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HOOFDSTUK I

Inleiding

1

Aanleiding

Binnen een democratie vervullen de media een essentiele rol. Zo fungeren zij als
doorgeefluik van feitelijke informatie, waardoor de burger op de hoogte geraakt
van het reilen en zeilen van de overheid, terwijl deze op haar beurt via de media
verneemt wat onder de bevolking leeft. Daarnaast vervult de pers een voorname
rol bij het aanzwengelen en voeren van discussies, met name wanneer zich
misstanden voordoen. De via de media aangereikte informatie is niet alleen van
min
groot belang voor het nemen van beslissingen, maar leidt er ook toe dat zo
van
mogelijk burgers vervreemden van de maatschappij. Dit komt de stabiliteit
de samenleving ten goede.
De media vallen dus te beschouwen als de hoeksteen van de samenleving.
Daarom genieten zij een grote mate van bescherming. Maatregelen die een
verkillend effect kunnen hebben op het onbevangen en vrije functioneren van de
pers zijn volgens het Europese Hofvoor de Rechten van de Mens dan ook al snel

in strijd met art. 10 EVRM.'
De persvrijheid is echter niet absoluut. Botsen de rechten van de media met
die van anderen, dan vindt een belangenafweging plaats, bijvoorbeeld met de
privacy of reputatie. In zo'n geval delven de media wei eens het onderspit. Recente
jurisprudentie van het Europese Hof leert bijvoorbeeld dat journalisten die de
fde geldt
beroepsethiek minder serieus nemen, geringer worden beschermd. Ditzel
dienen.
discussie
voor openbaarmakingen die geen belangrijke maatschappelijke
Hoewel de media dus in hoge mate worden beschermd, moeten zij ook
rekening houden met de belangen van de personen waarover zij berichten.
Journalisten doen wat dit betreft ongetwijfeld hun best, een enkele uitzondering
daargelaten. Dagelijks wordt echter zoveel nieuws geproduceerd, dat ook bij een
fout wordt
grote mate van zorgvuldigheid niet te voorkomen lijkt dat weI eens een
informatiede
gemaakt. Deze kans wordt nog eens vergroot doordat tegenwoordige
bron het internet niet altijd even betrouwbaar is, terwijl de verspreiding van het
nieuws (nog) haastiger is geworden, vooral door de intrede van satellietverbindingen
en internet. Bovendien is de concurrentie tussen de media behoorlijk toegenomen,
1

Omwillevan de leesbaarheid zijn beweringen uit dit hoofdstuk die in het vervolgvan het boek worden
een verantwoording
herhaaid, enkel aldaar verantwoord. Bij twij fel of onduidelijkheid vindt weI
dit
hoofdstuk.
plaats in

Hoofdstuk I

met name sinds de opkomst van de commerciele televisie en internet.
Aangezien
primeurs en smeuYge berichten goed lijken te verkopen, is dus niet uitgesloten dat
de mediasoms worden verleid het nietzonauw tenemen
metdegeldende normen.
Is een fout gemaakt, dan zal menig benadeelde
recht
willen halen. Formed
zijn

dit mogelijk zodat niets aan de hand lijkt. De laatstejaren wordt er in de literatuur
en jurisprudentie echter steeds vaker op gewezen, dat een benadeelde zijn recht
ook daadwerkelijk moet kunnen halen.2 Kost een procedure bijvoorbeeld veel,
terwijl de sancties (relatief) weinig opleveren, dan is de vraag ofwel een effectieve
toegang tot het recht bestaat. Aangezien bij het openbaar maken van informatie
mogelijk weI eens een fout wordt gemaakt, is dus wellicht zinvol onderzoek te
doen naar de vraag hoe het is gesteld met de daadwerkelijke toegang tot het
is

-

-

recht in perszaken. Een dergelijk onderzoek lijkt mede noodzakelijk doordat de
grote vrijheid van de media vaak wordt weerlegd met het verweer dat een eventueel
getroffen individu zich tot de burgerlijke rechter kan wenden. Dit verweer zou
niet opgaan, wanneer de gang naar de rechter geen goed redmiddel vormt.
Bij een onderzoek naar de toegang tot het recht in perszaken lijkt ook belang
te bestaan, omdat in de literatuur wei aandacht bestaat voor de toegangtot het recht
in het algemeen, maar niet voor perszaken in het bijzonder.3 Weliswaar wordt in
een aantal publicaties aandacht besteed aan de eventuele
wenselijkheid van een
verhoging van de immateriele schadevergoeding,4 de gebrekkigheid van de
rectificatie5 en het onvoldoende erkennen en benoemen van inkomensschade,6
maar de sancties zijn niet op hun onderlinge samenhang onderzocht, laat staan
op hun verhouding tot de - soms kostbare en trage - procedure. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft recent dan ook aanbevolen onderzoek te
doen naar de vraag hoe de procedures tegen de pers kunnen worden verbeterd en

versneld, en de effectiviteit van de sancties kan worden verbeterd.7 Het apart
bekijken van perszaken lijkt ook voor de hand te liggen, omdat de vrijheid van
meningsuiting hierbij steeds een rol speelt, waardoor dit soort zaken zo hun eigen
bijzonderheden hebben.
Al met al lijkt dus aanleidingte bestaan vooreen onderzoek naardetoegang
tot het rechtin perszaken. Dit boek bevat een verslag van een verkennend onderzoek
2

3
4

5
6
7
2

Zie bijvoorbeeld Asser, Groen & Vranken 2003; Barendrecht e.a. 2004; Weterings 2004; RMO
'Toegang tot het recht' 2004, Barendrecht & Kamminga 2004, alsmede HR 2 mei 2003, NJ 2004,
80 (Storms/Niessen), EHRM 24 juni 2004,.47 2005,22 (Caroline von Hannover),· EHRM 16
november 2004, N./ 2005,344 (Moreno G6mez)
Zijdelings komt de gebrekkige toegang tot het recht in perszaken wdi aan de orde in Barendrecht
& Kamminga 2004.
Zie bijvoorbeeld Mout 1978, Mendel 1980; Bunschoten 1987, Van Schaik 1999; Van der Heijden
2001, Schuut 2003, de annotatie van Dommering onder EHRM 24 j un i 2004, NJ2005,22 (Caroline
von Hannover).

Schuut 1989.
Lindenberg 1999, Tjittes 2002
WRR 'Focus op functies' 2005, p. 140.

Inleiding
naar deze vraag. Het feit dat daarbij is ingezoomd op de toegang tot het recht in
soorten zaken
perszaken laat uiteraard onverlet dat de bevindingen ook voor andere
van belang kunnen zijn. De vraag o f en wanneer dit het geval zou kunnen zijn,

is in dit boek echter niet aan de orde.

Probleemstelling, methode van onderzoek en beoordelingscriteria

2

Een onderzoek naar hoe het is gesteld met de toegang tot het recht in perszaken
vraagt allereerst om een geschikt beoordelingscriterium: Een kosten- en
batenanalyse lijkt het meest voor de hand te liggen. Bij een kosten- en batenanalyse
dient in de eerste plaats de reikwijdte van het onderzoek te worden bepaald.9
Daartoe moet worden vastgesteld of bijvoorbeeld alle maatschappelijke kosten
en baten moeten worden meegenomen, dan weI de analyse enkel vanuit het
perspectiefvan 66n specifieke partij wordt uitgevoerd. Verder dient de tijdshorizon
van het onderzoek te worden bepaald. Sommige posten strekken zich immers uit
over een lange periode. Om de posten vergelijkbaar te maken, moet van dergelijke
posten de contante waarde worden berekend.
In de tweede plaats moet worden geYnventariseerd welke kosten en baten in
het onderzoek worden meegenomen. Daarbij wordt soms een onderscheid gemaakt
tussen de verschillende effecten waaruit de posten voortvloeien. Denk aan directe
en indirecte effecten, (onbedoelde) externe effecten, en de verschillende groepen
waar de effecten zich voordoen. Posten die lastig vallen te kwantificeren worden

Pro Memorie meegenomen.

Hiertoe

Een laatste stap is dat de kosten en baten worden geoperationaliseerd.
moet worden bepaald in welke eenheden de posten worden gemeten. Vervolgens
kan worden vastgesteld hoe groot de effecten zijn. Nadat is bepaald volgens welke
methode de kosten en baten in geld worden gewaardeerd, kan de waarde van de

verschillende posten worden uitgerekend. Tot slot wordt het saldo vastgesteld.
Bij een onderzoek naar de vraag of een benadeelde in een perszaak een
voldoende effectieve toegang tot het recht heeft, ligt voor de hand de kosten en
baten om te beginnen vanuit zijn perspectiefte analyseren. Hierbij zou met name
kunnen worden gefocust op wat het de benadeelde kost om zijn recht te halen,
8

9

onderzoek
De laatste tijd is er in de doctrine regelmatig op gewezen datbij rechtswetenschappelijk
meer aandacht zou kunnen worden besteed aan probleemstelling, onderzoeksmethoden en
beoordelingscriteria. Zie onder andere Barendrecht e.a 2004a; Asser 2005, themanummer 'De
is
rechtswetenschap', N./B 2004, nr. 28. Dea paragraaf daarom vrij uitvoerig geworden.
Over de kosten- en batenanalyse in het algemeen, zie onder andere: Boardman e.a. 2001, Adler
& Posner 2001; Adler & Posner 1999, Harberger& Jenkins 2002, Dompere 2004. Voortoepassingen

van de kosten- en batenanalyse hier te lande, zie onder andere Eugenraam 2000, Baarsma e.a. 2004,

Oostenbrink, Koopmanschap & Rutten 2000.

3

Hoofdstuk J

en wat het hem mogelijk kan opleveren. Bij de kosten valt te denken aan de
financiele en emotionele lasten van de procedure, die ontstaan door de
rechtsbijstandskosten en de duur van het proces. Bij de baten kan worden
gedacht aan het financiele en emotionele gewin vanwege de sancties, mede in relatie tot de
(emotionele) schade die de benadeelde mogelijk werkelijk lijdt.
Van de door mij voorgestelde posten kunnen een aantal - soms
bij wijze van
schatting - worden gekwantificeerd, denk aan de hoogte van toegewezen
schadevergoedingen en de rechtsbijstandskosten. Dit is echter niet het geval bij
de omvang van de emotionele voordelen en nadelen van de sancties en de
procedure. Daarbij valt de werkelijke schade van iemand die door de media is
beschadigd vaak lastig te bepalen. Ook valt niet te kwantificeren in welke mate
een rectificatie een naam zuivert, zo dit overigens al het
geval is, Aangezien de
niet kwantificeerbaren posten een belangrijk onderdeel uitmaken van de kostenen batenanalyse, lijkt weinig zinvol de wel waardeerbare
posten in bovenbedoelde
zin te operationaliseren, hetgeen dan ook niet zal gebeuren.
Over de waarden die
-

aan de verschillende posten worden toegekend

kan men dus van mening verschillen,
en daardoor uiteraard ook over hierop gebaseerde conclusies.
In hoofdstuk 2 onderzoek ik de kosten- en batenverhouding in
perszaken aan
de hand van de voorgestelde (sub)criteria. Mijn conclusie is dat een benadeelde

vaak niet veel heeft aan de sancties, terwijl aan het afdwingen daarvan
(relatief)
hoge lasten zijn verbonden. Daarom lijkt het meestal niet verantwoord om een
procedure te starten, temeer daar de benadeelde op voorhand niet weet of hij de
procedure wel zal winnen, zodat ook nog eens de kans bestaat dat hij in het ongelijk
wordt gesteld, met alle kosten van dien. Het feit dat het starten van een
procedure
onverantwoord is, heeft waarschijnlijktot gevolg dat de benadeelde vaak niet wordt
gecompenseerd, terwijl dit er op zijn beurt weer toe zou kunnen leiden dat minder
vaak tegen de media wordt geprocedeerd, waardoor het recht niet meer preventie f
werkt, en onvoldoende rechtsontwikkeling plaatsvindt. 10

Al met

lijkt

de conclusie dus gerechtvaardigd dat de toegang tot het recht in
perszaken tekort schiet. Door deze conclusie dringt zich een volgende onderzoeksal

vraag op, namelijk hoe de toegang zou kunnen worden verbeterd. Wellicht is zinvol
hiertoe zoveel mogelijk (reele) verbeter-opties op
te zetten, waaruit

een rij

vervolgens de meest geschikte zouden kunnen worden gekozen. A Is toetsingscriterium voor de al dan niet geschiktheid ligt voor de hand allereerst te kijken
naar de
mate waarin valt te verwachten, dat de optie een gunstig effect zal
hebben op de
kosten- en batenverhouding. Als toetsingskader hiervoor heb ik evenals bij de
probleem-analyse - gekeken naar de financiele en emotionele baten en lasten van
-
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Overigens vallen ook de "posten" geringe rechtsontwikkeling en gebrekkige preventieve werking
lastig te kwantificeren.

Inleiding
de sancties en de procedure. Aangezien ik de oplossing van de gebrekkige kostenen batenanalyse mede zal zoeken in de buitengerechtelijke hoek, heb ik ook de

kosten(besparing) van een dergelijk traject in de beoordeling betrokken.
Wat betreft de kosten- en batenanalyse is verder van belang dat de betrouwbaarheid hiervan mede wordt bepaald door de mate waarin duidelijkheid bestaat
overde kansop succes. Hoe groter deonduidelijkheid, hoe onzekerder hetimmers
is of de kosten iets zullen opleveren. In mediazaken is voor de kans op succes
allereerst van belang ofhet persorgaan wel of niet over de schreef is gegaan, met
andere woorden of het onrechtmatig heeft gehandeld (art. 6:162 BW). Is dit het
geval, dan komt vervolgens de vraag op welke sancties moeten worden toegepast,
en in welke mate. Maakt de benadeelde naast de rectificatie ook aanspraak op
schadevergoeding, en - zo ja - tot welk bedrag?
De vraag of onrechtmatig is gehandeld en welke sancties in welke mate
worden toegepast, beantwoordt de rechter aan de hand van de omstandigheden
van het geval. Dit lijkt een verstandige en voor de hand liggende aanpak, vooral
omdat het bij mediazaken aankomt op een afweging van de belangen van de pers
en die van de benadeelde. Het nadeel van deze aanpak is echter dat de benadeelde
door het gebrek aan helderheid geen betrouwbare kosten- en batenanalyse kan
maken. Aangezien dit de toegang tot het recht belemmert, is dus de vraag of niet
soms meer duidelijkheid kan worden verschaft. Daarom is het zinvol op zoek te
gaan naar opties die in de hand werken dat de rechter op dit terrein meer
duidelijkheid verschaft, uiteraard enkel voor zover mogelijk en verantwoord."
Hiertoe lijken middelen geschikt die stimuleren dat in het persrecht geverseerde
rechters vaker de mogelijkheid wordt geboden het recht op dit terrein te ontwikkelen, al dan niet ondersteund door suggesties vanuit de wetenschap of vanwege
overleg tussen betrokkenen.

Het lijkt realistisch er op voorhand vanuit te gaan dat de kosten- en batenverhouding
niet zodanig kan worden verbeterd dat het voor benadeekien onder alle omstandigheden aantrekkelijk is om compensatie afte dwingen. Hiertoe zou de kosten- en
batenverhouding immers dermate extreem in het voordeel van de benadeelde moeten
worden veranderd, dat de rechtspositie van de pers te zeer in het gedrang zou
komen. De benadeelde zal het er dus mee moeten doen dat - ook na eventuele
verbetering van de kosten- en batenverhouding - zijn rechtspositie niet altijd

volledig optimaal is.

11

Buvoorbeeld lukt niet verstandig dat de rechter op dit terrein de 'omstandigheden van het geval'benadering (volledig) loslaat, maar hij zou misschien wei kunnen proheren om daarbinnen op
deelgebieden meer duidelukheid te verschaffen, uiteraard altijd met de restrictie hiervan in
uitzonderingssituaties af te wijken, en - als daartoe aanleiding is - op een eerder ingeslagen weg
terug te komen.
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Zoals hierboven al is vastgesteld heeft de gebrekkigheid van de compensatie
haar
beurt weer tot gevolg dat de preventiefunctie en de rechtsvorming tekort
op
schieten. Het feit dat de mogelijkheid tot compensatie hoe dan ook een beetje

gebrekkig zal blijven - denk bijvoorbeeld aan geringe vorderingen ofzaken waarbij
de benadeelde geen verdere onrust wil afroepen over zijn privt-leven door een
procedure te starten -, impliceert dus dat hetzelfde geldt voor de preventie en de
rechtsontwikkeling. In een poging dit euvel te verhelpen lijkt daarom zinvol ook
op zoek te gaan naar opties die niet zozeer de compensatie dienen, maar veeleer
de preventie en rechtsontwikkeling.
Overigens lijktop dit terrein nogeens extra behoefte te bestaan aan preventie
omdat de schade veelal immaterieel is van aard, zodat zij eigenlijk niet goed met
geld kan worden gecompenseerd. Met name opditterrein geldtdus dat voorkomen
beter is dan genezen. Ook aan middelen die de rechtsontwikkeling stimuleren
bestaat mogelijk extra behoefte. Zouden perszaken namelijk vaker buiten de rechter
om worden geregeld, dan komen wellichtminderzaken voorde rechter. A Isgevolg
hiervan zou de rechter minder vaak in de gelegenheid zijn uitspraken te doen die
bijdragen aan de rechtsontwikkeling.
Voordeal dan nietgeschiktheid van een optie die beoogt vooral de preventie
ten goede te komen, lijkt een voor de hand liggend beoordelingscriterium in
hoeverre het middel stimuleert dat op verkeerd gedrag van een persorgaan een
reactie komt, in de vorm van een oordeel. De wetenschap datje gedrag zal worden
beoordeeld, zal menigeen er toe aanzetten onjuist gedrag achterwege te laten. Voor
serieuze journalisten zal soms van een enkel oordeel over het gedrag voldoende
preventief effect uitgaan, voor de meer op de commercie gerichte journalist is
misschien wel eens nodigdat ook een sanctie volgt. Een ander beoordelingscriterium is wellicht de mate waarin het voorgestelde middel stimuleert dat zo duidelijk
mogelijk wordt wat de media wei mogen, en wat niet (de materiele normen). Het
lijkt immers voorde hand te liggen dat de media mindersnel overde scheefzullen
gaan, wanneer zij van te voren kunnen nagaan wat is toegestaan. Dit ijkpunt sluit
op zijn beurt weer aan bij de rechtsontwikkeling, waarvoor hierboven al een
subcriterium is gegeven.
De opties dienen uiteraard niet alleen te worden beoordeeld op hun geschiktheid
om de rechtspositie van de benadeelde te verbeteren. Een verbetering van zijn
positie zal immers veelal de positie van de media aantasten, zodat zaak is dat niet
wordt doorgeslagen. Met name dient ervoor te worden gewaakt dat de opties geen
ontoelaatbaar verkillend effect hebben opde persvrijheid. Het voorgaande brengt
met zich dat ook het perspectief van de vrijheid van meningsuiting in de kostenen batenanalyse moet worden betrokken.
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De opties zouden onder andere een ontoelaatbaar verkillend effect op de
persvrijheid kunnen hebben, wanneer fouten van de media zouden leiden tot zeer
hoge kosten of een groot schande-effect. Als beoordelingscriterium of hiervan
sprake is lijkt het zinvol aan te sluiten bij de uitgangspunten van het Europese Hof

in het kader van art. 10 lid 2 EVRM. Uit deze rechtspraak blijkt dat maatregelen
diemogelijkeen verkillend effect hebben op de persvrijheid proportioneel dienen
te zijn, terwijl - voorzovermogelijk-moet worden gezocht naar het minst drastische

alternatief (subsidiariteit). Vanwege dit laatste lijkt een voorkeur uit te gaan naar
opties die de persvrijheid nauwelijks belemmeren of zelfs ondersteunen.
In het kader van de proportionaliteitstoets zou wellicht ook kunnen worden
aangesloten bij meer specifieke rechtspraak van het Europese Hof, bijvoorbeeld
dat bijdragen aan een maatschappelijk debat een grote mate van bescherming
verdienen, evenals journalisten die zich houden aan de beroepsethiek, terwijl het
tegenovergestelde geldt wanneer dit niet het geval is. In het verlengde hiervan zou
wellicht mede een rol kunnen spelen in hoeverre een verbeteringsvoorstel de
functies in gevaar brengt, die in de communicatiewetenschap aan de media zijn
toebedeeld.
Hiermee doel ik in de eerste plaats op de informatiefunctie waarbij het vooral
gaat om de verspreiding van objectieve feitelijke informatie:2 Verder is er de
opinieringsfunctie die inhoudt dat de mediadeze objectieve informatie interpreteren
en beoordelen. In het verlengde hiervan ligt de kritiekfunctie die er op neer komt
dat de media discussies aanzwengelen en kritiek leveren (waakhondfunctie),
waartoe zij soms zelfonderzoek doen (onderzoeksjournalistiek). De expressiefunctie houdt in dat de media soms dienen als forum of podium voor individuen of
groepen om hun opvattingen te uiten en hun identiteit te realiseren, waardoor ook
duidelijk wordt wat leeft in de samenleving. Burgers herkennen zich hierdoor in
de berichtgeving en voelen zich betrokken bij de samenleving, hetgeen de

integratiefunctie dient. De mobilisatiefunctie komt er op neer dat mensen via de
media tot bepaald gedrag worden aangezet, ofworden gewonnen voor een bepaalde
doelstelling. Tot slot is er de amusementsfunctie, die inhoudt dat de media zorgen
voor ontspanning en een escape aan de zorgen van alle dag. De functies uit de
communicatiewetenschap zouden misschien mede in het licht van dejurisprudentie
van het Europese Hofkunnen worden bezien. Maatregelen die enkel de amusementsfunctie in gevaar brengen, lijken dus eerder door de beugel te kunnen dan
opties die de informatiefunctie belemmeren.
Overigens vallen de criteria aan de hand waarvan moet worden bepaald tot
welke kosten en baten een verbetervoorstel leidt voor de pers, eveneens moeilijk
te kwantificeren. Het is immers niet altijd even gemakkelijk na te gaan in welke
12

Van Cuilenburge.a. 1992, p 318-322; Schuijt 1987, p. 62-64; Bardoel & Van Cuilenburg, p. 42,

Van Cuilenburg & McQuail 1982, p. 16-23
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mate een bepaalde maatregel een verkillend effect kan hebben op het handelen
van de pers. Met name de angst voor een forse vergoeding of het schande-effect
van een rectificatie valt niet te meten. Hoewel de jurisprudentie van het Europese
Hofen de functies uit de communicatiewetenschap dus wel enige aanknopingspun-

ten geven welk type berichtgeving zo min mogelijk gevaar mag lopen, blijft het
inschatten van het verkillende effect in zekere zin natte vingerwerk.
Voor de uitvoering van sommige verbeter-opties is wellicht een rol voor de
overheid weggelegd. Het ligt voor de hand de hiermee waarschijnlijk gemoeide
kosten eveneens bij de beoordeling te betrekken. Ook dit perspectiefwordt derhalve
in de kosten- en batenanalyse meegewogen. Goedkope opties of besparingen
verdienen uiteraard de voorkeur. De omvang van de kosten waartoe een verbetervoorstel kan leiden, zal echter niet altijd even goed vallen te voorspellen. Ook dit
beoordelingscriterium heeft derhalve een enigszins speculatief karakter.
Samenvattend gaat het dus om opties die enerzijds de toegang tot het recht
voor de benadeelde voldoende verbeteren, terwijl ze anderzijds de persvrijheid
zo min mogelijk belemmeren, en ook wat betreft eventuele kosten voorde overheid
verantwoord zijn. Uiteindelijk zou uit de geselecteerde opties een combinatie
kunnen worden gekozen, die gezamenlijk - mede in hun onderlinge samenhang
bezien - aan deze criteria voldoen.
De hoofdstukken 3 tot en met 7 komen neer op een zoektocht naar geschikte opties.

Daarbij heb ik vooral op een rij gezet welke opties in de literatuur al zijn geopperd,
en heb een enkele nieuwe mogelijkheid geopperd. Van deze opties heb ik steeds
de argumenten voor en tegen op een rij gezet, in het licht van de hierboven aan
de orde gestelde beoordelingscriteria. Ook heb ik steeds bezien of het eerder
voorgestelde middel wellicht zou kunnen worden verbeterd, dan weI nader
geconcretiseerd. Verder heb ik geprobeerd aansluiting te zoeken bij de tendens
om zoveel mogelijk te stimuleren dat geschillen buiten rechte worden opgelost,
middels zelfregulering en preprocessuele middelen.
In hoofdstuk 3 zoek ik de opties vooral in de buitengerechtelijke hoek, met
name de zelfregulering. Vervolgens ga ik nahoe de eerste lijnshulp, de preprocessuele middelen, de rechtshulp en de procedure bij de civiele rechter zouden kunnen
worden verbeterd (hoofdstuk 4). Dan loop ik de sancties na waarbij de meeste
kansen op verbetering aanwezig lijken, te weten de rectificatie, de vergoeding van
inkomensschade en de immateriele vergoeding (respectievelijk de hoofdstukken
5,6 en 7). In hoofdstuk 7 wordt ook ingegaan op de eventuele wenselijkheid van

winstafdracht (art. 6:104 BW) en punitive damages. Bij de rectificatie ga ik mede
in op de vraag of een recht op antwoord als verbeter-optie valt te overwegen

(hoofdstuk 5). In de afzonderlijke hoofdstukken wordt de rechtvaardiging voor
verbetering van het desbetreffende middel soms nader gemotiveerd, in aanvulling
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op de probleemanalyse van hoofdstuk 2. Ieder hoofstuk eindigt met een eerste
aanzet voor de beoordeling van de afzonderlijke verbeter-opties aan de hand van
de hierboven vermelde criteria.
In het laatste hoofdstuk zet ik alle aangedragen opties tezamen op een rij (hoofdstuk
8). Het lijkt voor de hand te liggen de opties vervolgens definitiefte beoordelen,
mede op hun onderlinge samenhang, en voor te stellen een zeker samenstel van

opties in te voeren. Hierboven is echter gebleken dat de beoordelingscriteria niet
alle even meetbaar zijn. Daarbij is het onderhavige onderzoek verkennend van
karakter, en lijkt voor sommige opties aanvullend onderzoek nodig (hierna par.
3). Al met al lijkt dus minder zinvol dat ik kom met definitieve conclusies en

voorstellen.
Mochten de voorstellen echter aanslaan, dan is misschien een idee dat een
breed samengestelde commissie in het leven wordt geroepen die wel definitieve
keuzes maakt, eventueel voorafgegaan door nader onderzoek en een bredere
discussie over de voorstellen. Bij deze eindbeoordeling zou ook de samenhang
met ontwikkelingen terzake de toegang tot het recht op andere gebieden kunnen
worden meegewogen, zodat wordt voorkomen dat de toegang tot het recht bij
perszaken zou dissoneren.
Overigens laat het vorenstaande onverlet dat ik mij vrij voel in hoofdstuk
8 weI een eerste aanzet te geven voor de beoordeling van de voorstellen. Daarnaast
zal ik een aantal opties selecteren, tegen invoering waarvan naar mijn oordeel
weinig bezwaar lijktte bestaan. Deze eerste aanzet is wellicht een mooi vertrekpunt

voor een eventuele discussie.
Tot slot zij nog opgemerkt dat sommige voorstellen neerkomen op een klein
stapje verder in de jurisprudentie, of een actie van de benadeelde. Aangezien het
in die gevallen vaak om niet erg ingrijpende maatregelen gaat, lijkt het aan de
rechter of de benadeelde om het oordeel van een eventuele commissie niet af te
wachten, en het voorstel zel f ter hand te nemen.

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur, jurisprudentie, de wet en de
toelichting hierop. Ik ben daarbij ook getreden buiten het persrecht, met name om
te bezien of algemene uitgangspunten op het terrein van het procesrecht,
schadevergoedingsrecht en aansprakelijkheidsrecht, wellicht een (grotere) rol bij
13
het persrecht zouden kunnen spelen. Uiteraard heb ik geprobeerd daarbij het
specifieke karakter van dit terrein, dat zich met name kenmerkt door het grote
belang dat wordt toegekend aan de vrijheid van meningsuiting, zoveel mogelijk
13
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Met de term persrecht bedoel ik de bijzondere regels die gelden voor de aansprakelijkheid van
het procesrecht
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pers bij onrechtmatige openbaarmaki
als de sancties.
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te respecteren. Zijdelings heeft ook literatuur op het terrein van de
mediasociologie

en communicatiewetenschap een rol gespeeld.
Hoewel ik dit in het boek niet verantwoord, heb ik mij ongetwijfeld laten
beinvioeden door de gesprekken die ik over deze materie heb gevoerd met
betrokkenen op ditterrein, met name benadeelden, journalisten, advocaten, rechters

en wetenschappers. Ook zal mijn praktijkervaring als advocaat een rol hebben
gespeeld, met name het besef dat procederen grote (emotionele) lasten met zich

brengt, met alle frustraties van dien.

