus. Et c’est plutôt à la justice de changer”.303 

Maar het colloquium had wel duidelijk gemaakt dat de bal nu in het kamp van de journalistiek lag. 

2. Reacties vanuit de journalistenvereniging: de oprichting van de Raad en het College 
voor Deontologie begin 1995 
WERKGROEP - De AVBB had de uitkomst van het colloquium niet afgewacht om over te gaan tot de 
inrichting van een nieuwe deontologische infrastructuur. De basis voor de hervorming werd gelegd 
door de in 1993 opgerichte werkgroep pers/gerecht/deontologie, die de ambitieuze opdracht had 
gekregen om “een sluitende oplossing te vinden voor het niet naleven van de plichtenleer”.304 
Gehoopt werd dat de hervorming van het deontologisch toezicht ook drie klassieke knelpunten in de 
relatie tussen pers en gerecht zou verlichten: het respect voor het privé-leven, de geheimhouding 
van de bronnen en het geheim van het gerechtelijk onderzoek.305  

CONSENSUS OVER DE CONTOUREN - De contouren van de nieuw op te richten Deontologische Raad 
waren meteen duidelijk. Vastgehouden zou worden aan een zuiver zelfregulerend initiatief. Van een 
wettelijk gestructureerde Persraad kon dus geen sprake zijn.306 Evenmin zou worden aanvaard dat 
de deontologische code in een wettelijke vorm zou worden gegoten. Ook was het van meet af aan 
duidelijk dat de nieuwe structuren alleen zouden kunnen gelden voor de beroepsjournalisten die ook 
lid waren de AVBB. Men wilde op dat punt vooral de filosofie doortrekken van de vorige 
hervormingsronde in 1988. De nadruk moest dus liggen op het beschermen en adviseren van de 
AVBB-leden; het sanctioneren van inbreuken op de beroepsregels kreeg slechts een subsidiaire 
rol.307 De beperking van de doelgroep tot beroepsjournalisten had wel tot gevolg dat het nieuwe 
orgaan niet gezien zou kunnen worden als een alternatief voor de al zo lang geëiste nationale 
Persraad, die als algemeen adviesorgaan immers het volledige medialandschap zou moeten kunnen 
overschouwen. 

WERKVOORSTELLEN - De werkgroep vertaalde die uitgangspunten in een voorstel voor de oprichting 
van een Deontologische Raad, die enerzijds adviezen zou verlenen over algemene problemen en 
anderzijds klachten ten aanzien van individuele beroepsjournalisten zou kunnen behandelen. 
Daarbij zou de Raad geen echte sancties kunnen uitspreken, maar eventueel wel “verwittigingen” 
 
                                                 
 
301  Zie het slotwoord van S. DE CLERCK, in X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de 

Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 278-279. 
302  Knack 20 december 1995. 
303  Le Soir 11 december 1995. 
304  De werkgroep Pers/Gerecht was in 1993 opgericht voor de opvolging van een wetsvoorstel ter bescherming van het 

brongeheim van de journalisten. G. LEFÈVRE, verantwoordelijke Werkgroep pers en gerecht van de AVBB, 
“Deontologische Raad: er is haast bij”, De Journalist september 1994, afl. 4, 5. 

305  “Jaarverslag van de Raad voor Deontologie 1995”, in AVBB, Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1996, 39.  
306  In één van de eerste werkteksten was wel weer even de piste van een wettelijk opgerichte raad onderzocht, maar die werd 

snel verworpen (zie het Verslag van de vergadering van de leden van de werkgroep deontologie aan de leden van het 
Bureau en de leden van de Raad voor Deontologie, 9 maart 1994, intern AVBB-document). 

307  Verslag vergadering werkgroep pers en justitie, 6 juni 1994, intern AVBB-document. 
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kunnen uitvaardigen.308 De Raad zou uitsluitend bestaan uit beroepsjournalisten, met weliswaar 
garanties voor een evenwichtige verdeling over de regio’s, de taalgemeenschappen en de 
verschillende media.  

KNELPUNTEN - Maar er bleven daarnaast nog heel wat obstakels en inhoudelijke knelpunten die 
moesten worden overwonnen. Zo was de werkgroep nog onzeker over het standpunt dat moest 
worden ingenomen tegenover gelijktijdige of consecutieve gerechtelijke procedures. De vraag was 
verder hoe men journalisten zou kunnen bewegen tot de vrijwillige aansluiting bij een plichtencode, 
die geen wettelijke waarde zou hebben. Op het vlak van de handhaving moest – met nog steeds de 
zaak Coenen in het achterhoofd – opnieuw worden nagedacht over de sanctiemogelijkheden. 
Daarmee samenhangend zocht men binnen de werkgroep naar manieren om de hoofdredacteurs, de 
redacties en uitgevers te betrekken bij de invoering van deontologische regels en procedures. Tot 
slot moest worden nagedacht over de wijze waarop de AVBB een stem zou kunnen vertolken in het 
publieke en politieke debat over deontologie in de media. Die vraag was acuut omwille van de 
ontwerpen voor een nationale Persraad die in die periode weer opdoken in een aantal politieke 
partijen.309  

DE OPRICHTING - Tijdens een volledig aan de journalistieke deontologie gewijd congres op 24 
november 1994 werd de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van de deontologische 
structuren.310 Na het Bureau, de Raad van Bestuur en het Congres, schaarde op 25 februari 1995 ook 
de Algemene Vergadering van de AVBB zich achter de oprichting van een Raad voor Deontologie 
en een beroepsinstantie, het College voor Deontologie.311 Daarmee was de laatste horde genomen.  

EINDRESULTAAT – Het eindresultaat was een drieledige structuur. Voortaan zou het Bureau van de 
AVBB akte nemen van de vragen om advies en klachten en deze na een eerste onderzoek 
overmaken aan de Raad voor Deontologie. Tegen de adviezen van dit elfkoppige orgaan zou 
vervolgens nog een beroepsprocedure kunnen worden ingesteld bij een vijfkoppige 
beroepsinstantie, het zogeheten College voor Deontologie. 

BASISOPTIES: (1) AVBB-leden - De nieuwe regeling hield vast aan de basisopties die door de 
werkgroep waren uitgetekend. Dat betekende in de eerste plaats dat de bevoegdheid van de Raad en 
het College principieel beperkt bleef tot de erkende beroepsjournalisten die lid waren van de 
AVBB.312 Ter gelegenheid van de vijfjaarlijkse hernieuwing van de persdocumenten in 1997 werd 
gepoogd de actieradius van de deontologische organen te vergroten. Samen met de administratieve 
documenten voor de hernieuwingsaanvraag werd aan alle beroepsjournalisten een formulier 
bezorgd met de vraag zich schriftelijk te verbinden tot de naleving van de in het beroep geldende 
codes. Aan de beroepsjournalisten die geen lid waren van de AVBB werd bovendien gevraagd om 
toch de bevoegdheid van de Raad en het College voor Deontologie te erkennen.313 De respons was – 
volgens de AVBB – zeer positief. Van de 1400 beroepsjournalisten die eind 1995 gereageerd 
hadden, was meer dan 98% van de antwoorden bevestigend.314  

 
                                                 
 
308  Als voorbeelden van verwittigingen werden op dat ogenblik genoemd: een eenvoudige vertrouwelijke verwittiging van de 

betrokken journalist, contact met de hoofdredacteur, uitgever of redactie, publicatie in De Journalist of de schrapping van 
de hoedanigheid als lid van de AVBB. 

309  G. LEFÈVRE, “Deontologische Raad: er is haast bij”, De Journalist september 1994, afl. 4, 5. 
310  Luik, 24 november 1994. 
311  Huishoudelijk reglement van de Raad voor Deontologie van de AVBB, 25 februari 1995, opgenomen in Medialex, 2000, 

532 e.v. 
312  Maar zie verder voor de nodige nuanceringen: p. 566 e.v. 
313  Vermits de oprichting van de nieuwe deontologische instanties inmiddels bekrachtigd was door de Algemene Vergadering 

diende die vraag niet te worden voorgelegd aan de AVBB-leden. Zij waren er hoe dan ook door gebonden. 
314  Op dat ogenblik waren er ongeveer 4000 beroepsjournalisten, waarvan er ongeveer 75% lid waren van de AVBB. Zie F. 

VOETS op het senaatscolloquium van 1995: F. VOETS, “L’éthique des médias: alibi ou piège”, in X., Justitie & Media. 
Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, 1995, 167-170. 
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BASISOPTIES: (2) federale organisatie - Wat verder opviel aan de nieuwe structuren, was dat zij 
gesitueerd bleven binnen een federale context. Hoewel de AVBB sinds het begin van de jaren 
negentig een Franstalige en een Nederlandstalige vleugel had gekregen (voorlopig zonder dat dit 
statutair was verankerd), hield men voor de deontologische structuren vast aan een uniforme 
organisatie voor het hele land.315  

BASISOPTIES: (3) zuivere zelfregulering - Een derde fundamentele keuze was dat de nieuwe organisatie 
fundamenteel de kaart van de zelfregulering trok, buiten elk wettelijk kader. Die keuze was in 
belangrijke mate een tegenreactie tegen de toenemende externe druk.316 Dat werd duidelijk gemaakt 
in de preambule van het huishoudelijk reglement. Die kaderde de hervorming van het deontologisch 
toezicht in de noodzaak om journalisten te beschermen tegen druk van buitenaf en de oprukkende 
commercialisering, want – zo klonk het – “de journalistieke deontologie houden we best in eigen 
hand”. 

OPSTART - Op 13 april 1995 kwam de nieuwe Raad voor Deontologie een eerste keer bijeen. Nog 
diezelfde dag werd ook de beroepsinstantie geïnstalleerd en werd een huishoudelijk reglement 
aangenomen. Het voorzitterschap van de nieuwe structuur werd toevertrouwd aan Marcel Bauwens, 
een gepensioneerd journalist van Le Soir en oud-voorzitter van de AVBB, die ook aan het hoofd 
had gestaan van de vroegere Raad voor deontologie.  

In een volgende paragraaf worden de werking, samenstelling en ‘jurisprudentie’ van de Raad en het 
College voor Deontologie nader ontleed. Daar zijn drie argumenten voor. Niettegenstaande de vrij 
continue aanwezigheid van een debat over de journalistieke deontologie, werd uiteindelijk pas met 
de creatie van deze organen voor het eerst een systeem in het leven geroepen dat de duidelijke 
doelstelling had om klachten van buiten uit op te vangen. Ten tweede zijn deze organen de 
onmiddellijke voorgangers van de in 2002 opgerichte Vlaamse Raad voor de Journalistiek. De 
studie ervan is onmisbaar om de huidige organisatie van het deontologisch toezicht goed te 
begrijpen. Tot slot is de keuze om deze ondertussen ter ziele gegane organen nog uitdrukkelijk te 
bestuderen, ingegeven door de vaststelling dat een systematische analyse van hun werking 
vooralsnog ontbreekt in de wetenschappelijke literatuur.317 Het zou bijzonder jammer zijn indien de 
ervaringen die in het verleden met deze organen werden opgedaan, daardoor in de vergetelheid 
zouden raken. 

§2. De Raad en het College voor Deontologie: van start tot finish 

1. De Raad en het College voor Deontologie: kenmerken en structuur 

1.1. Samenstelling en procedure 
DRIE NIVEAUS - Vanaf 1995 werd het deontologisch toezicht binnen de Algemene Vereniging van 
Beroepsjournalisten dus georganiseerd op drie niveaus: het Bureau van de AVBB, de Raad voor 
Deontologie en een beroepsinstantie, het College voor Deontologie.  

PROCEDURE - Het Bureau van de AVBB bleef belast met het ontvangen van de klachten of vragen om 
advies. Vragen om advies kon het Bureau vervolgens in principe onmiddellijk overmaken aan de 
 
                                                 
 
315  Pas op 28 februari 1998 werd de feitelijke communautarisering van de journalistenvereniging officieel bekrachtigd door de 

Algemene Vergadering (zie verder).  
316  D. VOORHOOF, “Journalisten zonder grenzen”, Auteurs & Media 2000, 38; P. DELTOUR, “Journalisten en uitgevers zaaien 

kiem voor raad voor de journalistiek”, De Journalist 1999, 9-10. 
317  Hierin schuilt meteen een belangrijk verschil met vergelijkbare organen uit het buitenland, die doorgaans wel het voorwerp 

hebben uitgemaakt van wetenschappelijke analyse. Een uitzondering moet worden gemaakt voor de gepubliceerde 
eindverhandeling van Karin DE CLERCQ, licentiate in de Sociale Wetenschappen (UA): K. De CLERCQ, Journalistieke 
zelfregulering. Het belang van deontologische codes en zelfregulering in de journalistieke ethiek, Leuven, Acco, 2002, 156 
p. 
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Raad voor Deontologie. Voor klachten voorzag het huishoudelijk reglement dat het Bureau over 
drie weken zou beschikken om deze aan een eerste onderzoek te onderwerpen. Daarmee 
samenhangend kreeg het Bureau de bevoegdheid om manifest ongegronde klachten meteen zonder 
gevolg te klasseren. Indien het Bureau van oordeel was dat een behandeling door de Raad voor 
Deontologie aangewezen was, werd de klacht overgemaakt aan de Raad. Daar verliep de 
behandeling van het dossier in principe in drie fasen. In principe kreeg de Raad vijftien dagen voor 
een eerste lezing, waarna kon worden beslist wie zou moeten worden uitgenodigd voor een 
hoorzitting en of het eventueel nuttig zou zijn om een bemiddelingspoging op te starten.318 De 
tweede stap in de behandeling was steeds de hoorzitting met de indiener van het dossier enerzijds en 
de betrokken journalist en zijn redactieverantwoordelijke. Alle partijen hadden daarbij de 
mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een raadsman. Tot slot volgde de beraadslaging over het 
eigenlijke advies.319 Zodra de Raad voor Deontologie zijn beslissing had bekend gemaakt, opende 
een beroepstermijn van vijftien dagen waarbinnen de zaak aanhangig kon worden gemaakt bij het 
College voor Deontologie.320 

RAAD VOOR DEONTOLOGIE: Samenstelling - De Raad voor Deontologie werd aanvankelijk gevormd 
door elf beroepsjournalisten, die zich op louter vrijwillige basis voor vier jaar engageerden.321 Bij de 
aanstelling van de leden werd gestreefd naar een evenwichtige verdeling naar taal, regio en 
beroepsgroepen, zodat maximaal kon worden ingespeeld op de “organisatorische, technische en 
inhoudelijke condities van het journalistieke werk”.322 Het mandaat van de leden werd goedgekeurd 
door de bestuursorganen van de AVBB. Hoewel de voorbereiding van adviezen in de praktijk kon 
worden overgelaten aan een kleinere Nederlandstalige of Franstalige werkgroep binnen de Raad, 
trad de Raad naar buiten toe op als een collegiaal orgaan. Alle adviezen en beslissingen werden 
steeds door de voltallige Raad voor Deontologie genomen. Op de leden rustte bijgevolg een 
bijzondere discretieplicht ten aanzien van de in de Raad gevoerde besprekingen.323 Die stelregels 
bleven ook behouden nadat in 1998 besloten was om voor elk dossier binnenskamers een 
dossierverantwoordelijke aan te stellen.324  

PROCEDUREKOSTEN - Opgemerkt weze nog dat de procedure in principe volledig kosteloos was, al 
voorzag het huishoudelijk reglement wel dat de AVBB van dit principe kon afstappen indien het 
aantal ingediende dossiers buitengewone kosten voor de vereniging met zich mee zou brengen.325 

 
                                                 
 
318  In het jaarverslag 1997 wordt uitdrukkelijk vermeld dat de Raad die optie een paar keer heeft aangewend. In latere adviezen 

zijn daar niet meteen sporen van terug te vinden 
319  Patrick MARTENS tijdens de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media in het Vlaams Parlement, 30 maart en 4 mei 

2000, Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1, 10. 
320  Huishoudelijk reglement van de Raad voor Deontologie van de AVBB, 25 februari, 1995, opgenomen in Medialex, 2000, 

533. Het College voor Deontologie telt vijf beroepsjournalisten die lid zijn van de AVBB.. Zij worden eveneens voor vier 
jaar benoemd door de Raad van Bestuur van de AVBB, die ook een voldoende aantal plaatsvervangers benoemt. De 
voorzitter is in principe een oud-voorzitter van de AVBB. De leden van het College kunnen geen lid zijn van de Raad voor 
Deontologie noch van de Raad van Bestuur van de AVBB. 

321  Vreemd genoeg bestaan er over zoiets elementairs als de ledenaantallen uiteenlopende gegevens. Voorzitter Patrick 
MARTENS had het op de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media in het Vlaams Parlement in 2000 over veertien 
beroepsjournalisten in de Raad en acht in het College voor Deontologie (Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1, 9). Karin DE 
CLERCQ had het in haar boek uit 2002 over 13 leden (K. DE CLERCQ, Journalistieke zelfregulering. Het belang van 
deontologische codes en zelfregulering in de journalistieke ethiek, Leuven, Acco, 106. Pol DELTOUR, nationaal secretaris 
van de Vlaamse Vereniging van beroepsjournalisten (VVJ) en van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in 
België (AVBB), had het in datzelfde jaar over de hier genoemde elf beroepsjournalisten in de Raad en 5 in het College (P. 
DELTOUR, “Journalistieke zelfregulering in een modern kleedje: de Vlaams Raad voor de Journalistiek”, in C. VAN BAELEN 
en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 2002, 1.2.5, (losbl.) 10 p.). 

322  P. MARTENS op de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media in het Vlaams Parlement, o.c., 9; Huishoudelijk 
reglement van de Raad voor Deontologie van de AVBB, 25 februari 1995, opgenomen in Medialex, 2000, 532.  

323  Raad voor Deontologie 21 juli 1998, De Journalist 1999, afl. 2, 24-26. 
324  Verslag van de vergadering van de Raad voor Deontologie 11 maart 1998, intern document VVJ. 
325  Medialex, 2000, 534. 
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BEVOEGDHEID - De Raad en het College voor Deontologie kregen de taak om, op verzoek of op eigen 
initiatief, standpunt in te nemen over alle kwesties die betrekking hebben op de journalistieke 
beroepsethiek.326 Net als hun internationale voorbeelden de Press Complaints Commission en de 
Nederlandse Raad voor Journalistiek profileerden zij zich als opinieraden, zonder sanctionerende 
bevoegdheid. Hun hoofdbetrachting was om de beroepsgenoten aan de hand van concrete casussen 
te herinneren aan de bestaande algemeen geldende journalistieke verplichtingen of - waar nodig – 
zelf passende deontologische regels te formuleren.327 Geleidelijk aan zou zo kunnen worden 
voortgebouwd aan de verfijning van de journalistieke deontologie. 

BEKENDMAKING ADVIEZEN: (1) In eigen kring - Die primaire gerichtheid op de eigen beroepskring, 
kwam ook tot uiting in de beperkte publiciteit die aan de adviezen van de Raad en het College werd 
gegeven. De geïnteresseerde buitenstaanders moest genoegen nemen met de jaarlijkse publicatie 
van een jaarverslag in het vakblad De Journalist of een sporadische vermelding van een beslissing 
in datzelfde blad. Het huishoudelijk reglement voorzag bovendien dat de namen van de betrokken 
personen alleen vermeld konden worden in zeer ernstige dossiers of wanneer de identiteit van de 
betrokkenen al algemeen bekend was. De ratio achter dit principe was opnieuw dat de aandacht 
moest gaan naar het deontologisch probleem, los van de betrokken personen. Daarin leefde opnieuw 
de zaak Coenen voort, waarin de rechter de AVBB had verweten dat zij de betrokkenen een 
onevenredig nadeel had berokkend door hen met naam en toenaam in een persbericht te 
vermelden.328 Maar die doorgedreven anonimiteit bleek al snel onhoudbaar. Al in het tweede 
jaarverslag werden meer details vermeld over de betrokken partijen. Vanaf het jaarverslag van 1999 
werd de naam van het betrokken medium voluit genoemd. De identiteit van particulieren (klagers, 
derden en journalisten) bleef onvermeld.329 Die koerswijziging was niet alleen ingegeven door de 
zorg over de leesbaarheid van de adviezen, maar hoopte ook de reële leesinzet voor journalisten en 
publiek te verhogen. Met de bekendmaking van het betrokken medium, hoopte de Raad voor 
Deontologie verder ook de kritieken de mond te snoeren die hadden voorgehouden dat het niet 
vermelden van de namen een uiting van corporatisme was. De ervaring had overigens toch geleerd 
dat de anonimisering vaak zinloos was, omdat veel dossiers toch reeds tot in de details via de media 
waren bekend geraakt of – zelfs indien dat niet het geval was – gemakkelijk herkenbaar bleken.330 
De beslissing om de namen van de betrokken media te publiceren had echter ook een belangrijke 
symbolische waarde. Zij kon worden gezien als een eerste belangrijke stap naar de verdere 
responsabilisering van de mediadirecties.  

BEKENDMAKING ADVIEZEN: (2) Extern - Buiten het eigen publicatiekanaal beschikten de 
deontologische organen in de jaren negentig niet over de nodige middelen om hun adviezen verder 
bekend te maken. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is binnen gerechtelijke procedures, kon de 
Raad voor Deontologie de media tegen wie een negatief advies was gericht, geenszins verplichten 
om verdere ruchtbaarheid aan het advies te geven via het eigen medium. Een medium kon uiteraard 
wel besluiten om dat vrijwillig te doen. Dat deed alvast de krant De Morgen toen haar in een advies 
uit 1997 onzorgvuldige berichtgeving was verweten.331 In zijn editoriaal verontschuldigde de 
hoofdredacteur zich bovendien publiekelijk tegenover de klager: “Ook al vinden we dat de Raad de 
 
                                                 
 
326  Huishoudelijk reglement van de Raad voor Deontologie van de AVBB, 25 februari 1995, opgenomen in Medialex, 2000, 

532. 
326  Raad voor Deontologie 21 juli 1998, De Journalist 1999, afl. 2, 533. 
327  Raad voor Deontologie 30 september 1999, Forum der Joodse organisaties t. columnist C. (P-Magazine); Raad voor 

Deontologie 28 januari 1999, advies naar aanleiding van de zaak ‘Kasterlee’, De Journalist 1999, afl. 2, 27-29. 
328  Anderzijds had de zaak Coenen ruime media-aandacht gekregen, zodat ook onder het nieuwe reglement de publicatie van 

de namen van de betrokkenen nog steeds mogelijk was geweest, vanuit de overweging dat zij toch reeds algemeen bekend 
waren. 

329  M. SIMONIS, “Anoniem of niet: een compromis voor het jaarverslag ‘99”, in AVBB, Cahiers van De Journalist, 
“Jaarverslag Deontologie 1999”, juli 2000, afl. 1, 5. 

330  Verslag van de Vergadering van de Raad voor Deontologie, 11 februari 1998, intern document AVBB. 
331  Volgens de Raad voor Deontologie beschikte de krant over onvoldoende betrouwbaar bewijsmateriaal om een artikel 

waarin de Brusselse procureur Dejemeppe gelinkt werd aan het prostitutiemilieu te staven. 
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regels streng heeft geïnterpreteerd, ook al vinden we dat tal van artikels in de pers die toets niet 
zouden doorstaan, toch leggen we ons zonder verdere commentaar neer bij zijn uitspraak en 
publiceren we die, ook al zijn we daartoe niet verplicht, in onze kolommen. Dat lijkt ons een 
logische consequentie van onze redactionele politiek, die de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
nastreeft. Dit is ons, volgens een college waarvan we de morele autoriteit respecteren, in dit geval 
niet gelukt. Daarom bieden we de heer Dejemeppe onze excuses aan”.332 Het is niet zeker of de 
krant even inschikkelijk zou zijn geweest indien de zaak betrekking zou hebben gehad op een 
‘gewone burger’. Toch zagen waarnemers deze geste als een teken dat de bereidheid om de 
journalistieke deontologie ernstig te nemen, in de lift zat.333  

1.2. Ontvankelijkheidsvoorwaarden 
ALGEMEEN KLACHTRECHT - Het in 1995 geïnstalleerde informatie- of klachtensysteem was erg 
laagdrempelig: om het even wie kon zich bij het Bureau van de AVBB informeren of beklagen over 
het (ondeontologisch) gedrag van een beroepsjournalist.334 Ook journalisten konden klacht indienen, 
ongeacht of zij de titel van beroepsjournalist bezaten en ongeacht of zij lid waren van de AVBB. 
Voorwaarde was wel dat zij in dat geval een verklaring aflegden over de eerbiediging van de 
deontologie en de deontologische organen. Hoewel de Raad in zijn adviespraktijk verscheidene 
keren duidelijk maakte niet te willen tussenkomen in inhoudelijke polemieken tussen journalisten, 
bleek in de zeven werkingsjaren van de Raad en het College 16% van de dossiers te zijn aangekaart 
door journalisten of media. 335 

GEEN BIJZONDERE ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN - Buiten enkele voorwaarden van praktische aard 
stelde het Huishoudelijk reglement geen bijzondere eisen aan de ontvankelijkheid van klachten.336 
Wel beschikte het Bureau zoals gezegd over de mogelijkheid om kennelijk ongegronde klachten op 
eigen initiatief te ‘seponeren’. De Raad en het College onderzochten dossiers uit beide 
landsgedeelten. Er was geen termijn waarbinnen klachten moeten worden ingediend. Evenmin 
moest de klager het bewijs leveren van zijn belang of benadeling. De indiener van een klacht hoefde 
met andere woorden geen rechtstreeks betrokken partij te zijn; ook derden konden vragen stellen 
over de toepassing van de journalistieke deontologie.337 Aldus behandelde de Raad voor 
Deontologie zonder in te gaan op de hoedanigheid van de klager de klacht van het hoofd van een 
psychiatrische kliniek tegen een artikel over een toneelvoorstelling waarin patiënten of gewezen 
patiënten optraden. De geneesheer stoorde zich aan de publicatie van foto’s en aan de titel van het 
artikel waarin ten onrechte sprake was van ‘geïnterneerden’. Naarmate de caseload van de Raad 
groeide, ging hij wel meer aandacht besteden aan de vraag of de klager een belang kon aantonen. In 
een advies van 25 mei 2000 bouwde de Raad voor deontologie een eerste kleine drempel in: 
klachten van personen die geen rechtstreeks belang konden aantonen, zouden toch kunnen worden 
behandeld voor zover “de opgeworpen kwestie van belang is voor de bepaling van de krijtlijnen van 
de journalistieke deontologie”.338 De Raad bevestigde daarmee zijn primaire zorg om in de eerste 
plaats de journalistieke deontologie verder uit te bouwen. Een jaar later echter leek de Raad toch 

 
                                                 
 
332  De Morgen 10 maart 1998.  
333  Zie P. MARTENS, “De Raad voor Deontologie verbeteren”, De Journalist 1998, afl. 2, 5; D. VOORHOOF, “De journalistieke 

deontologie ernstig genomen?”, Auteurs & Media 1998, afl. 1, 89-90 en 160. 
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336  Het werkingsreglement vereiste wel dat klachten zouden worden ingediend in vijftien exemplaren. Het dossier, dat bondig 
moest zijn samengesteld, moest de fotokopie(s) bevatten van het of de gewraakte artikel(s). Bij klachten in de audiovisuele 
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337  AVBB, Raad voor Deontologie 30 mei 2002, Federale Politie t. Douglas De Coninck (De Morgen), onuitg. 
338  Raad voor Deontologie 25 mei 2000, Liga voor Mensenrechten t. De Morgen, in AVBB, Cahiers van De Journalist, 
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weer te suggereren dat de klager een belang moest kunnen aantonen. De Raad achtte zich toen 
bevoegd om kennis te nemen van de klacht van de vader van een in een persartikel genoemd kind, 
“nu ook deze vader een rechtstreeks belang heeft bij de zaak”.339  

VOORWERP VAN DE KLACHT - Aanvankelijk was evenmin vereist dat de klager precies aangaf dát hij 
een klacht indiende en waarop deze klacht betrekking had. In een dossier uit 1999 merkte de Raad 
op: “Hoewel de heer T. niet met zoveel woorden klacht indient bij de Raad voor Deontologie, 
neemt die de zaak in behandeling omdat dit klaarblijkelijk de impliciete wens van de betrokkene 
is”.340 Ook een vraag om informatie of advies kon zo leiden tot een scherpe afwijzing van een 
journalistieke praktijk. Zo beperkte de Raad voor Deontologie zich in een advies van 1997 niet tot 
de loutere vaststelling dat het naleven van embargo’s van de gerechtelijke overheden in de zaak 
Dutroux wenselijk zou zijn geweest, maar voegde hij er aan toe dat het niet naleven ervan het 
onderzoek bewust in gevaar bracht, een moedwillige miskenning was van alle journalisten die de 
deontologie wel respecteerden en zo neerkwam op een “voor eigenbelang, in de minst nobele zin 
van het woord, hetgeen tegen de essentie van de deontologie zelf ingaat”.341  

LAGE DREMPEL - De Raad hanteerde dus een erg welwillende houding ten aanzien van de 
ontvankelijkheidsproblematiek. In het al genoemde advies van 25 mei 2000 verantwoordde de Raad 
die laagdrempeligheid vanuit het feit dat hij “geen rechtscollege is dat bindende uitspraken doet 
waaraan de gedaagden zich dienen te houden. Het ‘belang’ dat iemand heeft bij een klacht is dan 
ook geen ontvankelijkheidsvereiste”.342. Naarmate de werklast toenam, werd de Raad wel 
selectiever, zowel met betrekking tot het vereiste belang als met betrekking tot de beoordeling van 
de formulering van de grieven. Zo wordt in 2001 gepreciseerd dat “elke klacht de grieven op het 
deontologische plan moet preciseren, en dat het niet de opdracht van de Raad is om deze te 
formuleren bij de lectuur van de artikels die haar worden bezorgd”.343 
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1.3. Materiële bevoegdheid 
BEROEPSETHISCHE KWESTIES - Het huishoudelijk reglement van de Raad bood weinig houvast over de 
materiële bevoegdheid van de Raad en het College.344 Het beperkte zich tot de vermelding dat de 
Raad zich zou uitspreken “over alle kwesties die betrekking hebben op de beroepsethiek van 
journalisten”.345 Het is dus de Raad zelf die in zijn adviespraktijk moest uitmaken in welke mate een 
zaak beroepsethische vragen opriep. In de meeste gevallen gebeurde die afweging impliciet, maar 
nu en dan ging de Raad uitdrukkelijker op de kwestie in. Zo liet de Raad naar aanleiding van een 
vraag over het naleven van embargo’s noteren dat het in casu strikt gezien niet om een 
deontologische kwestie ging: “de ‘Verklaring der plichten en rechten van de journalist’, noch de 
‘Code van journalistieke beginselen’ verwijzen er rechtstreeks of onrechtstreeks naar. Het is eerder 
een gewoonte die in het beroep ontstaan is op initiatief van zij die informatie leveren aan de 
journalisten”.346 Die schijnbaar bijzonder strikte opvatting over wat er onder beroepsethiek moest 
worden verstaan, weerhield de Raad er echter niet van om advies uit te brengen. Zo gaf de Raad 
toch weer aan dat de notie beroepsethiek ruimer kon worden opgevat dan de in de codes genoteerde 
principes. Dat kon ook niet anders, nu de Raad precies tot taak had om deze principes verder te 
verfijnen en aan te vullen. Ook ongeschreven beroepsgebruiken konden dus als toetssteen gelden, al 
gaf de Raad wel terecht te kennen dat het feit dat iets algemeen gebruikelijk is, niet automatisch 
impliceert “dat de Raad dit ook noodzakelijk als deontologisch moet weerhouden”.347 In één dossier 
bestudeerde de Raad naast de collectief geformuleerde codes, ook de interne regels van de 
betrokken krant.348  

JOURNALISTIEKE PRODUCTEN - Dat ook het journalistieke aspect ruim moest worden geïnterpreteerd, 
bleek toen de Raad voor Deontologie zich bevoegd achtte om advies te verlenen over een 
discussieprogramma met publiek waarin telkens uiteenlopende en tegengestelde standpunten met 
elkaar werden geconfronteerd en kijkers in de studie werden uitgenodigd om te reageren op de 
stellingen van betrokkenen of deskundigen.349 De Raad erkende dat dat televisieprogramma 
“onmiskenbaar show-elementen” bevatte en door de vaak heftige discussies over controversiële en 
gevoelsgeladen thema’s sterk aanleunde bij infotainment, maar – zo vond de Raad – elk programma 
met informatieve inhoud, wat ook de programmaformule moge zijn, moet nu eenmaal 
beantwoorden aan de regels van de goede journalistiek en dus aan de journalistieke deontologie.350 
Op dit punt zat de Raad voor Deontologie dus geheel op dezelfde lijn als de Vlaamse 
Geschillenraad voor Radio en Televisie.351 Dat het werkterrein van de Raad ver strekte, werd echter 
het duidelijkst geïllustreerd door een advies van 22 februari 2001, op vraag van het Bureau van de 
 
                                                 
 
344  In vergelijking met de huidige Vlaamse Raad voor de Journalistiek waarvan de statuten de opdracht beperken tot klachten 

over de ‘journalistieke praktijk’. Volgens diezelfde statuten moet ‘journalistieke praktijk’ worden begrepen als “het leveren 
van nieuws, duiding en informatieve bijdragen rond maatschappelijke onderwerpen” (Artikel 3. Doel en werkingsgebied 
statuten).  

345  Tot 1991 werd de notie ‘beroepsethiek’ in de statuten van de AVBB geconcretiseerd met een verwijzing naar de Verklaring 
der Rechten en plichten van de journalist van 1971. In 1991 werd die verwijzing evenwel geschrapt. 

346  Raad voor Deontologie 25 juni 1997, Dossier 4, De Journalist 1998, afl. 2, 9-10.  
347  Raad voor Deontologie 26 oktober 2000, C. t. Het Laatste Nieuws, in AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag 

Deontologie 2000-2001”, afl. 2, 17. In de loop der jaren werden ongeschreven beroepsgebruiken overigens door de AVBB 
op schrift gesteld of werden daartoe op zijn minst pogingen ondernomen. Zo ontstonden binnen de journalistenvereniging 
richtlijnen voor de berichtgeving over zelfmoorden (zie ook: Raad voor Deontologie 24 juni 1999, D.G. t. Journalist D. (Le 
Soir), in AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag Deontologie 1999”, juli 2000, afl. 1, 16-17), allochtonen en het 
respecteren van embargo-afspraken. Minder succesvol was men in de uitwerking van richtlijnen over de vermelding van 
herkenbaarheidsinformatie in de media. Een AVBB-congres over het noemen van namen in de gerechtsverslaggeving in 
oktober 1996 eindigde bij de vaststelling dat er op dit punt geen collectieve regels voorhanden waren, hooguit de eigen 
gebruiken van de individuele redacties. 

348  Priester D. t. Het Laatste Nieuws en Het Volk 28 oktober 1999, in AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag 
Deontologie 1999”, juli 2000, afl. 1, 23-25. 

349  Voor het aspect van de personele bevoegdheid: zie het volgende punt. 
350  Raad voor Deontologie 20 augustus 1998, De Journalist 1999, afl. 2, 20-21. 
351  Ook de Vlaamse Geschillenraad hanteerde als stelregel dat de journalistieke deontologie onverkort toepassing moest 

vinden op infotainment. Zie hoofdstuk 1. 
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AVBB, over een zogenaamde “kruisjeskalender” van een eindredacteur van Gazet van Antwerpen. 
De man in kwestie hield namelijk een agenda bij waarin hij met rode kruisjes de 
menstruatieperiodes van de vrouwelijke redactieleden bijhield, naar eigen zeggen om de dames in 
die periodes geen al te belastende opdrachten te geven. Toen echter een journaliste van een ander 
medium over de zaak berichtte, ontkende de eindredacteur in kwestie het bestaan van deze 
bijzondere vorm van personeelsbeleid. De journaliste die de zaak aan het rollen had gebracht, 
voelde zich daardoor op haar beurt in diskrediet gebracht. Het Bureau van de AVBB legde de zaak 
voor aan de Raad voor Deontologie, daarmee naar eigen zeggen “de bekommernissen van vele 
vrouwelijke journalisten bij Gazet van Antwerpen vertolkend”. De Raad voor Deontologie 
oordeelde dat de eindredacteur, door feiten te ontkennen waarvan kon worden aangenomen dat zij 
waar waren, zijn collega in een kwaad daglicht had gesteld. De beroepsplicht tot confraterniteit was 
daarmee geschonden. De zaak riep volgens de Raad ook ernstige vragen op omtrent de 
privacybescherming van de werkneemsters, maar, zo oordeelde hij, de ultieme beoordeling daarvan 
moet wellicht gebeuren door bevoegde instanties in arbeidsrechtelijk circuit.352 

GEVISEERDE MEDIAVORMEN - Eén van de eigenheden van de Belgische organisatie van de 
journalistieke zelfregulering is dat zij zich van meet af aan over alle mediavormen heeft uitgestrekt. 
Bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een klacht, maakte de Raad voor Deontologie dan 
ook geen onderscheid in functie van het medium. Het betrokken medium werd soms wél in acht 
genomen bij de beoordeling ten gronde. Zo liet de Raad noteren dat de deontologische stelregels die 
de journalistiek schragen in essentie weliswaar dezelfde zijn voor alle journalisten, maar dat de 
concrete toepassing ervan andere ‘wetten’ of criteria kan vragen voor journalisten van de 
schrijvende pers en hun collega’s van de audiovisuele media.353 Zo ook erkende de Raad dat 
gespecialiseerde media, gezien hun specifieke doelgroep en bijzonder doel nastreven, een “eigen 
manier om informatie te verzamelen, te verwerken en te publiceren” en een ander referentiekader 
kunnen hanteren dan media die zich toeleggen op algemene berichtgeving.354 De Raad voor 
Deontologie hield zich verder niet alleen bezig met redactionele publicaties of uitzendingen, maar 
oefende ook controle uit op het gekozen fotomateriaal, dat immers evenzeer het gevolg is van 
journalistieke keuzes. Zij horen bijgevolg aan dezelfde deontologische bekommernissen te 
beantwoorden als redactionele stukken, zeker wanneer het gaat om illustraties op de voorpagina van 
een krant, aldus de Raad.355  

INFORMATIEGARING - De meeste klachten die aan de Raad werden voorgelegd, handelden over de 
inhoud van de berichtgeving.356 Toch schrok hij er niet voor terug ook richtsnoeren aan te reiken 
voor de methoden van informatiegaring.357 Zo kreeg de Raad in de loop van zijn bestaan de 
gelegenheid om zich uit te spreken over vormen van ‘overvaljournalistiek’ en 
‘undercoverjournalistiek’. De Raad zocht daarvoor houvast in een proportionaliteits- en een 
subsidiariteitstest. Ten aanzien van de zogenaamde ‘overvaljournalistiek’ oordeelde de Raad dat 
deze techniek niet per definitie moest worden afgewezen, maar dat de concrete toepassing ervan 
geëvalueerd moest worden in het licht van de maatschappelijke relevantie van de aldus aan het licht 
 
                                                 
 
352  Raad voor Deontologie, Bureau AVBB en D. (De Morgen) t. M. (Gazet van Antwerpen), 22 februari 2001. 
353  Zoals we zagen in het vorige hoofdstuk houden ook de rechtspraak en de Geschillenraad rekening met de eigen aard van 

het medium waarlangs het betwiste journalistieke werkstuk is verspreid.  
354  Raad voor Deontologie Huisartsen Hasselt vzw t. Test-Gezondheid 24 februari 2000 (in AVBB, Cahiers van De 

Journalist, “Jaarverslag Deontologie 2000-2001”, afl. 2, 31). 
355  Raad voor Deontologie 29 maart 2001, M.S. t. La Nouvelle Gazette, in AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag 

Deontologie 2000-2001”, afl. 2, 32. 
356  Raad voor Deontologie 30 september 1999, in AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag Deontologie 1999”, juli 

2000, afl. 1, 21. 
357  Zoals opgemerkt in deel twee gaan ook de journalistieke codes hier op in. Wat de wijze van informatiegaring betreft, 

vereist de Code van Journalistieke beginselen uit 1982 dat de feiten onpartijdig verzameld (en weergegeven) moeten 
worden. Duidelijker op dat punt is de Verklaring der Plichten en rechten van de journalist uit 1971 die journalisten vraagt 
om alleen informatie te publiceren waarvan de oorsprong gekend is en geen oneerlijke methodes te gebruiken om 
informaties, foto's en documenten te bekomen. 



Deel 3. Journalistieke zelfregulering in België & Vlaanderen 

 

 565

gebrachte feiten en het bestaan van eventuele alternatieve manieren om deze feiten om een minder 
indringende manier te onthullen.358  

KEUZE VAN HET FORMAT EN DE PRESENTATIE - Bij klachten over de relevantie van bepaalde 
journalistieke werkstukken en de beslissing om deze openbaar te maken, hield de Raad zich het 
meest op de vlakte. Bij herhaling bevestigde hij dat de beoordeling van de relevantie of de 
opportuniteit van een publicatie of uitzending principieel tot de redactionele vrijheid behoort.359 Het 
is de taak en de verantwoordelijkheid van de redactie om na te gaan of een onderwerp een 
voldoende maatschappelijke relevantie in zich draagt om de bekendmaking te verantwoorden.360 De 
Raad hoedde zich er evenzeer voor om uitspraken te doen over de kwaliteit of het ethisch gehalte 
van een geschreven of audiovisuele bijdrage. Ook bij vragen over de keuze van een journalistieke 
techniek of van een welbepaald programmaformat nam de Raad een voorzichtige houding aan, door 
deze opnieuw af te wegen aan de ernst en de maatschappelijke relevantie van het behandelde 
thema361 en met de eigen aard van het journalistieke werkstuk. 362Op dat punt hanteerde hij met 
andere woorden opnieuw dezelfde beleidslijn als de Geschillenraad of de gewone rechtbanken.363 
Met betrekking tot één van de genoemde infotainment-programma’s liet de Raad zo optekenen dat 
de strijd om de kijkcijfers de keuze voor dergelijke programmaformats in de hand werkte, maar hij 
haastte zich om er bij te zeggen dat programmamakers moeilijk kon worden verweten dat zij hoge 
kijkcijfers nastreefden.  

1.4. Personele bevoegdheid 
De afbakening van de personele bevoegdheid vormt een terugkerend probleem voor zelfregulerende 
organen. Enerzijds hangt het succes van de zelfreguleringsinspanningen af van een zo ruim 
mogelijk draagvlak, anderzijds staan dwang en zelfregulering op gespannen voet met elkaar. In het 
 
                                                 
 
358  Het onaangekondigd, met een draaiende camera, betreden van bedrijven kan volgens de Raad nodeloos intimiderend 

werken en zo op zijn beurt het beginsel van hoor en wederhoor in het gedrang brengen. Het ongevraagd maken van 
televisieopnames is volgens de Raad dan ook “alleen aangewezen om in het algemeen belang ernstige misstanden aan het 
licht te brengen en wanneer daarvoor geen ander middel openstaat”. Raad voor Deontologie, Advies 11, uitgebracht op 4 
en 25 februari 1997; M. BAUWENS, “Jaarverslag van de Raad voor Deontologie 1996”, De Journalist 1997, afl. 2, 9-10 en 
tweede Breekijzerzaak: Raad voor Deontologie 8 juli 1997, De Journalist 1998, afl. 2, 12. Vergelijk overigens met het 
oordeel van de kortgedingrechter in dezelfde zaak als diegene die leidde tot advies nr. 11: “Het valt op dat de 
‘overvaltechniek’ met de camera een verontrustende (om niet te zeggen ‘intimerende’) invloed heeft op de 
‘geïnteresseerden’” (Rb. Brussel (kort ged.) 18 oktober 1996, Auteurs & Media 1997, 84). 

359  College voor Deontologie 24 november 2000 of 16 januari 2001, Pierre Dejemeppe t. RTBF in AVBB, Cahiers van De 
Journalist, “Jaarverslag Deontologie 2000-2001”, afl. 2, 37. De Raad baseert zich daarvoor onder meer op artikel 1 van de 
Code van Journalistieke Beginselen dat het recht erkent om “ongehinderd gegevens te verzamelen en informatie en 
commentaren te publiceren ten einde de vorming van de publieke opinie te verzekeren”. 

360  Eén van de bekendste zaken waarin de Raad die zaak moest toepassen was de zaak over de zogeheten ‘Kasterlee-zaak’ (zie 
verder). Daarin bevestigde hij dat de publicatie post mortem van een interview met een koppel dat zelfmoord had gepleegd 
en zijn kinderen in de dood had meegenomen, een voldoende maatschappelijke relevantie had om de publicatie te 
verantwoorden. Volgens de Raad ging het om een document dat “door zijn authenticiteit een belangrijke toegevoegde 
informatieve waarde bood omtrent een nieuwsfeit dat weinigen onberoerd liet en dat bijgevolg een grote maatschappelijke 
relevantie had”. Raad voor Deontologie 28 januari 1999, advies naar aanleiding van de zaak ‘Kasterlee’, De Journalist 
1999, afl. 2, 27-29. 

361  Raad voor Deontologie 25 februari 1999, Pastoor T. t. S. (Het Laatste Nieuws), in AVBB, Cahiers van De Journalist, 
“Jaarverslag Deontologie 1999”, juli 2000, afl. 1, 7-8. In deze zaak woog de Raad af of ‘hardnekkige geruchten’ - zoals de 
betrokken journalist zelf aanvoerde - volstonden om iemand te beschuldigen van seksueel misbruik van minderjarigen. De 
Raad hield daarbij rekening met de manier waarop het artikel werd gepresenteerd: “het voorbehoud dat in het eerste artikel 
wordt gemaakt, staat niet in verhouding tot de spectaculaire presentatie, met de vermelding van de volledige naam van de 
betrokkene en vooral de publicatie van de foto”. 

362  In de Kasterlee-zaak (zie verder) gaf de Raad aan dat de toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor verschillend 
kon zijn naargelang het journalistiek werkstuk. Voor een reportage of een interview geldt de verplichting niet zo strak als 
voor een eigen onderzoek naar een of andere wantoestand (Raad voor Deontologie 28 januari 1999, advies naar aanleiding 
van de zaak ‘Kasterlee’, De Journalist 1999, afl. 2, 27-29). 

363  Vergelijk op dat punt met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: “It is not for this Court, nor 
for the national courts for that matter, to substitute their own views for those of the press as to what technique of reporting 
should be adopted by journalists” (Hof Mensenrechten 23 april 1994, Jersild t. Denemarken, Series A, nr. 298). 
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geval van de Raad en het College voor Deontologie werd op verschillende manieren getracht de 
personele bevoegdheid zo ruim mogelijk te maken. Daarbij was van meet af aan duidelijk dat die 
beide organen hun bevoegdheid niet wilden beperken tot de beroepsjournalisten die aangesloten 
waren bij de AVBB.364 

LEDEN AVBB - Voor beroepsjournalisten die aangesloten waren bij de beroepsvereniging stelden er 
zich weinig problemen. Hun lidmaatschap van de AVBB betekende meteen ook een erkenning van 
het gezag van de deontologische organen van de vereniging. Naar aanleiding van de hernieuwing 
van de persdocumenten voor de periode 1997-2001 werd de leden bovendien gevraagd hun 
engagement om de in het beroep geldende codes voor deontologie na te leven schriftelijk te 
bevestigen.365  

NIET-LEDEN MITS HUN AKKOORD - Beroepsjournalisten die geen deel wensten uit te maken van de 
vereniging van beroepsjournalisten, kregen bij diezelfde gelegenheid een dubbele vraag 
voorgeschoteld. Niet alleen werd hen gevraagd hun onderwerping aan de in het beroep geldende 
codes te bevestigen, maar tevens om de bevoegdheid van de Raad en het College voor Deontologie 
te erkennen.  

NIET-LEDEN ZONDER AKKOORD - De vraag naar de bevoegdheid van de deontologische organen rees 
uiteraard het scherpst bij klachten over niet-beroepsjournalisten en niet-AVBB-leden die geen 
schriftelijk engagement aangingen om de deontologische codes en hun toezichthouders te erkennen. 
Zij kregen bij de start van een procedure een eerste uitnodiging om het gezag van de deontologische 
organen alsnog te erkennen en vrijwillig op een hoorzitting te verschijnen. In veel gevallen werden 
daarbij door de voorzitter en secretaris van de AVBB actief pogingen ondernomen om journalisten 
over de streep te trekken om op deze uitnodiging in te gaan. Op die manier werden bijvoorbeeld een 
aantal klachten over journalisten van de gespecialiseerde pers toch in behandeling genomen. Maar 
al in één van de eerste dossiers die de Raad voor Deontologie te behandelen kregen, kreeg de Raad 
te maken met een journalist die zich uitdrukkelijk afzette tegen de Deontologische Raad. In casu 
bekloeg een “hooggeplaatste ambtenaar” zich over de onnauwkeurige berichtgeving over zijn 
persoon, waarbij hij niet de kans had gekregen om zijn versie van de feiten te geven. De betrokken 
journalist, een beroepsjournalist die geen lid was van de AVBB, had de AVBB per brief laten weten 
dat hij de vereniging het recht ontzegde om een oordeel te formuleren over zijn professionele arbeid 
en dat hij niet zou aarzelen om een vordering tot schadevergoeding in te stellen bij de burgerlijke 
rechtbank indien het oordeel van de deontologische organen hem morele of materiële schade zou 
berokkenen. De Raad voor Deontologie nam desondanks de klacht in overweging, maar eindigde 
met de vaststelling dat hij, door de weigering van de journalist om zijn visie en benadering toe te 
lichten, in de onmogelijkheid verkeerde om na te gaan of het in casu louter wenselijk, dan wel 
noodzakelijk was geweest om de klager te contacteren. Het College voor Deontologie zou de 
journalist later – in één van zijn uiterst zeldzame bijeenkomsten – volledig vrijpleiten.366 Ook in 
latere zaken merkte de Raad op “dat het lidmaatschap van de AVBB niet het enige relevante 
criterium is om over een voorgelegde klacht of over een vraag om advies een uitspraak te kunnen 
doen. De toepassing van de journalistieke deontologie is niet beperkt tot leden van de AVBB”. Hij 
voegde er nog aan toe: “het feit dat sommige journalisten mordicus elke tussenkomst van de 
instanties voor deontologie van de AVBB aan hun adres verwerpen, is voor vele politieke en 

 
                                                 
 
364  Zie reeds hoger: p. 557. 
365  Concreet werd verwezen naar de ‘Verklaring der plichten en rechten van de journalist’ en de ‘Belgische Code van 

journalistieke beginselen’. 
366  Als blijkt dat voldoende bronnen geraadpleegd werden, kan de journalist zich gerechtigd achten om tot publicatie over te 

gaan, vond het College. Dossier nr. 3 behandeld op 25 augustus 1995 door de Raad en op 23 oktober 1995 door het 
College, in AVBB, Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1996, 42-43. 
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gerechtelijke verantwoordelijken inderdaad een argument om de externe responsabilisering van de 
journalistieke sector op te drijven”.367  

ONBEVOEGDHEID - Uiteindelijk zou de Raad voor Deontologie zich slechts één keer in zijn bestaan 
onbevoegd verklaren, meer bepaald in een dossier over twee Turkse artikels in een Turks dagblad 
met zetel in Duitsland. De Belgische vzw die in de artikels in opspraak werd gebracht, steunde haar 
klacht op het feit dat de artikels geschreven waren door Turkse journalisten die woonachtig en actief 
waren in België en dat het dagblad een ruime afname kende bij de Turkse gemeenschap in België. 
De Raad voor Deontologie meende niettemin dat “hij zich niet uit te spreken heeft over de 
deontologie van journalisten die geen in België erkende beroepsjournalisten zijn en dit voor 
bijdragen die niet in een van de Belgische landstalen verschenen in een essentie Turks dagblad”. 
Aangezien het niet erkend zijn als beroepsjournalist in andere zaken geen fundamenteel bezwaar 
vormde, moet het bevoegdheidsbezwaar allicht toegeschreven worden in de beperkte link met 
België.368  

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEDEN: Binnen de media - Uit het voorgaande bleek dat de 
deontologische organen hun aandacht in de eerste plaats op de beroepsjournalisten richtten. 
Terugdenkend aan wat in de vorige delen werd gezegd over de vaak gedeelde verantwoordelijkheid 
voor mediaverslaggeving, rijst daarbij de vraag in hoeverre daar in de adviespraktijk aandacht voor 
was. Vastgesteld kan worden dat de Raad voor Deontologie bij diverse gelegenheden ook het 
aandeel van redactieverantwoordelijken, eindredacteurs, hoofdredacteurs en uitgevers in de 
overweging betrok.369 In dat opzicht valt opnieuw een parallel te trekken met het rechterlijk 
toezicht. Inhoudelijk vertaalde zich dat in het onderscheid dat ook de Raad maakte tussen de 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van een artikel of uitzending enerzijds en de 
verantwoordelijkheid voor de presentatie ervan, met de bijhorende aankondiging, titels, foto’s en 
foto-onderschriften, anderzijds. Op procedureel vlak kwam dat tot uiting in het feit dat 
hoofdredacteurs in een aantal gevallen spontaan de verdediging van hun journalisten in de 
procedure voor de Raad opnamen.370 Maar ook zonder die vrijwillige tussenkomst breidde de Raad 
bij herhaling de deontologische verantwoordelijkheid uit naar andere personen dan alleen de 
journalist. Naar aanleiding van de eerder geciteerde klacht van het hoofd van een psychiatrische 
kliniek merkte de Raad op dat de krant een vergissing had begaan door in de titel ten onrechte over 
“geïnterneerden” te spreken. De journalist kon in die zaak geen deontologische fout worden 
verweten.371 In 1999 stelde de Raad ten overvloede dat “een centrale redactie een leidinggevende 

 
                                                 
 
367  Raad voor Deontologie 22 april 1999, Hoofdredacteur V. (De Morgen) t. Hoofdredacteur D. (Knack), in AVBB, Cahiers 

van De Journalist, “Jaarverslag Deontologie 1999”, juli 2000, afl. 1, 12. 
368  Raad voor Deontologie 21 december 2000, vzw Solidariteitsfonds t. Hürriyet, in AVBB, Cahiers van De Journalist, 

“Jaarverslag Deontologie 2000-2001”, afl. 2, 20.  
369  P. MARTENS, “Nu doorzetten met een raad voor de journalistiek” in AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag 

Deontologie 1999”, juli 2000, afl. 1, 3. 
370  In een zaak uit 1997 besliste de Raad dat de hoofdredacteur sowieso de aan te spreken persoon was bij niet-ondertekende 

persbijdragen (Raad voor Deontologie 8 oktober 1997, De Journalist 1998, afl. 2, 15). 
371  Ook in een advies van 21 augustus 1998 pleit de Raad de journalist vrij omdat deze voldoende heeft getuigd van 

voorzichtigheid. De redactieverantwoordelijke die de beslissing genomen heeft om de naam van de heer X op de 
voorpagina te publiceren in grote letters die bijna het hele blad besloegen, heeft getuigd van een ontoelaatbare 
lichtzinnigheid. De Raad voor Deontologie meent dan ook dat in dit geval de verantwoordelijke voor de voorpagina een 
deontologische fout begaan heeft (Raad voor Deontologie 21 augustus 1998, De Journalist 1999, afl. 2, 16-17). In 1996 
was de Raad nog voorzichtiger. Een gerechtsjournalist had toen de Raad om advies gevraagd omdat hij door een 
hiërarchische meerdere onder druk was gezet om de naam van een veroordeelde bekend te maken, terwijl hijzelf het 
raadzamer achtte om dat niet te doen en ook onder collega’s uit menselijke overwegingen afspraken waren gemaakt om 
discreet te blijven. De Raad betreurde in casu dat journalisten geen enkel middel hebben om zich te verzetten tegen een 
dergelijk bevel en riep het diensthoofd op tot terughoudendheid, maar tot een scherpe veroordeling kwam het niet (Dossier 
nr. 4, 12 maart 1996, M. BAUWENS, “Jaarverslag van de Raad voor Deontologie 1996”, De Journalist 1997, afl. 2, 8). 
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verantwoordelijkheid tegenover haar medewerkers bezit, ook inzake de deontologie van het 
beroep”.372 

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEDEN: Perswoordvoerders - Een enkele keer wendde de Raad zijn 
moreel gezag aan om verder te kijken dan mediakringen. In een zaak uit 1997 vond de Raad dat 
“ernstige vragen” konden worden gesteld bij het zorgvuldigheidsgehalte van de informatie die door 
de woordvoerder van het parket aan de gerechtsjournalisten was bezorgd. In casu hadden 
journalisten verslag uitgebracht over de zelfmoord van een dertienjarige jongen. De informatie was, 
tegen de gewoontes in, verspreid via de journalist-syndicus omdat in de basisinformatie die door het 
parket was verstrekt een link was gelegd tussen de zelfmoord en “het geweld op school”. De feiten 
kregen daardoor een maatschappelijke relevantie en werden dus door journalisten overgenomen, 
niettegenstaande de gebruiken om geen verslag uit te brengen over zelfmoorden. De Raad oordeelde 
dat hij zich in dit dossier niet kon beperken tot de aanpak van de aangeklaagde journalisten, maar 
dat ook het optreden van het parket en van de leiding van de betrokken media (voor de publicatie 
van een foto van de jongen) moest worden gelaakt. Naast het feit dat hij een aantal niet terzake 
doende details over de jongen had verspreid, leek de parketwoordvoerder wat al te snel conclusies 
te hebben getrokken over het waarom van de zelfmoord.373  

2. De Raad en het College tussen recht en rechter 
De Raad en het College voor Deontologie hebben het bij de uitbouw van het deontologisch toezicht 
steeds moeilijk gehad om hun positie te bepalen tegenover andere controle-organen voor de media. 
De kwestie stond zoals gezegd al van bij de oprichting van de Raad ter discussie. Het scherpstellen 
van de grenzen tussen het deontologische en het juridische discours bleef één van de voortdurende 
uitdagingen in het bestaan van de deontologie-controleorganen. Zij kwamen in het bijzonder tot 
uiting rond twee concrete punten. Het eerste was de vraag naar de houding van de deontologische 
organen wanneer gelijktijdig of consecutief met de eigen procedures ook een beroep op de rechter 
werd gedaan. Het tweede punt van bezorgdheid kwam al ter sprake in hoofdstuk één. Zij ging uit 
van de vaststelling dat er voor de audiovisuele media ook decretaal ingestelde organen belast waren 
met het toezicht op de journalistieke deontologie. Dat zorgde niet alleen voor een gevoel van over-
controle bij de audiovisuele media zelf, maar creëerde ook een risico op inhoudelijke 
tegenstrijdigheden in de interpretatie van de journalistieke deontologie. Beide aandachtspunten 
worden hierna kort toegelicht. 

2.1. Samenloop met procedures voor de gewone rechter 
De houding van de Raad en het College voor Deontologie ten aanzien van het recht en de rechter is 
vaak dubbelzinnig geweest. Nu eens werd met zichtbaar genoegen de voorbeeldfunctie van de 
deontologische organen ten aanzien van de rechterlijke macht beklemtoond, dan weer werd 
aangedrongen op een strikte scheiding van de juridische en de deontologische sfeer. Algemeen 
gesproken kan de houding van de Raad en het College doorheen hun zevenjarig bestaan beschreven 
worden vanuit een dubbele tendens. Inhoudelijk werd het onderscheid tussen recht en deontologie 
gaandeweg scherper gesteld. Parallel daarmee nam op het procedurele niveau de aarzeling om 
juridische en deontologische procedures gelijktijdig te laten plaatsvinden af. Laten we met dat 
laatste punt beginnen. 