Aanvankelijk was de bedoeling de resultaten van dit onderzoek gaandeweg in
artikelen te publiceren, en deze uiteindelijk te bundelen. Eerdere versies van de
hoofdstukken 2,3 en 4 zijndan ook gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad:4
Het bleek echter dat een artikel onvoldoende ruimte liet voor een deugdelijke
onderbouwing van de voorstellen. Daarbij leek raadzaam de artikelen aan elkaar
te schrijven, en eerder gepubliceerde stukken te actualiseren. Uiteindelijk is dus
besloten de artikelen om te schrijven tot hoofdstukken van een boek. Van de
aanvankelijke opzet is overgebleven dat de hoofdstukken in artikelvorm zijn
geschreven. Hierdoor zijn de verschillende hoofdstukken als zelfstandig verhaal
leesbaar. Dit kan nuttig zijn omdat de hoofdstukken ieder een apart en afgescheiden
deel van het probleem behandelen (zie hierboven). De afsluitdatum van het boek
is 1 augustus 2005:5
Verder is van de aanvankelijke opzet overgebleven dat in hoofdstuk 3 - over
de mogelijke verbeter-opties in de buitengerechtelijke hoek, waaronder de
zelfregulering - niet alleen de checks and balances terzake het respecteren van
individuele belangen aan de orde wordt gesteld, maarook terzake de door de media
te leveren kwaliteit, bijvoorbeeld het brengen van juiste en
evenwichtige
berichtgeving. Deze invalshoek lijkt op het eerste gezicht niet te passen bij de
probleemstelling en de andere hoofdstukken uit het boek. Bij een nadere
beschouwing blijkt echter samenhang te bestaan tussen het respecteren van de

privacy en de reputatie en de kwaliteit van berichtgeving. Zo schendt een
diffamerend bericht over het functioneren van een politicus niet alleen diens
reputatie, maar zet daarnaast het publiek op het verkeerde been. Daarbij zou het
respecteren van de privacy en reputatie eveneens kunnen worden beschouwd als
een kenmerk van kwaliteit. Aangezien de bredere invalshoek van dit hoofdstuk
zinvol lijkt, is deze behouden. 16

14
15

16
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Van Harinxma 2003,2004 en 2005.
Hoewel incidenteel nog enige informatie van na deze datum is verwerkt.
Overigens gaat het boek verder dus niet over discussies in rapporten met betrekking tot de media,
noch over de plannen van het kabinet met betrekking tot de publieke omroep.

Inleiding

3

Beperkingen

Hierboven is er al op gewezen dat het onderhavige onderzoek vooral een
verkennend karakter heeft. Betrekkelijk veel van hetgeen relevant is in het kader
van de toegang tot het recht in perszaken, komt in dit boek dus niet of nauwelijks
aan de orde. De voornaamste kwesties worden echter weI aan de orde gesteld, veelal
met de suggestie om nader onderzoek te doen. In hoofdstuk 8 zijn deze suggesties
verzameld. Hieronder noem ik de belangrijkste punten die in dit boek nauwelijks
aan de orde komen, maar misschien wel nader zouden kunnen worden onderzocht.
In de eerste plaats was binnen het bestek van dit boek niet mogelijk empirisch
onderzoek te doen naar de veronderstellingen waarvan soms wordt uitgegaan,
bijvoorbeeld dat een schending van de reputatie de goodwill van de benadeelde
aantast.

Verder wordt in dit boek slechts zijdelings aandacht besteed aan de regels
die bepalen wat de media wdl, en wat zij niet mogen (de toerekenbare onrechtmatigheid). Aangezien de niet al te grote helderheid van de huidige regels de toegang
tot het recht lijkt te belemmeren (zie hierboven), is wellicht een idee te onderzoeken
of en in welke mate deze regels kunnen worden verduidelijkt. Bij een dergelijk
onderzoek naar de structuur van het materiele recht, komt ook de vraag op of de
vrijheid van de pers zou moeten worden gehandhaafd op het huidige niveau, dan
wel zou moeten worden vergroot ofjuist verkleind. Ook deze vraag is in dit boek
niet aan de orde, hoewel er soms iets over wordt vermeld.
Ook wordt in dit boek niet uitgewerkt hoe zou kunnen worden bepaald
wanneer een openbaarmaking enkel een amusementsbelang dient, dan wel de
beroepsnormen onvoldoende in acht zijn genomen. Aangezien de media in die
gevallen in dit boek soms een zwakkere positie wordt toebedeeld, lijkt voor de
hand te liggen ook hiernaar nader onderzoek te doen.
Om het onderzoek dat wal is gedaan verantwoord te doen was voorts niet

mogelijk systematisch aan rechtsvergelijking te doen. Wellicht dat ook wat dit
betreft nader onderzoek is geboden, met name naar het recht van antwoord en de
punitive damages.

17

Tot slot nog een enkel woord over de gebruikte termen. Voor de aansprakelijke
partij in de zin van dit onderzoek hanteer ik afwisselend de termen media, pers,
journalist, medium en persorgaan. Hiermee bedoel ik een instantie die - op
informatie
professionele en regelmatige basis periodiek en met een winstoogmerk
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Totslotgaat helin ditonderzoek enkel om toegang tot het recht in perszaken in het geval van een
zoals
onrechtmatige openbaarmaking. De toegang bij ander onrechtmatig handelen van de pers,
echter
hinderlijk volgen, blijft dus buiten beschouwing. De bevindingen van dit onderzoek zijn
mogelijk (deels) ook voor dit gevallen relevant.
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openbaar maakt.18 Dit winstoogmerk kan er ook
(enkel) toe strekken de kosten
te dekken, zoals bij de publieke omroep. Hoe de openbaarmaking geschiedt, doet

niet ter zake, maar bij dit onderzoek is vooral gedacht aan kanalen als kranten,
tijdschriften, televisie, radio en internet. Gezien het voorgaande ziet de probleemstelling van dit boek niet op een particulier met een eigen website, noch op een
uitgever van boeken. Dit laat uiteraard onverlet dat de bevindingen uit dit onderzoek
wellicht breder toepasbaar zouden kunnen zijn.
Voor de gelaedeerde hanteer ik meestal de term benadeelde. Hiermee bedoel
ik alle soorten benadeelden, dus particulieren, bedrijven, politici, enzovoorts. De
belangen van de benadeelde waar het in dit onderzoek om gaat zijn vooral de

privacy en de reputatie.

4

Leeswijzer voor de effici6nte lezer

Niet iedereen zal dit boek helemaal willen lezen. Een globale indruk van de
bevindingen zou kunnen worden verkregen door eerst deze inleiding te lezen, met
de probleemstelling en de methode volgens welke wordt geprobeerd deze op te
lossen. Vervolgens zou het hoofdstuk 'Conclusies en aanbevelingen' kunnen
worden doorgenomen, met daarin een eerste aanzet voor een antwoord
op de
probleemstelling (hoofdstuk 8). De lezer die meer wil weten over de verbeter-opties
die in het laatste hoofdstuk aan de orde zijn, kan daarvoor terecht in de laatste
paragraaf'Samenvatting en conclusies' van de hoofdstukken 3 tot en met 7.

18

In besteed bu dit onderzoek geen aandacht aan de onderscheiden aansprakelijkheden van de
(freelance) journalist, de redacteur, de auteur, de hoofdredacteur, de uitgever, de omroepinstelling
in/ofdc internetprovider. Overigens ligtdit bij perszaken in beginsel netzoalsbij deaansprake'Ukheid voor de onrechtmatige daad in het algemeen. Zijn er meerdere daders, dan zijn ze allemaal
hoofdcluk aansprakelijk (art. 6:102 BW). Is de onrechtmatige daad verricht in het kader van een
dicnstbetrekking of opdracht, dan kan de werkgever of de opdrachtgever worden aangesproken,
wanneer aan de vereisten daarvoor is voldaan (art. 6:170/171 BW). Ook los daarvan zijn uitgever,
omroepinstelling en hoofdredacteur regelmatig aansprakelijk, zelfs wanneer zij v66r de publ katie
geen kennis hadden genomen van de gewraakte publicatie. Zie Schuijt (Onrechtmatige Daad VII),
aant. 166-171,
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HOOFDSTUK 2

Toegang tot het recht in perszaken

1

Inkiding'

De media maken regelmatig berichten openbaar die de reputatiez en/of privacy3
van personen rechtstreeks raken. Een journalist beweert dat justitie een inval zal
doen bij het bedrij fvan de voorzitter van een politieke partij.4 Een krant vermeldt
dat een advocaat zich als curator ten koste van een faillissementsboedel zou
verrijken: Bij een artikel over een horeca-etablissement staat een foto van twee
vrouwen, met het onderschrift: 'Twee desperate blondines: we hebben nog altijd
de fles rost'.6 Een dochter beschuldigt in een televisieprogramma haar vader van
incest.7

Dit soort openbaarmakingen hebben vaak nadelige gevolgen. De positie van
de voorzitter van de politieke partij verzwakt, zowel binnen de partij als daarbuiten.
Clienten van de advocaat lopen weg, en minder clienten melden zich aan. De
vrouwen worden in hun privt- en zakenleven minder serieus genomen ('Zouden
ze aan de drank zijn?'). Gezins- en familieverhoudingen raken (ernstig) verstoord.

1

2

3

4
5

6
7

dit hoofdstuk is onder de titel 'Toegang tot het recht tegen de media'
verschenen in het Nederlands Juristenblad. Zie Nan Harinxma 2003.
In dit boek zal ik vaak het woord reputatie gebruiken in plaats van het wettelijke begrip 'eer en
is dat het woord
goede naam' (art. 1408 OBW; art. 6: 106 BW; art. 261 Sr). De achtergrond daarvan
reputatie meer aansluit bij hetgewone taalgebruik. Ik realiscer mij dat het begrip eeren goede naam
een ruimere betekenis heeft dan reputatie. Goede naam en reputatie betekenen immers min ofmeer
hetzel fde (de waarde in de ogen van anderen), terwijl het begrip eer een andere betekenis heeft (de
waarde in de eigen ogen). Zie Verheij 2002, p. 271.
De betekenis van hetbegrip privacy valt nietgemakkelijktedefinieren. Het begrip komt inhoudelijk
in grote lijnen overeen met begrippen als persoonlijke levenssfeer, privt-leven en prive-sfeer. Het
recht op privacy wordt door de 6dn omschreven als het recht om alleen gelaten tc worden, terwij I
de ander juist benadrukt dat dit recht er toe strekt relaties tussen mensen te bevorderen. Zie Blok
elementen
2002, p. 1. Vaak wordt de betekenis van de privacy duidelijk gemaakt door een aantal
intieme
de
het
woning,
er
onder
lichaam,
gedragingen,
psyche,
vallen,
bijvoorbeeld
op te sommen die
de reputatic. Zie
gezinsleven, persoonsgegevens, correspondentie en volgens sommigen ook
Kamerstukken 11 1975/76,13872, nr. 3, Nieuwenhuis 2001, p. 29.
Barend & Van Dorp vertelde te hebben vernomen dat bij
Denk aan Frits Wester die in 2002
Een eerdere versie van

bij
het bedrijf van Ed Maas een inval zou worden gedaan.
Zie de uitspraak van de Raad voor de Journalistick d.d. 11 februari 2003, naar aanleiding van een
klacht van de advocaat tegen het Algemeen Dagbiad, te vinden op de website van de Raad
de faillissementsboedel voeren,
(www. rvdJ. nO. Dc advocaat zou onnodige procedures ten koste van
aldus derden die door het Algemeen Dagblad werden aangehaald
Zie de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek d d. 24 februari 2003, naar aanleiding van een
klacht van den van de vrouwen tegen Quote, te vinden op de website van de Raad (,www.rvdj.ni).
van Willibrord'.
Dergelijke thema's werden wei aangesneden in programma's als 'De week
13
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Verondersteld dat de openbaarmakingen onrechtmatig zijn,8 wat kunnen de
benadeelden dan ondernemen? Belangrijkejuridische middelen zijn de
vorderingen
tot rectificatie en immateriele schadevergoeding. Maar heeft de benadeelde echt
iets aan deze vorderingen? En - zo dit niet het geval is - moet
er dan iets worden
veranderd? Meer in het algemeen betreft dit de vraag ofhet burgerlijk (proces)rechtg
een door de media beschadigde persoon effectiefbeschermt, en - zo hiervan
geen
sprake is - ofde bescherming moet worden verbeterd. Deze vraag staat centraal
in het onderhavige hoofdstuk.

Dit onderwerp is urgent omdat de media dagelijks op grote schaal gegevens
en afbeeldingen betreffende personen openbaar maken. Hierdoor - en mede door
de haast die eigen is aanjournalistiek werk - bestaat er een grote
kans dat regelmatig
op onrechtmatige wijze de reputatie en privacy van individuen worden geschaad.
Het is dus belangrijk dat het burgerlijke (proces)recht deze individuen effectief
beschermt.
Daar komt nog eens bij dat wanneer grote publieke belangen zijn gemoeid
met het afdoende functioneren van een bepaalde activiteit, naast de rechter vaak
nog een andere vorm van toezicht bestaat. Denk aan De Nederlandse Bank, de
Autoriteit Financiele Markten, het College bescherming persoonsgegevens en in detoekomst - een waakhond voorconsumentenbelangen. Aangezienderg
elijke
andere vormen van toezicht voor de pers ontbreken, is de benadeelde op dit terrein
dus extra aangewezen op de rechter.
In het verlengde hiervan valt op dat de kritiek
op de grote vrijheid van de
media vaak wordt weerlegd met het verweer dat, als zich een incident heeft

voorgedaan, het getroffen individu zich altijd nog tot de burgerlijke rechter kan
wenden. Dit zou echter niet opgaan, wanneer de gang naar de burgerlijke rechter

voor het individu geen goed redmiddel vormt.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Allereerst wordt nagegaan in welke
mate de in te stellen rechtsvorderingen de benadeelde werkelijk iets kunnen of
zullen opleveren (de baten, par. 2). Vervolgens wordt beschreven hoe gemakkelijk
(of: moeilijk) het voor de benadeelde is een vonnis van de rechter te verkrijgen
(de kosten, par. 3). Naar mijn oordeel kan op grond van de bevindingen in de
paragrafen 2 en 3 worden vastgesteld dat de benadeelde niet effectief wordt
beschermd, zodat zijn rechtspositie verbetering behoeft (par. 4). In paragraaf 5
wordt stilgestaan bij het feit dat het verbeteren van de rechtspositie van de
benadeelde (mede) dient te worden bezien in het licht van de vrijheid van

8

9

14

Door onjuistheid dan weI schending van de reputatie of de privacy anderszins.
De bescherming door andere mechanismen dan het burger'Uke (proces)recht - denk aan de Raad
voor de Journalistick, journalistieke codes, enz. - bluft in dit hoofdstuk dus buiten beschouwing.
Zie daarover hoofdstuk 3

Toegang tot het recht in perszaken

meningsuiting:0 Vervolgens beschrij f ik hoe het onderzoek naar een verbetering
van de toegang tot het recht in perszaken in het vervolg van dit boek wordt
aangepakt (par. 6). Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting en conclusies (par.
7).

2

Baten: voldoen de sancties?

2.1

Inleiding

In theorie is de bescherming door het materiele burgerlijke recht prima. Uit art.
6:162 BW volgt dat de media schadeplichtig worden als zij toerekenbaar
onrechtmatig" de reputatie of privacy van de benadeelde schenden. Maken de
media een fout, dan staat de benadeelde een aantal sancties ter beschikking. Zo
kan hij een vordering instellen tot rectificatie, (immateriele) schadevergoeding,

10

informatie
De vrijheid van meningsuiting houdt in dateen iederhetrechtheeft meningen en feitelijke
naar buiten te brengen en te ontvangen. Het recht is van fundamentele aard (art. 7 Gw en art. 10
aan zekere
EVRM). De bescherming van de vrijheid van meningsuiting is echter niet absoluut; mits
voorwaarden is voldaan, kan zij worden beperkt (art. 7 Gwen art. 10 lid 2 EVRM). Wanneer de
aan de voorwaarden
Hoge Raad een sanctie aan een persorgaanoplegt, toetst hij of wordt voldaan
van art. 10 lid 2 EVRM. Zie HR 6 januari 1995, N./ 1995, 422 (Van Gasteren/het Paroob en HR
2 mei 2003,NJ 2004, 80 (Storms/Niessen). Eerder toetste de Hoge Raad het opleggen van een sanctie
bij een fotoreportage in het blad Rails ook al aan de voorwaarden van art. 10 lid 2 EVRM (HR
21 oktober 1994, NJ 1996,346 (Rails) Voor meer over art. 10 lid 2 EVRM, zie par. 5. Overigens
is de vrijheid van meningsuiting niet het enige fundamentek recht dat bij de beoordeling van de
onrechtmatige openbaarmakingen een rol speelt. De benadeelde kan zich immers van zijn kant vaak
beroepen op het (fundamentele) recht op bescherming van de privacy (art. 10 Gw en art, 8 EVRM).
Zie onder andere HR 4 maart 1988, N./ 1989,361 (Kinderen prinses Irene)·,HR 21 januari 1994,
NJ 1994,473 (Ferdi E.); HR 6 januari 1995, NJ 1995,422 (Van Gasteren/het ParooD. Voor
literatuur over de vrijheid van meningsuiting en/of de privacy, zie onder andere: Boukema 1966;
Aubel 1968; De Graaf 1977; Peters 1981; Verhey 1992; Nabben & Luytgaarden 1996; Asscher
2002; Berkvens & Prins 2002; Nouwt, De Vries & Prins 2005 (vooral cameratoezicht en privacy

11

op de werkplek).
tegen de
De beoordeling van de eventuele onrechtmatigheid van openbaarmakingen geschiedt
achtergrond van de fundamentele rechten op vrijheid van meningsuiting en - vaak ook bescherming

van de privacy (zie noot 10). Het opleggen van cen sanctie aan de media dient dus te worden getoetst
aanart. 10 lid 2 EVRM. Daarnaastgeschiedt de beoordeling aan de hand van 'alle omstandigheden
van het geval'. Aldus voor de eerste maal de Hoge Raad in geval van schending van de reputatie
in HR 24 juni 1983, N./ 1984, 801(Gemeenteraadslid X.), schending van de privacy in HR 4 maart
1988, N./1989,361 (Kinderenprinses Irene)en schending van het portretrecht (art. 21 Auteurswet)
in HR 21 januari 1994, NJ 1994, 473 (Ferdi E.). Voor enige belangrijke omstandigheden die een
X., A-G Franx
rol spelen bij schending van de reputatie, zie de Hoge Raad in Gemeenteraadslid
en de
803
People/Vara)
Succes
(Leading
1984,
NJ
1984,
27 januari

in zijn conclusie voor HR

aant. 26-92. Dezelfde
uitwerking van deze omstandigheden in Schuijt (Onrechtmatige daad VII),
omstandigheden spelen een rol bij schending van de privacy, tezamen met nog enige specifieke
omstandigheden, zie Schuijt (Onrechtmatige daad VII),aant 103/104. En al deze omstandigheden
het portretrecht Cart. 21 Auteurswet),
spelen weer een rol bij de beoordeling van een schending van
zie Schuijt (Onrechtmatige daad VII'l, aant. 126. Overhetportretrecht, zieverder Schuijt& Visser
2003; Schuijt 2004; Spoor, Verkade & Visser 2005.
15
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een verbod tot herhaling van dezelfde of een soortgelijke openbaarmaking voor
de toekomst en/ofeen verklaring voor recht dat de openbaarmaking
onrechtmatig
was. Vermoedt de benadeelde dat op ontoelaatbare wijze over hem zal worden

gepubliceerd, dan kan hij zelfs door middel van een voorlopige voorziening
(vroeger: kort geding) proberen publicatie te voorkomen. Maar heeft de benadeelde
zo veel aan deze sancties als op het eerste gezicht lijkt?
2.2

Rectificatie

Een rectificatie levert de benadeelde wel iets op.12 Want doorde rectificatie komt
gewoonlijk vastte staan dat het persorgaan de bewering onvoldoende heeft kunnen

onderbouwen, Als de rectificatie snel volgt op de oorspronkelijke bewering, ligt
de kwestie bij het publiek nog vers in het geheugen, en zal zeker enige schade
worden hersteld. De rectificatie zal de benadeelde veelal ook een gevoel van
genoegdoening geven. Maar er zijn ook kanttekeningen: 3 Zo kan een schending
van de privacy per definitie niet worden gerectificeerd. Een verklaring dat over
een bepaalde kwestie niet had mogen worden geschreven, ontneemt het
publiek
immers niet de inmiddels opgedane kennis. Het blijft bijvoorbeeld zo datmen weet
dat de desbetreffende persoon in een ernstige familieruzie is verwikkeld. 14
Ook bij schending van de reputatie is rectificatie een gebrekkige remedie. 5
Zo vestigt het starten van een procedure waarbij rectificatie wordt gevorderd,
opnieuw de aandacht op de aanvankelijke bewering. Hierdoor wordt de schade
mogelijk vergroot. Bovendien geraakt niet iedereen die kennis nam van het
oorspronkelijke bericht ook op de hoogte van de rectificatie. De onjuiste
veronderstelling wordt bij dit deel van het publiek dus niet weggenomen. En van
hen die wei van de rectificatie kennis nemen, denkt een deel ' waar rook is, is vuur'.
Bij dit laatste speelt een rol dat de recti ficatie meestal slechts de boodschap bevat
dat het persorgaan - naar het (voorlopig) oordeel van de rechter - de bewering
onvoldoende hard heeft kunnen maken.16 Deze formulering laat de mogelijkheid
open dat het beweerde juist was.
i

12
13

14

15

16

16

Primair doel van de rectificatie is beperking van schade, een subsidiair doel is vergoeding van
schade. Zie HR 2 februari 1990, NJ 1991,291 (Goeree).
Vooreen discussieoverde rectificatie, zieonderandere de verschillendeartikelen die zijn opgenomen
in Schuijt 1989.
In het geval de feiten betreffende de privacy onjuist zijn, heeft een rectificatie soms wei (enige)
zin. Denk aan de (onjuiste) bewering dat een bekende voetballer op mannen valt. Aangezien deze
bewering zijn imago zou kunnen schaden, zal het soms nuttig zijn deze onwaarheid rechttezetten

Zie echter voetnoot 15
Rectificatie van onjuiste feiten betreffende de privacy (zie voetnoot 14) heeft om dezelfde redenen
als hieronder worden vermeld ook niet veel zin
Zie Bulk 1998, p 193. De verklaring hiervoor is dat de vordering tot rectificatie vaak wordt
beoordeeld in het kader van een voorlopige voorzieningen procedure. Deze spoed-procedure biedt
geen gelegenheid voor een uitgebreid onderzoek naar de juistheid van de bewering.
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Een ander deel van het publiek zal naar aanleiding van de rectificatie
aannemen dat de bewering (mogelijk) onjuist was. Het is echter bepaald niet
uitgesloten dat een aantal van deze mensen de rectificatie na verloop vantijd weer
is vergeten, terwijl de aanvankelijke (onjuiste) bewering nog in het geheugen
rondwaart. Dit komt doordatermeestal enige tijd verstrijkt tussen het oorspronkelijke bericht en de rechtzetting. Daarnaast maakt de aanvankelijke bewering in de
regel naar haar aard meer indruk. Het oorspronkelijke bericht heeft immers vaak
een hogerenieuwswaarde, en daardoormeeremotionele lading, dan de rectificatie
die dit - al bekende - bericht nuanceert. Zo verkeren waarschijnlijk nog velen in
de veronderstelling dat Aantjes fout was in de oorlog, terwijl enige tijd na deze
7
beschuldiging is komen vast te staan dat dit aanzienlijk genuanceerder ligt.
Voorts is van belang dat de media regelmatig berichten van elkaarovernemen.
Denk aan de onthulling in het A lgemeen Dagblad dat het Tweede Kamerlid Cor
Eberhard (LPF) een strafblad zou hebben, welk bericht vervolgens in alle media
opdook. Omdat de (overnemende) media in de regel niets verkeerd hebben gedaan,
kunnen zij slechts moeizaam worden gedwongen tot rectificatie.18 Gaan deze media
hier niet uit zichzelftoe over, dan geraakt hun publiek dus niet van de rechtzetting
op de hoogte. Rectificeren de media wel, dan krijgt de rechtzetting meestal niet
dezelfde mate van aandacht die de aanvankelijke bewering kreeg. Ook dan is de
kans dus groot dat een substantieel deel van hun publiek niet met de rectificatie
bekend raakt. Wordt een onjuiste mededeling door andere media overgenomen,
dan voert de benadeelde dus in zekere zin een strijd tegen de bierkaai.
l

2.3

Immateridle schadevergoeding

Door de schending van de reputatie ofprivacy lijdt de benadeelde vaak emotionele
schade (pijn, verdriet). Voor deze schade kan een vergoeding worden verkregen
(art. 6:1061id 1 subb BW). Op zich klinktdit mooi, maar de vergoedingen liggen
doorgaans tussen de € 450 en € 9.000'9, met een enkele uitschieter naar boven.20
17

18

19

20

Overigens was het niet de schuld van de media dat dit bericht is verspreid. De bron voor het bericht
was immers betrouwbaar (het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie). Over de onthulling door
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en de daarop volgende contra-expertise (onder ander
door de 'Commissie van Drie'), zie Bouwman 2002, p. 295 e.v.
Tenzu er (sterke) contra-indicaties zun, en afhankelijk van de betrouwbaarheid van hit andere
persorgaan en ofhetberichteen publiekbelang dient, handelen de media meestal nietonrechtmatig,
wanneer zij een bericht uit dit andere persorgaanovernemen (en dit als zodanig vermelden). Zie

Schuijt (Onrechtmatige Daad VII), aant. 45, onder verwijzing naar jurisprudentie.
Zie Jansen 2003, p. 186 e.v Over de hoogte van de immateriele schadevergoeding voor dit type
gevallen, zie verder Lindenbergh 1998, p. 264 e v.; Verheij 2002, p. 284 e.v; Van Eechoud 1999.
Bijvoorbeeld (niet gerndexeerd): € 11.345 (Hof Amsterdam 4 november 1993, NJ 1996, 7 (Meutdok
en de Nus) (ieder kreeg € 11.345, dus in totaal ging het om het dubbele bedrag); € 15.883 (Rb
Haarlem 12 april 1983, N./ 1987,339 (Al berti), € 22.689 (HR 6 januari 1995, N./ 1995,422 ( Fan
Gasteren/het Paroob en € 56.725 (Hof Amsterdam 13 september 1990, Mediaforum 1991,83
(Stuart), € 25.000 (rechtbank Amsterdam 11 november 2004, Mediaforum 2005-1, nr. 3
17
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De hoogte van de immateriele schadevergoeding is dus vaak zo gering dat de
benadeelde - ook in het geval hij wint - er niet eens zijn advocaat volledig van
kan betalen. Daarnaast valt op voorhand nauwelijks in te schatten hoe hoog de
vergoeding uit zal pakken. Want de rechter bepaalt de hoogte aan de hand van
de 'omstandigheden van het geval', vaak zonder aan te geven hoe zwaar iedere
omstandigheid weegt.2' De benadeelde wordt hierdoor belemmerd in het maken
van een betrouwbare kosten- en batenanalyse voordat hij met de zaak begint. Tot
slot kan de schade (het leed) niet werkelijk worden hersteld door de schadevergoeding. Leed en geld zijn immers twee onvergelijkbare grootheden.22 Een belangrijke
doelstelling van schadevergoeding, te weten compensatie, wordtderhalve nietop
bevredigende wijze gediend.23
2.4

Materiele schadevergoeding

Wat betreft de materiele schade valt allereerst te denken aan inkomensschade,
geleden als gevolg van schending van de reputatie. Het is niet gemakkelijk
dergelijke schade toegewezen te krijgen. Bij schending van de reputatie is het voor
de benadeelde in de regel immers zeer lastig het vereiste conditio sine qua nonverband24 en de omvang van de schade te bewijzen. Dit probleem speelt in

21

(Tensen:'Story) Overigenswerd daarnaasteen vergoeding toegekend van € 10.000 aaneen derde
die ook onderwerp was van de desbetreffende roddel); € 15.000 (rechtbank Amsterdam 20
april
2005, LJN AO4371 iwillem Alexander en Maxima/Prive). Overigens kregen Willem Alexander
cn Maxima daarnaast een vergoeding van € 10.000 van SBS 6 vanwege een onrechtmatige
openbaarmaking terzake dezel fde feiten, zie rechtbank Amsterdam 20 april 2005, LJN AT 4199).
Een uitschieter naar boven is verder de vergoeding van € 10.000 aan Ron Brandsteder,te betalen
door vier verschillende entertainmentbladen (in totaal dus: € 40.000). Zie Vzr. Rb. Amsterdam
20 juni 2002, KG 2002, 179, Vzr. Rb. Amsterdam 25 juli 2002, Mediaforum 2002-9, p. 286. De
vier vergoedingen betroffen dezelfde kwestie. Edn van de vier zaken is in hoger beroep bevestigd.
Zie Hof Amsterdam 19 december 2002, Mediaforum 2003-2, p. 54 (niet gepubliccerd voor het decl
waaruit blijkt dat de hoogte van de vergoeding overeind is gebleven). Het aan Mr. X door het Hof
Arnhem toegekende bedrag van € 34.035 ontbreekt in de opsomming, omdat de aangesproken persoon
niet een persorgaan betrof. Overigens is de zaak op dit punt op vordering van Mr. X gecasseerd
en verwezen naar het Hof Den Bosch. Zie HR 28 juni 2002, N./ 2002,577 (Mr. X/van de Bunt).
Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:106 BW, aant. 31, 56 en 58, onder verwijzing naar

jurisprudentle.
22
23

24

Lindenbergh 1998, p. 34; Verheij, 2002, p. 433. Overigens is dit een algemeen probleem bij het
vergoeden van immateriele schade.
Een anderbelangrijk doel van de immaterieleschadevergoeding is genoegdoening. Zie Lindenbergh