AANVANGSHOUDING: TERUGHOUDENDHEID - Bij hun oprichting was het de intentie om de Raad en het 
College voor Deontologie afzijdig te laten blijven in zaken waarover reeds een gerechtelijke 
procedure hangende was. In een memorandum aan de regeringen en de assemblees van juni 1995 
zegde de AVBB daarover: “De deontologische raad mag de normale rechtsgang niet doorkruisen. 
 
                                                 
 
372  Raad voor Deontologie 25 februari 1999, Pastoor T., in AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag Deontologie 2000-

2001”, afl. 2, 7-8. 
373  Raad voor Deontologie 17 september 1997, De Journalist 1998, afl. 2, 16-18. 
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Wanneer deze dus een klacht krijgt tegen een journalist in een zaak waarover reeds een 
gerechtelijke procedure loopt, zal de raad zich onthouden. Anderzijds kan de raad wel het advies 
vragen van deskundigen buiten het beroep en de deontologische problemen uitdiepen”.374 Meer 
echter dan een teken van respect tegenover ‘de normale rechtsgang’ was de aarzelende houding 
ingegeven door de vrees dat de deontologische organen in hun procedures ongewild argumenten 
zouden aandragen voor de veroordeling van journalisten tot een schadevergoeding in latere 
gerechtelijke procedures.  

KOERSWIJZIGING - De schroomvolle houding hield echter niet lang stand. Al in de eerste zaak waarin 
het probleem van een gelijktijdige rechtzaak aan de orde was, keerde de Raad voor Deontologie 
zich af van de oorspronkelijke intentieverklaringen. De zaak in kwestie betrof een 
televisieprogramma waarin de programmamakers onaangekondigd en met draaiende camera’s 
bedrijven of publieke instanties binnenvielen om hen te confronteren met de klachten van 
misnoegde klanten. Een bedrijf dat die aanpak niet kon waarderen, trok naar de rechter met een 
fikse eis tot schadevergoeding van meerdere miljoenen frank én legde de zaak tezelfdertijd voor aan 
de Raad voor Deontologie. Die laatste gaf in zijn advies weliswaar aan dat het instellen van een 
zware schadeclaim “een onaanvaardbare druk” uitoefende op de informatie, maar nam de zaak 
verder toch in behandeling. Hij merkte daarbij op: “de leden van de Raad willen wel degelijk dat 
een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen wat onder de deontologie valt en wat tot de 
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank behoort”. Met de toevoeging van de precisering 
“uitsluitende” bevoegdheid, liet de Raad tegelijk wel ruimte open voor beoordelingen door de Raad 
op de vele terreinen waar het recht en de deontologie elkaar overlappen. Ruim twee jaar later 
bevestigde de Raad zijn standpunt toen een journaliste haar ontslag bij Trends Magazine tegelijk 
aanvocht voor de arbeidsrechtbank én voor de Raad voor Deontologie omdat “bij het ontslag (…) 
ook een flagrant loopje genomen (was) met de journalistieke deontologie”. Hoewel de directeur van 
Trends de Raad uitdrukkelijk verzocht om zijn beslissing op te schorten tot de arbeidsrechtbank 
uitspraak zou hebben gedaan, herhaalde de Raad dat “hij op geen enkele manier gebonden was (…) 
door het aanhangig zijn van het kwestieuze dossier bij een rechtscollege, het weze een 
strafrechtbank, een burgerlijke rechtbank of een arbeidsrechtbank. Recht en deontologie zijn twee 
gescheiden zaken. Het is niet omdat iets juridisch verboden is, dat het ook deontologisch verboden 
zou zijn. Omgekeerd is het niet omdat iets juridisch toegelaten is, dat het ook deontologisch oirbaar 
zou zijn”.375 

NIEUWE BELEIDSLIJN - Deze zaak bevestigde met andere woorden de toon die eerder was gezet: de 
bezwaren tegen een gelijktijdige behandeling van een klacht voor de deontologische organen en de 
rechter werden opzij gezet, zolang de juridische en deontologische argumenten maar duidelijk van 
elkaar gescheiden zouden worden en de Raad zich niet zou moeten begeven op terreinen die tot de 
exclusieve bevoegdheid van de rechter behoorden. Dat voorbehoud werd overigens geïllustreerd 
door het besluit om vanaf 1998 elk advies voortaan preventief af te ronden met de mededeling dat 
“een advies van de Raad voor Deontologie in geen geval een erkenning inhoudt van de juridische – 
het weze strafrechtelijke, het weze burgerrechtelijke – aansprakelijkheid van de betrokken 
journalist(en) of wie anders ook”.376 Het belang van die toevoeging lag niet zozeer in de juridische 
sfeer, maar in de mogelijke ‘signaalfunctie’ ervan.377 Gehoopt werd met name dat de magistratuur 

 
                                                 
 
374  AVBB, Memorandum aan de regeringen en aan de assemblees, juni 1995, 12. 
375  Ten gronde moest de Raad evenwel vaststellen dat de weigering van de directeur om te verschijnen het haar onmogelijk 

maakte om de deontologische vragen die door het ontslag waren opgeroepen, te beantwoorden. De Raad hield het daarom 
bij een herhaling van enkele algemene principes (Raad voor Deontologie 24 juni 1999, Journalist B. t. Directeur C. 
(Trends), in AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag Deontologie 2000-2001”, afl. 2, 18-19). 

376  De idee werd voor het eerst geopperd tijdens een Vergadering van de Raad voor Deontologie van 11 februari 1998 waarop 
de bespreking van het advies VOORHOOF aan de orde was (Interne documenten AVBB). De beslissing werd genomen 
tijdens de vergadering van de Raad voor Deontologie van 11 maart 1998. 

377  D. VOORHOOF, “Journalisten zonder grenzen?”, Auteurs & Media 2000, 43. 
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zo mee aangespoord zou worden om het onderscheid tussen het juridische en het deontologische 
zuiver te houden. 

2.2. De verhouding tussen recht en deontologie in de adviespraktijk van de Raad voor 
Deontologie 
Inhoudelijk evolueerde de Raad voor Deontologie gaandeweg naar een duidelijkere afbakening 
tussen de juridische en deontologische elementen van de hem voorgelegde dossiers.  

BEGINJAREN: BEGRIPSVERMENGING - In de beginjaren slaagde de Raad er allerminst in dat onderscheid 
zuiver te houden. Dat is overigens niet zuiver de verantwoordelijkheid van de Raad zelf. De 
verwarring wordt aangewakkerd door de journalistieke codes die op sommige punten een 
terminologie aannemen die ook in de juridische sfeer wordt teruggevonden.378 Zo antwoordde de 
Raad in 1995 zonder voorbehoud op het argument van de advocaat van een klager dat een item in 
een fait divers rubriek met de begeleidende foto’s gezien moest worden als “laster in de zin van 
artikel 443 Sw.” en als een schending van het recht op afbeelding.379 In 1997 liet de Raad in een 
andere zaak noteren dat er in casu sprake was van “een volledig gebrek aan respect voor het privé-
leven van mensen en dus voor de gebruiken die in voege zijn, een gebrek aan respect voor de 
Belgische wet en de internationale conventies (vermelden wij artikel 8 van de Europese conventie 
voor de rechten van de mens), de verklaring betreffende de plichten en rechten van journalisten 
(Verklaring van München, in 1971 goedgekeurd door de beroepsverenigingen van journalisten en in 
1972 overgenomen voor de Internationale Vereniging van Journalisten, Congres van Istanbul)”.380 
In datzelfde jaar oordeelde de Raad nog dat de berichtgeving over de zelfmoord van een 
dertienjarige jongen “strikt juridisch gezien (…) geen inbreuk (is) op de wet op de 
jeugdbescherming, omdat er geen sprake is geweest van een misdrijf”.381 Toen tot slot in 1998 een 
vrouw protesteerde tegen de publicatie van een foto van haar gehandicapte broer die tegen diens wil 
in was genomen, constateerde de Raad dat “niettegenstaande het gebrek aan duidelijke wettelijke 
voorschriften in België (…) de jurisprudentie en de rechtsleer aan iedereen het recht op afbeelding 
toekennen”.382 Zonder verder te verduidelijken welke deontologische regel er in zo’n geval aan de 
orde is, concludeerde de Raad dat de fotograaf een deontologische fout had begaan.  

KOERSWIJZIGING - Naarmate de jaren vorderden, trachtte de Raad voor Deontologie een scherpere 
lijn te trekken tussen de beoordeling van de deontologische aspecten van een dossier en de 
bevoegdheid van de rechtbanken aangaande de aansprakelijkheid van journalisten of betwistingen 
omtrent het recht van antwoord. De zaak waarin die kentering voor het eerst heel duidelijk werd, 
was de zogenaamde Kasterlee-zaak. Die zaak was ook op andere punten bijzonder illustratief voor 
de werking van de Raad. Daarom wordt de context ervan hierna kort in herinnering gebracht. 

DE ZAAK ‘KASTERLEE’ - Op 28 juli 1998 verscheen in het weekblad Humo een interview met een man 
en een vrouw die zich enkele dagen voordien van het leven hadden beroofd. Het echtpaar nam 
daarbij ook twee kinderen mee de dood in. Enkele dagen voor het gezinsdrama zou plaatsvinden, 
hadden zij in een gesprek met een journaliste toelichting gegeven bij hun voornemen tot collectieve 
zelfmoord. Zij drongen er daarbij op aan dat de journaliste de zaak niet zou bekend maken tot zij 
hun plan zouden hebben uitgevoerd. De journaliste verbreekt die belofte en neemt contact op met de 
burgemeester. Ook de politiediensten worden verwittigd. Toch blijkt korte tijd later dat het 
aangekondigde gezinsdrama zich heeft voltrokken. De Humo-redactie besluit daarop om het 

 
                                                 
 
378  Zie bijvoorbeeld: punt acht van de Verklaring der Rechten en plichten van de journalist: “Zich niet overgeven aan plagiaat, 

laster, eerroof en beschuldigingen zonder grond noch enig voordeel in ontvangst nemen voor het al dan niet publiceren van 
een informatie” 

379  Eigen cursivering. Raad voor Deontologie 19 december 1995. 
380  Raad voor Deontologie 8 oktober 1997, De Journalist 1998, afl. 2, 15. 
381  Raad voor Deontologie 17 september 1997, De Journalist 1998, afl. 2, 16-18. 
382  Raad voor Deontologie 23 september 1998, De Journalist 1999, afl. 2, 22-23. 
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interview te publiceren. De reportage zelf wordt bewust sober gehouden. Minder sober is de 
bijhorende cover van het weekblad en de radioadvertentie. Over de radio klinkt het: “De 
viervoudige ‘zelfmoord’ in Kasterlee: Humo sprak met de daders”. De publicatie doet grote 
opschudding ontstaan. In de dagen na het interview woedde een fel publiek en politiek debat over 
de zaak. Ook de toenmalige minister van media, Eric Van Rompuy, mengde zich in het debat en 
stuurde de zaak meteen door naar de Raad voor Deontologie met een vraag om advies.383  

Eerste reactie vanuit de AVBB - Deze bijzonder delicate zaak stelde de Raad voor Deontologie voor 
een aantal bijzondere uitdagingen. In de eerste plaats werd temidden van het maatschappelijk debat 
een stellingname of minstens duiding bij het journalistieke optreden verwacht van de Raad voor 
Deontologie. Maar vermits de Raad geen permanent orgaan was, kon die deze verwachtingen niet 
inlossen. De voorzitter en ondervoorzitter van de AVBB verzonden uiteindelijk een communiqué 
waarin zij duidelijk niet vooruit wilden lopen op het oordeel van de Raad.384 Zij benadrukten dat 
enkel de gerechtelijke autoriteiten bevoegd waren om een oordeel uit te spreken over de eventuele 
aansprakelijkheid van de journaliste wegens het niet helpen van personen in nood. De Raad voor 
Deontologie zou in een latere fase oordelen over de deontologische aspecten van de zaak. 

Raad voor Deontologie: procedure - Dat oordeel liet uiteindelijk nog een half jaar op zich wachten. De 
Raad deed uitspraak op 28 januari 1999. Voor de geïnteresseerde buitenstaander was het advies pas 
beschikbaar in De Journalist van maart/april 1999. Duidelijk was dat de Raad daarmee een 
belangrijke kans had laten liggen om een bijdrage te leveren tot het maatschappelijk debat en voort 
te bouwen aan politieke en publieke (h)erkenning voor zijn activiteiten. Voorzitter Patrick Martens 
van de Raad zou later in het Vlaams Parlement uitleggen hoe dat kwam. Naast de complexiteit en 
het delicaat karakter van deze zaak, wees hij daarbij op een belangrijk structureel pijnpunt: “Het 
viel in de eerste plaats al niet mee om alle betrokken partijen rond de tafel te krijgen. Zo vroeg de 
directie van het betrokken weekblad wie de Raad voor Deontologie vertegenwoordigt en wat de 
Raad precies doet.We werden er herhaaldelijk voor gewaarschuwd dat een eventuele sanctie een 
gerechtelijke procedure met zich mee zou brengen. Het heeft ons drie maanden gekost hen te 
overtuigen van het belang van dit dossier.”385 

Raad voor Deontologie: advies – In het advies zelf trachtte de Raad eerst een aantal procedurele 
kwesties uit de weg te ruimen. Het was daarbij duidelijk dat de Raad nog enige koudwatervrees had 
overgehouden aan de confrontatie van zijn voorganger, de Deontologische Commissie met Humo, 
die immers geleid had tot de veroordeling van de AVBB door het hof van beroep vijf jaar eerder. 
De Raad bracht die zaak-Coenen overigens zelf in zijn advies in herinnering.386 De Raad 
beklemtoonde dus deze keer dat uitgeklaard moest worden of de minister van media nu een klacht 
of een vraag om advies had ingediend en in welke mate het verschil tussen beide relevant zou zijn 
voor de bevoegdheid en werking van de Raad. Ook uit de beoordeling ten gronde sprak de zorg van 
de Raad om niet in juridisch of tuchtrechtelijk vaarwater terecht te komen. Dat kwam tot uiting in 
de vermelde zorg om de juridische en deontologische beoordelingsgronden duidelijk van elkaar te 
scheiden. Aldus stelde de Raad dat hij niet bevoegd was om te oordelen over de inspanningen van 
de journaliste en haar redactieverantwoordelijke(n) om het gezinsdrama te voorkomen, zeker niet nu 

 
                                                 
 
383  Sommigen verweten de minister dat hij als Vlaams minister zo ten onrechte de indruk deed ontstaan dat hij bevoegd was 

voor de deontologie van de geschreven pers. (zie B. EECKHOUT, “Journaliste valt niets te verwijten voor Kasterlee-
interview”, De Standaard 18 februari 1999).  

384  Het huishoudelijk reglement voorzag dat, indien de omstandigheden dit vereisen, het Bureau in naam van de AVBB kon 
reageren via een persbericht of op andere manieren. Het was eveneens het Bureau dat de opdracht had om in dringende 
deontologische kwesties op te treden in naam van de AVBB. 

385  Patrick MARTENS op de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media, o.c., 23. In het jaarverslag 1998 had MARTENS 
ook al verklaard dat men besefte dat er een dringende vraag naar een reactie was geweest, maar dat een instant-reactie 
geven in een dergelijke complexe zaak onmogelijk was (P. MARTENS, “Een halve raad is niet beter dan geen raad”, De 
Journalist 1999, afl. 2, 14). 

386  Zie hoger: p. 541 e.v. 
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daarover reeds een strafrechtelijk onderzoek liep. De Raad achtte zich verder eveneens onbevoegd 
om uitspraak te doen over de promotiecampagne die rond de publicatie was gevoerd. Dat was een 
kwestie voor het Vlaams Commissariaat voor de Media of de Jury voor Eerlijke Praktijken. Na 
eliminatie bleven zo twee journalistiek-ethische kwesties over voor een beoordeling ten gronde: de 
vraag of er voldoende aandacht was besteed aan de anonimisering van derden die ter sprake werden 
gebracht en de vraag of er aan diezelfde personen al dan niet voldoende mogelijkheden tot 
wederwoord waren geboden. Op die beide punten oordeelde de Raad dat de journaliste geen 
deontologische fout kon worden verweten.  

Reacties achteraf - Minstens even illustratief voor de moeilijke positie waarin de Raad voor 
Deontologie zich – niet alleen in deze zaak – geplaatst zag bij de beoordeling van de journalistieke 
deontologie, waren de reacties van de bij de zaak betrokken partijen. Eén jaar na de feiten vroeg de 
krant De Standaard aan de journaliste die het bewuste Kasterlee-interview had afgenomen of het 
niet gênant was geweest om door collega’s te worden berecht. De journaliste antwoordde: “Het was 
bizar. Ik werd aan de tand gevoeld door een aantal journalisten van wie ik wist dat hun 
hoofdredacteur in hun commentaar fel naar Humo hadden uitgehaald. Ik wist dus totaal niet wat me 
boven het hoofd hing. Ik was bang dat de Raad niet objectief zou oordelen. Tussen de kranten en de 
weekbladen woedt immers een hevige concurrentiestrijd. Wat zou er gebeurd zijn als een van mijn 
‘rechters’ Humo-hater was? Ik weet het niet. Gelukkig heeft die naijver niet meegespeeld.” De 
mediaminister die de kat de bel had aangebonden, was in zijn terugblik niet mild met zijn kritiek op 
het functioneren van de Raad: “De uitspraak verbaast me niet. In die raad zitten alleen journalisten 
en die beschermen elkaar, hé. Da’s normaal. Daarom moet er dringend een extern controle-orgaan 
komen, een deontologische commissie waar journalisten, professoren en media-experten 
inzitten”.387  

BLIJVEND ONDERSCHEID RECHT/DEONTOLOGIE - De Kasterlee-zaak zou in ieder geval wel tot gevolg 
hebben dat vanaf het jaar 1999 nauwlettender werd toegekeken op de vermenging van juridische en 
deontologische criteria en argumenten. Het standpunt dat de Raad had ingenomen werd nog 
datzelfde jaar bevestigd in een advies van september 1999: “De Raad voor Deontologie heeft altijd 
vermeden in de plaats te treden van de gerechtelijke autoriteiten. De opdracht van de Raad bestaat 
erin, naar aanleiding van een concreet geval, te herinneren aan algemeen geldende journalistieke 
verplichtingen, of desgevallend dergelijke deontologische regels te formuleren. De Raad acht het 
niet zijn taak te oordelen over het lasterlijke karakter van de uitlatingen van de journalist in de zin 
die de strafwet hieraan geeft”.388 Ook voorzitter Patrick Martens pikte de kwestie op in zijn 
voorwoord bij het jaarverslag 1999. Hij beklemtoonde dat de Raad voor Deontologie niet bevoegd 
was om in te gaan op strikt juridische argumenten. Vanaf dat jaarverslag maken de gepubliceerde 
adviezen inderdaad vrij consequent een onderscheid tussen louter juridische aspecten, waarvoor zij 
niet bevoegd zijn, en de deontologische aspecten van een zaak.389 In een advies van 26 oktober 2000 
preciseerde de Raad voor Deontologie dat hij zich niet uit te spreken had “over de mogelijke 
(on)wettigheid van de gelaakte berichtgeving. Zijn taak is wel om deontologische bakens uit te 
zetten voor het journalistieke functioneren, bakens die meer dan eens niet gelijk zullen lopen met de 
rechtsnormen”.390 De terughoudende aanpak bleek vervolgens zeer duidelijk uit een advies van 22 
februari 2001. Daar waar de Raad in 1997 nog zelf geoordeeld had dat er “strikt juridisch gezien 
(…) geen inbreuk (was) op de wet op de jeugdbescherming”391, zei hij in 2001: “In hetzelfde licht 
 
                                                 
 
387  “We krijgen steeds meer zotspelen en boksmatches”, De Standaard 7 augustus 1999. 
388  Raad voor Deontologie 30 september 1999, Forum der Joodse organisaties t. Columnist C. (P-Magazine), in AVBB, 

Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag Deontologie 1999”, juli 2000, afl. 1, 22. 
389  Al zou in dat verband geargumenteerd kunnen worden dat, zo men het onderscheid zuiver wil houden, wellicht ook de 

verwijzingen naar de rechtspraak van het Hof Mensenrechten best achterwege gelaten zouden worden. 
390  Raad voor Deontologie 26 oktober 2000, C. t. Het Laatste Nieuws, in AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag 

Deontologie 2000-2001”, afl. 2, 17.  
391  Raad voor Deontologie 17 september 1997, De Journalist 1998, afl. 2, 16-18 (naar aanleiding van de publicatie van een 

foto van een dertienjarige jongen die zelfmoord had gepleegd, zie supra). 
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stelt de Raad geen inbreuk op de deontologische plicht van respect voor de privacy vast. Het klopt 
dat ingevolge artikel 80 van de wet van 8 april 1965 de media moeten nalaten om identiteiten te 
geven of beelden te tonen van minderjarigen voor wie een maatregel van jeugdbescherming 
genomen is. Niettemin zijn alleen de rechtscolleges, en niet de Raad voor Deontologie, bevoegd om 
zich uit te spreken over eventuele overtredingen hiervan”.392  

Toepassing: verhouding met recht van antwoord - De koerswijziging resulteerde verder in een 
verduidelijking van de verhouding tussen de principes van hoor en wederhoor, het recht op 
wederwoord en de verplichting tot rechtzetting van fouten enerzijds en het recht op antwoord 
anderzijds. In een advies over de toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor kwam de Raad 
tot de slotsom dat het deontologisch principe ‘in afdoende mate’ gehonoreerd was door de 
publicatie van een antwoordtekst van de klager in het betrokken dagblad. De Raad voegde er aan 
toe “Deze beoordeling blijft van kracht ook wanneer een rechtscollege alsnog tot de bevinding zou 
komen dat de wet op het recht tot antwoord in deze geschonden is”.393 Hij verduidelijkte verder dat 
het deontologische principe van woord en wederwoord “in haar toepassing (kan) samenvallen met 
de invulling van de wettelijke regeling omtrent het recht tot antwoord, maar dat hoéft zo niet te zijn. 
Soms is het recht strenger dan de deontologie, en zo is het niet omdat een recht van antwoord moet 
verschijnen en de wet op het recht tot antwoord geschonden wordt wanneer dat niet gebeurt, dat het 
deontologische principe van woord en wederwoord met de voeten getreden zou zijn. Soms, 
omgekeerd, is de deontologie strenger dan het recht, en dus kan het gebeuren dat het deontologische 
beginsel van woord en wederwoord in een concreet geval geschonden wordt daar waar de 
wetgeving op het recht tot antwoord (bij voorbeeld door toedoen van de veelvuldige 
formaliteitsvereisten daarin) dat niet is”.394 

Hoewel de Raad hier en daar juridische argumenten bleef hanteren395, was de trendbreuk vanaf 1999 
onmiskenbaar. Dat de voorzichtigheid in sommige gevallen ook té groot kon worden, bleek uit een 
advies van 25 mei 2000 waarin de Raad opmerkte: “Het toetsen aan de kwalificaties ‘leugenachtige 
beweringen’ en ‘eerrovende, lasterlijke en beledigende uitlatingen’ behoort niet tot de bevoegdheid 
van de Raad. Niettemin komt het de Raad wel toe te zeggen of naar zijn mening en volgens de 
elementen die hem ter kennis werden gebracht, de deontologische regels werden gerespecteerd bij 
de verwerking van de informatie”.396 Nochtans gebiedt punt acht van de Verklaring der Rechten en 
Plichten van de Journalist de journalisten om zich niet over te geven aan “plagiaat, laster, eerroof en 
beschuldigingen zonder grond noch enig voordeel in ontvangst nemen voor het al dan niet 
publiceren van een informatie”. De termen laster en eerroof behoren dus wel degelijk ook tot het 
journalistiek-ethische discours, waar zij een eigen, van de juridische betekenis te onderscheiden 
invulling kunnen krijgen. 

INHOUDELIJKE KRUISBESTUIVING - Tot besluit moet worden aangemerkt dat het gescheiden houden van 
het journalistiek-ethische en het juridische discours niet impliceert dat er geen kruisbestuiving 
tussen beide kan plaatsvinden. We zagen in dat verband al dat ook de rechtbanken geregeld in hun 
 
                                                 
 
392  Raad voor Deontologie 22 februari 2001, Open Thuis t. Jambers (De Televisiefabriek), in AVBB, Cahiers van De 

Journalist, “Jaarverslag Deontologie 2000-2001”, afl. 2, 25. Art. 80 Jeugdbeschermingswet 1965 is inmiddels hervormd tot 
artikel 433bis Sw.  

393  Raad voor Deontologie 24 juni 1999, B. t. Belgisch-Israëlitisch Weekblad, in AVBB, Cahiers van De Journalist, 
“Jaarverslag Deontologie 2000-2001”, afl. 2, 19; bevestigd door het College voor Deontologie op 3 maart 2000, in AVBB, 
Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag Deontologie 2000-2001”, afl. 2, 33.  

394  Raad voor Deontologie 24 juni 1999, B. t. Belgisch-Israëlitisch Weekblad, in AVBB, Cahiers van De Journalist, 
“Jaarverslag Deontologie 1999”, juli 2000, afl. 1, 19; bevestigd door het College voor Deontologie op 3 maart 2000, in 
AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag Deontologie 1999”, juli 2000, afl. 1, 33. 

395  De Raad verwijst nog geregeld naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, voornamelijk daar 
waar het gaat om de toegelaten grenzen van kritiek af te bakenen. In één zaak verwijzen de Raad en het College naar een 
vonnis, maar dan louter ter illustratie en om te duiden dat deontologie en recht hier op een lijn leken te zitten.  

396  Raad voor Deontologie 25 mei 2000, José Happart t. X. (Le Soir Illustré) in AVBB, Cahiers van De Journalist, AVBB, 
“Jaarverslag Deontologie 2000-2001”, afl. 2, 11. 
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uitspraken verwijzen naar en toepassing maken van deontologische normen.397 Bij een groot deel 
van de journalistenvertegenwoordigers zijn de bezwaren die daar aanvankelijk tegen bestonden, 
inmiddels grotendeels weggesmolten. Zo schreef toenmalig voorzitter Martens in het vakblad De 
Journalist uit 1999 dat de werkzaamheden van de deontologische organen justitie er toe zouden 
kunnen aanzetten om “een gelijkaardige afweging te maken” of “een rechter kunnen inspireren bij 
de motivering van een uitspraak”.398 Ook in andere teksten van de beroepsvereniging werden 
verwijzingen naar de uitspraken van de AVBB-organen in de rechtspraak, aangehaald als een 
bewijs van de erkenning van het gezag van de beroepseigen toezichtsmechanismen. 

2.3. De Raad voor Deontologie en de toezichtsorganen voor de audiovisuele media 
In het eerste hoofdstuk van dit deel werd al ingegaan op de overlappende bevoegdheid van de 
AVBB-organen en de decretaal ingestelde toezichtsorganen op het vlak van de journalistieke 
deontologie. Die overlapping was het duidelijkst voor de bevoegdheid van de Vlaamse 
Geschillenraad, die zoals gemeld bevoegd was om alle geschillen met betrekking tot de deontologie 
van de informatieve programma’s van de omroepen te behandelen. We zagen ook reeds dat bij de 
oprichting van de Vlaamse Regulator voor de Media deze overlapping grotendeels werd 
weggewerkt.399 Verderop komt dat nog even ter sprake bij het onderdeel over de Vlaamse Raad 
voor de Journalistiek. 

3. De werking van de Raad en het College voor Deontologie (1995-2002) 
MOEILIJKE STARTPOSITIE - Bij de beschrijving van de werking van de Raad en het College voor 
Deontologie kan niet voorbijgegaan worden aan het ongunstige gesternte waaronder deze nieuwe 
structuren van start gingen. Zij werden geboren in het oog van de storm en onder het waakzame oog 
van een kritische doelgroep en een verwachtingsvolle politiek. Van meet af aan was ook duidelijk 
dat zij niet voor de eeuwigheid bestemd zouden zijn.400 De eerste hervormingsvoorstellen om het 
toezicht performanter te maken, volgden reeds op het senaatscolloquium en in het eerste jaarverslag 
van de Raad en het College voor Deontologie.  

WERKEN IN STILTE - Uiteindelijk zijn de Raad en het College voor Deontologie zeven jaar 
operationeel gebleven. Toch enigszins verrassend is dat hun bestaan vaak onopgemerkt bleef. Een 
duidelijke indicatie daarvan is het feit dat er nergens een systematische studie van de adviespraktijk 
van de Raad en het College terug te vinden is. Voor een orgaan dat zich onder meer tot doel stelde 
om de discussie over de journalistieke ethiek levendig te houden is dat toch verbazingwekkend. De 
verantwoordelijkheid voor dit leven in de schaduw ligt niet uitsluitend bij de betrokken journalisten. 
Zowel de media als de academische en politieke wereld bleven, enkele uitzonderingen niet te na 
gesproken, op dit punt in gebreke.  

STRUCTUUR - Hierna wordt de werking van de Raad en het College eerst in cijfers weergegeven. 
Daarna staan we even stil bij de lessen die uit de werking konden worden getrokken voor de 
vernieuwing van het deontologisch toezicht. Veel van deze aandachtspunten zijn ook door de leden 
 
                                                 
 
397  Zie hoofdstuk 1 van dit deel. D. VOORHOOF, “Journalisten zonder grenzen?”, Auteurs & Media 2000, 36-48. Voor een 

kritiek op deze gang van zaken: G. SCHUIJT, “Journalistieke ethiek en recht”, in M.L. SNIJDERS en J. VAN DIJCK (eds.), 
Ethiek in de journalistiek, Amsterdam, Cramwinckel, 1995, 81-97 (geactualiseerde versie beschikbaar op www.ivir.nl). 

398  P. MARTENS, “Een halve raad is niet beter dan geen raad”, De Journalist 1999, afl. 2, 13. Pol DELTOUR en Flip VOETS 
formuleerde een soortgelijke wens naar de toekomstige Raad voor de Journalistiek toe (P. DELTOUR, “Journalisten en 
uitgevers zaaien kiem voor raad voor de journalistiek”, De Journalist 1999, 10 en F. VOETS, “Gewijzigde mediacontext 
stopt oude vragen in nieuw kleedje”, Orde Van De Dag 2001, 34). 

399  Decr. Vl. Parl. 16 december 2005 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende 
de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, B.S. 30 december 2005; Besl. Vl. Reg. 30 juni 2006 
betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media, B.S. 25 augustus 2006. 

400  Zie reeds het eerste Jaarverslag 1995 van de Raad en het College voor Deontologie: “Jaarverslag van de Raad voor 
Deontologie 1995”, in AVBB, Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1996, 39 e.v. 
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van de Raad en de AVBB zelf naar voren geschoven. Wie er de verschillende jaarverslagen op 
naleest, kan alleen maar vaststellen dat het hen aan zelfkritiek nooit heeft ontbroken. In het 
voorwoord bij het Jaarverslag van 2000-2001 schreef voorzitter Martens: “Het staat anderzijds ook 
buiten kijf dat niet alle adviezen van de Raad voor Deontologie een schoonheidsprijs verdienen. Het 
is vaak roeien met de riemen die er zijn. Zowel binnen als buiten de journalistiek draagt dat niet bij 
tot de erkenning van de functie en het gezag van een deontologisch orgaan”.401 De nood aan 
versterking van de structuren en het gezag van het deontologisch toezicht loopt overigens als een 
rode draad doorheen de jaarverslagen van deze organen. Toch werd met de Raad en het College 
voor Deontologie de basis gelegd voor de huidige organisatie van het deontologisch toezicht in 
Vlaanderen. De ervaringen van zeven jaar werking leveren waardevolle inzichten in de uitdagingen 
en valkuilen voor de journalistieke zelfregulering. Dat maakt de analyse ervan blijvend relevant. 

3.1. De Raad en het College voor Deontologie in cijfers 

3.1.1. Aantal behandelde dossiers 
AANTAL DOSSIERS - In de zeven jaarverslagen, die samen de periode tussen 3 augustus 1995 en 
november 2002 bestrijken, zijn 105 adviezen opgenomen.402 Het aantal klachten dat binnen die 
termijn werd behandeld lag een stuk hoger. Sommige manifest ongegronde klachten werden immers 
al door het Bureau van de AVBB afgewezen; andere werden ingetrokken na tussenkomsten of 
bemiddeling van de nationaal secretarissen van de vereniging.403 Het College voor Deontologie, de 
beroepsinstantie, kreeg in die zeven jaar slechts zes dossiers te verwerken. Dertien dossiers konden 
niet meer behandeld worden vóór de beëindiging van de werkzaamheden van de Raad voor 
Deontologie. Zeven daarvan werden in maart 2003 overgedragen aan de Vlaamse Raad voor de 
Journalistiek die eind 2002 officieel van start ging. Voor de niet-behandelde Franstalige klachten 
blijft het vooralsnog wachten op de installatie van een soortgelijk orgaan aan Franstalige zijde.  

GRAFISCHE VOORSTELLING - Hierna volgt een grafische voorstelling van de evolutie in het aantal 
dossiers, per kalenderjaar. Verschillende aspecten bemoeilijken deze kwantitatieve analyse. In de 
eerste plaats is het werkingsverslag voor de periode september 2001-december 2002 nooit 
gefinaliseerd en gepubliceerd. Een tweede element dat de vergelijking moeilijk maakt is dat de 
opeenvolgende jaarverslagen waarop de tabel is gebaseerd niet altijd een gelijke periode 
behandelen.404 Daarom werd geopteerd voor opdeling per kalenderjaar. Een bijkomende 
moeilijkheid daarbij is dat bij de publicatie van de adviezen uiteenlopende data als aanknopingspunt 
werden genomen: nu eens is dat de datum waarop de klacht werd ingediend, dan weer de datum 
waarop de klacht door het AVBB-Bureau aan de Raad voor Deontologie werd overgemaakt of soms 
alleen de datum van de eerste behandeling door de Raad. Gezien de vertraging die doorheen de 
jaren werd opgelopen in de behandeling van de dossiers kan er tussen de datum waarop de klacht 
werd ingediend en de datum waarop advies werd uitgebracht heel wat tijd zijn verlopen. Voor zover 
als mogelijk is in de tabel telkens de datum waarop de Raad zich uitsprak als uitgangspunt 
 
                                                 
 
401  P. MARTENS, “De processie van Echternach mag aankomen”, in AVBB, “Jaarverslag 2000-2001”, Cahiers van De 

Journalist 2001, afl. 2, 5. 
402  In het ontwerp van laatste jaarverslag spreekt de voorzitter van de Raad voor Deontologie over 109 dossiers. In twee 

gevallen behandelde de Raad voor Deontologie immers een drievoudige klacht (advies van 21 juli 1998 en van 25 februari 
1997). 

403  P. DELTOUR, “Journalistieke zelfregulering in een modern kleedje…”, l.c., 2.  
404  Het Jaarverslag 1995 vermeldt de dossiers behandeld tussen 3 augustus 1995 en 19 december 1995; het Jaarverslag 1996 

geeft een overzicht van de dossiers behandeld tussen 20 februari 1996 en 25 februari 1997. Het jaarverslag 1997 vangt aan 
met het vervolg van adviezen uitgebracht op 25 februari 1997 en besluit met een advies van 11 februari 1998; het 
Jaarverslag 1998 herneemt eerst een tussentijds advies van 21 januari 1997 dat reeds in het Jaarverslag 1997 was 
opgenomen en bevat voorts de adviezen tussen 20 mei 1998 en 28 januari 1999, het Jaarverslag 1999 (mei 2000) bestrijkt 
de adviezen van de Raad voor Deontologie tussen 25 februari 1999 en 24 februari 2000, aangevuld met drie adviezen van 
het College tussen 3 juni 1999 en 28 april 2000; het Jaarverslag 2000-2001 beslaat de adviezen uitgebracht tussen 30 maart 
2000 en 26 april 2001. Het onafgewerkte werkingsverslag 2001-2002 tot slot bevat de afgewerkte adviezen van 30 
augustus 2001 tot 30 mei 2002, samen met nog vijf af te werken dossiers zonder datum. 
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genomen. Een volgende bedenking is dat één dossier meerdere klachten kon bevatten en aanleiding 
kon geven tot een meerledig, gedifferentieerd advies, bijvoorbeeld wanneer éénzelfde journalistiek 
werkstuk meerdere klachten uitlokte of wanneer in één klacht meerdere media werden geviseerd. In 
1998 tot slot zetelde het College voor Deontologie één keer als Raad voor Deontologie. De Raad 
voor Deontologie had eerder in die bewuste zaak geoordeeld dat het uitlekken van de 
voorontwerpen van advies een serene afhandeling van het dossier onmogelijk maakte. Het advies 
van de Raad in deze zaak en het vervangende advies van het College, zetelend als Raad, zijn in dit 
overzicht als één dossier van de Raad geteld. 

Figuur 1 Aantal door de Raad en het College voor Deontologie uitgebrachte adviezen (OUTPUT) per 
kalenderjaar voor de periode 1995-2002  

(eigen verwerking aan de hand van de jaarverslagen van de deontologische organen) 
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EVOLUTIE IN HET AANTAL BEHANDELDE DOSSIERS - Een eerste vaststelling is dat ondanks het open 
karakter van de procedure en de stijgende publieke kritiek op het media-optreden, geen toevloed aan 
zaken werd genoteerd. Vanaf 1999 kan wel een stijging van de afgeleverde output (het aantal 
adviezen) worden vastgesteld. In de opeenvolgende jaarverslagen was de stijging van de werklast 
een steeds terugkerende klacht. Aan de ene kant werden onafgewerkte dossiers jaarlijks 
overgedragen naar het volgende werkingsjaar, zodat de achterstand zich opstapelde. De toenemende 
werkdruk kwam ook tot uiting in het toenemend aantal vergaderingen dat aan de dossiers werd 
gewijd. Voor de vier dossiers vermeld in het jaarverslag 1995 en behandeld in datzelfde 
kalenderjaar, volstonden drie vergaderingen. In het kalenderjaar 1996 kwam de Raad voor 
Deontologie acht keer bijeen. De twaalf in het jaarverslag 1996 aangehaalde dossiers vergden in 
totaal elf samenkomsten.405 Niet minder dan vier van deze bijeenkomsten werden exclusief gewijd 
aan de bespreking van een klacht over overvalsjournalistiek (advies van 4 en 25 februari 1997). In 
het kalenderjaar 1997 liep het aantal bijeenkomsten dat nodig was voor de bespreking van de 
dossiers en de totstandkoming van de adviezen op tot twintig. Vanaf het kalenderjaar 1998 
vergaderen de Raad en het College ongeveer maandelijks. Dat blijft toch een hoog ritme wanneer 

 
                                                 
 
405  Het laatste advies uit dat jaarverslag bevat slechts een aankondiging van het nakende advies; het eigenlijke advies is 

opgenomen in het jaarverslag 1997. 
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men in het achterhoofd houdt dat de werking van raad en college op vrijwilligerswerk berustte. 
Gemiddeld kwamen de dossiers op dat ogenblik al zo’n 3,5 keer ter sprake vooraleer tot een 
definitief advies kon worden gekomen.406 Bij dat alles mag niet worden vergeten dat leden van de 
Raad voor Deontologie eind jaren negentig ook actief hebben meegewerkt aan de plannen voor de 
Raad voor de Journalistiek. 

VERKLARING TOEGENOMEN WERKDRUK - Al in het Jaarverslag 1996 waarschuwde voorzitter Bauwens: 
“De bij de Raad voor deontologie ingediende dossiers worden hoe langer hoe talrijker en hoe langer 
hoe belangrijker … qua volume en wat de aan de orde gestelde principes betreft. Voor de leden van 
de Raad wordt het moeilijk de dossiers binnen de reglementair gestelde termijnen te bestuderen en 
te bespreken”. Meer dan in de daadwerkelijke kwantitatieve toename van het aantal dossiers, moet 
de verklaring voor die stijgende werkdruk met andere woorden gezocht worden in kwalitatieve 
evoluties in de aard van de voorgelegde dossiers en in de toenemende eisen van de procedurele 
waarborgen.407 Niet alleen vonden gaandeweg meer klagers hun weg naar de Raad, maar hun 
dossiers werden vooral uitvoeriger gedocumenteerd.408 Vanuit procedureel oogpunt kon worden 
vastgesteld dat ongeveer een kwart van de klagers, in het bijzonder de rechtspersonen, zich in de 
procedure voor de Raad lieten begeleiden door een advocaat of jurist die gespecialiseerd is in 
mediarecht. Dat deed de zorgvuldigheidseisen voor de door de Raad geleverde werk stijgen, zeker 
naarmate de Raad meer belang ging hechten aan het zuiver houden van het onderscheid tussen het 
deontologische en het juridische discours.409 Een ander aspect dat de dossierbehandeling 
compliceerde was de toenemende aandacht voor de gedeelde verantwoordelijkheid van journalisten, 
afdelingsverantwoordelijken, eindredacteurs, hoofdredacteurs en mediadirecties. Veel tijd en 
energie was nodig om al die betrokkenen te horen en vervolgens hun respectief aandeel in de 
verantwoordelijkheid uit te klaren. 

BEPERKTE DOORSTROMING NAAR COLLEGE - Opvallend is vervolgens het vrij beperkte aantal dossiers 
dat doorstootte tot het College voor Deontologie. Slechts zes keer werd een herziening door de 
beroepsinstantie gevraagd. Eén keer trad het College op in plaats van de Raad voor Deontologie. 
Die beperkte doorstroming naar het College kan verschillende dingen betekenen. Mogelijk vonden 
de klagers en aangeklaagden genoegdoening in het advies van de Raad voor Deontologie en 
voelden zij bijgevolg niet de behoefte aan een tweede beoordeling door het College. Anderzijds is 
het even goed mogelijk dat de klagers na een procedure voor de Raad nog weinig geloof hadden in 
de meerwaarde van een nieuwe procedure voor het College. In ieder geval kwam het College voor 
Deontologie slechts één maal tot een andersluidend oordeel dan de Raad voor Deontologie. Daar 
waar de Raad voor Deontologie de publicatie van persoonsgegevens en een foto in strijd had 
gevonden met de deontologische plicht om het privé-leven te eerbiedigen, vond het College dat 
alvast één van de geviseerde kranten niets te verwijten viel. In datzelfde advies complimenteerde 
het College de betrokken redactieleiding zelfs omdat zij alle redactieleden een omstandige 
Handleiding Gerechtelijke Verslaggeving had bezorgd. Het College vervolgde: “Derhalve hebben 
we hier niet te maken met een eventuele ‘uitschuiver’ van een journalist, maar met een consequente 
en coherente toepassing van de Handleiding. De hoofdredactie neemt ter zake haar 
verantwoordelijkheid op”. In de overige vijf zaken bevestigde het College telkens het advies van de 

 
                                                 
 
406  Daarbij moet worden aangemerkt dat er verschillende dossiers per vergadering ter sprake konden komen en dat niet alle 

aspecten van de bespreking evenveel tijd in beslag namen. Niettemin komen sommige dossiers tot zeven keer ter sprake 
vooraleer de verschillende stappen van de procedure zijn doorlopen (inleiding bij de Raad voor Deontologie, eventuele 
visie van een opname van de gewraakte uitzending, hoorzitting of gesprek met betrokken partijen, algemene bespreking 
van het dossier, bespreking ontwerp-advies en bespreking definitief advies. 

407  Dit werd meermaals door de leden zelf aangeklaagd, zie bijvoorbeeld het voorwoord van P. MARTENS in AVBB, Cahiers 
van De Journalist, “Jaarverslag Deontologie 1999”, juli 2000, afl. 1. 

408  L. STANDAERT, voorzitter AVBB, op de hoorzittingen over deontologie in de media in het Vlaams Parlement, o.c., 31. 
409  P. MARTENS, voorwoord AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag Deontologie 1999”, juli 2000, afl. 1 en op de 

hoorzittingen betreffende deontologie in de Media, o.c., 10. 
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Raad voor Deontologie, zij het dat hier en daar een nuance werd toegevoegd, nu eens in het 
voordeel van het medium of de journalist, dan weer in het voordeel van de klager. 

3.1.2. Aard en uitkomst van de behandelde dossiers 
KLACHTEN VS. VRAGEN OM INFORMATIE - Veruit de meeste adviezen van de deontologische organen 
kwamen tot stand naar aanleiding van klachten. Luidens het huishoudelijk reglement kon de Raad 
voor Deontologie echter ook ‘vragen om informatie’ behandelen. Dergelijke vragen bleken 
uiteindelijk goed voor zo’n 12 % van de behandelde gevallen.410 Van de reglementair voorziene 
mogelijkheid om ambtshalve op te treden werd geen gebruik gemaakt. 

INITIATIEFNEMER - Heel wat dossiers (30) werden aanhangig gemaakt door personen met een 
publieke functie, soms vanuit hun functie, soms omwille van inbreuken op hun persoonlijke 
levenssfeer. Onder hen bevonden zich nogal wat personen uit de gerechtelijke en politionele wereld 
(zo bijvoorbeeld politiewoordvoerders en persmagistraten die zich beklagen over schendingen van 
embargo’s), maar ook een aantal politici. Eveneens dertig klachten waren van zuiver particuliere 
oorsprong. Bedrijven en niet-commerciële rechtspersonen of verenigingen die ongewild in opspraak 
werden gebracht in de mediaberichtgeving waren goed voor respectievelijk zeven en dertien van de 
106 ingediende vragen of klachten.411 Zeventien dossiers werden ingeleid door journalisten of 
redacties, vaak omwille van schendingen van de collegialiteit, bijvoorbeeld door plagiaat. In negen 
gevallen tot slot werden deontologische vragen aangekaart door organen of verwante organisaties 
van de AVBB.412 

 
                                                 
 
410  Daarbij moet worden opgemerkt dat het onderscheid tussen een klacht en een vraag om informatie niet altijd even scherp 

afgelijnd is. 
411  Eén dossier werd zowel door een parketmagistraat als door enkele journalisten aangekaart en werd dus dubbel geteld. 
412  Na vijf jaar werking van de Raad en het College voor Deontologie kwam voorzitter Patrick MARTENS nog tot heel andere 

cijfers: Particulieren (45 procent), publieke personen (15 procent), journalisten zelf (15 procent), verenigingen (10 procent), 
bedrijven (5 procent), diversen (10 procent).  
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Figuur 2 Hoedanigheid van de indieners van de dossiers  
(eigen verwerking aan de hand van de jaarverslagen van de deontologische organen) 
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ALLE MEDIA - De Raad en het College voor Deontologie streefden zoals gezegd een ruime personele 
bevoegdheid na. Zowel leden van de schrijvende pers als van de audiovisuele media werden voor de 
Raad voor Deontologie ter verantwoording geroepen. In een aantal dossiers kwam een combinatie 
van media aan bod. Onder de leden van de schrijvende pers bevonden zich zowel kranten als week- 
en maandbladen voor algemene nieuwsberichtgeving, van de gespecialiseerde pers of van 
belangenorganisaties.413 Ongeveer 62% van de aangekaarte problemen sloeg op een of meerdere 
artikels in een of meer dagbladen.414 Twintig dossiers hadden betrekking op de periodieke pers. De 
audiovisuele media kwamen een eerste keer ter sprake, naar aanleiding van een klacht van 15 
november 1996 over het programma Breekijzer. Sindsdien behandelde de Raad nog veertien 
dossiers waarin audiovisuele media betrokken waren. Onder de audiovisuele media die in de loop 
der jaren voor de Raad voor Deontologie bevinden zich naast de VRT en VTM ook regionale 
zenders en productiehuizen. Een enkele keer moest ook het persagentschap Belga de Raad te woord 
staan.  

KWALITEITSMEDIA VS. POPULAIRE MEDIA - In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, leert de 
ervaring dat geen enkel medium per definitie ontsnapt aan het toezicht vanwege de deontologische 
organen. Het is dus zeker niet zo dat alleen de zogenaamde populaire media of commerciële 
omroepen ter verantwoording werden geroepen. Integendeel, een blad als Blik, één van de weinige 
(en inmiddels ter ziele gegane) echte sensatiebladen in ons land, diende nooit voor de Raad te 
verschijnen. Dat heeft uiteraard weinig met de Raad zelf te maken, laat staan met de kwaliteit van 
de berichtgeving door Blik, maar alles met het feit dat tegen Blik nooit klacht werd ingediend. En 
dat heeft dan allicht weer te maken met het feit dat ten aanzien van Blik andere verwachtingen 
werden gesteld dan ten aanzien van de berichtgeving door ‘ernstige’ media. Of het duidt op het feit 

 
                                                 
 
413  In de eerste werkingsjaren wordt zoals gezegd de naam van het betrokken medium onvermeld gelaten. In latere jaren 

vinden we dossiers terug tegen onder meer: De Financieel-Economische Tijd, De Morgen, Het Laatste Nieuws, De Nieuwe 
Gazet, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Volk, De Standaard, Het Belang van Limburg, De Zondag, De 
Weekbode en de Streekkrant. Aan Franstalige zijde: Le Soir, La Meuse, La Nouvelle Gazette, Vers l’Avenir, La Province, 
Le Matin Courrier de l’Escaut & Nord Éclair. Onder de week- en maandbladen treffen we: Humo, Clickx, Knack, Le Soir 
Illustré, P-Magazine, Trends, Test-Gezondheid, Steps Magazine en het Belgisch-Israëlitisch Weekblad. 

414  Na vijf jaar werking gaf voorzitter P. MARTENS volgende tussenstand: “Ongeveer 40 procent van de dossiers sloeg op 
artikels in dagbladen. De andere dossiers hadden betrekking op de periodieke pers (30 procent), audiovisuele media (20 
procent), of een combinatie van media (10 procent)”. 
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dat de doorsnee-Bliklezer – voor zover er zoiets zou bestaan – de weg niet vond naar de eigen 
toezichtsorganen van de journalistiek.  

NEDERLANDSTALIG VS. FRANSTALIG - De verhouding Nederlandstalige / Franstalige dossiers was 
aanvankelijk in evenwicht. Vanaf het werkingsjaar 2000-2001 wordt dit evenwicht omgebogen in 
het voordeel van de Nederlandstalige dossiers.415 Het jaarverslag Deontologie 1999 meldt een 
70/30-verhouding voor 2000-2001. In het laatste jaarverslag zijn slechts vijf Franstalige dossiers 
opgenomen, tegenover 16 Nederlandstalige. 

AARD VAN DE KLACHTEN - Hoewel de Raad specifiek was opgericht vanuit het conflict tussen media 
en justitie, oversteeg zijn werking ruimschoots het domein van de gerechtsjournalistiek.416 
Inhoudelijk besloegen de klachten, bekeken over zeven werkjaren, een ruim scala aan 
deontologische normen. Vaak brachten droeg een klacht ook meerdere aspecten van de 
journalistieke deontologie in zich. Een belangrijk deel van de klachten had betrekking op 
schendingen van het privé-leven. Een tweede veelvuldig terugkomende klacht betrof 
onnauwkeurigheden in de berichtgeving, door een onzorgvuldige bronnencontrole of schendingen 
van het beginsel van woord en wederwoord. Verder werd herhaaldelijk geklaagd over het 
onderscheid tussen feiten en commentaar en enkele bijzondere journalistieke methodieken als 
‘overvaljournalistiek’ of undercoverjournalistiek. Een opvallende, niet te verwaarlozen categorie 
van zaken was diegene waarin journalisten zich bekloegen over inbreuken op de collegialiteit. Dat 
leverde de Raad wel eens het verwijt op dat hij zich liet gebruiken als een forum om interne 
robbertjes uit te vechten.417 

UITKOMST PROCEDURE - In 95 dossiers kwam de Raad voor Deontologie tot een afgewerkt advies. Een 
kleine 40% van de adviezen stelde één of meerdere inbreuken op de deontologische regels vast in 
hoofde van de journalist of zijn meerderen. Iets vaker, in zo’n 47% van de gevallen werd de 
journalist uitdrukkelijk ‘vrijgepleit’. De overige adviezen bevatten geen duidelijk eindoordeel of 
kwamen tot de slotsom dat de Raad geen uitsluitsel kon geven, bijvoorbeeld bij gebrek aan 
voldoende gegevens. In één geval kwam de Raad tot de conclusie dat er bij gebrek aan opzet geen 
sprake kon zijn van een deontologische fout, maar wel van een onachtzaamheid of minstens een 
flater.  

3.2. Lessen uit zeven jaar werking van de Raad en het College 
De analyse van de organisatie en werking van de Raad en het College hadden in de eerste plaats tot 
doel om de ontstaansgeschiedenis en vormgeving van de huidige Vlaamse Raad voor de 
Journalistiek beter te kunnen plaatsen. Met dat oogmerk is het van belang ter afronding te wijzen op 
een belangrijke evolutie die in deze periode werd ingezet. Daarna is het van belang de belangrijkste 
knelpunten onder de aandacht te brengen. Zij zijn immers tegelijk ook de uitdagingen waarop de 
Vlaamse Raad voor de Journalistiek een antwoord wilde bieden. We maken voor dit alles gebruik 
van de aandachtspunten voor de journalistieke zelfregulering die aan het einde van het vorige deel 
werden geformuleerd.  

3.2.1. Naar een externalisering van het deontologisch toezicht 
PROFESSIONALISERING - De Raad voor Deontologie heeft doorheen de jaren zijn werking zeker 
geprofessionaliseerd. De voortdurende wil om bij te sturen, deed de adviezen evolueren van 
summier gemotiveerde, weinig leesbare teksten met een bijgevolg erg beperkte precedentwaarde in 
de beginperiode tot logisch gestructureerde en meer consistent gemotiveerde adviezen. Naarmate de 
 
                                                 
 
415  AVBB, Cahiers van De Journalist, “Jaarverslag Deontologie 1999”, juli 2000. 
416  Zie ook voorzitter Patrick MARTENS op de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media in het Vlaams Parlement, 

o.c., 10. 
417  Y. DESMET namens het Vlaams Genootschap van Hoofdredacteuren op de hoorzittingen betreffende deontologie in de 

Media in het Vlaams Parlement, 30 maart en 4 mei 2000, Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1, 55. 
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Raad meer zaken te verwerken kreeg, kon langzamerhand een eigen adviespraktijk worden 
uitgebouwd, waarin kon worden teruggegrepen naar vroegere adviezen, al bleven de voorgelegde 
dossiers daarvoor wel klein in aantal en de adviezen te casuïstisch. Zeker naar het einde toe werd 
een aanzet gegeven tot een meer systematische benadering en de uitwerking van een vaste 
jurisprudentie, bijvoorbeeld inzake embargo’s.418 Verder werd de eigen bevoegdheid gepreciseerd 
en de procedure verder verfijnd, bijvoorbeeld wat betreft de voorwaarden voor de ontvankelijkheid 
van de klacht of de bevoegdheid ten aanzien van niet-leden. Inhoudelijk werd op enkele punten 
meer duidelijkheid geschapen in de per definitie open en vage normen van de deontologie. In dat 
verband kwam eerder ook al de trend naar een duidelijkere afbakening tussen recht en deontologie 
ter sprake. 

EXTERNALISERING - Maar in se wijkt dat alles weinig af van de evolutie die allicht elk zichzelf 
respecterend controle-orgaan doormaakt in de eerste jaren na zijn oprichting. Belangrijker is dan 
ook een andere evolutie. Met de oprichting van de Raad en het College en doorheen hun werking 
werd namelijk een duidelijke stap gezet in de richting van de verdere externalisering van de werking 
van het deontologisch toezicht. Het is een tendens die we eerder ook al zagen bij de beschrijving 
van zelfreguleringssystemen in het algemeen (deel 1) en persraden in het bijzonder (deel 2). 

Vier kerndoelstellingen - Om dat te verduidelijken grijpen we terug naar de vier mogelijke 
kerndoelstellingen voor persraden die in deel twee werden geïdentificeerd: zelfontplooiing, 
zelfbescherming, zelfevaluatie en zelfcontrole.419 Zelfontwikkeling of -ontplooiing verwijst naar de 
opdracht om door de verdere uitwerking van de beroepsregels bij te dragen tot de identiteitsvorming 
van het journalistieke beroep. Zelfbescherming houdt in dat persraden mee waken over de 
bescherming van de vrijheid van informatie. Vaak komt dat er ook op neer dat zij zijn opgericht om 
externe controle af te houden. Om die reden ook komen persraden, net als vele andere vormen van 
zelfregulering, veelal onder druk van de overheid tot stand. Onder zelfevaluatie vallen die 
activiteiten van de persraad die de ontwikkelingen in de media opvolgen en er verslag over 
uitbrengen. In dat kader past ook de mogelijkheid die een aantal persraden hebben om ambtshalve 
dossiers te openen. Zelfcontrole tot slot, de meest gekende functie van persraden, houdt in dat 
persraden een laagdrempelig klachtenmechanisme instellen waarlangs zij controle uitoefenen op het 
journalistieke beroep. De eerste twee functies, zelfontwikkeling en zelfbescherming, zijn intern 
gericht. Zelfevaluatie en zelfcontrole hebben een belangrijke externe component. Niet elk van deze 
vier doelstellingen wordt in gelijke mate en gelijktijdig door elke persraad opgenomen. Persraden 
komen immers tot stand in nauwe samenhang met de eigen culturele, juridische en sociaal-
economische context.  

Intern uitgangspunt - Duidelijk is nu dat het deontologisch toezicht binnen de journalistenvereniging 
tot 1995 grotendeels gericht was op zelfontwikkeling en zelfbescherming. Ook de Raad voor 
Deontologie vertrok in 1995 vanuit die intern gerichte optiek. Uit de historische schets blijkt 
duidelijk dat hij tot stand kwam vanuit een zelfbeschermingsreflex. Tijdens een hoorzitting over 
deontologie in de Media in het Vlaams Parlement in 2000 verwees ook voorzitter Patrick Martens 
naar de eerder beschreven context van groeiende irritaties in politieke en justitiële kringen over de 
media waarin de Raad werd opgericht: “Zelfregulering moest wettelijke of gerechtelijke beknotting 
van de persvrijheid voorkomen. De oprichting van de Raad voor Deontologie kwam daaraan 
tegemoet”.420 Gezegd moet worden dat de AVBB op dit punt duidelijk geslaagd was in haar opzet. 
Door de geleverde inspanningen in het kader van de zelfregulering werd de dreiging van een 
externe regulering weer voor korte tijd afgewend.  

 
                                                 
 
418  Bericht aan alle hoofdredacties en aan alle gerechtelijke en politionele overheden, “AVBB dringt aan op correct omgaan 

met embargo’s”, 27 mei 2002. 
419  Zie deel II, hoofdstuk 5. 
420  Patrick MARTENS op de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media in het Vlaams Parlement, o.c., 9. 
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Ook in zijn concrete werking hield de Raad zich aan zijn interne doelstellingen. Voorop stond niet 
de behandeling van klachten, maar het expliciteren van de deontologische regels aan de hand van de 
concrete problemen die deze klachten zouden aanreiken. Zo werd alvast de initiële keuze om de 
adviezen volledig te anonimiseren verantwoord.421 Ter verantwoording beklemtoonde het eerste 
jaarverslag dat het verzekeren van een beter begrip van de professionele voorschriften de eerste 
zorg was. In die eerste adviezen worden dan ook vooral de spelregels in herinnering gebracht. Of de 
Raad voor Deontologie in het concrete geval oordeelde dat die normen overschreden waren, is in 
die eerste fase niet altijd duidelijk op te maken uit de beknopte weergave van het advies. Ook over 
een genoegdoening voor de klager wordt in die eerste jaren niet gesproken. 

Externalisering - Toch was de nieuwe constructie in 1995 al duidelijk meer dan zijn voorgangers op 
de buitenwereld gericht. Dat kwam tot uiting in het feit dat voor het eerst een duidelijk 
klachtenmechanisme voor buitenstaanders werd uitgewerkt, met inbegrip van een 
beroepsmogelijkheid. De trend naar een meer klant- en klachtgerichte focus zou zich daarenboven 
in de daaropvolgende jaren verder ontwikkelen. Illustratief daarvoor is dat gaandeweg werd 
teruggekomen op de principieel anonieme publicatie van de adviezen. Het jaarverslag 1997 meldt 
ook de beslissing van de Raad om in een aantal gevallen bemiddelend op te treden. Hoewel dat 
voornemen bij gebrek aan middelen niet systematisch in praktijk kon worden gebracht, duidt dat 
wel opnieuw aan dat de klemtoon verschoof in de richting van een meer ‘klager’-gerichte en dus 
zelfcontrolerende benadering. Een laatste aspect dat in die richting wijst is dat de adviespraktijk 
gaandeweg oog kreeg voor de genoegdoening van de klager. Eén van de eerste adviezen waarin dat 
duidelijk werd, was een advies van 1999 waarin de Raad in zijn afweging ernstig rekening hield met 
het feit dat de betrokken krant de klacht op een loyale manier had afgehandeld. De Raad merkte in 
die zaak op dat minstens op drie wijzen tegemoet gekomen was aan het geventileerde ongenoegen: 
door de rechtzetting in de krant, door een brief van de hoofdredacteur waarin deze de ongelukkige 
keuze van een foto toegaf en zich daarvoor excuseerde en door de nieuwe richtlijnen die de 
hoofdredacteur naar aanleiding van het incident onder zijn personeelsleden had bekendgemaakt.422  

Motieven - Met het voorgaande is nog niets gezegd over de motieven achter deze externalisering. 
Eén aspect is zeker dat er binnen de journalistiek een oprechte bekommernis leefde om tegemoet te 
komen aan een terechte maatschappelijke vraag naar verantwoordingsmechanismen. Maar even 
goed kan de tendens naar externalisering nog steeds verklaard worden vanuit de oorspronkelijk 
intern gerichte filosofie. Het is immers duidelijk dat het uitbouwen van de zelfcontrole (extern 
gericht) een belangrijke strategie van zelfbescherming (intern gericht) kan zijn. Concreet, naarmate 
de druk van de politiek, het gerecht en het publiek op de journalistiek toenam en de journalist in 
toenemende mate gedwongen werd zich voor externe toezichtsmechanismen (hetzij de rechter, 
hetzij één van de decretaal ingestelde toezichthouders) te verantwoorden, steeg de motivatie om 
eigen klachtenmechanismen uit te bouwen die zich zouden profileren als een alternatief voor de 
bestaande rechtsmiddelen. 

Risico - De beweging naar externalisering, door welke motieven zij ook zou mogen zijn ingegeven, 
is niet zonder neveneffecten. Zij geeft aanleiding tot het ontstaan van wat in deel II “de gespleten 
persoonlijkheid van de journalistieke zelfregulering” werd genoemd. De intern en de extern gerichte 
ambities geven aanleiding tot verschillende, soms tegenstrijdige verwachtingen en eisen. Dat 
brengt ons bij de knelpunten en obstakels waarop de journalistieke zelfregulering in de 
Belgische context een antwoord moet bieden. 

3.2.2. Knelpunten en obstakels 

 
                                                 
 
421  Op de achtergrond speelde ook nog steeds de kater die de AVBB had overgehouden aan de veroordeling in de zaak 

Coenen. Zie hoger: p. 540 e.v. 
422  Raad voor Deontologie 28 januari 1999, De Journalist 1999, afl. 2, 30-31. 
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Ter afronding worden hierna de voornaamste limieten van de Belgische journalistieke 
zelfregulering tussen 1995 en 2002 aangegeven. Globaal kan worden gesteld dat de Raad en het 
College weliswaar verdienstelijk werk leverden in de beoordeling van de journalistieke deontologie, 
maar dat hun gezag, impact en geloofwaardigheid beperkt bleven. In ieder geval is de Raad er 
ondanks de context van groeiende kritiek op de journalistiek niet in geslaagd uit te groeien tot een 
algemeen bekend en erkend forum voor de reflectie over de journalistieke deontologie. Van de vele 
incidenten met betrekking tot de journalistieke deontologie die in het historisch overzicht werden 
aangehaald, werden er slechts enkele aan het oordeel van de Raad onderworpen. Voor zover de 
Raad wél de kans kreeg om een stem te laten horen, met name in de Kasterlee-zaak, bleek hij niet 
bij machte om aan de verwachtingen te beantwoorden. Vastgesteld moet dan ook worden dat het in 
al die jaren toch vooral de burgerlijke rechter was die zich ontwikkelde tot het belangrijkste forum 
voor de beoordeling van de journalistieke deontologie.  

We halen hierna de belangrijkste beperkingen en obstakels aan die de Raad in zijn functioneren 
ontmoette. Uiteraard zijn zij intergerelateerd. 

(1) GEBREK AAN MENSEN EN MIDDELEN - Een eerste terugkerende klacht vanuit de 
zelfreguleringsstructuren was het tekort aan menselijke en materiële middelen. Tijdens een 
hoorzitting over de deontologie in de Media in het Vlaams Parlement getuigden de voorzitters van 
de AVBB en de Raad voor Deontologie hoe moeilijk het was om in een steeds gehaaste en 
overbelaste beroepsgroep vrijwilligers te vinden die zich belangeloos wilden inlaten met de 
bewaking van de deontologie. Daarin speelde zeker ook een rol dat deze opdracht niet meteen tot de 
meest dankbare nevenactiviteiten in de journalistieke wereld konden worden gerekend. Het gebrek 
aan mankracht vertaalde zich ook in de concrete werking. Een duidelijke leemte was het feit dat de 
Raad niet over een eigen permanent secretariaat kon beschikken. In dringende gevallen moest het 
woord worden gevoerd door de voorzitter van de AVBB.423 Ook voor het voeren van een eigen 
onderzoek of voor het uitbouwen van een degelijke bemiddelingsprocedure ontbraken de fondsen. 
Maar vooral had de klachtenbehandeling hieronder te leiden. Al in het jaarverslag van 1996 meldde 
de Raad dat het moeilijk werd om de dossiers binnen de reglementair gestelde termijnen te 
bestuderen en te bespreken.424 De meer uitgebreide benadering, de verhoogde aandacht voor 
procedurele waarborgen en de stijgende inhoudelijke complexiteit van de dossiers maakten dat eind 
jaren negentig de maximale verwerkingscapaciteit van de leden-vrijwilligers werd bereikt.425 De 
interne bespreking, het organiseren van een hoorzitting, het desgevallend opvragen en bekijken van 
beeldmateriaal en de redactie van het uiteindelijke advies zou al snel meerdere maanden, tot in 
sommige gevallen bijna een jaar in beslag nemen.426 Wat in de vorige delen gesignaleerd werd als 
één van de belangrijkste potentiële troeven van zelfregulering, het snel en flexibel kunnen inspelen 
op probleemsituaties, ging zo verloren.  

(2) GEBREK AAN BEKENDHEID EN IMPACT - Een tweede element dat vermeld moet worden is het feit dat 
de precieze opdracht en werking van de Raad en het College voor grote delen van het publiek, en 
helaas ook voor heel wat journalisten een grote onbekende bleef. Voor de Raad zelf was de 
bekendmaking van de adviezen opnieuw bij gebrek aan middelen geen prioriteit. De bekendmaking 
ervan bleef beperkt tot de weergave ervan in het vakblad De Journalist en in de Jaarverslagen van 

 
                                                 
 
423  Zo bijvoorbeeld in de Kasterlee-zaak, zie hoger, p. 570. 
424  M. BAUWENS, “Jaarverslag van de Raad voor Deontologie 1996”, De Journalist 1997, afl. 2, 7. 
425  Toenmalig AVBB-voorzitter L. STANDAERT gaf tijdens de hoorzittingen over de deontologie in de Media in het Vlaams 

Parlement aan dat de gemiddelde behandelingstermijn op dat ogenblik (2000) was opgelopen tot zes maanden. Hij erkende 
dat dat “uiteraard niet ernstig meer” was (Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1, 35). Ook voorzitter Patrick MARTENS 
waarschuwde dat een onaanvaardbare achterstand in de behandeling van dossiers dreigde (ibid., 11). 

426  In Raad voor Deontologie 11 februari 1998, dossier 11, De Journalist 1998, afl. 2, 19-20 werd het traject dat de klacht had 
doorlopen voor één keer in detail besproken. Na het verschijnen van het artikel (21 juni 1997) en het indienen van de klacht 
bij het Bureau van de AVBB (23 juni 1997) werd het uiteindelijke advies van de Raad in die zaak goedgekeurd op 11 
februari 1998, of dus bijna acht maanden na de indiening ervan. Het gaat hier niet om een uitzondering. 
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de controle-organen. Maar erger nog was dat de adviezen van de Raad niet alleen voor velen 
onbekend bleven, maar vooral dat zij zo weinig deining veroorzaakten. Zelfs in het eigen vakblad 
blijft de bespreking van de adviezen van de Raad beperkt tot een korte samenvatting. Van 
kanttekeningen bij de uitspraken is er geen sprake. Ook in de media zelf bleef de aandacht voor de 
organen van de journalistieke zelfregulering beperkt, een enkel opinie-artikel niet te na 
gesproken.427 Mogelijk was de Raad te weinig bekend en werd zijn werking te weinig als een echte 
stoorzender aangevoeld om een reactie uit te lokken. Ook de jaarverslagen van de Raad en het 
College werden nooit een echt thema in de media. Tot slot werden zij ook in wetenschappelijke 
tijdschriften slechts uitzonderlijk belicht. Dat alles is uiteraard nefast voor organen die hun gezag 
voor een aanzienlijk deel moeten ontlenen aan de impulsen die zij kunnen geven aan de 
deontologische reflectie binnen de eigen beroepsgroep. 

(3) GEBREK AAN SLAGKRACHT - Verdedigers van zelfregulering gaan vaak uit van de premisse dat 
zelfregulering een spontane nalevingsbereidheid induceert. Tegenstanders benadrukken integendeel 
dat de handhaving- en sanctioneringsmogelijkheden doorgaans te wensen overlaten. De ervaringen 
met de Raad en het College leveren eerder munitie voor die tweede groep. In een aantal dossiers 
liep de klachtenbehandeling aanzienlijke vertragingen op omdat de betrokken journalist of 
redactieverantwoordelijke niet overhaald kon worden om zijn medewerking te verlenen of omdat de 
Raad niet onmiddellijk de beschikking had over een opname van de uitzending die tot een klacht 
had aanleiding gegeven. De Raad had immers geen eigen dwangmiddelen om de medewerking aan 
zijn procedure af te dwingen. De Raad moest het stellen zonder een bepaling in de zin van artikel 
176septies van de gecoördineerde mediadecreten, waarbij de audiovisuele media decretaal verplicht 
worden om op eenvoudig verzoek alle nodige documenten, informatie en kopies van uitgezonden 
programma’s te bezorgen aan de Vlaamse Regulator voor de Media. Zijn gezag en draagvlak bleken 
bovendien te beperkt om mechanismen van ‘peer pressure’ uit te lokken.  

(4) GEBREK AAN LEGITIMITEIT - Eén van de belangrijkste knelpunten betrof de beperkte legitimiteit van 
de deontologische structuren. Aan de basis daarvan lag de inbedding van het deontologisch toezicht 
in de journalistenvereniging en daarmee samenhangende uitsluitende samenstelling uit 
beroepsjournalisten. We zagen eerder al dat zo’n uitsluitend professionele persraad gedurende lange 
tijd in veel landen het basismodel uitmaakte, maar dat de unilaterale persraden gaandeweg plaats 
moesten ruimen voor bilaterale of trilaterale exemplaren. Aan het einde van deel II wezen we in dat 
verband op de redenen die er zijn om aan te nemen dat de journalistieke zelfregulering, wil zij 
effectief zijn, best een verbinding aangaat met andere betrokkenen in het mediaveld: de 
uitgevers en media-eigenaars enerzijds en de media-consument of de samenleving 
anderzijds. De beschrijving van het Belgische voorbeeld illustreert opnieuw de problemen waartoe 
een eenzijdige samenstelling aanleiding kan geven. In de eerste plaats leverde de uitsluitende 
aanwezigheid van beroepsjournalisten de Raad verwijten op van corporatisme, partijdigheid en 
ondeskundigheid, niet alleen vanwege de buitenwereld, maar ook vanuit de eigen beroepskringen.428 
De band met de beroepsvereniging leidde er geregeld toe dat de discussies over de Raad geregeld 
bezoedeld werden door de argumenten omtrent de voor en tegens van de journalistenvereniging. 
Daarbij wezen we er eerder al op dat de journalistenvereniging gewrongen raakte tussen de functies 
van belangenbehartiging en zelfcontrole aan de ene kant en de functie van zelfcontrole aan de 
andere kant. Voor een van nature kritische, en op zijn vrijheid gestelde beroepsgroep viel het feit 

 
                                                 
 
427  Douglas DE CONINCK, “Voor het overige kunt u de pot op. Hoogachtend”, De Morgen 28 januari 2002. Zie ook de reacties 

van Dirk VOORHOOF, “Raad voor journalistieke deontologie: ‘De pot op’?”, De Morgen 30 januari 2002; van “Raad voor 
Deontologie”-voorzitter Patrick MARTENS, “Zelfregulering is geen zelfverdediging. ‘Stefaan De Clerck holt hopeloos 
achter de feiten aan’”, De Morgen 2 februari 2002, een recht van antwoord van de Erkenningscommissie, en de reactie van 
nationaal secretaris van de VVJ Pol DELTOUR, “Wie is bang voor de Raad voor de Journalistiek?”, De Journalist 2002, afl. 
45, 8-9. 

428  Zie bijvoorbeeld Y. DESMET, voorzitter van het Vlaams Genootschap van Hoofdredacteuren op de hoorzittingen 
betreffende deontologie in de Media in het Vlaams Parlement, o.c., 56.  
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dat de eigen belangenvereniging meewerkte aan de controle op hun functioneren bij wijlen 
bijzonder moeilijk te verteren.429 Van de journalistenvereniging werd verwacht dat zij meer de rol 
van advocaat dan deze van rechter zou opnemen.430 Tot slot bleek het voor de buitenwereld soms 
moeilijk om de journalisten die in de Raad zetelden, los te zien van het medium waarvan zij deel 
uitmaakten. Dat maakte hen kwetsbaar, zowel bij de beoordeling van bijdragen van journalisten van 
het eigen medium, als bij de beoordeling van bijdragen in concurrerende media.431 

(5) SCHIETEN OP DE PIANIST - Een laatste punt, dat nauw samenhangt met het vorige, is dat door de 
band met de journalistenvereniging, de werking van de deontologische organen zich in eerste 
instantie richtte op de journalisten die lid waren van de AVBB. Die benadering kwam in conflict 
met de vaststelling dat veel dossiers de verantwoordelijkheid van de individuele journalist 
overstijgen.432 De complexiteit van de mediaproductie maakt dat stukken al lang niet meer van 
initiatief tot definitieve tekst en presentatie door een en dezelfde journalist worden gemaakt. Het 
journalistieke eindproduct is het resultaat van een proces, waarin naast de journalist zelf ook eind- 
en hoofdredacteurs een inbreng hebben die veel verder gaat dan een loutere marginale toetsing. Bij 
uitbreiding spelen ook de mediadirecties een bepalende rol ten aanzien van het eindproduct. Het zijn 
zij immers die de randvoorwaarden bepalen waarin het journalistieke werk plaatsvindt: de inzet van 
mensen en middelen, het personeelsbeleid, het aanbod van vormingen en bijscholingen, … Dat alles 
leidde tot het besef dat de Raad schoot op de pianist, met miskenning van de verantwoordelijkheid 
van de overige orkestleden, de dirigent en de orkestleiding. Vertegenwoordigers van de 
journalistenvereniging brachten dat principe van “gedeelde verantwoordelijkheid” de voorbije jaren 
met de regelmaat van een klok onder de aandacht.433 AVBB-voorzitter Luc Standaert lichtte dat 
standpunt in 2000 als volgt toe: “Zelfs als we ervan uitgaan dat diegene die het artikel geschreven 
heeft ook het nieuws zelf heeft aangebracht, spelen eindredacteuren, redactiechefs, hoofdredacties 
en zelfs lay-outmakers een determinerende rol. Wie bepaalt bijvoorbeeld waar een artikel in de 
krant verschijnt, en met name of het op de frontpagina komt? Als het op de frontpagina komt, moet 
het doorgaans beknopter en dus met minder nuances herschreven worden, en het krijgt een 
kernachtige titel, die tot lezen aanspoort. En wat doe je met de nuances als de lay-out-
verantwoordelijke je meedeelt dat de titel tien tekens mag tellen? Wie bepaalt trouwens welk soort 
krant, welk soort weekblad, welk soort nieuwsprogramma er wordt gemaakt? Of het accent gelegd 
wordt op politieke verslaggeving, of op gerechtsjournalistiek? Op analyse en beschouwing, of op 
emoties? Om kort te gaan, als journalisten hebben we de indruk dat er tegenwoordig zoiets bestaat 
als mediadeontologie of pers-deontologie, een begrip dat ruimer is dan journalistieke deontologie, 

 
                                                 
 
429  Zie bijvoorbeeld de persreactie: “La moralisation de l’information. De l’autoflagellation à l’autorégulation”, Le Matin 18 

juni 1998, waarin de inzet van de journalistenvereniging op het vlak van de deontologie werd afgedaan als een vorm van 
zelfkastijding en koren op de molen van de politieke krachten die de media wilden kortwieken.   

430  P. DELTOUR, “Tussen administratie, vakbond en orde: de Vereniging van Beroepsjournalisten (AVBB-VVJ) anno 2000”, in 
C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 1999, 18; Y. DESMET op de 
hoorzittingen betreffende deontologie in de Media in het Vlaams Parlement, o.c., 54. 

431  Vertegenwoordigers van de Raad voor Deontologie, of nu de Vlaamse Raad voor de Journalistiek, werden in die 
hoedanigheid nogal eens aangesproken over keuzes van het medium waarvan zij deel uitmaakten. Het wordt uiteraard 
moeilijk om als exclusief uit beroepsjournalisten bestaand orgaan bepaalde journalistieke praktijken te veroordelen, 
wanneer je zelf deel uitmaakt van een medium dat die praktijk systematisch hanteert. In zo’n geval is de kritiek vanuit de 
buitenwacht snel geleverd. Zo kreeg de voorzitter van de Raad voor Deontologie Patrick MARTENS tijdens de hoorzitting in 
het Vlaams Parlement over deontologie vragen over beleid van De Morgen en moest Flip VOETS, ooit nog journalist voor 
de VRT en nu ombudsman van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek, uitleg geven over de houding van de VRT 
(Hoorzittingen betreffende deontologie in de Media, 30 maart en 4 mei 2000, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1, 17). 

432  Y. DESMET namens het Vlaams Genootschap van Hoofdredacteuren op de hoorzittingen betreffende deontologie in de 
Media, 30 maart en 4 mei 2000, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1, 54. Zie ook de interventie van P. MARTENS en L. 
STANDAERT, op diezelfde hoorzittingen, o.c., 9 en 31. Zie verder: P. MARTENS, “Zelfcontrole? Ja, als iederéén het bad in 
gaat”, opinie in De Morgen 20 november 1999.  

433  P. DELTOUR, “Ombudsman”, De Journalist 2001, afl. 39, 3; L. STANDAERT, “Journalistieke deontologie valt ook onder 
verantwoordelijkheid mediadirecties” en “Deontologie. With a little help from our friends”, De Journalist 2001, afl. 39, 6-
7. 
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en waar ook meer partijen in spelen dan alleen journalisten. En we zouden graag zien dat ook die 
andere betrokkenen hun verantwoordelijkheid opnemen”.434  

AFDELING 5. AAN DE VOORAVOND VAN DE NIEUWE EEUW: DE KEUZE TUSSEN 
HET ZELFREGULEREND EN HET WETGEVEND SPOOR 

Bovenstaande analyse, die ook voor een groot deel in persmiddens was terug te vinden, maakte 
duidelijk dat bij de volgende aangekondigde hervormingsronde van de journalistieke zelfregulering 
belangrijke knopen zouden moeten worden doorgehakt. 

UITEENLOPENDE REMEDIES - Voor sommigen had de collectieve vrijwillige zelfregulering zijn 
onwerkbaarheid nu wel voldoende bewezen. Voor de enen was die vaststelling een argument om 
aan te dringen op overheidsinitiatieven ten aanzien van de journalistiek. Voor de anderen was het 
net een pleidooi om zelfregulering te beperken tot het niveau van de individuele redacties, met als 
hoofdrolspeler de hoofdredacteur.435 Maar in de meeste reacties werd het principe van de collectieve 
zelfregulering niet in vraag gesteld. De discussie zou dus in het voorbije decennium vooral draaien 
over de vraag hoe de collectieve journalistieke zelfregulering geoptimaliseerd kon worden.  

De eerste voorstellen kwamen er al op het senaatscolloquium van 1995. Journalist Flip Voets stelde 
toen namens de AVBB twee concrete aanpassingen voor aan de zopas opgerichte Raad en College 
voor Deontologie:436 

“EEN. Om de geloofwaardigheid, zowel binnen als buiten de journalistiek te vergroten, 
stellen wij voor het voorzitterschap van het College – dus de beroepsinstantie – toe te 
vertrouwen aan een vooraanstaand jurist of magistraat. Zijn aanwezigheid zou dan een 
waarborg kunnen zijn voor het naleven van een korrecte procedure en voor het respect voor 
de rechten van de verdediging. 

TWEE. (…) als wij geconfronteerd worden met zo’n extreem geval van zware en 
herhaaldelijke overtredingen, dan stellen we voor dat de raadgevende deontologische 
instanties de mogelijkheid zouden krijgen om het dossier over te maken aan de 
Erkenningscommissie. Aan die Erkenningscommissie zal dan gevraagd worden de 
erkenning van de betrokken beroepsjournalist in te trekken, voor een bepaalde periode of 
zelfs definitief. De uiteindelijke beslissing daarover zou dus toekomen aan de 
Erkenningscommissie.437 

Met dat tweede voorstel keek Voets, namens de journalistenvereniging, in de richting van de 
wetgever om het deontologisch toezicht een duwtje in de rug te geven, met name door een 
herziening van de wet van 1963. Maar verder verzette Voets zich namens de AVBB tegen elke 

 
                                                 
 
434  AVBB-voorzitter L. STANDAERT, op de hoorzittingen over deontologie in de media in het Vlaams Parlement, o.c., 31-32. 
435  Zie bijvoorbeeld de uiteenzetting van L. HELLEMANS, hoofdredacteur van de VRT – televisienieuwsdienst op de hoorzitting 

over de journalistieke deontologie in het Vlaams Parlement.  
436  F. VOETS, “L'éthique des médias: alibi ou piège”, in X. (ed.), Justitie en Media. Referaten van het colloquium 

georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 169. Voets herhaalde daarmee het standpunt 
dat was vertolkt tijdens een gezamenlijke vergadering van de Raad en het College voor Deontologie op 4 december 1995. 

437  Die tweede piste was eerder ook al geopperd door BAUWENS (Zie interview De Journalist van september - oktober 1995) 
en door prof. J. VELAERS tijdens het senaatscolloquium (J. VELAERS, “Vrijheid en verantwoordelijkheid: twee 
grondwettelijke waarden. Enkele beschouwingen over de artikelen 25 en 150 van de Grondwet, in X. (ed.), Justitie en 
Media. Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 98-
100). Zie ook de interventie van L. HELLEMANS in het Vlaams Parlement, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1, 45. 
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vorm van overheidsinmenging, hetzij in de vorm van een orde, hetzij in de vorm van “een Persraad, 
of van een soort gemengd Toezichtsorgaan”.438  

TWEE HOOFDVRAGEN - Deze interventie van de journalistenvereniging wijst op twee speerpunten 
waarrond de discussie in de zeven jaar die zouden verstrijken tussen het senaatscolloquium en de 
opstart van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek zou draaien: (1) de mogelijke verruiming van de 
samenstelling en zo ook van het draagvlak, de legitimiteit en het gezag van de deontologische 
structuren zodat de verantwoordelijkheid voor de naleving en instandhouding van de journalistieke 
deontologie niet langer uitsluitend op de journalistenschouders zou rusten en (2) de vraag naar de 
rol van de overheid in de ondersteuning van de journalistieke zelfregulering. Op beide punten 
zouden de gedachten en plannen in de komende jaren geregeld worden bijgestuurd. 

(1) GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID - De eerste vraag hield in dat de journalistenvereniging moest 
beslissen of zij de bewaking van de deontologie exclusief in eigen kring zou houden of integendeel 
zou openstellen voor niet-journalisten (vertegenwoordigers van de mediadirecties, magistraten, 
leden van het publiek, vertegenwoordigers van het middenveld of zelfs politici).439 De ervaring met 
de bestaande Raad voor Deontologie deed beseffen dat de verbreding van het draagvlak één van de 
belangrijkste sleutels zou zijn tot een sterkere organisatie van de journalistieke deontologie. Dat 
vergde een hele mentaliteitswijziging bij de beroepsgroep, die immers lang hadden voorgehouden 
dat zij de beoordeling van het beroep in eigen hand moesten houden. Anderzijds was het ook een 
terugkeer naar het verleden. In 1982 hadden uitgevers en journalisten immers al eens de handen in 
elkaar geslagen voor de redactie van de Code van Journalistieke Beginselen.  

VRAAG OM EXTERNE STEUN – Ten tweede rees de vraag hoe een eventuele verruimde samenstelling 
juridisch vorm zou worden gegeven. Bij de journalistenvertegenwoordigers groeide naar het einde 
van het millennium de overtuiging dat het onmogelijk zou zijn om zonder hulp van buitenaf tot een 
meer performante bewaking van de beroepsregels te komen. Omdat de verhoudingen tot de 
werkgevers in die periode behoorlijk vertroebeld waren, werd daarvoor in de eerste plaats in de 
richting van de politiek gekeken. Daarbij doken verschillende steunscenario’s op. Een eerste 
mogelijkheid was dat de wetgever de journalistieke zelfregulering onrechtstreeks zou steunen, 
bijvoorbeeld door een wijziging van de wet van 1963, zoals Voets had voorgesteld, of door de steun 
aan de pers te koppelen aan de participatie in de zelfreguleringsstructuren. In een tweede scenario 
werd een veel directere interventie van de wetgever gevraagd. In de loop van 1997 werden met 
name met het ministerie van Justitie onderhandelingen gestart over de instelling van een wettelijk 
kader voor de journalistieke zelfregulering. 

Tussen 1995 en 2001 worden drie pistes verkend: die van een orde van (beroeps-)journalisten en die 
van een opinieraad, al dan niet op wettelijke basis.440 In de eerste paragraaf van deze afdelingen 
gaan we nader in op de voortdurende dynamiek tussen overheidsregulering en zelfregulering 
waaruit uiteindelijk de Raad voor de Journalistiek zou worden geboren. In een tweede paragraaf 
keren we terug naar de initiatieven die in de perssector zelf werden genomen en die uiteindelijk 
zouden leiden tot de oprichting van een Vlaamse Raad voor de Journalistiek in 2002. Het historisch 
overzicht neemt een einde bij de directe voorbereidingen van die Raad. De toelichting bij zijn 
concrete vormgeving en werking reserveren we voor een derde en laatste hoofdstuk. 

 
                                                 
 
438  F. VOETS, “L’éthique des médias: alibi ou piège”, in X. (ed.), Justitie en Media. Referaten van het colloquium 

georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 170. 
439  In 1996 gaf de algemene vergadering van de AVBB haar bestuursorganen de opdracht om de uitbreiding van de 

deontologische instanties met hoofdredacteurs en mediadirecties te onderzoeken. 
440  Zie hierover D. VOORHOOF, “Naar een Raad voor de Journalistiek ?”, Samenleving en Politiek 1998, afl. 4, 22-25; D. 

VOORHOOF, “Zelfregulering of co-regulering? De ‘Raad voor de Journalistiek’ in België”, Mediaforum (Ned.) 1999, 375-
376; D. VOORHOOF, “Journalisten zonder grenzen”, Auteurs & Media 2000, 36-48. 
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Merken we tot slot nog op dat dat alles moet worden gezien tegen de achtergrond van een 
aanhoudend maatschappelijk, politiek en mediatiek debat over de verantwoordelijkheid van de 
journalistiek. Aan incidenten om de aandacht levendig te houden, was er in ieder geval geen gebrek. 
Heel wat van deontologische vragen en confrontaties deden zich voor in en rond de zaak Dutroux.441 
Ook andere zaken brachten een keur aan deontologische vragen naar boven. Centrale thema’s waren 
de afgelopen jaren: de grenzen van undercoverjournalistiek en overvalsjournalistiek442, het respect 
voor embargo’s443, de bescherming van de privacy van politici444 of personen die in aanraking 
kwamen met het gerecht en natuurlijk de schier eindeloze reeks confrontaties omtrent het 
journalistieke bronnengeheim445. We zagen verder ook al hoe de “responsabilisering van de media” 
een dankbaar thema werd voor debatten, colloquia, redevoeringen en wetenschappelijke of andere 
publicaties. We verwijzen daarvoor naar de eerder aangehaalde voorbeelden.446  

§1. Politieke impulsen voor een vernieuwd en versterkt deontologisch toezicht 

Vanaf de jaren negentig vertakte het politieke debat over de journalistieke zelfregulering zich naar 
drie sporen: een federaal spoor, een Vlaams en een Waals spoor. Aan het (voorlopige) einde van de 
rit zou met de oprichting van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek afscheid genomen worden van 
de nationale oriëntatie van de journalistieke zelfregulering. Hoe die scheidslijn tot stand kwam, 
komt hierna nog aan bod. In deze paragraaf gaan we na hoe de politiek vanaf het midden van de 
jaren negentig een belangrijke stimulerende rol heeft gespeeld in de hervorming van de 
deontologische structuren.447  

1. Federale initiatieven 

1.1. Opvolging en erkenning van de journalistieke zelfregulering 
OPVOLGING COLLOQUIUM - Na het senaatscolloquium van 1995 had de politiek, bij monde van 
minister van Justitie Stefaan De Clerck, de journalistiek het heft in eigen hand laten nemen. Maar al 

 
                                                 
 
441  Voor een overzicht: P. DELTOUR, “Een kleine historiek van de nieuwsoorlog rond Dutroux”, De Journalist 2004, afl. 2, 12 

e.v. Een greep uit de lijst van problemen en incidenten: de onkiese beelden van de opgravingen van de slachtoffers, de 
discussie over de mogelijke pedofilienetwerken (met mogelijke vertakkingen naar vooraanstaande politici), de lekken in het 
onderzoek en de parlementaire onderzoekscommissie, de schendingen van embargo’s, de strijd tussen de ‘believers’ en 
‘non-believers’ in de berichtgeving over de nevendossiers, de plannen van zelfverklaarde pedofielenjagers om namenlijsten 
van pedofielen via de pers bekend te maken, de publicatie van een boek waarin koning Albert II gelinkt werd aan orgieën 
met minderjarigen, de publicatie in Humo van letterlijke uittreksels uit de verhoren van Marc Dutroux en last but not least 
de geslaagde poging van een VTM-journalist om in de voetsporen van een senator mee binnen te geraken in de cel van ’s 
lands bekendste gevangene. 

442  Voor voorbeelden, zie P. DELTOUR, “Incognito of met een alias naar de waarheid: over undercoverjournalistiek”, in C. VAN 
BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, losbl. Uiteraard kan undercoverjournalistiek 
een uiterst belangrijke maatschappelijke taak vervullen (denk aan het werk van Gunter Walraff), lang niet alle vormen van 
undercoverjournalistiek zijn dus per definitie deontologisch niet correct. wel tot conflicten en discussies aanleiding. Onder 
de meest recente voorbeelden: de actie van een VRT-journalist die zich inschreef voor een datingprogramma op VTM en 
een reportage van het VTM-journaal waarin aan het licht kwam dat koten in het Gentse tegen ‘betaling in natura’ worden 
aangeboden. 

443  Niet toevallig zou de eerste richtlijn van de nieuwe Vlaamse Raad voor de Journalistiek op dit thema betrekking hebben. 
444  Met als recent voorbeeld de discussies over een persoonlijk interview met een politicus over zijn echtscheiding en nieuwe 

relatie met een collega-politica van een andere politieke strekking. De betrokkene claimde nadien dat het interview was 
afgedwongen en diende klacht in bij de Raad voor de Journalistiek (zie hoofdstuk 3). 

445  Met als voorbeelden uit de jongste jaren: het rechterlijk bevel aan de Morgen, op vordering van de NMBS, om een interne 
NMBS-nota te onthullen, de aanhouding van een journalist van Het Laatste Nieuws of het nieuws dat politiemensen van het 
comité P de telefoongesprekken van een journaliste van De Morgen had afgeluisterd.  

446  Zie: §1. Voedingsbodem: ruime journalistieke, maatschappelijke en politieke interesse voor de journalistieke zelfregulering 
vanaf de jaren negentig, p. 549 e.v. 

447  Die cruciale rol van de politiek wordt overigens erkend door de ontwerpers van de huidige Raad voor de Journalistiek, 
zowel aan journalistenzijde (zie bijv. L. STANDAERT, “With a little help from our Friends”, De Journalist 2001, afl. 39, 7), 
als van de kant van de uitgevers (zie bijvoorbeeld W. CRIEL, Uitgever Roularta, “De werkzaamheden van de werkgroep 
Raad voor de Journalistiek”, De Journalist 2002, afl. 46, 7). 
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vrij snel werd duidelijk dat de Raad en het College voor Deontologie de hooggespannen 
verwachtingen niet zouden kunnen inlossen. Wanneer een jaar na het colloquium nog maar weinig 
vooruitgang lijkt te zijn geboekt, laat minister van justitie De Clercq zijn ongenoegen daarover 
blijken via de media. Het brengt hem er onder meer toe om een studieopdracht te geven aan de 
Gentse mediajurist en professor Dirk Voorhoof. Voorhoof kreeg meer bepaald de opdracht om, 
voortbouwend op de reeds bestaande teksten en in overleg met de sector, een voorstel uit te werken 
voor “de organisatie van een buitengerechtelijke geschillenregeling in verband met betwistingen 
inzake journalistieke berichtgeving”. Die onderzoeksopdracht leidde uiteindelijk tegen het einde 
van 1997 tot een ontwerp van een ‘Raad voor de Journalistiek’. Voorhoof ging daarbij niet over één 
nacht ijs, maar besprak de ontwerpteksten met vertegenwoordigers van de Belgische 
beroepsjournalisten (AVBB, op 11 maart 1997), de uitgevers (vertegenwoordigd door de B.V.D.U. 
en Febelma) en het Vlaams genootschap van hoofdredacteurs. Het voorstel wordt zo dadelijk 
uitgebreider toegelicht.  

OMZENDBRIEF PERSVOORLICHTING - Ook De Clercks opvolger als minister van Justitie, zijn 
partijgenoot Tony Vanparys, gaf al snel te verstaan dat hij de journalistieke zelfregulering genegen 
was. In een nota naar aanleiding van een bespreking met de hoofdredacteurs van de geschreven en 
de audiovisuele pers en de AVBB, bevestigde hij dat de naleving van deontologische regels in de 
eerste plaats door de beroepsgroep zelf moest worden afgedwongen.448 Maar belangrijke erkenning 
van de bestaande zelfreguleringsmechanismen kwam er vooral in de omzendbrief over de 
informatie van het gerecht aan de pers in de fase van het vooronderzoek van 1999.449 Die bevatte 
enkele bepalingen die nauwe samenhang vertoonden met aspecten van de journalistieke 
deontologie, meer bepaald clausules over de informatieverstrekking “off the record” of onder 
embargo. De minister zag daarin een belangrijke rol weggelegd voor de deontologische instanties 
van de AVBB. De omzendbrief voorziet immers dat de procureur des Konings of de 
perswoordvoerder van de politie klacht kunnen indien bij “de Algemene Vereniging van 
Beroepsjournalisten in België (AVBB), dit met het oog op behandeling door haar deontologische 
instanties, alsmede aan de hoofdredacteur van het betrokken medium” wanneer een 
beroepsjournalist de afspraken met betrekking tot de gehanteerde techniek niet zou honoreren.450 
Om die reden stelt de omzendbrief ook als principe voorop dat de informatieverstrekking tijdens het 
vooronderzoek uitsluitend kan gebeuren aan beroepsjournalisten die onder toezicht staan van de 
AVBB.451  

 
                                                 
 
448  Zie de nota “Pers en justitie. Bespreking met de hoofdredacteurs van de geschreven en de audiovisuele pers en de AVBB” 

(18 november 1998) onder voorzitterschap van de minister van justitie. 
449  Gezamenlijke omzendbrief COL 7/99 van 30 april 1999 van de minister van Justitie en het College van procureurs-

generaal betreffende de informatieverstrekking aan de pers door de gerechtelijke overheden en de politiediensten 
gedurende de fase van het vooronderzoek. Die omzendbrief geeft uitvoering aan de artikelen 28 quinquies §3 en 57§3 Sv. 
(ingevoerd door de wet Franchimont), met als doel om enerzijds het gerecht tot een grotere mededeelzaamheid te bewegen 
ten overstaan van de verdachte en diens advocaat én ten aanzien van de pers, maar anderzijds ook om het gerecht af te 
schermen in de fase die de openbare terechtzitting voorafgaat. Over de omzendbrief zie o.a. P. DELTOUR, “De circulaire 
Van Parys: het gerecht praat weer met de pers”, De Journalist 1999, afl. 3, 9-13; C. DOUTRELEPONT, “Les relations entre la 
justice et la presse. Evolution depuis la Loi Franchimont”, Journ. proc. 1999, afl. 371, 18-21 ; D. VOORHOOF, “Misdaad- en 
justitieberichtgeving: de steeds nadrukkelijker roep om meer verantwoordelijkheidsbesef in de journalistiek”, Orde van de 
dag 2001, afl. 14, 36; D. VOORHOOF, “De wet Franchimont en de persvoorlichting door het parket: de omzendbrief van de 
minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal”, Journ. proc. 1999, afl. 372, 12-13 en B. VANLERBERGHE, 
“De nieuwe richtlijn pers-gerecht, een stap naar een grotere openheid van justitie”, Auteurs & Media 2001, afl. 1-2, 9-17. 

450  Overigens draaide dat soort meldingen aan de Raad voor Deontologie en – nu – aan de Vlaamse Raad voor de Journalistiek 
zelden op een terechtwijzing van de journalist of redactie uit. 

451  Daarop is nogal wat kritiek mogelijk: ten eerste voor wat betreft de uitsluiting van niet-beroepsjournalisten en ten tweede – 
en vooral – voor wat betreft de koppeling aan het lidmaatschap van de AVBB. Verderop in de omzendbrief wordt duidelijk 
dat het de bedoeling is dat de overtredingen van de omzendbrief door de PK of perswoordvoerder aan de deontologische 
organen zouden worden gemeld. De vraag is echter of daarom het lidmaatschap van de AVBB moet worden opgelegd. 
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Die stelregel vormde een belangrijke erkenning van de deontologische structuren van de AVBB.452 
Die was dan ook nauw betrokken geweest bij de opstelling van de omzendbrief.453  

WETSVOORSTEL RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK - Ondertussen bleef men vanuit de federale politiek wel 
degelijk de verdere evoluties met betrekking tot de journalistieke zelfregulering opvolgen. Daarbij 
rees steeds meer de vraag of de wetgever niet actiever zou moeten tussenkomen in de ondersteuning 
van het toezicht op de journalistieke deontologie. Na zijn aftreden als minister, zette De Clerck als 
parlementslid in 2000 het dossier opnieuw op de agenda door een wetsvoorstel voor een wettelijk 
omkaderde Raad voor de Journalistiek in te dienen. Dat voorstel komt hierna ter sprake. Eerst wordt 
echter het advies aangehaald dat de Gentse professor mediarecht Dirk Voorhoof in 1997 
voorbereidde. Zoals we zullen zien, leunt dit voorstel het meest aan bij de vorm die de Vlaamse 
Raad voor de Journalistiek uiteindelijk in 2002 zou krijgen. Geopteerd zou worden voor een Raad 
voor de Journalistiek die op een zelfregulerende leest was geschoeid.454 

1.2. Concrete plannen voor de oprichting van een Raad voor de Journalistiek 

1.2.1. Advies Voorhoof in verband met de oprichting van een Raad voor de Journalistiek (1997) 
PROBLEEMSTELLING - In zijn rapport op vraag van de minister van Justitie schetst Voorhoof treffend 
het dilemma waarvoor de overheid geplaatst wordt in haar optreden ten aanzien van de journalistiek 
en de media. Enerzijds is er de constante vaststelling dat zowel de vigerende wettelijke bepalingen 
als de bestaande journalistieke zelfregulering tekort dreigen te schieten in termen van handhaving 
en afdwingbaarheid. De overheid kan wat dat betreft niet passief blijven toekijken wanneer de 
journalistiek fundamentele grenzen overschrijdt. Maar anderzijds is een te sterke inmenging in de 
persvrijheid evenmin wenselijk. “Aldus bevindt de overheid zich in een moeilijke situatie geplaatst, 
gewrongen als het ware tussen een onwenselijk ‘interventionisme’ en een onhoudbaar 
‘abstentionisme’”.455  

Voorhoof dringt aan op een spaarzame rol voor de overheid. De bestaande beperkende wetgeving, 
in combinatie met het rechterlijk toezicht, moet in zijn ogen volstaan. Noch een verstrakking van de 
wetgeving, noch een bij wet opgerichte geschillenraad of bijzondere rechtsprocedure zijn wenselijk. 
In plaats van zelf de regels van deontologie uit te vaardigen of de oprichting van deontologische 
organen te bewerkstelligen, moet de overheid zich beperken tot het geven van stimuli die de 
journalistieke zelfregulering ondersteunen en optimaliseren.456 

OPINIERAAD BUITEN WETTELIJK KADER - Het voorstel van Voorhoof opteert met andere woorden voor 
een opinieraad zonder wettelijke basis, die anderzijds wel een ruime samenstelling zou krijgen van 
journalisten, uitgevers, omroepen en hoofdredacteurs, “teneinde alle media-actoren voor hun 
verantwoordelijkheid te plaatsen”. Voorhoof kaderde de nieuwe ‘persraad’ in een vzw ‘Raad voor 
de Journalistiek’ waarin al de genoemde partijen zouden participeren. De Raad voor de 
Journalistiek zelf zou worden voorgezeten door een (ere)magistraat en naast de leden van de vzw 
ook externen kunnen betrekken bij zijn werking. Naast de concrete Raad voor de Journalistiek werd 
ook voorzien in de aanstelling van een Ombudsman voor de Media, die preventief zou werken door 

 
                                                 
 
452  D. VOORHOOF, “Misdaad- en justitieberichtgeving: de steeds nadrukkelijker roep om meer verantwoordelijkheidsbesef in 

de journalistiek”, Orde van de dag 2001, afl. 14, 36. 
453  Ook de huidige Vlaamse Raad voor de Journalistiek verwees in zijn beslissingen al enkele malen naar de omzendbrief. Zie: 

RvJ nr. 2003-02, L. Nuyts, woordvoerster van het parket in Antwerpen, t. Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet, 12 juni 
2003; RvJ nr. 2004/03, Alain Bloch t. Douglas De Coninck, 11 maart 2004. 

454  Voor de volledigheid weze nog vermeld dat de Senaat naar aanleiding van de viering van 175 jaar België vijf zittingen 
organiseerde rond het thema  “Burgerschap en media (een plechtige zitting op 10 mei 2005 werd voorafgegaan door vier 
werksessies: Pluralisme in de media, Media en vrijheid van meningsuiting, Multiculturaliteit en de media en 
Mediavorming).  

455  D. VOORHOOF, “Verslag aan de minister van justitie – Deel 3: naar een raad voor de journalistiek in België?”, 7. 
456  D. VOORHOOF, “Verslag aan de minister van justitie – Deel 3: naar een raad voor de journalistiek in België?”, 9. 



Deel 3. Journalistieke zelfregulering in België & Vlaanderen 

 

 591

op de eerste lijn dringende problemen en vragen op te lossen of waar nodig te bemiddelen. Samen 
zouden zij niet alleen instaan voor het toezicht op de journalistieke deontologie, maar ook allerlei 
initiatieven kunnen ontwikkelen voor een betere naleving van en permanent overleg over de 
journalistieke deontologie. Voorhoof opperde verder ook de mogelijkheid om het nieuwe orgaan 
een rol toe te bedelen in de nieuwe regelgeving omtrent het recht van antwoord die op dat ogenblik 
zowel op het federale als op het regionale niveau in de maak was.  

De nota maakte ook opnieuw melding van de mogelijkheid om de naleving van de journalistieke 
deontologie als voorwaarde te stellen voor het behoud van de titel van beroepsjournalist zoals 
geregeld in de wet van 30 december 1963, zoals dat op het senaatscolloquium nog namens de 
AVBB was voorgesteld.457 Dat zou de Raad de mogelijkheid geven om bij ernstige en 
herhaaldelijke inbreuken de erkenningscommissie voor te stellen om de erkenning van de in 
gebreke blijvende beroepsjournalist in te trekken. Een dergelijke suggestie veronderstelde wel een 
grondige herziening van de wet van 1963, niet alleen wat de beroepsjournalisten in de strikte zin, 
maar ook voor de groepen van journalisten die nu door de wet worden uitgesloten (meer bepaald de 
journalisten bij de gespecialiseerde pers of journalisten in bijberoep). 

REACTIES - De voorstellen van Voorhoof werden globaal gezien positief onthaald in journalistieke 
kringen.458 In het jaarverslag 1997 van de Raad en het College voor Deontologie noemde de 
voorzitter van de Raad voor Deontologie het een “belangrijk advies” en “een interessante en nuttige 
aanzet om een overleg met de Minister van Justitie te stofferen”. Ondertussen was namelijk ook een 
wetsvoorstel ingediend dat de Raad binnen een wettelijk kader zou plaatsen (zie punt 1.2.2.). 
Tijdens een gezamenlijke vergadering van de Raad en het College voor Deontologie en de Raad van 
Bestuur van de AVBB werden beide voorstellen aan elkaar afgewogen. De voorkeur ging daarbij uit 
naar de inrichting van een Raad voor de Journalistiek naar het ‘model Voorhoof’.  

BEZORGDHEDEN - Toch bleven er een paar punten van bezorgdheid bij de vertegenwoordigers van de 
journalistenvereniging. Een eerste belangrijke zorg betrof de financiering van de Raad. Het voorstel 
van Voorhoof liet dit punt open door te voorzien in “financiering door de media-actoren zelf, 
mogelijks aangevuld met financiële middelen vanwege de overheid 
(federaal/gemeenschapsoverheid)”. Vanuit de journalistenvertegenwoordiging volgde evenwel 
meteen de bedenking dat de sector onmogelijk zelf kon instaan voor de financiering van de 
werking. Een tweede, voortdurend terugkerend punt van bekommernis betrof de scheidingslijn 
tussen recht en deontologie. Hoewel het in acht nemen van dit onderscheid tot de doelstellingen van 
het voorstel Voorhoof behoorde, overheerste bij de vertegenwoordigers van de journalisten de vrees 
dat de procedure voor de Raad gebruikt zou kunnen worden als testcase of inspiratiebron voor een 
latere procedure tot schadevergoeding voor de rechtbank. In journalistenkringen werd dan ook 
gezocht naar juridische technieken om de Raad voor de Journalistiek exclusief bevoegd te maken 
voor de beslechting van geschillen die betrekking hebben op de journalistieke deontologie. Daarbij 
werd onder meer gedacht aan instrumenten als een afstand van vorderingsrecht of de omvorming 
van de Raad voor de Journalistiek tot een arbitrage-instantie.459 Een derde punt dat nadere 
opheldering vereiste was de bevoegdheid van de nieuwe Raad ten aanzien van niet-
beroepsjournalisten en de relatie tussen de Raad en de erkenningscommissie.  

Voor een aantal van de voorstellen van professor Voorhoof bleek de tijd bovendien nog niet rijp. De 
oprichting van een afzonderlijke ombudsdienst werd op dat ogenblik als overbodig afgedaan. Ook 
de idee om de adviezen een grotere openbaarheid te geven, stuitte nog op verzet. Men prefereerde 
een systeem waarbij de Raad dossier per dossier zou kunnen beslissen over de al dan niet 
 
                                                 
 
457  D. VOORHOOF, “Verslag aan de minister van justitie – Deel 3: naar een raad voor de journalistiek in België?”, 18. 
458  Zie Verslag van de vergadering van de Raad voor Deontologie, 11 februari 1998 (intern document AVBB). 
459  De Zwitserse Persraad verplicht klagers om in hun klachtbrief te vermelden of er in verband met de voorgelegde klacht 

gerechtelijke procedures hangende zijn of overwogen worden. (artikel 8,3 werkingsreglement Zwitserse Raad). 
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openbaarmaking van het advies. Een derde belangrijk punt van aarzeling betrof tot slot de 
samenstelling van de op te richten Raad voor de Journalistiek. Op dat punt zijn de eerste tekenen 
van een mentaliteitswijziging voelbaar. Lange tijd werd binnen de journalistenvereniging de stelling 
verdedigd dat de bewaking van de deontologie in eigen hand moest worden gehouden en dus louter 
door beroepsjournalisten diende te gebeuren. Op het senaatscolloquium dook voor het eerst de 
voorzichtige suggestie op om het voorzitterschap van de Raad toe te vertrouwen aan een magistraat. 
In het advies Voorhoof wordt een stap verder gezet: de Raad zou er niet alleen voorgezeten worden 
door een magistraat, maar ook verder bestaan uit leden van de vzw en externe leden. Hoewel 
Voorhoof geen verhoudingen voorstelde, werd het aandeel van de externen in de eerste reacties 
binnen de journalistenvereniging meteen tot een minimum herleid: “Als externen worden twee ex-
magistraten of één magistraat en één academicus aanvaard, zonder stemrecht en met voornamelijk 
bevoegdheid betreffende de procedure”. De Raad zou voor het overige bestaan uit journalisten en 
“hoofdredacteurs (als vertegenwoordigers van de uitgevers)”.460 In de daaropvolgende jaren zou 
blijken dat deze houding niet kon worden volgehouden. De Raad voor de Journalistiek uit 2002 
heeft dan ook een volledig gemengde samenstelling gekregen, met een paritaire vertegenwoordiging 
van de journalisten, de mediadirecties én het publiek.461 

1.2.2. Wetsvoorstel vzw Raad voor de Journalistiek 
Op initiatief van oud-minister van justitie De Clerck dienden vier CVP Kamer-leden begin 2000, 
mede na overleg met de AVBB, een wetsvoorstel in tot oprichting van een Raad voor de 
Journalistiek.462 Anders dan in het voorstel van prof. Voorhoof opteert het wetsproject voor een 
wettelijk omkaderde Raad voor de Journalistiek. Toch benadrukt het ook dat de mediasector zoveel 
mogelijk zelf de professionele spelregels moet bepalen en handhaven.463 Het voorstel stelt letterlijk: 
“Het is evenwel evident dat de overheid zich niet in de plaats moet stellen van de journalistieke 
sector zelf, maar zoveel mogelijk impulsen moet geven opdat de deontologie en de zelfregulering 
inhoudelijk en structureel verder vorm zouden krijgen.” De concrete werking, invulling en 
bevoegdheidsbepaling van het orgaan moet dan ook prioritair bij de beroepsgroep blijven. 
Niettemin ziet het voorstel een wettelijke onderbouw voor de Raad voor de Journalistiek als een 
“noodzakelijk instrumentarium om de uitbouw, richting en – afdwingbare en uitvoerbare – controle 
van de journalistieke deontologie te verzekeren’.  

De belangrijkste opdrachten die het wetsvoorstel aan de Raad toevertrouwde, waren: te waken over 
de toepassing en de naleving van de beroepsdeontologie van de journalist, de journalistieke 
deontologie te bevorderen, te bestuderen en daarover overleg te plegen en een deontologische code 
voor de journalist op te stellen.464 Zoals gesuggereerd op het senaatscolloquium en in het “voorstel 
Voorhoof”, voorzag het wetsvoorstel in de mogelijkheid om geschillen inzake het recht van 
antwoord aangaande de geschreven pers te laten beslechten door de Raad. Die zou in dat geval op 
vraag van de partijen kunnen optreden als arbitrage-orgaan, onder voorzitterschap van een 
magistraat. Om de Raad te ondersteunen in zijn opdrachten wordt ook het voorstel voor een 
ombudsdienst voor de media opnieuw opgevist.  

 
                                                 
 
460  Verslag van de vergadering van de Raad voor Deontologie, 11 februari 1998 en Vergadering van de Raad en het College 

voor Deontologie en de Raad van Bestuur van de AVBB ter bespreking van het advies VOORHOOF, 25 maart 1998 (interne 
documenten AVBB). 

461  Zie ook de verslagen van de vierde massamediaconferentie van de Raad van Europa, waarin de ministeriële 
vertegenwoordigers van de lidstaten benadrukken dat de meest succesvolle persraden diegene zijn waarin niet alleen 
professionelen uit de mediawereld zitting hebben, maar ook vertegenwoordigers van publiek of juristen die bijdragen tot de 
ontwikkeling van rechtspraak door normverfijning. 

462  Voorstel van wet tot oprichting van een Raad voor de Journalistiek en tot wijziging van de wetgeving betreffende de 
erkenning en bescherming van de titel van beroepsjournalist, wat de journalist in bijberoep betreft, Kamer, nr. 0365/001, 3. 

463  Ibid., 3. 
464  Artikel 4 wetsvoorstel. 
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Het voorstel vertoonde heel wat gelijkenissen met het voorstel dat Voorhoof eerder had uitgewerkt. 
Zo deelden beide de basisoptie om de Raad voor de Journalistiek te ontvoogden van de exclusieve 
journalistieke inbreng en uit te breiden met externen, onder voorzitterschap van een magistraat. 
Toch waren er enkele fundamentele verschilpunten. In de hypothese van het wetsvoorstel, zou de 
Raad niet langer op volledige vrijwilligheid berusten, maar wordt opgelegd door een wettelijk 
kader. Daarmee zou de overheid de zorg voor de journalistieke deontologie voor een deel uit 
handen nemen van de beroepsgroep. Een tweede belangrijk verschil, was dat het wetsvoorstel de 
actieradius van de wettelijk onderbouwde Raad noodzakelijkerwijze beperkte tot de journalisten van 
de dag- en weekbladen, de filmjournaals en de persagentschappen. Het toezicht op de audiovisuele 
media viel immers buiten het bereik van de federale wetgever en zou dus niet in de nieuwe 
wetgeving kunnen worden betrokken.465  

Daarnaast zou de Raad voor de Journalistiek, zoals die voorzien in het voorstel, de mogelijkheid 
krijgen om sancties uit te spreken. Het instrumentarium is gelijkaardig aan dat van de 
Geschillenraad: hij kan overgaan tot een vermaning van de journalist, maar ook van de 
hoofdredacteur of de uitgever. De Raad kan ook besluiten dat zijn uitspraak moet worden 
gepubliceerd in het betrokken medium. Bij zware en herhaalde overtredingen kan de Raad het 
dossier van de betrokken journalist overmaken aan de erkenningscommissie van 
beroepsjournalisten. Die zou dan eventueel de mogelijkheid krijgen om de titel beroepsjournalist 
van de betrokkene tijdelijk of definitief in te trekken. Om dit mogelijk te maken moet het naleven 
van de deontologische code ingeschreven worden in de wet van 1963 als voorwaarde om de titel 
van beroepsjournalist te krijgen en te houden. De AVBB was trouwens al vragende partij voor een 
wijziging in die zin op het senaatscolloquium van 1995.466  

Hoewel de beroepsvereniging aanvankelijk zeker niet afwijzend stond ten aanzien van de piste van 
zelfregulering binnen een wettelijk kader, legt zij in latere documenten toch sterk de nadruk op de 
bezwaren tegen het wetsvoorstel. Enerzijds vindt zij dat het voorstel te weinig de overige media-
actoren responsabiliseert bij de werking, besluitvorming en mogelijke sancties. Daarbij vreest zij 
dat een nieuw wettelijk kader zal leiden tot een verzwaring van de verantwoordelijkheid van 
journalisten en een stijging van het aantal juridische procedures tegen journalisten. Tot slot 
benadrukt zij dat het voorstel slechts een halve raad in het leven roept doordat het alleen de 
schrijvende pers viseert. Op die manier wordt het voorstel al bij voorbaat uitgehold en komt men tot 
“een onwerkbare verknipping van de journalistieke deontologie. Een ‘halve’ Raad voor de 
Journalistiek is in dat geval niet beter dan helemaal geen raad”. 

2. Stimulansen van op het Vlaamse niveau 
Ondertussen werd het thema van de journalistieke zelfregulering, -controle en –sanctionering ook 
opgepikt op het Vlaamse niveau. Vanaf het einde van de twintigste eeuw zouden het zelfs vooral de 
Vlaamse bestuursorganen zijn waarbinnen actief werd nagedacht over de bewaking van de 
journalistieke deontologie. De Vlaamse bestuursorganen maakten daarvoor gebruik van 
verschillende instrumenten. In de eerste plaats lagen zij uiteraard aan de basis van de decretale 
regels voor de audiovisuele media die in hoofdstuk één werden toegelicht. Voor de geschreven pers 
kaderden zij hun tussenkomst in de bevoegdheid aangaande de steun aan de pers.  

PREVENTIEVE ZELFREGULERING - Vermeldenswaard is vooreerst dat de Vlaamse regering haar 
bevoegdheid inzake steun aan de dagbladpers aangreep om vormen van preventieve zelfregulering 
te stimuleren. Op 27 juli 1998 werd voor het eerst een protocol met de Vlaamse 
geschrevenperssector afgesloten. Daarin werd met de sector afgesproken dat op drie terreinen naar 

 
                                                 
 
465  Toelichting bij artikel 2 van het wetsvoorstel. 
466  F. VOETS, “L’éthique des médias: alibi ou piège”, in X. (ed.), Justitie en Media. Referaten van het colloquium 

georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, Brussel, Senaat, 1995, 169. 
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samenwerkingsvormen tussen de Vlaamse overheid en de geschrevenperssector zou worden 
gezocht, waaronder: “3°) het uitbouwen door de Vlaamse regering van een volwaardige 
journalistenopleiding o.m. in samenwerking met de Vlaamse geschrevenperssector, de andere 
Vlaamse media-actoren en de onderwijs- en opleidingswereld”. In latere jaren zou de 
overheidssteun aan de pers zich zoals gezegd ook gaan richten op de bescherming van het 
‘menselijke archief’ van redacties. 