(Schadevergoeding), art. 6:106 BW, aant. 6 Dit doel wordt door middel van cen immateriele
schadevergoeding beter gediend. Over genoegdoening in het algemeen, zie Du Perron 2003.
De Hoge Raad oordeelde in 1993 dat de omkeringsregel terzake van (het bewijs van) het conditio
sine qua non-verband op dit terrein - (mede) vanwege de vrijheid van meningsuiting - niet van

toepassing was. Zie (HR 29 oktober 1993, N„/ 1994, 108 (Blok Vara). Ondanks het feit dat de
omkeringsregel in de jaren nadien cert steeds algemenere werking heeft gekregen, meent Boonekamp
op grond van deze uitspraak dat de regel op

dit terrein

nog steeds

niet geldt. Zie

Boonekamp

(Schadevergoeding), art. 6:98 BW, aant 13. A-G Bloembergen overwoog in zun conclusie bu
genoemd arrest dat de omkeringsregel beter niet kan worden toegepast, omdat het maken of derven
van winst van veleonzekere factoren afhanke'Uk is, terwul de benadeelde in een betere bewijspositie
18
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versterkte mate als de openbaarmaking slechts voor een deel onrechtmatig is.
Zo duidde De TelegraafDe Roy van Zuydewijn bij het begin van de Margaritaaffaire meerdere malen in dekop opde voorpagina aan met'nepbaron'.26 Het heeft
er de schijn van dat De Roy zich nooit als baron heeft voorgedaan.27 Mocht dit
kloppen, dan wekt de term nepbaron bij hetpubliek een verkeerde indruk, en heeft
De Telegraafmogelijk onrechtmatig gehandeld. Het ligt voor de hand dat De Roy,
door te worden aangeduid als nepbaron, reputatieschade heeft geleden. Maar de
reputatie van De Roy is waarschijnlijk ook beschadigd door openbaar gemaakte
feiten die wei juist en niet onrechtmatig waren. Op basis van de huidigejurisprudentie is zeer weI mogelijk dat De Roy, als deze De Telegraafaansprakelijk zou stellen
voor zijn reputatieschade, zal moeten bewijzen welk dee! van de schade in het

bijzonder is veroorzaakt door het gebruik van de term nepbaron. Het moge duidelijk
zijn dat een dergelijk bewijs nauwelijks valt te leveren, zodat een vordering van
de Roy op dat punt zal stranden. Gevolg hiervan in meer algemene zin is dat de

25

26

27

verkeert. In dezelt'de zin: Giesen 2001, p. 278. Aangezien de Hoge Raad de werkingssfeer van de
omkeringsregel de laatste jaren steeds verder heeft beperkt, valt niet te verwachten dat perszaken
in detoekomst wei onderde werkingssfeerzullen worden gebracht. Zie voordeze beperkingen onder
andere HR 23 november 2001, NJ 2002.386; HR 23 november 2001, NJ 2002,387; HR 29 november
2002, NJ 2004,304, HR 29 november 2002, NJ 2004,305; HR 18 april 2003, NJ 2004, 306; HR
19 maart 2004, NJ 2004,307; HR 9 april 2004, NJ 2004,308; HR 7 mei 2004, NJ 2004,422. Gezien
de vele beperkingen zijn we volgens Hartliefen Tjittes weer terug bij af, en is de omkeringsregel
vooral toepasselijk bij schending van verkeers- en veiligheidsnormen. Zie Hartlief& Tjittes 2005,
het vorderen van zijn inkomensschade
p. 1608. Overigens was wethouder Stuart wei succesvol bij
Amsterdam 13
vanwege reputatieschade. Hij verkreeg cen vergoeding van € 34.035,- . Zie Hof
e.v
(Stuart)
1990,
Mediaforum
1991,
p.
3
september
Zie onder andere HR 29 oktober 1993, NJ 1994, 108 (Biok/Fara); Rb. Amsterdam 7 juni 2000,
LJN AA 6106 (vervolg op Rb. Amsterdam 14 augustus 1996, Mediaforum 1997-5, p. 78 e.v.).
Overigens is bij een - met schending van de reputatie in zekere zin vergelijkbaar geval van
1.011.285
deels
toegewezen
onrechtmatige publicatie wei eens€
aantasting van een merk door een
(HR 26 juni 1998, NJ 1998,590 (Fan Tui/n/FARA). Om dit te bereiken dient men echter wel te
beschikken over voldoende middelen en doorzettingsvermogen, en daarnaast risico's durven te
nemen Het proces duurde bijna 27 jaar en kostte de eiser circa € 453.800 (zie De Volkskrant, 4

juli 1998, p. 3, als aangehaald door T.E. Deurvorst, Mediaforum 1 998 - 7/8, n r. 3 6 ), terw ij 1 de hoogle
van de door de richter toegewezen schade op voorhand niet goed te voorspellen viel (en dus onzeker
was of deze de kosten wei zou overtreffen), aldus Deurvorst in haar annotatie
In ieder geval op zaterdag 1 maart ('Nepbaron had ook nepfirma')en donderdag 6 maart 2003 ('BVD
lichtte doopceel nepbaron') Overigens werd het woord nepbaron ook gebruikt in de hoofd kop
van het decl 'reportages & achtergronden' van De Telegraafvan 1 maart 2003 ('De luchtkastelen
van een nepbaron').
Het verweer van De Royop dit punt is immers plausibel. Zostelt De Roydatde roddel waarschijnlijk
is ontstaan, doordat men in Frankrijk - vanwege zijn dubbele naam dacht dat hij baron was, als
gevolg
de Franse media als zodanig werd aangeduid. Daarnaast verweert De Roy

waarvan hu in
zich met de stelling dat hij veel adellijke vrienden heeft en zich bij hen volstrekt belachelijk had
gemaakt door zich als baron voor te doen. Binnen die kringen is immers goed bekend wic wei, en
wie niel van adel is. Zie T. Vaessen, 'Oranjebitter (3)', HP/de Tijd, 28 februari 2003. Overigens
is de kans groot dat De Telegraafmet dit verweer bekend was, alvorens de Roy een aantal malen
werd aangeduid als nepbaron. Het artikel van Vaessen dateert immers van 28 februari, terwijl
bedoelde hoo fdkoppen in de Telegraaf werden gebruikt op 1 en 6 maart 2003.
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media bij berichtgeving die de reputatie van een persoon raakt, zonder veel risico
juiste feiten kunnen aandikken met enige onjuistheden.
De benadeelde zal meestal wal gemakkelijk een vergoeding krijgen
voor de
door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten (art. 6:96 BW). Vanaf
het moment dat wordt geprocedeerd, worden de rechtsbijstandkosten echter

vergoed

conform het liquidatietarief(art. 241 Rv). Deze vergoeding is vaak (bij lange na)
niet kostendekkend, waarover hierna meer. Daarbij verschieten als gevolg
van
het starten van de procedure een deel van de buitengerechtelijke kosten van kleur,
bijvoorbeeld de kosten ter voorbereiding van de gedingstukken en ter instructie
van de zaak.28 Deze kosten worden na aanvang van een procedure niet meer vergoed
op basis van de redelijkheid als bedoeld in art. 6:96 BW, maar op basis van het
liquidatietarief. In de praktijk betekent dit voor de benadeelde dat een geringer
deel van zijn buitengerechtelijke kosten wordt vergoed.
2.5

Verbod

De benadeelde heeft zeker iets aan de mogelijkheid een verbod tot
publicatie te
vorderen. Denk aan iemand die slachtoffer is ofdreigt te worden van de zogeheten

overvaljournalistiek, zoals in het verleden door programma's als 'Breekijzer' en
'De week van Willibrord'. Als de benadeelde er in een dergelijk geval in slaagt
publicatie te voorkomen, zal de (onherstelbare) schade niet ontstaan.29 Meestal
is de benadeelde echter niet van de komst van de publicatie op de
hoogte, zodat
hij er niet aan toekomteen verbodsvordering in te stellen. Daarbij dwingt de vrijheid

van meningsuiting de rechter er toe terughoudend met een dergelijke vordering
om te gaan.10 Overigens dient ook in het geval de benadeelde er in slaagt publicatie
te voorkomen, het succes van de verbodsactie te worden gerelativeerd. De
benadeelde blijft immers sowieso zitten met de kosten van de procedure en zijn
advocaat. 31

Ook nadat een publicatie is verschenen, kan de benadeeldeeen verbodsactie

instellen. Zo kan de benadeelde vorderen dat herhaling van dezelfde of een
soortgelijke openbaarmaking wordt verboden. Een dergelijke vordering levert de
benadeelde echter niet veel op. Het kwaad is dan immers al geschied. Daarnaast
28

Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:96 BW, aant. 199.
Zie HR 2 mei 2003, NJ 2004,80 (Storms/Niessen) en Schuijt (Onrechtmatige daad FID, aant. 7,
onder verwijzing naar jurisprudentie.
30 EHRM 26 november 1991, NJ 1992, 457 (Spycatcher), EHRM 17 juli 2001, NJ 2002, 444
(Association Ekin). EHRM 18 mei 2004, NJ 2005, 401 (Plon (Sociat )) Voor toewijzing van de
vordering dient in ieder geval vrij nauwkeurig duideluk te zijn wat de inhoud is van het openbaar
te maken materiaal. Zie Schuut (Onrechimatige daad VII'), aant. 7 en 183
31
Zo werden in de zaak Storms/Niessen wei drie kort gedingen gevoerd, die vervolgens in hoger beroep
en cassatie werden voortgezet. Zie HR 2 mei 2003, N./ 2004, 80. De
rechtsbijstandskosten van
Niessen zullen aanzienlijk zijn geweest.
29
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stelt de rechter zich - vanwege de vrijheid van meningsuiting - ook bij deze
vordering terughoudend op. 32
2.6

Verklaring voor recht

Dan is ernog de mogelijkheid voor recht te laten verklaren datde openbaarmaking
onrechtmatig is. Een dergelijke vordering heeft in beginsel echter geen zelfstandig
karakter, en strekt er met name toe vervolgens (immateriele) schadevergoeding

of rectificatie te verkrijgen. De toegevoegde waarde van de verklaring voor recht
is dan ook niet groot. Wel kan de benadeelde door het instellen van de vordering
laten merken dat niet alles wordt getolereerd. Daarnaast biedt de vordering de

mogelijkheid een (principiele) uitspraak van de rechter verkrijgen. Mogelijk is
de verklaring voor recht in de zaak van Prins Claus hiervan een voorbeeld.33 Tot
slot heeft een verklaring voor recht een zekere genoegdoeningsfunctie. Onder
andere doordat het de benadeelde meestal een goed gevoel zal geven, wanneer
34
de rechter oordeelt dat het betreffende persorgaan een fout heeft gemaakt.

3

Kosten: voldoet de procedure?

3.1

Inleiding

De bescherming die het burgerlijk procesrecht biedt, lijkt op het eerste gezicht
afdoende. Voor een vordering tot € 5000 kan de benadeelde bij de kantonrechter
terecht (geen verplichte rechtsbijstand, met bijbehorende kosten).35 Voor
vorderingen boven de € 5000 en vorderingen tot rectificatie en verbod tot plaatsing
of herhaling moet hij naar de rechtbank (wdl verplichte bijstand procureur, met
bijbehorende kosten). Heeft de zaak haast, dan kan bij de kantonrechter, dan wel
de rechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd (art. 254 Rv). Met name

32
33

34

35

Zie Schuijt (Onrechtmatige daad VII), aant. 7 en 183. Dit geldt met name als een verbod tot een
soortgelijke openbaarmaking wordt gevorderd.
Rb. Amsterdam 2 oktober 2002, Mediafbrum 2002-11/12, nr. 42 (Prins Claus/Priv6). De verklaring
voor recht werd ingesteld naar aanleiding van een artikel waarin werd beweerd dat Prins Claus naar
cen Duitse kliniek zou zun vertrokken om daar te sterven, doordat het hem op Huis ten Boseh
allemaal te veel zou zijn geworden.
Een aantal sancties zun in deze paragraaf niet behandeld, te weten een bevel tot het aanbieden van
excuses en spijtbetuigingen, een bevel tot het uit dc handel nemen van de oplage, een bevel tot
publicatie van het vonnis waarbij het persorgaan in het ongelijk werd gesteld en een bevel
restfilmmateriaal te vernietigen. Hetaan de orde stellen vandezesancties lijktook nietnodig, onidat
ze in de praktijk meestal worden afgewezen, dan wei om een andere reden nauwelijks een rol spelen.
Zie Schuijt (Onrechtmatige daad VIh, aant. 184.

Art. 93 Rv.
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bij een vorderingtot rectificatie is dit een goed middel. Wat zijn echter de beletselen
die de benadeelde tegenkomt?
3.2

Hoge kosten

Eerste struikelblok bij het te gelde maken van zijn recht is dat het de benadeelde
in de regel (relatief) veel geld kost. De benadeelde vordert immers meestal een
hoger bedrag dan € 500036 en/of combineert zijn vordering tot schadevergoeding
met een vordering tot rectificatie of verbod.37 Hierdoor is de benadeelde

aangewezen op de rechtbank, zodat zijn zaak door een advocaat moet worden
behandeld, met alle kosten van dien.38 Een ander kosten-opdrijvend aspect is dat
een substantieel deel van de zaken - hoewel men anders zou verwachten - in een
bodemprocedure wordt afgedaan.39 Dit laatste type procedure vraagt meer tijd van
de advocaat, waardoor de zaak duurder wordt. Verder bestaat zowel in geval van
een voorlopige voorzieningenprocedure als van een bodemprocedure het risico
dat de procedure in hoger beroep en cassatie zal worden vervolgd. De kans daarop
is weliswaar klein, maar het risico is altijd aanwezig. De benadeelde dient er dus
rekening mee te houden dat de kosten hierdoor nog eens aanzienlijk zullen oplopen.
Wint de benadeelde de zaak, dan wordt een deel van de kosten weliswaar gedekt
door de proceskostenveroordeling, maar deze vergoeding is in de regel bij lange
na niet kostendekkend.
Voor benadeelden die in aanmerking komen voor door de Staat gefinancierde
rechtsbijstand, lijkt het probleem van de kosten niet te bestaan. Bij een nadere
beschouwing blijkt dit echtergenuanceerderte liggen. Zo dienen deze benadeelden
in ieder geval een eigen bijdrage te betalen.40 Daarnaast moeten ze bij verlies van
de zaak de proceskosten van het persorgaan voldoen.4' De hiermee gemoeide
bedragen zijn in absolute zin weliswaar niet hoog, maar juist voor deze groep
benadeelden gaat het om relatief veel geld. Daarnaast hebben de benadeelden

36

Het lijkt onlogisch dat er regelmatig meer wordt gevorderd dan € 5000, aangezien in par. 2.3 is
gebleken dat de vergoedingen vaak (zeer) laag zijn. De verklaring hiervoor is echter dat de benadeelde
met het vorderen van een (te) hoog bedragwil aangeven dat het hem ernst is en/ofzijn verontwaardiging tot uitdrukking wil brengen.

37

De rectificatie is een vordering van onbepaalde waarde, zodat de rechtbank bevoegd is. Zie Snijders,
Ynzonides & Meuer 2002, nr. 84.
Wettelijk is slechts vereistdatde benadeelde dooreen procureur wordt bijgestaan. De facto resulteert
dit evenwel in bijstand (mede) door een advocaat.
Circa 40 % van de zaken waarin (mede) immateriele schade van de media wordt gevorderd, blijkt
in een bodemprocedure te worden behandeld. Zic Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:106 BW,
aant. 25 (reputatie) en 27.6 (privacy). Hier staat natuurlijk tegenoverdat zaken waarbij rectificatie
voorop staat, ongetwijfeld voor het merendeel door middel van een voorlopige voorzieningenprocedure worden gevoerd.
Snijders, Ynzonides & Meijer 2002, nr. 114.
Snijders, Ynzonides & Meijer 2002, nr. 123.

38

39

40
41
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minder keuze bij het uitzoeken van hun advocaat. Ze lopen dus een groter risico
een minder gespecialiseerde advocaat te treffen.
Het probleem van de kosten ligt wei anders voor een benadeelde met een
rechtsbijstandsverzekering. Als de polis de vergoeding van deze kosten niet uits luit,
worden zij in beginsel door de rechtsbijstandsverzekeraar gedragen.
3.3

Lange duur

Een ander beletsel voor de benadeelde betreft de duur van het proces. Deze valt
bij een voorlopige voorzieningenprocedure weliswaar mee, maar niet bij de
bodemprocedure. Bovendien speelt altijd de mogelijkheid dat de procedure in hoger

beroep en cassatie zal worden vervolgd. De lange duur verzwaart in het algemeen
met name de emotionele lasten van de procedure. Doordat de benadeelde bij
proceshandelingen wordt betrokken, is het voor hem immers moeilijk de zaak te
laten rusten. Bij dit type zaken speelt zulks in verhoogde mate, omdat de schade
vaak vooral op het emotionele terrein ligt. Zo zal het voor een benadeelde die
bij iedere proceshandeling opnieuw met (de oorzaak van) zijn leed wordt

geconfronteerd, moeilijk zijn afstand tot de zaak te bewaren.
3.4

Foor onderbouwing vordering intieme gegevens vereist

De benadeelde wiens reputatie of privacy geschonden is, heeft nog een ander
procedureel probleem. Zowel bij het bepalen of onrechtmatig is gehandeld,42 als
bij de vaststelling van de hoogte van de immateriele schadevergoeding, speelt een

rol wat de gevolgen

zijn van de schending.43 Deze gevolgen manifesteren zich

meestal (eveneens) in de privacy. Om een voorbeeld te geven: de publicatie van
een gerucht dat benadeelde er een vriendin op na zou houden, kan er toe leiden

dat zijn zevenjarige dochter - die hier regelmatig op wordt aangesproken - in
ernstige psychische nood geraakt. Gezien het persoonlijke karakter van een dergelijk
gevolg zal de benadeelde dit in de regel liever zo geheim mogelijk houden. Zo
wordt immers het risico verkleind dat het verhaal over de dochter in bredere kring
bekend wordt, met alle mogelijkenadelige gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld
publicatie van deze feiten. Om dit te bereiken, kan de benadeelde de rechter

weliswaar verzoeken de zaak achter gesloten deuren te behandelen en het
persorgaan te verbieden mededelingen over het aldaar verhandelde te doen,44 maar
op voorhand weet de benadeelde niet of dit verzoek wordt toegewezen. De

42

Schuijt (Onrechtmatigedaad FU), aant. 26 en 31, onder verwijzing naarjurisprudentieen literatuur.

43

Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6.106 BW, aant. 56 en 58, onder verwijzing naar

44

jurisprudentie.
Zie respectievelijk art. 27 en 29 Rv, en voor hun werking Boukema & Grootveld 2002.
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benadeelde die geen enkel risico wil lopen dat zijn dochter nog meer wordt
beschadigd, doet er dus verstandig aan af te zien van een procedure. Begint hij
de procedure wdl, maar wordt deze onverhoopt niet achter gesloten deuren
behandeld (en het persorgaan niet verboden om aan de orde gestelde feiten naar
buiten te brengen), dan zal de benadeelde weinig over de psychische problemen
van zijn dochter kunnen aanvoeren. De benadeelde wordt dus belemmerd in het

onderbouwen van zijn eis.

4

Geen effectieve bescherming

4.1

Ongunstige kosten- en batenanalyse

Uit het bovenstaande blijkt dat de benadeelde vaak niet veel aan de sancties heeft
(par. 2), terwijl aan het afdwingen ervan (relatief) hoge financiele en emotionele
lasten zijn verbonden (par. 3). Daar komt nog eens bij dat de benadeelde op
voorhand geen zekerheid heeft omtrent de afloop van de procedure, zodat altijd
de kans bestaat in het ongelijk te worden gesteld. In dat geval zijn de baten nihil,
en worden de eigen kosten vermeerderd met de (gerechtelijke) veroordeling in
de proceskosten van de tegenpartij. Het is dus meestal niet verantwoord een
procedure te starten. De benadeelde heeft dan ook een gebrekkige toegang tot de
rechter. Alvorens definitief de vraag te beantwoorden of dit gebrek inderdaad
verbetering behoeft (par. 4.9), is het zinvol de (nadelige) gevolgen hiervan op een

rij te zetten (par. 4.2 - 4.8).
4.2

Geen compensatie

Belangrijk nadelig gevolg van de gebrekkige toegang tot de rechter, is dat de
benadeelde vaak niet of nauwelijks wordt gecompenseerd. De gang naar de rechter
is immers meestal niet verstandig, terwijl - in het geval de rechter wel wordt
benaderd - deze gang voor de benadeelde vaak een (financieel en emotioneel)
ongunstig verloop zal hebben.45 Dit is zel fs het geval als de benadeelde in het gelijk
wordt gesteld. Door de kleine kans dat de benadeelde naar de rechter zal stappen,
worden de media bovendien onvoldoende geprikkeld een schikkingsvoorstel te
45
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de benadeelde in een perszaak het er vaak bij laten zitten
vanwege de ongunstige kosten- en batenverhouding, staat dit empirisch niet vast. Mocht hieraan
worden getwyfeld, dan zou dit wellicht alsnog empirisch kunnen worden onderzocht. BU een dergelijk
onderzoek zou misschien ook kunnen worden nagegaan hoe benadeelden die wei een procedure
hebben gevoerd nadien over de kosten- en batenverhouding oordelen. Overigens bevat de
Geschilbeslechtingsdelta 2003 interessante algemene in formatie met betrekking tot dit soort vragen.
Zie Van Velthoven & Ter Voert 2004. Voor reacties op dit rapport, zie 'Over rechtshulpgolven.
De geschilbeslechtingsdelta en juridische problemen<, NJB 2005, nr. 1.

Ofschoon zeer voor de hand ligt dat
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doen. Dit laatste wordt nog eens versterkt, doordat de media niet veel hebben te
verliezen. De sancties zijn namelijk niet alleen weinig profijtelijk voor de

benadeelde, ze vormen daarnaast voor de media nauwelijks een bedreiging. Zo
is rectificeren weliswaar vervelend (met name voor de serieuze media), maar het
brengt nauwelijks kosten met zich. En veroordeelt de rechter al tot het betalen van
schadevergoeding, dan gaat het meestal om een gering bedrag.
4.3

Verstoorde balans

De gebrekkige toegang tot de rechter heeft verder tot gevolg dat de rechtspositie
van de benadeelden niet in evenwicht is met de rechtspositie van de media. Dit
stemt niet overeen met het uitgangspunt van de Hoge Raad op dit terrein. Zo heeft
de Hoge Raad bij herhaling overwogen dat de reputatie en privacy in gewicht
niet onderdoen voor de vrijheid van meningsuiting, en dat tussen deze belangen
geen rangorde bestaat.46 Volgens de Hoge Raad bestaat er dus geen primaat van

de vrijheid van meningsuiting. Overigens lijkt dit uitgangspunt met zich te brengen
dat de gebrekkige rechtspositie van de benadeelden moet worden verbeterd, om
47
weer in balans te komen met de rechtspositie van de media.
Deze verstoorde balans breekt nog eens extra op omdat in perszaken vaak
niet met gelijke wapenen wordt gestreden. De mediazijn in de regel 'repeat-players'
die beschikken over veel deskundigheid met betrekking tot perszaken, en voldoende
middelen voor een gespecialiseerde advocaat. Daarentegen zijn de benadeelden
regelmatig'one-shotters' met aanmerkelijk minder kennis van zaken en middelen,
en daardoor een minder vakkundige advocaat. Een verbeterde toegang tot de rechter
zou deze machtsverhouding meer in balans brengen. Daarvoor is extra aanleiding,
omdat de machtsongelijkheid in het bestuursrecht w61 wordt gecompenseerd, terwijl
pers- en bestuurszaken vrij sterk verwant zijn. In beide zaken speelt naast de
partijbelangen immers het algemene belang een grote rol. Dat dit belang in
bestuurszaken vooral wordt behartigd door de overheid, terwijl het in mediazaken
wordt behartigd door de pers, maakt vanuit het perspectiefvan de benadeelde niet
veel uit.

46 Zie HR

47

21 januari 1994, NJ 1994, 473 (Ferdi E.), HR 6 januari 1995, NJ 1995,422 ( Fan
Gasteren/het Parooh en - zij het minder duideluk - HR 4 maart 1988, NJ 1989, 361 (Kinderen
prinses Irene). Dit uitgangspunt geldt uiteraard enkel in abstracto. In concrete dient uiteindelijk
wel een keuze te worden gemaakt en trekt ten van de twee aan het kortste eind. Voor het
afwegingsproces dat de rechter dient te volgen, zie noot 11.
Hetevenwichtkan natuurluk ook worden hersteld doorde rechtspositie van de mediate verzwakken.
Omdat dit minder voor de hand ligt dan het versterken van de rechtspositie van de benadeelden,
wordt deze optic buiten beschouwing gelaten
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De verlaagde toegang in het bestuursrecht bestaat onder andere uit de informele

bezwaarfase, waarvoor geen griffierechten worden geheven.48 Door het bezwaar
kunnen fouten aan de kant van overheid, zonder dat een gehele procedure behoeft
te worden gevoerd, vrij snel worden rechtgezet.49 Wordt een besluit herroepen
wegens aan het bestuur te wijten onrechtmatigheid, dan ontvangt de benadeelde

een vergoeding voor zijn (rechtsbijstands)kosten.S' Bij eventueel ongelijk kan de
benadeelde in beroep bij de rechter, waarvoor weliswaar griffierechten worden
geheven, maar geen hoge bedragen.51 Daarbij is inschakeling van een advocaat
niet noodzakelijk, terwijl aan het beroepschrift geen hoge eisen worden gesteld.52
De procedure bij de rechter is informeel.53 Bovendien is het bestuur verplicht is
om alle op de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen, dus ook als die
voor hem nadelig zijn.54 Wordt een particulier in het ongelijk gesteld, dan loopt
hij slechts een geringe kans in de proceskosten te worden veroordeeld.55 Krijgt

de benadeelde gelijk, dan worden zijn kosten in de regel vergoed.16

48

Art. 7:15 lid l Awb. Overigens is de keerzijde van deze fase dat de procedure wordt verlengd, hetgeen
de kosten

49

50

51
52
53

54
55

56
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Overigens is de bezwaarfase niet altijd even nuttig gebleken, zodat deze tegenwoordig met wederzuds
goedvinden kan worden overgeslagen. Zie art. 7: 1 a Awb.
Art. 7:15 lid 2 Awb. Aangezien sprake moet zijn van onrechtmatigheid, leidt het herstellen van
formele fouten of motiveringsgebreken niet tot een vergoedingsplicht. Op basis van het Besluit
proceskosten bestuursrecht vindt een limitatief-forfaitaire vergoeding plaats. Het besluit werkt volgens
een puntenstelsel, waarbij voor het indienen van een bezwaarschrift Edn punt wordt toegekend,
evenals voor het verschijnen op de hoorzitting, terwijl V, punt wordt toegekend voor een nadere
hoorzitting. De vergoeding per punt bedraag € 161 in fiscale en premieheffingszaken, en € 322
in alle overige zaken. Afhankeluk van het gewicht van de zaak wordt een wegingsfactor toegekend
die varieert van zeer licht (0,25) tot zeer zwaar (2). Zie Winter 2003, p 131/132.
Art. 8:41 lid 3 Awb. Een natuurlijke persoon € 37 of € 136, geen natuurlijke persoon € 273.
Art. 6:5 en 6:6 Awb. Tenminste krijgt de burger de gelegenheid eventuele tekortkomingen in het
beroepschrift te herstellen.
Overigens wordt de civiele procedure steeds informeler, zodat het verschil minder wordt. Dit geldt
des te meer daar de bestuursrechte'Uke procedure formeler is geworden. bijvoorbeeld door de
zogeheten bewijstrechter- en bewijsfuik-jurisprudentie, die er op neerkomt dat het een benadeelde
die laat met informatie soms erg mocilijk wordt gemaakt. Zie De Bock 2004. Overigens vindt de
Commissie Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrechtdatdezejurisprudentie moet
worden teruggedrongen, doordat deze de toegang tot de rechter belemmert. Ziehet Rapport'Toekomst
rechtsbescherming' 2004, p. 111 e.v. Ook zijn de administratieve beroepstermijnen kort en hard,
Dit is echter nodig vanwege de rechtszekerheid. Zie genoemd rapport, p. 35.

Art. 8:42 Awb.
Art. 8:75 lid 1 Awb. De benadeelde wordt pas in

de proceskosten veroordeeld, als hij kennelijk
onredelijk gebruik maakt van het procesrecht. Het is zelfs mogelijk dat een in het ongelijk gestelde
benadeelde zijn kosten krijgt vergoed, maar dat vereist wei een bijzonderc reden. Zie SchreuderVIasblom 2003, p. 301.
De rechtsbijstandskosten worden op basis van een puntenstelsel forfaitair vergoed (art. 2 Besluit
proceskosten bestuursrecht). Voor iedere punt wordt een bedrag vergoed van € 322. Voor een
beroepschrift ofverweerschrift wordttdn punt toegekend, evenals het verschijnen ter terechtzitting.
Voor de meeste overige proceshandelingen wordt 5 punt toegekend, bijvoorbeeld repliek, dupliek
of het buwonen van een getuigenverhoor. Afhankelijk van het gewicht van de zaak wordt een
wegingsfactor toegekend die varieert van zeer licht (0,25) tot zeer zwaar (2). Ook andere kosten
worden vergoed, bijvoorbeeld die betrekking hebben op meegebrachte of opgeroepen getuigen,
deskundigen, een deskundigenrapport, reis- en verblijfkosten van dc benadeelde, uittreksels uit
openbare registers, telegrammen en internationale telefoongesprekken. Zie Schreuder-Viasblom
2003, p. 304 e.v.
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Overigens dient de machtsongelijkheid bij perszaken wel in enige mate te worden
gerelativeerd. De berichtgeving heeft immers vaak betrekking op politici, bekende
Nederlanders, grotere ondernemingen en captains of industry. Anderzijds bestaat
ook in het bestuursrecht de tegenpartij regelmatig uit een grote onderneming met
veel kennis en middelen, terwijl de procedure voor haar hetzelfde is als voor de
(armlastige) particulier. Daarbij gaat berichtgeving regelmatig over verdachten
en slachtoffers van strafbaren feiten, doorsnee-burgers in amusementsprogramma's,
vrienden of bekenden van bekende Nederlanders, en minder draagkrachtige

bedrijven.
4.4

Schending

(fundamenteel) recht op een effectieve bescherming

Uit het bovenstaande blijkt dat de jure we\ degelijk een rechtsgang bestaat, maar
dat de benadeelde hier - vanwege de ongunstige kosten- en batenverhouding - de
facto weinig aan heeft. De rechtsbescherming is dus weinig effectief.