ZELFREGULERING IN BELEIDSDOCUMENTEN - Het Vlaamse regeerakkoord van 1999 drong bij uitgevers 
en journalisten aan op de opstelling van redactiestatuten en op een geregelde evaluatie, bijsturing en 
bekendmaking van de journalistieke codes.467 In zijn Beleidsnota Media 1999-2004 hernam de 
toenmalige Vlaamse minister voor de media, Van Mechelen, deze speerpunten, vanuit de 
overtuiging dat "het spanningsveld dat bestaat tussen commerciële belangen en journalistieke 
belangen niet over het hoofd kan worden gezien” en dat “infotainment meer en meer opduikt, ook in 
de kranten”. Als bijzondere aandachtspunten worden in die Beleidsnota verder genoemd: 
“intellectuele eerlijkheid en voorzichtigheid onder alle journalisten, respect voor de privacy, meer 
zelfregulering, uitbouw van een volwaardige opleiding en continue scholing, uitwisselingsprojecten, 
deontologische code en geëigend redactiestatuut”. Tot slot werd ook de versnippering van de 
regelgevende en regelbewakende partners op het gebied van media en informatie aangekaart.468 De 
oproep werd herhaald in de opeenvolgende Beleidsbrieven media. De Beleidsbrief Media 2000 
bracht voor het eerst de oprichting van een “Raad voor de Journalistiek” onder de aandacht. De 
Beleidsbrief beklemtoonde sterk het zelfregulerend karakter van de Raad. Met het oog op de 
installatie van deze nieuwe Raad werd de werkingssubsidie aan de VVJ, een drijvende kracht achter 
oprichting, verhoogd met 2 miljoen frank. Ook in de daaropvolgende jaren zou de Vlaamse 
mediaminister herhaaldelijk zijn steun betuigen aan het principe van een breed gedragen, 
zelfregulerende Raad voor de Journalistiek.469 

VLAAMS PARLEMENT - De discussie op het Vlaamse niveau werd ook sterk aangedreven vanuit het 
Vlaams Parlement. De (voormalige) voorzitter van het Vlaams Parlement schoof bij zijn aantreden 
de responsabilisering van de media uitdrukkelijk naar voor als een noodzakelijk aspect van politieke 
vernieuwing.470 Hij pleitte op dat ogenblik onder meer voor de oprichting van een vzw “Raad voor 
Journalistieke Deontologie” binnen een wettelijk kader. Het zou echter vooral de mediacommissie 
van het Vlaams Parlement zijn die het debat van nabij zou opvolgen. In 2000 organiseerde de 
mediacommissie “naar aanleiding van een aantal incidenten in verband met de rol van de media in 
bepaalde dossiers” twee hoorzittingen, één omtrent kwaliteit en één omtrent deontologie471, waarin 
journalisten, mediadeskundigen, hoofdredacteurs, uitgevers, producenten en omroepen aan het 
woord kwamen over hun verantwoordelijkheid bij het “deontologisch handelen” van en in de 
media.  

RESOLUTIE OVER DEONTOLOGIE - De reflectie in het Vlaams Parlement werd twee jaar later nog eens in 
herinnering gebracht in een Resolutie betreffende de deontologie van de media waarin het 
Parlement zeer duidelijk zijn steun verklaarde aan zelfregulering in het algemeen en de plannen 
voor een Raad voor de Journalistiek in het bijzonder. De door de plenaire vergadering 
goedgekeurde resolutie erkent uitdrukkelijk het principe van zelfregulering. Het meest aangewezen 

 
                                                 
 
467  Regeerakkoord Vlaamse regering van 8 juli 1999. 
468  D. VAN MECHELEN, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Beleidsnota Media 1999-2004, Parl. 

St. Vl. Parl. 1999-00, nr. 153/1, 45-46. 
469  Antwoord van de mediaminister: Actuele vraag van J. STASSEN tot D. VAN MECHELEN, Vlaams Minister van Media, over 

de deontologie in de Media naar aanleiding van de affaire-Dedecker, Hand. Vl. Parl. 2001-2002, 23 januari 2002, nr. 118. 
470  N. DE BATSELIER, Voorstellen aan het Vlaams Parlement voor de krachtlijnen van het beleid 1999-2004 van het Vlaams 

Parlement, overgemaakt aan de leden van het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement op 15 december 1999, 21-24.  
471  Voorstel van Resolutie (C. DECALUWE c.s.) betreffende maatregelen ter bevordering van kwaliteit in de media. Hoorzitting 

23 maart 2000 – Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 1999-00, nr. 110/2 en Hoorzitting betreffende deontologie in de Media – 
Verslag, 30 maart en 4 mei 2000, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1. 
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instrument daarvoor is een “Raad voor Journalistiek”, waarin naast de journalist ook de uitgever, de 
directie, de hoofdredacteur, de producent, de omroepen en vertegenwoordigers van de samenleving 
een rol spelen in het deontologische proces.472 Tegelijk vroeg de Resolutie de Vlaamse regering om 
het initiatief financieel te ondersteunen en “alle openbare en private media” aan te moedigen om 
constructief mee te werken aan de oprichting.473 De Resolutie raakte zonder al te veel problemen 
door de mediacommissie van het Vlaams Parlement. Geen enkel lid maakte bezwaar tegen 
de principiële keuze voor zelfregulering.474 

WETGEVING - Ook in zijn wetgevend werk zou het Vlaams Parlement rekening houden met en ruimte 
laten voor zelfregulerende initiatieven.475 Het Parlement zag zelf af van de mogelijkheid om een 
decretaal kader te scheppen voor een nieuw op te richten Raad voor de Journalistiek. Onder meer 
tijdens de hoorzittingen over deontologie in de mediacommissie was gebleken dat daar zowel onder 
mediajuristen als bij de betrokkenen veel weerstand tegen bestond.476 Maar de voorbije jaren gaf het 
Vlaams Parlement in zijn decreten wel erkenning aan de journalistieke zelfregulering. Dat is in de 
eerste plaats het geval voor het Vlaams decreet inzake Recht van antwoord. De uitsluitende 
bevoegdheid van de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om geschillen inzake het recht 
van antwoord te behandelen, doet volgens het decreet geen afbreuk aan de mogelijkheid om het 
geschil aan een bevoegd orgaan van de sector voor te leggen (zoals een Raad voor de Journalistiek 
of de Vlaamse Geschillenraad). In de toelichting bij het voorstel van decreet werd daaraan 
toegevoegd dat dit orgaan “algemeen erkend (zou) moeten zijn en het vertrouwen (zou) moeten 
genieten zowel van de sector als van de burgers. Er wordt gesuggereerd om de klachtenbehandeling 
toe te vertrouwen aan een dergelijk orgaan”.477 

VLAAMSE MEDIAREGULATOR - De belangrijkste bijdrage van het Vlaams Parlement tot de slaagkansen 
van de vernieuwing van het deontologisch toezicht gebeurde echter bij de oprichting van de 
Vlaamse Mediaregulator, waarmee de overlappende bevoegdheid tussen de Vlaamse Geschillenraad 
voor Radio en Televisie en de op dat moment reeds opgerichte Vlaamse Raad voor de Journalistiek 
werd teruggeschroefd.   

§2. Initiatieven vanuit of met inbreng van de journalistiek en de journalistenvereniging 

In het licht van de aanzwellende kritiek op het functioneren van de media, alarmerende studies over 
een daling van de geloofwaardigheid bij het publiek, en de pogingen om van buitenuit een 
bewakingsmodel voor de journalistieke deontologie te ontwerpen dat zo nodig via wettelijke weg 
zou worden opgelegd, werden in verschillende mediabedrijven vanaf het midden van de jaren 
negentig diverse ‘media accountability systems’ uitgetest en uitgebouwd. Sommige mediadirecties 
breidden de interne opleidings- en bijscholingsinitiatieven uit. Zo kondigde de Rug aan een 

 
                                                 
 
472  De noodzakelijke betrokkenheid van alle media-actoren, deed de initiatiefnemers van de resolutie in eerste instantie 

aandringen op een ‘Raad voor Media-deontologie’, maar in de uiteindelijke resolutie wordt de voorkeur gegeven aan de 
terminologie die de journalistenvereniging zelf vooropstelt: ‘Raad voor Journalistiek’. 

473  Parl. St. 2001-2002, 1026/1. 
474  Voorstel van Resolutie (J. VERMEULEN, M. KEULEN, D. VANDENBOSSCHE, A. DENYS en M. HERMANS) betreffende de 

deontologie van de media - Verslag, 13 maart 2002, Parl. St. Vl. Parl. 2001-02, 1026/3. 
475  Decr. Vl. Parl. 18 juli 2003 houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en 

de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, wat de invoering betreft van het recht op informatie via radio en televisie en 
houdende instelling van een recht van antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie, B.S. 3 
september 2003. 

476  L. NEELS op de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media, 30 maart en 4 mei 2000, Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 
2000-01, nr. 683/1, 11-12. 

477  Voorstel van Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de 
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, wat de invoering betreft van het recht op informatie via radio en televisie en 
houdende instelling van een recht van antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie, Parl. St. 
Vl. Parl., nr. 52/1, 4. 
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wekelijkse opleidingsronde te zullen organiseren voor nieuwe werknemers.478 Met de steun van 
mediabedrijven of individuele journalisten werden ook nieuwe externe opleidingen opgericht. 
Hierna beperken we ons tot enkele voorbeelden van initiatieven die in die periode op het 
redactionele niveau werden genomen. Daarna keren we in punt twee terug naar de collectieve 
regulering.  

1. Initiatieven op redactioneel niveau 
EERSTE ROL VOOR HOOFDREDACTEUR - Het eerste – en volgens sommigen ook het laatste – niveau 
waarop de bewaking van de journalistieke deontologie plaatsvindt, is uiteraard dat van de eigen 
redactie. Centraal daarin staat de figuur van de hoofdredacteur, die al dan niet via uitgewerkte 
procedures, de eerste verantwoordelijke is voor de discussie over en implementatie van de 
journalistieke deontologie op de werkvloer. 

BIJKOMENDE INITIATIEVEN - De verhoogde aandacht voor het journalistieke handelen deed heel wat 
redacties rond het midden van de jaren negentig bijkomende initiatieven ontwikkelen. Ook volgens 
De Morgen-commentator Yves Desmet werd “nooit eerder in het journalistieke milieu zoveel 
gepraat over deontologie en correcte berichtgeving, nooit eerder zijn op zovele redacties initiatieven 
genomen inzake deontologische codes en de afdwingbaarheid ervan. Nooit eerder is er zo’n 
bereidheid getoond om gemaakte fouten recht te zetten”.479 Voor de audiovisuele media werden die 
inspanningen (zoals verhaald in hoofdstuk één) opgelegd via decretale weg. We gaan hier dan ook 
vooral in op een aantal voorbeelden uit de schrijvende pers. De meest zichtbare uitingen van 
vernieuwde elan waren de redactie van nieuwe redactionele codes, de (verdere) uitwerking van 
interne deontologische bewakingsmechanismen en een verhoogde responsiviteit ten aanzien van het 
publiek. Maar er waren ook minder zichtbare effecten, zoals bijvoorbeeld de verhoging van 
kwaliteits- en professionaliteitsvereisten bij de recrutering van nieuw personeel, met name in de 
lokale en regionale pers.480 Hoewel de zelfregulering op bedrijfsniveau buiten dit onderzoek valt, 
stippen we hierna twee concrete voorbeelden aan van redactionele initiatieven uit die periode.481 
Deze staan uiteraard naast tal van andere voorbeelden in andere mediabedrijven. 

De krant De Morgen maakte in maart 1998 school door een advies van de Raad voor Deontologie 
integraal te publiceren, ook al was zij daar niet toe verplicht.482 Op een open redactieraad eerder die 
maand had de redactie overeenstemming bereikt over zeven concrete aanbevelingen die de 
medewerkers moesten helpen om het hoofd koel te houden in de stormen van kritiek die de krant in 
die periode over zich heen kreeg.483 Nadat de krant onder vuur was komen te liggen om haar 
berichtgeving over de nevendossiers in de zaak Dutroux werd de redactiestructuur herbekeken en 
kwam er ook een interne deontologische raad.484 Begin april 2004 introduceerde De Morgen een 
“Correctie”-rubriek op de pagina met de lezersbrieven waarin “feitelijke fouten direct (kunnen) 
worden verbeterd”. Vernieuwend was de aanstelling van een ombudsman vanaf 1 april 1998. 

 
                                                 
 
478  Zie P. BAERT op de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media, o.c., 29.  
479  Y. DESMET, “Pleidooi pro domo”, De Morgen 30 mei 1998.  
480  B. GREVISSE, “Autorégulation et pratiques journalistiques”, in A. STROWEL en F. TULKENS, Prévention et réparation des 

préjudices causés par les médias, 1998, 21-37. 
481  Er waren ook individuele initiatieven. In dat verband werd al gewezen op de vele publicaties door middel waarvan 

journalisten deelnemen aan het debat over een performante journalistieke zelfregulering. Maar opmerkelijk was 
bijvoorbeeld ook een website van Le Soir journalist Alain Guillaume waarop hij het voornemen aankondigde om teksten te 
verzamelen en verspreiden met betrekking tot de journalistieke ethiek. www.a-guillaume.net. 

482  De Morgen 10 maart 1998 (zie verder bij de bespreking van de Raad en het College voor Deontologie) 
483  In een interne nota nam de redactie zich onder meer voor om sereen te reageren op de kritieken, maar drong ook aan op een 

‘niet aflatende bezetenheid voor precisie, check en dubbelcheck, woord en wederwoord’. De journalistieke bronnen, ook al 
zijn het die van de concurrentie, worden in de aanbevelingen heilig genoemd. Fouten moeten worden rechtgezet op een 
wijze die in verhouding staat tot het oorspronkelijke artikel. Kop, onderkop en foto moet in de eerste plaats representatief 
zijn, de spektakelwaarde mag geen criterium zijn. 

484  “De Morgen in tegenlicht” (Hugo De Ridder), De Morgen 1 december 1998. 
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Ombudsman Dirk De Wilde stelde zich voor in de krant van 28 maart 1998 als “direct 
aanspreekpunt voor u op de redactie” en “uw luisterend oor en verdediger op de redactie”. Hij 
citeerde daarbij de eerste paragraaf van het protocol tussen de ombudsman en de hoofdredactie: “De 
ombudsman doorbreekt namens de lezer de beschermingsgordel die een redactie bewust of 
onbewust rond zichzelf aanlegt. De ombudsman vangt alle klachten van lezers op over de inhoud 
van en de algemene beeldvorming rond de krant. Hij treedt verder op wanneer lezers zich door de 
artikels in de krant geschaad voelen.” Bij die opdracht zou de ombudsman moeten adviseren en 
bemiddelen, maar zonder dat hem enig formeel gezag of beslissingsmacht toekomt. Dat alles moest 
gebeuren vanuit een hoger doel: “De ombudsfunctie moet ook bijdragen tot een nog zorgvuldiger en 
correcter berichtgeving, geheel conform aan de deontologische en professionele regels van de 
kwaliteitsjournalistiek”.485 In de loop van 1998 verschenen enkele columns van de ombudsman 
waarin hij de lezers meer begrip trachtte bij te brengen voor de werking van de pers.486 In zijn 
tweede column gaf hij meteen ruiterlijk toe dat de krant die week enkele keren “uit de bocht” was 
gegaan.487 Ondanks de grote intenties verdween de column nog datzelfde jaar uit de kolommen.488 
Nog een opgemerkt initiatief van de krant De Morgen was de “Mededeling van hoofdredactie en 
redactieraad van De Morgen” die in 2001 op de voorpagina verscheen nadat Ludwig Verduyn 
noodgedwongen ontslag had genomen als hoofdredacteur van de krant omwille van zijn foutief 
gebleken berichtgeving over vermeende rekeningen bij KBLux van Minister van Financiën Didier 
Reynders.489  

De Standaard ging in dezelfde periode van start met een excuusrubriek waarin men zich ten aanzien 
van de lezers verontschuldigde voor fouten in de berichtgeving. Daarnaast publiceerde de kranten 
van de groep De Standaard/Het Nieuwsblad/De Gentenaar op 30 januari 1998 hun deontologische 
code om de lezers te laten weten “dat de journalisten begaan zijn met de deontologie van hun 
beroep. En dat ze zich willen afzetten tegen de dreigende verloedering van hun beroep in de richting 
van sensatie en van scheefgegroeide commercialisering”.490 De redactionele code was uitgewerkt in 
de schoot van de vzw Redactie, die alle journalisten van De Standaard en van Het Nieuwsblad/De 
Gentenaar verenigde en ook belast was met de verdere opvolging en verfijning van de code en het 
toezicht op de redactionele autonomie.491 De Code werd, evenals de telefoonnummers en e-
mailadressen van de redacteurs op de website van de krant geplaatst. Op die website werd ook 
uitgelegd hoe lezers kunnen reageren op een fout in de krant of op de website. De krant ging verder 
van start met een rubriek die de lezer– tegenwoordig onder de hoofding “Alles kan beter” - op de 
hoogte moest brengen van kleinere en grotere fouten in de berichtgeving.  

AFWEGING - Aan de uitwerking en formalisering van deontologische normen binnen één redactie zijn 
ontegensprekelijk voordelen verbonden op het vlak van snelheid en doeltreffendheid. De 

 
                                                 
 
485  D. DE WILDE en Y. DESMET, “Beste lezer”, De Morgen 28 maart 1998. 
486  D. DE WILDE, “Media zijn toeschouwers maar ook spelers”, De Morgen 8 september 1998. 
487  D. DE WILDE, “Leuke start voor grote en kleine klachtenbank”, De Morgen 7 april 1998. 
488  Naast hoger genoemde voorbeelden verschenen in de loop van 1998 nog diverse columns van zijn hand, zo onder meer: 

“Leuke start voor grote en kleine klachtenbank” (7 april 1998); “Ook krantenlezer werd kritisch consument” (14 april 
1998); “Kan journalistiek samengaan met zin voor nuance?” (28 april 1998); “Over poujadisme en andere moeilijke 
woorden” (5 mei 1998); “Een goede krant heeft goede lezers nodig, onder andere” (19 mei 1998); “De scheidingslijn 
tussen haat en liefde en tussen sensatie en emotie” (23 juni 1998); “Wie bepaalt hoe ver privacy van verdachte reikt?” (30 
juni 1998).  

489  De Morgen 12 mei 2001. De zaak gaf ook aanleiding tot een burgerrechtelijke veroordeling van de journalist en zijn bron, 
die had toegegeven de rekeninguittreksels die aan de basis lagen van het artikel in De Morgen te hebben vervalst (Rb. Luik 
7 mei 2002, Auteurs & Media 2002, afl. 4, 370). 

490  “Journalisten werken aan code. Reactie op toenemende kritiek op hun vak”, De Standaard 24 november 1997; “Standaard-
journalisten nemen deontologische code aan”, De Standaard 30 januari 1998.  

491  De Code is opgebouwd uit drie onderdelen: tien vuistregels, een geregeld geactualiseerd ‘duidingsregister’ met de concrete 
invulling van die regels aan de hand van concrete casussen en een overeenkomst tussen de vzw Redactie en de 
hoofdredactie over de toepassing van onze code. Het toezicht op de naleving van de code is in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van de hoofdredacteurs. Bij serieuze problemen kan de vzw Redactie tussenkomen. 
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verantwoording en sanctionering gebeurt op een onmiddellijk zichtbaar niveau. De nabijheid van de 
regelgever kan leiden tot een groter draagvlak en een grotere nalevingsbereidheid. Bovendien is het 
eenvoudiger om tot een gemeenschappelijke vaststelling van regels te komen binnen één 
redactiecultuur. Anderzijds bleken veel van deze initiatieven weinig transparant en vooral weinig 
duurzaam. Bovendien laten interne vormen van regulering zelden toe om ruimere problemen aan te 
kaarten. Op die manier kunnen interne mechanismen bijdragen tot een verdere fragmentering van de 
normen en opvattingen omtrent het journalistieke beroep.492  

Die problemen en begrenzingen van de interne, individuele zelfreguleringsinitiatieven zijn geen 
argumenten tégen dergelijke instrumenten, maar verantwoorden wel inspanning om daarnaast een 
collectieve vorm van zelfregulering voor het hele beroep in stand te houden.  

2. Initiatieven op het collectieve niveau  

2.1. De defederalisering van de AVBB in 1998 
UITBLIJVEN WET - Verkiezingen en onduidelijkheden over de bevoegde wetgever inzake 
journalistieke deontologie, zorgden ervoor dat er weinig beweging kwam in het wetsvoorstel dat 
een Raad voor de Journalistiek wilde installeren. Bovendien bleef de politiek bereid om de 
beroepsgroep de kans te geven om een eigen regeling op te zetten.  

INTERNE REORGANISATIE - De beroepsgroep en haar vereniging kampten evenwel zelf met de nodige 
problemen. Een zware domper voor de beroepsvereniging was het feit dat de Vlaamse 
dagbladuitgevers eind 1998 de nationale CAO opzegden die de sociale positie van de loontrekkende 
journalisten beheerste. Dat zorgde opnieuw voor gespannen verhoudingen tussen uitgevers en de 
AVBB die een constructief debat over de deontologie niet meteen ten goede kwamen. De AVBB 
verkeerde bovendien nog in een overgangsfase nu zij sinds het begin van dat jaar formeel 
gedefederaliseerd was. Die operatie kwam er vooral onder impuls van de Gemeenschappen. Zo had 
bijvoorbeeld de Vlaamse regering bij monde van de Vlaamse minister van Media aangegeven dat de 
betoelaging in het kader van de hulp aan de pers voortaan alleen nog zou worden verleend aan een 
autonome Vlaamse journalistenvereniging.493 Aan Waalse zijde werden soortgelijke eisen gesteld. 
Na een woelige overgangsperiode stemde een buitengewone algemene vergadering op 28 februari 
1998 in met de defederalisering van de vereniging.494 In de nieuwe structuur werd de AVBB 
behouden als centrale spreekbuis en onderhandelingspartner. Onder haar gemeenschappelijke 
koepel huizen voortaan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (VVJ) en haar Waalse 
tegenhanger, de Association des Journalistes Professionnels Francophones (AJP).495 Het 
lidmaatschap van de VVJ of AJP leidt automatisch tot het lidmaatschap van de Algemene 
Vereniging van Beroepsjournalisten in België/Association Générale des Journalistes Professionnels 
de Belgique (AVBB/AGJPB). Alle drie hebben zij tot voorwerp “de studie, bescherming en 
promotie van het beroep van journalist, alsook de verdediging van de belangen van hun leden”.496 
De verenigingen blijven dan ook nauw met elkaar verbonden. Zo is het Nationaal Secretariaat van 

 
                                                 
 
492  H. VAN GESSEL, “Raad als ijkpunt voor de discussie”, De Journalist (Ned.) 20 oktober 2000, afl. 19. 
493  P. DELTOUR, “Tussen administratie, vakbond en orde: de Vereniging van Beroepsjournalisten (AVBB-VVJ) anno 2000”, 

l.c., 7. 
494  Huishoudelijk reglement van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België, 28 februari 1998, opgenomen in 

Medialex, 2000, 528 e.v. 
495  Niettegenstaande het vrijwillig karakter van het lidmaatschap verenigen de VVJ en de AJP samen ongeveer 4/5 van de 

Belgische beroepsjournalisten. Voor de VVJ stond de teller op 8 juni 2004 op 2.128 leden in het totaal, onder wie 276 
stagiairs-beroepsjournalist (Cijfer ontleend aan: Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, “De Vlaamse mediahuizen 
boeren goed, nu de journalisten op de werkvloer nog...”, memorandum aan het nieuwe Vlaamse parlement en de nieuwe 
Vlaamse regering, juni 2004. 

496  Artikel 4 Samenwerkingsprotocol tussen de Algemene Verenigingen van Beroepsjournalisten in België en de Association 
des Journalistes Professionnels en de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, opgenomen in Medialex, 2000, 530 
e.v. 
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de AVBB behouden als secretariaat van de drie verenigingen.497 Financieel zijn de drie 
beroepsverenigingen wel autonoom.498 

De verhouding tussen de drie beroepsverenigingen is vastgelegd in het Samenwerkingsprotocol 
AVBB, VVJ en AJP van 28 februari 1998.499 In dit akkoord delegeren de AJP en de VVJ aan de 
AVBB een aantal bevoegdheden, waaronder het onderhandelen en opvolgen van de CAO’s500, 
dossiers inzake sociale zekerheid, de betrekkingen met federale instanties501, maar ook de 
bescherming van en controle over het naleven van de beroepsdeontologie. De deelorganisaties 
hebben autonome bevoegdheden inzake de werking van (de al langer gedefederaliseerde afdelingen 
van) de erkenningscommissies voor beroepsjournalisten, dossiers betreffende de audiovisuele 
media, de basis- en permanente vorming, onderhandelingen over de criteria voor steun aan de pers, 
de betrekkingen met regionale instanties, ...502 Deontologie is dus in principe een zaak van de 
koepelorganisatie AVBB, al gaat het niet om een exclusieve bevoegdheidsverdeling.  

Toch is het vooral de nieuwe VVJ die in de daaropvolgende jaren als motor zou fungeren voor de 
herziening van het deontologisch toezicht.  

2.2. Voorbereidingen voor een nieuwe deontologische structuur: de ontstaansgeschiedenis van 
de Vlaamse Raad voor de Journalistiek 
Gehoor gevend aan die oproep, overlegde de AVBB in de loop van 1997 over een wettelijk kader 
voor de journalistieke zelfregulering. Meer dan een principiële keuze voor co-regulering was dat 
echter een pragmatische zet van de journalistenvereniging. Zij was er zich met name van bewust dat 
zij zelf niet over de nodige financiële draagkracht beschikte om de journalistieke zelfregulering op 
eigen kracht naar een hoger niveau te tillen. Maar er speelde ook een ander argument. Binnen het 
journalistenkamp was stilaan de overtuiging gegroeid dat, wilde de journalistieke zelfregulering 
écht kans op slagen hebben, de mediadirecties erbij betrokken zouden moeten worden.503 Maar de 
relatie met die uitgevers was op dat ogenblik behoorlijk verkild, door de journalistieke strijd voor 
auteursrechten (en tegen persknipselbanken) en de opzegging van de nationale journalisten-CAO 
door de uitgevers.504 Binnen de journalistenvereniging werd dan maar gehoopt dat de dreiging van 
een overheidsinterventie de directies over de streep zou trekken om vrijwillig hun medewerking te 
verlenen aan de uitbouw van de journalistieke zelfregulering.505 Hoe cruciaal die betrokkenheid van 
alle media-actoren aan journalistenzijde nu plots wel geacht werd, bleek later uit een interventie 
namens de Raad voor Deontologie in het Vlaams Parlement in 2000: “Alle media-actoren gaan mee 
het bad in en nemen hun verantwoordelijkheid op het vlak van de deontologie. Als dat niet gebeurt, 
dan moeten we een andere weg inslaan. Dan moeten we het geneuzel over deontologie stopzetten en 
met zijn allen een groepsverzekering nemen. Als er problemen zijn, stapt men naar de rechter. En 
als het fout loopt, betaalt de verzekering”.506 

 
                                                 
 
497  Artikel 3 Samenwerkingsprotocol tussen de Algemene Verenigingen van Beroepsjournalisten in België en de Association 

des Journalistes Professionnels en de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, o.c., 530. 
498  VVJ en AJP zijn financieel autonoom, in die zin dat ze beschikken over zowel de lidgelden als de (gemeenschaps)subsidies 

die ze binnenkrijgen. 
499  Samenwerkingsprotocol tussen de Algemene Verenigingen van Beroepsjournalisten in België en de Association des 

Journalistes Professionnels en de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, o.c., 530 e.v. 
500  Zowel de algemene als die inzake intellectuele eigendomsrechten. 
501  Gerechtelijke overheden en de politie, maar ook de NMBS en luchtvaartmaatschappijen. 
502  Artikel 4 Samenwerkingsprotocol. 
503  Van de zijde van de journalisten was er lang verzet geweest tegen de inmenging vanwege de uitgever vanuit het principe 

van de redactionele onafhankelijkheid.  
504  P. DELTOUR, “Journalistieke zelfregulering in een modern kleedje: …”, l.c., 10 p. 
505  K. DE CLERCQ, Journalistieke zelfregulering. Het belang van deontologische codes en zelfregulering in de journalistieke 

praktijk, Leuven, Acco, 2002, 115. 
506  Patrick MARTENS tijdens de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media in het Vlaams Parlement, o.c., 11. 
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UITGEVERS - De strategie werkte. Alvast vanuit de Vlaamse uitgevers kwamen er aan het einde van 
het millennium meer en meer signalen dat zij bereid zouden zijn om hun deel van de 
verantwoordelijkheid in de ‘mediadeontologie’ op te nemen.507 De uitgevers toonden zich inderdaad 
sterk gekant tegen elk overheidsinitiatief dat de persvrijheid zou komen bedreigen. Bovendien 
waren uiteraard ook zij bezorgd over de alarmerende berichten omtrent het imago en de 
geloofwaardigheid van de nieuwssector.508 Enkele Vlaamse krantendirecties stelden een akkoord 
over een Raad voor de Journalistiek op dat ogenblik zelfs als voorwaarde voor onderhandelingen 
over thema’s als de weddebarema’s, arbeidsvoorwaarden of auteursrechten.509 

DOORBRAAK - Vanaf dat ogenblik zou de journalistenvereniging dus consequent pleiten voor een 
vorm van zelfregulering buiten een wettelijk kader.510 Een eerste doorbraak was er gekomen in de 
zomer van 1999. Tijdens een vergadering van de Vlaamse dagbladuitgevers en de AVBB op 4 
augustus van dat jaar werden de krijtlijnen voor de hervorming van de bestaande Raad voor 
Deontologie vastgesteld. Tijdens die eerste vergadering werd meteen duidelijk dat de journalisten 
en uitgevers de zelfregulering zouden uitbouwen volgens “het model Voorhoof”. De keuze viel 
nadrukkelijk op een op privaatrechtelijke vzw-leest geschoeide raad, eerder dan op een “wettelijk 
georganiseerde administratieve autoriteit – die per definitie een sterk bevoogdend karakter zou 
hebben”.511 Meteen was ook duidelijk dat beide partijen paritair vertegenwoordigd zouden zijn in de 
nieuwe vzw.  

EERSTE ONTWERPEN - Amper een maand later, op 1 september 1999 presenteerde de VVJ de eerste 
ontwerpen van Statuten en Huishoudelijk Reglement voor een op te richten vzw ‘Stichting Raad 
voor de Journalistiek’ en een Werkingsreglement voor de eigenlijke Raad voor de Journalistiek die 
binnen die vzw zou huizen.512 De eerste plannen gingen met andere woorden uit van een tweelagige 
structuur, met een vzw Stichting Raad voor de Journalistiek die zou functioneren als inrichtende 
macht van de eigenlijke Raad voor de Journalistiek. Voor beide organen had de VVJ in die eerste 
ontwerpteksten een twaalfkoppige samenstelling in gedachten, opgebouwd rond een pariteit van 
journalisten en niet-journalisten. Naast zes journalisten en vier mediadirecteuren werd – verrassend 
genoeg – ook ruimte gelaten voor twee politieke mandatarissen. Voor die laatsten werd gedacht aan 
“vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken, van Justitie, en van de (Vlaamse en Franse) 
Gemeenschapsministers voor Media”. Verder was men het er over eens dat de Raad een zo breed 
mogelijk werkveld zou moeten krijgen, los van enig lidmaatschap, statuut of medium. Een derde 
basisoptie was om de bevoegdheid van de Raad beperkt te houden tot waardeoordelen en 
compromisvoorstellen. Dat laatste was een wens van de uitgevers, die altijd al gevonden hadden dat 
de Raad voor Deontologie teveel op controle en klachtenbehandeling gericht was, en te weinig op 
overleg en het zoeken naar oplossingen.513 Wel werd voorzien dat alle betrokken journalisten en 
media het engagement zouden opnemen om op vraag van de Raad een uitspraak integraal of 

 
                                                 
 
507  Drie belangrijke Vlaamse uitgevers, Rik DE NOLF (Roularta), Christian VAN THILO (De Persgroep) en Guido VERDEYEN 

(VUM), pleitten in 2000 tijdens een debat in Leuven voor de oprichting van een nieuwe Raad voor Deontologie waarin 
behalve journalisten ook de uitgevers, academici en verbruikersorganisaties zouden participeren (X., “Uitgevers, 
journalisten, academici en verbruikers in Raad voor Deontologie”, De Morgen 27 mei 2000). Ook tijdens hoorzittingen in 
het Vlaams Parlement kon worden vastgesteld dat de uitgevers uitdrukkelijk een plaats opeisten als “actief participant – 
ook in het deontologisch proces”. (zie onder meer de uiteenzetting door Rik DE NOLF, Roularta, tijdens de hoorzittingen 
betreffende deontologie in de Media, 30 maart en 4 mei 2000, Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2000-01, nr. 683/1, 25-26). 

508  M. HORCKMANS, “De Vlaamse dagbladpers: Hoe overleven de Vlaamse kranten in een internationaal en multimediaal 
perspectief?”, in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 2002, (losbl.) 7. 

509  P. DELTOUR, “Journalisten en uitgevers zaaien kiem voor Raad voor de Journalistiek. VVJ legt tekstvoorstellen op tafel”, 
De Journalist 1999, afl. 4, 9-10. De tekst herneemt de voorstellen uit de Presentatienota Raad voor de Journalistiek van 3 
september 1999. 

510  D. VOORHOOF, “Journalisten zonder grenzen”, Auteurs & Media 2000, 38. 
511  P. DELTOUR, “Journalisten en uitgevers zaaien kiem voor Raad voor de Journalistiek”, l.c., 9-10. 
512  P. DELTOUR, “Journalistieke zelfregulering in een modern kleedje: de Vlaams Raad voor de Journalistiek”, l.c. 
513  M. HORCKMANS, “De Vlaamse dagbladpers: Hoe overleven de Vlaamse kranten in een internationaal en multimediaal 

perspectief?”, C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 2002, 7. 
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gedeeltelijk te publiceren of uit te zenden. Een laatste punt was de vraag naar de nationale of 
regionale basis van de Raad. Hoewel zeker de journalistenverenigingen principieel kozen voor de 
creatie van één nationale persraad, werden de eerste ontwerpteksten in 1999 “communautair 
neutraal” gehouden.514 Er werd met andere woorden niet a priori geopteerd voor een federaal of een 
gemeenschapsgebonden perspectief. Indien na onderhandelingen de keuze zou vallen op een 
federale inbedding zou nog altijd een structuur denkbaar zijn met een afzonderlijke 
Nederlandstalige en Franstalige Kamer, naar het model van de erkenningscommissie.515 De reden 
achter die terughoudendheid was vooral strategisch. De financiering van de nieuwe structuren zou 
mee gedragen moeten worden door de Gemeenschappen. Afgewacht moest worden welke 
voorwaarden de Gemeenschappen in dat kader zouden stellen.  

Het voornemen van het brede mediadraagvlak indachtig, werden in de loop van 2000 enkele 
vergaderingen georganiseerd met zoveel mogelijk Vlaamse media-organisaties. Daarop waren naast 
de vertegenwoordigers van de Vlaamse dagbladuitgevers (de VDP), ook de Vlaamse magazine-
uitgevers (Febelma) en de VRT aanwezig. Tijdens een eerste bijeenkomst van het forum van 
directies en journalisten, op 3 maart 2000, stelde de VVJ al een eerste uitgewerkt project voor. 
Tijdens een tweede vergadering, op 3 mei 2000, werd besloten dat de oprichting van een Raad 
prioriteit moest krijgen. De verdere concrete uitwerking van de statuten en het werkingsreglement 
werd daarom toevertrouwd aan een werkgroep.516 Zij zochten voor hun opdracht onder meer 
inspiratie bij de Nederlandse Raad voor de Journalistiek.517 

Tijdens een gezamenlijke vergadering tussen de VVJ en de Vlaamse uitgevers van dagbladen en 
magazines op 22 juni 2000 werden de uitgangspunten bekrachtigd.518 Meteen werd ook de basis 
gelegd voor wat één van de hoofdkenmerken van de nieuwe Raad zou worden: de pariteit tussen 
journalisten en mediadirecties.519 Twee vragen bleven tijdens die vergadering open: welke 
journalisten zouden onder de werking van de Raad ressorteren en hoe zouden de adviezen van de 
Raad een meer bindend karakter kunnen krijgen? Wat dit laatste punt betreft, bleef de VVJ alvast 
bij haar standpunt dat de Raad in de eerste plaats een groot moreel gezag zou moeten genieten, 
eerder dan een formeel sanctionerend orgaan te worden. De wens om zoveel mogelijk actoren bij 
het initiatief te betrekken indachtig, werd tot slot alvast tegen september 2000 een groots overleg 
gepland met de vertegenwoordigers van de verschillende Nederlandstalige en Franstalige media.  

 
                                                 
 
514  Tijdens de hoorzittingen over deontologie in het Vlaams Parlement verklaarde AVBB-voorzitter L. STANDAERT dat het niet 

opportuun zou zijn wanneer artikels over eenzelfde persoon of onderwerp verschillend beoordeeld zouden worden in beide 
landsgedeelten. Daarnaast speelden ook twee pragmatische argumenten mee: uit de ervaringen met de bestaande Raad voor 
Deontologie bleek dat constructief kon worden samengewerkt en dat het nu reeds moeilijk was om voldoende leden te 
vinden voor de toezichtsorganen (o.c., 33-35). 

515  P. DELTOUR, “Journalisten en uitgevers zaaien kiem voor Raad voor de Journalistiek”, l.c., 9-10. 
516  P. DELTOUR, “Journalistieke zelfregulering in een modern kleedje…” (l.c.): “De werkgroep omvatte Alex FORDYN 

(secretaris-generaal VDP), Hans MAERTENS (Financieel-Economische Tijd), Rogier GOOS (stafmedewerker VDP), Alain 
LAMBRECHTS (directeur-generaal Febelma), Nico VAN NIEUWENHUYSEN (stafmedewerker Febelma), Wim CRIEL 
(Roularta), Peter GOYVAERTS (adjunct van de gedelegeerd bestuurder van de VRT), Pol DELTOUR (nationaal secretaris 
VVJ), en in een latere fase ook Piet DESLÉ (VMMA).  

517  Latere verslagen noemen als inspiratiebronnen: “het academische studiewerk dat de Gentse hoogleraar Dirk VOORHOOF 
rond een Raad voor journalistieke deontologie had verricht, (…) de Nederlandse Raad voor de Journalistiek en de Britse 
Press Complaints Commission” en “het internationaal vergelijkende onderzoekswerk van de Franse hoogleraar Claude-
Jean Bertrand, L’Arsenal de la Démocratie - Médias, déontologie et MARS, Economica, Parijs, 1999” (P. DELTOUR, 
“Journalistieke zelfregulering in een modern kleedje…”, l.c., voetnoot xi). 

518  Forum VVJ – Vlaamse mediadirecties vergadering van 22 juni 2000 (Verslag P. DELTOUR), Intern document VVJ. 
519  In de eerste ontwerpteksten waren de journalisten zoals gezegd in de meerderheid. Een tweede verwezenlijking van deze 

vergadering was een vereenvoudiging van de structuur ten aanzien van de eerste ontwerpteksten. De dubbele structuur met 
enerzijds de vzw (met een eigen Algemene Vergadering en Raad van Bestuur) en de feitelijke Raad voor de Journalistiek 
anderzijds vervalt. In plaats daarvan komt een vzw met naast de Algemene Vergadering een Raad van Bestuur die twee 
functies vervult: die van bestuursorgaan van de vzw en die van eigenlijke raad voor de journalistiek. In latere versies wordt 
die optie opnieuw verlaten, omwille van de toevoeging van externe leden aan de Raad. Vandaag telt de Raad voor de 
Journalistiek twaalf van de zestien leden van de Raad van Beheer en zes toegevoegde leden die geen beroepsgenoten zijn. 
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OBSTAKELS - Ondanks de hoopvolle geluiden na de eerste besprekingen tussen de VVJ en de 
Vlaamse uitgevers, zou het uiteindelijk nog tot eind 2002 duren vooraleer de Raad voor de 
Journalistiek operationeel zou zijn. Bij de concrete uitwerking van de Raad bleek het immers 
allesbehalve een sinecure om alle media-actoren over de streep te trekken om deel te nemen aan de 
Raad voor de Journalistiek. Er bleven met name drie belangrijke “haarden van verzet” tegen de 
oprichting van de Raad: (1) het college van hoofdredacteurs, (2) de audiovisuele media en (3) de 
Franstalige mediasector. 

(1) GENOOTSCHAP HOOFDREDACTEUREN – Kritische geluiden en weerstand kwamen er ten eerste van 
het Genootschap van Hoofdredacteuren, een informele vergadering van de hoofdredacteurs van alle 
Vlaamse kranten,van Belga, van de radio- en televisieredacties en van Knack-Magazine. Zij haalden 
daarbij de klassieke argumenten aan met betrekking tot de mogelijke beknotting van de 
persvrijheid. Maar vooral waren zij van oordeel dat de bewaking van de deontologie in eerste (en in 
laatste) instantie tot de opdracht en verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur behoorde. Tijdens 
een debat over mediadeontologie in het Vlaams Parlement werd hun kritiek verwoord bij monde 
van voorzitter Yves Desmet: “Er is nood aan controle, maar binnenshuis: op de redactievloer zelf. 
Redactiechefs en hoofdredacteurs zijn de laatste bewakers… De redacties hebben geen 
schoonmoeders nodig: de sector heeft voldoende knowhow in huis om zelf een oordeel te 
vormen”.520 

(2) AUDIOVISUELE MEDIA - De audiovisuele media vormden een tweede strijdterrein. Een eerste 
moeilijkheid in die sector was dat de meeste media-actoren die er deel van uitmaakten (met 
uitzondering van de regionale zenders) geen gemeenschappelijke spreekbuis hadden. Met elk van 
hen moesten dus afzonderlijke gesprekken worden aangeknoopt. Maar het waren vooral de 
onderhandelingen met de vzw NORTV, de koepelvereniging van de regionale omroepen, en de 
VRT die de zaken zouden vertragen. In de loop van 2001, op het ogenblik dat de besprekingen over 
de Raad voor de Journalistiek al ver gevorderd waren, trokken beiden zich terug uit de 
besprekingen. De VRT liet op 11 september 2001 weten lange tijd constructief te hebben 
meegewerkt, maar onvoldoende garanties te hebben omtrent het concrete toepassingsgebied en de 
concrete werking van de Raad voor de Journalistiek. Zowel de VRT als NORTV waren vooral van 
mening dat de audiovisuele media in de huidige stand van de wetgeving reeds (te) uitgebreid ter 
verantwoording werden geroepen en dat er bijgevolg geen behoefte bestond aan een bijkomend 
toezichtsmechanisme.521 Voorstellen om de dubbele jurisdictie in een overgangsregeling uit te 
sluiten, brachten geen soelaas. De openbare omroep bleef bij het standpunt dat er al genoeg 
controlemechanismen voor handen waren en dat er geen nood was aan een nieuwe 
“uitzonderingsrechtbank”.522  

(3) DEELNAME FRANSTALIGE MEDIA - Een derde groot struikelblok was de mogelijke deelname van de 
Franstalige media aan de Raad voor de Journalistiek. De eerste voorstellen van de VVJ lieten de 
keuze voor een federaal of gemeenschapsgebonden raad in het midden. Binnen de 
journalistenvereniging bestond er weliswaar een duidelijke voorkeur voor één Raad voor het hele 
land om uiteenlopende interpretaties van de - nationale - codes en forumshopping te vermijden, 
maar de uitgevers waren minder op dat scenario gebrand.523 Belangrijker nog waren de politiek-

 
                                                 
 
520  Y. DESMET namens het Vlaams Genootschap van Hoofdredacteuren op de hoorzittingen betreffende deontologie in de 

Media in het Vlaams Parlement, o.c., 54. 
521  De Raad van Bestuur van NORTV nam dat standpunt al in op 21 juni 2001,dus vóór de officiële terugtrekking van de VRT 

uit de onderhandelingen. 
522  Bovenop de door de decreetgever geïnstalleerde toezichtshouders voor de audiovisuele media, had de VRT in eigen schoot 

een – ook al decretaal opgelegde – interne toezichtsprocedure. Redactiestatuut met inbegrip van de deontologische code 
voor de journalisten van de nieuwsdiensten radio en TV bij de VRT, 6 juli 1998, opgenomen in Medialex, 2000, 535.  

523  Bovendien hadden de ervaringen met de Raad voor Deontologie aangetoond dat de samenwerking van Franstaligen en 
Nederlandstaligen in één orgaan niet alleen mogelijk was, maar ook nodig om de vereiste ledenaantallen te bereiken. P. 
MARTENS tijdens de hoorzittingen betreffende deontologie in de Media in het Vlaams Parlement, o.c., 22. 
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communautaire argumenten: enerzijds waren belangrijke delen van het mediabeleid gefederaliseerd 
(en zou ook de financiering vanuit de Gemeenschappen moeten komen), maar ook heel wat media-
actoren hadden ondertussen een federale logica aangenomen. Geopteerd werd daarom voor een 
scenario waarbij twee afzonderlijke vzw’s zouden worden opgericht die (eventueel in een volgende 
fase) onder een federale koepel zouden kunnen worden samengebracht.524 Binnen de Vlaamse 
werkgroep Raad voor de Journalistiek werd alvast een voorontwerp van federaal protocol 
uitgewerkt, dat een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse Raad voor de Journalistiek en zijn 
toekomstige Franstalige tegenhanger zou moeten mogelijk maken en een “zo federaal mogelijke 
invulling van de journalistieke beroepsethiek zou moeten garanderen”.525  

Maar al vrij snel bleek dat het tempo, de perspectieven en de uiteindelijke resultaten aan Vlaamse 
en Franstalige zijde sterk uiteenliepen. Terwijl men aan Nederlandstalige zijde net voluit voor 
zelfregulering buiten elk wettelijk kader ging, waren de Franstalige media en journalisten veeleer 
geneigd om te kiezen voor een partnerschap met de decreetgever, vooral omdat de Franstalige 
Gemeenschap een decretale basis als voorwaarde had gesteld aan de medefinanciering van het 
initiatief.526 In die perioden circuleerden er binnen de Franstalige Gemeenschap al twee voorstellen 
van decreet om de hervorming te realiseren.527 Maar in de loop van 2002 geraakte het dossier aan 
Franstalige zijde volledig in een impasse. Vertegenwoordigers van de Franstalige 
journalistenvereniging AJP en de dagbladuitgevers hadden inmiddels een gemeenschappelijke 
intentieverklaring afgekondigd om een ‘Conseil de Journalisme’ in het leven te roepen. Maar de 
pogingen om dit initiatief te verbreden naar andere media-actoren (de leden van de gespecialiseerde 
of periodieke pers, de hoofdredacteuren en de vertegenwoordigers van de omroepen), liepen stuk op 
de weigering van de omroepen en het college van hoofdredacteuren om mee op de kar te 
springen.528 Toen dat duidelijk werd trokken uiteindelijk op 28 februari 2002 ook de 
dagbladuitgevers zich terug uit het project. De strijd om het behoud van de werkgelegenheid op de 
redacties en betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de journalisten maakten dat op dat ogenblik 
andere besognes primeerden.529 Dat het water tussen de journalisten en de uitgevers diep bleef, werd 
geïllustreerd door de memoranda die de journalistenvereniging en uitgeversvereniging in 2003 aan 
de nieuwe parlementen en regering voorlegden. Van journalistenzijde werd aangedrongen om van 
sectoriële zelfregulering een prioriteit te maken, naar het voorbeeld van de Vlaamse Raad voor de 
Journalistiek.530 De Franstalige uitgevers van hun kant beklemtoonden in een eigen memorandum 
dat zij voorrang wilden geven aan de bewaking van de deontologie door de hoofdredacteur: “Les 
éditeurs insistent pour que cette matière soit gérée au sein même de la profession et 

 
                                                 
 
524  P. DELTOUR, “Journalistieke zelfregulering in een modern kleedje…”, l.c., 3. 
525  Voorontwerp van federaal protocol tussen “Vereniging van de Raad voor de Journalistiek” en “organe de contrôle 

déontologique des médias”, eerste versie 12 september 2000, intern document VVJ. 
526  “Vlaams, niet federaal”, De Journalist 2001, 7.  
527  Proposition de décret visant à garantir le traitement des plaintes en matière d’information par la création d’un Conseil des 

médias (WYNANTS en VAN EYLL), 13 januari 2001, Parl. St. Fr. Gem. R. 2001-02, nr. 206/1; Proposition de décret 
instituant un Conseil des médias (CORBISIER-HAGON, DE GROOTE en BOUCHAT), 10 december 2001, Parl. St. Fr. Gem. R. 
2001-02, nr. 226/1. Ondertussen was er ook binnen de Conseil supérieur de l’Audiovisuel, het toezichtsorgaan voor de 
audiovisuele media van de Franstalige Gemeenschap, sinds oktober 2001 een werkgroep actief die aanknopingspunten 
zocht om alle sectoren en actoren in de Franstalige Gemeenschap warm te maken voor de journalistieke deontologie. In een 
eerste fase werden vertegenwoordigers van de RTBF, de private zenders en de lokale zenders samengebracht om 
informatie en ervaringen uit te wisselen met betrekking tot  de bewaking van de deontologie. In een tweede fase werden de 
AJP en ABEJ en de initiatiefnemers van de decretale initiatieven uitgenodigd om toelichting te verschaffen bij hun 
verschillende visies over een ‘Conseil de journalisme’.  

528  K. DE CLERCQ, Journalistieke zelfregulering. Het belang van deontologische codes en zelfregulering in de journalistieke 
praktijk, Leuven, Acco, 2002, 133. 

529  P. MARTENS, “De aanhouder wint”, voorwoord bij het zevende en laatste jaarverslag van de Raad voor Deontologie, onuitg.  
530  AGJPB/AJP, Mémorandum aux membres de Assemblées parlementaires et du gouvernement, juni 2003. 
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principalement par ceux qui, jour après jour, traitent ces problèmes au sein de leur rédaction: 
les rédacteurs en chef”.531 

VLAAMSE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK - Het wachten op de Franstaligen en de onderhandelingen 
met de VRT zorgden er ook aan Vlaamse zijde voor dat het dossier in de loop van 2001 slabakte. In 
de zomer van dat jaar werd daarom besloten om hoedanook door te zetten met de oprichting van een 
Vlaamse Raad voor de Journalistiek, desnoods zonder een tegenhanger aan Franstalige kant en 
zonder de VRT. Terwijl de teksten verder werden afgewerkt, werd intensief overlegd met de 
audiovisuele sector (niet alleen de VRT, maar ook nog productiehuizen, de internetmedia, pers- en 
fotoagentschappen) in de hoop om zoveel mogelijk media-actoren over de streep te trekken. Vooral 
vanuit de politiek werd immers duidelijk gemaakt dat de (financiële) steun voor het initiatief slechts 
te verantwoorden zou zijn indien de Raad een voldoende groot draagvlak zou bereiken. Vooral de 
deelname van de VRT werd door de Vlaamse Gemeenschap cruciaal geacht. De doorbraak zou er 
uiteindelijk pas komen op 19 maart 2002, zo’n twee weken nadat de Raad officieel was opgericht. 
Mede onder druk van de politiek, besliste de Raad van Bestuur van de VRT dat de openbare omroep 
mits een aantal randvoorwaarden zou toetreden tot de vzw Vereniging van de Raad voor de 
Journalistiek.532 Die principiële toezegging werd in september 2002 geformaliseerd in een protocol 
en het werkingsreglement van de Raad. Het compromis hield in dat de VRT zich in een eerste fase 
wel zou onderwerpen aan de informatieve en bemiddelende functie van de Raad, maar dat 
tegenover haar geen klachtenprocedures zouden worden opgestart zolang de zaak aan de 
Geschillenraad zou kunnen worden voorgelegd.533 

OPRICHTING RAAD - Aan de vooravond van 2003 kon zo eindelijk de Vlaamse Raad voor de 
Journalistiek van start gaan. Die Raad staat centraal in het laatste hoofdstuk.  

 
                                                 
 
531  Mémorandum des éditeurs de la presse quotidienne francophone et germanophone, mei 2003. Begin 2004 zou het debat 

aan Franstalige zijde toch voorzichtig geherlanceerd worden. De AJP gaf op haar Algemene Vergadering van 28 februari 
2004 haar bestuursorganen de opdracht om een VZW op te richten waarbinnen de zelfregulerende evenknie van de 
Vlaamse Raad voor de Journalistiek zou kunnen worden beheerd. De statuten en het werkingsreglement werden in de 
loop van 2005 afgewerkt, maar er wachtten nog verdere onderhandelingen met andere media-actoren en de Franstalige 
Gemeenschapsregering. Vandaag, midden 2007, is er nog steeds geen Raad aan Franstalige zijde, al is die inmiddels wel 
(weer) aangekondigd. De Raad die op dit ogenblik in de steigers staat, neemt dezelfde basisopties als de Vlaamse Raad 
voor de Journalistiek. Eén verschil schuilt alvast in de samenstelling: de Raad zou ook twee vertegenwoordigers van de 
hoofdredacteurs in zijn rangen opnemen. Voor een laatste stand van zaken, zie: M. SIMONIS, “Nessie et la déontologie : 
mais où est passé le CDJ ?”, in X., “Spécial déontologie”, Les Cahiers de Journalistes – La lettre de l’AJP, 2007, 8. 

532  De gestelde voorwaarden golden op het vlak van de vertegenwoordiging van de publieke omroep in de organen van de 
Raad, een beperking van het lidgeld en een “duidelijke definiëring (en beperking van) de statutaire opdracht van de vzw en 
de Raad voor de Journalistiek”, http://www.vrt.be/vrt_master/nederlands/documentatie/doc_pers_vrtalg_19032002/ (1 mei 
2004). 

533  Overgangsbepaling vastgelegd in artikel 32 Statuten vzw Vereniging van de Raad voor de Journalistiek. 
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FEDERAAL/VLAAMS 
JURIDISCH KADER            

INTERNATIONALE 
INITIATIEVEN ZELFORGANISATIE DEONTOLOGIE

8 november 1885

Principieel akkoord tussen uitgevers en 
journalisten over de oprichting van een 
‘Bond der Belgische Drukpers’ 

1 november 1886 

Constitutieve algemene vergadering: 
goedkeuring statuten van de Algemene 
Belgische Persbond (ABP)

1894

Eerste internationaal 
perscongres, op initiatief van de 
ABP

5 november 1897
eerste ministeriële omzendbrief over 
de verhouding pers - gerecht

1914 1914

Oprichting Beroepsunie van journalisten 
binnen de Persbond. Officieel erkend als 
vakorganisatie bij besluit van 6 februari 
1914

1920
Eerste nummer van het tijdschrift 'De 
Journalist'/'Le Journaliste'

15 augustus 1921

Het perscongres te Namen stemt in met 
de oprichting van een Instituut voor 
Journalisten (officiële inhuldiging: april 
1922)

14 mei 1922

1926

Oprichting (eerste) IFJ, als 
internationale koepelorganisatie 
van journalistenverenigingen.

Oktober 1930/1931

Oprichting internationaal 
eretribunaal van journalisten 
(IFJ, 22-26 oktober 1930). 
Plechtige installatie in Den 
Haag in oktober 1931.

14 maart 1945

Aanstelling commissie Ronse 
(afgewerkt voorstel orde van 
journalisten: 25 mei 1945)

14 november 1945

Orde van journalisten nipt afgewezen in 
referendum (99 ja en 117 neen-
stemmen)



1946
Oprichting International 
Organisation of Journalists

1947
Eerste naoorlogs congres van de 
Persbond

8 mei 1952

Officiële oprichting (tweede) 
IFJ tijdens een congres te 
Brussel

1 juli 1953

omzendbrief van minister van Justitie 
du Bus de Warnaffe aan de 
procureurs-generaal "ivm het 
probleem van de mededelingen aan 
de pers vanwege de gerechtelijke 
autoriteiten"

7 mei 1954

Vaststelling internationale 
erecode van Bordeaux tijdens 
het tweede officiële IFJ-congres

24 november 1955 Eerste CAO

30 december 1963

Wet betreffende de erkenning en de 
bescherming van de titel van 
beroepsjournalist

12 april 1965

KB tot instelling van 
identificatiedocumenten en -
kentekens ten behoeve van 
beroepsjournalisten en persbedrijven

12 april 1965

KB tot instelling van 
identificatiedocumenten en -
kentekens ten behoeve van de leden 
van de periodieke pers voor 
gespecialiseerde informatie

9 april 1965

omzendbrief van de minister van 
Justitie Vermeylen aan de procureurs-
generaal

2 december 1967
De Beroepsunie scheurt zich af van de 
Algemene Belgische Persbond

27 juli 1971
KB met betrekking tot een extra 
wettelijk pensioen voor journalisten

24-25 november 1971
Verklaring van de rechten en plichten 
van de journalist

20 mei 1978

Een Gemeenschappelijke Buitengewone 
Algemene Vergadering besluit tot de 
(her-)samensmelting van de Beroepsunie 
en de Persbond 



19 juli 1979

Wet tot behoud van de 
verscheidenheid in de 
opiniedagbladpers

1982 Code van journalistieke beginselen

1 februari 1983

Omzendbrief tot instelling van 
identificatiekentekens voor wie 
technische bijstand verleent aan 
beroepsjournalisten

10 juni 1985

begin jaren negentig

Feitelijke defederalisering AVBB: 
oprichting Franstalige en 
Nederlandstalige vleugel

16 oktober 1991

KB mbt de organisatie en de 
werkwijze voor de toekenning van de 
titel van beroepsjournalist

1993

25 februari 1995

28 februari 1998

Juridische defederalisering AVBB: 
goedkeuring statuten van de VVJ en 
AJP

30 april 1999

Gezamenlijke omzendbrief van de 
minister van Justitie en het College 
van procureurs-generaal betreffende 
de informatieverstrekking aan de pers 
door de gerechtelijke overheden en 
de politiediensten gedurende de fase 
van het vooronderzoek

6 maart 2002

14 oktober 2002

7 april 2005
Wet tot bescherming van de 
journalistieke bronnen

16 december 2005

Decreet houdende de oprichting van 
een Vlaamse Regulator voor de 
Media



TOEZICHTS-                        
MECHANISMEN

Goedkeuring organisatie en werking vaste 
Tucht- en Arbitrageraad door de Algemene 
Vergadering





Oprichting Raad voor Deontologie 
(adviesorgaan)

Oprichting AVBB werkgroep 
pers/gerecht/deontologie

Goedkeuring oprichting Raad en College 
voor Deontologie door de Algemene 
Vergadering van de AVBB

Akkoord over de oprichting van een 
Vlaamse Raad voor de Journalistiek

Installatievergadering Vlaamse Raad voor de 
Journalistiek
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HOOFDSTUK 3 

DE COLLECTIEVE JOURNALISTIEKE ZELFREGULERING IN 
VLAANDEREN (DEC. 2002 - …) 

AFDELING 1. DE VLAAMSE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK: KENMERKEN EN 
STRUCTUREN 

§1. Basisopties 

OPRICHTING - Na jarenlange voorbereidingen en onderhandelingen, kwamen journalisten, 
mediahuizen en uitgevers in 2002 eindelijk met een eigen antwoord op de kritieken en eisen ten 
aanzien van de journalistieke zelfregulering.1 Op 6 maart van dat jaar ondertekenden de VVJ, de 
Vlaamse mediadirecties (dagblad- en magazine-uitgevers en omroepdirecties) en de Vlaamse 
gespecialiseerde journalisten (VJPP) de statuten van de vzw Raad voor de Journalistiek. De Raad 
zelf kwam voor het eerst officieel bijeen op 14 oktober 2002.2 Tijdens de tweede bijeenkomst op 12 
november 2002 werd het werkingsreglement goedgekeurd en aangehecht bij de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement van de ‘vzw Vereniging van de Raad voor de Journalistiek’.3 Op 2 
december 2002 kon de Raad dan officieel aan het publiek worden voorgesteld. Zowat alle Vlaamse 
media besteedden daar de nodige aandacht aan.4 

EIGENHEID - Op een aantal punten zet de Raad voor de Journalistiek de lijn van zijn voorgangers 
voort. De keuze voor het zelfregulerende spoor, zonder wettelijk kader, en de ambitie om alle media 
bij de zelfregulering te betrekken, blijft onverkort gelden. Maar op heel wat andere punten wijkt de 
nieuwe Raad af van zijn voorouders. We brengen hierna drie basiskenmerken onder de aandacht, 
die tegelijk ook aangeven hoe de Raad een antwoord biedt op de in het vorige hoofdstuk 
vastgestelde knelpunten. 