De aanspraak op een effectieve rechtsbescherming is een recht dat in beweging
lijkt. Zo stelde A-G Keus onlangs dat een dergelijke aanspraak zich meer en meer

als zelfstandig grondrecht is gaan ontwikkelen, ook voor zover andere (zo men
wil: triviale) belangen dan fundamentele rechten in het geding zijn.57 De A-G
onderbouwde zijn stelling onder andere door te wijzen op rechtspraak van het
Europese Hofvoor de Rechten van de Mens met betrekking tot art. 6 EVRM. Het
Hofheeft inderdaad bepaald dat niet alleen toegang tot de rechter dient te bestaan,
maar dat deze toegang ook effectief moet zijn ('effective right of access to the
courts').58 Om zulks te bewerkstelligen is soms nodig dat de overheid rechtsbijstand
financiert, de mogelijkheden om zelfte procederen uitbreidt (minder vaak verplichte
procesvertegenwoordiging) of de procedure vereenvoudigt, aldus het Hof in die

uitspraak. In deze zelfde lijn lijkt de jurisprudentie te liggen, waarbij het Hof
benadrukt dat het EVRM beoogt praktische en effectieve rechten te waarborgen,
59
in tegenstelling tot aanspraken die slechts theoretisch en illusoir zijn.
Verder beriep A-G Keus zich op art. 13 EVRM. Dit artikel geeft aanspraak
op een 'daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie'. Hoewel art. 13
EVRM in het verleden steeds terughoudend werd toegepast, lijkt de laatste jaren

57

Zie A-G Keus in zijn conclusie voor HR 2 mei 2003, N,/ 2004, 80 (Storms/Niessen). Overigens
ging het in deze zaak voornameluk om de vraag of de rechter al dan niet terecht een uitzendverbod
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EHRM 9 oktober 1979, N./ 1980,376 (Airey) Hierover onder andere: Heringa & Schokkenbroek
(EVRM R&(D, aant. 3.6.1.8.; Snijders, Ynzonides & Meijer 2002, nr. 38.
Recentelijk in het kader van de bescherming van de privacy (art. 8 EVRM) bijvoorbeeld: EHRM
24 juni 2004, NJ 2005,22 (Caroline von Hannover), EHRM 16 november 2004, NJ 2005, 344
(Moreno G6mez)

had opgelegd.
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een groter gewicht aan deze bepaling te worden toegekend.60 Overigens bestaat
enkel aanspraak op een daadwerkelijk rechtsmiddel indien een verdragsrecht

(bijvoorbeeld art. 8 EVRM) is geschonden. Er is dus geen sprake van een
zelfstandig grondrecht.
Ook wees de A-G Keus er op dat het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen in zaken met een communautaire dimensie een effectieve
rechtsbescherming als een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht heeft
aangeduid:' Het belang bij een effectieve rechtsbescherming was vervolgens in
de uitspraak van de Hoge Raad 66n van de argumenten om het gelijk van de
benadeelde te handhaven. Overigens had ook het hofte Amsterdam zijn beslissing
in deze zaak (mede) gebaseerd op dit belang.62
Andere aanwijzingen dat de aanspraak op een effectieve rechtsbescherming
in beweging is, zijn te vinden in het rapport 'Een nieuwe balans', verschenen in
het kader van de fundamentele herbezinning van het Nederlands burgerlijk
procesrecht (hierna: 'het Interimrapport').63 Zo wordt in het rapport voorgesteld
incasso-zaken te automatiseren (tenzij verweer), small claims af te handelen in
een afzonderlijke eenvoudige procedure en - in het algemeen - tot uitgangspunt
te verheffen dat efficient en effectief wordt geprocedeerd.
Overigens valt erzelfs iets voor te zeggen dat ook art. 10 EVRM de overheid
(positief) verplicht tot een verbeterde toegang. Blijft de toegang gebrekkig, dan
bestaat immers een kans op een toename van normoverschrijdingen en randverschijnselen, Hierdoor zou de pers aan geloofwaardigheid kunnen inboeten, zodat
zij haar maatschappelijke taak minder goed kan vervullen. Dit geldt des te meer
daar 'de media' vaak worden beschouwd als 66n geheel, zodat een deuk in het
imago van 'de slechten' wellicht mede leidt tot reputatieverlies van 'de goeden'.
4.5

Onvoldoende rechtsvorming

Door de gebrekkige toegang stappen benadeelden niet snel naar de rechter, laat
staan dat zij de procedure tot in cassatie doorvoeren. Dit heeft tot gevolg dat de
rechter niet vaak de gelegenheid wordt geboden het recht op het terrein van de
onrechtmatige openbaarmakingen te ontwikkelen.64 Hetjaar 2003 telde bijvoorbeeld
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Heringa & Schokkenbroek (EVRM R&(3, aant. 3.13. Barkhuyzen had al voor een dergelijke
ontwikkeling gepleit. Zie Barkhuyzen 1998

61

Ter onderbouwing van deze stelling verwees Keus naar Vermeulen 2001, p. 119.

62

Hof Amsterdam 12 juli 2001, Mediaforum 2001-10, nr. 39.
Asser, Groen & Vranken 2003. Voor reacties op het Interimrapport, zie onder andere: Hendrikse
& Jongbloed 2004; Ingelse 2004; Van Willigenburg & Tzankova 2005; NJB 2004, nr. 32.
Recent over het belang van rechtsontwikkeling, zie Asser, Groen & Vranken 2003, p. 37 e.v., 210

63

64

e.v en 264.
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slechts 46 gepubliceerde uitspraken (twee bij de Hoge Raad).65 Een dergelijk getal
vormt een schril contrast met de aantallen arbeids-, huur-, koopzaken, in 2003
respectievelijk 44,20 en 13 uitspraken alleen al bij de Hoge Raad.66
In het Interimrapport is nog eens gewezen op het grote belang van de
rechtsvormende taak van de rechter.67 Deze nadruk lijktterecht. Veel rechtersrecht
uit het verleden bleek zo zinvol dat het inmiddels is gecodificeerd. Bij het opstellen
van het huidige burgerlijke wetboek heeft de wetgever dan ook uitdrukkelijk
rechtsvormende taken toebedeeld aan de rechter, door veel open normen op te
nemen. Ook perszaken worden beoordeeld aan de hand van zo'n open norm, te
weten de zorgvuldigheidsnorm (art. 6:162 BW).
De gebrekkigheid van de rechtsvorming is mogelijk extra nadelig, doordat
het materiele recht op andere terreinen soms meer duidelijkheid lijkt te bieden,
denk aan de vele wettelijke bepalingen op het terrein van het huur-, arbeids- en
kooprecht. Dergelijke bepalingen ontbreken voor perszaken. Het richtsnoer hier

is dat de belangen van partijen moeten worden afgewogen aan de hand van de
omstandigheden van het geval, terwijl rekening wordt gehouden met de vrijheid
van meningsuiting enerzijds en het recht op bescherming van de reputatie en privacy
anderzijds. Hoewel dezenorm in de rechtspraak in enige mate is uitgewerkt, blijft
natuurlijk veel onduidelijk.68 Daar komt nog eens bij dat wel 19 rechtbanken en
53 kantongerechten bevoegd zijn om dit geringe aantal perszaken afte doen, zodat
de rechter vaak onwennig is69 en hierdoor wellicht minder aandacht heeft voor
rechtsvorming.70 De onduidelijkheid heeft met name tot gevolg dat de afloop van
een zaak soms moeilijk valt te voorspellen."
Dat rechters over dezelfde zaak verschillend kunnen oordelen blijkt onder andere

uit de procedures die edn van de zusjes van het voormalige zangduo Maywood
achtereenvolgens voerde bij de president van de rechtbank de Amsterdam, het hof
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Tenminste telde de rubriek 'Rechtspraak' van Mediaforum in dat jaar zoveel uitspraken over
onrechtmatige mededelingen en schendingen van portretrecht. Overigens lijkt dit aantal wel te stugen.
In 2004 telde de rubriek 52 van dit soort zaken, en het jaar daarop 74.

66

Gebaseerd op de kopjes in Jurisprudentie Online (JOL). In 2003 behandelde de Hoge Raad overigens
ook 12 zaken met betrekking tot beroepsaansprakelijkheid.
Asser, Groen & Vranken 2003, p. 37 e.v. en p. 227/228 (voorstellen hoe deze taak beter uit de verf
zou kunnen komen). Eerder in deze zin: Barendrecht 1998.
Over het nadeel van vage normen, zie Barendrecht 1992.
De 46 uitspraken van 2003 waren als volgt verdeeld: rechtbank Amsterdam: 21 zaken, hofAmsterdam
en rechtbank Zutphen: 4 zaken, hof Den Bosch: 3 zaken, Hoge Raad en de rechtbanken Rotterdam,
Den Haag, Haarlem en Alkmaar: 2 zaken, de rechtbanken Zwolle, Arnhem, Leeuwarden en Breda:
den zaak. Overigens komen de zaken nauwelijks voor de kantonrechter omdat vaak (mede) een
rectificatie wordt gevorderd.
Voor deze veronderstelling is des te meer aanleiding doordat rechtsvorming sowieso laag staat op
de agenda van feitenrechters, zie Bruinsma 2001, p. 1930.
Weinig heldere normen belemmeren niet alleen de toegang tot de rechter, maar ook het bereiken
van een rechtvaardig onderhandelingsresultaat. Hoc vager immers de regels, hoe eerder de
onderhandelingen worden beslist op basis van macht en bluf. Zie Barendrecht 2002, p. 297/298
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te Amsterdam (hoger beroep) en de rechtbank

Arnhem (bodemzaak).72 De inzet
was de al dan niet onrechtmatigheid van artikelen in Story waarin werd beweerd
dat Doetje en haar zusje een incestueuze lesbische relatie zouden hebben gehad,
terwijl bij ddn van de artikelen een naaktfoto van de 16-jarige Doetje was afgedrukt.
De bewering was gebaseerd op artikelen kort daarvoor in Privt en Weekend,
waarbij
de andere zuster als bron werd opgevoerd. Voorde publicatie in Storywas contact
opgenomen met Doetje, die het bestaan van een lesbische relatie met haar zuster

had ontkend. De naaktfoto was zo'n 30 jaar voorheen gepubliceerd in het
Apeldoornse Jongerenblad Anno Nu.
De president vond de publicaties niet onrechtmatig. De bewering was immers
gebaseerd op openbare bronnen, terwijl werd vermeld dat Doetje het bestaan van
de lesbische relatie ontkende. Daarbij was de foto eerder in de
openbaarheid
gebracht, zodat was toegestaan deze opnieuw te publiceren. Het hofvoer een geheel
andere koers Privden Weekendhaddende bewering gebaseerd op slechts 6dn bron,
te weten de zuster van Doetje, zodat Sto,y het bericht enkel verder had mogen
verspreiden als nader onderzoek de juistheid had bevestigd. Ook het publiceren
van de naaktfoto was onrechtmatig. Doetje was destijds minderjarigen de foto was
niet via haar zelf, maar haar vader in Anno Nu terechtgekomen. Story had niet
aannemelijk kunnen maken dat de vader destijds als wettelijk vertegenwoordiger
van Doetje toestemming voortoekomstige herpublicatieshad gegeven. Bij gebreke
hiervan had Story Doetje alsnog om toestemming moeten vragen. Het hof
veroordeelde Sto,y tot betaling van een schadevergoeding van € 4530.
In een bodemprocedure vorderde Story dit bedragterug. Derechtbank Arnhem
keek weer anders tegen de zaak aan. Story had zich gebaseerd op openbare bronnen,

terwijl Doetje - toen zij door Story over deze kwestie werd benaderd - niet had
verboden om het verhaal wereldkundig te maken. Vooral door dit laatste kreeg
Story min ofmeer een vrijbriefhaargangte gaan. De herpublicatie van de naaktfoto
was wei onrechtmatig, aangezien Story hiervoor expliciet om toestemming had
moeten vragen. De rechtbank wees een schadevergoeding toe van € 2265, zodat
Doetle een bedrag van gelijke hoogte aan Story moest terugbetalen (€ 4530 -

€2265=€2265).

Zoals hierboven al vastgesteld valt over de hoogte van de schadevergoeding op
voorhand ook weinig zinnigs te zeggen, aangezien deze eveneens wordt vastgesteld
aan de hand van de omstandigheden van het geval, terwijl de rechter meestal niet
aangeeft hoe zwaar iedere omstandigheid weegt (par. 2.3).
Zo blijft bijvoorbeeld onduidelijk waarom Paul de Leeuw voor de foto's waarop
hij met zijn zoontje is afgebeeld € 5000 ontving," terwijl Karin Bloemen voorhaar
naaktfoto's genoegen moest nemen met € 2.500.74 Kwalijk bij De Leeuw was dat
de foto's met een telelens waren genomen, terwijl hij zich in zijn woning bevond
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Pres. rechtbank Amsterdam 23 april 1998,

Mediaforum 1998-6, nr. 33, hofAmsterdam 10 september
1998, Mediaforum 1998-11/12, nr. 52; rechtbank Arnhem 22 februari 2001, Mediaforum 2001-4,

nr. 19.
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(vgl. art. 12 GW). Anderzijds hoefde ook Bloemen niet te verwachten dat foto's
werden gemaakt van haar bezoek aan een strand op Jamaica, terwijl unheimisch
is dat de foto's waarschijnlijk zijn gemaakt door een andere toerist, mogelijk ook
met een telelens. Daar komt nog eens bij dat de naakt-reportage was aangekondigd
op de voorpagina, met foto en al.
Ook valtmoeilijk te begrijpen waarom Ronald de Boer€ 6800 kreeg vanwege
de reputatieschade doordat hij met een naamgenoot werd verward die zich kritisch
had geuit over Guus Hiddink,is terwijl een wielrenner die twee maal ten onrechte
in verband werd gebracht met dopinggebruik slechts € 450 ontving. 76 In de eerste
zaak vond de president vooral de misleidende manier waarop het artikel was
aangekondigd kwalijk, namelijk op de voorpagina de kop 'Hdt Oranje-interview.
Wie vindt Guus Hiddink een lafaard?', terwijl in de inhoudsopgave werd vermeld
'Het Grote Ronald de Boer interview'.In het artikel liet De Boer zich kritisch uit
over zijn medespelers en Hiddink, terwijl pas aan het einde van het artikel werd
duidelijk gemaakt dat de uitspraken afkomstig waren van een sportmasseur te
Drommelen, die eveneens Ronald de Boer heette. Het lijkt echter waarschijnlijk
dat de wielrenner die door De Limburger van dopinggebruik werd beticht meer
in zijn reputatie werd geschaad dan Ronald de Boer, die zich enkel kritisch uitliet
over coach en medespelers. Daarbij maakte Panorama uiteindelijk in het artikel
zelf duidelijk dat de uitspraken niet afkomstig waren van de bekende voetballer.
Bovendien zijn de lezers van dit blad dergelijke grappen weI gewend, zodat een
deel wellicht bij het lezen van de aankondiging al dacht dat het om een grap zou
gaan. Mogelijk was de vergoeding aan De Boer zo hoog omdat de rechter hier een
preventieve werking aan toedichtte (art. 6:106 BW), maar dat blijkt niet uit het
vonnis. 77

De 'omstandigheden van het geval-benadering' in combinatie met het feit dat
rechters vaak onwennig zijn heeft wellicht ook in de hand gewerkt dat de rechter
soms wel erg voorzichtig omspringt met de entertainmentpers.78 Daar waar
helderheid zou kunnen worden verschaft, lijkt de rechter zich weI eens te
verschuilen achter de belangenafweging. Zo bood het bericht van Story over een
vermeende homoseksuele relatie tussen Overmars en Gordon de gelegenheid
duidelijk te maken of dergelijke intieme informatie Oberhaupt mag worden
gepubliceerd.79 De overweging dat publicatie van dit soort feiten gevoelig lag,
liet de rechter echter volgen door de overweging dat de bewering niet hard kon
worden gemaakt, om vervolgenste concluderen dat onrechtmatig was gehandeld.
Hierdoor bleefonduidelijk ofdergelijke publicaties -los van de al dan nietjuistheid
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Pres. rechtbank Amsterdam 11 juni 1998, KG 1998, 195 (De Boer/Panorama).

76

Pres rechtbank Maastricht 28 januari 1998, KG 1998, 81 (De Limburger).
Overigens liet de rechter in het midden ofde€ 6.800 voor De Boer materiele of immateriele schade
betrof, terwijl de € 450 voor de wielrenner een vergoeding voor immateriele schade betrof. Het
belang van dit mogelijke verschil is echter belrekkelijk. Voor een benadeelde maakt het niet uit
hoe de vergoeding heet, wei hoeveel hu er aan overhoudt.
Gezien het grote belang van de persvryheid valt deze voorzichtigheid overigens alleszins te begrijpen,
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Pres. rechtbank Amsterdam 2 mei 1996, KG 1996,
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- zijn toegestaan.80 Het gebrek aan helderheid klemt des te meer daar de rechter

hierover wel degelijk een opvatting blijkt te hebben. Als het moeilijk anders kan
oordeett de rechter regelmatig dat een bepaalde schending van de privacy niet is
toegestaan, denk aan de vraag of de publicatie van een zekere foto onrechtmatig
is:' Het lijkt voor de hand te liggen dat, als de foto's van Paul de Leeuw met zijn
zoontje onrechtmatig zijn, dit ook zou moeten gelden voor het al dan niet hebben
van een (homo) seksuele relatie.82 Zekerheid hieromtrent heeft de benadeelde echter
pas als de rechter zich duidelijk uitspreekt.
Overigens lijkt de recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens in de zaak van Caroline von Hannover de rechter een steuntje in de rug
te geven de privacy meer en duidelijker te beschermen als de publicatie slechts

dient." In deze zaak oordeelde het Hof dat zekere foto's
van Caroline - soms in hetgezelschap van kinderen ofvrienden - niet gepubliceerd
hadden mogen worden. De foto's betroffen onder andere privd aangelegenheden
in het openbaar, zoals paardrijden, boodschappen doen en het bezoeken van
restaurants. Het belang van de vrijheid van meningsuiting woog niet zwaar,
aangezien de foto's geen bijdrage leverden aan een debat over een publieke
aangelegenheid. Verder- en daargaat het hierom - overwoog hetHofdat hetDuitse
recht op een aantal punten te vaag is, waardoor een benadeelde op voorhand niet
goed kan inschatten of zijn privacy beschermd is of niet. Zo is in het Duitse recht
onvoldoende helder wanneer een benadeelde zich buitenshuis bevindt op een
'duidelijk kenbare afgezonderde plaats', waar hij een grotere bescherming geniet.
Ook het in het Duitse recht gemaakte onderscheid tussen de verschillende soorten
een amusementsbelang

public figures is onvoldoende duidelijk.

Het gebrek aan duidelijkheid heeft mogelijk ooktot gevolgdat door de media zelf
ontwikkelde gebruiken normatiefwerken. Zo lijken de media bij de berichtgeving
over strafrechtelijke zaken de grenzen van de bescherming van de privacy - stukje
bij beetje - te hebben opgeschoven. De rechter wordt regelmatig pas na vestiging
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In een zaak over een vermeende buitenechtelijke relatie van Ronald Koeman redeneert de rechter
op soortgelijke wuze, zie vzr. rechtbank Amsterdam 10 januari 2002, L/N AD8052 (Weekend/Koeman) Evenals bij het vermeende buitenechtelijke kind van Ron Brandsteder, zie vzr.
rechtbank Amsterdam 20 juni 2002, KG 2002, 179 (Brandsteder/Story) Waarschijnlijk wordt de
rechter tot een dergelijke wijze van redeneren verleid, doordat de benadeelde niet enkel voor het
anker van respect voor de privt-sfeer durft te gaan liggen, en dus ook ingaat op de vraag of de
beweringen steun vinden in de feiten. Dit belet de rechter echter niet om duideluk te maken of
dergelijke publicaties uberhaupt zijn toegestaan, bijvoorbeeld in een obiter dictum.
Overigens weegt de rechter vaak bukomende omstandigheden mee, waarover meer in Schuijt
COnrechtmatige Daad VID, aant. 126-134.
Bij de verge'Uking dient te worden gerealiseerd dat de foto's weliswaar onschuldig waren, maar
dat door middel van een telelens in het huis van de Leeuw waren genomen. De schending van de
privacy is dus ernstigerdan het op het eerste gezicht lijkt. Vgl. de onrechtmatigheid van de publicatic
van de foto's van het interieur van hetonderkomen van Willem Alexander en Maxima. Zie rechtbank
Amsterdam 25 februari 2004, LJN AO4371 (Willem Alexander en Maxima/Privi).
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van zo'n gebruik geconfronteerd met een benadeelde die het te ver vindt gaan.
Wellicht laat de rechter zich bij de beoordeling van een dergelijke zaak mede leiden
84
door het feit dat het gebruik inmiddels gemeengoed is.
Sommige schendingen van de reputatie ofprivacy komen zel fs helemaal niet

voor de rechter. Denk aan de schending van een gering belang, bijvoorbeeld
televisiebeelden die tonen hoe mensen reageren op een wielklem aan hun auto
(vaak kwaad natuurlijk).85 Bij dergelijke schendingen bestaat dus een extra groot
risico dat de rechtsontwikkeling achterblijft. Daar komt nog eens bij dat in
dergelijke gevallen de - door commercie ingegeven verleiding om grenzen te
overschrijden misschien wel erg groot wordt (hierna par. 4.7).
4.6

Gebrek preventieve werking

Door de gebrekkige toegang tot de rechter bestaan op het terrein van de onrechtmatige openbaarmakingen bovendien te weinig preventieve prikkels.86 De benadeelde
zal immers niet vaak procederen, waardoor de kans voor de media om te worden
'gepakt' gering is (par. 4.2). Het gebrek aan preventieve werking breekt op dit
terrein extra op, omdat de sancties de benadeelde sowieso niet veel opleveren (par.
2), terwijl het getroffen belang veelal van fundamentele aard is (art. 8 EVRM).
Voorkomen is dus beter dan genezen.
Overigens is de laatstejaren regelmatig op ditprobleem gewezen.87 Ook door
de media lijkt te worden onderkend dat er te weinig preventieve prikkels bestaan.
Zo heeft volgens de heer Ammerlaan (voormalig hoofdredacteur Algemeen

Dagblad) de 'buitengewoon milde rechterlijke macht' in de hand gewerkt dat
journalisten zich boven de wet hebben geplaatst.88 De heer J. Klaassen (voormalig
ombudsman De Folkskrant) verklaarde enige tijd geleden een gebrek in zorgvuldigheid aan de zijde van de krant door te wijzen op het feit dat in Nederland geen
claimcultuur bestaat. Hierdoor worden feiten minder goed geverifieerd dan in de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar deze cultuur wal bestaat, aldus
Klaassen.
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Er lijkt in ieder geval een psychologische drempel te bestaan om af te wijken van een gevestigd
gebruik, al is het maar omdat de rechter niet 'wereldvreemd' over wil komen.
Het openbaar maken van dergelijke beelden is niet steeds onrechtmatig, terwijl een eventuele
vergoeding hoe dan ook zeer laag zal zijn. Dit terwijl het voor de benadeelden toch heel vervelend
is om op zo'n manier op televisie te komen. Daar komt het machteloze gevoel nog eens bij, dat
de facto niet tegen dergelijkc openbaarmakingen kan worden opgetreden.
Over(het belang van) de preventieve werkingals functie van het aansprake'Ukheidsrecht, zieonder
andere: Werthe im 193 0, p . 20 e. v ,, Van Dam 1989, nrs . 1 5 7 e .v., Verheij 2002, p. 404, Barendrecht
20028. In de parlementaire geschiedenis van art. 6:106 BW wordt preventie als een nevenfunctie
van de immateriele schadevergoeding genoemd. Zie Parl. Gesch Boek 6, p 382 en 388.
Van Schaik 1999; Van der Heijden 2001 en - meer in het algemeen Kerkmeester 1998.
A. Maandag, 'Van een dagvaarding heb je snel geleerd', De Journalist, november 2002, p, 22.
J. Klaassen, 'Ook voor brieven geldt uiterste zorgvuldigheid', De Volkskrant d.d 19 april 2003
-
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4.7

Extra belang preventie: spectaculaire berichten en primeurs

Er is nog een reden waarom het gebrek aan preventieve prikkels op het terrein
van de onrechtmatige openbaarmakingen extra kwalijk is. De media willen zo
aantrekkelijk mogelijke berichtgeving, die afnemers en aanbesteders van
commercials of advertenties trekt. Zij hebben dus een groot (financieel) belang
bij spectaculaire berichten en primeurs.90 Hierdoor worden de media - waaronder
(individuele) journalisten die carritre wil maken - regelmatig verleid een bericht
van een kop of promo te voorzien die de lading niet dekt, onvoldoende diepgaand
onderzoek naar de feiten te doen, de grenzen van de bescherming van de privacy
op te rekken (hoe intiemer, hoe smeurger) ofonvoldoende genuanceerd te berichten.
Door deze verleidingen bestaat een groter risico dat de media minder zorgvuldig

omgaan met de belangen van individuen. Het belang bij preventieve prikkels op
het terrein van de onrechtmatige openbaarmakingen is dus extra groot.

Overigens verschilt de mate waarin de media gebaat zijn bij een zo
aantrekkelijk mogelijk product per soort persorgaan. Zo is dit belang groot bij de
entertainmentbladen en de met elkaar vergelijkbare programma's van de
(commerciele) omroepen. De concurrentie op deze terreinen is immers heftig.
Daarentegen lijkt het belang voor kranten minder. Iedere krant heeft immers een
eigen - redelijk vast - publiek." Een ander verschil is dat de commerciele omroepen
en de pers een direct financieel belang hebben bij zo aantrekkelijk mogelijke
berichtgeving, terwijl dit belang bij de publiekeomroepen indirect is (en hierdoor
waarschijnlijk minder groot).
Een direct financieel belang is niet of nauwelijks aanwezig, omdat de publieke
omroepen voor een groot deel met publieke middelen worden gefinancierd. Op
indirecte wijze hebben de publieke omroepen echter weI degelijk een financieel
belang bij zo aantrekkelijk mogelijke producten. Zo zijn de publieke omroepen
gebaat bij behoud (ofgroei) van het huidige marktaandeel kijkers en luisteraars.
Wordt het marktaandeel (structureel) kleiner. dan profiteert immers een geringer

90

Vgl. RMO 'Medialogica' 2003. in dit door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (een

91

onafhankelijk en strategisch adviesorgaan van de regering) uitgebrachte rapport komen de kenmerken
van de huidige berichtgeving aan de orde (p. 33 e.v.). Een aantal van deze kenmerken bevestigt
de juistheid van de bewering dat de huidige berichtgeving (mede) wordt gekarakterisecrd door
spectaculaire berichtgevingen primeurtjes. Allereerst het kenmerk snelheid. Hierdoor wordt immers
de jacht op primeurs versterkt. Daarnaast het kenmerkt 'framing', waardoor het nieuws in vaste
interpretatiesschema's wordt gebracht, bijvoorbeeld een conflict tussen personen of een race naar
de macht. Framing werkt in de hand dat vooral conflicten en tegenstellingen worden belicht. Door
de feiten op een dergelijke wijze weerte geven, wordt de berichtgeving spectaculairder. Tot slot
het kenmerk personalisering. Als gevolg hiervan staan emoties en persoonlijkheden meer centraal,
bijvoorbeeld winst ofverlies, dan wei schuldvragen (lag het nu aan Heinsbroek of aan Bomhoff?)
Ook deze wijze van het verslaan van feiten werkt in de hand dat de berichtgeving spectaculairder
wordt.
Bardoel & Van Cuilenburg 2003, p. 163 e v. (met name p. 184/185).
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deel van de bevolking van deze voorziening, hetgeen de overheidertoe zou kunnen
brengen minder middelen ter beschikking te stellen. Daarnaast heeft iedere
omroepvereniging apart een belang bij zo aantrekkelijk mogelijke (eigen) producten.
omdat vooreen erkenning(en dus financiering) een minimum aantal leden is vereist

Voorts is
(voor een definitieve erkenning 300.000 leden, zie art. 31 Mediawet).
en
luisteraars
veel
mogelijk kijkers
het voor de publieke omroepen belangrijk zo
te trekken, omdat hierdoor meer inkomsten uit commercials worden gegenereerd.
Door middel van deze inkomsten worden de publieke omroepen immers deels
92
gefinancierd.