(1) BILATERALE BASIS & TRIPARTITE RAAD - Een eerste belangrijk kenmerk is dat de vereniging Raad 
voor de Journalistiek vzw wordt in stand gehouden en beheerd op bilaterale basis, dit wil zeggen in 
een samenwerking tussen enerzijds de journalistenverenigingen en anderzijds de uitgevers en 
mediahuizen. De vereniging keert daarmee in zekere zin terug naar de beginjaren van de 
journalistieke zelfregulering, toen die twee groepen nog verenigd waren in de Algemene Persbond. 
De Raad voor de Journalistiek, het orgaan voor de klachtenbehandeling binnen de vereniging, heeft 
een bredere basis dan de vzw. Hij telt naast de afgevaardigden van deze twee groepen, ook media-
onafhankelijke derden. Op dit punt komt de Raad tegemoet aan de ideale samenstelling zoals die is 
beschreven door Prof. Claude-Jean Bertrand: “In its ideal shape, this M*A*S is the only one that 
(most often) gathers and represents all three major actors of social communication, the people who 
 
                                                 
 
1  De ontstaansgeschiedenis van de Raad is beschreven in het vorige hoofdstuk. 
2  Een gedetailleerd overzicht van de vergaderingen in het kader van de oprichting van de vzw Vereniging van de Raad voor 

de Journalistiek en van de vzw is opgenomen in het eerste Activiteitenverslag van de vereniging en de Raad (p. 3). 
3  Het werkingsreglement werd aangenomen op de stichtingsvergadering van de Vereniging, gehouden te Brussel op 6 maart 

2002. De Statuten van de Raad zijn verschenen in de bijlage bij het Staatsblad van 17 oktober 2002. Voor de 
ondertekenaars zie hoger. 

4  Zie bijvoorbeeld: “Raad voor journalistiek opgericht”, Het Belang van Limburg 7 maart 2002; P. MARTENS, “Hand in eigen 
boezem”, Knack 6 maart 2002; G. MEEUSEN, “Voets ombudsman Raad voor Journalistiek”, De Tijd  7 augustus 2002; C. 
ALBERS, “‘Wij zijn er eigenlijk voor de burger’”, Knack 4 december 2002; F. VERHOEST, “Raad voor de Journalistiek uit de 
startblokken”, De Standaard 3 december 2002; X., “Ombudsman bemiddelt bij klachten over ontoelaatbaar optreden van 
journalisten”, De Standaard 3 december 2002; F. JACOBS, “Raad voor Journalistiek is nieuw meldpunt voor persklachten”, 
Het Belang van Limburg 3 december 2002; X., “Raad Journalistiek nieuw meldpunt voor persklachten”, Gazet van 
Antwerpen 3 december 2002; M. DEWEERDT, “Raad voor Journalistiek beoordeelt klachten”, De Tijd 3 december 2002. 



H3. De Vlaamse Raad voor de Journalistiek 

 

 600

own the power to inform, those who possess the talent to in-form and those who have the right to be 
informed. Proprietors, reporters and public”.  

Naar een media-ethiek - Deze verruimde basis van de Raad brengt een aantal belangrijke 
vernieuwingen en effecten met zich mee. Met dit alles wordt een overgang gemaakt van een 
journalistieke ethiek naar een ruimere communicatie- en media-ethiek. Daarvoor was een ware 
mentaliteitswijziging nodig. Een niet onaanzienlijk deel van de journalistenpopulatie zag de 
beoordeling van de journalistieke deontologie lang als een exclusief journalistieke aangelegenheid. 
Dat nu ook ‘leden van het publiek’ tot het beoordelend orgaan worden toegelaten, versterkt het 
signaal dat de sector bereid is verantwoording af te leggen tegenover de samenleving. Bovendien 
voegen deze externen ongetwijfeld een nieuwe expertise toe die de discussie over de beroepsethiek 
verder kan verrijken. De verregaande betrokkenheid van de mediadirecties bevestigt van zijn kant 
de medeverantwoordelijkheid van de hiërarchische oversten in de zorg voor de journalistieke 
deontologie. De betrokkenheid van de uitgevers biedt ook bijzondere kansen om de formulering en 
bewaking van de journalistieke deontologie te optimaliseren. Naast de noodzakelijke financiële 
steun, komt het engagement van de mediahuizen immers ook tot uiting in hun belofte om de 
uitspraken van de toekomstige Raad indien de Raad dat nodig acht bekend te maken via hun eigen 
mediumkanalen. Dat is niet niets. In Nederland bijvoorbeeld liepen de spanningen hoog op toen 
onderhandeld werd over een convenant dat mediabedrijven zou verplichten om de uitspraken van de 
Raad voor de Journalistiek te publiceren. Sommige redacties waren van mening dat een dergelijke 
publicatieplicht op straffe van uitsluiting uit de Vereniging Raad voor de Journalistiek indruiste 
tegen hun redactionele vrijheid en kwalijke associaties opriep met tuchtrechtelijke bevoegdheden.5  

Opheffing rolconflict - Een belangrijke implicatie van het verruimde draagvlak is ten tweede dat de 
Raad voor de Journalistiek veel losser is komen te staan van de journalistenvereniging en de notie 
van beroepsjournalist. Ook dat is een positieve evolutie omdat op die manier het rolconflict met de 
AVBB/VVJ als belangenorganisatie verdwijnt. Anderzijds moet worden opgemerkt dat de Raad in 
zijn actuele samenstelling nog zeer veel linken vertoont met de samenstellende 
beroepsverenigingen. Van de achttien leden zijn er op grond van de statuten vijf journalisten die 
rechtstreeks zijn voorgedragen door de deelgroep Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten. 
Eén lid-journalist wordt voorgedragen door de deelgroep Vereniging van Journalisten van de 
Periodieke Pers.6 Hoewel de statuten bepalen dat deze leden worden voorgedragen, ‘ongeacht hun 
lidmaatschap’ van deze verenigingen, werden zo voor de eerste samenstelling van de Raad 
hoofdzakelijk leden aangesteld die ook actief waren of zijn in het bestuur van de 
journalistenverenigingen.7  

 
                                                 
 
5  In België is dit verzet minder hevig; getuige daarvan het feit dat in ons land ook de wetgeving omtrent het recht van 

antwoord vrijwel probleemloos wordt aanvaard. Voor de discussie in Nederland zie bijvoorbeeld A. JOUSTRA, “Waarom 
Elsevier uit de Raad is gestapt”, De Journalist (Ned.) 2000, afl. 4. De sfeer rond de Raad voor de Journalistiek was in 
Nederland op dat ogenblik sowieso al gespannen omdat de Raad oud-politici in zijn rangen had opgenomen.  

6  Art. 20 Statuten Vereniging Raad voor de Journalistiek. 
7  Knack-journalist Patrick MARTENS, de huidige ondervoorzitter van de Raad, was voorzitter van de voormalige Raad voor 

Deontologie; Frans WAUTERS zetelt in de Raad en is tegelijk secretaris – penningmeester van de VVJ en lid van de Raad 
van bestuur van de AVBB; Luc STANDAERT, ooit nog voorzitter van de Journalistenvereniging, zetelt in de Raad en 
vertegenwoordigt de afdeling Antwerpen-Limburg in de VVJ-bestuursraad; Luc DE SMET zetelt in de Raad en 
vertegenwoordigt de private audiovisuele media in de VVJ-bestuursraad. De Unie van de Periodieke Pers vaardigde Johan 
VAN CLEEMPUT af, die tegelijk ook secretaris-generaal van die vereniging is. Onder de plaatsvervangende leden van de 
Raad voor de Journalist bevinden zich de huidige voorzitter van de VVJ (radiojournalist Marc VAN DE LOOVERBOSCH), 
journalist Walter VANDERSTUKKEN (vertegenwoordiger van de foto- en filmpers in de bestuursraad van de VVJ en 
bestuurslid van de AVBB) en namens de Periodieke Pers, de voorzitter van de Unie, Steven VAN DE RIJT. Hetzelfde geldt 
overigens voor de andere beroepsverenigingen. De deelgroep Vlaamse dagbladpers vaardigde respectievelijk de algemeen 
directeur (Prof. Alex FORDYN, als plaatsvervanger) en de voorzitter (Hans MAERTENS, als effectief lid) van de 
belangenorganisatie c.v. Vlaamse Dagbladpers (de overkoepelende organisatie van alle Vlaamse Dagbladuitgevers) af. 
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(2) VLAAMSE RAAD - Wat het bevoegdheidsdomein betreft, deelt de nieuwe Raad voor de 
Journalistiek zoals gezegd de ambitie van zijn voorgangers om alle media bij zijn werking te 
betrekken. De Raad deelt die ruime bevoegdheid met enkele buitenlandse collega’s, als de 
Nederlandse Raad voor de Journalistiek en de Zwitserse Persraad.8 We zagen al hoe die ambitie 
voor aanzienlijke vertragingen zorgde bij de oprichting van de Raad. Niet alle tegenstellingen 
konden daarbij worden overwonnen. Bij gebrek aan een consensus over de taalgrenzen heen, is de 
bevoegdheid van de Raad voor de Journalistiek beperkt gebleven tot het Vlaamse landsgedeelte. De 
Raad behandelt daarom enkel klachten tegen Nederlandstalige artikels of uitzendingen. Voor 
klachten tegen Franstalige media kan men enkel terecht bij de hoofdredacties van die media.9 

(3) KLEMTOON OP BEMIDDELING - Bij de hervorming van het deontologisch toezicht werd veel nadruk 
gelegd op en hoop gesteld in de bemiddelende rol van de Raad voor de Journalistiek. Belangrijk is 
vooral dat de bemiddelingsopdracht, die voorheen theoretisch ook al werd opgenomen door de Raad 
en het College voor Deontologie, wordt geformaliseerd door de aanstelling van een ombudsman. De 
Raad voor de Journalistiek, die zelf nog steeds maar één keer per maand samenkomt, wordt zo 
aangevuld met een permanent aanspreekpunt op de eerste lijn. De ombudsman vervult tegelijk de 
rol van filter ten aanzien van de Raad. De Raad neemt alleen die zaken in behandeling waarvoor de 
voorafgaandelijke bemiddelingspoging niet tot de gewenste oplossing heeft geleid.  

Deze gefaseerde benadering van klachten, met een sterke nadruk op bemiddeling, was niet alleen 
een voorwaarde voor de directies om mee in het project te stappen, maar is ook onderdeel van een 
algemeen Europese tendens. De Vlaamse Raad slaat daarmee de richting in van illustere collega’s 
als de Press Complaints Commission, die ook resoluut de voorrang geven aan bemiddeling.10 De 
klemtoon op bemiddeling maakt van de Raad meer dan voorheen een forum voor ‘alternative 
dispute resolution’, of – minder eerbiedig – een klachtenbank voor wie zich onheus behandeld voelt 
door de media. Zij is bovendien een uiting van de eerder gesignaleerde trend naar een meer 
“klagergerichte” benadering van de journalistieke zelfregulering. 

§2. Structuren 

De nieuwe structuur is tweeledig. Het nieuwe zelfregulerende orgaan, de Raad voor de 
Journalistiek, wordt ingebed in een speciaal daartoe opgerichte gelijknamige vzw.11 

1. De vzw Raad voor de Journalistiek  
OPRICHTING VZW RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK - De vzw “Vereniging van de Raad voor de 
Journalistiek” werd officieel opgericht op 6 maart 2002.12 Hij staat als inrichtende macht in voor de 
 
                                                 
 
8  De meeste Europese persraden beperken zich echter tot één welbepaalde mediasector, zo bijvoorbeeld de Press Complaints 

Commission, de Zweedse Pressens Opinionsnämnd, de Finse Julkisen Sanan Neuvosto (Council for Mass Media) en de 
Deutsche Presserat. Voor een overzicht zie www.presscouncils.org en hoofdstuk 5 van deel II. 

9  De hoofdredacteurs waren er - meer dan in Vlaanderen – gekant tegen een Raad voor de journalistiek, die als een boze 
schoonmoeder zou toezien op het journalistieke beroep. Vandaag, september 2007, ziet het er naar uit dat de obstakels aan 
Franstalige zijde overwonnen zijn en dat de Vlaamse Raad weldra een Waals equivalent zal krijgen. Eén van de verschillen 
tussen beide zal alvast zijn dat er twee vertegenwoordigers van de hoofdredacteurs in de Franstalige Raad zullen zetelen. 

10  In 1993 werd ook binnen de Nederlandse Raad voor de Journalistiek ruimte geschapen voor bemiddeling tussen klager en 
journalist. De bemiddeling is er echter niet automatisch onderdeel van de procedure en wordt er veel minder gebruikt (zie 
art. 4 werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek), al kondigde de Raad recent wel weer aan meer aandacht te 
willen besteden aan bemiddeling. Hetzelfde geldt voor de Duitse persraad. Zie daarover deel II-5, A2. De in 1996 
opgerichte Catalaanse Consell de la informacio de Catalunya introduceerde in 1998 bemiddelingsprocedures in zijn 
werking. 

11  De Raad heeft een uitgebreide en overzichtelijke website: www.rvdj.be, waarop ook de statuten en het werkingsreglement 
terug te vinden zijn. Qua terminologie zijn die statuten nog niet aangepast aan de nieuwe vzw-wet (zoals gewijzigd door 
Wet 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk 
en de stichtingen, B.S. 11 december 2002). Zo spreekt de wet niet langer van een ‘raad van beheer’, maar van een ‘raad van 
bestuur’ en legt de wet ook een aantal verplichte vermeldingen op. 
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financiering en de materiële omkadering van de eigenlijke Raad voor de Journalistiek. De keuze 
voor het vzw-stramien steunde enerzijds op het filosofische argument dat hiermee de idee van 
zelfregulering het best gehonoreerd werd, maar had vooral ook tot doel de twee betrokken partijen 
bij de zelfregulering samen het beheer te laten waarnemen van de Raad. De vzw wordt dus op 
paritaire basis beheerd door aan de ene kant de journalistenverenigingen en aan de andere kant de 
redactieverantwoordelijken.13 

STRUCTUUR - De “Vereniging van de Raad voor de Journalistiek” dient volgens de statuten tenminste 
zestien stemgerechte leden te omvatten.14 De zonet genoemde pariteit is doorgetrokken in alle 
belangrijke aspecten van de werking. Voor beslissingen binnen de Algemene Vergadering en de 
Raad van Bestuur is een ‘gekwalificeerde meerderheid’ vereist, met name een gewone meerderheid 
van de stemmen, zowel in het totaal als binnen elke groep.15 De belangrijke functies in de Raad van 
Bestuur zullen daarenboven afwisselend door een vertegenwoordiger van de journalisten en een 
vertegenwoordiger van de directies worden waargenomen.16 Ten overstaan van derden is de 
Vereniging geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee beheerders, waarvan één 
uit de journalisten-groep en één uit de directie-groep moet komen.17 Concreet bestaat de raad van 
bestuur van de vzw uit acht afgevaardigden van journalistenverenigingen en acht 
vertegenwoordigers van mediadirecties.18 Knack-journalist Patrick Martens, voormalig voorzitter 
van de Raad voor Deontologie, werd in 2002 verkozen tot de eerste voorzitter. Ondervoorzitter 
werd op dat ogenblik algemeen directeur van de Vlaamse Dagbladpers Alex Fordyn. VMMA-
hoofdredacteur Piet Deslé en hoofdredacteur Marc Depraetere van de Bouwkroniek werden 
respectievelijk als secretaris en penningmeester aangeduid.19 Samen vormden zij het eerste dagelijks 
bestuur of bureau van de vzw. Op 3 juni 2002 kwamen zij voor het eerst in die functie bijeen.20  

LEDEN - Uit de samenstelling van het bureau van de vzw blijkt duidelijk dat bij de keuze van de 
leden van de bestuursorganen gestreefd wordt naar een samenstelling die zo representatief mogelijk 
is voor de Vlaamse mediasector. Ook journalisten die geen lid zijn van de beroepsvereniging 
kunnen in principe voorgedragen worden als stemgerechtigd lid van één van de organen. Om de 
basis van de vzw te versterken, kunnen journalisten, redacties of mediabedrijven bovendien ten 
individuele titel toetreden tot de Vereniging als gewoon, niet-stemgerechtigd lid. In de aanvangsfase 
konden zo een aantal VRT-journalisten actief bijdragen tot de werking van de Raad, zonder dat de 
VRT zelf al volwaardig lid was. Volgens artikel 7 van de Statuten verbinden de leden van de vzw 
zich er toe de Statuten en de reglementen van de Vereniging en de Raad voor de Journalistiek na te 

 
                                                 
 
12  De Statuten verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2003. 
13  De statuten werden op 6 maart ondertekend namens de journalistenverenigingen (de Vlaamse Vereniging van 

Beroepsjournalisten en de Vereniging van de Journalisten van de Periodieke Pers) en namens een groot aantal organisaties, 
uitgeverijen en mediabedrijven: de Vlaamse Dagbladpers, de Federatie van Belgische Magazines, de Vlaamse Media 
Maatschappij (VTM, Kanaal2, JIM-tv, Topradio, Radio Mango en Q-Music), Vitaya, ENG Videohouse, PVS Productions 
en Photonews. Ook Kanaal Z, 4FM en Radio Contact hadden op dat ogenblik hun deelname al toegezegd. Korte tijd later 
sloten zich ook de Unie van uitgevers van de Periodieke pers en de koepel van de regionale televisiezenders NORTV aan 
(zie het eerste Activiteitenverslag van de vzw Raad voor de Journalistiek). Met de VRT en VT4 werd later een aparte 
regeling uitgewerkt.  

14  Art. 5 Statuten van de vzw Raad voor de Journalistiek, B.S. (bijlagen) 17 oktober 2003. 
15  Art. 12 Statuten van de vzw Raad voor de Journalistiek, B.S. (bijlagen) 17 oktober 2003. Bovendien kan slechts 

rechtsgeldig beslist worden wanneer de helft van de leden van elke groep aanwezig of vertegenwoordigd is. 
16  Art. 16 Statuten van de vzw Raad voor de Journalistiek, B.S. (bijlagen) 17 oktober 2003. 
17  Art. 17 Statuten van de vzw Raad voor de Journalistiek, B.S. (bijlagen) 17 oktober 2003. 
18  De vzw bestaat momenteel uit het statutaire minimum van zestien leden. Van de acht journalisten zijn er zes afgevaardigd 

door de VVJ en twee door de Vereniging van Journalisten van de periodieke Pers. De acht zitjes voor de hiërarchisch 
verantwoordelijken zijn verdeeld over drie bestuurders die afgevaardigd zijn door de Vlaamse Dagbladpers, twee 
tijdschriftenuitgevers, aangewezen door respectievelijk de Federatie van Belgische Magazines FEBELMA en de Unie van 
Uitgevers van de Periodieke Pers UPP, en drie verantwoordelijken van de omroepen, persagentschappen of 
productiehuizen (aanvankelijk VTM, het Nederlandstalige deel van Belga en de regionale omroepen). 

19  Marc DE PRAETERE werd inmiddels opgevolgd door Frans WAUTERS. 
20  Eerste Jaarverslag Raad voor de Journalistiek vzw. 
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leven, hun volle medewerking te verlenen aan de Raad voor de Journalistiek, en dit ook op te leggen 
aan hun eigen leden en aan hen die journalistieke bijdragen leveren voor hun leden. Op die manier 
vertakt de toepassing van de journalistieke deontologie zich verder.  

STATUTAIR DOEL - Het statutair doel van de Vereniging bestaat er in de journalistieke beroepsethiek 
te behartigen en te verdedigen, beroepsethische richtlijnen te formuleren voor de journalistieke 
praktijk, en vragen en, na bemiddeling, klachten te behandelen die over een journalistieke praktijk 
worden ingediend. De Vereniging treedt op ongeacht het beroepsstatuut, het sociaal statuut en de 
positie binnen het bedrijf van de betrokken journalist en ongeacht het medium waarvoor deze werkt. 
Daarmee wordt de ruime actieradius die de oude deontologische organen kenmerkte behouden. 
Nieuw is dat het materiële bevoegdheidsdomein nader omschreven wordt in de statuten. Onder 
“journalistieke praktijk” moet namelijk worden begrepen: “het leveren van nieuws, duiding en 
informatieve bijdragen rond maatschappelijke onderwerpen”.21  

FINANCIERING - Een belangrijk punt bij de oprichting van de vzw Vereniging voor de Raad voor de 
Journalistiek was tot slot de financiering. Van bij de aanvang was duidelijk dat de 
journalistenverenigingen niet voldoende financiële draagkracht hadden om een Raad met eigen 
personeelsleden in stand te houden. Anderzijds wilden zij niet dat de werkingskosten van de Raad 
volledig zouden worden gedragen door de mediadirecties, uit vrees dat dit de onafhankelijkheid van 
de journalistieke inbreng tegenover de mediadirecties zou hypothekeren. Voor de nodige fondsen 
werd daarom aangeklopt bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Die keerde de VVJ in 
2001 al een extra subsidie van één miljoen BEF toe voor de voortzetting van het voorbereidende 
werk.22 De eigenlijke Raad kreeg een werkingsbudget van 160.000 euro. Dat bedrag wordt 
bijeengebracht door de twee grote groepen binnen de vereniging, de beroepsjournalisten enerzijds 
en de uitgevers en mediadirecties anderzijds, elk gezamenlijk telkens de helft van de 
werkingskosten dragen. De VVJ betaalt zijn bijdrage met subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. 
Jaarlijks trekt de Vlaamse regering daar 80.000 euro voor uit.23 De maximumbijdrage per lid is 
vastgesteld op 250.000 euro per jaar.24 Binnen de groep van de mediadirecties werd na heel wat 
overleg een verdeelsleutel afgesproken in functie van het aantal journalisten dat zij tewerkstellen.25 
Bij de oprichting van de Raad bleek de tijd allerminst rijp om daar andere criteria aan toe te voegen. 
In andere landen is dat soms wel het geval. In Nederland bijvoorbeeld werd in 2002 een nieuwe 
verdeelsleutel ingevoerd die niet alleen rekening houdt met de financiële slagkracht van de 
betrokkenen, maar ook toepassing maakt van het principe ‘de vervuiler betaalt’.26  

2. De eigenlijke Raad voor de Journalistiek 
Binnen de Vereniging voor de Raad voor de Journalistiek huist de eigenlijke Raad voor de 
Journalistiek, die het centrale orgaan vormt voor de behandeling van vragen en klachten over de 
journalistieke beroepspraktijk in Vlaanderen. De Raad zelf is een achttienkoppig orgaan, dat 
 
                                                 
 
21  Art. 3 Statuten van de vzw Raad voor de Journalistiek, B.S. (bijlagen) 17 oktober 2003. 
22  24789,35 euro.  
23  De Beleidsbrief Media 2006 handhaaft het bedrag van 80.000 euro. Aanvankelijk was het werkingsbudget van de Raad op 

200.000 euro geraamd, op basis van een vergelijking met het budget van gelijkaardige instanties als de 
Geschillencommissie Reizen (Zoals goedgekeurd op de eerste bijeenkomst van de raad van beheer van de Raad voor de 
Journalistiek vzw d.d. 3 juni 2002 (intern VVJ-document); zie ook P. DELTOUR, “Raad voor de Journalistiek uit de 
startblokken”, De Journalist 2002, afl. 49, 5). 

24  Art. 25 Statuten van de vzw Raad voor de Journalistiek, B.S. (bijlagen) 17 oktober 2003. 
25  De verdeelsleutel is dezelfde als deze voor de zetelverdeling binnen de Raad van Bestuur: De VDP (Vlaamse 

dagbladuitgevers) staan in voor 3/8 van het werkgeversaandeel, de Vlaamse magazineuitgevers voor 2/8, en de 
audiovisuele sector voor 3/8. Vermits die laatsten niet over een overkoepelende structuur beschikken, moeten de leden 
ervan individueel worden benaderd voor hun bijdrage (P. DELTOUR, “Journalistieke zelfregulering in een modern kleedje: 
de Vlaamse Raad voor de Journalistiek”, in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids. Boek en pers, Diegem, 
Kluwer, 2002, 1.2.5, 2). 

26  A.G. SCHERPHUIS, voorzitter van de Nederlandse Stichting Raad voor de Journalistiek, in zijn voorwoord bij het 
Jaarverslag Raad voor de Journalistiek 2002, http://www.rvdj.nl/jaarv.html (15 december 2004). 
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ongeveer maandelijks bijeenkomt. Een bijzondere rol is weggelegd voor de secretaris-generaal van 
de Raad. Hij verzorgt de opvang van vragen en klachten op de eerste lijn en vormt het permanente 
aanspreekpunt van de Raad. Hij vervult ook de taak van ombudsman: voor elke klacht die bij de 
raad binnenkomt, zal de ombudsman in principe eerste een bemiddelingspoging opstarten tussen de 
klager en het betrokken medium of de betrokken journalist. 

2.1. Opdracht en doelstellingen van de Raad voor de Journalistiek 
De opdracht van de Raad voor de Journalistiek heeft tegelijk zowel een intern en een extern gerichte 
component als een individuele en collectieve component. Met de tegenstelling tussen ‘intern’ en 
‘extern’ verwijzen we naar het feit dat de Raad zowel een opdracht heeft ten aanzien van de eigen 
beroepsgroep, als ten aanzien van burgers met vragen of klachten over de media en de samenleving 
als geheel. De tegenstelling ‘individueel’ en ‘collectief’ houdt in dat de Raad zowel opdrachten 
uitoefent ten overstaan van individuele journalisten, als voor de beroepsgroep als geheel. 

INTERNE OPDRACHT - De nieuwe Raad voor de Journalistiek kreeg om te beginnen een intern gerichte 
taak. Hij werpt zich op als behartiger en verdediger van de journalistieke beroepsethiek.27 Naar 
aanleiding van klachten en vragen van informatie wil de Raad de minimumregels voor behoorlijk 
professioneel gedrag die zijn vermeld in de diverse deontologische codes verder uitwerken en 
verfijnen. Op langere termijn moet dat zoals gezegd leiden tot een nieuwe, eigen code die beter is 
afgestemd op de eigenheden van de moderne nieuwsmedia dan de bestaande teksten uit 1971 en 
1982. 

EXTERNE OPDRACHT - Bij zijn lancering legde de Raad echter vooral de nadruk op zijn externe, 
publieksgerichte opdracht. Daarmee wordt de eerder aangegeven tendens naar een externalisering 
van de journalistieke zelfregulering die al bij de Raad voor Deontologie werd ingezet, verder 
doorgetrokken. Concreet heeft de Raad drie opdrachten in relatie tot de buitenwereld: een 
informatieve; een bemiddelende (ombudsfunctie) en een beoordelende (klachtenbehandeling).28  

(1) Informatie - De Raad heeft ten eerste een informatieve opdracht, zowel tegenover het brede 
publiek als tegenover de eigen beroepsgenoten. In de praktijk wordt deze taak opgenomen door het 
werkingssecretariaat, waarvan ook de secretaris-generaal deel uitmaakt. Een deel van deze vragen, 
van praktische of informatieve aard, kunnen zo meteen worden afgehandeld. In andere gevallen 
kunnen zij een eerste stap zijn naar de opening van een dossier bij de Raad voor de Journalistiek.29  

(2) Bemiddeling - De Raad heeft, ten tweede, een belangrijke bemiddelende rol toebedeeld gekregen. 
Aan de Raad voor de Journalistiek is daarvoor een secretaris-generaal toegevoegd, die voltijds ter 
beschikking is van de Raad. Ook dat is een belangrijke vernieuwing: voor het eerst berust de 
journalistieke zelfregulering in België niet langer op een louter vrijwillige basis. Ongetwijfeld kan 
dit de aanzet zijn tot een verdere professionalisering van de journalistieke zelfregulering. De 
secretaris-generaal is verantwoording verschuldigd aan de voltallige Raad voor de Journalistiek. 
Naast zijn taak als ombudsman, omvat zijn takenpakket ook de juridische, wetenschappelijke, 
logistieke en administratieve ondersteuning van de Raad.30  

 
                                                 
 
27  Art. 1 Werkingsreglement; art. 22, vierde lid Statuten van de vzw Vereniging voor de Raad voor de Journalistiek, B.S. 

(bijlage) 17 oktober 2002. 
28  Preambule van het werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek. 
29  Art. 22, eerste lid Statuten van de vzw Vereniging voor de Raad voor de Journalistiek, B.S. (bijlage) 17 oktober 2002. 
30  Art. 24 Statuten van de vzw Vereniging voor de Raad voor de Journalistiek, B.S. (bijlage) 17 oktober 2002.  
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(3) Beoordeling - Voor zaken die niet via bemiddeling kunnen worden afgehandeld, blijft de Raad tot 
slot beschikbaar als beoordelende instantie. Op dit punt neemt de Raad het duidelijkst de plaats in 
van de vroegere Raad en het College voor Deontologie.31 

SUBSIDIARITEIT - Tussen die verschillende opdrachten, bevindt er zich een duidelijke verhouding van 
subsidiariteit. De informatieverstrekking speelt zich af op de nulde lijn. Op de eerste lijn bevindt 
zich een eerste niveau van klachtenmanagement door de ombudsman. Pas wanneer de klacht 
aanhoudt na informatie en bemiddeling, zal de Raad voor de Journalistiek uitspraak doen.32 De 
subsidiariteit kan ook ruimer worden ingevuld. De Raad profileert zich immers nadrukkelijk in een 
ruimere context van kwaliteitsbewaking. In het jaarverslag 2004 werkt ombudsman en secretaris-
generaal Flip Voets dat zo uit: “Toch kan de Raad voor de Journalistiek niet de enige instantie zijn 
die zich inlaat met journalistieke beroepsethiek. Verantwoordelijke journalistiek is in de eerste 
plaats een zaak van de journalisten zelf, en naast een juiste instelling spelen een goede opleiding en 
voortdurende vorming een rol. Ook hoofdredacteurs en redactieverantwoordelijken hebben een 
cruciale taak, omdat zij op het niveau van de redactie instaan voor de kwaliteitsbewaking. “Op een 
redactie is de hoofdredacteur de eerste verantwoordelijke voor de naleving van de beroepsethiek”, 
heet het trouwens in de beslissing 2004-04. De Raad voor de Journalistiek ten slotte wil het sluitstuk 
zijn in die kwaliteitsbewaking, en dat op het vlak van de hele pers”.33 

2.2. Organisatie 
ACHTTIEN LEDEN - De Raad voor de Journalistiek telt achttien effectieve leden en evenveel 
plaatsvervangers. De Raad voor de Journalistiek kiest zelf uit zijn leden een voorzitter en een 
ondervoorzitter.34 Beide functies worden beurtelings opgenomen door iemand die voorgedragen is 
door de journalistengroep en iemand die voorgedragen is door de directie-groep. Als eerste 
voorzitter werd zo staatsraad Eric Brewaeys aangesteld.35 Met een totaal van achttien leden zit de 
Raad keurig op het internationale gemiddelde, al blijft achttien personen wel veel wanneer een 
beslissing bij consensus wordt nagestreefd.36 Ook de tripartite-samenstelling brengt de Vlaamse 
journalistieke zelfregulering opnieuw op gelijke hoogte met zijn moderne Europese collega’s. De 
Raad voor de Journalistiek omvat om te beginnen zes vertegenwoordigers van de journalisten en zes 
vertegenwoordigers van de uitgevers, omroepen en andere mediabedrijven. Zij zijn aangeduid door 
en uit de zestien leden van de Raad van Bestuur van de vzw Raad voor de Journalistiek.37 Net zoals 
bij de overige organen van de vzw Raad voor de Journalistiek, wordt bij de samenstelling van de 
Raad een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende mediasectoren 
nagestreefd.38 Daarnaast telt de Raad zes ‘toegevoegde’ leden die afkomstig zijn uit de magistratuur, 

 
                                                 
 
31  Activiteitenverslag VVJ en AVBB, De Journalist 2000, afl. 27, 3 en 11-14. 
32  We bekijken de opdeling in de nulde, eerste en tweede lijn, dan louter binnen de Vereniging Raad voor de Journalistiek. In 

een ruimer perspectief gaat er daar duidelijk nog een niveau aan vooraf: de behandeling van de vragen en klachten blijft in 
eerste instantie tot de verantwoordelijkheid van de redacties en mediabedrijven behoren. 

33  F. VOETS, “Activiteitenverslag Raad voor de Journalistiek 2004”. 
34  Art. 21 Statuten vzw Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, B.S. (bijlage) 17 oktober 2002. 
35  De eerste voorzitter is een magistraat, maar noch de statuten, noch het werkingsreglement bepalen dat dit de regel moet 

zijn. BREWAEYS werd bij Ministerieel Besluit van 20 november 2002 gemachtigd om gedurende vier jaar een mandaat uit 
te oefenen als lid van de Raad voor de journalistiek (B.S. 15 januari 2003). 

36  Zie deel II-5. Anderzijds lijkt dit in de concrete werking van de Raad vooralsnog geen problemen op te leveren. Het 
jaarverslag 2006 meldt niet zonder trots dat van de mogelijkheid om minderheidsstandpunten te laten toevoegen aan de 
uitspraken van de Raad vooralsnog geen gebruik moest worden gemaakt. Alle beslissingen werden bij consensus genomen. 

37  Voor de leden journalisten is het lidmaatschap van de journalistenverenigingen geen voorwaarde meer om te kunnen 
zetelen in de organen van de vzw Raad voor de Journalistiek. 

38  Zoals voor elke functie binnen de vzw Vereniging van de Raad voor de Journalistiek zijn er verdeelsleutels voor het 
voordrachtrecht vastgelegd die garant moeten staan voor een evenwichtige samenstelling. De leden van de Raad van beheer 
zijn daarvoor opgedeeld in deelgroepen die allen één of meerdere (al naargelang het geval) kandidaten mogen voordragen. 
Aan de zijde van de journalisten is er een deelgroep van de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten en de Vereniging 
van Journalisten van de Periodieke Pers. Aan de zijde van de mediadirecties zijn er vier deelgroepen: de deelgroep Vlaamse 
Dagbladpers; de deelgroep Federatie van de Belgische Magazines, de deelgroep rond de Uitgevers van de Periodieke Pers 
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het onderwijs, de advocatuur of de academische wereld.39 Deze zes niet-beroepsgenoten worden 
aangeduid door de Raad van Beheer van de Vereniging. De helft wordt voorgedragen door de 
journalisten, de andere helft door de directies van de mediabedrijven. Opvallend is de overwegend 
mannelijke samenstelling van de Raad. 40 

SECRETARIAAT - De Raad voor de Journalistiek is geen permanent orgaan, hij zetelt gemiddeld één 
keer per maand, maar beschikt wel over een vast secretariaat.41 Aan het hoofd daarvan staat de 
secretaris-generaal die meteen ook fungeert als ‘het permanente aanspreekpunt’ van de Raad.42 Een 
tweede luik van zijn opdracht is het streven “naar een minnelijke regeling tussen de journalisten, de 
media en de verzoekers”. Hij woont verder ook de zittingen van de Raad voor de Journalistiek bij, 
enerzijds om te rapporteren over zijn activiteiten van de voorbije maand, maar anderzijds ook om 
met raadgevende stem deel te nemen aan de deliberaties van de Raad.43 Tot slot is hij, in overleg 
met de voorzitter, verantwoordelijk voor de jaarlijkse redactie van het werkingsverslag.44 

BESLISSINGSPROCEDURE - Op grond van artikel 7 van zijn werkingsreglement streeft de Raad er naar 
beslissingen te nemen bij consensus. Vereist is dat daarbij tenminste tien van zijn leden aanwezig 
zijn. Indien geen consensus mogelijk zou blijken, dan voorziet het actuele werkingsreglement dat 
beslist kan worden bij gewone meerderheid, behalve wanneer uitspraak gedaan moet worden over 
klachten. In dat laatste geval wordt de beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering, waarna de 
Raad zich met een meerderheid van twee derden van de stemmen kan uitspreken. De Raad beschikt 
in die gevallen ook over de mogelijkheid om een of meerdere partijen opnieuw te horen en het 
dossier opnieuw in beraad te nemen.45 Wordt niettemin geen twee derden meerderheid gevonden, 
dan doet de Raad uitspraak bij gewone meerderheid, maar voorziet het werkingsreglement dat 
minderheidsstandpunten van de leden kunnen worden toegevoegd aan de eindbeslissing.46 In het 
jaarverslag 2006 staat echter te lezen dat van deze mogelijkheid vooralsnog geen gebruik moest 
worden gemaakt. De leden van de Raad voor de Journalistiek slaagden er steeds in eensgezindheid 
te bereiken.47  

STATUUT LEDEN - De statuten eisen van de leden van de Raad voor de Journalistiek dat zij 
onafhankelijk, discreet en in alle sereniteit oordelen over de beroepsethische maatstaven.48 Ook het 
werkingsreglement herhaalt dat de leden van de Raad voor de Journalistiek, de secretaris-generaal 
en de personeelsleden hun functie in volledige onafhankelijkheid en “zonder vooroordeel en met 
inachtneming van discretie en onpartijdigheid” moeten waarnemen.49 Zij zetelen dus niet als 
vertegenwoordigers of belangenbehartigers van hun medium, beroepsgroep of beroepsvereniging. 
Leden van de Raad mogen bovendien op geen enkele wijze, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, 
noch mondeling, noch schriftelijk, over hangende zaken communiceren met de partijen of derden.50 

 
                                                 
 

en de deelgroep van de overige media die lid zijn, zoals radio- en televisie-omroepen, pers- en foto-agentschappen, 
productiehuizen en elektronische media. 

39  Art. 2 Werkingsreglement; zie ook Art. 20 Statuten van de vzw Raad voor de Journalistiek, B.S. (bijlagen) 17 oktober 2003. 
40  In zijn actuele samenstelling (per 31 augustus 2007) telt de Raad drie vrouwen onder zijn effectieve leden. 
41  In 2006 lag dat gemiddelde lager: in dat jaar werd zeven keer zitting gehouden. 
42  Art. 4 Werkingsreglement. Secretaris-generaal en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek is vanaf 1 oktober 2002 

Flip VOETS, jurist en jarenlang radiojournalist en eindredacteur bij VRT-televisie en enkele jaren eindredacteur van De 
Juristenkrant. VOETS was zelf ooit nog lid van de Raad voor deontologie van 1995. 

43  Art.16 en  4, 3 Werkingsreglement. 
44  Art. 8 Werkingsreglement. 
45  Art. 27 Werkingsreglement. 
46  Art. 7, 3° Werkingsreglement. 
47  Datzelfde jaarverslag verbindt daar enigszins overmoedig de conclusie aan dat “Het (…) dus zeker niet verkeerd (is) om te 

stellen dat de uitspraken van de Raad voor de Journalistiek de mening van de hele beroepsgroep weergeven.  
48  Art. 23 Statuten van de vzw Vereniging voor de Raad voor de Journalistiek, B.S. (bijlage) 17 oktober 2002. 
49  Art. 5, 1 Werkingsreglement. 
50  Art. 5, 2 Werkingsreglement. 
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2.3. Bevoegdheid 
UITGANGSPUNT: RUIME BEVOEGDHEIDSOMSCHRIJVING - De bevoegdheid van de Raad is op alle punten 
ruim omschreven, ook in vergelijking met buitenlandse collega’s. De preambule van het 
werkingsreglement benadrukt dat de Raad oordeelt over alle facetten van de journalistieke 
beroepsuitoefening, van het verzamelen van informatie tot de verwerking en de weergave ervan.51 
De Raad voor de Journalistiek bestrijkt verder alle informatiemedia, ongeacht of het om gedrukte, 
audiovisuele, elektronische of andere media gaat, en ongeacht of het om algemene dan wel 
gespecialiseerde media gaat”.52 Bij de totstandkoming van de Raad is er diverse keren op gewezen 
dat deze ruime bevoegdheid alleen mogelijk is binnen het zelfregulerende spoor. Een wettelijk 
kader dat een toezichtsorgaan voor alle nieuwsmedia zou willen opzetten, zou onvermijdelijk in 
aanvaring komen met de bevoegdheidsverdelende regels.53  

TOETSING AAN BEROEPSETHIEK - Op al deze punten sluit de Raad nog aan bij de benadering van zijn 
voorgangers. De basis voor de toetsing door de Raad is ook nog steeds de journalistieke 
beroepsethiek, met voorop de IFJ-code uit 1971 en de Verklaring der Rechten en Plichten van de 
Journalist uit 1982.  

VOORAL QUA PERSONELE BENADERING - De verruiming is vooral duidelijk op personeel vlak. Naast de 
onmiddellijk betrokken journalist(en), kan de Raad diens redactionele hiërarchie (redactiechefs, 
hoofdredactie) of nog andere medewerkers van het betrokken mediabedrijf (bijvoorbeeld 
eindredacteurs) in de bemiddeling of beoordeling betrekken.54 Het gaat om iedereen die 
journalistiek actief is, “ongeacht het beroepsstatuut of sociaal statuut”. Het deontologisch toezicht in 
het kader van de Raad voor de Journalistiek is dus niet beperkt tot beroepsjournalisten: de Raad 
voor de Journalistiek behandelt in principe vragen over het deontologisch functioneren van élke 
journalist. 

OOK AMBTSHALVE OPTREDEN - Net zoals dat het geval was bij de Raad voor Deontologie is de Raad 
voor de Journalistiek bovendien niet afhankelijk van de klachten die worden ingediend, maar kan 
hij ook uit eigen beweging opinies bekend maken over een bepaalde journalistieke praktijk.55  

TWEE NUANCES - Bij het ruime bevoegdheidsdomein van de Raad moeten twee kanttekeningen 
worden herhaald.  

(1) Vlaamse Raad voor de Journalistiek - Dat de Raad alleen de Vlaamse media-actoren achter zich 
heeft kunnen scharen kwam al aan bod in het vorige hoofdstuk. Aan Franstalige zijde is er sinds de 
opheffing van de Raad en het College voor Deontologie een vacuüm ontstaan. Burgers met klachten 
zijn er in afwachting van de oprichting van een deontologische raad aangewezen op de procedures 
en regels van de individuele betrokken redactie. Niettemin deed de RTBF de kwestie ongewild weer 
stijgen op de agenda door eind 2006 in een als nieuwsuitzending vermomde reportage het einde van 
België aan te kondigen.56 

(2) VRT - Het vorige hoofdstuk beschreef ook al de voorbehouden van de VRT ten aanzien van de 
Raad voor de Journalistiek. Onder politieke druk, trad de VRT uiteindelijk als waarnemer toe tot de 
 
                                                 
 
51  Werkingsreglement, preambule, 3de alinea.  
52  Preambule bij het werkingsreglement, derde alinea. Zie ook Art. 3 van de Statuten van de vzw Vereniging van de Raad 

voor de Journalistiek. 
53  Zie hoger. 
54  Preambule bij het werkingsreglement, tweede alinea. 
55  Daarop is er een nuance: conflicten tussen journalisten van eenzelfde redactie worden slechts behandeld voor zover zij 

verband houden met een publicatie of uitzending waarover klacht kan worden ingediend. Art. 22, derde lid Statuten van de 
vzw Vereniging voor de Raad voor de Journalistiek, B.S. (bijlage) 17 oktober 2002. 

56  Voor de recentste stand van zaken, zie : M. SIMONIS, “Nessie et la déontologie: mais où est passé le CDJ ?”, in X., 
“Spécial déontologie”, Les Cahiers de Journalistes – La lettre de l’AJP, 2007, 8. 
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Raad. In februari 2003 werd daarover een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de VRT en de 
Raad voor de Journalistiek.57 Dat akkoord hield in dat de VRT voortaan een waarnemend lid zou 
afvaardigen voor de bijeenkomsten van de Raad voor de Journalistiek. De VRT sloot zich verder 
ook aan bij de bemiddelingsprocedure van de secretariaat-generaal, maar liet niet toe dat de zaak 
zou worden doorverwezen naar de Raad voor de Journalistiek wanneer de bemiddeling niet zou 
slagen. In dat laatste geval, bleven de decretaal en statutair vastgelegde procedures van kracht. Het 
verzet van de VRT hield stand tot in de lente van 2006. Op 19 april 2006 maakte de Raad bekend 
dat de openbare omroep als volwaardig lid was toegetreden tot de Raad voor de Journalistiek. Twee 
hoofdredacteurs van de VRT werden aangewezen om deel uit te maken van de Raad voor de 
Journalistiek: Pieter Knapen als effectief lid, en Jos Bouveroux als plaatsvervanger. Ook SBS 
Belgium sloot zich in de loop van 2006 aan bij de Raad voor de Journalistiek.  

TITULATUUR - Het werkterrein van de Raad overspant nu bijgevolg de voltallige Vlaamse 
nieuwsmedia. Die vaststelling brengt weer een andere vraag naar boven, namelijk of de benaming 
“Raad voor de Journalistiek” nog wel de lading dekt. Eén van de uitgangspunten van de Raad is 
namelijk dat hij verder kijkt dan de (beroeps-)journalist. Centraal staat de toetsing van het 
journalistieke handelen en de journalistieke werkstukken aan de beroepsethische minimumregels, 
mét inachtneming van de verantwoordelijkheid van de hiërarchische oversten of andere 
betrokkenen.58 In die zin was de vroegere benaming “Raad voor deontologie” beter geschikt. 
Tijdens de oprichtingsfase werd zo ook gedacht aan de benaming “Raad voor Mediadeontologie”.59 
De initiatiefnemers van de Raad had echter bezwaar tegen die naam omdat hij ten onrechte de 
indruk zou kunnen wekken dat de Raad zich ook zou uitspreken over films, videogames, reclame of 
spelprogramma’s. Het label “Raad voor de Journalistiek” moest integendeel duidelijk maken dat de 
werking zich beperkt tot journalistieke producten. Tegelijk werd met die benaming aansluiting 
gezocht bij de naambekendheid die de Nederlandse Raad voor de Journalistiek reeds geniet. Het 
nadeel is natuurlijk dat de Raad opnieuw de indruk geeft dat de verantwoordelijkheid voor de 
deontologie vooral op de journalistenschouders rust. In dat opzicht had misschien de naam 
“Mediaraad voor de Journalistiek” overwogen kunnen worden. Die noemer heeft als verdienste dat 
hij aangeeft dat alle actoren van het nieuwsproces geviseerd wordt, al moet worden toegegeven dat 
ook deze notie tot verwarring zou kunnen leiden, in casu met de “Vlaamse mediaraad”, die een 
decretale basis heeft en geen klachten behandelt, maar een beleidsadviserende opdracht uitoefent.  

2.4. Klachtenprocedure 
OPSTART PROCEDURE - Zoals zijn onmiddellijke voorgangers, komt de Raad voor de Journalistiek 
tussen op verzoek (naar aanleiding van een vraag om informatie of een klacht) of op eigen initiatief. 
Wanneer een vraag of klacht het secretariaat bereikt, stuurt dit binnen acht dagen een 
ontvangstmelding naar de verzoeker. Een vraag stellen of een klacht indienen is in principe gratis. 
In uitzonderlijke gevallen kan de Raad voor de Journalistiek een bijdrage in de kosten vragen, mits 
de klager daarvan voorafgaandelijk wordt verwittigd.60  

VRAGEN OM INFORMATIE - De vragen om informatie worden in principe binnen een termijn van drie 
weken door het secretariaat afgehandeld. Uit de jaarverslagen blijkt dat het secretariaat gemiddeld 
een week nodig heeft voor de behandeling ervan. Op de maandelijkse vergadering van de Raad voor 
de Journalistiek brengt de secretaris-generaal verslag uit over de ontvangen vragen om informatie 
 
                                                 
 
57  De onderhandelingen liepen onder meer vertraging op door het onverwachte vertrek van de toenmalige gedelegeerde 

bestuurder van de VRT. Persbericht 25 februari 2003, “VRT werkt mee met Raad voor de Journalistiek” 
(http://www.vrt.be/vrt_master/nederlands/documentatie/doc_pers_vrtalg_19032002/  (1 mei 2004). 

58  Art. 1 Werkingsreglement maakt de Raad in het algemeen bevoegd voor het behandelen van “verzoeken die over een 
journalistieke handelwijze worden ingediend”. 

59  Vlaams Parlement, Resolutie betreffende de deontologie van de media (J. VERMEULEN, M. KEULEN, D. VANDENBOSSCHE, 
A. DENYS en M. HERMANS) – tekst aangenomen door de plenaire vergadering op 27 maart 2002, Parl. St. Vl. Parl. 2001-
02, 1026/ 4. 

60  Art. 10 Werkingsreglement.  
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en de gevolgen die er aan werden gegeven. De voorzitter van de Raad beschikt ook over een 
mogelijkheid tot herkwalificatie van de vraag in een klacht (op voorstel van de secretaris-
generaal).61 Belangrijk is nog dat voor het indienen van een vraag om informatie geen belang moet 
kunnen worden aangetoond.  

KLACHTEN: ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE: (1) Belang - Een belangrijk verschil met de 
klachtenprocedure van de vroegere deontologische structuren, is dat nu van bij de aanvang 
duidelijke ontvankelijkheidsdrempels zijn ingebouwd. Klagers dienen vooreerst blijk te geven van 
een persoonlijk belang bij de aangeklaagde journalistieke handelswijze. De Raad voor de 
Journalistiek oordeelt “geval per geval en op onaantastbare wijze” of de journalistieke ethiek 
inderdaad aan de orde is en of de verzoeker voldoende blijk geeft van een persoonlijk belang.62 
Aldus oordeelde de Raad voor de Journalistiek in een beslissing van 9 februari 2006 dat een 
politicus die op generlei wijze ter sprake komt in een opiniecolumn, geen klacht kan indienen tegen 
de teneur of inhoud van die column.63 Om dezelfde reden verwierp de Raad ook de klacht van een 
perswoordvoerder over een mogelijke schending van de privacy van een verdachte.64 Niet vereist is 
dan weer dat de klager kan aantonen dat hij door de berichtgeving werd geschaad. Daarin schuilt 
nog steeds één van de belangrijkste verschillen met het rechterlijk toezicht in toepassing van artikel 
1382 B.W.  

ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE: (2) Schriftelijk - Het werkingsreglement vereist verder dat klachten 
schriftelijk worden ingediend, met een kopie en/of de referenties van de betrokken berichtgeving of 
handelwijze.  

ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE: (3) Vlaamse media - Klachten moeten verder betrekking hebben op 
Vlaamse nieuwsmedia. In de eerste drie werkingsjaren diende al enkele klachten te worden 
afgewezen omdat zij gericht waren tegen Nederlandse media.65 

ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE: (4) Termijn - Een derde drempel is van temporele aard: klachten die 
worden ingediend bij de Vlaamse Raad voor de Journalistiek zijn slechts ontvankelijk wanneer zij 
bij de Raad toekomen binnen dertig kalenderdagen na het tijdstip van de publicatie, de uitzending of 
de handelwijze waarover men zich beklaagt.66 In de oprichtingsteksten wordt die deadline (die in 
2005 nog werd aangepast) bovendien als een ware hakbijl gepresenteerd: laattijdige klachten 
worden door het secretariaat onmiddellijk afgesloten.67 De deadline is streng, maar gaf totnogtoe tot 
weinig discussie aanleiding. In de enige zaak waar de ontvankelijkheid van de klacht op deze grond 
betwist werd, verruimde de Raad de termijn aanzienlijk door niet de datum van de betwiste opname 
als uitgangspunt te nemen, maar het laatste contact dat tussen de klagers en de omroep had 
plaatsgevonden over het geschil dat tussen hen gerezen was. Die briefwisseling moest volgens de 
Raad gezien worden als een onderdeel van de “journalistieke handelswijze” waartegen de klacht 
zich richtte.68 

 
                                                 
 
61  Art. 15 en 16 Werkingsreglement. 
62  Art. 1 Werkingsreglement en Art. 22, tweede lid van de Statuten van de vzw Vereniging voor de Raad voor de 

Journalistiek, B.S. (bijlage) 17 oktober 2002. 
63  RvJ 9 februari 2006, Verreycken t. Rogiers en De Morgen, nr. 2006-03, www.rvdj.be. 
64  RvJ nr. 2003-02, L. Nuyts, woordvoerster van het parket in Antwerpen, t. Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet, 12 juni 

2003. 
65  Zij werden overgemaakt aan de Nederlandse Raad voor de Journalistiek. 
66  Art. 17 Werkingsreglement, zoals gewijzigd in 2005. 
67  Ter vergelijking: de Nederlandse Raad voor de Journalistiek heeft gedurende lange tijd, geen termijn-voorwaarden gesteld. 

De Raad beoordeelde per geval of gezien het tijdsverloop de klager nog wel kon getuigen van een rechtstreeks belang bij 
een oordeel van de Raad en of een beoordeling überhaupt nog wel mogelijk was. Pas sinds februari 2005 behandelt de 
Raad alleen nog klachten die werden ingediend binnen zes maanden na een gewraakte publicatie. Als er sprake is van 
bijzondere omstandigheden kan bovendien nog van die regel worden afgeweken (artikel 2a Reglement van de Raad). 

68  RvJ nr. 2005-07, V.C. en V. t. VTM, 13 oktober 2005.  
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PROCEDURETERMIJNEN - Daar staat tegenover dat de Raad in zijn werkingsreglement ook zichzelf 
strenge deadlines oplegt. Zo worden vragen om informatie in principe binnen de drie weken 
beantwoord. Bij klachten neemt de secretaris-generaal volgens het werkingsreglement “zo snel 
mogelijk” contact op met de betrokken journalist of redactie om de bemiddeling te starten. 

BEMIDDELINGSPOGING - Die bemiddelingspoging maakt dus voortaan structureel deel uit van de 
procedure voor de Raad. Het is de taak van de secretaris-generaal, optredend als ombudsman, om 
voor elke zaak die niet manifest onontvankelijk of ongegrond lijkt69, na te gaan in hoeverre een 
minnelijke regeling kan worden gevonden. Zo’n minnelijke oplossing kan grosso modo drie dingen 
inhouden: (1) een verduidelijking van de journalistieke handelswijze, waarna de klager zijn klacht 
intrekt; (2) excuses vanwege de verantwoordelijken (bijvoorbeeld in geval van schendingen van de 
privacy) of (3) publiekelijke rechtzettingen (bijvoorbeeld van onachtzaamheden of 
onvolledigheden) in de vorm van een vervolgbijdrage in het betrokken medium.70 In enkele gevallen 
nam de klager genoegen met de verzekering dat de betrokken redactie inmiddels de interne 
richtlijnen had aangepast of in herinnering gebracht.71 

BEHANDELING DOOR DE RAAD - De ombudsman brengt in ieder geval op de eerstvolgende vergadering 
van de Raad verslag uit van zijn bemiddelingsactiviteiten. Slaagt de ombudsman de partijen te laten 
overeenkomen over een minnelijke regeling, dan wordt de klachtprocedure beëindigd.72 In het 
andere geval wordt de zaak aanhangig bij de Raad voor de Journalistiek.73 Die duidt in dat geval in 
zijn midden een rapporteringscommissie aan, bestaande uit een lid van elke deelgroep van de 
Raad.74 De klager en de betrokken journalist of redactie worden hiervan binnen de acht dagen op de 
hoogte gebracht per aangetekend schrijven. In dat schrijven worden zij uitgenodigd om hun 

 
                                                 
 
69 Zie art. 21 Werkingsreglement: “Wanneer onmiddellijk na het indienen van de klacht of bij de bemiddeling blijkt dat de 

klacht kennelijk onontvankelijk of ongegrond is, geeft de secretaris-generaal daarvan kennis aan de voorzitter van de Raad 
voor de Journalistiek. Op de eerstvolgende vergadering kan de Raad voor de Journalistiek, op onaantastbare wijze, 
beslissen dat de klacht om die reden niet verder wordt behandeld. De partijen worden hiervan door het secretariaat in 
kennis gesteld”. Uit het activiteitenverslag 2004: “Een kennelijk ongegronde klacht is een klacht die elke grondslag mist en 
waarbij er duidelijk geen sprake is van een fout bij de journalist of het medium. Een voorbeeld is de klacht die in november 
2003 werd ingediend tegen een regionaal blad. Het blad had een lezersreactie niet integraal afgedrukt, maar de lezer eiste 
wel dat de volledige tekst van zijn brief zou worden opgenomen. De ombudsman kon moeilijk anders dan vaststellen dat de 
essentie van de lezersbrief correct in het blad werd gepubliceerd, zodat de klacht elke grond miste. De voorzitter deelde die 
mening”.  

70  In het eerste geval zorgt de toelichting van de ombudsman er voor dat de klager afziet van zijn klacht. Een tweede 
mogelijkheid is dat een medium zich excuseert ten aanzien van de klager, bijvoorbeeld wanneer iemands privacy onterecht 
werd geschonden of wanneer een medium een fout of onzorgvuldigheid heeft begaan. In dat laatste geval, kan ook een 
rechtzetting worden overeengekomen. Zo’n rechtzetting in een later nieuwsitem is minder aangewezen bij schendingen van 
de privacy, omdat het de feiten opnieuw oprakelt. Zie de toelichting van ombudsman Flip VOETS (Hoorzitting met de Raad 
voor de Journalistiek. Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 160/1, 6).  

71  De bemiddelingsprocedure is vertrouwelijk. Het Activiteitenverslag 2003 van de Raad geeft wel enkele interessante 
voorbeelden van de resultaten die werden bereikt: nadat een krant per vergissing een foto had afgedrukt van een 
minderjarige die onder toezicht van de jeugdrechter was geplaatst, nam de opleidingsverantwoordelijke van de krant zich 
voor het incident op te nemen in zijn cursus om nieuwe journalisten te wijzen op de juridische en beroepsethische regels 
hierover. Na een klacht over een bijdrage die door een eindredacteur was aangepast, wordt op een krantenredactie gewerkt 
aan richtlijnen voor eindredacteurs. 

72  Art. 19 Werkingsreglement. 
73  Art. 21, eerste lid Werkingsreglement. In het oorspronkelijke werkingsreglement was de bemiddelingsperiode in principe 

beperkt tot twee maanden. Ook wanneer na twee maanden geen minnelijke regeling werd bereikt, werd de zaak dan 
aanhangig bij de Raad voor de Journalistiek. In 2005 werd deze hypothese uit het werkingsreglement geschrapt. Indien de 
Raad dat raadzaam acht kan hij op die bijeenkomst de secretaris-generaal gelasten om zijn bemiddelingspogingen verder te 
zetten. Art. 20 Werkingsreglement. 