4.8

Tegenargumenten

Natuurlijk bestaan ook argumenten die juist pleiten tegen het verbeteren van de

een gering belang
toegang tot de rechter, bijvoorbeeld dat in andere zaken met
dit laatste juist
Hoewel
is.
vaak
eveneens
de kosten- en batenanalyse
ongunstig
andere zaken
die
is, lijkt echter meer voor de hand te liggen de toegang ook voor
blijven.93 Daarbij is de
te verbeteren, dan te redeneren dat alles maar zo moet
mogelijk wel iets beter
vorderingen
geringe
sommige
toegang tot de rechter voor
dan in perszaken. Zo wordt een consumenten-, huur of arbeidsprocedure meestal
gevoerd bij de (laagdrempelige) kantonrechter,94 waardoor geen advocaat hoeft
te worden ingeschakeld. De benadeelde mag dus zelfprocederen ofeen goedkope
rechtsbijstandsverlener inschakelen:5 Daarbij bestaat voor consumentenzaken

steeds vaker een geschillencommissie.
Een ander tegenargument is dat de rechtsnood in perszaken niet hoog zou
minder zwaar wegen
zijn, met name zouden de reputatie en privacy per definitie
dan belangen als fysieke integriteit, werk en wonen. In deze redenering lijkt op
te zitten. Sommige door de pers toegebrachte schades
het eerste

gezieht wel iets

zijn inderdaad gering, in welk geval een perfecte toegang tot de rechter minder
eterreinen minder ernstige
nodig is. Aan de andere kant komen ook op voornoemd
een
een
vergoeding voor een enkele
gebroken arm,
ongemakken voor, denk aan
niet-genoten vakantiedag of een slecht sluitend raam (onderhoud gehuurde). Dit
terwijl de schades die persorganen aanrichten soms heel ernstig kunnen zijn, denk
aan een geknakte reputatie die het leven van het slachtoffer en zijn gezin beheerst,
zowel zakelijk als priv6. Hetzelfde geldt voor intensieve berichtgeving over het
in
privt-leven van een bekende Nederlander, die vooral mindere tijden hard kan

92
93
94

95

Kabel 2000, p. 123,133 en 139.
Wellicht zijn enkele voorstellen uit dit boek breder toepasbaar.
wordt gevorderd. Daarbij hebben
In perszaken is dit vaak nietmogelijk omdatmede een rectificatie
kantonrechters weinig ervaring met perszaken, waardoor sowieso minder verstandig lijkt ze een
dergelijke zaak voor te leggen.
rs en
Denk onder onder andere aan gemachtigden van de vakbonden (arbeidszaken), deurwaarde
de vele juridische adviesbureaus.
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aankomen. Uit de Geschilbeslechtingsdelta 2003 blijkt dan ook
dat de benadeelde
het aangedane leed als ernstig ervaart, tenminste bij smaad en laster. 96

Voorts zou kunnen worden betoogd dat een verbeterde toegang
tot de rechter
de vrijheid van meningsuiting in gevaar brengt, en dus achterwege zou moeten
blijven. Strikt genomen lijkt deze redenering onzuiver. Een ieder heeft immers
recht op een goede toegang tot de rechter (art. 6 EVRM), zeker wanneer een
grondrecht in het geding is, zoals de privacy (art. 8 en 13 EVRM).97 De pers dient
het verbeteren van de toegang tot de rechter in beginsel dus te
gedogen. Anderzijds
valt niet te ontkennen dat een extreem goede toegang tot de rechter wel
degelijk
een ontoelaatbaar verkillend effect kan hebben, met name wanneer veel
onzinnige
claims zouden worden aangezogen. De balans mag dus zekerniet doorslaan
(hierna

par. 5).

Verder zou kunnen worden aangevoerd dat de gebrekkige

toegang tot de rechter
op ditterrein niet zo kwalijk is, omdat de media met name berichten over zogeheten
'public figures', zoals politici, artiesten, captains ofindustry en andere bekendheden. Public figures dienen zich immers eerder dan doorsnee-bu
rgers een schending
van de privacy en reputatie te laten welgevallen, en kunnen zich gemakkelijker
via de media verdedigen.98 Voor public figures zou dus minder belangrijk zijn dat
de rechtsbescherming op dit terrein effectief is.
Deze redenering lijkt echter spaak te lopen. De reputatie en privacy worden
weliswaar minder beschermd, maar public figures zijn niet vogelvrij.
Enjuist omdat
de beschermingsomvang minder is, dient dat deel van de privacy en reputatie dat
w61 moet worden gerespecteerd, effectiefte worden
beschermd. Daar komt nog
eens bij dat juist de public figure erg kwetsbaar is voor berichtgeving, denk aan
publicaties over het functioneren van een minister. Bovendien staat de public figure
door zijn afhankelijkheid van de media zwakker bij een eventueel
geschil.
Overigens is het doordie kwetsbaarheid ook minderaantrekkelijk om politicus,
captain of industry ofartiest te worden. Blijft de toegang tot de rechter gebrekkig,
96

Van Velthoven & Ter Voert 2004, p. 206-208. Slachtoffers van smaad en laster
scoren op een schaal
van 1 (probleem hield betrokkene in het geheel niet bezig) tot 5
(betrokkene werd volledig door
het probleem in beslag genomen) gemiddeld een 3,8. Een vergelijkbare score werd aangetroffen
bij problemen met gezondheid vanwege werk/ongeluk (3,9); lastig gevallen, mishandeling of misbruik
buiten de familiekring (3,8); disciplinaire maatregelen op het werk,

bijvoorbeeld schorsing (3,8);

97

98

verlies van de baan, buvoorbeeld gedwongen ontslag ofeen afvloeiingsregeling (3,9). De gemiddelde
score van de mate waarin de verschillende kwestics als een probleem werden ervaren
bedroeg 3,3.
In een recente verklaring benadrukte de Raad van Europa dan ook dat uitoefening van de vrijheid
van meningsuiting gepaard gaat met verplichtingen en
verantwoordelijkheid, en dat het recht kan
worden beperktom een juiste balans met andere rechten te bereiken. Zie de 'Declaration on freedom
of political debate in the media' van 12 februari 2004.
Over de bijzondere positie van de 'public figure', die overigens ook geldt in geval van
schending
van de reputatie, zie onder andere EHRM 8 juli 1986,
N./ 1987,901 (Lingens), HR 4 maart 1988,
NJ 1989,361 (Kinderen prinses Irene)·,HR 6januari 1995, N./1995,
422 (Van Gasteren/het Paroof),

Schuijt (Onrechtmatige daad VII'), aant. 73; Schuijt 1990; Peters 1981. Peters 2003.
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dan zullen goede kandidaten dergelijke functies mogelijk minder snel willen
bekleden, waardoor moet worden teruggevallen op het tweede garnituur. Ook

branden goede functionarissen wellicht eerder af. Dergelijke neveneffecten zijn
schadelijk voor onze democratie. Hierop voortbordurend valt zelfs aan te voeren
dat juist public figures aanspraak maken op een effectief rechtsmiddel. Doordat
een public figure een aanzienlijke maatschappelijke bijdrage levert, past het niet
hem geringer te beschermen dan de doorsnee-burger, die vaak minder bijdraagt.

Een ander argument waarom de toegang voor public figures geen verbetering
zou behoeven, is dat zij vaak redelijk bemiddeld zijn en dus minder last hebben

van de kosten. Dit blijkt echter niet altijd het geval, denk aan lokale politici en
minder renderende, ofaan lager waI geraakte, artiesten. Daarbij gaat dit argument,
indien en voor zover het valide is, ook op voor vermogende doorsnee burgers,
waarover hierna meer in hoofdstuk 4.
4.9

Conclusie

Uit het bovenstaande blijkt dat het voor de benadeelde - de kosten en (onzekere)
baten afwegend - meestal niet verantwoord is om naar de rechter te stappen. De
benadeelde heeft dus een gebrekkige toegang tot compensatie. Hierdoor is de
rechtspositie van de benadeelde niet in balans met die van de media. Bovendien

wordt het (fundamentele) recht op een effectieve rechtsbescherming geschonden.
Daarnaast wordt het recht onvoldoende ontwikkeld. Verder bestaan er door de
gebrekkige bescherming onvoldoende preventieve prikkels, terwijl die juist op
dit terrein extra nodig zijn. Er is dus alle reden om de rechtspositie van de
benadeelde te verbeteren.
Recent is de zwakke rechtspositie van de benadeelde in een perszaak door
100
mij beschreven.w Inmiddels lijkt dit punt te worden erkend door het kabinet,
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,"' en -voor zover naar buiten
toe kenbaar - een enkele journalisti02 en rechter.'03
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid beveelt de regering zelfs
expliciet aan om onderzoek te (laten) doen naar de vraag hoe de rechtspositie van
een benadeelde in een perszaak kan worden versterkt. Het kabinet heeft nog niet
op deze aanbeveling gereageerd, maar in zijn reactie op het rapport'Medialogica'
van de Raad voorde Maatschappelijke Ontwikkeling kekde regeringnognietzover.
Weliswaar erkende het kabinet dat de toegang tot de rechter niet optimaal is, maar
hij lijkt hiervoor als oplossing aan te dragen dat de burger dan maar naar de Raad

99
100
101

Van Harinxma 2003
'Kabinetsreactie op adviezen RMO en ROB over politiek en media', van 12 juli 2004, p. 10/l l.
WRR focus op functies 2005, p. 140.

NRC Handelsblad 1

november 2003.

102

E. Etty, 'Ratten en recht',

103

A-G Spier voor HR 23 april 2004, UN AO 3164.
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voorde Journalistiekmoet stappen.'w Mocht het kabinet dit inderdaad zo bedoelen,
dan staat dit standpunt mogelijk op gespannen voet met (de gedachte achter) een
recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. '0' In deze
uitspraak werd geoordeeld dat klachtinstanties in de mediasector die niet de
bevoegdheid hebben om schadevergoeding toe te wijzen, geen daadwerkelijk
rechtsmiddel vormen in ditzin van art. 13 EVRM. Bij dit oordeel speelde natuurlijk
ook een rol dat de zaak zich voordeed in Engeland, waar de weg naar de rechter
bij een privacyschending niet altijd open staat. Maar voor een benadeelde maakt
het eigenlijk geen verschil of de weg naar de rechter de jure niet openstaat, dan
wei de facto, omdat de kosten niet opwegen tegen de baten.

5

Rekening houden met persvrijheid

Er van uitgaande dat de effectiviteit van de rechtsbescherming van de benadeelde
moet worden verbeterd, komt de vraag op hoe - en in welke mate - verbetering
mogelijk en gewenst is. Bij het beantwoorden van deze vraag dient er rekening
mee gehouden te worden dat het aanscherpen van de effectiviteit gevoelig ligt
De beoordeling van onrechtmatige openbaarmakingen speelt zich immers aftegen
de achtergrond van het(fundamentele) recht op vrijheid van meningsuiting.'06 En
verbeteringen in de rechtspositie van de benadeelden, zullen (deels) ten koste gaan
van de rechtspositie van de media. 107 In zo'n geval wordt de vrijheid van

meningsuiting dus (verder) beperkt. Uit art. 101id 2 EVRM volgtdat het beperken
van de vrijheid van meningsuiting enkel mogelijk is, als zulks 'in een democratische
samenleving noodzakelijk' is.'08 Van voorstellen tot verbetering van de rechtsbescherming van de benadeeldedie de vrijheid van meningsuiting belemmeren, dient
dus te worden nagegaan of deze in een democratische samenleving noodzakelijk
zij n.

Gewoonlijk toetst het Europese Hof aan de hand van drie vereisten of een
beperking noodzakelijk is in de zin van art. 10 lid 2. Zo gaat het Hof na of voor
de beperking een dringende maatschappelijke behoefte ('pressing social need')
bestaat, de beperking evenredig is aan het te beschermen belang (in casu: de
reputatie en privacy van de benadeelde) en de gronden om de beperking te

104

Zie de 'Kabinetsreactie op adviezen RMO en ROB over politiek en media' van 12 juli 2004, p
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EHRM 28 januari 2003 (Peck), appl. nr. 00044647/98, te vinden op www. echr. coe. mt.
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Zie noot 11.

10/11.

108

Dit hoeft natuurlijk niet altud het geval te zijn. Er zijn ook situaties denkbaar waarin niet alleen
de positie van de benadeelde wordt verbeterd, maar ook die van de media (win/win)
Een absolute noodzaak is niet vereist, maar het (slechts) nuttig, redelijk of wenselijk zijn van de
beperking is onvoldoende. Voor de andere drie vereisten voor de rechtsgeldigheid van een beperking
van art. 101id 2 EVRM, zie Schuijt (Onrechtmatige daad Vib, aant. 8 e.v.lk laat deze andere drie
vereisten in dit hoofdstuk onbesproken.
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rechtvaardigen relevant en toereikend ('relevant and sufficient') zijn. '09 De
noodzakelijkheidstoets komt er in essentie op neer dat wordt afgewogen welk
belangde doorslag behoort te geven, het belangdat met de beperking wordt gediend
of het met de vrijheid van meningsuiting gediende belang. Niet alleen de aard en
het gewicht van de achterliggende belangen zijn relevant, maar ook het beginsel
dat het een democratische samenleving past zijn burgers een adequate en effectieve
rechtsbescherming te bieden."0 Het feit dat van dit laatste geen sprake is op het
terrein van de onrechtmatige openbaarmakingen dient dus in de afwegingte worden

betrokken.
Het belang van de vrijheid van meningsuiting weegt het Europese Hof in
de regel zwaar, zeker als de media zich er op beroepen. Van een beperking kan
immers een 'chilling effect' uitgaan op het handelen van de media, waardoor zij
'
niet goed hun - zo belangrijke - rol als waakhond van de maatschappij' kunnen

vervullen."' Ook mededelingen die choqueren, grieven of verontrusten worden
in beginsel beschermd.' 12 Waardeoordelen genieten een grotere bescherming dan

feitelijke beweringen.113 Vooral ten aanzien van politieke kwesties en andere zaken
van publiekbelang mogen de media niet snel worden belemmerd.'14 Politici dienen
ten aanzien van geuite kritiek, gezien hun functie in een democratie, dus een grotere
tolerantie op te brengen dan een doorsnee burger.' 15 In het verlengde hiervan ligt

dat bij de beoordeling van een openbaarmaking een fundamenteel onderscheid
moet worden gemaakttussen bijdragen aan een politiek ofmaatschappelijk debat

109

EHRM 7 december 1976, NJ 1978, 236 (Handyside)

Aldus A-G Keus inzijnconclusiebij HR 2 mei 2003, NJ 2004,80 (Storms/Niessen).
Zie over de jurisprudentie van het Europese Hof met betrekking tot art. 10 EVRM onder andere:
Van Dijk & Van Hoof 1998, p. 557 e.v.; Nieuwenhuis 1997, p. 324 e.v.; Schokkenbroek 1996,
p. 373 e.v., Voorhoof 1994; Voorhoof 1995, Voorhoof 1999; Voorhoof 19998, Voorhoof 2004;
Voorhoof 2004a.
112 EHRM 7 december 1976, NJ 1978,236 (Handyside)·, EHRM 26 november 1991, N,/ 1992,457
(Spycatcher), EHRM 25juni 1992, AA 1993,p. 687 (Thorgeirson), EHRM 26 april 1995, N,/ 1996,

110
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491 (Prager & Oberschlick).
Waardeoordelen zon immers nict vatbaar voor bewijs. Zie EHRM 8 juli 1986, NJ 1987,901
(Lingens). Te grove bewoordingen zun echter niet toegestaan. Zie EHRM 6 februari 2001, NJ 2002,
158 (Tammer). Daarnaast dient voor een (excessief) waardeoordeel wei voldoende feitelijke basis
te bestaan. Zie EHRM 28 augustus 1992, NJ 1994, 103 (Schwabe), EHRM 1 juli 1997, NJ 1999,
109 (Oberschlick 14, EHRM 24 februari 1998, NJ 1998, 360 (De Haes & Gusels), EHRM 25
november 1999, NJ 2001, 63 (Nilsen & Johnsenl, EHRM 6 mei 2003, Mediaforum 2003-6, nr
28 (Perna); EHRM 13 november 2003, N./ 2004,338 (Scharsachen News Verlagsgesellschaft),
EHRM 17 december 2004, NJ 2005, 369 (Pedersen en Baadsgaarch. Overigens is het niet
gemakkelijk een onderscheid te maken tussen een feitelijk bewering en een waardeoordeel.
114 EHRM 8 juli 1986, N,/1987,901 (Lingens). EHRM 23 mei 1991, NJ 1992,456 (Oberschlick 4,
EHRM 23 april 1992, NJ 1994, 102 (Castells), EHRM 25juni 1992, AA 1993,p. 687 (Thorgeirson).
EHRM 23 september 1994, NJ 1995,387 Uersildy, EHRM 20 mei 1999, N./2001,64 (Bladet Tromso
& Stensaas), EHRM 4 december 2003, N./ 2005, 176 (Gundu:).
115 EliRM 8 juli 1986, NJ 1987,901 (Lingens). Leden van de regering genieten een nog geringere
bescherming. Zie EHRM 23 april 1992, NJ 1994, 102 (Caste I Is). Beledigingen betreffende het
privt-leven hoeftde politicusechter minder snel te gedogen, zckerals datgeen punt van een openbare
discussie is. Zie EHRM 6 februari 2001, N./2002,158 (Tammer).
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enerzijds, en openbaarmakingen die er enkel toe strekken de nieuwsgierigheid
van een zeker publiek naar het privt-leven van de benadeelde te bevredigen, aldus

het Hof in de hierboven al besproken zaak van Caroline von Hannover. Wordt
slechts de nieuwsgierigheid bevredigd, dan is een beperking van de persvrijheid
eerder toegestaan, zeker wanneer de benadeelde geen officiele functie vervult,

in tegenstelling tot bijvoorbeeld politici.
Volgens Dommering heeft de (roddel) pers met de zaak van Caroline von Hannover
een behoorlijk blauw oog opgelopen.'16 Overigens kwam de wending van het
Europese Hof in de zaak van Caroline von Hannover niet geheel onverwacht. In
2003 had het Europese Hoftwee klachten van Socitti Prima Presse in soortgelijke
zaken niet ontvankelijk verklaard. "' In de ene zaak ging het om een suggestie in
het blad 'Voici' dat Johnny Halliday huwelijksmoeilijkheden ondervond, in de
andere om een publicatiein hetzel fde blad overeen vakantie van een Mademoiselle
V.D., een franse actrice. In beide zaken redeneerde het Hof op soortgelijke wijze
als in de zaak van Caroline von Hannover, namelijk dat de publicaties enkel tot
dod hadden de nieuwsgierigheid van het publiek naar het privt-leven van de
artiesten te bevredigen, terwill ze niet bijdroegen aan een publiek debat.

Wat betreft de methode van berichtgevinggenieten de media een grote vrijheid.'18

Wel moet er

-

afhankelijk van de omstandigheden van het geval - adequaat
onderzoek naarde feiten worden gedaan: 19 Wordt een ernstige beschuldiging geuit,
dan moet de persoon soms op voorhand in de gelegenheid worden gesteld
commentaar te geven. Handelen de media echter te goeder trouw en leveren ze in overeenstemming met de journalistieke normen - betrouwbare en precieze
informatie, dan is de bescherminggroot.120 Wordt de beroepsethiek minder in acht
genomen, dan geldt het tegenovergestelde. Bij het uiten van een beschuldiging
dienen de media ook rekening te houden met de presumptio innocentiae, volgens
welk beginsel iemand wordt verondersteld geen strafbaar feitte hebben gepleegd,
totdat het tegendeel vaststaat (art. 6 lid 2 EVRM).121
116

Zie zijn annotatie onder EHRM 24 juni 2004, NJ 2005, 22 (Caroline von Hannover).Zie over dit
arrest ook de annotatie van Schuijt in Mediaforum - 1/8, ni. 21. Voor een uiteenzetting van het
publieke belang en de privacy in de jurisprudentie van het Europese Hof terzake art. 10 EVRM,
zie Nieuwenhuis 2003.
117 EHRM 1 juli 2003, www.echr. coe. int (appl. no. 66910/01 en 712612/01).
118 EHRM 23 september 1994,NJ 1995,387 Wersildy, EHRM 20 mei 1999, NJ2001,64 (Bladet Tromso
& Stensaas), EHRM 11 januari 2000, Med,aforum 2000-3, nr. 14 (News Verlag), EHRM 29 maart
2001, NJ 2002, 159 (Thoma).
119 EHRM 26 april 1995, NJ 1996,497 (Prager & Oberschlick).
120 Zie EHRM 26 april 1995, N./1996,497 (Prager & Oberschlick), EHRM 20 mei 1999, Mediaforum
1999-9, nr. 42 (Bladet Tromso & Stensaas), EHRM 21 januari 1999, NJ 1999, 713 (Fressoz en
Roire); EHRM 29 maart 2001, A.fediaforum 2001-5, nr. 23 (Thoma); EHRM 25 juni 2002,
Mediaforum 2002-10, nr. 36 (Colombani), EHRM 6 mei 2003, Medi«forum 2003-6, nr. 28(Perna),
EHRM 1 7 december 2004, N./2005,3 69 (Pedersen en Baadsgaarch, EHRM 7 mei 2002, NJ 2004,
331 (Mc Vicar).
121
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17 december 2004, NJ 2005,369 (Pedersen en Baadsgaard).
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Overigens gunt het Europese Hofde nationale autoriteiten bij de toepassing
van art. 10 lid 2 EVRM soms een zekere beoordelingsvrijheid ('margin of
appreciation').122 De nationale autoriteiten kennen immers de plaatselijke situatie
en zijn dus beter in staat om te beoordelen of een beperking noodzakelijk is of
niet. 123 Maakt een uitlating evenwel deel uit van een politieke ofpublieke discussie,
dan is de beoordelingsvrijheid gering. Een dergelijke discussie wordt immers binnen
alle Europese democratieen op dezelfde (hoge) waarde geschat. De toets aan lid

2 kan in een dergelijk geval prima door het Hof zelf worden uitgevoerd. Als het
onderwerp van de openbaarmaking echter een commerciele kwestie betreft hebben
de nationale autoriteiten volgens het Europese Hof meer ruimte een beperking
aan te brengen.124 De regels op een dergelijk terrein verschillen immers per lidstaat,
zodat de nationale autoriteiten (lees: de rechter) beter in staat zijn de betrokken
belangen te wegen. Ook ten aanzien van dejuiste hoogte van de schadevergoeding
kunnen de opvattingen per lidstaat verschillen, aldus het Hof.125 Wat dit betreft
bestaat dus eveneens een ruimere beoordelingsvrijheid.
Tegenover de vrijheid van meningsuiting staan de belangen van de benadeelde,
te weten het (fundamentele) recht op bescherming van de privacy en reputatie.
Deze belangen wegen eveneens zwaar, zij het dat ook hier een onderscheid dient
te worden gemaakt naar gelang de mate waarin de belangen worden geschonden.
Zo ligt een bericht over een (vermeend) buitenechtelijk kind van bijvoorbeeld een bekende Nederlander privacy-gevoeliger, dan de bewering dat deze wel eens
ruzie maakt met zijn vrouw.
Ook de beperking zelfspeelt een rol binnen de belangenafweging. Relevant
zijn de aard, mate en effectiviteit van de beperking:26 Daarnaast mag de beperking

niet verder gaan dan nodig is om het doel te bereiken. Preventieve beperkingen
zijn niet snel toegestaan:27 Ook speelt een rol of minder drastische alternatieven
mogelijk zijn (subsidiariteit).128 Een (zeer) hoge schadevergoeding vanwege

122

Voor informatie over de margin of appreciation (ook in relatie tot de media), zie onder andere Van
Dijk & Van Hoof 1998, p. 82 e.v., Nieuwenhuis 1997, p. 334/335, Schokkenbroek 1996, p. 201
e.v.

123 Nieuwenhuis 1997, p. 334 e.v

124 EHRM 20 november 1989, NJ 1991, 738 (Markt-Intern). Ret ging in deze zaak om een
openbaarmaking over een ontevreden klant van een postorderbedrijf. Overigens is de beoordelingsruimte die het Hof in deze uitspraak aan de lidstaten liet niet onomstreden. Zodra de commerciele
kwestie een publiek belang raakt, zoals de gezondheidszorg, wordt de beoordelingsruimte van de
lidstaten weer minder. Zie EHRM 25 augustus 1998, NJ 1999, 712 (Herter). Voor meer over de
beoordelingsvrijheid, zie EHRM 23 juni 1994, NJ 1995, 365 (Jacubowskly, EHRM 24 februari
1994, NJ 1994,518 (Casado Coca)·, EHRM 20 mei 1998, NJ 1999, 711 (Schopfer)

125 EHRM 13 juli 1995,NJ 1996,544 (Miloslavski), EHRM 16 juni 2005, www.echr.coe.Int

(appl

no.

126

55120/00) (Independent News and media)
Nieuwenhuis 1997, p. 332/333.

127 EHRM 26 november 1991, NJ 1992, 457 (Spycatcher); EHRM 17 juli 2001, NJ 2002, 444
128

(Association Ekin). EHRM 18 mei 2004, NJ 2005, 401 (Plon (Socute)).
Schokkenbroek 1996, p. 197 e.v. (met name p. 201).
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reputatieschade kan onevenredig zijn, met name als de rechterlijke controle op
een dergelijke hoge vergoeding niet voldoet. 129

Overigens dient te worden bedacht dat het huidige burgerlijke (proces)recht
de vrijheid van meningsuiting sowieso al beperkt, en dat zulks breed wordt
geaccepteerd. Het beperken van de vrijheid van meningsuiting is dus niets nieuws,
maar gebeurt al lang. Daarnaast mag niet uit het oog worden verloren dat de
verbeteringen mede beogen de media in voldoende mate te prikkelen zich aan de
(zorgvuldigheids)normen te houden.

6

Hoe dit onderzoek te vervolgen?

In het kader van een onderzoek naar de vraag hoe de toegang tot het recht in
perszaken zou kunnen worden verbeterd lijkt zinvol zoveel mogelijk (reele)
verbeter-opties op een rij te zetten, waaruit vervolgens de meest geschikte zouden
kunnen worden gekozen. in hoofdstuk 1 heb ik uitvoerig beschreven hoe deze
vraag zou kunnen worden onderzocht, en volgens welke criteria de verbeter-opties
zouden kunnen worden beoordeeld. De lezer die dit niet meer helder voor ogen
staat, zou de desbetreffende paragaaf kunnen herlezen. 130
In hoofdstuk 3 zoek ik de opties vooral in de buitengerechtelijke hoek, met
name de zelfregulering. Vervolgens ga ik na hoe de eerste lijnshulp, de preprocessuele middelen, de rechtshulp en de procedure bij de civiele rechter zouden kunnen

worden verbeterd (hoofdstuk 4). Dan loop ik de sancties na waarbij de meeste
kansen op verbetering aanwezig lijken, te weten de rectificatie, de vergoeding van
inkomensschade en de immateriele vergoeding (respectievelijk de hoofdstukken
5,6 en 7). In hoofdstuk 7 wordt ook ingegaan op de eventuele wenselijkheid van
winstafdracht (art. 6:104 BW) en punitive damages. Bij de rectificatie ga ik mede
in op de vraag of een recht op antwoord als verbeter-optie valt te overwegen
(hoofdstuk 5). In de afzonderlijke hoofdstukken wordt de rechtvaardiging voor
verbetering van het desbetreffende middel soms nader gemotiveerd, in aanvulling
op de probleemanalyse van het onderhavige hoofdstuk. Ieder hoofstuk eindigt met
een eerste aanzet voor de beoordeling van de afzonderlijke verbeter-opties aan
de hand van de hierboven vermelde criteria. In het laatste hoofdstuk zet ik alle
aangedragen opties tezamen op een rij (hoofdstuk 8).

129 EHRM 13 juli 1995, NJ 1996,544 (Miloslavski), EHRM 16 juni 2005, www.echr.coe.int

130
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no. 55120/00) (Independent News and media).
Hieronder geef ik een samenvatting van de

(appl.

beschrijving van de onderzoeksmethoden en
beoordelingscriteria, zoals aan de orde gesteld in hoofdstuk 1, par. 2. De lezer die hetaldaar vermelde
niet meer helder voor de geest staat en uitvoerig(er) wil worden geinformeerd, zou ook die paragraaf
in plaats van de onderhavige par. 6 kunnen lezen.

Toegang tot het recht in perszaken

Overigens gaat hoofdstuk 3 (zelfregulering) niet alleen over de checks and
balances terzake het respecteren van individuele belangen, maar ook terzake de
door de media te leveren kwaliteit, bijvoorbeeld het brengen van juiste en
evenwichtige berichtgeving. Deze invalshoek lijkt op het eerste gezicht niet te
passen bij de probleemstelling en de andere hoofdstukken uit het boek. Bij een
nadere beschouwing blijkt echter mogelijk samenhang te bestaan tussen het
respecteren van de privacy en de reputatie en de kwaliteit van berichtgeving. Zo
schendt een diffamerend bericht over het functioneren van een politicus niet alleen

diens reputatie, maar zet daarnaast het publiek op het verkeerde been. Daarbij zou
het respecteren van de privacy en reputatie eveneens kunnen worden beschouwd
als een kenmerk van kwaliteit. Een bredere invalshoek lijkt dus zinvol.131
Zoals uit de beschrijving van de hoofdstukken blijkt, zal ik geen
suggesties doen ter verbetering van de verbodsvordering en de verklaring
voor recht (par. 2). De reden daarvan is dat ik voor deze sancties weinig
verbetermogelijkheden zie. Hoogstens valtte overwegen dat benadeelden

in het vervolg met succes een verbod kunnen vorderen van bepaalde
berichtgeving in de roddelpers, mits uiteraard aan zekere voorwaarden
is voldaan. Aan een dergelijke actie valt met name te denken bij hype's,
bijvoorbeeld de intensieve berichtgeving over het vreemdgaan van de
vriend van Wendy van Dijk ten tijde van haar zwangerschap, en de
daaropvolgende beeindiging van hun relatie. Een publicatieverbod valt
in zo'n geval wellicht te rechtvaardigen doordat dergelijke berichtgeving
een enorme impact op het leven van de benadeelden lijkt te hebben,

terwijl met de publicaties enkel een amusementsbelang wordt gediend.
De benadeelde zou in een dergelijk geval wellicht de roddelbladen en
programma's kunnen dagvaarden die over de heikele kwestie hebben
bericht, en vorderen dat hierover gedurende een zekere tijd niet meer
wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld een hal fjaar. Aan een dergelijke actie
valt misschien ook te denken bij berichtgeving over kinderen, zeker
wanneer deze de intensieve kant opgaat, zoals even dreigde bij de zoon
van Theo van Gogh. Mocht zich met betrekking tot het verboden
onderwerp een feit voordoen bij publicatie waarvan wel publiekbelang
bestaat, dan zou de president kunnen worden verzocht het verbod op

te heffen.