74  De drie leden komen elk uit één van de drie categorieën van leden waaruit de Raad is samengesteld: journalisten, 
mediadirecties en mediahuizen en externen. Ook in het huishoudelijk reglement van de Raad voor deontologie was reeds 
voorzien dat de voorzitter van de Raad “om het werk van de Raad te verlichten en om te lange discussies te vermijden”, het 
voorafgaandelijk onderzoek van het dossier kon toevertrouwen aan een ‘onderzoeksgroep’ van drie of vier collega’s (in L. 
NEELS, D. VOORHOOF, H. MAERTENS en V. CASTILLE (eds.), Medialex. Selectie van bronnen van de media- en 
informatiewetgeving, Antwerpen, Kluwer, 2000, 533). 
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standpunten schriftelijk uiteen te zetten, eventuele stukken voor te leggen en te verschijnen op een 
hoorzitting van de rapporteringscommissie. Tijdens de hoorzitting laat de commissie (aangevuld 
met de secretaris-generaal/ombudsman), alle betrokkene partijen, hun begeleiders (bijvoorbeeld een 
raadsman of familielid) en hun eventuele getuigen aan het woord.75 Zodra het onderzoek is 
afgerond, maakt de rapporteringscommissie een ontwerpbeslissing op die vervolgens ter 
goedkeuring (in principe bij consensus) wordt voorgelegd aan de voltallige Raad.76  

UITKOMST VAN DE PROCEDURE - De Raad blijft een opinieraad en heeft dus geen 
sanctioneringsbevoegdheid. Het eerste doel blijft een forum te organiseren voor de discussie over 
deontologische problemen en zo te komen tot een permanente alertheid voor de journalistieke 
deontologie. Sancties zijn in een dergelijke visie niet de eerste prioriteit. De bekendmaking van de 
adviezen is daarin wel onontbeerlijk. Nieuw daarbij is dat de Raad voor de Journalistiek met enige 
aandrang aan een betrokken medium kan vragen om zijn advies geheel of gedeeltelijk te publiceren 
of er melding van te maken in een uitzending.77 Voor de audiovisuele media kan zo’n 
bekendmaking ook via teletekst of internet gebeuren. Centraal daarbij staat – opnieuw – niet zozeer 
de bestraffing of de genoegdoening voor een gekwetste partij, maar de bekendmaking onder de 
eigen beroepsgroep én in de buitenwereld van wat als journalistiek ethisch kan worden beschouwd. 
Toch is deze nieuwe mogelijkheid een grote doorbraak. Het is met name één van de punten die 
werd mogelijk gemaakt door de deelname van de mediadirecties aan de werking van de Raad. Dat 
het tegelijk een gevoelig punt is gebleven78, blijkt uit de voorzichtige formulering die het 
werkingsreglement hier aanneemt: “De Raad voor de Journalistiek bepaalt in alle gevallen 
afzonderlijk, rekening houdend met de eigen aard van elk medium en desgevallend na overleg met 
het betrokken medium, hoe en binnen welke termijn de uitspraak bekend gemaakt moet worden”.79  

BEKENDMAKING ADVIEZEN - Wat de algemene bekendmaking van de beslissingen betreft, geldt 
uiteraard in de eerste plaats dat de Raad zijn beslissingen overmaakt aan de partijen en de voorzitter 
van de vzw Vereniging van de Raad voor de Journalistiek.80 Het werkingsreglement voorziet dat de 
secretaris-generaal ten laatste op 1 maart van elk jaar, in overleg met de voorzitter, ook een 
werkingsverslag over het voorbije kalenderjaar publiceert waarin een overzicht wordt gegeven van 
het bemiddelingswerk van de secretaris-generaal en de beslissingen van de Raad.81 Belangrijk 
daarbij is nog dat de Raad de beleidslijn van zijn voorgangers om de namen van de betrokken media 
voluit mee te delen in de adviezen, handhaaft. De Raad kan wel besluiten om de uitspraak geheel of 
ten dele te anonimiseren, bijvoorbeeld op verzoek zelf van de klager.82 De bekendmaking van de 
uitspraken gebeurt verder via de eigen website van de Raad.83 Ten overvloede voegt artikel 29, 6 
van het werkingsreglement er nog eens aan toe: “De Raad voor de Journalistiek beslist over de 
wijze van bekendmaking”.  

GEEN BEROEPSMOGELIJKHEID - Merken we tot slot nog op dat, anders dan voorheen, er geen beroep 
mogelijk is tegen de adviezen van de Raad. De Raad argumenteert deze keuze op twee manieren. In 
de eerste plaats is de klachtenbehandeling sowieso slechts een ultimum remedium. Het gros van de 
verzoeken zou via bemiddeling afgehandeld moeten worden. Verder fungeert de Raad eigenlijk op 

 
                                                 
 
75  Alle partijen kunnen zich laten bijstaan door één persoon naar keuze. Zie Art. 9 Werkingsreglement.  
76  Zie ook de werkwijze zoals ze beschreven is door secretaris-generaal F. VOETS in het eerste activiteitenverslag van de Raad 

voor de Journalistiek. 
77  Art. 28 Werkingsreglement. 
78  Vooral de directies zouden zich verzetten tegen een al te verregaande bekendmaking van de adviezen. K. DE CLERCQ, 

Journalistieke zelfregulering. Het belang van deontologische codes en zelfregulering in de journalistieke praktijk, Leuven, 
Acco, 2002, 125. 

79  Art. 29, 2, tweede lid Werkingsreglement. 
80  Art. 29, 1 Werkingsreglement. 
81  Art. 8 en 29, 4 Werkingsreglement. 
82  Art. 29, 5 Werkingsreglement. 
83  Art. 29, 3 Werkingsreglement. 
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zich reeds als een beroepsinstantie ten aanzien van de interne procedures van klachtenafhandeling 
binnen de diverse media.84  

AFDELING 2. DE EERSTE WERKINGSJAREN VAN DE RAAD VOOR DE 
JOURNALISTIEK 

De Raad voor de journalistiek heeft inmiddels vier volledige werkingsjaren achter de rug. Drie 
jaarverslagen vatten de werkzaamheden samen voor de periode december 2002 – december 2006.85 
Al deze verslagen zijn vrij beschikbaar op de website van de Raad. Wie de verslagen doorneemt, 
merkt meteen een stijlbreuk ten aanzien van de verslagen van de vroegere deontologische organen. 
Meer dan vroeger wordt ruimte gemaakt voor de analyse en opvolging van de behandelde dossiers. 
Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de rapportering nu deel uitmaakt van de opdracht 
van een vaste kracht binnen de Raad, de secretaris-generaal. Dat komt duidelijk de eenvormigheid 
en onderlinge vergelijkbaarheid van de opeenvolgende jaarverslagen ten goede. Bovendien is er, nu 
de adviezen van de Raad voor de Journalistiek onmiddellijk via de website worden bekend gemaakt, 
sowieso meer ruimte voor reflectie en evaluatie in de jaarverslagen.  

Het hierna volgende overzicht van de concrete werking van de Raad vertrekt van de drie 
afgeleverde jaarverslagen. Het volgt – zoals die jaarverslagen – de drieledige opdracht van de Raad: 
informatieverstrekking, bemiddeling en klachtenbehandeling.  

§1. De informatieve taak van de Raad voor de Journalistiek 

1. Vragen om informatie 
Het eerste luik in de opdracht van de Raad voor de Journalistiek betreft informatieverstrekking. 
Gedurende de eerste vier werkingsjaren ontving de Raad zo gemiddeld een honderdtal vragen om 
informatie, meestal per mail.86 Dat is op zich geen bijzonder hoog aantal, al lijkt het in vergelijking 
met buitenlandse voorbeelden nog wel mee te vallen.87 Een belangrijke nuance is wel dat het 
merendeel van de vragen aan de Raad al vijf jaar lang afkomstig blijkt te zijn van studenten of (in 
mindere mate) docenten uit opleidingen communicatiewetenschappen of journalistiek. Dat blijkt 
ook uit de inhoud van de vragen: de grootste groep vragen heeft betrekking op de organisatie en 
werking van de Raad voor de Journalistiek zelf. Dat is voor een nieuwe instelling uiteraard niet 
abnormaal en het draagt ook bij tot een betere bekendheid van de Raad, maar het is anderzijds ook 
niet meteen een argument om te besluiten tot het succes van de informatieverstrekking vanuit de 
Raad. 

 
                                                 
 
84  K. DE CLERCQ, Journalistieke zelfregulering. Het belang van deontologische codes en zelfregulering in de journalistieke 

praktijk, Leuven, Acco, 2002, 124. 
85  Krachtens artikel 8 van het reglement van de Raad publiceert de secretaris-generaal, in overleg met de voorzitter, ten laatste 

op 1 maart van elk jaar een werkingsverslag over het voorbije kalenderjaar. Het eerste activiteitenverslag heeft uitzonderlijk 
betrekking op dertien maanden (2 december 2002 – 31 december 2003).  

86  Louter informatieve vragen naar praktische informatie (adressen, doorverwijzingen, kopies van het werkingsreglement, ...) 
bij het secretariaat werden niet in de statistieken opgenomen. Het Activiteitenverslag 2006 maakt melding van honderd 
vragen. In 2005 werden er 111 geteld. 

87  Ter vergelijking: bij het secretariaat van de Nederlandse Raad voor de Journalistiek kwamen in het verslagjaar 2002 319 
telefonische verzoeken om informatie binnen. Naar aanleiding daarvan verzond het secretariaat van die Raad in dat jaar 45 
brochures (2001: 371 resp. 33) en 156 schriftelijke reacties (2001: 74). J.B. FLEERS, voorzitter van de Nederlandse Raad 
voor de Journalistiek, bij het Jaarverslag Raad voor de Journalistiek 2002. In het Verenigd Koninkrijk worden jaarlijks zo’n 
3.500 procedures opgestart bij de Press Complaints Commission. Een dertigtal daarvan leiden tot een formele uitspraak van 
de PCC.  
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Belangrijker is dan ook de vraag in hoeverre er informatie gevraagd wordt vanuit andere groepen. 
Onder de overige vraagstellers bevinden zich in de eerste plaats heel wat journalisten.88 Vaak gaat 
het dan om zelfstandigen of journalisten van kleinere media, die geen collega’s, hoofdredacteur of 
eindredacteur hebben bij wie zij met twijfels over de deontologie terecht kunnen. Een derde 
categorie van vraagstellers bestaat uit wat de jaarverslagen ‘belanghebbenden’ noemen: 
particulieren of organisaties die een probleem ondervinden in hun omgang met de media en daar 
een oplossing voor zoeken. Courant voorkomende vragen in die categorie zijn vragen over de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en over de manier waarop gereageerd kan worden op 
artikels in de geschreven pers of bijdragen in de audiovisuele media. In sommige gevallen zal het 
antwoord op hun vraag er toe leiden dat een klacht bij de Raad voor de Journalistiek wordt 
voorkomen; in andere gevallen zal die vraag de eerste stap vormen naar een procedure voor de 
Raad. 

De vragen van journalisten en ‘belanghebbenden’ geven de informatiefunctie van de Raad een 
bestaansreden. De Raad kan hier op de nulde lijn een belangrijke rol spelen als wegwijzer voor de 
burger in zijn omgang met de media en als back-up voor journalisten met vragen. Toch is ook 
duidelijk dat er op dit punt nog veel groeipotentieel moet zijn. Tot slot is het toch ook niet 
onbelangrijk even aan te stippen dat deze ervaringen een belangrijk tegenargument zijn voor het 
klassieke bezwaar in mediadebatten tegen klachtenbanken of infolijnen. Met de zo gevreesde 
stroom aan klachten en vragen van ‘nitwits’ waar men vaak zo bevreesd voor lijkt te zijn, blijkt het 
vooralsnog niettegenstaande de laagdrempeligheid van de Raad voor de Journalistiek bijzonder mee 
te vallen.  

2. Algemene richtlijnen van de Raad 
De basisregels van de journalistieke ethiek waarop de Raad voor de Journalistiek zijn 
werkzaamheden steunt, zijn nog steeds dezelfde als diegene die tot leidraad dienden van de Raad en 
het College voor Deontologie. De twee basiscodes zijn de IFJ-code uit 1971 en de nationale 
Verklaring der Rechten en Plichten van Journalisten uit 1982. Daarnaast wordt op de website van de 
Raad van de Journalistiek nog steeds verwezen naar de in hoofdstuk 2 genoemde ‘Aanbevelingen 
voor de berichtgeving over allochtonen’. Ook de ‘handleiding Pers en Gerecht’ bleef haar gelding 
behouden. Zij werd recentelijk nog uitgebreid gereviseerd en beschikbaar gesteld via het internet.  

Het laat zich raden dat de deontologische codes uit 1971 en 1982 inmiddels aan herziening toe zijn. 
De Raad voor de Journalistiek werd dan ook opgericht met de uitdrukkelijke opdracht om de 
bestaande codes te actualiseren en verder bekend te maken. Bij de oprichting van de Raad werd wel 
even overwogen om van bij de aanvang een geactualiseerde code af te spreken waarop de Raad zijn 
adviezen zou kunnen steunen.89 Maar al snel bleek dat die ambitie te hoog gegrepen zou zijn en dat 
journalisten en uitgevers niet op korte termijn een akkoord zouden kunnen bereiken. Daarom werd 
een pragmatische, top down aanpak verkozen. Men houdt wel vast aan het voornemen om te komen 
tot een nieuwe Vlaamse deontologische code, maar deze krijgt de tijd om te rijpen uit de 
adviespraktijk en jurisprudentie van de Raad.90 

 
                                                 
 
88  Voor 2003 werd het aandeel van vragen van die groep niet nader gepreciseerd. In 2004 betrof het 29 van de 114 ontvangen 

vragen (25,4%); in 2005 ging het om 25 van de 111 vragen (22,5%). In 2006 kwamen ongeveer evenveel vragen van 
journalisten binnen (24 van de 100 vragen). 

89  Zie ook de discussietekst: “Naar een moderne journalistieke code?”: P. DELTOUR, “Rechten en plichten van de journalist”, 
augustus 2003, beschikbaar op www.journalist.be. 

90  Zie de uiteenzetting van F. VOETS bij de besprekingen van het Ontwerp van decreet houdende de oprichting van deVlaamse 
Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en 
de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Hoorzitting - Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 464/3 en bij de 
Hoorzitting met de Raad voor de Journalistiek. Verslag Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 160/ 1, 14. 
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Een belangrijke stap daar naartoe vormen de algemene richtlijnen die de Raad in toepassing van de 
statuten op eigen initiatief kan uitvaardigen. Het gaat telkens om concrete aanbevelingen waarmee 
de Raad tegemoet wil komen aan de problemen die rijzen rond specifieke journalistieke praktijken 
of situaties.91 Zij komen voorlopig naast of bovenop de nog steeds geldende codes en richtlijnen die 
in de vroegere jaren werden uitgewerkt.  

EMBARGO - De eerste richtlijn die de Raad voor de Journalistiek zo bekend maakte was de 
embargorichtlijn van 8 mei 2003. De richtlijn moest duidelijkheid en eenvormigheid brengen in de 
voorwaarden waaronder embargo’s moesten worden gerespecteerd. De keuze van het thema was 
uiteraard niet toevallig. De naleving van embargo’s is een vast punt van discussie tussen de media 
onderling en in de verhouding tussen media en het gerecht. Het is ook bij uitstek een thema dat zich 
tot zelfregulering leent: het naleven van embargo’s heeft immers veel meer te maken met het 
honoreren van gemaakte afspraken, dan met juridisch afdwingbare afspraken. Nog datzelfde jaar 
volgde een richtlijn over de omgang van de pers met slachtoffers, die werd voorbereid door een 
werkgroep binnen de Raad naar aanleiding van terugkerende vragen en klachten over dat thema. De 
richtlijn bouwt voort op artikel 5 van de Code van journalistieke beginselen op grond waarvan 
journalisten elke ongeoorloofde inmenging in pijn en smart moeten vermijden, tenzij overwegingen 
in verband met de persvrijheid die noodzakelijk maken.92 Ter voorbereiding werd door de 
werkgroep onder meer nagegaan op welke manier de pers in de ons omringende landen omgaat met 
dit specifieke privacyprobleem en met name welke richtlijnen buitenlandse codes in dat opzicht 
hanteren.93 Zo komt de richtlijn toch tot een aantal ‘nieuwe’ regels, zoals het verbod om in het kader 
van de informatiegaring de betrokkenen “aanhoudend” lastig te vallen of “ongepaste” druk of 
intimidatie uit te oefenen op slachtoffers en hun omgeving. Voor die stelregel werd duidelijk 
inspiratie gezocht in de regels omtrent ‘harassment’ en ‘Intrusion into grief or shock’ van de Press 
Complaints Commission.94 

OMGANG MET SLACHTOFFERS - De “slachtoffer”-richtlijn werd door de Raad voor de Journalistiek 
goedgekeurd op 13 november 2003, en besproken met het college van hoofdredacteurs. Net zoals de 

 
                                                 
 
91  De PCC heeft vergelijkbare ‘guidance notes’ over onder meer, gerechtsverslaggeving, de berichtgeving over personen met 

een geestesziekte, internationale sportverslaggeving, prins William en privacy, de bekendmaking van lottowinnaars, de 
berichtgeving over pedofilie, financiële verslaggeving, vluchtelingen en asielzoekers en de berichtgeving over verdachten. 
Ook de Nederlandse Raad voor de Journalistiek kan sinds 1993 op eigen initiatief algemene richtlijnen uitvaardigen. In 
toepassing van artikel 11 van het Werkingsreglement van de Raad kan dit met name “over zaken betreffende journalistieke 
gedragingen met een algemene strekking en die van principieel belang zijn”. De beslissing om ambtshalve uitspraak te 
doen moet worden ondersteund door de voltallige Raad, hetzij op voorstel van een of meer leden van de Raad hetzij op 
verzoek van een van de aan de Stichting Raad voor de Journalistiek deelnemende organisaties. Totnogtoe maakte de Raad 
drie keer van deze mogelijkheid gebruik: over het gebruik van verborgen opname-apparatuur (20 augustus 1996), over 
embargo’s en over het gebruik van onrechtmatig verkregen, niet voor publicatie bestemde gegevens door journalisten (24 
november 1995). 

92  Zie ook RvJ nr. 2003, 11 december 2003, J. Bruggeman t. Het Laatste Nieuws en Bart Pierreux: “Een journalist moet in 
beginsel, kort na de gebeurtenissen, het leed van slachtoffers en hun omgeving respecteren en hij zal ze bijgevolg niet 
herhaaldelijk lastig vallen”. 

93  De inhoud van de richtlijn werd hernomen in een brochure “Pers en slachtoffers” die de Raad voor de Journalistiek in 
samenwerking met de VVJ en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, en met steun van de Vlaamse regering, op 28 
oktober 2005 voorstelde 

94  De PCC-code is wel een stuk gedetailleerder. De Vlaamse variant houdt het bij heel algemene en multi-interpretabele 
richtlijnen. In punt 4 van de PCC-code klinkt het: “i) Journalists must not engage in intimidation, harassment or persistent 
pursuit; ii) They must not persist in questioning, telephoning, pursuing or photographing individuals once asked to desist; 
nor remain on their property when asked to leave and must not follow them; iii) Editors must ensure these principles are 
observed by those working for them and take care not to use non-compliant material from other sources”. Uitzonderingen 
zijn wel mogelijk op basis van een afweging aan het algemeen belang. Over “Intrusion into grief or shock” zegt de PCC-
code: “In cases involving personal grief or shock, enquiries and approaches must be made with sympathy and discretion 
and publication handled sensitively. This should not restrict the right to report legal proceedings, such as inquests”. Op die 
bepaling zijn geen uitzonderingen mogelijk. Tot slot presenteert de PCC bijzondere beschermingsregels voor de 
berichtgeving over kinderen en slachtoffers van seksueel geweld. Gezegd moet worden dat de bescherming van die twee 
groepen in België al het voorwerp uitmaakt van wetgeving.  
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embargorichtlijn brengt zij enkele korte vuistregels aan, gevolgd door een toelichting vanwege de 
Raad.95 Om het draagvlak voor de richtlijnen te vergroten werden de uitgewerkte vuistregels in 
beide gevallen voorgelegd aan het college van hoofdredacteurs. De embargorichtlijn werd bij die 
gelegenheid nog geamendeerd.96  

BERICHTGEVING OVER ZELFDODING EN PSYCHISCH ZIEKEN - In 2004 werkte de Raad voor de Journalistiek 
aan twee informatieve folders. Zij kregen niet het statuut van echte richtlijnen, maar brachten 
niettemin belangrijke praktische aanbevelingen aan voor journalisten. Het ging om de folder 
“Zelfdoding en de pers”97 en de brochure “Tips voor Journalisten in verband met de berichtgeving 
over psychisch ziek zijn”. In beide gevallen kregen de journalisten achtergrondinformatie en tips. 
Beide folders kwamen tot stand in samenwerking met de VVJ en deskundigen uit de betrokken 
sectoren.98 

FINANCIËLE BERICHTGEVING - De derde ‘echte’ richtlijn handelt over financiële berichtgeving.99 Zij 
werd goedgekeurd op 22 juni 2006 en is opgebouwd rond drie delen: de handel met voorkennis, 
koersmanipulatie en beleggingsaanbevelingen en belangenconflicten. Belangrijk is toch wel dat ook 
de Franstalige en Duitstalige mediasector de richtlijn heeft goedgekeurd. De juridische en 
beroepsethische regels die de richtlijn uiteenzet gelden nu bijgevolg voor de hele Belgische 
financiële journalistiek. De richtlijn kwam tot stand in samenwerking met de Bankcommissie 
(CBFA) en schakelt zich uitdrukkelijk in in de uitvoering van een recent pakket aan Europese en 
nationale regelgeving over het toezicht op de financiële sector.100 De richtlijn biedt een interessante 
casus in verband met de uitvoering van wettelijke normen door zelfreguleringsinitiatieven. Zij 
maakt in dit verband een onderscheid tussen de bepalingen van de algemene wet betreffende het 
toezicht op de financiële sector die zij slechts toelicht en vertaalt, maar niet vervangt en de 
specifieke regelgeving over beleggingsaanbevelingen die zelf expliciet de mogelijkheid creëert om 
haar werking buiten toepassing te stellen door de opstelling van zelfregulerende normen.101  

 
                                                 
 
95  Jammer is wel dat er niet voor geopteerd werd om de richtlijnen nog aan te vullen met voorbeelden uit de casuïstiek van de 

Raad voor Deontologie en de Raad voor de Journalistiek. 
96  De inhoudelijke analyse van deze richtlijnen is niet relevant binnen dit verhaal, dat zich immers toespitst op het 

reguleringsproces. De geïnteresseerde lezer kan evenwel een inhoudelijke bespreking op eenvoudige aanvraag bekomen bij 
schrijfster dezes. 

97  “Zelfdoding en de pers. Aanbevelingen voor journalisten”, uitgewerkt in samenwerking tussen de Vlaamse Vereniging van 
Beroepsjournalisten (VVJ), de Raad voor de Journalistiek, het Departement Communicatiewetenschap van de K.U.Leuven, 
de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de U.Gent en de Administratie Gezondheidszorg van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

98  Op 15 september 2007 werd in een zelfde samenwerkingsverband een nieuwe folder, getiteld Als journalist kan je levens 
redden, voorgesteld met aanbevelingen voor een verantwoorde berichtgeving over zelfdoding. Met de folder reageert de 
raad op de “wetenschappelijk aangetoonde kans op imitatie, vooral bij mensen die al een verhoogd risico hebben”. Eerder 
had een licentiaatsthesis van Marie SWINNEN gewezen op de beperkte bekendheid van de reeds bestaande richtlijnen (M. 
SWINNEN, Zelfmoord in de Vlaamse pers voor en na de invoering van de richtlijnen van de raad voor deontologie: een 
inhoudsanalyse, KULeuven, diss. Lic. Communicatiewetenschappen, 2006, 160 p. Zie ook: S. VAN LOOVEREN, Media en 
imitatie: onderzoek naar de invloed van de dagbladpers op zelfdoding in Vlaanderen, K.U.Leuven, diss. Lic. 
Communicatiewetenschappen, 2007, 89 p.). 

99  Richtlijn van de Raad voor de Journalistiek inzake handel met voorkennis, marktmanipulatie, beleggingsaanbevelingen en 
belangenconflicten, 22 juni 2006. 

100  Richt. Eur. Parl. en Raad 2003/6/EG betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik), Pb. L. 
12 april 2003, nr. 96, 16-25; Richtl. Comm. 2003/125/EG van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtl. Eur. Parl. en 
Raad 2003/6/EG wat de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten 
betreft, Pb. L. 24 december 2003, nr. 339/73-77 (beter bekend als de “Bolkestein-richtlijn”). Voor de nationale regelgeving, 
zie: Wet 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, B.S. 4 september 2002 
(herhaaldelijk gewijzigd); K.B. 5 maart 2006 betreffende de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de 
bekendmaking van belangenconflicten, B.S. 10 maart 2006. 

101  Tijdens de besprekingen van de tweede Europese richtlijn inzake beleggingsaanbevelingen was veel te doen over de 
mogelijke implicaties ervan voor de financiële journalistiek. Mede naar aanleiding daarvan werden enkele uitzonderingen 
ingeschreven in de richtlijn. De journalisten worden vrijgesteld van een aantal verplichten voor zover zij “in de lidstaten 
aan gelijkwaardige geschikte regelgeving, inclusief gelijkwaardige geschikte zelfregulering, onderworpen zijn en mits deze 
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BEELDBEWERKING EN ARCHIEFBEELDEN – De meest recente richtlijn van de Raad voor de Journalistiek 
betreft de problematiek van de beeldbewerking en het gebruik van archiefbeelden.102 De richtlijn vat 
in drie korte punten de belangrijkste stelregels samen voor respectievelijk foto’s en stilstaande 
beelden, bewegende beelden en archiefbeelden. Kernregel daarbij is dat de kijker/lezer steeds 
duidelijk geïnformeerd moet worden over het feit dat de beelden bewerkt werden of uit het archief 
werden geput. De Raad speelt daarmee in op een zeer actuele problematiek.103 

§2. Beslissingen van de Raad voor de Journalistiek 

Laten we tot slot even, op basis van de jaarverslagen en de concrete beslissingen, een korte round-
up maken van de klachtenbehandeling door de Raad na vier jaar werking.  

1. Vragen om advies  
De Raad leverde totnogtoe (december 2002 – december 2006) 41 beslissingen af. Een aantal 
daarvan betitelde zij niet als ‘beslissing’, maar als ‘advies’.104 Het ging telkens om gevallen waarbij 
de Raad geen uitspraak deed over een concrete klacht, maar antwoordde op een vraag naar 
aanleiding van een princiepskwestie.105 Formeel gezien, voorzien noch de statuten, noch het 
werkingsreglement in een procedure voor dergelijke adviezen. Het werkingsreglement onderscheidt 
met name slechts “vragen om algemene informatie over de journalistieke beroepsethiek”, die door 
het secretariaat moeten worden afgehandeld en eventueel tot een klacht kunnen worden omgevormd 
door de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek106, en “klachten” waarop de beschreven 
klachtenprocedure van toepassing is. In de adviespraktijk van de Raad voor de Journalistiek worden 
zij doorgaans via de gewone klachtenprocedure afgehandeld. In de activiteitenverslagen worden zij 
samen met de klachten verwerkt.107  

 
                                                 
 

regelgeving eenzelfde effect sorteert als de bepalingen waarvan de journalisten zijn vrijgesteld. In aansluiting daarbij 
verplicht art. 2, tweede lid van het Belgische K.B. de uitbrenger van beleggingsadviezen die geen kredietinstelling of 
beleggingsonderneming is, maar wel onderworpen is aan uit zelfregulering voortvloeiende normen of gedragscodes met 
name om in hun aanbevelingen te verwijzen naar die zelfreguleringsinitiatieven. In de memorie van toelichting wordt 
benadrukt dat ook gespecialiseerde journalisten die al dan niet regelmatig aanbevelingen uitbrengen onder de toepassing 
van deze regel vallen. De uitweg is echter voorzien in artikel 10 waar in overeenstemming met de Richtlijn journalisten 
toch worden uitgesloten van de bepalingen van het besluit “wanneer zij onderworpen zijn aan beroepsregels, met inbegrip 
van deontologische codes en arbeidsreglementen, die gelijkwaardig zijn en eenzelfde effect sorteren”. 

102  RvJ, Richtlijn over beeldbewerking en het gebruik van archiefbeelden, goedgekeurd op 21 september 2006. 
103  Het persagentschap Reuters moest toegeven dat op een foto de rookpluimen na een bomaanslag in Beiroet waren 

aangedikt. De krant Het Laatste Nieuws publiceerde een rechtzetting nadat via het internet bekend raakte dat een foto van 
de stille protestmars tegen de moord op Joe Van Holsbeeck uit de krant van 24 april 2006 was bewerkt om de 
mensenmassa groter te doen lijken. Niet zelden worden dergelijke beeldmanipulaties aan het licht gebracht door bloggers. 

104  RvJ nr. 2004-01, advies in verband met het assisenproces in Aarlen, 11 maart 2004; RvJ nr. 2005-03, advies met betrekking 
tot de vereniging Belgian-Journalist on Information Technology (B-JIT), 12 mei 2005; RvJ nr. 2005-05, advies in verband 
met de nevenactiviteiten van journalisten, 23 juni 2005; RvJ nr. 2004/06, advies over de vraag van Marcel Heymans, 
directeur IFPI Belgium met betrekking tot berichtgeving in Het Belang van Limburg en Deng, 9 september 2004 en RvJ nr. 
2004/08, over de verenigbaarheid van het beroep van journalist en vrijwillig brandweerman, 9 december 2004. 

105  Al is dat onderscheid in het laatste geval flou: het ging om de ‘vraag’ van IFPI, de belangenvereniging van de 
muziekindustrie, over de vermelding van internetadressen in de mediaberichtgeving waarop illegaal muziek kan worden 
gedownload (RvJ nr. 2004/06, advies over de vraag van Marcel Heymans, directeur IFPI Belgium met betrekking tot 
berichtgeving in Het Belang van Limburg en Deng, 9 september 2004). Anderzijds werd de uitspraak over een andere 
vraag van het Bureau van de AVBB die eveneens los stond van een geschil of klacht gewoon als “beslissing” betiteld. Het 
ging om de eerste beslissing van de Raad voor de Journalistiek, in een veelbesproken zaak namelijk deze over een 
journalist die zonder zich als journalist bekend te maken erin geslaagd was binnen te geraken in de cel van Marc Dutroux in 
de gevangenis van Aarlen. (RvJ nr. 2003/01, over de vraag van het bureau van de AVBB met betrekking tot Telefacts/VTM, 
8 mei 2003). 

106  Art. 13 t.e.m. 16 Werkingsreglement. 
107  Dat kan tot vertekeningen aanleiding geven, bijvoorbeeld wat de percentages van geslaagde bemiddelingen betreft. Naar 

aanleiding van dergelijke vragen over princiepskwesties heeft een bemiddelingspoging immers geen zin. 
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2. Beslissingen 

2.1. Aantal klachten en beslissingen 
EVOLUTIE - Gedurende de eerste dertien maanden van zijn werking ontving de Raad voor de 
Journalistiek 45 klachten. Drie ervan werden nog in het jaar 2002 ingediend, de overige 42 in de 
loop van 2003. Zeven daarvan werden in maart 2003 overgeërfd van de Raad voor Deontologie van 
de AVBB. Dat bracht het eigenlijke totaal van de rechtstreeks ingediende klachten op 38. Van de 45 
ingediende klachten waren er op 31 december 2003 dertig afgerond. Dat was een behoorlijk aantal, 
op zijn minst in vergelijking met de vroegere Raad voor Deontologie die overigens ook klachten uit 
het Franstalige landsgedeelte behandelde. In de twee daaropvolgende jaren bleef het aantal nieuw 
ontvangen klachten hangen op 28.108 Een belangrijk deel van die klachten werd telkens na de 
bemiddelingsfase afgesloten. Het aantal door de Raad voor de Journalistiek zelf uitgevaardigde 
beslissingen bedroeg voor de vier opeenvolgende jaren: 9 (2003), 8 (2004), 7 (2005) en 17 (2006).  

Het zou een vergissing zijn om het succes van zelfregulering louter af te meten aan het aantal 
ontvangen klachten, het aantal uitgevaardigde besluiten of de snelheid waarmee dossiers worden 
afgehandeld. De indruk bestaat wel, ook in de jaarverslagen, dat hier zeker nog ruimte voor 
verbetering mogelijk is. Ondanks de inspanningen om de Raad beter bekend te maken, blijken 
potentiële klagers de weg nog niet altijd te vinden.109  

2.2. Hoedanigheid van klagers en verweerders 
KLAGERS - Anders dan de vragen om informatie blijken veruit de meeste klachten over de periode 
december 2002-december 2005 afkomstig te zijn van particulieren. In 2003 en 2004 ging het om 
ongeveer de helft van de klachten; in 2005 liep dat aantal op tot ongeveer twee derde. Die trend 
werd ruimschoots bevestigd in 2006. De tweede grootste groep ‘klagers’ zijn organisaties. Klachten 
van journalisten vormen de kleinste groep. In een aantal gevallen gaat het niet om echte klachten, 
maar om de eerder genoemde adviesvragen.110 In de jaarverslagen wordt in het overwicht van 
particuliere klachten een signaal gezien dat de Raad zijn doel bereikt en aan bekendheid wint.111 
Anderzijds moet het begrip ‘particulier’ in dit verband wel worden genuanceerd. Daaronder 
bevinden zich namelijk toch ook een aantal personen die zich – zoals de Press Complaints 
Commission het uitdrukt – “in the national public eye” bevinden. In 2006 ging het om negen van de 
32 particuliere klachten. 

Het werkingsreglement voorziet dat klagers zich tijdens de hoorzitting kunnen laten bijstaan door 
een derde. In de praktijk maken heel wat klagers van die mogelijkheid gebruik.  

Tabel 1. Hoedanigheid van de klager112 

Hoedanigheid klagers Totaal 2006 2005 2004 2003* 
Particulier 88 32 17 14 25 
Organisatie 38 6 7 12 13 
Journalist of mediaorganisatie 17 4 4 2 7 

 
                                                 
 
108  Cijfers ontleend aan de respectievelijke activiteitenverslagen van de hand van secretaris-generaal F. VOETS. Elk jaar wordt 

een aantal niet afgewerkte dossiers overgedragen naar het volgende werkjaar. Het aantal nieuwe klachten is dus niet gelijk 
aan de totale werklast. In 2003 werden 30 van de 45 ingediende klachten afgehandeld; in 2004 waren dat er 32 van de 43 
en in 2005 20 van de 39. 

109  F. VOETS, “Activiteitenverslag Raad voor de Journalistiek 2005”, www.rvdj.be. 
110  Zie hoger, punt 1. 
111  F. VOETS, “Activiteitenverslag Raad voor de Journalistiek 2005”, www.rvdj.be. 
112  Samenvattende figuur op basis van de activiteitenverslagen 2003, 2004, 2005 en 2006. Ook het Kenniscentrum Statistiek 

van de Vlaamse Administratie Planning en Statistiek volgt de werking van de Raad voor de Journalistiek op. Op haar 
website wordt de evolutie van het aantal klachten bij de raad voor de journalistiek, naar soort bijgehouden en in kaart 
gebracht. http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers_media.htm. 
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aantal nieuw ingediende klachten 143 42 28 28 45 
2003*: inclusief december 2002 

 

VERWEERDERS: MEDIUM - Herbekijken we de klachten in functie van de hoedanigheid van de 
verweerders, dan blijkt na vier werkingsjaren dat de dagbladen en dagbladjournalisten jaarlijks aan 
het hoofd prijken van de rangschikking van de vaakst gedaagden. Deze vaststelling bevestigt de 
tendens die eerder werd vastgesteld in de werking van de Raad voor Deontologie. Eén klassieke 
verklaring daarvoor is het vluchtiger karakter van de berichtgeving op de audiovisuele media, al 
brengen de verschillende nieuwssites en digitale televisie daar allicht verandering in. Bijkomend 
moet rekening gehouden worden met het feit dat tot voor kort ook de Geschillenraad een deel van 
de klachten over de audiovisuele media voor zijn rekening nam.113 In 2006 was er alvast geen 
significante stijging van het aantal klachten tegen audiovisuele media. Het aantal klachten over 
televisie- en radioberichtgeving stagneerde op ongeveer een derde van het totale aantal klachten en 
bleef daarmee op hetzelfde niveau als in 2005.114  

VERWEERDERS: INDIVIDUELE JOURNALIST - Overigens wijst de secretaris-generaal in zijn jaarverslag 
2003 op nog een ander verschil tussen de geschreven pers en de audiovisuele media. Bij klachten 
tegen de audiovisuele media wordt zelden de individuele journalist aangesproken, terwijl dit bij 
klachten tegen de geschreven pers vrijwel altijd het geval is, onder meer omwille van het feit dat de 
auteur van een bijdrage in de geschreven pers meestal gemakkelijker te identificeren is.115 Wel kan 
worden vastgesteld dat journalisten nagenoeg altijd vergezeld van hun hoofdredacteur of een 
redactiechef op de hoorzitting verschijnen. Vaak spreken klagers overigens tegelijk de journalist en 
zijn mediaorganisatie of hoofdredacteur aan.116 Eenzelfde klacht kan uiteraard ook gericht zijn tegen 
meerdere media. 

Tabel 2. Hoedanigheid verweerders117 

Hoedanigheid verweerders Totaal 2006 2005 2004 2003* 
Dagblad 86 20 14 17 35 
Weekblad/Magazine 25 6 4 6 9 
Radioprogramma 4 2 - 1 1 
Televisieprogramma 40 13 8 9 10 
Fotoagentschap 1 - - 1 - 
Andere 3 1 2118   
2003*: inclusief december 2002 

2.3. Aard van de klachten 
Opgedeeld naar de inhoud van de klachten, blijkt uit de eerste jaarverslagen een veelkleurig beeld. 
Veruit de meeste beweerde schendingen van de journalistieke beroepsethiek houden verband met 
“onzorgvuldige berichtgeving”. In 2004 en 2006 viel ruim de helft van de klachten onder die 

 
                                                 
 
113  F. VOETS, “Activiteitenverslag Raad voor de Journalistiek 2003”, 3-4. 
114  Ter vergelijking: De nieuwe Vlaamse Regulator voor de Media leverde in 2006 47 beslissingen af, verspreid over volgende 

thema’s: minderjarigen (2), naleving reclameregels (9), naleving andere mediaregelgeving (1), storingsklachten radio-
omroepen (17) en ambtshalve onderzoek radio (18). (bron: Kenniscel Statistiek van de Vlaamse Regering). 

115  F. VOETS, “Activiteitenverslag Raad voor de Journalistiek 2003”, 4. 
116  In de activiteitenverslagen 2004 en 2005 worden zij samen als één verweerder gerekend, “omdat de mediaorganisatie als 

een geheel wordt aangezien”. Niet duidelijk is of dat in het activiteitenverslag 2003 ook al zo geïnterpreteerd werd. 
117  Samenvattende figuur op basis van de activiteitenverslagen 2003, 2004, 2005 en 2006. 
118  In de categorie “andere” rangschikte secretaris-generaal VOETS in de eerste plaats de eerder vermelde vraag over een 

journalistenvereniging die haar activiteiten liet sponsoren door bedrijven waarover haar leden verslag uitbrachten. De 
andere klacht gaf geen aanleiding tot een beslissing van de Raad; het betrof een vraag over het niet respecteren van een 
embargo, zonder dat de eigenlijke verantwoordelijke werd geïdentificeerd (F. VOETS, “Activiteitenverslag Raad voor de 
Journalistiek 2005”, 5). 



Deel 3. Journalistieke zelfregulering in België & Vlaanderen 

 

 619

categorie, in 2005 liep dat aantal op tot maar liefst drie vierde van de klachten. De noemer is dan 
ook zeer ruim. Hij bundelt zowel de feitelijke, te vermijden fouten (een verkeerde titel, een gebrek 
aan hoor en wederhoor, een slordige bronnencontrole, …), als bewust eenzijdige en tendentieuze 
berichtgeving.119 Daarnaast is er een redelijk aantal klachten over inbreuken op de privacy, zowel 
van privépersonen als van publieke figuren.120 In het activiteitenverslag 2006 waarschuwt de 
secretaris-generaal dat deze in stijgende lijn gaan. Meestal gaat het dan niet zozeer om foutief 
weergegeven feitelijke gegevens, maar op het indiscreet omspringen in de pers met persoonlijke 
gegevens of beelden. Ook schendingen van de persoonlijke levenssfeer in het proces van de 
informatiegaring waren al een aantal keer aanleiding tot beslissingen van de Raad. De overige 
klachten hebben betrekking op uiteenlopende regels van de journalistieke deontologie, zoals het niet 
verlenen van een wederwoord, mogelijke gevallen van belangenvermenging, het niet naleven van 
afspraken of embargo’s of undercoverjournalistiek.121  

Tabel 3. Aard van de klachten122 

Aard klachten Totaal 

 
 

2006 2005 2004 2003* 
Onzorgvuldige berichtgeving 92 29 20 17 26 
Privacy 43 14 4 11 14 
Geen wederwoord 7  1 2 4 
Belangenvermenging 5 2 2 1 0 
Niet respecteren van afspraken 8 5 1 1 1 
Plagiaat 2  1 0 1 
Undercover 5 3 0 0 2 
Embargo 2  0 1 1 
Laster, eerroof, belediging 3 2 1 0 0 
2003*: inclusief december 2002 

 
Deze kerngegevens worden ook bijgehouden en op het internet gepubliceerd door het Kenniscentrum 
Statistiek binnen de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Onderstaande grafiek is aan die website 
ontleend.123 

 

 

 
                                                 
 
119  F. VOETS, “Activiteitenverslag Raad voor de Journalistiek 2003”, 4 en “Activiteitenverslag Raad voor de Journalistiek 

2004”, 4-5. Er is zodoende zeker verwantschap met de klachten over laster en eerroof, maar deze zijn in de jaarverslagen 
als een aparte categorie weergegeven. 

120  Vergelijk: Uit de jaarverslagen van de PCC blijkt dat dat orgaan in hoofdzaak klachten over onnauwkeurigheden in de 
berichtgeving dient te behandelen (56% in 2002; in 1997 was dat nog 70%). Bijna een kwart van de behandelde klachten 
heeft  er betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

121  Opnieuw moet worden opgemerkt dat één klacht meerdere thema’s kan aankaarten. 
122  Samenvattende figuur op basis van de activiteitenverslagen 2003, 2004, 2005 en 2006. Niet alle klachten geven zoals 

gezegd aanleiding tot een beslissing van de Raad voor de Journalistiek. Vele worden minnelijk afgehandeld. 
123  http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/media/algemeen/MEDIALGE002.xls. 
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Aantal klachten bij raad voor de journalistiek naar soort
2003-2006 
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2.4. Uitkomst van de procedure 
BEMIDDELING - Bij elke klacht die op het secretariaat van de Raad toekomt (behoudens in geval van 
manifeste onontvankelijkheid of ongegrondheid), tracht de secretaris-generaal eerst tot een 
minnelijke regeling te komen. Uit de eerste ervaringen blijkt nu reeds dat het gros van de klachten 
op die manier kan worden afgehandeld. In het eerste jaar kon ruim een derde (17) van de ingediende 
klachten minnelijk worden geregeld. Dat is een hoog aantal, rekening houdend met het feit dat in 
dat jaar voor acht van de dertig dossiers geen bemiddelingspoging werd ondernomen.124 In 2004 
steeg het aantal geslaagde bemiddelingsprocedures tot ongeveer 60% van het totale aantal 
afgeronde dossiers (19 op een totaal van 32 beslissingen). Dat percentage loopt op tot 70% wanneer 
de berekening wordt gecorrigeerd voor de vijf dossiers die in dat jaar kennelijk onontvankelijk of 
ongegrond werden verklaard. In 2005 werden twintig dossiers afgehandeld, waarvan de helft kon 
worden afgesloten na minnelijke regeling.125 In 2006 tot slot lag het aantal afgesloten dossiers 
merkelijk hoger: 42 dossiers werden in dat jaar afgehandeld. Belangrijker nog was dat de uitstroom 
op die manier gelijke tred hield met de instroom van klachten zodat geen achterstand werd 
opgelopen.126 

 
                                                 
 
124  Het betrof in de eerste plaats drie klachten die, op voorstel van de ombudsman, kennelijk ongegrond of onontvankelijk 

werden verklaard door de Raad. Daarnaast ging het over vijf (van de zeven dossiers) die waren overgeërfd van de Raad 
voor Deontologie. Gelet op de tijd die al was verlopen sinds het indienen van de klacht werd een bemiddelingspoging niet 
meer zinvol geacht. 

125  Dat is een aanzienlijke daling ten aanzien van het vorige werkjaar. De ombudsman weet die daling in zijn verslag enerzijds 
aan het toeval en anderzijds aan het complexere karakter van een aantal dossiers. Vooralsnog zouden er dus geen redenen 
zijn om aan te nemen dat de Raad een grote achterstand oploopt. De uitstroom van zaken houdt min of meer gelijke tred 
met de instroom. 

126  F. VOETS, “Activiteitenverslag Raad voor de Journalistiek”, 6. 
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BEMIDDELING: UITKOMST - De bemiddelingsprocedure is aan weinig voorschriften en formaliteiten 
gebonden. De ombudsman rapporteert maandelijks aan de Raad voor de Journalistiek over zijn 
bemiddelingsactiviteiten, maar verder blijven de stappen die in het kader van een 
bemiddelingsprocedure worden ondernomen vertrouwelijk.127 De activiteitenverslagen geven wel de 
belangrijkste oplossingen aan waartoe de bemiddeling aanleiding kan geven. In een eerste reeks 
gevallen kan de klacht al worden geklasseerd nadat de klager enige toelichting heeft gekregen bij de 
journalistieke handelswijze. Dossiers waarin het foutieve karakter van de journalistieke 
handelswijze niet ter discussie staat, kunnen geregeld in der minne worden beëindigd na excuses 
van de betrokken journalist of redactie. Soms koppelen media-organen daar ook het engagement 
aan om maatregelen te nemen die soortgelijke vergissingen of fouten in de toekomst zullen 
vermijden. In andere gevallen wordt een rechtzetting of een nieuwe redactionele bijdrage ingelast in 
het betrokken medium. Dat kan ook een oplossing bieden wanneer tijdens de 
bemiddelingsprocedure is komen vast te staan dat de berichtgeving eenzijdig was. In De Journalist 
beschreef ombudsman Flip Voets daarvan een mooi voorbeeld. Na een klacht over een groep 
bewoners van Borgerhout die het beu waren dat hun buurt vaak negatief werd belicht in de media, 
werd samen met de bewoners een lezersreactie opgesteld die ook gepubliceerd werd. Voor twee 
kranten was de brief de aanleiding om een journalist naar Borgerhout te sturen om er enkele 
positieve initiatieven te belichten. Opmerkelijk is dat de bemiddelingsprocedure er in een aantal 
gevallen toe leidde dat redacties na overleg met de ombudsman besloten om geplande 
programmaonderdelen niet uit te zenden of bijkomende voorzorgen te nemen om de betrokkenen 
onherkenbaar te maken.128  

OVERZENDING AAN DE RAAD - Wanneer de bemiddelingspoging niet de gewenste resultaten oplevert, 
wordt de zaak overgemaakt aan de Raad voor de Journalistiek. Die kan steeds, zelfs na de 
hoorzitting, de partijen voorstellen om de bemiddeling een nieuwe kans te geven.129 Anderzijds 
behoudt de klager, ook na de bemiddelingsprocedure (met bijvoorbeeld de publicatie van zijn 
lezersbrief als gevolg) de mogelijkheid om zijn klacht te handhaven en de overzending aan de Raad 
te vragen.130 Even goed hebben klager het recht om meteen aan te geven dat zij niet op het 
bemiddelingsaanbod wensen in te gaan, maar uit zijn op een princiepsbeslissing van de Raad.131 Dat 
op zich is overigens reeds een erkenning van de precedentwaarde en het gezag van de beslissingen 
van de Raad.  

BEOORDELING TEN GRONDE - Tussen 1 december 2002 en 31 december 2003 moest de Raad negen 
keer tussenkomen. Vier keer werd de klacht (al dan niet gedeeltelijk) gegrond bevonden.132 Eén 
dossier betrof geen beslissing over een klacht, maar een advies in meer algemene termen. In 2004 
werden acht beslissingen genomen. Daaronder bevonden zich twee adviezen en één gedeeltelijke 
gegrondverklaring. In nog één zaak uit die periode verklaarde de Raad de klacht niet formeel 
gegrond, maar formuleerde hij wel een aanbeveling over de handelswijze die in casu ‘raadzaam’ 
zou zijn geweest in het licht van verantwoordelijke journalistiek. In 2005 tot slot kwam het zeven 
keer tot een eindbeslissing van de Raad.133 Daaronder bevonden zich opnieuw twee adviezen. Van 

 
                                                 
 
127  F. VOETS, “Activiteitenverslag Raad voor de Journalistiek 2003”, 5-6, www.rvdj.be. De PCC heeft een soortgelijke 

bemiddelingsprocedure. De website vermeldt in die gevallen de naam van de klager, de naam van het betrokken medium, 
de clausule van de code waarop de klacht betrekking heeft, het voorwerp van de klacht (zonder op de concrete feiten in te 
gaan) en de bereikte minnelijke oplossing. Die oplossing kan onder meer bestaan in een persoonlijke brief met 
verontschuldigingen aan de klager, de publicatie van een lezersbrief, een vervolgartikel of een verduidelijking of een 
rechtzetting of een engagement om een bepaalde foto of bepaalde informatie niet meer te publiceren. 

128  F. VOETS, “Raad voor de Journalistiek stilaan op kruissnelheid”, De Journalist 2003, afl. 57, 17. 
129  RvJ nr. 2003/5, Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie t. Het Nieuwsblad, 10 juli 2003. 
130  RvJ nr. 2004/2, P. Michel t. Douglas De Conink, 11 maart 2004. 
131  Zie bijvoorbeeld RvJ nr. 2003/05, Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie t. Het Nieuwsblad, 10 juli 2003. 
132  Het Jaarverslag 2003 meldt ten onrechte dat er vijf klachten gegrond bevonden werden. 
133  Het jaarverslag 2007 kondigt een opmerkelijke stijging van het aantal nieuw ingediende klachten aan. Tussen 1 januari en 

31 december 2006 werden 42 nieuwe klachten ingediend, de helft meer dus dan in de voorbije twee jaar. Daarnaast waren 
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de overige zaken waren er naar het oordeel van de Raad één ongegrond en vier gegrond. Wat 
opvalt, is dat de Raad vooralsnog geen enkele keer de bekendmaking van een advies door het 
betrokken medium oplegde. Slechts in één zaak werd die mogelijkheid op vraag van de klagers 
overwogen (maar afgewezen).134 

Aantal klachten bij raad voor de journalistiek naar resultaat

11

18

5
4

10

7
6

1

19 19

8

2
3

11

17

9

3
1

15

19

-3

2

7

12

17

22

M
in

ne
lij

ke
re

ge
lin

g

B
es

lis
si

ng
R

vd
J

O
no

nt
va

nk
el

ijk

M
an

ife
st

on
ge

gr
on

d

M
an

ife
st

on
ge

gr
on

d 
of

on
on

tv
an

ke
lijk

G
ee

n
m

in
ne

lij
ke

re
ge

lin
g

N
og

 in
be

ha
nd

el
in

g

S
to

pg
ez

et

aa
nt

al

2006 2005 2004 2003*

 
 
3. De adviespraktijk van de Raad voor de Journalistiek: eerste vaststellingen 
EERSTE DOSSIER - Op donderdag 8 mei 2003 maakte de Raad voor de Journalistiek zijn eerste 
beslissing bekend. De zaak was in menig opzicht een belangrijke testcase. Ter discussie stond, op 
aangeven van het Bureau van de AVBB, de handelswijze van een VTM-journalist die, zonder zich 
als journalist bekend te maken, in het kielzog van een senator de gevangenis van Aarlen was 
binnengeraakt en er zo in geslaagd was ’s lands bekendste gedetineerde Marc Dutroux te 
interviewen. Die stunt gaf aanleiding tot een zelden gezien, dagenlang durend mediadebat over de 
journalistieke deontologie. De affaire gaf aanleiding tot een storm aan parlementaire vragen om 
uitleg over de deontologie van de betrokken senator én journalist.135 Binnen de journalistiek 
varieerden de reacties op de actie varieerden van afschuw, over afgunst voor de journalistieke 
primeur, tot pure bewondering voor wat als een knap staaltje van undercoverjournalistiek werd 
gezien. Vanuit de AVBB en de VVJ kwam er scherpe kritiek op de actie, niet zozeer op het gebruik 
van de undercovertechniek, maar vooral op het feit dat de redactie het verhaal daarna nog twee 
weken had achtergehouden om er op het juiste moment mee uit te pakken. De 
journalistenvereniging maakte het dossier meteen aanhangig bij – toen nog – de Raad voor 
Deontologie. Daarmee kwam ook de journalistenvereniging in het oog van de storm te staan. 
Sommige media verweten de journalistenvereniging dat zij door publiekelijk te reageren tegen 
mogelijke journalistieke uitschuivers mee verantwoordelijk was voor de ondermijning van het 

 
                                                 
 

er begin 2006 nog 19 klachten hangende uit 2005 en 2004. In totaal werden in 2006 dus 61 klachtendossiers behandeld. 
Daarvan konden er 42 volledig worden afgewerkt, zodat er op 31 december 2006 nog 19 openstaande klachten overbleven.  

134  RvJ nr. 2003/4,10 juli 2003, Van den Wijngaert e.a. t. W. Wauters en Het Laatste Nieuws. 
135  Hand. Senaat 23 januari 2002, 2-174, nr. 2-667, nr. 2-668, nr. 2-671, nr. 2-672, nr. 2-673, nr. 2-675.  
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gezag en de geloofwaardigheid van de journalistiek.136 De journalistenvereniging beet terug en 
suggereerde dat de heftige kritieken op haar optreden een moedwillige poging waren van sommige 
persbedrijven om de in aanbouw zijnde Raad voor de Journalistiek al op voorhand in diskrediet te 
brengen en vleugellam te maken. Antwoordend op een parlementaire vraag naar aanleiding van de 
affaire, bevestigde de minister van media Dirk Van Mechelen van zijn kant dat de mediacommissie 
van het Vlaams Parlement vragende partij was voor de oprichting door de journalisten van een Raad 
voor de Journalistiek.137 

Het was precies die Raad voor de Journalistiek die, meer dan een jaar later, toen de storm al lang 
geluwd was, het dossier overerfde van de Raad voor Deontologie.138 In nauwelijks vier korte 
paragrafen brengt hij in zijn beslissing de basisprincipes voor undercoverjournalistiek in 
herinnering. Na toetsing van de concrete journalistieke handelswijze aan die algemene principes 
kwam de Raad tot de conclusie dat een correcte journalistieke afweging had gemaakt, een oordeel 
dat met graagte weer werd opgepikt door de media.  

Daarmee was de spits afgebeten. In de drie daaropvolgende werkingsjaren zou de Raad dus 35 keer 
een procedure ten gronde voeren. Dat aantal is allicht nog te klein en de voorgelegde casussen zijn 
nog te disparaat om al belangrijke inhoudelijke evoluties uit af te leiden. We vestigen hierna wel de 
aandacht op enkele tendensen die zich nu al aftekenen in de behandelingswijze en benadering van 
de Raad. 

BEHANDELINGSTERMIJNEN - De snelle afhandeling van zaken is – zoals gezegd – een van de troeven 
van zelfreguleringssystemen. We zagen ook al dat de praktijk leert dat zij de hoge verwachtingen 
niet altijd kunnen inlossen. Het activiteitenverslag 2004 geeft inzage in de termijnen die gemiddeld 
nodig waren voor de afhandeling van een klacht. De gemiddelde duurtijd van een 
klachtenprocedure bedroeg in dat jaar 92 werkdagen.139 In 2005 leek dat aantal gestegen te zijn tot 
gemiddeld 107 werkdagen. Dat hoge cijfer had echter vooral te maken met een nog hangende klacht 
uit 2003140; na herberekening bleek de gemiddelde duur in 2005 zo 86 werkdagen te bedragen. Toch 
moet worden vastgesteld dat de procedure voor de Raad nog heel wat tijd in beslag neemt. Veel 
belang wordt immers gehecht aan een zorgvuldige uitwisseling van woord en wederwoord tussen de 
partijen. De procedure verloopt in meerdere fasen, waarbij de partijen na een mislukte 
bemiddelingspoging uitgebreid de kans krijgen om hun middelen schriftelijk aan te brengen, 
(meestal) gehoord worden door een speciaal daartoe aangestelde rapporteringscommissie, een 
ontwerpadvies moet worden voorbereid door de rapporteringscommissie en dat advies vervolgens 
tijdens een maandelijkse bijeenkomst door de voltallige Raad moet worden aangenomen. Een 
dossier is zo al snel meerdere maanden onderweg. In 2005 werd de procedure daarom iets 
versoepeld door de uitwisseling van schriftelijke replieken tussen de partijen in aantal te beperken. 
Dat kon niet verhinderen dat de doorlooptijd in 2006 opnieuw opliep tot 123 werkdagen of - na 
correctie van de door één buitengewoon lang aanslepend dossier gekleurde cijfers - 106 dagen. 
Hoewel deze lange behandelingsduur voorlopig niet tot filevorming leidt, is hier toch bijzondere 
waakzaamheid geboden. Op termijn zal allicht moeten worden nagedacht of er geen vormen van 
versnelde procedures mogelijk en nodig zijn. De ombudsman geeft daarvan al een eerste aanzet in 
het Jaarverslag 2006. Hij oppert de mogelijkheid om naar het voorbeeld van sommige buitenlandse 
persraden een kamersysteem in te voeren in de Raad, waarbij kamers samengesteld uit een beperkt 

 
                                                 
 
136  “In de loopgraven van de media-oorlog”, De Journalist 2002, afl. 45, 2. In datzelfde nummer werd een heel dossier gewijd 

aan de affaire. 
137  Vraag van Vlaams Parlementslid Stassen, Beknopt Verslag Vl. Parl. 23 januari 2002, nr. 25, 5. 
138  RvJ nr. 2003/1, AVBB t. Telefacts/VMM, 8 mei 2003. 
139  Het gaat om een gemiddelde: “De snelste zaak was al na twee werkdagen afgerond, de traagste deed er niet minder dan 252 

dagen over” (F. VOETS, “Activiteitenverslag Raad voor de Journalistiek 2004”, 6). 
140  In het oorspronkelijke werkingsreglement was de bemiddelingstermijn beperkt tot twee maanden; in 2005 werd die 

begrenzing opgeheven.  
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aantal raadsleden beslissingsbevoegdheid krijgen.141 De plenaire vergadering zou zich dan op de 
meer principiële zaken kunnen concentreren. Tegelijk geeft de ombudsman (terecht) aan dat een 
dergelijke procedurewijziging risico’s inhoudt voor het moreel gezag van de beslissingen en de 
coherentie van de jurisprudentie van de Raad. Voor een relatief jong orgaan als de Raad zou dat 
uiteraard funest zijn.  

PROCEDURE - Voor het overige op procedurevlak lijken er zich vooralsnog weinig echte problemen 
voor te doen. Vastgesteld kan worden dat de media-actoren doorgaans volop hun medewerking 
verlenen aan de procedure voor de Raad. De Raad blijft op dat punt natuurlijk afhankelijk van de 
vrijwillige medewerking van de betrokkenen. Bij gebrek aan eigen verificatiemogelijkheden, dient 
hij zich bovendien geregeld te onthouden van een beoordeling, bijvoorbeeld wanneer de klager en 
de journalist van mening verschillen over de gemaakte afspraken of de juiste weergave van 
bepaalde uitlatingen.142 In één geval maakte een hoofdredacteur achteraf bezwaar tegen het feit dat 
de hoorzitting waaraan hij had deelgenomen, niet tot een tegensprekelijk debat had geleid.143 Maar 
de Raad toonde zich weinig onder de indruk van dat verwijt en hield het in zijn beslissing bij de 
vaststelling dat “de twee partijen na elkaar aan het woord (zijn) gekomen en ze hebben er hun 
argumenten uitvoerig uiteengezet. Er zijn tijdens de zitting geen elementen aan de orde geweest die 
een confrontatie tussen de partijen noodzakelijk maken”. In latere adviezen wordt nu wel 
duidelijker vermeld of een confrontatie tussen de partijen al dan niet nodig werd geacht. 

ONTVANKELIJKHEID - We gaven al aan dat het werkingsreglement van de Raad strengere 
voorwaarden stelt aan de ontvankelijkheid van klachten. Hoger werden ook enkele voorbeelden 
gegeven van de invulling die de Raad daar aangeeft. Vooral in de vereiste van een persoonlijk 
belang schuilt een belangrijk verschil met zijn voorganger.  