7

Samenvatting en conclusies

De benadeelde wiens privacy en/of reputatie door de media is geschonden, heeft
in de regel weinig profijt van de sancties. Een rectificatie levert meestal niet veel

131

in rapporten met betrekking tot de media,
Overigens gaat het boek verder dus niet over discussies

noch over de plannen van het kabinet met betrekking tot de publieke omroep.
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op, en de schadevergoeding is - zo al toegekend - laag. Daarbij is een gang naar
de rechter (relatief) duur en - in een aantal gevallen ook - traag.
Vanwege de veelal

ongunstige uitkomst van de kosten- en batenanalyse is het voor de benadeelde
meestal dus niet verstandig een procedure te starten.
De ongunstige kosten- en batenverhouding heeft tot gevolg dat de toegang
tot de rechter op dit terrein gebrekkig is, en daardoor ook de toegang tot
compensatie. De benadeelde wordt dus niet effectief beschermd. Hierdoor is de
rechtspositie van de benadeelde niet in balans met die van de pers. Bovendien
wordt het recht onvoldoende ontwikkeld. Edn en ander heeft daarnaast tot gevolg
dat op dit terrein te weinig preventieve prikkels bestaan. Dit breekt op het
onderhavige terrein mogelijk extra op, omdat de media door de commercie en
concurrentie weI eens worden verleid het niet zo nauw te nemen met de geldende
normen.

Om de rechtspositie van de benadeelde weer in balans te brengen met die
van de media, dient deze te worden verbeterd. Het lijkt goed daartoe zoveel
mogelijk verbeter-opties op een rij te zetten. Deze zouden kunnen worden getoetst
op hun geschiktheid tot verbetering van de kosten- en batenverhouding, de

rechtsontwikkeling en de preventieve werking van het recht.
Aangezien een dergelijke verbetering (deels) ten koste zal gaan van de
rechtspositie van de media, dienen voorstellen tot verbetering van de rechtspositie
van de benadeelde te worden getoetst aan art. 10 lid 2 EVRM. Voorstellen die
de persvrijheid in geringe mate belemmeren, of zelfs ondersteunen, genieten de
voorkeur boven opties die de vrijheid van meningstuiting ernstiger beperken. Ook
verder lijkt voor de hand te liggen rekening te houden met de rechtspraak van het
Europese Hofvoor de Rechten van de Mens, bijvoorbeeld dat openbaarmakingen
die een serieus publiek belang dienen meer worden beschermd, evenalsjournalisten
die zich houden aan de beroepsethiek, terwijl het omgekeerde geldt wanneer
hiervan juist geen sprake is.
Tot slot lijkt logisch de voorstellen te beoordelen op hun eventuele kosten
voor de overheid.
In het vervolg van dit boek zet ik zoveel mogelijk (reale) verbeteropties op
een rij, en toets deze aan bovenvermelde criteria (hoofdstukken 3 tot en met 7).

Mogelijk zou een commissie, eventueel nanader onderzoek en een brede discussie
over de opties, uiteindelijk een definitieve keuze uit de voorstellen kunnen maken.
In het laatste hoofdstuk geef ik hiervoor een eerste aanzet (hoofdstuk 8).
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HOOFDSTUK 3

Zelfregulering

1

Inleiding

Al geruimetijd liggen de mediaonder vuur.' Ten tijde vandeopkomst van Fortuyn

zouden zij te weinig hebben bericht over de problemen van bepaalde groepen in
de samenleving, terwijl Fortuyn - toen hij aandacht vroeg voor deze problemen werd gedemoniseerd. De berichtgeving rond Srebrenica zou te eenzijdig zijn
geweest, waardoor op onjuiste gronden consensus bestond over het feit dat moest
worden ingegrepen.2 Ook zou de band tussen de media en de politiek te klef zijn,
waardoor de berichtgeving over politieke zaken vaak te wensen overlaat, aldus
de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (hierna: 'RMO') en de Raad voor
het openbaar bestuur (hierna: 'ROB'): Daarnaast zijn wetenschappers regelmatig

kritisch over het functioneren van de media.4
De kritiek is niet alleen gericht tegen de wijze waarop de media ons van
informatie voorzien. Ook zijn er klachten van individuen over schending van hun
reputatie en privacy.s Overigens hangen deze klachten vaak samen met de kritiek
op de informatievoorziening. Een onjuist bericht over het functioneren van een
politicus zet niet alleen het publiek op het verkeerde been, maar schendt ook de
reputatie van deze persoon.
Als gevolg van de kritiek is een discussie op gang gekomen over de vraag
of de huidige checks and balances wel afdoende werken.6 In deze discussie zijn
1

2
3

Een eerdere versie van dit hoofdstuk is verschenen onder de titel 'De criticus bekritiseerd: een

waakhond voor de media?' in het Nederlands Juristenblad. lic Nan Harinxma 2004.
NIOD 2002
RMO 'Medialogica' 2003; ROB 'Politiek en media' 2003. Voor een kritische bespreking van het
rapport van de RMO, zie Schuijt 2003a, waarop een weerwoord in Schillemans 2004, met een

naschrift van Schuijt.

4

Zie onder andere: Kleinnuenhuis c.a. 2003; Bardoel 2003, Wij es 2004 (zie ook zon toespraak
bij de presentatie van dit boek op 3 februari 2004, te vinden op www.villamedia.nif
n/ mj/ n i e uws/ 2 0 04fe b 1 1 w ijfj e s . s h tm),

Vasterman 2004. Zie verder de toespraak van Minister Donner
www. vii lamedia.nl/

bij de dag van de persvrijheid op 3 mei 2004, te vinden op

5

6

n/nvj/nieuws/2004mei3_donner. shtm Kritiek uiteigen kamp is te vinden in Lloyd 2004. Voor een
kunnen worden gediscussieerd,
weergave van de discussie over de toon waarop wei, ofjuist niet, zou
zie de bundel Hoe nu vwdet (Het spectrum 2005), naar aanleiding van het overlijden van Theo
van Gogh. Over de vrijheid van meningsuiting en de Islam, zie verder Dommering 2003.
Aldus blijkt uit de regelmatige klachten tijdens het televisieprogramma'De leugen regeert' (FARA),
en procedures bij de burgerlijke rechter en dc Raad voor de Journalistiek.
Zie onder andere RMO 'Medialogica' 2003, ROB 'Politiek en media' 2003; themanummer
'Mediamacht en recht', NJB 2003, nr. 38. De RMO en de ROB hebben in 2003 een aantal
discussiebijeenkomsten georganiseerd. Ook anderen organiseerden discussies, bijvoorbeeld op 22
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voorstellen gedaan de waarborgen te verbeteren, c.q. aan te scherpen, onder andere

in de rapporten 'Medialogica'(RMO) en 'Politiek en media'(ROB). Bijvoorbeeld
zouden de media zich middels visitaties, 'public hearings' en kwaliteitshandvesten
aan het publiek moeten verantwoorden.7 Ook zou een mediawatchinstituut moeten
worden opgericht om de berichtgeving te onderzoeken. Daarnaast zou een jaarlijks

media-politiek verantwoordingsdebat moeten worden gehouden, waarbij
journalisten, politici en burgers elkaars rol aan de kaak stellen. De bescherming
van de reputatie en privacy zou kunnen worden verbeterd door invoering van een
ombudsman, een verzwaring van de rol van de Raad voor de Journalistiek of een
geschillencommissie.8
Vanwege de rapporten van de RMO en ROB heeft overleg plaatsgevonden
tussen de verschillende (vertegenwoordigers van) media, op initiatief van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap.9 Naar aanleiding van dit overleg
heeft de pers besloten de Raad voor de Journalistiek te versterken en een

'Nieuwsmonitor' en 'Debattenbureau' op te richten. In zijn reactie op de rapporten
legde het kabinet vervolgens het merendeel van de voorstellen naast zich neer.
Bemoeienis van de overheid met de checks and balances voor de pers zou niet
passen, en beperkt moeten blijven tot een versterking van de zelfregulering. Met
oog op dit laatste stelde het kabinet middelen beschikbaar voor het Debattenbureau,

terwijl het Bedrijfsfonds voor de Pers bijdraagt aan

de

Nieuwmonitor. Ook de

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zoekt de oplossingniet in een
ingrijpen door de overheid, maar in het door haar verbeteren, versterken en
ondersteunen van de zelfregulering. 0
Het belang van de hierboven weergegeven discussie is groot. Met een
aanscherping van de checks and balances wordt beoogd de kwaliteit van de
berichtgeving te optimaliseren. Gezien de voorname maatschappelijke rol van
berichtgeving is dit een belangrijk streven. Een ander doel van de aanscherping
is de reputatie en privacy beterte beschermen. Gegeven het grote (grondrechtelijke)
I

september 2003 (vooral overde kranten) en op 28 november 2003 (doorde Vereniging voorMediaen Communicatierecht). Op 18 mei 2004 is tijdens een 'Mediadag' opnieuw over deze materie
gesproken (organisatoren: het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en het vakblad De
Journalist). Ook verschijnen regelmatig artikelen in de krantover de al dan niet wenselijkheid van
aanscherping van de checks and balances. Zie bijvoorbeeld: J.L.H. Bat·doel, 'Wie zal de media
mores leren?', NRC Handelsblad 22 februari 2003; F. Jensma, 'Mediagedrag politici roept om
debal'. NRC Handelsblad 13 november 2003; Jean-Pierre Geelen, 'De media heeft het gedaanl',
De Folkskran/3 januari 2004, M. Sommer, 'Dejournalistiek was zoaardigonderweg', De Volkskrant
6 maart 2004. Zie over deze materie ook: F. Jensma en H. Laroes, ZeUkritiek en ze'freflectie in

7
8

9
10
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de media, Numegen 2003.
RMO 'Medialogica' 2003, p, 7 e.v. en p. 42 e.v.
RMO 'Medialogica' 2003, p. 50/51; H. Wijfjes, 'Onafhankelijkeombudsman media nodig', NRC
Handelsblad 1 maart 2003; Van Harinxma 2003.
'Kabinetsreactie op adviezen RMO en ROB over politick en media' van 12 juli 2004.

WRR 'Focus op functies' 2005, p. 138-140. Een kabinetsreactie op deze aanbeveling moet bij mun
weten nog komen.

Zelfregulering
belang van deze rechten is ook dit een voornaam doel." Anderzijds dienen de media
de handen vrij te hebben om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Te sterke
controlemechanismen kunnen hen hierin belemmeren. Gezien de - eveneens
2
grondrechtelijke - vrijheid van meningsuiting is ook dit punt van groot belang.
I

Dit hoofdstuk beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over een
eventuele aanscherping van de checks and balances . Hiertoe wordt eerst op een
rij gezet wat we van de media verwachten (par. 2). Mijn uitgangspunt is dat er
aanleiding bestaat om het toezicht te verbeteren. In paragraaf 3 probeer ik te laten
zien dat wel wat voor deze veronderstelling valt te zeggen. Hiervan uitgaande
analyseer ik de sterke en zwakke kanten van de huidige checks and balances (par.
4). Uit de analyse blijkt dat de checks and balances tot voor kort niet al te sterk
waren, maar dat de recent door de pers afgekondigde maatregelen het toezicht in
potentie naar een acceptabel niveau zouden kunnen tillen. Vervolgens doe ik enige
suggesties hoedit wellicht zou kunnen wordenbereikt(par. 5). Mochtdetoekomst
onverhoopt uitwijzen dat de pers haar maatregelen onvoldoende waarmaakt, dan
zouden deze mogelijk ook door een derde ter hand kunnen worden genomen. In

paragraaf 6 ga ik in op de vraag of dit in strijd zou zijn met de vrijheid van
meningstuiting. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting en conclusies (par.
7). Aan het slot van deze paragraaf worden de voorstellen beoordeeld in het licht
van de probleemstelling van dit boek, namelijk de mate waarin ze enerzijds de
toegang tot het recht voor de benadeelde verbeteren, terwijl ze anderzijds de
13
persvrijheid zo min mogelijk belemmeren en de overheid weinig kosten.

2

Verwachtingen

In deze paragraaf wordt nagegaan wat het publiek verwacht op het terrein van de
nieuwsvoorziening (par. 2.1 tot en met 2.4), en het individu ten aanzien van de

omgang met zijn reputatie en privacy (par. 2.5).

11

Art. 8 EVRM en 10 Gw.

12

Art. 10 EVRM en 7 Gw.
Zoals hierboven al blijkt is voor dit hoofdstuk niet alleen geput uit literatuur, maar ook uit
krantenartikelen en dergeluke. Hierdoor was mogelijk de actuele stand van de - nog immer
voortgaande maatschappelijke discussie te schetsen over de door de media te leveren kwaliteit
en de hiertoe bestaande checks and balances. Aangezien over deze materie een groot aantal artikelen
is verschenen, heb ik bu de verantwoording geen volledigheid betracht. Met name heb ik artikelen
die zijn gepubliceerd nadat dit hoofdstuk als artikel in het Nederlands Juristenblad is verschenen

13

-

slechts sporadisch verwerkt. Overigens zal het merendeel van de lezers van dit boek deze discussie
vast zelf hebben gevolgd.
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Verwachtingen op andere terreinen dan de nieuwsvoorziening blijven dus buiten
beschouwing, denk aan reclame, permanente educatie, cultuur en amusement
(bijvoorbeeld soaps, series, films, shows, spelletjes). De verwachtingen zijn ontleend
aan de functies van de media uit de communicatiewetenschappelijke literatuur.
Bij het inkleuren van de verwachtingen is ook geput uit een enkele bron over de
kwaliteit van berichtgeving. De focus ligt op het democratische perspectief Dat
een deel van hetpubliekook suggestieve berichtgeving en roddels verwacht blijft
dus buiten beschouwing. Daarnaast gaat het enkel om hetgeen wordt verwacht van
ieder afzonderlijk persorgaan, en niet van de media als geheel. Pluriformiteit - in
de zin dat er zo veel mogelijk verschillende media dienen te bestaan blijft dus
onbehandeld. Eeniederdiehetnieteens ismetdebevindingen staat hetnatuurlijk
vrij andere verwachtingen tot uitgangspunt te nemen.
Overigens verwacht men tegenwoordig van ieder afzonderlijk persorgaan dat
het een breed spectrum aan invalshoeken biedt(ook een soortpluri formiteit dus).
Deze verwachting wordt hierna w21 behandeld (evenwichtige berichtgeving in par
2.1 en opiniering in par. 2.2).
-

2.1

Juiste, evenwichtige en objectieve informatie

Een eerste verwachting is dat de media bij het vergaren en verslaan van de feiten
objectief te werk gaan, en dat de berichtgeving juist, 14 evenwichtigls en actueel
is:6 Dit is van belang omdat de media fungeren als doorgeefluik van feitelijke
informatie, bijvoorbeeld wordt de burger op de hoogte gesteld van het reilen en
17
zeilen van de overheid, terwijl deze op haar beurt via de media verneemt wat

14

15

16

Artikel I van de (journalistieke) Code van Bordeaux (1954) luidt: 'Eerbied voor waarheiden voor
het recht van het publiekop waarheid is deeersteplichivan de journalist'.Ex\ artike\3 vandeze\fde
code luidt 'Dejournalist doet zun berichtgeving alleen berusten opfeiten waarvan hy de bron
kent. HU zal wezeniuke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.' Zie
http://virtmed fcj. hvu.nl/doc/bordeaux-nl.html. Journalistieke normen zun natuurlijk iets anders
dan de verwachtingen van het publiek, maar hier sluiten ze mooi op elkaar aan.
Onevenwichtige berichtgeving kan immers een onjuist beeld van de werkelukheid in de hand werken
(door onvolledigheid onjuist). Daarbij kan dergelijke berichtgeving er toe leiden dat individuen
of groepen zich hierin onvoldoende herkennen. De expressiefunctie van de media komt dan
onvoldoende uit de verf. Zie Van Cuilenburg, Scholten & Noomen 1992, p, 320; Bardoel & Van
Cuilenburg 2003, p. 42, Schuijt 1987, p. 62. Voor de publieke omroep, zie ook art. 13 c lid 2
Mediawet.
Hagen stelde onlangs meteen aantal studenten van de cursus Joumalistiek voor Academicil 0 criteria
op voor journalistieke kwaliteit. Zie P. Hagen e.a., 'Het kan altijd beter', De Journalist 30januari
2004, p. 36. De volgende 7 criteria passen bu de eerste verwachting: nauwkeurig JUISte weergave
van feiten, citaten, enz.: controleerbaar. toeschruving aan bronnen,genuanceerd belichting van
verschillende kanten, waar nodig hooren wederhoor, fair tegenover genoemde personen en instanties,
Compleet. zoveel mogelijk beschikbare feiten, waar nodig context en toelichting; relevant voor
het publiek, aandacht in verhouding tot belang van de zaak, ook omgekeerd: komen de werkelijke
belangen aan bod?, onbevooroordeeld onderzoek met open vizier, scheiding feiten en commentaar,
streven naar objectiviteit, actueel

17
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tijdig, snel (niet voorbarig), soms als eerste (primeurs).

Dit betreft de informatiefunctie van de media. Zie Van Cuilenburg, Scholten & Noomen 1992.
p. 319, Bardoel & Van Cuilenburg 2003, p. 42, Schuijt 1987, p. 62.
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onder de bevolking leeft: 8 Ook het bedrijfsleven en andere instellingen worden
via de media van elkaar op de hoogte gehouden. In het verlengde hiervan ligt dat
mede op basis van door de media verstrekte informatie, regelmatig belangrijke
beslissingen worden genomen. Denk aan het uitbrengen van een stem op een
politieke partij, het al dan niet continueren van een troepenmacht in Irak, de aanofverkoop van aandelen en het gedwongen opstappen van een politicus ofcaptain

of industry.
Overigens wordt het belang van juiste berichtgeving wei eens gerelativeerd doordat
onwaarheden soms doorlatere berichtgeving worden rechtgezet. Deze relativering
lijkt echternietterecht. Wordt een bericht al rechtgezet, dan blijft de aanvankelijke onjuiste bewering vaak hangen." Denk aan het bericht over de twee Albert Heijn
medewerkers die een stelende klant hadden achtervolgd, waarbij klappen waren
gevallen. De later aangebrachte nuance dat de klappen werden uitgedeeld toen de
politie er al bij was. is niet bij iedereen bekend geworden.20 Intussen werd naar
aanleiding van dit voorval wel volop gediscussieerd over de 'te milde opstelling'
van de rechterlijke macht, die totdit soort 'onterechte' arrestaties zou leiden. Prins
Bernard bood zelfs aan de eventuele boete te zullen betalen.
-

2.2

Interpretatie en opinie

In het verlengde van onze behoefte aan feitelijke informatie ligt de verwachting
dat de media deze informatie interpreteren en doen vergezellen van opinies.2'De
opinies kunnen overigens ook afkomstig zijn van het publiek, bijvoorbeeld via
22
brievenrubrieken, forumpagina's en straatinterviews.
Kritiek op de tegenwoordige media is wel dat feitelijke informatie regelmatig
enkel geinterpreteerd wordt weergegeven (' interpretatieve journalistiek').23 Het
nadeel hiervan is dat het publiekde mogelijkheid wordt ontnomen zich een eigen
mening over de feiten te vormen. 24

18
19
20
21

22
23
24

Hier is de expressiefunctie van de media aan de orde. Zie Van Cuilenburg, Scholten & Noomen
1992, p. 320, Bardoel & Van Cuilenburg 2003, p. 42, Schuijt 1987, p. 62.
Stappers 1989; hoofdstuk 2, par. 2 2 van dit boek
Ik laat in het midden of het de pers kan worden verweten dat deze nuance pas later (in plaats van
direct) is aangebracht
Dit betreft de opinieringsfunctie van de media. Zie Van Cuilenburg, Scholten & Noomen 1992,
p. 319, Schuijt 1987, p. 62. Overigens vallen de feitelijke informatie enerzijds en de interpretatie
en opiniering anderzijds, niet altijd even goed van elkaar te onderscheiden.
Dit valt onder de expressiefunctie van de media. Zie Van Cuilenburg, Scholten & Noomen 1992,
p. 320, ROB 'Politiek en media' 2003, p. 18.
RMO 'Medialogica' 2003, p, 35; ROB 'Politiek en media' 2003 p. 24
Ook Hagen en anderen lijken kanttekeningen te plaatsen bij de interpretatieve journalistiek. Edn
van de kenmerken van hetdoor hem ontwikkelde kwaliteitscriterium 'onbevooroordecld' is immers
dat feiten en commentaargoed kunnen worden gescheiden. Zie P Hagen e.a., 'Het kan altud beter',
De Journalist 30 januari 2004, p. 36.
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2.3

De media als waakhond

Het interpreteren en beoordelen van feitelijke informatie loopt over in de
25
verwachting dat de media kritiek uitoefenen, vooral als zich misstanden voordoen.
Hieronder valt dat de media zelf op zoek gaan naar misstanden, de zogeheten
onderzoeksjournalistiek. Denk aan de door Peter R. de Vries onthulde informatie,
waaruit bleek dat het door Mabel vertelde verhaal over haar relatie met Bruinsma
niet volledig was. Of aan de reeks artikelen in het NRC Handelsblad waarin de
financiele misstanden bij Ahold uitvoerig uit de doeken werden gedaan.
2.4

Pakkende wijze van berichtgeving

Sluitpost van de hierboven behandelde drie verwachtingen van het publiek is dat
het nieuws zo aantrekkelijk mogelijk wordt verpakt. De zappende kijker en de
scannende lezer willen worden gegrepen door de berichtgeving. Zo trok De
Telegraafz\jn lezers naar een bericht over het gedogen van de overtreding door
Frankrijk en Duitsland van het Stabiliteitspact, door in de kop te wijzen op de
mogelijke verhoging van de hypotheeklasten die hieruit voort zou kunnen vloeien.
Wordt een deel van het publiek niet ofonvoldoende gegrepen door de berichtgeving, dan blijft het van informatie verstoken. Hierdoorzal het zich minderbetrokken
voelen bij de samenleving, hetgeen tot vervreemding en desintegratie kan leiden.
26
Dit brengt de stabiliteit van de democratie in gevaar.
De media dienen bij het aantrekkelijk verpakken van hun berichten overigens
wei grenzen in acht te nemen. Te sensationele berichtgeving kan op gespannen
voet staan met de juistheid en objectiviteit van de informatie (par. 2.1), dan wei
het respect voor de reputatie en privacy (hierna par. 2.5).
2.5

Respect voor de reputatie en privacy

Individuen die (potentieel) onderwerp van een openbaarmaking zijn, verwachten
dat de media respect hebben voor hun reputatie en privacy. Een risico op schending
van de reputatie bestaat vooral op het terrein van de onderzoeksjournalistiek. Denk

25
26
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Hier is

de kritiekfunctte van de media aan de orde. Van Cuilenburg, Scholten & Noomen 1992,
p. 320, Bardoel & Van Cuilenburg 2003, p. 42; Schuijt 1987, p. 62.
Dit betreft de integratiefunctie van de media. Zie Van Cuilenburg & Mc Quail 1982, p. 16/17.
De verwachting dat berichtgeving pakkend wordt gebracht valt overigens minder direct terug te
vinden in de geraadpleegde communicatiewetenschappelijke literatuur dan de eerste drie
verwachtingen, maar lijkt wei te passen in deze tud. Een dergelijke verwachting sluit ook aan bij
actuele ontwikkelingen in de politiek. Denk aan het voorstel tot vernieuwing van ons kiesstelsel
en de gekozen burgemeester, waardoor de burger meer wordt betrokken bu de samenleving. Het
advies van de ROB dat de overheid meer aansluitingdientte zoeken bu de leefwereld van de burgers
staat in hetzelfde kader. Zie ROB 'Politiek en media' 2003, p. 47.
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aande beweringdoor de BBCdathet aandikken van het rapport dat debasis vormde
voor de 45-minutenclaim was geschiedt in opdracht van Campbell (toenmalige
persche f van Downingstreet 10). Deze bewering kon uiteindelijk onvoldoende
hard worden gemaakt, maar intussen had Campbell het veld geruimd.27 Gevaar
dat de privacy wordt geschonden bestaat met name bij openbaarmakingen door
de roddelpers, bijvoorbeeld de naaktfoto's van Karin Bloemen in Weekend.u

3
3.1

Rechtvaardiging
Geen bewijs tekortschieten, wel veranderde verwachtingen

Tegenstanders van een aanscherping van de checks and balances betogen dat
hiervoor onvoldoende aanleiding bestaat, aangezien niet vaststaat dat de media
tegenwoordig minder goed functioneren dan vroeger. Dit betoog lijkt plausibel,
nu er inderdaad geen sluitend bewijs is van verminderd functioneren. Bij nader
inzien is de redenering echter minder sterk dan deze in eerste instantie lijkt.
Dergelijk bewijs valt namelijkook niette leveren. Hiertoe zou immers de kwaliteit
van de huidige berichtgeving moeten worden vergeleken met die van bijvoorbeeld
15 jaar geleden, terwijl onmogelijk is de kwaliteit van zulke oude berichtgeving
zoveel later verantwoord te meten. Het feit dat verminderd functioneren niet kan
worden bewezen laat echter onverlet dat hiervan wel sprake zou kunnen zijn.
Bovendien staat hettegendeel, namelijkdat de kwaliteit van de berichtgeving stabiel
is gebleven of is verbeterd, ook niet vast. Hoe dan ook lijkt dus verkeerd om het
feit dat verminderd functioneren niet vaststaat een allesoverheersende rol te laten
spelen in de discussie over een eventuele aanscherping van de checks and balances.
Daar komt nog eens bij dat we tegenwoordig wellicht gewoon meer van de
media verwachten dan 15 jaar geleden. In ieder geval zijn we van andere instanties
meer gaan verwachten, denk aan de hogere eisen die wij vandaag de dag stellen
aan de dienstverlening door de arts. Mocht de pers tegenwoordig kwalitatief al

net zo goed functioneren als 15 jaar geleden, dan is dus toch mogelijk dat het
publiek de ervaring heeft dat sprake is van verminderde kwaliteit. En, zoals we
van de overheid en bedrijven verwachten dat ze tegemoet komen aan onze
veranderde verwachtingen, zo verwachten we dat ook van de pers.
3.2

27

28

Aanhoudende kritiek
Voor een interessante uiteenzetting over de journalistieke en juridische aspecten van deze zaak,
zie Kemper 2003. De officiele reden voor het vertrek van Campbell was natuurlijk een andere.
Overigens heeft Lord Hutton, die deze zaak in opdracht van Blair onderzocht, inmiddels (terecht?)
geconcludeerd dat de berichtgeving door de BBC ook voor het overige niet deugde.
Vzr. Rb. Amsterdam, 13 oktober 2003, Mediaforum 2004-1, nr. 2 (Bloemen/Audax).
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Een andere rechtvaardiging voor een eventuele aanscherping van het toezicht is
de kritiek op het functioneren van de pers, die al geruime tijd bestaat en niet vanzelf
lijkt weg te gaan (par. 1). Het enkele feit dat al enige tijd kritiek bestaat tast

mogelijk de geloofwaardigheid van de pers aan, terwijl verminderd vertrouwen
in de pers slecht lijkt voor onze democratie. Daarbij laat ik uitdrukkelijk in het
midden in hoeverre de kritiek terecht zou zijn. Sommige (wetenschappelijke)
verwijten lijken steekhoudend, andere niet ofveel minder. Mogelijk is de kritiek
door de media zelf ook een beetje opgeblazen, waardoor het allemaal erger lijkt
dan het is.
Hoe dan ook lijkt voor de media van belang de geloofwaardigheid terug te
krijgen. Andere branches bewerkstelligen dit wei eens door verbetering van de
checks and balances . Zo strekte de Code Tabaksblat er mede toe het vertrouwen
van het publiek in het bedrij fsleven te herstellen. lets dergelijks zou wellicht ook
kunnen helpen bij de pers. Dit geldt des temeer daar de huidige kritiek mogelijk
niet alleen voortkomt uit onvrede met de kwaliteit, maar mede uit een gebrek aan

verantwoordingsmechanismen (hierna par. 3.4).
De media lijken de weg van de aanscherping van de checks and balances
overigens al te bewandelen. Zo voerden een aantal van hen de laatste jaren
waarborgen in als forumpagina's, ombudsmannen, telefonische spreekuren en
discussiesites met hoofdredacties. Denk ook aan de recente maatregelen tot
versterking van de Raad voor de Journalistiek, en de oprichting van een Nieuwsmonitor en een Debattenbureau.

Overigens valt ook in twee recente enquaes een enkele aanwijzing te vinden dat
de pers mogelijk kampt met een zeker imagoprobleem. Zo bleek uit een door
'
Intomart' eind 2002 gehouden enqutte dat 40% van de stemgerechtigden vond
dat de media geen betrouwbaar en evenwichtig beeld gaven van politieke
29

ontwikkelingen.
Het beeld van een door 'De Vos en Jansen' afgenomen enqu6te lijkt op het
eerste gezicht veel positiever.10 Uit de enquete blijkt immers dat bijna vier op de
vij f ondervraagden de media meestal vertrouwt en dat'onze' pers een veel groter
vertrouwen geniet dan de media in andere Europese landen. Daarbij vindt slechts
20% dat de media vaak onjuist berichten, terwijl maar 35% meent dat de media
zich regelmatig laten inpakken door een machthebber. Bovendien steken de media
29

Deze enquete werd verricht in opdracht van NRCHandelsblad. Zie NRCHande/sb/ad21 december
2002, p. 1.

30

Zie Trouw

3

februari 2005, p l,2 en 3 en debijlage 'De Verdieping', p. 1.2 en 3. Deaan 750

voorgelegde vragenlust is begeleid doorhoogleraarjoumalistiek Frank van Vree. De door mij hierna
weergegeven percentages zijn afgerond op vijftallen. In tabellen waarin de media waren uitgesplitst
(televisie, radio, krant) heb ik het gemiddelde geschat.
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positief af tegen de regering, het parlement en de politieke partijen, aangezien
slechts respectievelijk 45,45 en 25% vertrouwen heeft in hun berichtgeving.
Verder vindt slechts 10% van de ondervraagden de media onbetrouwbaar.
Bij een nadere beschouwing lijkt echter noodzakelijk het positieve beeld wat
bij te stellen. De ondervraagden blijken namelijk in vrij grote getale het papegaaien,
demoniseren en campagne voeren afte keuren, te weten respectievelijk 65%, 45%
en 40%.32 Bovendien vindt 65% dat de media meningsverschillen of ruzies van
politici overbelichten, terwijl 60% van oordeel is datdemediasensatiebelustzijn.
Verder meent 50% dat de media vaak zwart/wit berichten, en 66nzelfde percentage
3I

vindt dat de pers te weinig ruimte besteedt aan de uitleg van het overheidsbeleid.
Daarbij is 40% van de ondervraagden van oordeel dat de media negatiefberichten.
Verder blijkt behoefte te bestaan aan een onafhankelijke ombudsman.
Tot slot is nog interessant dat 35% van de ondervraagden meent dat zij de
laatstejaren beter door de media zijn geinformeerd, terwijl 20% het tegenovergestelde vindt. Overigens is opvallend dat deze cijfers omgekeerd liggen bij de lezers
van het NRC, De Folkskrant en Trouw Van hen vindt 35% dat ze de laatste jaren
slechter zijn gernformeerd, terwijl 25% meent dat de berichtgeving er juist op

vooruit is gegaan.
3.3

Commercie en snelheid

Verderlijken de mediameerdan in het verledente maken te hebben metde wetten
van de commercie en concurrentie:3 Denk aan de toelating van de commerciele
televisie op de Nederlandse markt (1989) en de opkomst van het Internet. Hierdoor
bestaat vandaag de dag een groter (financieel) belang bij spectaculaire berichten
en primeurs. De media- waaronderjournalisten die carritre willen maken worden
dus vaker verleid een bericht van een kop of promo te voorzien die de lading niet
dekt, onvoldoende diepgaand onderzoek naar de feiten te doen, de grenzen van
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te rekken (hoe intiemer, hoe
smeuYger), ofonvoldoende genuanceerd te berichten. Door deze verleidingen bestaat
een groter risico dat het publiek op het verkeerde been wordt gezet en/of minder
zorgvuldig wordt omgegaan met individuele belangen. Dit risico wordt nog eens
31

32

33

Overigens doet ditgeringe vertrouwen in de informatievoorziening van hit kabinet, het partement
en de politieke partijen zich ook in andere Europese landen voor Verder dient bij deze cijfers
natuurlijk te worden bedacht dat het kabinet, hit parkment en politici vaak meer belang hebben
bij de inhoud van de informatie dan alleen de verkoopbaarheid. Dat maakt het publiek direct al

wantrouwig.
Met papegaaien wordt bedoeld nieuws overnemen dat al door andere media is gebracht, met
demoniseren een persoon voortdurend in een kwaad daglicht stellen, en met campagne voeren een
onderwerp voortdurend vanuit dczelfde invalshoek benaderen.
RMO 'Medialogica' 2003, ROB 'Politiek en media' 2003, WRR 'Focus op functies' 2005; Van
de Donk, Broeders & Hoefnagel 2005.
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vergroot door de opkomst van infotainment,34 aangezien dit verschijnsel ook de
serieuze media dwingt hun berichtgeving extra aantrekkelijk te maken.
De affaire Oudkerk biedt een aantal voorbeelden van bovenbedoelde
grensoverschrijdingen.35 Zo opende De Volkskrant zijn editie van 17 januari 2004
met de evident onjuiste kop 'AIVD vindt Oudkerk chantabel'.36 Wellicht speelde
een rol dat het ging om de zaterdageditie, die het moet hebben van de losse
verkoop.37 De Telegraafleukte de berichtgeving op met een foto van de vrouw
van Oudkerk op de voorpagina.38 Hiermee werd geen enkel publiek belang gediend,
zodat De Telegraafdit enkel ter vergroting van het spektakel moet hebben gedaan.
En de affaire begon natuurlijk met de dubieuze primeur van Heleen van Royen.
Van Royen moet zich toch hebben afgevraagd of Oudkerk wel echt akkoord was
met publicatie van het voor hem en zijn gezin zo schadelijke verhaal. Dat Van
Royen niet de telefoon heeft gepakt om dit te verifieren, wekt het vermoeden dat
39
ze gewoon te graag wilde scoren.

34
35

Infotainment vertoont karaktertrekken van zowel serieuze berichtgeving als amusement
Overigens vallen in deze kwestie niet alleen de media verwuten te maken. Ook Oudkerk zelf is
natuurluk onverstandig geweest, en het ergst is eigen'Uk dat via de overheid zoveel informatie is
gelekt. Het is echter te simpel om 6dn schuldige aan te wijzen. De pers, Oudkerk en de overheid

36

Niet de AlVD, maar (enkel) het politiekorps Haaglanden vond dat Oudkerk chantabel was, aldus
het artikel dat onder de kop was afgedrukt. Zie De Volkskrant 11 januari 2004, p. 1. De rechter
oordeeltregelmatigdateen onjuiste bewering in een aankondiging, kop ofpromo nict is toegestaan,
ook al wordt deze bewering in het bericht genuanccerd. Een deel van het publiek neemt immers
enkel kennis van de aankondiging, kop of promo. En van hen die het bericht wei lezen, zoekt een
deel (onbewust) een bevestiging van de onjuiste bewering, zodat de nuance niet wordt opgepikt
Zie onder andere Rb. Amsterdam 8 oktober 1997, Mediaforum \ 1/12, p. 157/158 (FNV/De Vries),-

hebben in deze kwestie

37

38

39

hun eigen verantwoordelijkheid.

Vzr Rb. Amsterdam 13 juni 1996, KG 1996, 2 14 (Beeftink/Party), Vzr. Rb. Amsterdam 12 december
1985, KG 1986,26 (Willem Alexander/Privt).
Nicolasen, (scheidend) chef Haagse redactie Volkskrant, schrijft over de druk om op zaterdag met
een pakkende opening te komen: 'Ik verhef een bericht over uitzending van Nederlandse troepen

naar Macedome tot een rellerige opening in de krant.. Het is de enige kunstgreep die ik kan
bedenken... Ik vraag me af of ik me op een hellend viak begeef De vraag lijkt overdreven, maar
is het niet. Waar houdt de duiding op en begint de manipulatie? Wanneer gaje echt over de
schreep... Nu doe ikhet omdatwe een opening moeten hebben voor de krant vanzaterdag... de
krant die het moet hebben van de losse verkoop.. Voorpagina's die vanuit de kioskroepen: koop
mij, koop mij ! '. Zie L Nicolasen, 'Dagboek van een aardverschuiving', De Volkskrant 26 oktober
2002 (tekstcitaat overgenomen uit RMO 'Medialogica' 2003, p. 31).
Als ik het goed heb, betrof het een foto van Oudkerk en zun echtgenote tezamen.
Overigens is zeer de vraagof Van Royen, die zich er (primair) op beroept dat Oudkerk toestemming
had verleend, hier juridisch gezien inderdaad vanuit mocht gaan. Gezien de voorzienbaarheid van
de schade was er immers alle reden om aan de toestemming te twijfelen (art. 3:35 BW) Ook het
feit dat Van Royen na het gesprek in de kroeg nog weken de gelegenheid heeft gehad te verifieren
ofOudkerk ditecht wilde, pleit niet in haar voordeel. Zie in dezezin ook: E. Dommering, 'Oudkerk
en de media in tien vragen en antwoorden', NRC Handelsblad 5 februari 2004. Zie verder Schuijt
COnrechtmatige Daad VII), aant. 125, voor rechtspraak die hierals toetsingskaderkan dienen. Mocht
er geen (juridische) toestemming voor het verhaal zijn geweest, dan was de publicatie overigens
mogelijk toegestaan omdat hierbij een publiek belang zou bestaan. Maar dan had het accent op
andere journalistieke afwegingen moeten liggen. Bovendien is in dat geval de vraag of Van Royen
geen ongeschreven journalistieke code heeft geschonden, door hetgeen zij in vertrouwen had gehoord
openbaar te maken.
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Scherper toezicht lijkt dus geen overbodige luxe, temeer daar normen
verwateren als overtreding niet wordt aangepakt, aldus de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid. 40
De mate waarin een belangbestaat bij spectaculaire berichtgeving en primeurs
verschilt overigens per soort persorgaan. Zo is dit belang groot bij de entertainmentbladen en met elkaar vergelijkbare programma's van de commerciele omroepen,
aangezien tussen deze media heftig wordt geconcurreerd, terwijl dit voor andere

media minder het geval is.
Overigens maken ook de boekhoudschandalen in het bedrijfsleven duidelijk dat
commerciele verleidingen niet altijd het hoofd worden geboden. Denk aan de
teloorgang van Enron, Ahold en Parmalat. Accountants blijken regelmatig geknoei
metcij fers doorde vingers te hebben gezien, omdat van dezelfde bedrijven andere lucratievere - opdrachten lonkten. Helemaal verkeerd, maar wei menselijk.
Journalisten zijn waarschijnlijk niet minder menselijk. De Europese Commissie
heeft (mede) vanwege deze commerciele verleidingen een ontwerprichtlijn
vastgesteld, waardoor het toezicht op de accountant wordt aangescherpt.41 Deze
ontwikkelingen roepen de vraag op of wellicht ook bij de pers meer tegenwicht
zou moeten worden geboden.

Niet alleen de commercie is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, maar ook
de snelheid waarmee de informatie rond gaat, denk vooral aan de invloed van
het Internet en satellietverbindingen.42 Door de verhoogde snelheid liggen fouten
eerder op de loer. Daar komt nog eens bij dat het Internet, dat ook door de pers
43
steeds vaker als informatiebron wordt gebruikt, niet altijd even betrouwbaar is.
Een voorbeeld dat spoed verkeerd kan uitpakken, was de berichtgeving van het
NOS-journaal over een apparaat, waarmee kon worden getest of een bestuurder
onder invloed verkeert van drugs of medicijnen. Het gebruik van dit apparaat zou
vele verkeersdoden perjaarschelen, en het was onbegrijpelijk dat de politie erniet
mee werkte, aldus het NOS-journaal. Uit een reportage van de journalist Van
Westerloo blijkt echter dattoen dit item werd uitgezonden bij het journaal bekend
was dat Justitie waarschijnlijk niets te verwijten viel.44 Het testapparaat verkeerde
nog in de ontwikkelingsfase, en was daarbij onpraktisch (paste niet in een politieauto
en deed 10 minuten over de uitslag). Toen deze informatie boven tafel kwam, zat

40

41

42

43
44

WRR 'Waarden en normen' 2003, p. 93 e.v.
Volgens deze richtlijn mogen de accountants maar een zekere tijd hetzelfde bedrijf controleren,
en nog beperkt andere diensten verlenen aan dat bedrijf Ook moet er publiek toezicht komen op
accountants. Beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie moeten een onafhankelijk auditcomitd krugen om toe te zien op accountantscontroles.

RMO 'Medialogica' 2003, p 23,24,33,34.
E. Etty, 'Virtuele burgeroorlog', NRC Handelsblad

17

februari 2004.

G. van Westerloo, 'De droom van de hoofdredacteur', Maandblad van het NRC Handelsblad
december 2003.
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het NOS-journaal al te zeer op het spoor van uitzending van het item, en is hiervan
niet meer afgeweken.

34

Transparantie en accountability

Tegenwoordig worden aan overheden, bedrijven en instellingen hoge eisen gesteld
op het terrein van de 'transparantie en accountability'.45 Denk aan de Wet
Openbaarheid van bestuur, de verplichte publicatie van de inkomens van
bestuurders, de visitaties bij universiteiten, en de vele consumentenonderzoeken,
bijvoorbeeld door de Consumentenbond en televisieprogramma's als Kassa en
Radar. Gezien deze ontwikkeling komt de vraag op waarom wel valt na te gaan
welke boormachine het veiligst is, maar niet welke krant de meest betrouwbare
koppen heeft.46
Het afleggen van verantwoording geschiedt tegenwoordig ook vaak door
het vaststellen van een 'code of conduct: Denk aan de (voorstellen tot) codes,
zoals die voorhet bedrij fsleven (goed ondernemingsbestuur), de publieke omroep

(voorkoming vriendjespolitiek), de wetenschap (behoud onafhankelijkheid bij derde
geldstroomonderzoek) en de rechterlijke macht (onpartijdigheid). De media blijken
hier echter huiverig van.
Een andere vorm van verantwoording die groeit zijn de buitengerechtelijke
klachtinstanties, zoals de geschillencommissies Bankzaken, Advocatuur en
Ziekenhuizen, en het Dutch Securities Institute voorde effectenbranche.47 De media
hebben dan weI de Raad voor de Journalistiek, maar deze kan - in tegenstelling
tot de geschillencommissies - geen schadevergoeding toekennen.
3.5

Het laatste woord; gebrekkige rechtzetting

De geringe mate waarin de media thans verantwoording hoeven af te leggen,
resulteert er in dat zij meestal het laatste woord hebben. Mogelijk is dit mede de
oorzaak van de vaak krampachtige omgang met fouten en kritiek. Denk aan de
moeizame rectificatie door hetNRCHandelsblad van de onjuistheden over A 1bada

45

46
47

56

Zie (mede over de wenselukheid van meer transparantie en accountability bu de pers): RMO
'Medialogica' 2003, p. 17,18,28,29
Als de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek valt te meten, moet dit ook mogelijk zun voor
journalistieke producten.
Het kabinet en wetenschappers juichen deze ontwikkeling toe. Zie Het kabinet, 'Reactie van het
kabinet op hit WRR-rapport 'De toekomst van de nationale rechtsstaat', p. 5/6, te vinden op
1,11."ls' wrr. nl; Vranken 2004; Asser, Groen & Vranken 2003, p. 120/121 en 264.

Zelfregulering
Jelgersma.48 Missers op de voorpagina worden rechtgezet door een miniscuul

berichtje achterin.
Als een aanscherping van hettoezicht er mede in zou resulteren dat de media
regelmatig worden geevalueerd, hebben zij niet meer steeds het laatste woord.
Mogelijk gevolg hiervan is dat de media noodgedwongen leren soepeler om te
gaan met fouten. Dit zou wellicht veel ellende kunnen voorkomen. Benadeelden
lijken het gebrek aan erkenning van een fout namelijk soms erger te vinden dan
de fout zelf.49 Daarnaast is ook het publiek er bij gebaat dat fouten ruimhartiger
en explicieter worden rechtgezet.

36

Conclusie

Uit het bovenstaande blijkt dat er wel enige grond bestaat voor het uitgangspunt
dat de checks and balances moeten worden verbeterd. Uitgaande van de veronderstelling dat het toezicht moet worden aangescherpt ligt voor de hand de sterke en
zwakke kanten van de huidige checks and balances te analyseren. In deze analyse
moeten uiteraard de recent door de media afgekondigde zelfregulerende maatregelen
worden meegenomen, te weten de versterking van de Raad voor de Journalistiek
en de oprichting van de Nieuwsmonitor en het Debattenbureau.

4

Huidige checks and balances

4.1

Zel»itiek

Belangrijk controlemechanisme is de zelfkritiek. Denk aan het televisieprogramma
'De leugen regeert' (FARA).Een enkel persorgaan organiseert zelfs een - naar
buiten toe kenbare zelfevaluatie. Zo blikt Piet Hagen twee wekelijks op de
opiniepagina van het NRC Handelsblad terug op de berichtgeving in die krant.
En bij het NOS-journaal leidde zelfkritiek tot het beleidsplan 'Ten aanval'.50
Zelfkritiek is een goed middel ter bevordering van betere prestaties. De
wetenschap datje in de gaten wordt gehouden, houdt je scherp. Helaas betreft de
kritiek meestal enkel de mindere kant van het functioneren. Er wordt dus regelmatig
-

48

49

50

Hoewel het NRC Handelsblad et in twee artikelen over Albada Jelgersma op belangruke punten
naast zat (en de artikelen overigens tot stand waren gekomen zonder medewerking van Albada

Jelgersma), was een kort geding nodig om de "vrijwillige" rectificatie af te dwingen. Zie NRC
Handelsblad 6 oktober 2001, p. 15.
Zo had de moeder in de wrongful birth-zaak de arts enkel aansprake'Uk gesteld, omdat hij weigerde
te erkennen dat hu een fout had gemaakt. Zie Vranken 2001, p. 21.
Ziewww.nos.ni/journaal/indiscussie/beleid/index.html.
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een veeg uit de pan gegeven, terwijl schouderklopjes ontbreken. Dit is jammer,
omdat juist positieve prikkels goede prestaties in de hand lijken te werken. 51
Ook is goed dat de kritiek afkomstig is van de media zelf. De media zijn als
geen ander deskundig op dit eigen terrein. In de kracht van het middel zit echter
ook de zwakte: het oordeel van het ene persorgaan over het andere is geen
onafhankelijk oordeel.
Verder valt best wat afte dingen op de kwaliteit van de zelfkritiek. Zo is'De
leugen regeert' een waardevol programma, maar wel nogal oppervlakkig. Metname
wordt niet structureel gezocht naar oorzaken en oplossingen voor steeds
terugkerende klachten. Het gedrag van de pers wordt beoordeeld door een zogeheten
'mediaraad', maar deze bestaat in de regel uittweejournalisten, die dus perdefinitie
partijdig zijn. Ook wordt het programma maar gedurende een beperkte periode
uitgezonden, bijvoorbeeld vonden in 2005 tussen 18 maart en - in ieder geval eind oktober geen uitzendingen plaats.
52
Daarbij is zelfkritiek lange tijd niet de sterkste kant van de media geweest.
Hierin lijkt enige verandering te zijn gekomen sinds de constante golfvan kritiek
op de media na de dood van Fortuyn. Door de omvang van de kritiek werden de
media immers gedwongen kritischer naar zichzelfte kijken. Gaat de kritiek van
buitenaf weer liggen, dan zal de zelfkritiek mogelijk ook inzakken.
4.2

Raad voor de Journalistiek

Een ieder die daarbij rechtstreeks belang heeft, kan bij de Raad voor de Journalistiek klagen over een journalistieke gedraging. De Raad zal dan beoordelen of
beroepsnormen zijn overschreden.53 Het oordeel van de Raad wordt gepubliceerd

in het vakblad De journalist, en in het merendeel van de gevallen ook in het
desbetreffende persorgaan.54 De Raad doet ook uitspraken over gedragingen van
media die niet bij hem zijn aangesloten.55 Hoewel het in de praktijk nauwelijks
schijnt voor te komen, heeft de Raad eveneens tot taak om - als de zaak zich
daarvoor leent-te bemiddelen.56 In de laatste jaren werd ruim 40% van de klachten
(gedeeltelijk) gegrond verklaard.
De Raad stimuleert de media zeker om goed te functioneren, en vooral om
zorgvuldig om te gaan met de reputatie en privacy. Het is immers vervelend om

51

52

53
54

55
56
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WRR 'Waarden en normen' 2003, p. 92
Mediaprogramma's op televisie zijn meestal geen lang leven beschoren. Zie SCP'De kwaliteit van
de quartaire sector' 2002, p. 576.
Art. 3 lid 1 van de Statuten, te vinden op de website www. rw#.nl.
Art. 10 lid 4 van het Reglement, en zieook onder de buttons ' Wat is de Raad voorde Journalistiek?'
en 'Actuele zaken'.

Schuijt (Onrechtmatige Daad VII'j,
Art. 3 lid 4 van de Statuten.

aant. 194.
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door de Raad in het ongelijk te worden gesteld, met name voor de serieuze media
en journalisten.57 Ook kost de procedure negatieve energie, hetgeen de media liever

zullen voorkomen. Daarnaast verduidelijken de uitspraken van de Raad de
beroepsnormen:8 Een voordeel voor de benadeelde is dat een advocaat niet is
vereist, zodat hij geen hoge kosten hoeft te maken.
Een belangrijk nadeel is echter dat de Raad geen sancties op kan leggen. Het

enig gewin voor de benadeelde is zijn eventuele gelijk en de publicatie hiervan
in Dejournalist en in het persorgaan dat over de schreef was gegaan, hoewel dit
laatste dus niet altijd gebeurt. Het bereik van de uitspraak is dus niet groot, hetgeen
59
overigens juist een voordeel is wanneer de benadeelde liever 'stil' procedeert.
Bovendien wordt zel fs in geval van een spoedprocedure op zijn vroegst vier weken
na de zitting uitspraak gedaan,60 waardoor de zaak ten tijde van de eventuele
openbaarmaking hiervan meestal weer uit de aandacht van het publiek zal zijn.
Door de geringe dreiging van een uitspraak van de Raad, werkt deze mogelijkniet
erg preventief. Verder is de Raad vrij onbekend, waardoor benadeelden vaak niet
eens weten dat een klacht kan worden ingediend.
Al met al levert de procedure de benadeelde dus niet al te veel op, terwijl

hij relatief veel moeite moet doen om zijn gelijk te halen,61 en ook nog eens het
risico loopt de procedure te verliezen. Gemiddeld zijn er de laatste jaren dan ook
slechts circa 65 klachten per jaar ingediend.62 Overigens is dit aantal in 2004
plotseling opvallend gestegen, namelijk tot 89 klachten.
De Raad heeft ook de bevoegdheid zich op eigen initiatief uit te laten over

journalistieke gedragingen met een algemene strekking, die van principieel belang
zijn.63 Zo heeft de Raad in 1996 een aanbeveling gedaan over het gebruik van
verborgen camera en microfoon.64 Dit instrument is natuurlijk zeer nuttig. Via de
aanbevelingen kan de Raad proberen de media bij te sturen en/of discussies aan
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58

59
60

61
62
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64

De serieuze media zullen dit immers ervaren als een blamage. Bij journalisten werkt een negatief
oordeel van de Raad mogelijk door in de arbeidsverhouding, dan wei - voor de zelfstandigen - in
het gemak waarmee opdrachten worden verkregen. Uit een beperkt onderzock naar de gevolgen
van een tiental uitspraken van de Raad in de jaren 2003/2003 blijkt dat veroordelingen uiterst
vervelend werden gevonden, tot discussies op de werkvloer leidden en tot aanpassing van de
werkwijze. Zie Prenger & Van Vree 2004, p. 30.
Recent is de jurisprudentie van de Raad tussen 1987 en 2003 op een rij gezet. Zie Ten Hoove 2003.
Eerder geschiedde dit in Doomen 1987. Overigens bevat het boek van Ten Hoove een interessante
beschruving van de geschiedenis van de Raad, zie p. 13 e.v.
Om hiermee het risico dat de procedure de schade vergroot te verkleinen.
Zie onder de button 'Actuele zaken'.
Denk aan het opstellen van de schriftelijke klacht, naar de zitting gaan, daar een verhaal houden,
en alle emotionele spanning die met het voeren van een proces is gemoeid.
'l'enminste deed de Raad in de jaren 2000 tot en met 2003 in totaal 260 uitspraken. Zie onder de
button 'Actuele zaken'.
Art. 11 van het Reglement
RvdJ 20 augustus 1996, Mediaforum 1996-9, p. 114 e.v.
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te zwengelen. Helaasheeftde Raadslechts eenenkele keer vandezebevoegdheid

gebruik gemaakt.
Een laatste kanttekening is dat de Raad niet onafhankelijk is. Zo zijn het enkel

media-organisaties die de bestuursleden kiezen van de 'Stichting Raad voor de
Journalistiek'.65 Het doel van deze stichting is de Raad voor de Journalistiek in
stand te houden. Deze Raad bestaat per zitting uit 66n jurist voorzitter, twee
journalisten en twee niet-journalisten (bijgestaan door een onafhankelijke
secretaris). Dit laatste lijkt een zekere mate van onafhankelijkheid te garanderen,
maardat is slechts schijn. Onder de 13 niet-journalisten bevinden zich 7 personen,
die wal gelieerd zijn (geweest) aan de pers, te weten de voorzitter van de Raad
van Bestuur van PCM, de directeur van Tubantia/Twentse Courant, het hoofd
oplage Friese Pers, de directiesecretaris van de Koninklijke Barneveldse

Drukkerij/Uitgeverij, de secretaris van de Raad van Bestuur TelegraafMedia Groep
NV, de voormalig voorzitter van het bestuur Stichting de Volkskrant en de oud
voorzitter van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep.66 Het voorgaande
brengt met zich dat de Raad - hoe onafhankelijk deze zich ook mocht opstellen altijd de schijn van partijdigheid zal hebben. Bovendien worden klagers op het
verkeerde been gezet, doordat op de website wordt vermeld dat de Raad
onafhankelijk zou zijn.67 Weliswaar wordt deze bewering gevolgd door de
vermelding dat de Raad een zelfreguleringsorgaan zou zijn, en - even verderop dat onder de niet-journalisten zich ook personen bevinden uit directies van
uitgeverijen en de omroepleiding, maar menig klager zal deze informatie wellicht
interpreteren in het licht van de eerder genoemde onafhankelijkheid.
In de inleiding werd al vermeld dat de pers medio 2004 het plan heeft opgevat
de Raad voor de Journalistiek te versterken. Aan dit voornemen is onder andere
uitvoering gegeven door de Raad professionelerte maken. 68 ZO is het secretariaat
versterkt en zijn freelance griffiers aangetrokken. De publieke omroep bleek bereid
de hiermee gemoeide extrakosten te dragen tot 2005, voor de periode daarna zullen
meerdere partijen de versterking moeten bekostigen. Verder is het aantal voorzitters
van de Raad gestegen van drie naar vier, en het aantal leden van 20 naar 26. Door
de extra manschappen is de duur van de procedure verkort en zijn in 2004 een
groot aantal uitspraken gedaan.
Een versterking in de zin van een groter draagvlak voor de Raad lijkt echter
moeizamer van de grond te komen. Overigens staat de Raad hierin uiteraard
machteloos. Media die weigeren zich aan te sluiten bij de Raad kunnen hier niet
toe worden gedwongen.

65
66
67
68
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Art. 10 lid 2 van de Statuten.
Zie bij de kolom 'niet journalisten' onder de button 'Samenstelling van de Raad'
Zie onder de button 'Wat is de Raad voor de Journalistiek?'.
Zie onder de button 'Jaarverslag'.
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4.3

Zelfregulering

Zelfregulering heeft naast de Raad voor de Journalistiek tot nog een aantal
waarborgen geleid. Denk aan de Redactiestatuten, de Gedragscode van het
69
Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren,
de Gedragscode voor
Redacteuren van het NRC Handelsblad,,o de Stijlboeken, de ombudsmannen en
lezersredacteuren, en de podium- en forumpagina's of websites.
Deze waarborgen duiden op goede intenties. Zo beogen de Redactiestatuten
71
de onafhankelijkheid te verzekeren van de redactie tegenover de uitgever/directie.
De Codes en Stijlboeken structureren interne ethische discussies, en maken aan
het publiek duidelijk wat men van zichzelf verwacht. De ombudsmannen
verantwoorden journalistieke keuzes. De forumpagina's geven het publiek toegang
tot de media, regelmatig zelfs met kritiek op het desbetreffende persorgaan.
Helaas hebben slechts enkele media (al) deze waarborgen ingevoerd. Daarnaast
lijken de waarborgen onvoldoendetegenwichtte bieden aan de commerciele druk

om een oogie dicht te knijpen (par. 3.3).72 Verder worden de media (vooralsnog)
niet structureel afgerekend op de Codes, terwijl het publiek niet betrokken is
73
geweest bij de opstelling ervan. Daarbij zijn de Codes niet altijd even duidelijk.