BEOORDELING TEN GRONDE - Het is allicht nog vroeg om na te gaan of de verbrede samenstelling van 
de Raad een effect zal hebben op de inhoud van de beslissingen. Diepgaand inhoudelijk onderzoek 
is hier absoluut nodig. Stilaan lijkt de Raad zijn eigen toon en stijl te vinden. Meer dan zijn 
voorgangers tracht de Raad door middel van kruisverwijzingen samenhang te brengen tussen de 
adviezen. Sinds de tweede helft van 2005 lijkt de Raad er een gewoonte van te maken om duidelijk 
aan te geven welke bepalingen uit de journalistieke codes ter discussie staan.144 Vooralsnog 
bevestigde de Raad vooral de bestaande opvattingen, bijvoorbeeld met betrekking tot 
undercoverjournalistiek, het onderscheid tussen feiten en opinie-bijdrages145, de bescherming van de 
privacy, de verplichting tot rechtzetting, …146 Op dat laatste punt lijkt de Raad voor de harde lijn te 
kiezen. Indien een redactie weet krijgt dat foutieve informatie werd verspreid, via welk kanaal ook, 
dan is een prompte rechtzetting op zijn plaats.147 De Raad aanvaardt niet dat de media talmen met de 
 
                                                 
 
141  In Nederland bijvoorbeeld behandelt de Raad zaken met kamers bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, te 

weten de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter en een evenredig aantal leden-journalisten en leden-niet-journalisten 
(1/1) of (2/2). Zij worden bijgestaan door een onafhankelijk secretaris (zie art. 1Reglement voor de Werkwijze van de Raad 
voor de Journalistiek, zoals gewijzigd en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek d.d. 1 
mei 2007, www.rvdj.nl). 

142  De Raad maakt af en toe wel gebruik van de mogelijkheid die het werkingsreglement biedt om getuigen te horen. 
143  RvJ nr. 2004/04, Standaert en Vandekerckhove (Belang van Limburg) t. Desmet en Collier, 13 mei 2004. 
144  Een uitdrukkelijke verwijzing naar de in het geding zijnde artikelen uit de journalistieke codes, werd teruggevonden in: RvJ 

nr. 2005/7, V.C. en V. t. VTM, 13 oktober 2005; RvJ nr. 2006/1, Michel t. De Coninck, 12 januari 2006; RvJ nr. 2006/02, D. 
t. AVS, 9 februari 2006; RvJ nr. 2006/04, Vlaamse Huisvestingsmaatschappij t. De Coninck, 11 mei 2006; RvJ nr. 2006/5, 
Kindt en Cromheecke t. De Coninck en Desmet, 11 mei 2006; RvJ nr. 2006/6, Janssens t. Dag Allemaal en Vanhellemont, 
11 mei 2006; RvJ nr. 2006/7, D. L. t. Dag Allemaal en Vanhellemont, 11 mei 2006. 

145  RvJ nr. 2004/4, Standaert t. Desmet, 13 mei 2004; RvJ nr. 2004-07, Catherine t. Doornaert, 9 december 2004. 
146  In één zaak lijkt de Raad wel een interessante aanvulling aan te brengen bij de bestaande rechtspraak en wetgeving. Uit de 

plicht om volledig en waarheidsgetrouw te berichten, leidt de Raad een soort “recht op mededeling” af (naar het model van 
de audiovisuele media) voor iemand over wiens verwijzing naar de correctionele rechtbank bericht is, maar die nadien 
buiten vervolging werd gesteld door de kamer van inbeschuldigingstelling (RvJ nr. 2006-01, Michel t. De Coninck, 12 
januari 2006). 

147  RvJ nr. 2004/5, R. Verspecht t. J. Herpol, 9 september 2004. 
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publicatie van een terechte lezersbrief148 of een wederwoord.149 Een correcte rechtzetting moet 
verder voldoende afstand nemen van de gewraakte passage én duidelijk uitgaan van de redactie zelf. 
Het volstaat met andere woorden niet om de rechtzetting in iemand anders mond te leggen.150 In de 
ogen van de Raad is het wederwoord “met de bedoeling om fout geachte informatie recht te zetten 
omtrent personen of zaken die door de journalist in zijn informatie betrokken worden” immers “een 
rechtmatig uitvloeisel van de persvrijheid. Wanneer betrokkenen hierom uitdrukkelijk verzoeken, 
kan het enkel om ernstige redenen afgewezen worden”.151 Allicht tekent zich hier al een eerste 
terrein af waarop de Raad de volgende jaren kan streven naar een nieuwe cultuur bij de 
deelnemende media. Ook de ombudsman besloot zijn activiteitenverslag al met de vraag aan 
individuele redacties om tijdig en adequaat te reageren op misnoegde reacties op de berichtgeving. 

 

AFDELING 3. DE VLAAMSE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK: EEN EERSTE 
EVALUATIE 

In deze laatste afdeling past een evaluatie van de structuren en werking van de Vlaamse Raad voor 
de Journalistiek. Een dergelijke evaluatie kan vanuit diverse doelstellingen, perspectieven, 
tijdsspannes (op korte of lange termijn) of vergelijkingspunten gebeuren.152 Belicht men 
zelfregulering als instrument voor de sturing van bepaalde gedragingen, dan zal de evaluatie van het 
zelfreguleringsschema gebeuren in functie van de mate waarin een gedragswijziging in de gewenste 
richting werd bewerkstelligd. Vertaald naar deze context moet dan worden nagegaan in hoeverre de 
uitspraken, richtlijnen en adviezen van de Raad doordringen in het redactionele beleid of leiden tot 
gedragswijzigingen in hoofde van individuele journalisten. Wordt zelfregulering ingeschakeld voor 
de behartiging van bepaalde publieke belangen, dan zal haar eindrapport mede afhangen van de 
mate waarin deze belangen op een succesvolle manier worden verdedigd. Zelfregulering die zich tot 
doel stelt overheidsregulering te vermijden, zal zijn succes dan weer afmeten aan pauzes in de 
regulerende activiteit van de overheid of aan lovende beleidsverklaringen. Voor 
zelfreguleringsinitiatieven die daarentegen de nadruk legden op de interne functie van 
zelfregulering (het creëren van een groepsidentiteit of het verfijnen van de beroepsstandaarden), 
gelden opnieuw heel andere beoordelingscriteria.  

TOETSSTEEN - Hierna toetsen we de actuele werking van de Raad aan de doelstellingen die de Raad 
zichzelf heeft gesteld bij zijn oprichting.153 De verwachtingen waren op dat ogenblik hoog 
gespannen: de Raad zou een loketfunctie vervullen, een forum bieden voor reflectie en overleg, 
optreden als mediator tussen de burger en mediaorganen, klachten ontvangen en behandelen, 
aanzetten tot redactionele bijsturing en de responsabilisering van de mediasector, een inspiratiebron 
vormen voor de beoordeling van het journalistieke functioneren door de rechter, een aanspreekpunt 
bieden over de journalistieke beroepsethiek, ongewenste externe regulering afwenden en tot slot het 
vertrouwen van het publiek en de politiek in de nieuwssector herstellen door aan te tonen dat de 

 
                                                 
 
148  RvJ nr. 2004/2, P. Michel t. Douglas De Conink, 11 maart 2004. 
149  RvJ nr. 2005/4, Brachfeld t. BIW, 23 juni 2005. 
150  RvJ nr. 2003/7, Jolie t. Het Laatste Nieuws, 11 december 2003. 
151  RvJ nr. 2003/4,10 juli 2003, Van den Wijngaert e.a. t. W. Wauters en Het Laatste Nieuws en RvJ nr. 2004/2, P. Michel t. 

Douglas De Conink, 11 maart 2004. 
152  A.K. GUPTA en L.J. LAD, “Industry Self-Regulation: An Economic, Organizational, and Political Analysis”, Academy of 

Management Review 1983, vol. 8, afl. 3, 419. 
153  Dat is uiteraard een beperkt criterium. Dat zelfregulering er in slaagt haar doelstellingen te verwezenlijken, betekent nog 

niet noodzakelijk dat zij voldoende intrinsieke kwaliteiten bevat om haar houdbaarheid op langere termijn te garanderen. 
Daarvoor moet mede worden nagegaan in hoeverre de gerealiseerde doelstellingen ook daadwerkelijk nastrevenswaardig 
zijn vanuit maatschappelijk oogpunt en in hoeverre het zelfreguleringsproces voldoende waarborgen in zich draagt voor de 
rechten van alle belanghebbenden. 
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journalistiek en bij uitbreiding de mediasector hun verantwoordelijkheid nemen.154 Het moge 
duidelijk zijn dat dat een bijzonder ambitieus takenpakket is. In deze afdeling komt ter sprake op 
welke wijze de Raad die ambities totnogtoe heeft trachten waar te maken. Enkele aspecten daarvan, 
zoals de bemiddeling en klachtenbehandeling, kwamen al ter sprake. Hierna lichten we er nog één 
aspect uit: de verhouding van de Raad tot de gewone rechter. Maar eerst beschrijven we hoe de 
Raad zich in die relatief korte tijd heeft kunnen profileren in het politieke, mediatieke en publieke 
veld. 

§1. De plaats en erkenning van de Raad in het politieke, mediatieke en publieke veld 

POLITIEKE ERKENNING - Met de creatie van de Raad voor de Journalistiek is de mediasector er 
andermaal in geslaagd om regelgeving van bovenuit af te wenden. In de opeenvolgende 
beleidsbrieven en beleidsnota’s van de Vlaamse mediaministers Van Mechelen, Keulen en 
Bourgeois werd de Raad voor de Journalistiek telkens toegejuicht en actief ondersteund. 
Herhaaldelijk is door de opeenvolgende ministers van media ook het voornemen geformuleerd om 
de steun aan de geschreven pers voortaan afhankelijk te maken van het engagement van de 
persbedrijven om de werking van de Raad voor de Journalistiek te ondersteunen en actief bij te 
dragen tot meer zelfregulering omtrent de journalistieke beroepspraktijk.155 Ook de mediacommissie 
van het Vlaams Parlement bevestigde bij herhaling haar geloof in de Raad.156 Op amper enkele jaren 
tijd groeide de Vlaamse Raad voor de Journalistiek zo uit tot een vaste gesprekspartner van de 
overheid.157 De erkenning van de Raad op het Vlaamse niveau bleek tot slot vooral uit de aanpassing 
van de bevoegdheid van de Vlaamse Regulator voor de Media, waardoor de Raad zijn positie als 
toezichthouder op de journalistieke deontologie verstevigde.158 Ook op het federale plan verwierf de 
Raad inmiddels erkenning als spreekbuis.159 

MEDIATIEKE ERKENNING - In de mediasector zelf is het na de kritieken die de oprichting van de Raad 
voorafgingen, stil geworden. Het bestaansrecht van de Raad wordt er niet meer openlijk in vraag 
gesteld. Ook moet worden opgemerkt dat de media-actoren vooralsnog loyaal meewerken aan de 
procedures voor Raad.160 Zelfs journalisten die voorheen het gezag van de Raad voor Deontologie 
openlijk betwistten, bleken bereid hun werkwijze schriftelijk of tijdens een hoorzitting toe te 
 
                                                 
 
154  Zie onder meer de toespraken van minister van media D. Van MECHELEN, hoogleraar D. VOORHOOF en voorzitter E. 

BREWAEYS bij de plechtige inhuldiging van de Raad in december 2002. Zie ook: D. VAN MECHELEN, Beleidsbrief media 
2003, 31. 

155  Zie bijvoorbeeld de toespraak van de huidig Vlaams minister van Media Geert Bourgeois bij de uitreiking van de RTV-
prijzen (5 februari 2005): “De geloofwaardigheid en kwaliteit van onze Vlaamse media, heeft aan de Raad voor de 
Journalistiek een sterk pleitbezorger. Ik zal dit zelfregulerend orgaan dan ook ten volle blijven ondersteunen in zijn 
opdrachten. De Vlaamse steun aan de geschreven pers koppel ik expliciet aan afspraken over de naleving van de regels van 
de journalistieke beroepspraktijk en -ethiek”. In de oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor de vrijwaring van 
een pluriforme, onafhankelijke en performante Vlaamse opiniepers 2006 is die voorwaarde vooralsnog niet uitdrukkelijk 
aanwezig. 

156  Zie bijv. de reacties op de hoorzitting met de Raad voor de Journalistiek in het Vlaams Parlement (Verslag, Parl. St. Vl. 
Parl. 2004-05, nr. 160/1) en de besprekingen van het Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005. Beleidsnota Media 2004-2009. Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, 
nr.15/7-D, 89. 

157  Naast de hoorzitting die gewijd was aan de Raad voor de Journalistiek zelf (Hoorzitting met de Raad voor de Journalistiek. 
Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 160/1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling), kwamen de vertegenwoordigers van 
de Vlaamse Raad voor de Journalistiek aan het woord op 27 oktober 2005 bij de besprekingen van de oprichting van de 
Vlaamse Regulator voor de Media (Hoorzitting. Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 464/3). 

158  De beleidsbrief Media 2006 kondigt aan dat de VRM “nauw zal samenwerken met de Raad voor de Journalistiek, het 
zelfregulerende orgaan dat eind 2002 werd opgericht door de Vlaamse Vereniging voor Beroepsjournalisten en de 
uitgevers. De oprichting van de Raad voor Journalistiek als zelfregulerend orgaan was een sterk signaal vanuit de sector om 
zelf de kwaliteit van de informatieverstrekking te bewaken”. 

159  Zie bijvoorbeeld de inleiding van F. VOETS op de sessie “Media en de vrije meningsuiting” in de Senaat op 22 maart 2005. 
160  Dat wordt opnieuw bevestigd in het Jaarverslag 2006 van de Raad. Alle betrokken journalisten en redacties gingen 

spontaan in op vragen van de Raad om schriftelijke of mondelinge toelichting zodat geen enkele beslissing bij verstek 
moest worden genomen.  
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lichten. De audiovisuele media leveren, niettegenstaande het feit dat zij daartoe niet verplicht zijn, 
al even spontaan de gevraagde kopies van betwist beeldmateriaal. De media leveren ook de 
beloofde steun in de bekendmaking van de Raad. Alle Vlaamse dagbladen stelden in februari 2004 
een halve bladzijde ter beschikking voor een advertentie voor het grote publiek. De beslissingen en 
jaarverslagen van de Raad krijgen ook af en toe enige weerklank in de gewone 
nieuwsberichtgeving. De Raad had wat dat betreft het “geluk” dat hem al enkele zaken werden 
voorgelegd die de aandacht van de media trokken. Veelal gaat het dan wel over zaken waarbij 
publieke figuren betrokken zijn.161 Andere mediaberichten over de journalistieke deontologie komen 
vaak uit de pen van journalisten die nauw betrokken zijn of waren bij de werking van de 
journalistenvereniging of de deontologische structuren.162 Dat komt allicht de accuraatheid van de 
berichtgeving ten goede, maar niet noodzakelijk het kritisch gehalte ervan.163  

Af te wachten valt tot slot hoe in mediakringen gereageerd zal worden wanneer de Raad voor de 
eerste keer de openbaarmaking van een advies beveelt of anderszins op journalistiek gevoelige 
tenen gaat trappen.164 Andere persraden kregen bij dergelijke gelegenheden geregeld te maken met 
media die dreigden zich uit het zelfregulerend kader te zullen terugtrekken. 

Moeilijker is na te gaan in hoeverre de adviespraktijk van de Raad voor de Journalistiek ook 
daadwerkelijk doorsijpelt tot in het beleid van redacties of tot in de hoofden van individuele 
journalisten. Het gaat dan om de meting en evaluatie van de interne functie van de Raad: het 
verfijnen van de deontologische codes en het uitzetten van bakens voor het journalistieke handelen. 
In ieder geval tracht de Raad de casuïstiek te overstijgen en algemene richtlijnen te formuleren. Ook 
de contacten die naar aanleiding van de eerste twee richtlijnen van de Raad werden aangeknoopt 
met het College van hoofdredacteurs zijn waardevolle aanzetten naar een verbreding van het 
draagvlak van de beslissingen van de Raad. Bemoedigend is vooral dat uit de bemiddelingsdossiers 
is gebleken dat een aantal redacties bereid is om naar aanleiding van klachten over concrete 
gevallen hun handelswijzen en interne richtlijnen voor de toekomst aan te passen. Dat gaat van het 
opnemen van een concreet incident in de opleidingscursus van nieuwe journalisten of het aanpassen 
van richtlijnen voor eindredacteurs op een krantenredactie, over een interne aanmaning door de 

 
                                                 
 
161  Tot de bekendste zaken totnogtoe behoren de genoemde Telefacts-reportage met het Dutroux-interview, een beslissing van 

de Raad over de publicatie van internetadressen waarop illegaal muziek kon worden gedownload (RvJ nr. 2004/06, 9 
september 2004; een uitspraak die niet toevallig vooral op het internet verder weerklank kreeg) en recent een beslissing 
over de klacht van een politicus omdat hij door een tijdschrift onder druk zou zijn gezet om een interview te verlenen over 
zijn echtscheiding en relatie met een jongere collega-politica (RvJ nr. 2006/9, Daems en Stevens t. Dag Allemaal, 22 juni 
2006). Ook een zaak waarin een VRT-journalist zich undercover inschreef voor een VTM-programma waarin een BV op 
zoek zou gaan naar een nieuwe partner, kreeg reeds de nodige aandacht. Op een beslissing in die zaak wordt nog gewacht. 

162  De Standaard wijdde bijvoorbeeld een halve pagina aan de oprichting van de Raad (zie F. VERHOEST, “Raad voor de 
Journalistiek uit de startblokken”, De Standaard 3 december 2002); “Raad voor journalistiek opgericht”, Het Belang van 
Limburg 7 maart 2002; P. MARTENS, “Hand in eigen boezem. Met een Raad voor de Journalistiek doen de Vlaamse media 
een nieuwe stap op het vlak van zelfregulering”, Knack 6 maart 2002; F. DE GRAEVE, “Analyse. De schaduwzijde van de 
scoop. Kan de Raad voor Journalistiek de geloofwaardigheid van de media herstellen?”, De Standaard 7 december 2002; 
X., “Presse. Le Conseil flamand du journalisme entre en fonction”, La Libre Belgique 4 december 2002; X., “Wij zijn er 
eigenlijk voor de burger”, Knack 4 december 2002; X., “Raad voor Journalistiek beoordeelt klachten. Initiatief van 
journalisten en mediadirecties”, Financieel Economische Tijd 3 december 2002. 

163  Vroeger Pol DELTOUR (nu algemeen secretaris van de VVJ) voor De Morgen. Nu bijvoorbeeld Patrick MARTENS 
(ondervoorzitter van de Raad voor de Journalistiek en voormalig voorzitter van de Raad voor Deontologie) in Knack; Luc 
STANDAERT (lid van de Raad voor de Journalistiek) in Het Belang van Limburg; Filip VERHOEST (lid van de Raad voor de 
Journalistiek) in De Standaard. Enerzijds is het logisch dat men een beroep doet op de expertise van deze mensen, maar 
anderzijds is het jammer dat er op die manier vaak weinig kritisch over de deontologische organen wordt bericht. 

164  Op de website van het VTM-programma Telefacts werd wel meteen melding gemaakt van de beslissing van de Raad van 8 
mei 2003 naar aanleiding van de eerder vermelde Telefacts-reportage ‘Dutroux spreekt’ waarin een interview met Dutroux 
in zijn cel verwerkt was. De Raad voor de journalistiek kwam in dat geval tot de slotsom dat de journalist zich had laten 
leiden door een correcte journalistieke afweging. Het is niet zeker of Telefacts het advies van de Raad ook spontaan op zijn 
website zou hebben geplaatst wanneer de Raad tot een andere, minder gunstige conclusie was gekomen. 
(http://www.vtm.be/telefacts/dossier_dutroux_1.htm (5 mei 2004)). 
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redactieverantwoordelijke om de berichtgeving nauwkeurig te checken tot een aanpassing van de 
eigen deontologische code aan de richtlijnen van de Raad. 

PUBLIEKE ERKENNING - Het minst zichtbaar is op dit ogenblik de mate waarin de Raad voor de 
Journalistiek op dit ogenblik herkenning en erkenning oproept bij “het grote publiek”. Er zijn de 
voorbije jaren zeker inspanningen gedaan om de Raad en zijn werking beter bekend te maken. De 
Raad besteedt veel aandacht aan de informatieverstrekking via zijn website, een eigen folder en de 
deelname aan tal van studiedagen en debatten. Een centrale rol daarin is weggelegd voor de 
ombudsman voor de journalistiek. Hij treedt bij tal van gelegenheden op als spreekbuis en 
aanspreekpunt voor de journalistieke deontologie. Vertegenwoordigers van de Raad en de 
journalistenvereniging zijn verder actief in de talloze journalistenopleidingen die Vlaanderen rijk is. 
Vermeld werd ook al dat de Raad in samenwerking met organisaties van professionele 
hulpverleners bijzondere regels uitwerkte voor de berichtgeving over psychisch zieken en 
zelfdoding. De adviezen van de Raad verschijnen nog steeds in het vakblad De Journalist. Hopelijk 
komt er nu de Raad zich heeft losgemaakt van zijn geestelijke vader de VVJ ruimte voor meer 
kritische besprekingen van de adviespraktijk. De adviezen worden verder systematisch opgevolgd 
in Auteurs en Media. Enkele verschenen ook in het Nieuw Juridisch Weekblad.  

Niettemin blijkt het bestaan van de Raad nog niet echt te zijn doorgedrongen bij het grote publiek. 
Ook de opeenvolgende jaarverslagen zien op dat punt nog ruimte voor verbetering. Om de verdere 
bekendmaking van de Raad bij het grote publiek mogelijk te maken, zou gedacht kunnen worden 
aan een label dat, in navolging van het JEP-label, lezers er op zou wijzen dat het medium in kwestie 
participeert in de Raad voor de Journalistiek. Voor de schrijvende pers kan dat perfect aan het 
colofon worden toegevoegd. Voor de omroepen zou een dergelijke vermelding kunnen worden 
toegevoegd aan de teletekstpagina’s of op hun website. Overigens hebben alle dienstverleners van 
de informatiemaatschappij op grond van de Europese richtlijn Elektronische handel en de nationale 
wetgeving in uitvoering daarvan reeds de verplichting om afnemers van hun diensten en de 
bevoegde overheidsinstanties gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang te geven tot 
informatie over de gedragscodes die zij hebben onderschreven en de wijze waarop deze codes langs 
elektronische weg kunnen worden geraadpleegd. Deze verplichting lijkt evenwel nog niet te zijn 
doorgedrongen tot de aanbieders van informatiewebsites, bijvoorbeeld de websites van kranten.  

§2. De Raad voor de Journalistiek en de rechter 

In het vorige hoofdstuk werd aangegeven dat niet de (oude) Raad voor Deontologie zich had 
ontwikkeld tot het belangrijkste forum voor klachten over de journalistieke deontologie, maar de 
civiele rechter. We zagen ook al hoe in perskringen bezorgdheid ontstond over een toenemend 
aantal rechtsgedingen tegen journalisten, met soms forse schadevergoedingen als resultaat. De vraag 
in hoeverre de Raad voor de Journalistiek een aanvulling, dan wel een alternatief kan bieden voor 
de toegang naar de rechter heeft ook vandaag nog een dubbele relevantie. Men kan zich in de eerste 
plaats afvragen in welke mate een dergelijk orgaan de rechtzoekende rechtsbescherming biedt op 
punten waar de rechterlijke macht het laat afweten of als ontoereikend wordt ervaren. Vanuit de 
invalshoek van de journalistiek zelf kan men zich afvragen in hoeverre de Raad voor de 
Journalistiek zijn voornemens waar maakt om beperkende overheidsinterventies af te wenden en de 
uitingsvrijheid te vrijwaren.  

RAAD ALS INSPIRATOR - De Raad voor de Journalistiek werd opgericht met de expliciete ambitie om 
het aantal rechtzaken tegen journalisten te reduceren of, voor zover dat onmogelijk zou zijn, 
minstens de rechter op een positieve manier te inspireren.165 De open toetsingsnorm in het kader van 
 
                                                 
 
165  P. DELTOUR, “Wie is bang voor de Raad voor de Journalistiek?”, De Journalist 2002, afl. 45, 9; P. DELTOUR, “Journalisten 

en uitgevers zaaien kiem voor Raad voor de Journalistiek. VVJ legt tekstvoorstellen op tafel”, De Journalist 1999, afl. 4, 9-
10. 
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de burgerrechtelijke aansprakelijkheid laat immers toe dat de rechter verschillende bronnen in zijn 
oordeelsvorming betrekt. De praktijk toont bovendien aan dat de principes van deontologische 
codes niet zoveel verschillen van de principes die de rechtbanken leiden bij de beoordeling van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Het is voor sommigen dan ook geen slechte zaak dat 
magistraten inspiratie zoeken bij de auteurs en bewakers van die codes.166 Dat niet iedereen die 
mening deelt, kwam al ter sprake. Bij de oprichting van de Raad voor de Journalistiek protesteerde 
onder meer de VRT tegen een constructie waarbij de Raad als voorportaal van de rechter zou 
kunnen worden gebruikt. We wezen in dat verband ook al op wezenlijke verschillen tussen een 
persraad en de rechter, die maken dat de redenering van de ene niet zomaar door de andere kan 
worden overgenomen. Het optreden van de Raad blijft hoe dan ook van een heel andere aard en 
finaliteit dan de rechterlijke oordeelsvinding. 

PREVENTIEVE FUNCTIE - Een eerste bedenking is dat de Raad de gang naar de rechter niet kan 
afsnijden.167 In de ontwerpfase werd wel even gedacht aan de mogelijkheid om klagers een 
verklaring van afstand van rechtsvordering te laten ondertekenen of afstand te laten doen van een al 
bestaand geding (art. 820 e.v. Ger. Wb.), maar die piste werd terecht niet verder uitgewerkt. Het zou 
de doodsteek kunnen betekenen voor een zelfregulerend orgaan dat nog alles te bewijzen heeft. Wel 
wijzen de jaarverslagen er op dat een aantal klagers na contact met de ombudsman of na de 
procedure voor de Raad, er van afzien om gerechtelijke stappen te ondernemen. In dergelijke 
gevallen maakt de Raad zijn ambitie om persprocessen te vermijden waar. Een centrale rol daarin is 
weggelegd voor de ombudsman. Uit de eerste ervaringen blijkt immers dat het verschaffen van 
toelichting bij het functioneren van een redactie al voldoende kan zijn om mensen te doen afzien 
van hun klacht. Soms volstaat het om mensen te wijzen op de mogelijkheid om een lezersbrief te 
schrijven of een recht van antwoord in te dienen.168 Overigens schuilt hierin niet alleen een taak 
voor de Raad voor de Journalistiek: het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van elk 
medium om adequaat te antwoorden op vragen of bezwaren van zijn publiek. 

DE RAAD ALS CONTROLEORGAAN - Uiteraard zou niet iedereen die na deze toelichting afhaakt in de 
procedure voor de Raad, zonder deze toelichting meteen een gerechtsprocedure hebben ingesteld. 
De ervaring leert dat de gemoederen in mediazaken vaak hoog oplaaien, maar dat na een korte 
afkoelingsperiode of na raadpleging van een advocaat de zaak vaak niet wordt ingeleid. Er is nog 
geen onderzoek verricht naar de mechanismen of criteria die maken of een mediazaak uiteindelijk 
voor de rechter wordt gebracht of niet, maar ongetwijfeld kan worden aangenomen dat de aard van 
de geleden schade daarin een belangrijke rol zal spelen.169 Te verwachten valt bijvoorbeeld dat de 
kosten-/ batenanalyse in het nadeel van de Raad zal uitdraaien wanneer een aantoonbaar materieel 
nadeel is geleden. Het is dan ook allicht misleidend om de verwachting te creëren dat de Raad een 
dam zou kunnen opwerpen tegen een stijgend aantal civiele rechtsgedingen waarin aanzienlijke 
schadevergoedingen worden opgelegd. De Raad lijkt veeleer een uitweg te bieden voor gevallen 
waarin mensen zich onheus behandeld voelen door de media, zonder dat zij daardoor een 
aantoonbaar of ernstig financieel nadeel hebben geleden. Het gaat dan om onnauwkeurigheden in de 
berichtgeving, om een eenzijdige of te negatieve sfeerschepping rond een bepaalde persoon, plaats, 
situatie of gebeurtenis, om onnodige schendingen van de privacy, om het verbreken van gemaakte 
afspraken of om het feit dat men niet de kans heeft gehad om zijn eigen visie en argumenten 
geplaatst te zien tegenover datgene wat via de media verspreid is. In dergelijke gevallen is een 
 
                                                 
 
166  F. JONGEN, “L’autorégulation des médias en Europe”, Légipresse 2000, afl. 171-II, 56. 
167  Ibid., 55. 
168  F. VOETS, “Activiteitenverslag Raad voor de Journalistiek 2003”, 7. 
169  In het Jaarverslag 2007 meldt ombudsman Flip VOETS dat alles erop wijst “dat er, waar het geschillen rond journalistiek 

betreft, meer een beroep wordt gedaan op de Raad voor de Journalistiek dan op de justitie. Uit een rondvraag bij Vlaamse 
mediabedrijven leiden we af dat er in 2006 twintig tot vijfentwintig nieuwe rechtszaken werden ingeleid die betrekking 
hadden op een journalistiek product. Hiermee bedoelen we zowel burgerlijke vorderingen als strafklachten. Weliswaar is in 
dit cijfer geen rekening gehouden met de veel talrijker aanvragen tot opname van een recht van antwoord, waarvan de 
meeste echter door de mediabedrijven minnelijk worden afgehandeld”. 
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vordering tot schadevergoeding niet altijd de eerste wens van de gedupeerden. Wie gekwetst is, wil 
vaak in de eerste plaats een excuus of de verzekering dat er in de toekomst beter zal worden opgelet. 
Of, bij het uitblijven daarvan, de bevestiging, vanwege een orgaan met een groot moreel gezag, dat 
een journalist of redactie in de fout is gegaan. Idealiter bereikt de Raad dan ook precies die 
categorie van mensen die geen ervaring hebben in het omgaan met de media en in het gewone leven 
ook niet het voorwerp zijn van mediaberichtgeving.  

TROEVEN - Welke troeven kan de Raad voorleggen in vergelijking met het beroep op de rechter? Het 
is duidelijk dat de Raad zijn meerwaarde zal moeten bewijzen op de traditionele speerpunten van de 
zelfregulering zoals de Press Complaints Commission ze samenvatte: “fast, free and fair”. Aan dat 
lijstje zou ook nog laagdrempeligheid als bijkomende troef worden toegevoegd.  

Laagdrempelig & kosteloos - Laagdrempelig en kosteloos is de Raad in ieder geval. Vooral de 
aanstelling van een permanent aanspreekpunt in de figuur van de ombudsman biedt een absolute 
meerwaarde. Een mail naar de ombudsman volstaat om een eerste toelichting te krijgen bij een 
vraag in verband met een journalistiek product. Voor zover het gaat over een klacht, dient het 
verzoek wel uit te gaan van een belanghebbende. Daar staat anderzijds tegenover dat, anders dan 
voor de burgerlijke rechter, geen schade moet worden aangetoond.  

Snelheid? - De bemiddelingsprocedure zorgt ervoor dat ook de belofte van snelheid waargemaakt 
kan worden. In een aantal gevallen bemiddelde de ombudsman nog vóór de publicatie of uitzending 
tussen de klager en de redactie. Dat is in ieder geval een elegantere oplossing dan het instellen van 
een kortgedingprocedure, zoals de laatste jaren in mediazaken een trend leek te worden.170 
Anderzijds zal er over gewaakt moeten worden dat de beslissingsbevoegdheid ten allen tijde bij de 
betrokken redactie wordt gelaten, om elke schijn van private censuur uit te sluiten. Vanuit de Raad 
zelf klinken nu al de eerste geluiden over een te hoge doorlooptijd van dossiers. De ombudsman en 
secretaris-generaal van de Raad berekende dat het in 2006 gemiddeld 123 werkdagen duurde – of na 
correctie rekening houdend met één bijzonder tijdsintensieve klacht 106 dagen - vooraleer een 
klacht de hele procedure voor de Raad doorlopen had.171 Ter vergelijking: de PCC stelt zichzelf een 
gemiddelde behandelingstermijn van veertig dagen tot doel. Dat is natuurlijk gemakkelijker te 
bereiken met een uitgebreide staf, zoals de PCC heeft. Realistischer is allicht de verwachting dat op 
termijn zal moeten worden nagedacht over een soort “snelprocedure”, waarbij ook de Raad binnen 
een kortere termijn uitspraak kan doen. We vermelden in dat geval al het voorstel om – zo nodig – 
de behandeling in kamers in te voeren. Overigens kan ook het vrijwillig karakter van de Raad op 
langere termijn roet in het eten gooien. Tot op heden werken alle betrokken partijen constructief 
mee aan de procedure voor de Raad, maar het blijft een feit dat de procedure voor de Raad op de 
louter vrijwillige input van de partijen steunt. De Raad heeft noch de bevoegdheid, noch de 
middelen om zelf onderzoeksdaden te stellen of om onwillige betrokken te verplichten om zich voor 
hem te verantwoorden. Het risico dat de onwil van partijen om mee te werken de werking van de 
Raad zoals in het verleden vertraagt of blokkeert blijft dan ook bestaan. 

RUIME BEVOEGDHEID - Een laatste punt dat de Raad onderscheidt van de rechter is zijn ruime 
bevoegdheid. We wezen er al op dat de rechter, zelfs wanneer hij een open norm als die van de 
goede en vooruitziende huisvader hanteert, gebonden blijft aan het toetsingskader dat wordt 
opgelegd door artikel 10 EVRM. De Raad is daar in beginsel niet door gebonden. Dat laat de Raad 
bijvoorbeeld toe om ook wanneer de journalistieke deontologie strikt formeel gezien gerespecteerd 
werd, te oordelen dat meer fijngevoeligheid of voorzichtigheid vereist was.172 Specifiek voor de 
Belgische context, wordt de juridische beweegruimte ook beperkt door de toepassing van het 
 
                                                 
 
170  Bij het aantreden van de Raad voor de Journalistiek stelde hoogleraar Dirk VOORHOOF het optreden van de 

kortgedingrechter als “de mr. Proper van het mediarecht” nog aan de kaak. 
171  Zie hoger: p. Error! Bookmark not defined.. 
172  Zie bijvoorbeeld RvJ nr. 2006/06, Beslissing Janssens t. Dag Allemaal en Vanhellemont, 11 mei 2006. 
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beginsel van de getrapte aansprakelijkheid, dat volgens het Hof van Cassatie zowel in strafzaken als 
in burgerrechtelijke procedures toepassing vindt. Inmiddels liet de Raad al – zeer terecht – in een 
advies weten dat dit principe niet op hem van toepassing is, en dat hij bijgevolg de rol van de 
hiërarchische oversten mee in rekening kan nemen.  

LANGE TERMIJN-EFFECTEN - Tot slot kan gewezen worden op het feit dat de Raad op langere termijn 
allicht meer dan de rechter kan bijdragen tot een cultuurwijziging. Duidelijk is in ieder geval dat hij 
tracht het individuele conflict te overstijgen, ten voordele van meer algemene richtlijnen. In dat 
verband is het ook van belang dat de Raad over de mogelijkheid beschikt om ambtshalve zaken 
nader te onderzoeken en richtlijnen vast te stellen. 

ILLUSTRATIE - Laat ons ter afronding de zaken concreet maken, met een casus uit de adviespraktijk 
van de Raad voor de Journalistiek. We nemen de feiten over zoals de Raad ze zelf beschrijft in zijn 
beslissing van 13 oktober 2005.173  

Op 15 oktober 2004 belt mevrouw V., moeder van tweede klager, de dienst 100 met het verzoek 
om bij haar thuis een dringende interventie te verrichten omdat haar echtgenoot in 
stervensnood verkeert. Kort daarop biedt zich aan de woning een MUG-interventieploeg aan 
van het stedelijk ziekenhuis van Aalst. Het MUG-team is vergezeld door een reporter en een 
cameraman, die in opdracht van het productiehuis 2B werken. Bij het betreden van de woning 
zegt de urgentiearts hierover aan de broer van tweede klager, die zich in de woning bevindt: 
‘Dit is geen pers. Deze mensen maken opnames over het werk van urgentieartsen.’ Voorts deelt 
de urgentiearts aan de bewoners mee dat de opnames niet zullen uitgezonden worden zonder 
hun uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. De urgentiearts begeeft zich dan naar de 
slaapkamer boven, waar zich de heer V., vader van tweede klager, bewusteloos in bed bevindt. 
Ook de huisarts is daarbij aanwezig. De urgentiearts onderneemt een reanimatiepoging. Na 
twintig minuten wordt de reanimatie stopgezet en wordt de patiënt overleden verklaard. Daarop 
begeeft de urgentiearts zich naar beneden, waar hij een overlijdensakte opstelt en de 
formaliteiten bij overlijden bespreekt met de weduwe en haar zoon, broer van tweede klager. 
De arts deelt hen voorts mee dat er nog telefonisch contact zal opgenomen worden met de 
familie om toestemming te vragen tot uitzending van de beelden die de cameraploeg over de 
interventie heeft gemaakt. 

Na de opname heeft de eerste klager, die de vriend is van de oudste zoon van de overledene, 
contact opgenomen met de omroep VTM om te protesteren tegen de opname. Hij heeft ook 
gevraagd om een kopie van de beelden te krijgen. Dit wordt door VTM eerst toegezegd in een 
mail van 22 oktober 2004, maar nadien geweigerd in een brief van 1 december 2004. Het staat 
wel vast dat de omroep geen gebruik heeft gemaakt van de beelden, die dus nooit zijn 
uitgezonden. 

 

Deze feiten werden tijdens de hoorzitting bevestigd door de urgentiearts, die voor de Raad als 
getuige was opgeroepen. Tijdens de hoorzitting verklaarde een vriend des huizes namens de familie 
dat de cameraploeg ondanks verzet van een zoon van de overledene de urgentiearts tot aan de 
slaapkamer volgde om er beelden te draaien van de reacties van de aanwezigen, de 
reanimatiepoging en het overlijden van de vader. De cameraploeg zou daarna zijn vertrokken 
zonder zich bekend te maken. De beloofde kopie van het beeldmateriaal werd nooit bezorgd. 
Volgens de omroep en het productiehuis daarentegen had de familie zich niet meer verzet tegen de 
aanwezigheid van de cameraploeg na de toelichting van de urgentiearts, die trouwens de 

 
                                                 
 
173  RvJ nr. 2005-07, Marc V.C. en Bart V. t. VTM en productiehuis 2B, 13 oktober 2005. 
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verantwoordelijkheid voor de opnames droeg. De cameraploeg zou zich verder discreet hebben 
opgesteld. Het beeldmateriaal tot slot werd nooit getoond en inmiddels vernietigd.  

Het is best mogelijk dat een burgerrechtelijke vordering in dit geval succesvol zou zijn geweest. Het 
bestaan van een fout lijkt niet erg moeilijk te bewijzen, en ook de morele schade lijkt aannemelijk. 
Dat de familie die weg niet verkoos te volgen, is begrijpelijk. Ook op de hoorzitting van de Raad 
voor de Journalistiek verschenen overigens niet de vrouw of zonen van de overleden man, maar een 
vriend van de zoon die daartoe van hen een volmacht had gekregen. Maar dat doet uiteraard niets af 
aan het feit dat de handelswijze van het reportageteam (en het MUG-team) hen ongetwijfeld diep 
geraakt en geschokt heeft.  

Los van de beroepsethische vragen die deze zaak oproept, biedt zij een mooie synthese van diverse 
aspecten van de werking van de Raad.174 In de eerste plaats illustreert zij hoe klagers wel op zoek 
kunnen zijn naar de erkenning van de verantwoordelijkheid van een medium, maar daarom nog niet 
van oordeel zijn dat die erkenning van de rechter moet komen. Het is dan goed dat zij – indien zij 
het gevoel hebben geen gehoor te vinden bij het betrokken medium – in hun zoektocht een orgaan 
tegenkomen waar de onvrede gekanaliseerd kan worden en omgevormd in een journalistieke 
richtlijn voor de toekomst. De zaak geeft verder ook aan hoe de Raad naar aanleiding van concrete 
klachten de mogelijkheid krijgt om in te gaan op relatief nieuwe journalistieke methoden en stijlen. 
Ten slotte illustreert deze zaak de wijze waarop de uitspraken van de Raad verder doorwerking 
kunnen hebben. Zo deelde in casu de redactiesecretaris van de betrokken omroep nog vóór de 
eindbeslissing van de Raad mee dat de programmamakers zichzelf voor de toekomst al een nieuwe 
werkwijze hadden opgelegd. Voortaan zal de cameraploeg bij interventies in privé-woningen buiten 
wachten tot de familie een geïnformeerde toestemming heeft gegeven voor binnen-opnames.  

 

 
                                                 
 
174  De Raad was in casu van oordeel dat verscheidene artikelen van de ‘Verklaring van de Plichten van de Journalist’ (1971) 

en de Code van journalistieke beginselen “op zijn minst onvoldoende werden nageleefd” en dat de klacht bijgevolg 
gegrond was. Dat er door het productiehuis en de zender afspraken waren gemaakt met de politie en het parket en dat de 
urgentiearts de eindverantwoordelijkheid voor de opnames droeg, ontsloeg hen volgens de Raad niet van hun eigen 
beroepsethische verantwoordelijkheid. Ook het feit dat de beelden niet waren gebruikt en dat de handelswijze in de 
toekomst zou worden aangepast, deden hieraan geen afbreuk. 
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U I T L E I D I N G  

“En ...  ach, enzovoort, enzovoort”1 

 

In een gesprek over doctoraten wees iemand mij er op dat je, als je voor het eerst ergens komt, daar 
vaak meteen een heel boek over zou willen en kunnen schrijven. Maar al gauw wordt het relaas veel 
korter en na enkele maanden krijg je nog amper een postkaart – of sms – vol. Die wijsheid schoot 
mij te binnen bij het aanvatten van dit laatste onderdeel.  

In de inleiding gebruikte dit werk het beeld van een citytrip naar Berlijn. Het verslag van die trip 
werd geen kant en klare toeristische gids die de lezer de kortste weg toont langs de tien voor hem 
geselecteerde hoofdbezienswaardigheden, maar meer een uitvoerig reisverslag doorheen het 
gevoerde onderzoek. De reis zit er op. Voor we terug huiswaarts keren, rest er ons nog te bedenken 
welke herinneringen er op de postkaart vereeuwigd kunnen worden en welke reistips we kunnen 
meegeven voor wie na ons de reis wil wagen.  

AFDELING 1. KORTE TERUGBLIK OP DE AFGELEGDE WEG  
Centraal in dit proefschrift stond de analyse van de zelfreguleringsstructuren die in en door het 
journalistieke beroep als collectief worden opgezet. We schreven daarover in de inleiding: “Het 
streefdoel is noch een necrologie of offensief, noch een apologie van de journalistieke 
zelfregulering te schetsen, maar na te gaan wat de contouren zijn waarbinnen de 
zelfreguleringsstructuren en -mechanismen tot ontwikkeling kunnen komen”. Die doelstelling 
volgde uit de vaststelling dat het debat over de journalistieke zelfregulering vaak in veralgemenende 
termen wordt gevoerd. Een belangrijke betrachting van dit proefschrift bestond er dan ook in om 
een aantal veelgehoorde beweringen te ontkrachten of minstens kritisch tegen het licht te houden. 
Met dat doel voor ogen, werd deze studie uitgewerkt in drie delen.  

Deel één vertrok vanuit de vaststelling dat de term ‘zelfregulering’ – en zijn nauwe verwant 
‘coregulering’ – in velerlei contexten en betekenissen wordt gebruikt. Tegelijk maakt het concept 
‘zelfregulering’ in de Belgische literatuur slechts zelden het voorwerp van studie uit. In het licht van 
de discussie over de journalistieke zelfregulering is dat niet zonder gevaar. De onduidelijkheid over 
de ontstaansvoorwaarden en contouren ervan dreigt discussies over de regulering van de 
journalistiek te doen verzanden in een patstelling tussen ‘believers’ en ‘non-believers’ van 
zelfregulering. Het eerste deel legde zich daarom toe op de deconstructie van het concept 
zelfregulering. De studie van de (hoofdzakelijk buitenlandse) literatuur terzake bevestigde het 
aanvoelen dat over zelfregulering niet in verabsoluterende termen kan worden gesproken. Achter de 
term ‘zelfregulering’ bleek een grote diversiteit aan reguleringstechnieken, motieven en actoren 
schuil te gaan. Vaak is zelfregulering ingebakerd in een ruimer geheel van regelgeving, waarbij ook 
voor de overheid een belangrijke - minstens - voorwaardenscheppende rol is weggelegd en waaraan 
ook andere actoren dan de gereguleerden een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Anders dan vaak 
wordt aangenomen zijn zelfregulering en overheidsregulering – althans in hun niet-zuivere vorm – 
dus géén communicerende vaten. Wat meer van het ene, maakt het andere niet overbodig. Besloten 
werd dan ook met een pleidooi voor een ruim en gradueel concept van zelfregulering. Alleen zo kan 
recht worden gedaan aan de veelkleurigheid van zelfreguleringsmechanismen op het terrein én 
worden de mogelijkheidsvoorwaarden geschapen voor een genuanceerde opstelling van de overheid 
 
                                                           
 
1  Naar de bekende frase die Louis Paul BOON schreef onder het manuscript van De voorstad groeit (Manteau, Brussel, 1942), 

waarna zijn vrouw, terwijl hij even afwezig was, het pakket bijeen raapte en verstuurde. (Met dank aan mijn ouders die mij 
onafhankelijk van elkaar die zinssnede kwamen aanreiken in een weinig discrete poging om – zoals destijds de vrouw van 
Boon – mij ervan te overtuigen dat de tijd gekomen was om – eindelijk – een punt te zetten achter dit proefschrift). 
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en privé-actoren ten overstaan van zelfregulering. Deel één besloot met de uitwerking van wat we 
een ‘zelfreguleringsbarometer’ hebben genoemd; een lijst van indicatoren die de levenskansen en de 
levenskwaliteit van zelfreguleringsinitiatieven beïnvloeden of bepalen. 

Deel twee legde zich vervolgens toe op de analyse van de journalistieke zelfregulering. 
Voortbouwend op het pleidooi voor een contextualiserende benadering van zelfregulering uit het 
eerste deel ging de aandacht daarbij naar de ruime context waarin de journalistieke zelfregulering 
tot ontwikkeling komt. De journalistieke zelfregulering werd er met andere woorden niet an sich 
bekeken, maar gesitueerd in een schema van concentrische cirkels, startend bij de beroepsinterne 
ontwikkelingen in het journalistieke beroep en uitdijend tot een terreinverkenning van het 
internationale juridische kader voor de journalistieke zelfregulering. Bij wijze van brug naar deel 
drie werd dit tweede deel afgesloten met de studie van twee klassieke verschijningsvormen van 
journalistieke zelfregulering: journalistieke codes en persraden. Uit dat alles werden tot slot in een 
samenvattend zesde hoofdstuk enkele aandachtspunten voor de studie van de Belgische context 
geïdentificeerd. Daarvoor werd opnieuw aansluiting gezocht bij de in deel I geformuleerde 
zelfreguleringsbarometer.  

Terugblikkend op deze twee delen valt op hoe de twee kernconcepten van dit proefschrift – 
journalistiek aan de ene kant en zelfregulering aan de andere kant – een gelijkaardige problematiek 
in zich dragen. Rond beide concepten worden tal van territoriumtwisten uitgevochten die maken dat 
hun betekenis en positie lang niet altijd meer duidelijk is. In deel één kwam zo ter sprake hoe 
zelfregulering gedefinieerd moet worden ten overstaan van overheidsregulering. Vastgesteld werd 
dat zelfregulering in zijn zuivere vorm weliswaar te onderscheiden is van overheidsregulering, maar 
dat zij er in praktijk slechts zelden los van kan worden gezien. In deel twee, dat oog had voor de 
journalistieke component, werd de noodzaak van een contextualiserende benadering al even snel 
duidelijk. Duidelijk werd dat de journalistiek als beroepsgroep en als activiteit toenemende 
concurrentie ondervindt vanuit belendende domeinen. Als beroepsgroep verliest de journalistiek 
stilaan zijn bevoorrechte positie als gaarder en verstrekker van informatie. Als activiteit heeft de 
journalistiek het lastig om zich blijvend te onderscheiden van andere communicatiegenres. In 
essentie is dit verhaal dan ook een verhaal van branchevervaging geworden, zowel ten aanzien van 
(zelf-)regulering als ten aanzien van die journalistiek.  

In het derde en laatste deel ging de aandacht naar de eigen nationale en regionale context. De 
aanpak was opnieuw drieledig. Hoofdstuk één schetste het juridisch kader voor de Belgische en 
Vlaamse journalistieke beroepsbeoefenaar. Hoofdstuk twee vervolgde met een uitgebreide 
beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van de journalistieke zelfregulering in België 
(1885-2002) en Vlaanderen (2002-2006). Daarmee werd getracht een leemte te vullen in de 
beperkte literatuur die tot op heden in ons land aan de journalistieke zelfregulering werd gewijd. De 
historische benadering werd eveneens noodzakelijk geacht om de elementen van continuïteit en 
discontinuïteit in het debat over de journalistieke zelfregulering bloot te leggen. Zo kon worden 
vastgesteld dat de basisoptie voor zelfregulering zelden fundamenteel in vraag is gesteld. Aan de 
bestaansredenen van een zelfregulerend orgaan voor de journalistiek werd in ons land nooit 
langdurig getwijfeld. Wel zijn er golfbewegingen waar te nemen in de opvattingen over de mate 
waarin de overheid deze vormen van zelfregulering moet initiëren of stimuleren, dan wel direct of 
indirect omkaderen of ondersteunen. Op die manier illustreert de geschiedenis van de journalistieke 
zelfregulering in onze contreien mooi hoe zelfregulering voortdurend in interactie treedt met 
overheidsregulering. Nu eens solliciteerde de journalistenvereniging nadrukkelijk de steun van de 
overheid voor de oprichting van eigen deontologische structuren, dan weer werd elke vorm van 
overheidsbemoeienis afgewezen als een ontoelaatbare inmenging in de journalistieke vrijheid. Op 
andere momenten, vooral de laatste decennia, voerde de overheid zelf de druk op de journalistieke 
ketel op. Nagenoeg altijd was dat het gevolg van concrete incidenten en aanvaringen, in oorsprong 
vaak in de verhouding tussen pers en gerecht. In ieder geval onderstreepte dit alles andermaal het 
belang van de ruime definitie van zelfregulering zoals die in deel één werd voorgesteld. Die ruime 
definitie bleek op nog een tweede punt noodzakelijk. Ook in de actoren die bij de zelfregulering 
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betrokken worden, was een golfbeweging waar te nemen. In een eerste fase lag de klemtoon binnen 
de Algemene Belgische Persbond, die op dat moment niet alleen journalisten, maar ook uitgevers 
onder haar leden telde, op de bescherming van de eer en de waardigheid van het beroep. De 
activiteiten van toezichtsinstanties bleven in eerste instantie beperkt tot een louter intern 
verenigingstuchtrecht. De tendens naar externalisering van het toezicht zette zich pas in in de jaren 
negentig. Met de oprichting van de in het laatste hoofdstuk besproken Vlaamse Raad voor de 
Journalistiek in december 2002 is voluit die kaart getrokken. Gekozen werd voor een verruiming 
van de zelfregulering, door naast mediadirecties ook vertegenwoordigers van de mediagebruikers te 
laten participeren in de werking van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek. Zo maakte de 
zelfregulering een evolutie door van mediazelfregulering over journalistieke zelfregulering naar een 
(zelfs verruimde) mediazelfregulering.  

AFDELING 2. JOURNALISTIEKE ZELFREGULERING IN BELGIË EN VLAANDEREN: 
EIGENHEID EN PERSPECTIEVEN 
Ter afronding van het derde deel werd reeds een aanzet gegeven voor de evaluatie van het 
voorlopige eindpunt in de evolutie van de journalistieke zelfregulering in Vlaanderen: de Vlaamse 
Raad voor de Journalistiek. In deze laatste pagina’s trekken we het perspectief nog een laatste keer 
open om nog even stil te staan bij de ruimere evolutie die de journalistieke zelfregulering in ons 
land heeft doorgemaakt.  

Eén van de opmerkelijke vaststellingen in dat verband is dat hoewel (of misschien doordat?) 
zelfregulering voor de journalistieke sector in ons land vrijwel continu de voorkeur heeft gekregen 
boven overheidsoptreden, er toch pas laat gestart werd met de uitbouw van een permanente en 
performante vorm van collectieve zelfregulering. Uit de historische schets die in deel drie werd 
gepresenteerd kwam de journalistieke zelfregulering met name naar voor als een bijzonder traag 
verlopend en moeizaam proces. Een Belgische code kwam er pas in 1982; op een duidelijk 
geprofileerd toezichtorgaan was het wachten tot in 1995. Uiteindelijk beschikt Vlaanderen pas 
sedert december 2002 over een volwaardig zelfregulerend orgaan voor de journalistiek. Op dat 
ogenblik hadden persraden in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland er al heel wat 
dienstjaren op zitten.  

Om inzicht te krijgen in de vooruitzichten voor de journalistieke zelfregulering in Vlaanderen is het 
van het grootste belang om na te gaan welke factoren de ontwikkeling van een Vlaams 
zelfreguleringsmodel hebben afgeremd en hoe deze obstakels naar de toekomst toe kunnen worden 
vermeden. Voor de zelfreguleerders kan dat een leidraad bieden bij de verdere uitwerking en 
opvolging van de zelfreguleringsschema’s. Ook voor de overheid kan dat een toetsingskader bieden 
waaraan bijvoorbeeld de bijsturing van het flankerende overheidsbeleid kan worden afgewogen. We 
kunnen daarvoor aansluiting zoeken bij de zelfreguleringsparameters die in dit proefschrift aan het 
einde van deel I en II werden uitgewerkt. In deel één formuleerden we meer bepaald twee reeksen 
indicatoren om de levensvatbaarheid en levenskwaliteit van collectieve vormen van zelfregulering 
in kaart te brengen. De eerste cluster concentreerde zich op de karakteristieken van de 
zelfreguleerder, de tweede op de maatschappelijke en politieke context waarbinnen de 
zelfregulering tot bloei moet komen. We wezen ook op de samenhang tussen die beide: “Het eerste 
heeft betrekking op de materialen en technieken waaruit het zelfreguleringsbouwwerk wordt 
opgetrokken, het tweede op de stabiele ondergrond waarop het bouwwerk moet kunnen worden 
geplaatst. Beide zijn onmisbaar. Zij spelen ook op elkaar in. Wijzigingen in de ondergrond, zullen 
vertaald moeten worden naar aanpassingen aan het bouwwerk. Omgekeerd kan de wijze waarop het 
bouwwerk wordt ingeplant, gevolgen hebben voor de ondergrond en omgeving”.2 We 
waarschuwden verder dat het niet de bedoeling zou zijn om punten of kwaliteitssterren uit te delen, 

 
                                                           
 
2  Zie hoger, Deel I- 3, p. 89. 
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maar dat een dergelijke denkoefening wel zou kunnen bijdragen tot het verfijnen van een SWOT-
analyse voor zelfreguleringsinitiatieven. In deel twee werd daartoe een eerste algemene aanzet 
gegeven, door de algemene beschrijving van de journalistieke zelfregulering te toetsen aan de in 
deel één beschreven indicatoren. Wat ons rest, is de vertaling van dit alles naar de Belgische 
context. 

§1. Sociaal-politieke voorwaarden: een groep of collectiviteit die bereid is tot zelfregulering 

Deel één stelde dat zelfreguleringsinitiatieven de meeste ontstaans- en slaagkansen hebben wanneer 
zij zich ingebed weten in een georganiseerd, min of meer homogeen verband, waarvan de leden een 
gezamenlijk belang bij zelfregulering hebben. In deel twee wezen we op een aantal structurele 
obstakels die de journalistieke zelfregulering in dat verband ontmoet. Het Belgische/Vlaamse 
voorbeeld laat toe dat nog eens te concretiseren. Daarnaast kunnen nog een aantal aspecten worden 
aangehaald die specifiek zijn voor de situatie in ons land.  

JOURNALISTIEK ALS COLLECTIVITEIT - Een eerste factor die meermaals ter sprake kwam is dat de 
journalistiek zich als beroep en als groep van nature moeilijk verhoudt tot groepsvorming en dus tot 
zelfregulering. De journalistiek is van nature een heterogene groep, wat een collectieve opstelling 
bemoeilijkt. De Nederlandse mediahistoricus Huub Wijfjes wees terecht op de paradox van de 
journalistieke zelfregulering: enerzijds wil zij de individuele journalistieke vrijheid beschermen 
door collectief op te treden, maar anderzijds dient zij ook collectieve waarden te beschermen door 
precies diezelfde individuele vrijheid te beperken. Het is op dat spanningsveld dat 
journalistenverenigingen opereren en dat de journalistieke zelfregulering, als ultieme uiting van de 
collectieve dimensie, tot ontwikkeling moet komen.3 De ontwikkeling van de journalistieke 
zelfregulering in ons eigen land biedt van dat alles een mooie illustratie. We zagen hoe de vorming 
en erkenning van een groepsidentiteit zeker in de aanvangsjaren hoog genoteerd stond op de 
prioriteitenlijst van de Persbond. Tegelijk zagen we hoe die Persbond en zijn nazaten het vaak 
moeilijk hadden om de beroepsgroep te overtuigen van hun plaats en belang.  

Vandaag is het streven naar de ontwikkeling en erkenning van een beroepsidentiteit minder 
nadrukkelijk een prioriteit van de journalistenverenigingen. Toch blijven zij er over waken dat 
beroepsjournalisten blijvend gezien worden als de professionelen van de informatieverstrekking. 
We beschreven ook hoe er zich op dat punt nieuwe uitdagingen aandienen. Onder invloed van 
technische en economische invloeden ondergaat de journalistiek veeleer een fragmentisering dan 
een homogenisering.  

Naast deze algemene tendenzen kan voor ons land gewezen worden op enkele specifieke 
versplinterende krachten. Een eerste niet te miskennen element daarin is het communautaire. De 
historische schets beschreef hoe de journalistieke zelforganisatie in de loop van de jaren negentig 
een eigen defederaliseringsproces doormaakte. Die evolutie werd niet alleen van binnenuit 
aangestuurd, maar werd ook genoodzaakt door een verschuiving van mediabevoegdheden naar het 
gemeenschapsniveau. Voor de hervorming van het deontologisch toezicht ontstond zo een 
bijkomende barrière die niet kon worden overwonnen. Uiteindelijk zou de vernieuwing in 2002 
beperkt blijven tot Vlaanderen. Het is nog steeds wachten op de oprichting van een eventuele 
Franstalige evenknie van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek.  

Kenmerkend voor ons land is ten tweede dat de wet van 1963 op de beroepsjournalistiek tot een 
verdere versnippering van de journalistieke beroepsgroep over verschillende belangenverenigingen 
heeft geleid. Ook dat werd erg duidelijk werd bij de beschrijving van de totstandkoming van de 
Vlaamse Raad voor de Journalistiek. Tot slot moet worden vastgesteld dat ook vanuit de 
 
                                                           
 
3  H. WIJFJES, o.c., 509. 
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journalistenopleiding geen verbindende werking uitgaat: zowat elke Vlaamse universiteit of 
hogeschool biedt eigen communicatie- of journalistenopleidingen aan, op bachelor-, master- of 
master na masterniveau. 

BEREIDHEID TOT ZELFREGULERING - Cruciaal is verder het draagvlak waarop de zelfregulering kan 
steunen. Omwille van het noodzakelijk vrijblijvende karakter van de journalistieke zelfregulering is 
zij meer nog dan zelfregulering binnen andere beroepen afhankelijk van de vrijwillige toetreding en 
onderwerping van journalisten aan het toezicht door een collectief orgaan. We schreven daarover 
eerder: “Het basisprincipe waarop de journalistieke zelfregulering drijft, is de overtuiging dat 
journalisten gevoelig zijn aan de morele druk en controle van hun beroepsgenoten en bereid zijn 
zich vrijwillig aan een dergelijk toezicht te onderwerpen.”  

De concrete motieven en verantwoordingen om de journalistieke zelfregulering te promoten, dan 
wel af te wijzen, wijken in ons land weinig af van de algemene motieven die in deel twee werden 
beschreven. Gedurende lange tijd werden collectieve vormen van zelfregulering toch vooral gezien 
als een bedreiging voor de vrijheid en onafhankelijkheid van de journalisten. Gezegd moet worden 
dat de zorg voor de geloofwaardigheid van het beroep, gepaard aan toenemende externe impulsen 
(waarover dadelijk meer), die tendens in Vlaanderen hebben gekeerd.  

ZELFREGULEREND VERMOGEN - In wat voorafging identificeerden we nog een derde sleutel tot succes. 
Niet alleen moet er een groep zijn die bereid is tot zelfregulering, deze dient daarnaast ook bij 
machte te zijn om een succesvolle vorm van zelfregulering uit te bouwen. We signaleerden in dat 
verband de moeilijkheden die journalistenverenigingen - niet alleen in ons land - ondervinden 
zolang zij als enige verantwoordelijkheid willen of moeten opnemen voor de journalistieke 
zelfregulering. In de eerste plaats wordt de werking van zelfregulerende organen in dat geval 
doorgaans gehypothekeerd door een gebrek aan mensen en middelen. Daarnaast geeft de eenzijdige 
verwevenheid tussen de journalistenvereniging en de zelfreguleringsstructuren voor de buitenwereld 
de indruk van verwarring tussen een daadwerkelijke regulering en dienstverlening of 
belangenbehartiging voor de eigen achterban. Pas op het ogenblik dat de eenzijdige band met de 
journalistenvereniging wordt gevierd, worden doorgaans de mogelijkheidsvoorwaarden geschapen 
voor een ruimer draagvlak en dus een stabielere verankering van het deontologisch toezicht.  

Deze algemene vaststellingen uit deel twee kunnen perfect getransponeerd worden naar de 
Belgische context. We zagen hoe de journalistieke zelfregulering evolueerde van een gemengde 
organisatie, over een uitsluitend aan de journalisten overgelaten kwestie tot de vorm van 
mediazelfregulering die we vandaag kennen, waarbij in Vlaanderen naast journalisten en 
mediadirecties ook vertegenwoordigers van de mediagebruikers betrokken worden bij het toezicht 
op het journalistieke beroep. Ook dat verklaart waarom de Raad lang op zich liet wachten: we 
wezen er al op dat de Raad een ambitieus project was waarbij vele gesprekspartners op één lijn 
moesten worden gebracht. De veelkoppigheid van de Raad is overigens één van zijn sterktes én zijn 
zwaktes. Vooralsnog lijkt de Raad er in te slagen alle neuzen in dezelfde richting te laten wijzen. 
Toch zullen er in de toekomst ongetwijfeld momenten zijn waarop hij opnieuw geconfronteerd zal 
worden met de fundamentele tweestrijd tussen de interne en de externe functie van de journalistieke 
zelfregulering, of tussen belangenbehartiging en -verdediging aan de ene kant en dienstverlening ten 
aanzien van het publiek aan de andere kant. Het eerste veronderstelt heldere, praktische richtlijnen 
die in de praktijk kunnen worden toegepast en die de uitingsvrijheid zoveel mogelijk ondersteunen. 
Om hun leden aan zich te binden, dienen persraden succesvol te zijn in het afweren van 
overheidscontrole en het vrijwaren van de onafhankelijkheid van de journalist. Veelal zijn zij met 
die initiële doelstelling ook opgericht. Het tweede vereist een degelijk uitgebouwde 
klachtenbehandeling, met oog voor de rechten van verdediging, een zorgvuldige motivering van de 
beslissingen en procedures met hoor en wederhoor. Alleen zo kan de overheid en het publiek ervan 
overtuigd blijven dat de Raad zijn verantwoordelijkheid ernstig neemt en daadwerkelijk optreedt 
tegen ontsporingen in de journalistiek. Beide hoeven niet met elkaar in tegenspraak te zijn, maar 
zorgen wel voor een voortdurend spanningsveld.  
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§2. Omgevingsfactoren 

Algemeen kon worden vastgesteld dat de journalistieke zelfregulering in België en Vlaanderen pas 
vrij recent uit de cocon van de beroepsinterne discussies is gebroken en onderdeel is geworden van 
een ruimer, maatschappelijk en politiek debat over de uitwerking en bewaking van de journalistieke 
rechten en plichten. Laat ons dus ten tweede nog een laatste keer stilstaan bij de maatschappelijke, 
juridische, economische en politieke omgeving waarbinnen zelfregulering ontstaat en functioneert. 
Die is met name bepalend voor de structurele precondities van de journalistieke zelfregulering.  

MEDIASTRUCTUUR EN -OMGEVING – Een eerste element van betekenis houdt verband met de eigen 
mediastructuur en –cultuur. In deel twee werd uitvoerig beschreven hoe diverse transformaties in de 
mediasector de journalistiek tot reflectie dwingen. We verwezen onder meer naar de toenemende 
concurrentie die de journalist als professioneel nieuwsverstrekker ondervindt, maar kunnen ook 
herinneren aan wat eerder werd gezegd over de zich wijzigende productievoorwaarden en -
methoden.  

Verder kan worden opgemerkt dat de Vlaamse mediasector zich globaal gesproken op de 
middenmoot van de markt richt. Een echte sensatiepers is hier nooit tot ontwikkeling gekomen. 
Evenmin ontstonden er echte toonaangevende bladen of zenders die zich met sterk onderbouwde 
analyses of eigen onderzoeksjournalistiek richten op de bovenlaag.4 Net zoals er nooit een echte 
traditie van metajournalistiek is ontstaan. In een dergelijke context, zonder uitgesproken 
uitschieters, noch naar boven, noch naar beneden, zal de roep om zelfregulering kleiner zijn, dan 
wanneer de schandalen zich opstapelen en dreigen af te stralen op de hele sector. Daarnaast zijn er 
in een dergelijke context ook geen toonaangevende voortrekkers aanwezig. Het is overigens een 
vast argument van de tegenstanders van zelfregulering. Onze brave pers werkt al zelfregulerend, zo 
klinkt het. Waarom dus “met een bazooka op een mug willen schieten?” 5  

TRAGE ONTZUILING - Daar komt ook de historische vaststelling bij dat de Vlaamse perssector zich 
eerder traag heeft losgemaakt van de verzuiling.6 De binding met de politieke partijen, fracties 
binnen arbeidsbeweging of andere maatschappelijke groepen en de pers bleef lang behouden. 
Journalisten hoorden in die jaren tot de intellectuele elite, die op goede voet stond met de 
beleidsmakers. Het was pas toen de journalistiek onderdeel werd van grote mediabedrijven en zich 
losrukte van zijn nauwe banden met de ideologie van de zuilen, dat de vraag naar de journalistieke 
zelfregulering ten volle op de voorgrond zou treden.  

PERMISSIEF JURIDISCH KADER - Dat brengt ons bij een volgende omgevingsfactor: het juridische kader 
waarbinnen de journalistiek zich beweegt en de houding van de overheid ten aanzien van de 
journalistieke beroepsuitoefening. Nu is de verhouding van zelfregulering tot wetgeving niet 
eenduidig. In sommige landen wordt het uitblijven van journalistieke zelfregulering toegeschreven 
aan het bestaan van een strenge perswetgeving.7 Maar in België was dus veeleer het omgekeerde het 

 
                                                           
 
4  B. GREVISSE “Autorégulation et pratiques journalistiques”, in A. STROWEL en F. TULKENS, Prévention et réparation des 

préjudices causés par les médias, 1998, 21-37; D. BILTEREYST en R. VAN GOMPEL, “De vierde macht in transitie. Theorie 
en toetsing aan de hand van de Vlaamse pers”, in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, 
Diegem, Kluwer, 1999, 7-8. 

5  Y. DESMET namens het Vlaams Genootschap van Hoofdredacteuren op de hoorzittingen betreffende deontologie in de 
Media, 30 maart en 4 mei 2000, Verslag, Parl. St. Vl. Parl., 2000-01, nr. 683/1, 53; X., “La moralisation de l’information. 
De l’autoflagellation à l’autorégulation”, Le Matin 18 juni 1998. 

6  D. BILTEREYST en R. VAN GOMPEL, “De vierde macht in transitie. Theorie en toetsing aan de hand van de Vlaamse pers”, 
in C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 1999, 7-8. 

7  Claude-Jean BERTRAND ziet daarin bijvoorbeeld een belangrijke factor voor het uitblijven van een persraad in Frankrijk. 
(C.-J. BERTRAND, “France-enquêtes : Trois enquêtes”, in X., “Déontologie des médias: les exigences de la démocratie”, 
Mediaspouvoirs: Politiques, Économies et Stratégies des Médias (themanummer) 1998, afl. 4, 101-105). Ook PIGEAT en 
HUTEAU halen aan dat de Franse journalisten een visceraal wantrouwen vertonen tegenover elke mogelijke (verdere) 
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geval. Algemeen kan het juridisch klimaat ten aanzien van de journalistieke zelfregulering in ons 
land als zeer gunstig worden bestempeld. We zagen in deel twee dat er vanuit het internationale 
beleidsniveau impulsen zijn om de journalistieke zelfregulering kansen te geven. Specifiek voor ons 
land is dat naar Belgisch recht traditioneel sterk de nadruk gelegd werd op de vrijheid van 
meningsuiting. De Belgische grondwet is een typisch kind van een liberale visie waarin de media 
beschermd moeten worden tegen elke vorm van inmenging van de overheidswege. Voorts wezen 
we er op dat de regulering van de media en de journalistiek gezien moet worden tegen de 
achtergrond van een zich (de)federaliserende staat. Meerdere wetgevingsdossiers in media-
aangelegenheden liepen vast in het kluwen van de Belgische bevoegdheidsverdeling. Tot slot werd 
ook de rechtspraak in perszaken lange tijd als persvriendelijk gepercipieerd. Dat blijkt reeds uit het 
in onbruik raken van de strafrechtelijke aansprakelijkheidsregels. We beschreven hoe de verhouding 
tussen pers en gerecht lang beschreven werd als een “gentlemens agreement”. Noch van de politiek, 
noch van het gerecht gingen er met andere woorden veel echte impulsen uit om werk te maken van 
een performante zelfregulering. Niet toevallig is de structurele uitbouw van de journalistieke 
zelfregulering er pas gekomen in het midden van de jaren negentig toen de pers, het gerecht en de 
politiek elkaar in toenemende mate voor de voeten gingen lopen.8 Niet toevallig ook was dat voor 
journalisten in de periode dat het Hof van Cassatie de regels inzake getrapte aansprakelijkheid 
uitbreidde naar burgerrechtelijke procedures. Het gevolg daarvan was dat de juridische 
verantwoordelijkheid, althans voor de journalisten van de schrijvende pers, geheel op de schouders 
van de journalisten kwam te liggen. Geconfronteerd met die – naar hun aanvoelen – steeds strengere 
rechterlijke interventies ten aanzien van de pers (ook in termen van de toegekende 
schadevergoedingen), groeide bij de betrokkenen de overtuiging dat de sector collectief een eigen 
alternatief moest bieden en dus werk moest maken van meer zelfregulering. We zagen overigens 
ook al dat anderen het verzet langer volhielden, bijvoorbeeld omdat zij vreesden dat de 
adviespraktijk van een Raad voor de Journalistiek de aanleiding zou zijn voor een verstrenging van 
de rechterlijke oordelen, aangezien uit het advies van de Raad misschien bijkomend materiaal zou 
kunnen worden gepuurd om een dossier voor de rechtbank verder te stofferen. 

PUBLIEKE OPINIE EN MEDIACONSUMENT - Bij dat alles mag een derde mogelijke partner in het 
mediadebat niet uit het oog worden verloren: de mediagebruiker of het publiek. Niettegenstaande de 
geluiden van een grotere responsiviteit van de journalistiek ten aanzien van het publiek, blijkt in de 
praktijk het marktmechanisme maar moeizaam tot bijsturing te leiden. Wel zagen we doorheen het 
tweede deel hoe de nieuwsconsument centraler is komen te staan bij de bepaling van de eisen en 
standaarden waaraan het journalistieke product moet voldoen. Redacties beslissen minder in functie 
van wat de nieuws-‘consument’ zou moeten weten, maar meer vanuit wat ze denken dat hij zou 
willen weten. Toch blijven de impulsen vanuit de publieke opinie of vanuit het middenveld beperkt. 
Het is opmerkelijk dat er zich weinig organisaties hebben ontwikkeld rond de mediaproblematiek. 
Eén van de belangrijke betrokkenen bij het mediadebat, de mediaconsumenten, is zo nauwelijks 
georganiseerd. Ook het traditionele middenveld heeft de mediaproblematiek grotendeels links laten 
liggen. 

WEINIG ACADEMISCHE AANDACHT - Een laatste punt is dat in België ook de onderwijs- en 
onderzoekswereld achter bleef. Ook vanuit het onderzoeksveld kwamen dus weinig impulsen of 
gegevens voor de verfijning of versterking van de zelfregulering.  

AFDELING 3. PISTES VOOR NADERE REFLECTIE 

                                                                                                                                                                                 
regulering van de persvrijheid (H. PIGEAT en J. HUTEAU, Ethique et qualité de l’information, Académie des Sciences 
Morales et Politiques, 2003, 2). 

8  P. DELTOUR, “Tussen administratie, vakbond en orde: de Vereniging van Beroepsjournalisten (AVBB-VVJ) anno 2000”, in 
C. VAN BAELEN en G. FREIERMUTH (eds.), Mediagids: Boek en pers, Diegem, Kluwer, 1999, losbl.; F. VAN ERPS, “De 
erkenning van de beroepsjournalist”, in X., Wetenschap en journalistiek. Liber Amicorum Antoon Breyne, Leuven, 
Centrum voor Communicatiewetenschappen K.U.Leuven, 1980, 301-310. 
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Doorheen dit proefschrift werd de stelling verdedigd dat zelfregulering niet unilateraal, vanuit het 
standpunt van de gereguleerde, kan worden benaderd, maar een multilateraal proces is, waaraan 
vele actoren bij te dragen hebben. Nadenken over de eventuele versterking van de journalistieke 
zelfregulering kan dan ook alleen vanuit een breed perspectief. Een verruiming van de invalshoek is 
ook noodzakelijk in een tweede opzicht. De nadruk ligt vaak meer op het curatieve en reactieve. Dat 
is voor een stuk een logische consequentie van de verwevenheid van het vraagstuk van de 
journalistieke zelfregulering met de vrijheid van meningsuiting. Bij het uitwerken van een 
preventief beleid moet er over gewaakt worden dat de uitingsvrijheid niet in het gedrang komt. 
Toch dient een gezond mediabeleid ook voldoende aandacht te besteden aan preventie en 
opvoeding. De deontologie en de kwaliteit van het journalistieke werk heeft immers niet alleen te 
maken met de deontologische infrastructuur die in dit proefschrift ter sprake kwam, maar evenzeer 
met de opleiding en navorming van journalisten of het statuut en de arbeidsvoorwaarden van de 
journalist. Indien men de zelfregulering in de journalistiek wil versterken, dan moet of kan op al 
deze pijlers worden ingewerkt. We kunnen in dat verband herinneren aan het in deel twee 
besproken Media accountability systems-concept waaronder de Franse professor Claude-Jean 
Bertrand de diversiteit aan niet-gouvernementele mechanismen en processen inventariseert. Bertrand 
vatte de actiemogelijkheden samen onder vier grote noemers: kritiek, monitoring, contact met de 
mediaconsument en opleiding. 

Vanuit die gedachten verlaten we in deze afdeling het bottom-up perspectief van dit onderzoek even 
om op een ruimer niveau mogelijke denkpistes te signaleren ter versterking van de journalistieke 
zelfregulering. 

1. Een eerste evident spoor is dat van de opleiding en vorming van journalisten, zowel bij de 
instap in het beroep als tijdens de uitoefening ervan. In het kader van zelfregulering wordt het 
soms als een vorm van ‘preventieve zelfregulering’ bestempeld. We denken daarbij geenszins 
aan het installeren van verplichte beroepsopleidingen, laat staan aan het invoeren van diploma-
vereisten. Wel zou werk kunnen worden gemaakt van een zekere stroomlijning van het 
opleidingsaanbod. Het aanbod kan en moet weliswaar gediversifieerd blijven, maar enige 
rationalisering en bewaking lijkt op zijn plaats. Belangrijker nog is de aandacht voor de opleiding 
van beginnende journalisten op de werkvloer. De wet op de titel van beroepsjournalist van 1963 
biedt daarvoor al een aanknopingspunt. Artikel 1, 4° last een wachttijd van twee jaar in vooraleer 
men de titel van beroepsjournalist kan verwerven. Deze wettelijk voorziene stageperiode wordt 
vandaag nauwelijks ingevuld, maar zou in de toekomst kunnen worden aangegrepen om de 
startende journalist een opleidingspakket of begeleiding op de werkvloer aan te bieden.9 Een 
belangrijk manco van deze denkpiste is dat zij zich slechts op één fractie van de journalistieke 
beroepsgroep richt, met name op de beroepsjournalisten. Nagedacht moet worden hoe ook niet-
beroepsjournalisten bij dit opleidingsaanbod kunnen worden betrokken. Bovendien neemt de 
vorming van journalisten uiteraard geen einde na twee jaar. Gedacht zou kunnen worden aan 
een stelsel van permanente vorming zoals dat in tal van beroepen is ingericht. Vanuit 
opleidingscentra zou ook het onderzoek en de metajournalistiek kunnen worden aangestuurd. 
Wat bovendien vooralsnog ontbreekt is een toegankelijke handleiding met deontologische 
vuistregels voor beginnende journalisten, fotografen, … 10 

2. De toepassing van de journalistieke deontologie begint en eindigt bij de individuele journalist. 
Via onderwijs en vorming kan een vorm van preventieve zelfregulering worden geïnstalleerd. 

 
                                                           
 
9  Zie de voorstellen in die zin van L. STANDAERT, toenmalig AVBB-voorzitter op de hoorzittingen over deontologie in de 

media in het Vlaams Parlement, 30 maart en 4 mei 2000, Verslag, Parl. St. Vl. Parl., 2000-2001, nr. 683/1, 31-32. Standaert 
zag onder meer een rol weggelegd voor het bestaande Instituut voor Journalistiek, dat bijkomend ook zou kunnen worden 
uitgebouwd tot een advies- en documentatiecentrum. 

10  Voor gerechtsjournalisten bestaat een dergelijke praktische handleiding wel: P. DELTOUR en L. GALLEZ, Pers & 
Gerecht, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2004, www.pers-gerecht.be. 



Uitleiding 

 

 639

Maar die individuele journalist oefent zijn beroepsactiviteit uit binnen een specifieke 
bedrijfscontext. Het redactionele niveau is en blijft het eerste niveau voor het deontologisch 
toezicht. De figuur van de hoofdredacteur en de redactiecultuur spelen daarin een 
doorslaggevende rol. Op hun beurt kunnen deze niet los gezien worden van de ruimere 
bedrijfsorganisatie. Binnen het mediabedrijf moet gestreefd worden naar sterke en 
onafhankelijke redacties. Redactiestatuten kunnen daartoe een instrument zijn, al lijkt hun 
praktisch belang eerder beperkt. 

3. Centraal in dit proefschrift stond de formulering van deontologische standaarden in en door de 
journalistieke beroepsgroep. Met de oprichting van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek 
heeft de Vlaamse mediasector een laagdrempelig handhavingsmechanisme gecreëerd dat op 
relatief korte tijd ruime erkenning heeft gekregen. De sterk uitgebouwde 
bemiddelingsprocedure, de nadruk op de opiniërende (niet sanctionerende) functie, de tripartite 
samenstelling en zijn positie als overkoepelend orgaan voor de gehele mediasector maken de 
Raad tot een voorbeeld van een geslaagde en een op een moderne leest geschoeide persraad. 
Over de basisopties die bij de oprichting van de Raad zijn genomen wordt nagenoeg niet 
gedebatteerd. Opvallend is ook de loyale medewerking van de hele mediasector aan de Raad, al 
blijft het bijzonder jammer dat de actieradius van de Raad beperkt is gebleven tot de Vlaamse 
mediasector.  

− Vastgesteld werd dat – niettegenstaande de stijging in 2006 - het aantal zaken vooralsnog 
veeleer beperkt blijft. Dat is op zich geen indicator van een gebrekkig functioneren, net zo 
min als een groot aantal uitspraken een indicator is van een succesvolle zelfregulering. 
Toch lijkt er absoluut nog groeipotentieel te zijn. Gedacht kan worden aan systemen om de 
werking van de Raad verder bekend te maken bij het grote publiek. De vijfde verjaardag 
van de Raad eind 2007 biedt daarvoor een mooie gelegenheid. Overigens is ook de 
bekendmaking van de Raad weer geen uitsluitende verantwoordelijkheid van de Raad zelf. 
Ook de participerende media en beroepsverenigingen, het middenveld en de academische 
wereld hebben daarin een rol te vervullen. Wat de participerende media betreft, zou - naar 
analogie met het bestaande systeem voor de reclamejury - gedacht kunnen worden aan een 
vermelding in het colofon of op teletekst dat het medium in kwestie participeert aan de 
werking van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek. Anders dan voor de JEP zou een 
dergelijke vermelding best vooraf worden gegaan door een verwijzing naar de 
eerstelijnsfunctie van de eigen redacties.  

− De relatieve windstilte rond de Raad zou ook anders geïnterpreteerd kunnen worden. 
Anders dan misschien verhoopt, slaagt de Raad er niet in een echt debat los te weken. Het is 
dus de vraag in hoeverre hij echt opiniërend werkt ten aanzien van het journalistieke 
handelen. Het valt te hopen dat de Raad na verloop van tijd zijn louter reactieve rol naar 
aanleiding van vragen en klachten zal kunnen doorbreken en een voortrekkersrol zal 
kunnen spelen in discussies over de journalistieke beroepsethiek, zonder evenwel een 
private censor te worden. De richtlijnen die de Raad inmiddels op eigen initiatief 
uitvaardigde, zijn daartoe een eerste voorzichtige poging.  

− Daarbij zal ook de Raad onvermijdelijk geconfronteerd worden met het herhaaldelijk 
beschreven spanningsveld tussen de bescherming van de persvrijheid en de controle op het 
journalistieke handelen. We spraken in dat verband over de gespleten persoonlijkheid van 
de journalistieke zelfregulering.  

− Evenmin mag worden vergeten dat de Raad voor de Journalistiek een orgaan blijft dat pas 
in laatste instantie, wanneer vormen van preventieve en individuele zelfregulering binnen 
de mediabedrijven niet tot de gewenste resultaten leiden, aantreedt om de journalistieke 
handelswijzen te toetsen aan de minimale kwaliteitseisen van het journalistieke werk. De 
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Raad kan met andere woorden geen antwoord bieden op fundamentele vragen als de 
vervlechting van politiek en media, leemtes of onevenwichten in de berichtgeving, 
problemen rond de opleiding, aanwerving van journalisten of de structuur en werking van 
redacties, … Over dergelijke vragen over het ruimere mediafunctioneren is ruimer 
onderzoek noodzakelijk. In ieder geval is er nood aan onderzoeksmateriaal om het debat 
over de media-kwaliteit te stofferen. In Nederland werd daartoe op 1 maart 2005 met de 
steun van de mediasector een nieuwsmonitor opgericht. Deze heeft tot taak om een betere 
opvolging van de mediaberichtgeving mogelijk te maken, niet door een kwalitatief oordeel 
te vellen, maar vooral door het nodige betrouwbare empirisch materiaal samen te brengen 
voor een journalistieke en maatschappelijke discussie over de kwaliteit van het 
journalistieke werk. In België zou vanuit die optiek gedacht kunnen worden aan een 
herwaardering van de rol van de Vlaamse mediaraad of de oprichting van een 
observatorium naar het model van het Observatorium van de Rechten op het internet.11 Ook 
elders bestaan er al dergelijke ‘mediawatchinstituten’. 

− Suggesties voor verder onderzoek zijn er ook binnen het domein van dit proefschrift: de 
associatieve journalistieke zelfregulering. We stelden vast dat er nog heel wat onbekenden 
zijn in de beoordeling van de effectiviteit van de journalistieke zelfregulering. Het blijft 
grotendeels gissen naar de reële impact van de journalistieke deontologie en de 
precedentwerking van uitspraken van de Raad voor de Journalistiek op het functioneren van 
journalisten en redacties. Ook over de mechanismen die maken dat gegriefden van 
mediaberichtgeving zich wenden tot de Raad voor de Journalistiek of de gewone rechter is 
weinig bekend. Daarbij zou ook kunnen worden nagegaan of de Raad voor de Journalistiek 
tot andere - strengere of net mildere  -oordelen komt dan de rechter.  

4. Een volgende vraag is wat de rol van de overheid kan zijn. Die rol is dubbel. Enerzijds is het 
aan de overheid om de persvrijheid te omkaderen en te ondersteunen. Het stimuleren van de 
journalistieke zelfregulering kan daarin een belangrijk onderdeel zijn. Anderzijds mag niet 
vergeten worden dat het evenzeer tot de taak van de overheid behoort om een adequate 
rechtsbescherming te voorzien voor individuen die geschaad of gekrenkt worden door de 
mediaberichtgeving.   

− Wat de rechtsbescherming van de burger tegen het mediafunctioneren betreft, mag uit de 
beschrijving van het juridisch kader blijken dat er weinig nood is aan bijkomende regels. Het 
bestaande juridische kader en met name de rechtsfiguur van de buitencontractuele 
aansprakelijkheid biedt voldoende ruimte voor de rechter om te oordelen. Wel kan worden 
gedacht aan een verdere hervorming van het recht van antwoord, zodat het daadwerkelijk ten 
aanzien van alle media zijn missie als laagdrempelig mechanisme kan waarmaken.  

− De limieten van het overheidsoptreden werden duidelijk doorheen deel twee (waar het 
internationale kader aan de orde was) en deel drie (waar het Belgische juridische kader werd 
toegelicht). De tussenkomst van de overheid in de journalistieke zelfregulering biedt enerzijds 
kansen om deze effectiever en efficiënter te maken – niet vergeten mag worden dat de overheid 
een belangrijk deel van de werking van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek financiert en 
met de hervorming van het toezicht op de audiovisuele media mee de voorwaarden schiep voor 
de ruime bevoegdheid van de Raad12 – maar kan anderzijds ook op gespannen voet komen te 

 
                                                           
 
11  K.B. 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten op het Internet, B.S. 15 december 2001 
12  Brengen we even in herinnering dat bij de hervorming van het toezicht op de Vlaamse audiovisuele media uiteindelijk 

geopteerd werd voor een complementair stelsel van zelfregulering voor de beoordeling van de deontologische aspecten van 
het journalistieke werk en overheidsregulering voor de controle op de decretaal opgelegde verplichtingen in verband met 
onpartijdigheid en non-discriminatie, de bescherming van minderjarigen en het aansporen tot haat of geweld op grond van 
ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit. Het toezicht op de journalistieke deontologie is overgelaten aan de mediasector zelf 
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staan met de uitingsvrijheid. Juridisch dient een overheidstussenkomst ten aanzien van de 
journalistiek dan ook steeds getoetst te worden aan de criteria van artikel 10 EVRM. Los 
daarvan bespraken we hoe nieuwe reguleringstheorieën en -strategieën de subsidiaire rol van de 
overheid in de verf zetten.  

− Een tweede terrein waarop een rol voor de overheid weggelegd blijft is dat van de omkadering 
van het journalistieke beroep. In dat opzicht werd in deel drie al gepleit voor een actualisering 
van de wetgeving omtrent de titel en het statuut van de beroepsjournalistiek. Daarbij werd onder 
meer betoogd dat het onderscheid tussen journalisten die werken voor de gespecialiseerde pers 
en journalisten die deel uitmaken van een redactie voor algemene berichtgeving niet langer 
verantwoord is.  

− Ter ondersteuning van de journalistieke deontologie is in het verleden herhaaldelijk voorgesteld 
om het respect voor de journalistieke deontologie in te voeren als voorwaarde om de titel van 
beroepsjournalist te verkrijgen en te behouden. Bij herhaalde en duidelijke overtredingen van de 
journalistieke beroepsdeontologie zou de Raad voor de Journalistiek het dossier dan kunnen 
overmaken aan de erkenningscommissie die desgevallend en desgewenst de titel van 
beroepsjournalist zou kunnen schorsen of intrekken. Dat alles zou geen afbreuk doen aan het 
recht van de betrokkene om journalistieke arbeid te verrichten, maar hem of haar wel de 
praktische voordelen ontnemen die eigen zijn aan het bezit van de titel van beroepsjournalist. 
Een wijziging van de bevoegdheden van de Raad voor de Journalistiek of de 
erkenningscommissie in die zin zou onmiskenbaar een belangrijke symboolwaarde hebben. 
Aangezien de uitoefening van het journalistieke beroep geenszins afhankelijk is van het bezit 
van de titel en de voordelen verbonden aan het bezit van de titel nooit van dien aard mogen zijn 
dat zij een ongeoorloofde discriminatie zouden introduceren tussen beroepsgenoten, blijft het 
praktisch belang enerzijds beperkt. Bovendien rijst de vraag of deze toevoeging zou opwegen 
tegen de nadelen ervan. In de eerste plaats zal moeten worden nagegaan of het advies van de 
Raad voor de Journalistiek aan de erkenningscommissie bindend of niet bindend zal zijn. Indien 
het advies van de Raad bindend zou worden gemaakt, dan verwerft de Raad een belangrijke 
sanctionerende bevoegdheid. De prijs daarvoor is dat de Raad op die manier een 
gedaanteverwisseling zou ondergaan van een louter private vereniging tot een orgaan dat door 
de wetgever met tuchtrechtelijke bevoegdheden is uitgerust. Dat zou het open debat binnen de 
Raad kunnen hypothekeren. Het is immers precies door het ontbreken van sanctionerende 
bevoegdheid dat de Raad in alle vrijheid en zonder al te zware procedurele verplichtingen kan 
oordelen over journalistieke gedragingen. Deze valkuil wordt vermeden indien het advies van 
de Raad aan de erkenningscommissie slechts een vrijblijvend karakter zou hebben. Toch lijkt 
ook die piste weinig aantrekkelijk. Ook in dat geval wordt aan de uitspraken van de Raad voor 
de Journalistiek immers een extra gewicht toegekend. Verder zou op die manier een door de 
overheid ingesteld orgaan medezeggenschap krijgen over de sanctionering van de journalistieke 
deontologie. Een dergelijke constructie staat op gespannen voet met de vereisten van artikel 10 
EVRM.13  

5. Een laatste punt kwam hoger ook al ter sprake. De journalistieke ethiek mag niet alleen aan de 
sector zelf worden overgelaten. Zij verdient een ruimer maatschappelijk debat. 

                                                                                                                                                                                 
(de Vlaamse Raad voor de Journalistiek); het toezicht op de genoemde decretale verplichtingen is in handen van de Vlaamse 
Mediaregulator. Hoewel enige overlap tussen deze toetsingsbevoegdheden in de toekomst nog steeds niet geheel uit te 
sluiten valt, kwam de decreetgever zo tegemoet aan de voorwaarden die onder meer de VRT stelde voor de erkenning van de 
autonomie en het gezag van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek.  

13  Zie deel III, hoofdstuk 3. In dezelfde zin: Vlaamse Mediaraad, Advies nr. 2005/ 002 betreffende het voorontwerp van decreet 
houdende de oprichting van het publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor 
de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio en televisie, Brussel, 9 mei 
2005; J. CEULEERS, “Een Vlaamse Regulator voor de Media”, Auteurs & Media 2006, afl. 1, 36. 
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ENZOVOORT, ENZOVOORT - Laten we dit proefschrift eindigen met een relativerende noot. De 
journalistiek is er niet om tevreden te stellen. Zij moet per definitie een stoorzender zijn. Zij is het 
resultaat van een dagdagelijkse evenwichtsoefening tussen de verschillende in het geding zijnde 
grondrechten. Spanningen en kritieken zullen er dus altijd zijn. Op die spanningsvelden of 
breuklijnen zijn de zelfreguleringsinitiatieven in de journalistieke sector gebouwd. Uit de 
vergelijking bleek dat onder meer persraden veelal ontstaan uit de strijd tussen de bedrijfstak, de 
overheid en – zelden – het publiek. De geschiedenis leert ook dat concrete incidenten met een 
zekere regelmaat vragen doen heropflakkeren over hun functioneren en representativiteit, vaak met 
de herinrichting van het systeem tot gevolg. De journalistieke zelfregulering is met andere woorden 
een proces. Zij zal nooit het statuut van afgewerkt product bereiken. Er zal haar nooit een rustige 
oude dag gegund zijn. Maar dat hoeft ook niet. Het debat duurt voort. Enzovoort, enzovoort dus. 
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Recht spraakreg i s t er  
 

Voorafgaande opmerking: Rechtspraak wordt hier opgevat in de meest ruime zin. Ook de adviezen van de 
deontologische organen van de journalistenvereniging werden opgenomen.  
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Voorz. Rb. Brussel (kort ged.) 18 oktober 1996, Auteurs & Media 1997, 83-87.  
Rb. Brussel 22 december 1996, C.D.P.K. 1997, 666 met noot D. VOORHOOF. 
Kort Ged. Rb. Brussel 9 januari 1997, Auteurs & Media 1997, 197. 
Rb. Nijvel 11 september 1997, Auteurs & Media 1998, afl. 2, 157. 
Rb. Brussel, 16 december 1997, Journ. Proc. 1998, afl. 341, 24.  
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Rb. Luik 27 mei 1998, J.L.M.B. 1998, 1125. 
Rb. Brussel 23 juni 1998, J.T. 1999, 196. 
Rb. Charleroi 9 december 1998, Kindermans en Desmedt t. Hurbain en Rossel, J.L.M.B. 1999, afl. 21, 923; 

Auteurs & Media 2000, afl. 1-2, 145. 
Rb. Brussel 16 februari 1999, Auteurs & Media 1999, 282. 
Rb. Brussel 30 maart 1999, Auteurs & Media 2000, 102, J.L.M.B. 2000, 1609. 
Rb. Brussel 4 mei 1999, Auteurs & Media 2000, 106. 
Kort Ged. Rb. Antwerpen 1 juni 1999, Auteurs & Media 1999, 386. 
Rb. Brussel 21 september 1999, Auteurs & Media 2000, afl. 3, 334. 
Rb. Namen 27 september 1999, Auteurs & Media 2000, afl. 4, 471. 
Rb. Brussel (14de k.) 28 oktober 1999, nr. 98/1632/A, Auteurs & Media 2000, afl. 1-2, 113 
Rb. Brussel 16 november 1999, Auteurs & Media 2000, 132, noot. 
Rb. Brussel 16 november 1999, Auteurs & Media 2000, afl. 1-2, 117.  
Voorz. Rb. Brussel 3 februari 2000, Auteurs & Media 2000, afl. 3, 336.  
Rb. Brussel 15 februari 2000, J.L.M.B. 2000, 1620. 
Rb. Brussel 21 maart 2000, Auteurs & Media 2000,afl. 4, 460. 
Rb. Brussel (14de k.) 25 april 2000, Auteurs & Media 2000, afl. 4, 466. 
Rb. Brussel (20de k.) 26 oktober 2001, Auteurs & Media 2002, afl. 1, 88. 
Rb. Brussel 9 november 2001, Auteurs & Media 2002, afl. 3, 288. 
Rb. Brussel 19 maart 2002, Auteurs & Media 2002, afl. 6, 532, noot F. JONGEN.  
Corr. Brugge 23 april 2002, Auteurs & Media 2002, afl. 5, 463-467. 
Rb. Luik 7 mei 2002, Auteurs & Media 2002, afl. 4, 370 (Reynders t. Verduyn).  
Kort Ged. Rb. Brussel 4 juni 2003, Journ. proc. 2003, afl. 462, 23, noot F. JONGEN. 
Rb. Antwerpen 23 oktober 2003, R.W. 2004-05, afl. 16, 630-632. 
Rb. Brussel 24 december 2004, Auteurs & Media 2005, afl. 4, 332 e.v. 
Rb. Antwerpen 9 januari 2006, A.R. nr. 05/1650/A, E. Di Rupo t. C. Barrezeele, H. Maertens en N.V. 

Uitgeversbedrijf Tijd. 
Rb. Brussel (20st. k.), 20 januari 2006, De Rudder t. P. Brewaeys, N.V. Rossel et Cie, Hurbain, G. Timmerman, 

N.V. Uitgeverij De Morgen en Y. Desmet, onuitg.  
 
F. Decretaal ingestelde toezichtsorganen 
• Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie (2001-2006) 
http://www.vlaamseregulatormedia.be/KL-beslissingen.html 
 
VKLRT 18 september 2001, nr. 2001/001, J. De Vree t. VRT. 
VKLRT 27 november 2001, nr. 2001/002, A. Van Laere t. Kanaal 2 en VT4. 
VKLRT 19 februari 2002, nr. 2002/001, Comité Ouders tegen Drugs t. VTM. 
VKLRT 18 september 2002, nr. 2002/002, P. Claus t. VRT. 
VKLRT 4 februari 2003, nr. 2003/001, L. Caluwé t. VRT.  
VKLRT 18 maart 2003, nr. 2003/002, M. Hermans t. VRT. 
VKLRT 22 maart 2005, nr. 2005/001, M. Fraeters t. ATV. 
VKLRT 22 december 2005, nr. 2005/002, Alliantie van Antwerpse Senioren t. VRT en Vlaams Platform tegen 

Drugs t. VRT. 
VKLRT 31 januari 2006, nr. 2006/001, Alliantie van Antwerpse Senioren t. VRT en Vlaams Platform tegen Drugs 

t. VRT. 
 
 
• Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie (1992-2005) 
http://www.vlaamseregulatormedia.be/GR-beslissingen.html 
 

Geschillenraad voor niet-openbare televisieverenigingen 21 oktober 1992, nr. 001/92, Van Rossem t. BRTN. 
Geschillenraad voor niet-openbare televisieverenigingen 25 november 1992, nr. 002/92, Van Rossem t. VTM. 
VGRT 24 februari 1993, nr. 001/93, L. Hancke t. VTM. 
VGRT 16 november 1994, nr. 001/94, N.V. Quick restaurants S.A. t. V.Z.W. Antwerpse Televisie. 
VGRT 23 maart 1995, nr. 001/95, Vlaams Blok en Karel Dillen t. BRTN. 
VGRT 22 januari 1997, nr. 001/97, P. Wittevrongel t. V.Z.W. Radio Info Blankenberge. 
VGRT 1 april 1998, nr. 001/98, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding t. N.V. Vlaamse 

Televisiemaatschappij, T.B.P. 1998 (weergave), 507. 
VGRT 24 april 1998, nr. 002/98, Dominiek Lootens t. TV-Brussel VZW. 
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VGRT 13 juli 1998, nr. 003/98, Directeur K.A. Deurne t. VTM. 
VGRT 23 september 1998, nr. 004/98, D. Lootens t. TV-Brussel. 
VGRT 16 december 1998, nr. 005/98, T. Osaer t. VRT. 
VGRT 17 februari 1999, nr. 001/99, Gaia t. VRT. 
VGRT 1 december 1999, nr. 002/99, J. Bossyns - Van Praet t. VRT. 
VGRT 13 maart 2000, nr. 001/2000, D. Lootens-Stael t. TV-Brussel. 
VGRT 13 maart 2000, nr. 002/2000, C. Van Peteghem t. VRT. 
VGRT 29 maart 2000, nr. 003/2000, D. Lootens en E. Arckens t. TV-Brussel. 
VGRT 17 mei 2000, nr. 004/2000, Jeroen Devriendt t. Vlaamse Mediamaatschappij, Auteurs & Media 2000, 480-

483. 
VGRT 4 oktober 2000, nr. 005/2000, M. Van Den Bossche t. VRT. 
VGRT 4 oktober 2000, nr. 006/2000, De Bruyn t. VRT Radio (vernietigd: R.v.St. nr. 160.106, 15 juni 2006, VRT 

t. de Vlaamse Regulator voor de Media). 
VGRT 8 november 2000, nr. 007/2000, L. Leen t. VRT. 
VGRT 8 november 2000, nr. 008/2000, L. Leen t. VRT. 
VGRT 10 januari 2001, nr. 001/2001, W. Peeters t. VRT. 
VGRT 21 februari 2001, nr. 002/2001, D. Lootens t. TV-Brussel. 
VGRT 21 februari 2001, nr. 003/2001, D. Lootens t. TV-Brussel. 
VGRT 21 februari 2001, nr. 004/2001, A. Demeyere t. VRT. 
VGRT 4 april 2001, nr. 005/2001, L. Leen t. VRT. 
VGRT 2 mei 2001, nr. 006/2001, P. Herman t. VRT. 
VGRT 20 juni 2001, nr. 007/2001, B. Bessemans t. VRT. 
VGRT 20 juni 2001, nr. 008/2001, R. Verreycken t. VRT. 
VGRT 20 juni 2001, nr. 009/2001, R. Verreycken t. ATV. 
VGRT 20 juni 2001, nr. 010/2001, L. Leen t. VRT. 
VGRT 20 juni 2001, nr. 011/2001, L. Leen t. VRT. 
VGRT 20 juni 2001, nr. 012/2001, P. Herman t. VRT. 
VGRT 3 oktober 2001, nr. 013/2001, Vlaams Blok, Ph. Dewinter en Fr. Vanhecke t. VRT. 
VGRT 3 oktober 2001, nr. 014/2001, Vlaams Blok en Ph. Dewinter t. VRT. 
VGRT 3 oktober 2001, nr. 015/2001, Vlaams Blok en G. Annemans t. VRT. 
VGRT 3 oktober 2001, nr. 016/2001, Vlaams Blok en F. Vanhecke t. VRT. 
VGRT 5 december 2001, nr. 017/2001, Vlaams Blok en Ph. Dewinter t. VRT. 
VGRT 24 april 2002, nr. 001/2002, De Belgische Senaat t. VMM.  
VGRT 24 april 2002, nr. 002/2002, Fr. Vanhecke, J. Van Hauthem en Ph. Dewinter t. VRT. 
VGRT 24 april 2002, nr. 003/2002, P. Herman t. VRT. 
VGRT 29 mei 2002, nr. 004/2002, Vlaams Blok en Frank Vanhecke t. VRT. 
VGRT 11 september 2002, nr. 05/2002, Vlaams Blok en Ph. Dewinter t. VRT. 
VGRT 11 september 2002, nr. 06/2002, M. Van Kerckhoven, L. Van Backle en W. De Wulf t. vzw Regionale 

Omroep Oost-Brabant (ROB-televisie). 
VGRT 16 oktober 2002, nr. 007/2002, Edmond De Vrij t. VMM.  
VGRT 16 oktober 2002, nr. 008/2002, De Cock t. VRT. 
VGRT 5 februari 2003, nr. 001/2003, K. Godderis t. VRT. 
VGRT 5 februari 2003, nr. 002/2003, Gemeente Rumst t. ATV. 
VGRT 5 maart 2003, nr. 003/2003, L. Caluwé t. VRT.  
VGRT 5 maart 2003, nr. 004/2003, Ph. Dewinter t. ATV. 
VGRT 5 maart 2003, nr. 005/2003, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding t. VMM.  
VGRT 25 juni 2003, nr. 006/2003, J. Brewee t. VRT. 
VGRT 3 december 2003, nr. 007/2003, R. Verreycken t. ATV. 
VGRT 21 januari 2004, nr. 001/2004, Fr. De Borger t. VRT. 
VGRT 21 januari 2004, nr. 002/2004, Vlaams Blok en Frank Vanhecke t. VRT. 
VGRT 16 juni 2004, nr. 003/2004, B. Laeremans t. VRT. 
VGRT 16 februari 2005, nr. 001/2005, Hans Van De Cauter e.a. t. VRT. 
VGRT 29 juni 2005, nr. 2/2005, Jef en Geertrui Callens-Seys t. VRT. 
 
H. Zelfreguleringsorganen 
BAUWENS, M., “Jaarverslag van de Raad voor Deontologie voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de 

AVBB – Jaar 1995”, in AVBB, Officieel Jaarboek van de Belgische Pers 1996, 39-46. 
BAUWENS, M., “Jaarverslag van de Raad voor Deontologie 1996”, De Journalist 1997, afl. 2, 7-10. 
X., “Jaarverslag 1997 van de Raad voor Deontologie, dossiers 1-11”, De Journalist 1998, afl. 2, 6-19. 
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X., “Jaarverslag 1998 van de Raad voor Deontologie, dossiers 1-12” en “Jaarverslag 1998 van het College 
voor Deontologie”, De Journalist 1999, afl. 2, 15-31. 

X., “Raad voor Deontologie en College voor Deontologie AVBB – Jaarverslag 1999”, in AVBB/VVJ, 
Cahiers van de Journalist 2000, afl. 1, 7-34. 

X., “Raad voor Deontologie en College voor Deontologie AVBB – Jaarverslag 2000-2001”, in AVBB/VVJ, 
Cahiers van de Journalist 2001, afl. 2, 7-37. 

AVBB, “Raad voor Deontologie – Werkingsverslag 2001 – december 2002”, onuitg. 
Voor de adviezen van de Raad en het College voor Deontologie tussen 25 februari 1997 en 26 april 2001 en de 

adviezen van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek: zie (ook) http://www.rvdj.be/uitspraken.php. 
 
Raad voor Deontologie 
(de adviezen staan gebundeld per jaarverslag waarin zij verschenen) 
RvD 3 augustus 1995, Dossier nr. 1.  
RvD 3 augustus 1995, Dossier nr. 2.  
RvD 25 augustus 1995, Dossier nr. 3.  
RvD 19 december 1995, Dossier nr. 4. 
  
RvD 12 maart 1996, Dossier nr. 1. 
RvD 12 maart 1996, Dossier nr. 2. 
RvD 12 maart 1996, Dossier nr. 3. 
RvD 12 maart 1996, Dossier nr. 4. 
RvD 25 juli 1996, Dossier nr. 5. 
RvD 25 juli 1996, Dossier nr. 6. 
RvD 25 juli 1996, Dossier nr. 7. 
RvD 15 november 1996, Dossier nr. 8. 
RvD 15 november 1996, Dossier nr. 9. 
RvD 15 november 1996, Dossier nr. 10. 
RvD 4 en 25 februari 1997, Dossier nr. 11. 
 
RvD 25 februari 1997, Dossier 1 [faculteit diergeneeskunde t. journalist A, B en C]. 
RvD 26 maart 1997, Dossier 2 [journalist X t. journalist Y]. 
RvD 16 april 1997, Dossier 3 [Verdeler van Spartacusgidsen t. tv-zender]. 
RvD 25 juni 1997, Dossier 4 [vraag om advies Bureau AVBB over embargo’s]. 
RvD 8 juli 1997, Dossier 5 [Twee bedrijven t. VT4-programma Breekijzer]. 
RvD 8 oktober 1997, Dossier 6 [Rijkswacht t. tv-zender]. 
RvD 8 oktober 1997, Dossier 7 [Journalist X t. journalist Y]. 
RvD 8 oktober 1997, Dossier 8 [Middenstandsorganisatie t. weekbladjournalisten]. 
RvD 17 december 1997, Dossier 9 [ouders van een dertienjarige zelfdoder t. 4 journalisten]. 
RvD 21 januari 1998, Dossier 10 [overgedragen aan het College voor Deontologie, zetelend als Raad voor 

Deontologie – hernomen in het Jaarverslag 1998 als dossier 1; zie CvD, zetelend als RvD, 21 januari 
1998].  

RvD 11 februari 1998, Dossier 11 [Procureur des Konings Dejemeppe t. De Morgen], De Journalist 1998, 
afl. 2, 19-20. 

 
RvD 20 mei 1998, Dossier 2 [X. t. Regionaal dagblad]. 
RvD 20 mei 1998, Dossier 3 [Voorzitter raad van bestuur van het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 

t. twee weekbladen]. 
RvD 20 mei 1998, Dossier 4 [vraag om advies van de voorzitter van een afdeling van de AVBB]. 
RvD 2 juli 1998, Dossier 5 [afgevaardigd beheerder adoptievereniging t. weekbladjournalist]. 
RvD 20 augustus 1998, Dossier 6 [lid Brusselse Hoofdstedelijke raad t. VTM-programma De eeuwige strijd]. 
RvD 24 september 1998, Dossier 7 [Mevr. P. t. zelfstandig stagiair-fotograaf]. 
RvD 24 september 1998, Dossier 8 [De heer W. t. verscheidene media]. 
RvD 21 juli 1998, Dossier 9 [Drie klachten in het kader van de zogeheten affaire-X1 of de nevendossiers van 

het parket van Neufchâteau in de zaak-Dutroux]. 
RvD 26 november 1998, Dossier 10 [de heer V.B. voorzitter van een vereniging voor timide personen t. 
gespecialiseerd tijdschrift]. 
RvD 28 januari 1999, Dossier 11 [de zaak ‘Kasterlee’]. 
RvD 28 januari 1999, Dossier 12 [mevr. V.I. t. dagbladredactie]. 
 
RvD 25 februari 1999, Pastoor T. t. journalist S. (Het Laatste Nieuws). 
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RvD 25 maart 1999, Stafhouder V. t. journalist D. (Gazet van Antwerpen). 
RvD 25 maart 1999, P. t. journalist C. (La Meuse). 
RvD 22 april 1999, Hoofdredacteur V. (De Morgen) t. hoofdredacteur D. (Knack). 
RvD 22 april 1999, Onderzoeksrechter B. t. journalist D. (De Financieel-Economische Tijd). 
RvD 27 mei 1999, Le Matin t. journalist B. (Le Soir Illustré). 
RvD (vraag om informatie) 27 mei 1999, vraag om informatie van Journalist P. 
RvD 24 juni 1999, D.G. t. journalist D. (Le Soir). 
RvD 24 juni 1999, Journalist B. (ex-Trends) t. directeur C. (Trends). 
RvD 24 juni 1999, B. t. Belgisch-Israëlitisch Weekblad. 
RvD 24 juni 1999, Bureau AVBB t. Vers l’Avenir. 
RvD 30 september 1999, Vakbondsafgevaardigden S. e.a. t. journalist V. (Le Soir). 
RvD 30 september 1999, Forum der Joodse Organisaties t. journalist C. (P-magazine). 
RvD 28 oktober 1999, Detective L. t. journalist D. (De Morgen). 
RvD 28 oktober 1999, Priester D. t. Het Volk & Het Laatste Nieuws. 
RvD 28 oktober 1999, Stafhouder D. t. magazine Steps. 
RvD 28 oktober 1999, T. t. Courrier de l’Escaut & Nord Éclair. 
RvD 25 november 1999, Journalist D. (ex-Belga) t. De Morgen. 
RvD 27 januari 2000, Politiecommissaris S. t. journalist R. (De Weekbode). 
RvD 27 januari 2000, Regionale Milieuzorg Houthalen-Helchteren t. Het Belang van Limburg. 
RvD 24 februari 2000, Huisartsen Hasselt vzw t. Test-Gezondheid. 
RvD 30 maart 2000, H. t. A. (Het Laatste Nieuws). 
RvD 27 april 2000, VTM t. VRT-radio en VRT-radio t. VTM. 
RvD 27 april 2000, Pierre Dejemeppe t. J.T. RTBF.  
RvD 25 mei 2000, José Happart t. Philippe Brewaeys (Le Soir Illustré). 
RvD 25 mei 2000, Rijkswacht t. M. (Le Matin). 
RvD 25 mei 2000, Liga voor Mensenrechten t. De Morgen. 
RvD 29 juni 2000, Firma Seghers t. D. (De Standaard). 
RvD 24 augustus 2000, Filip Dewinter t. Humo. 
RvD 26 oktober 2000, C. t. Het Laatste Nieuws (editie Brabant). 
RvD 26 oktober 2000, B. (De Morgen) t. H. (Gazet van Antwerpen). 
RvD 26 oktober 2000, P. (VTM) t. VRT. 
RvD 21 december 2000, BFFP - Alain Schmitz t. Paul Declerc. 
RvD 21 december 2000, VZW Solidariteitsfonds t. Hürriyet. 
RvD 25 januari 2001, Hugo Schiltz t. De Nieuwe Gazet. 
RvD 25 januari 2001, Belgacom t. Clickx. 
RvD 22 februari 2001, Parket Luik t. P (La Meuse). 
RvD 22 februari 2001, Roger De Clerck t. J.P. (Financieel-Economische Tijd). 
RvD 22 februari 2001, VZW Open Thuis t. Jambers. 
RvD 22 februari 2001, Bureau AVBB t. D. (De Morgen)/M. (Gazet van Antwerpen). 
RvD 22 februari 2001, Verhaeghe t. V. (Het Laatste Nieuws). 
RvD 29 maart 2001, Parket Leuven t. M. en G. (Het Laatste Nieuws). 
RvD 29 maart 2001, Nationale Orde van Geneesheren t. P. (P-Magazine). 
RvD 29 maart 2001, M.S. t. La Nouvelle Gazette. 
RvD 26 april 2001, Van Weezendonk t. W. (Financieel-Economische Tijd). 
RvD 26 april 2001, D. t. W. (Financieel-Economische Tijd). 
RvD 29 november 2001, Cremers t. Het Belang van Limburg. 
RvD 28 februari 2002, Dr. Kesteloot t. De Zondag. 
RvD 28 februari 2002, Parket Antwerpen t. Anne De Graaf (De Morgen). 
RvD 28 februari 2002, Asselberghs t. De Televisiefabriek. 
RvD 28 februari 2002, Politie Antwerpen t. VRT-TV. 
RvD 28 februari 2002, Carl Decaluwé (CD&V) t. Yves Desmet (De Morgen). 
RvD 28 maart 2002, Jet Air t. Het Laatste Nieuws. 
RvD 25 april 2002, Parket Antwerpen t. Het Nieuwsblad. 
RvD 25 april 2002, Parket Leuven t. Koppen (VRT-TV). 
RvD 30 mei 2002, Spinnendeskundige Van Keer t. Het Laatste Nieuws. 
RvD 30 mei 2002, Federale Politie t. Douglas De Coninck (De Morgen). 
RvD (ontwerp-advies) 5 september 2002, Belgische Senaat t. Alloo Undercover (VTM). 
RvD (ontwerp-advies) december 2002, Slangen & Partners t. Het Belang van Limburg. 
RvD (ontwerp-advies) 12 december 2002, P.K. Van Hecke t. Douglas De Coninck (De Morgen). 
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RvD (ontwerp-advies) 12 december 2002, Picqueur t. Het Laatste Nieuws. 
RvD (ontwerp-advies) 15 december 2002, Prof. De Maeseneer t. Dirk Draulans (Knack). 
 
College voor deontologie 
CvD 23 oktober 1995, heroverweging dossier nr. 3 uit het jaarverslag 1995. 
CvD 21 januari 1998, zetelend als Raad voor Deontologie inzake dossier 1 uit het jaarverslag van 1998. 
CvD 3 juni 1999, Stafhouder V. t. journalist D. (Gazet van Antwerpen). 
CvD 3 maart 2000, B. t. Belgisch-Israëlitisch Weekblad. 
CvD 28 april 2000, Het Volk t. priester D. 
CvD 23 november 2000, José Happart t. X (Le Soir Illustré). 
CvD 16 januari 2001, Pierre Dejemeppe t. RTBF. 
 
Vlaamse Raad voor de Journalistiek 
http://www.rvdj.be 
 

RvJ 8 mei 2003, nr. 2003-01, VTM t. Telefacts. 
RvJ 12 juni 2003, nr. 2003-02, Nuyts t. Het Laatste Nieuws. 
RvJ 12 juni 2003, nr. 2003-03, Nuyts t. De Graaf. 
RvJ 10 juli 2003, nr. 2003-04, W. Van den Wijngaert, R. Ovaere en J.-P. Peers t. W. Wauters en Het Laatste 

Nieuws. 
RvJ 10 juli 2003, nr. 2003-05, Belgische confederatie van de zuivelindustrie t. Het Nieuwsblad. 
RvJ 13 november 2003, nr. 2003-06, Montens t. De Coninck. 
RvJ 11 december 2003, nr. 2003-07, Jolie t. Het Laatste Nieuws. 
RvJ 11 december 2003, nr. 2003-08, Verhellen t. De Coninck. 
RvJ 11 december 2003, nr. 2003-09, Bruggeman t. Het Laatste Nieuws. 
RvJ (richtlijn) 10 juli 2003, nr. 2003-10, Embargorichtlijn. 
RvJ (richtlijn) 13 november 2003, nr. 2003-11, Richtlijn over de omgang van de pers met slachtoffers. 
RvJ (advies) 11 maart 2004, nr. 2004-01, Advies beelden assissenproces Aarlen. 
RvJ 11 maart 2004, nr. 2004-02, Michel t. De Coninck. 
RvJ 11 maart 2004, nr. 2004-03, Bloch t. De Coninck.  
RvJ 13 mei 2004, nr. 2004-04, Standaert t. Desmet.  
RvJ 9 september 2004, nr. 2004-05, René Verspecht t. Joris Herpol.  
RvJ 9 september 2004, nr. 2004-06, Heymans t. Het Belang van Limburg en Deng. 
RvJ 9 december 2004, nr. 2004-07, Catherine t. Doornaert. 
RvJ 9 december 2004, nr. 2004-08, Callebaut t. Goossens. 
RvJ 13 januari 2005, nr. 2005-01, G. t. Vandenberk en VTM. 
RvJ 10 maart 2005, nr. 2005-02, Christiane T. t. Dag Allemaal. 
RvJ (advies) 12 mei 2005, nr. 2005-03, Deckmyn over B-JIT. 
RvJ 23 juni 2005, nr. 2005-04, S. Brachveld. t. L. Davids (Belgisch Israëlitisch Weekblad). 
RvJ (advies) 23 juni 2005, nr. 2005-05, Advies nevenactiviteiten journalist. 
RvJ 8 september 2005, nr. 2005-06, Baha’is t. Rabaey en De Morgen. 
RvJ 13 oktober 2005, nr. 2005-07, V.C. en V. t. VTM. 
RvJ 12 januari 2006, nr. 2006-01, Michel t. De Coninck. 
RvJ 9 februari 2006, nr. 2006-02, D. t. AVS. 
RvJ 9 februari 2006, nr. 2006-03, Verreycken t. Rogiers en De Morgen. 
RvJ 11 mei 2006, nr. 2006-04, Vlaamse Huisvestingsmaatschappij t. De Coninck.  
RvJ 11 mei 2006, nr. 2006-05, Kindt en Cromheecke t. De Coninck en Desmet. 
RvJ 11 mei 2006, nr. 2006-06, Janssens t. Dag Allemaal en Vanhellemont. 
RvJ 11 mei 2006, nr. 2006-07, D. L. t. Dag Allemaal en Vanhellemont. 
RvJ 11 mei 2006, nr. 2006-08, L. en Poe t. Het Laatste Nieuws. 
RvJ 22 juni 2006, nr. 2006-09, Daems en Stevens t. Dag Allemaal. 
RvJ 22 juni 2006, nr. 2006-10, Vijt en Mortelmans t. Het Laatste Nieuws. 
RvJ 22 juni 2006, nr. 2006-11, mevrouw V. t. VTM Telefacts. 
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