Zoals in de inleiding al is aangegeven hebben de media recent aangekondigd over
te gaan tot oprichting van een Nieuwsmonitor en een Debattenbureau, welke
activiteiten in maart respectievelijk mei 2005 van start zijn gegaan. DeNieuwsmonitor heeft tot doel berichtgeving empirisch te onderzoeken, dat vervolgens kan
worden gebruikt voor reflectie en discussie over de kwaliteit van de journalistiek,
bijvoorbeeld middels het Debattenbureau.74 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling
dat de Nieuwsmonitor naar aanleiding van de bevindingen zelf een oordeel velt
over de journalistiek. De Nieuwsmonitor wordt gefinancierd door Bedrij fsfonds
69
70

71

72

73
74

Zle www.nieuwsbank.ni/mediaspectator/codehoofhtm.
Zie www.nrc.ni.
340/341.
Schuijt 1987, p. 240 e.v.; Mochel 2000, p, 85 e.v.; Bardoel & Van Cuilenburg 2003, p.
Voor de publieke omroep bestaat overigens ook een (programma)statuut, dat - uiteraard - wettelijk
is. Zie Kabel 20004 p. 128; Bardoel & Van Cuilenburg 2003, p, 341.
Overigens blijkt uit een verkennend onderzoek dat hoofdredacteuren zich de laatste jaren steeds
meer met commerciele zaken bezig houden. De onafhankelijkheid van de redactie tegenover de
uitgever/directie lijkt dus sowieso verminderd. Zie Prenger & Van Vree 2004, p. 101 e.v.
N. Bos, 'Stijlboek van de Volkskrant: ethiek blijft grijs gebied', gepubliceerd onder de button
'kwaliteit' van de website villa.intermax.ni/journalist/HOME/index.html.
'
Krant van de Raad voor het openbaar bestuur van april 2004, Politiek & Media, p. 8; Journalitieke
'Nieuwsmonitor
van
26
maart
De
43;
Liever
Journalist,
2004,
p.
zelfregulering',
beroepscode?
start', 8 februari 2005, te vinden op www.villamedia.nl/ninvj/nieuws/2005febBnieuwsmonitor.shtm,
'Nieuwsmonitor fundeert kwaliteitsdebat', 11 februari 2005, te vinden op www.villamediNieuwsmonitor', te vinden op
a. nl/journalist/n/WRR. 4,shtm, 'Opzet van de

www.minocw.nl.brieflk/2005/doc/.2375b.pdf.
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voor de Pers (€ 160.000 per jaar) en de Nederlandse Dagbladpers/Nederlandse
Vereniging van Journalisten (circa€ 23.000 perjaar), vooralsnog vooreen periode
van drie jaar. Het onderzoek zal vooral door wetenschappers worden uitgevoerd.
De Nieuwsmonitor zal vanuit drie verschillende invalshoeken onderzoek doen.
Zo zal een Continu Monitor de algemene inhoud van de berichtgeving van een
aantal media vastleggen: thema's van berichtgeving (nieuwssoorten), nieuwsgenres

(verslaggeving, nieuwsanalyse, interview, reportage, opiniestuk, column,
enzovoorts), nieuwsbronnen en - waar het gaat om de landelijke politiek hoofdrolspelers en soorten bronnen (politicus, woordvoerder, actievoerder,
anonieme bron, enzovoorts).
Daarnaast zal een Event Monitor zich richten op spraakmakende kwesties,
affaires, onthullingen ofschandalen, die vaak gedurende kortere tijd veel aandacht
krijgen. Hierbij zal vooral aandacht worden besteed aan de mate waarin de
berichtgeving afstandelijk, betrouwbaar, feitelijk en onderbouwd is.
Verder zal een Issue Monitor zich richten op belangrijke maatschappelijke
issues, waarvan verwacht wordt dat zij gedurende langere tijd een belangrijke rol
in het publieke debat zullen spelen. Dergelijke berichtgeving zallangduriger worden
gevolgd.
Het Debattenbureau beoogt discussies te initieren over werkwijze, ethiek,
kwaliteit, betrouwbaarheid en diversiteit van de journalistiek.75 Dit doel zal het
debattenbureau onder andere proberen te bereiken door het organiseren van
bijeenkomsten, het publiceren van verslagen over debatten en het opzetten van
een website als informatiebron, agendaoverzicht en discussieplatvorm.76 Het
Debattenbureau wordt gefinancierd door de overheid (€ 50.000 per jaar) en de
Nederlandse Dagbladpers/Nederlandse Vereniging van Journalisten (bedrag mij
niet bekend), vooralsnog voor een periode van drie jaar.
4.4

De markt

Ook de markt vormt een waarborg voor kwalitatief goede berichtgeving. Maakt
een kwaliteitskrant misser op misser, dan verliest zij haar reputatie en bestaat het
risico dat abonnementen worden opgezegd. Bovendien stimuleert de markt dat
de waakhondfunctie van de pers goed werkt, want stevige onthullingen doen het
goed bij het publiek. Ditzelfde geldt voor het pakkend berichtgeven.
75

76
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H. Verploeg, 'Eerst checken en dan pas publiceren', 27 april 2005, te vinden op www. villamedia.nl/n/my/nieuws/reactievolkskrant.shtm, de statuten van Stichting Debattenbureau Media, te vinden
op www.minocw.ni.brie.Rk/2005/doc/.2375a.pdf.
Overigens lukt vooral de bedoelingdatde discussiebijeenkomstenop regionaal niveau plaatsvinden.
Zie de NVJ-jaarrede 2005 van 3 mei 2995, te vinden op www.villamedia.ni/
n/nvj/nieuws/2005mei3jaarrede.shtm', 'De rol van de media in Uden', De Journalist 3 juni 2005,
p. 40 (verslag eerste bijeenkomst Debattenbureau).
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De markt kent echter zijn beperkingen als waarborg voor de kwaliteit, en
verleidt soms zelfs om kwalitatief minder te presteren. Zo verhoogt het streven
om de afnemer te boeien het risico op primeurs die niet deugen en te spectaculaire

berichtgeving (par. 3.3). Een deel van het publiek lijkt zelfs op zoek naar
Suggestieve berichtgeving en/of een bevestiging van de eigen vooroordelen.
Mogelijkspelen sommige mediahieropin. Dergelijkemedia wordenintegeringe
mate geprikkeld om juist en objectiefte berichten, dan wel de reputatie en privacy
te respecteren.
Een ander deel van het publiek is in het geheel niet op zoek naar kwalitatief
goede berichtgeving, maar enkel naar vermaak. Denk aan de lezers van roddelbladen. De media die hen bedienen worden niet of nauwelijks gestimuleerd tot

kwaliteit,

eerder

4.5

De politiek

lijkt

het tegendeel het geval.

Een ander mechanisme ter controle van de pers is de politiek. Onvrede over het
functioneren van een maatschappelijke instituut kan immers worden aangekaart
bij een kamerlid of minister. Blijkt de klacht terecht, dan kan actie worden

ondernomen, bijvoorbeeld in de vorm van een beleidswijziging of wetgeving.
In het algemeen is dit een goed en effectief middel, maar bij de media ligt
het anders. De afnemers van de media zijn niet georganiseerd, anders dan
bijvoorbeeld de Consumentenbond en Greenpeace. Daarbij staan politici er niet
om te springen de media aan te pakken, omdat ze van hen afhankelijk zijn. Een
discussie over de werkwijze van de media kan bovendien leiden tot kritiek op het
mediagedrag van politici. Ook ligt de kritiek van een politicus gevoelig, omdat
de media met name tot taak hebben politici te controleren.
Overigens is het in de huidige gol f van kritiek gemakkelijker voor politici
om de media ter discussie te stellen. Balkenende durfde zelfs het (moeilijk
verdedigbare) standpunt in te nemen, dat sommige satirische pers- en kunstuitingen
ten aanzien van het Koningshuis te ver gaan. Dit zal echter weermoeilijker worden
als de huidige onvrede is verdwenen.
4.6

Wetenschappers en adviesorganen

De media worden ook in de gaten gehouden door wetenschappers en adviesorganen
(par. 1). Sommige onderzoeken worden - al dan niet gedeeltelijk - gefinancierd
door het Bedrijfsfonds voor de Pers.77

77

Art. 123 lid 2 sub

b Mediawet.
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De onderzoeken vormen een goede aanvulling op de - naar aard meer
oppervlakkige - zel fkritiek. Daarnaast hebben wetenschappers en adviesorganen

minder te vrezen van de media, anders dan bijvoorbeeld politici. In de kracht van
het middel schuiltechterookde zwakte: de onderzoeken gaan vooral overde media
in het algemeen, en er verstrijkt meestal veel tijd tussen'het kwaad' en de publicatie
daarvan. Een individueel persorgaan wordt door dit middel dus nauwelijks
geprikkeld kwalitatiefgoed werk te leveren. Een ander nadeel is dat de continurteit
van dergelijk onderzoek niet is gewaarborgd, omdat het volledig afhangt van de
grillen van wetenschappers en adviesorganen.
4.7

De burgerlijke rechter

Een persoon wiens reputatie of privacy is geschonden kan naar de burgerlijke
rechter stappen. In het vorige hoofdstuk bleek echter dat de benadeelde weinig
heeft aan de sancties die de burgerlijke rechter op kan leggen, terwijl de procedure
relatief vee! kost en - soms ook traag is, terwijl ook nog eens rekening moet
worden gehouden met verlies van de procedure. Gezien de ongunstige uitkomst
van de kosten- en batenanalyse is het voor een benadeelde meestal niet verstandig
naar de rechterte gaan. Hierdoor laten benadeelden hun zaak vaak zitten, met alle
nadelige gevolgen van dien. De vraag hoe de civiele middelen eventueel zouden
kunnen worden verbeterd blijft in dit hoofstuk buiten beschouwing, maar komt
in de hoofstukken 4 tot en met 7 aan de orde.
-

4.8

De strafrechter

Bij schending van de reputatie kan het Openbaar Ministerie worden gevraagd het
persorgaan te vervolgen.78 Een dergelijke vervolging geschiedt echter niet vaak. 79
Daarnaast komt een eventuele veroordeling in de rege! pas lang na de bestreden
openbaarmaking. Hierdoor zal de benadeeldede veroordeling ervaren als mosterd
na de maaltijd, terwijl het schande-effect voor het persorgaan gering is. Wallijkt
voor de benadeelde interessant dat hij zich in de strafprocedure kan voegen, en
om vergoeding van zijn schade kan vragen. Hier speelt echter hetzel fde probleem
als bij de burgerlijke rechter: de vergoedingen zijn - zo al toegekend - meestal laag.
Voor schending van de privacy middels een openbaarmaking geldt slechts
een enkel specifiek verbod. Zo is niet toegestaan een afbeelding van een persoon
78

79
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Art. 261 -271 Sr. Smaad, laster en (eenvoudige) belediging betreffen klachtdelicten (art. 269 Sr.).
Over de strafrechtelijke belediging, zie Janssens 1998.
De Meu e.a. 2000, p. 262/263, Dommeringe.a. 2000, p. 352. Waarschunlijkkomtditdoordatopzet
voor belediging meestal moeiluk valt te bewijzen. Ook verkrijgt de benadeelde via een voorlopige
voorzieningen-procedure bij de civiele rechter sneller en effectiever genoegdoening (rectificatie
en/ofschadevergoeding)
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openbaar te maken die heimelijk is vervaardigd in een woning, dan wel een niet
voor het publiek toegankelijk lokaal (art. 139g Sr.). Ook geldt een verbod voor
het wederrechtelijk publiceren van een portret (art. 35 Aw). Ik heb hiernaar geen
onderzoek gedaan, maar kan mij niet voorstellen dat de media regelmatig voor
deze delicten worden vervolgd.

Het lijkt niet erg voor de hand te liggen de strafrechtelijke procedure te
verbeteren. Het OM maakt immers deel uit van de overheid, waardoor vervolging
grondrechtelijk gecompliceerd ligt. Daarbij is het OM vanwege het opportuniteitsbewelke
ginsel in principe vrij om te bepalen op welke zaken wordt gefocust, en op
weer
dus
zomaar
voor
van
aandacht
niet. Na een korte periode
perszaken kan
worden ge focust op iets anders. Ook zijn de strafvorderlijke maatregelen en sancties
minder geschikt voor de pers, op de boete na. Een veroordeling om geld te betalen
kan echter ook worden bereikt via een civiele procedure, waarin bovendien degene
direct als
om wie het gaat, en die dus de relevante informatie aan kan leveren,
vaak
advocaat
met
zijn
procespartij is betrokken. Daarbij zullen de benadeelde
sneller reageren dan het OM.
4.9

Conclusie

Uit het bovenstaande volgt dat

de checks and balances in hun geheel de media

wordt vooral
mogelijk voldoende prikkelen om kwaliteit te leveren. Deze conclusie
in
recente
drie
potentie krachtige
maatregelen
ingegeven door het feit dat de
is
terecht
conclusie
dan niet tot volle
al
de
het
van
af
dus
hangt
Of
middelen zijn.
wasdom komen van deze middelen. Daarom ga ik in de volgende paragraaf na
wat de valkuilen en zwakke plekken zijn, en doe ik een enkele suggestie hoe
maximaal uitvoering aan de maatregelen zou kunnen worden gegeven.

5
5.1

Suggesties
Versterking Raad voor de Journalistiek

t voor de Raad voor de
De maatregel van een groter budget en meer menskrach
Journalistiek lijkt een schot in de roos. Hierdoor kan de Raad sneller en consequenter tot uitspraken komen, meer bekendheid verwerven, vaker bemiddelen en meer
algemene aanbevelingen doen.
De zwakke plek van deze maatregel is natuurlijk dat het grotere budget,
voorzover mij bekend, van tijdelijke aard is. Hierdoor bestaat het gevaar dat de
Raad over enkele jaren weer terug is bij af. Dit risico wordt nog eens vergroot
wanneer de stijging van het aantal zaken, zoals die in 2004 was te zien, zich zou
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doorzetten. De Raad zou dan aan zijn eigen succes ten onder
gaan. Verder lijkt
gewenst dat niet aangesloten media besluiten zulks alsnog te doen, om zo de
zeggingskracht van de Raad te vergroten.

Een ander punt waar de Raad wellicht aandacht aan zou kunnen besteden
is het feit dat de klachtinstantie niet onafhankelijk is. Vanuit het
perspectief van
de klager lijkt gewenst dat deze situatie verandert.
Wellicht zijn er echter goede
gronden dit beleid te continueren, bijvoorbeeld om media die weigeren zich aan
te sluiten niet nog eens extra afte schrikken. Een andere mogelijke verklaring is
dat hetmoeilijk is om geschikte niet-journalisten te vinden, die voldoende in staat
zijn om te beoordelen of beroepsnormen zijn geschonden. Wat voor verklaring
er ook moge zijn, wellicht is in ieder geval verstandig de keuze voor een niet
onafhankelijke Raad op de website uit te leggen. Ook zou het woord onafhankelijk
mogelijk kunnen worden geschrapt.
Overigens is de Raad met name een geschikt middel voor klagers die zo weinig
mogelijk kosten willen maken, en die het vooral is te doen om genoegdoening,
en niet zozeer om een sanctie. Het lijkt goed dit zo te houden. Zou de Raad de
bevoegdheid krijgen ook sancties op te leggen, dan zouden de zaken wellicht aan
de hand van juridische normen moeten worden beoordeeld, in
plaats van de
beroepsnormen. Een belangrijk nadeel hiervan zou zijn dat de bijdrage van de Raad
aan de ontwikkeling van de journalistieke ethiek zou worden
gemist.
5.2

Nieuwsmonitor en Debattenbureau

De oprichting van deNieuwsmonitor en het Debattenbureau is natuurlijkeen prima
initiatief. Met name is goed dat gegevens beschikbaar komen over het functioneren
van de media, waar vervolgens over kan worden gediscussieerd. In feite komen
de Nieuwsmonitor en het Debattenbureau neer op een soort geinstitutionaliseerde
vorm van zel fkritiek, met alle voordelen van dien, met name meer continurteit en
diepgang. Er zijn echter ook kanttekeningen.
5.2.1

Evaluatie op het scherpst van de snede

Een eerste mogelijke kanttekening is dat de bedoeling van

deNieuwsmonitorschijnt
te zijn dat deze slechts empirische gegevens aanlevert, terwijl een oordeel over
het functioneren van de media achterwege blijft. Mocht dit kloppen, dan
gaat van
de Nieuwsmonitor niet al te veel druk uit op de media om hun best te doen. Een
empirisch rapport over het functioneren van de media valt voor de gemiddelde
burger immers nauwelijks te begrijpen, nog afgezien van de vaak vrij grote omvang
van dergelijke rapporten, die kennisname niet aantrekkelijk maakt. Dit
terwijl het
voorde burger noujuist interessant lijkt wanneer de - onafhankelijke - wetenschap66

Zelfregulering
pers die het empirisch onderzoek hebben gedaan, uiteindelijk ook een oordeel vellen
over het functioneren.

Nu zullen de gegevens vast ook worden beoordeeld, maar mogelijk vooral
door de media zelf. Hierbij bestaat de kans dat goede resultaten wat worden
uitvergroot, terwijl mindere een beetje worden weggepoetst. Het is natuurlijk
allerminst gezegd dat zulks zal gebeuren, maar dit risico bestaat wel. Overigens
valt de afwezigheid van een oordeel moeilijk te begrijpen tegen de achtergrond
dat de media hun eigen berichtgeving ook niet beperken tot het in omloop brengen
van feiten, zonder opinies.
Een andere vraag die opkomt is of wei voldoende bekendheid aan de
onderzoeken zal worden gegeven, bij voorkeur gevolgd door discussies. Als ik
het goed heb, is de bedoeling dat het Debattenbureau in deze een rol vervult. Het
mooiste zou wellicht zijn wanneer deze de resultaten van het onderzoek bekend
zou maken via televisie, aangezien dit nog steeds het meest dominante medium
schijnt te zijn. Ook de discussies zouden wellicht voor het oog van de camera

kunnen plaatsvinden.
Van het Debattenbureau lijkt dit echter niet te kunnen worden verwacht.
Vooralsnog is zijn budget beperkt tot € 50.000 op jaarbasis.80 Daarbij lijkt de
bedoeling dat het Debattenbureau vooral discussies organiseert op lokaal niveau,
en hiervan verslagen maakt. Overigens laat het feit dat het Debattenbureau
waarschijnlijk niet bij machte is verspreiding en discussie via televisie te
organiseren, onverlet dat de media dit zelf gewoon ter hand kunnen nemen.
Een andere mindere kant van de Nieuwsmonitor en het Debattenbureau is dat zij
niet lijken te voorzien in een middel waarmee op de actualiteit wordt geregeerd.
Denk aan een televisieprogramma als 'De leugen regeert', waarbij wellicht iets

dieper op de problematiek zou kunnen worden ingegaan, en dat onafhankelijk van
de kijkcijfers het hele jaar zou worden uitgezonden,8 terwijl in de 'Mediaraad'
wellicht ook personen van buiten de journalistiek zouden kunnen zitten. Het
1

voordeel van een dergelijk steeds terugkerend programma zou ook zijn dat de pers
zich bij een misser direct zou moeten verantwoorden. Van een lik op stuk beleid
gaat nou eenmaal meer druk uit dan van wetenschappelijk onderzoek dat pas lang
na de misser wordt gepubliceerd. Overigens lijkt zinvol wanneer het programma
niet alleen op het negatieve is gericht, maar ook aandacht heeft voormooie scoops,

resultaten van onderzoeksjournalistiek en andere goede prestaties.

80
81

De bijdrage van de pers is bu mijn weten nog niet bekend, maar gezien de geringe budrage van
de pers in de Nieuwsmonitor zal het bedrag dat van haar kant komt mogelijk niet al te hoog zijn.
Als gedurende meerderejaren zou blijken dat geen hond naar het programma kijkt, zou hier natuurlijk
nog eens goed over na moeten worden gedacht.
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Daarnaast is wellicht goedjournalisten tijdens het eventuele programmasoms

in de gelegenheid te stellen iets over het vak te vertellen. De informatievoorziening
speelt een grote rol in het leven van de burger, en de journalistiek heeft daarin
een belangrijke taak. Het lijkt zinvol dat de burger meer wordt geYnformeerd hoe
de journalistiek te werk gaat. Door bijvoorbeeld eens uit te leggen hoe vlak voor
het ter perse gaan op de redactie van een krant wordt gewerkt, ontstaat wellicht

meer begrip voor het feit dat de koppen wel eens niet kloppen. Ook zou misschien
iets over de onderzoeksmethoden kunnen worden verteld, ofover de parlementaire

journalistiek.
Mogelijk is zelfs een idee dat het programma meer in brede zin over de
kwaliteit van de informatievoorziening zou gaan. Ook andere instanties die hiervoor
verantwoordelijk zijn zouden onderwerp van het programma kunnen zijn. In dit
verband lijkt relevant dat uit de eerder aangehaalde enqu6te blijkt dat
weinig
vertrouwen bestaat in de informatievoorziening door het kabinet, het parlement
en de politieke partijen (par. 3.2). Een politicus die de
informatievoorzieninggeweld
lijkt aan te doen, zou dus ook eens kunnen worden uitgenodigd om zich te
verantwoorden.
Daarnaast blijkt uit de onderzoeken doorde RMO en ROB dat de wijze waarop
de politiek en de media onderling communiceren, soms een nadelig effect heeft
op de kwaliteit van de berichtgeving.82 Bestaat bijvoorbeeld de indruk dat een zeker

Ministerie nauwelijks bereid is de pers van informatie te voorzien, waardoor
gegevens vooral moeten worden verkregen via de Wet Openbaarheid Bestuur,
dan zou een woordvoerder tijdens het programma wellicht kunnen proberen uit
te leggen waarom dit zo is. Ook zou misschien in meer brede zin over de
verslechterde relatie tussen pers en politiek kunnen worden gesproken, en naar
structurele oplossingen worden gezocht.
Overigens realiseer ik mij dat voor een dergelijk eventueel programma
aanvullende middelen nodig zouden zijn, waaroverhierna meer(par. 5.2.4). Zolang
die er niet zijn, zou de pers wellicht kunnen overwegen een dergelijk programma
zel f ter hand te nemen, of 'De leugen regeert' op een regelmatiger basis uit te
zenden.

5.2.2

Beoordelingscriteria

Wat verder opvalt is dat het Debattenbureau weliswaar discussies beoogt te
organiseren over het functioneren van de media, maar - voor zover mij bekend -

82

RMO 'Medialogica'2003; ROB 'Politiek en media' 2003. Over de relatie tussen pers en politiek,
zie ook: Hoedeman 2005, G. van Westerloo, 'Oorlog tussen pers en politiek', Maandblad van het
NRC Handelsb/ad, september 2004. Voor de invloed van voorlichters op het nieuws in het algemeen,
zie Prenger & Van Vree 2004, p. 34 e.v.
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hiertoe geen beoordelingscriteria heeft opgesteld. Het is daardoor eigenlijk niet
goed mogelijk het mediagedrag te beoordelen. Bovendien is het weinig fair
tegenover de media die worden geevalueerd, wanneer op voorhand niet duidelijk
is langs welke maatstaf zij zullen worden gelegd.
Wellicht zouden alsnog criteria kunnen worden ontwikkeld. De klus zou
misschien kunnen worden opgepakt door de pers zelf. Deze zou hiertoe een
commissie in het leven kunnen roepen, waarin wellicht naast journalisten ook
anderen zitting hebben, denk aan belanghebbenden als de overheid, consumenten,

bedrijven, en bekende Nederlanders (slachtoffers roddelpers).
Overigens heeft ook het Comit6 van Ministers van de Raad voor Europa de
pers onlangs opgeroepen om beroepsnormen te ontwikkelen op het terrein van
de gerechtsverslaggeving.83 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
blijkt eveneens van mening dat de journalistiek haar codes zou kunnen

expliciteren.

84

De commissie zou kunnen beginnen met een inventarisatie van de bestaande
criteria. Speuren dus in de literatuur, journalistieke Codes en Stijlboeken en de
uitspraken van de Raad voor de Journalistiek.85 De insteek van de commissie zou
wellicht kunnen zijn dat vooral wordt voortgebouwd op de door de Raad voor de
Journalistiek ontwikkelde normen. Bij tegenstrijdige criteria zou de commissie
wellicht keuzes kunnen maken. Vage criteria zouden mogelijk zoveel mogelijk
kunnen worden verduidelijkt. De commissie zou zijn bevindingen op het Internet
kunnen zetten, en een ieder uitnodigen om commentaar te geven.86 Vervolgens
zou de commissie wellicht definitieve criteria kunnen vaststellen. Zo nodig zouden
deze eens in de zoveel tijd kunnen worden geactualiseerd.
Het lijkt raadzaam bij het opstellen van de criteria rekening te houden met
de diversiteit van de pers. Zoheb jedekwaliteitsmedia, de roddelpers en demedia
die zich richten op infotainment. En de televisie verschilt weer van de krant,
waardoor deze laatste zich bijvoorbeeld beter leent voor nuance en achtergrondinformatie. De commissie zou na kunnen gaan of, en zo ja in hoeverre, voor de
verschillende media ook verschillende normen moeten gelden.
Mocht men het onwenselijk vinden dat algemene criteria voor de media
worden ontwikkeld, dan valt ook te overwegen dat ieder afzonderlijk persorgaan
ztlf criteria zou ontwikkelen. Ieder medium zou dan kunnen worden beoordeeld
aan de hand van de eigen criteria. De media worden op deze manier enerzijds zo

83
84
85

86

En om de naleving er van te stimuleren. Zie Voorhoof 2003.
WRR 'Focus op functies' 2005, p. 140
Daarbu dient goed in de gaten te worden gehouden dat de beroepsnormen die door de Raad voor
de Journalistiek worden ontwikkeld, verschillen van dejuridische normenvarIde rechter. Zie Schuijt
COnrechtmatige Daad VII'), aant. 196, Schuijt 1998.
Vergeluk de werkwijze van de Commissie Tabaksblat. Ook de overheid betrektsteeds vakerburgers
bij de totstandkoming van beleid en wetgeving.
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vrij mogelijk gehouden, terwijl ze anderzijds wel worden gedwongen de
verwachtingen ten aanzien van zichzelfte expliciteren.
Een andere mogelijkheid isdatde commissie enkel algemenecriteriaopstelt
ten aanzien van de juistheid en het respect voor reputatie en privacy (minder
persvrijheid), terwijl de individuele persorganen zelf criteria ontwikkelen voor

de andere drie verwachtingen (par. 2).
Tot slot dient te worden bedacht dat een eventuele ontwikkeling van criteria
meerdere doelen lijktte dienen. Zo bleek in hoofdstuk 2 dat het Europese Hofvoor
de Rechten van de Mens vindt datjournalisten die zich houden aan de beroepsnormen meer bescherming verdienen, terwijl het omgekeerde geldt wanneer dit juist

niet het geval is. De Nederlandse rechter heeft deze wijze van redeneren
overgenomen. Een duidelijkejournalistieke code zou de rechter beter in staat stellen
om te beoordelen of een persorgaan wel of niet aanspraak maakt op de extra
bescherming.
5.2.3

Expliciete aandacht privacy en reputatie

Een andere kanttekening bij de maatregelen is dat de Nieuwsmonitor en het
Debattenbureau geen expliciete aandacht lijken te besteden aan het respecteren
van de privacy en de reputatie. Hierna in hoofdstuk 4 zal ik vrij uitvoerig

beschrijven hoe een eventueel onderzoek naar de bescherming van deze belangen
eventueel zou kunnen worden vormgegeven. Bij wijze van tipje van de sluiernoem
ik alvast twee voorbeelden. Een onderzoek naar de bescherming van de privacy
en reputatie kan natuurlijk ook plaatsvinden buiten de Nieuwsmonitor en het
Debattenbureau om.
In de eerste plaats zou wellicht kunnen worden onderzocht in welke gevallen
het publiek belang evengoed kan worden gediend zonder de privacy te schenden
(subsidiariteit). Deze gedachte komt vooral op bij kennisname van de hedendaagse
berichtgeving over strafbare feiten.87 Zo plaatsteDe Telegraqf in haar Pinkstereditie
onder de opening'Gezinsdrama' een grote foto van driejongens die dat weekend
door hun moeder waren doodgestoken.88 Het NOS-journaal toonde beelden van
de thuiskomst van een 13-jarig meisje dat was ontvoerd en seksueel misbruikt.89

87
88

89
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Zie hierover Schuijt (Onrechtmatige Daad VII), aant. 133 en 134; Elian & Koopmans 2001.
De Telegraaf31 mei 2004, p. 1. De moeder heeft zich vervolgens voor de trein geworpen en is
overleden. De vader verkeerde volgens het artikel in shock, en was ondergedoken bij familie. Alle
gezinsleden werden in het artikel met voornaam en achternaam aangeduid.
Zie hierover in afkeurende zin de column van Hans Beerekamp, NRC Handelsblad 3 juni 2004,
p. 27. Uit de beelden bleek overigens dat het meisje thuis werd opgewacht door een schare aan
fotograven, waarschijnlijk journalisten.
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Ook toonde dit journaal beelden van de 16-jarige Murat D. van het Terra College,
90
die zich aangaf bij de politie.
Dergelijk onderzoek is wellicht extra noodzakelijk omdat uit de recente
enqu6te van 'De Vos en Jansen' blijkt dat 40% van het publiek vindt dat de pers
minder moet schromen om namen en beelden van veroordeelden en verdachten
van strafbaren feiten te publiceren.91 Doordat een groot deel van de 'afnemers'
dergelijke informatie schijnt te willen, wordt voor de media verleidelijk hier aan
toe te geven. Overigens bleek 20% van de ondervraagden te vinden dat namen
en foto's van verdachten een publiek belang vereisen, en meent een meerderheid
dat namen en beelden van slachtoffers alleen in uitzonderlijke gevallen moeten
worden gepubliceerd.
Een andere kwestie die onderzoek lijkt te behoeven, betreft de consequentie
die de burgerlijke rechter verbindt aan het niet protesteren tegen een onjuiste
bewering. Deze consequentie komt erop neerdatjournalisten vervolgens regelmatig
uit mogen gaan van de juistheid van deze bewering.92 Deze regel is voor een
benadeelde natuurlijk heel ongunstig, en niet echt redelijk. Een kosten- en
batenanalyse pakt immers vaak negatiefuit, zodat de benadeelde er het verstandigst
aan doet de zaak niet aan de rechter voor te leggen. Daarbij vestigt een publiek
protest extra aandacht op de bewering, zodat zwijgen vaak het beste is. Anderzijds
dienen journalisten op bepaalde informatie te kunnen varen. Wellicht zou dit
probleem kunnen worden verholpen doordat een instantie de (al dan niet
gemotiveerde) protesten van benadeelden inneemt, en deze - geordend per persoon opslaat in een databank. De media die zich bij hun berichtgeving baseren op eerdere
publicaties, zouden deze databank kunnen raadplegen. Ligt er een protest, dan
zou de persoon in beginsel moeten worden gehoord, tenzij op andere gronden van
de juistheid van de bewering kan worden uitgegaan.
5.2.4

Continuiteit

Een ander punt van aandacht is dat de continuYteit van de maatregelen niet is
gewaarborgd. De subsidies van de kant van de overheid en de pers zijn immers
slechts voor een periode van drie jaar toegezegd, en het is onduidelijk wat daarna
zal gebeuren. Daar komt nog eens bij dat voor enkele van de hierboven geopperde
suggesties extra financiering nodig lijkt, denk aan heteventuele televisieprogramma,

90

91
92

Overigens heeft het NOS-journaal deze beelden daarna regelmatig herhaald.
Bijlage 'De verdieping', Trouw 3 februari 2005, p. 3.Ook Schuijtmeentdatdemediain deze minder
terughoudend zouden kunnen zijn. Zie Schuijt 2005.
Zie onder andere: Vzr. Rb. Amsterdam 19 februari 2004, LJN AO4144; Vzr. Rb. Amsterdam 11
september 2003, LJN AJ9995. Vzr. Rb. Amsterdam 11 september 2000, LJN AA7058; Rb.
Amsterdam 29 april 1998, Mediaforum 1998-6, nr. 32.
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het onderzoek naarde bescherming van de privacy en reputatie en de ontwikkeling

van criteria.
Wellicht is een idee dat vooral de overheid de hand over het hart blijft strijken.

Met de informatievoorziening door de media zijn immers grote publieke belangen
gemoeid. Financiering van toezicht op een activiteit waarmee een groot publiek
belang is gemoeid geschiedt vaak mede door de overheid. Denk aan de bijdrage
aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) en deNederlandse Bank. Het lijkt voorde hand te liggen hier hetzelfde
uitgangspunt te hanteren. Daar komt bij dat de overheid veel raden en fondsen
ondersteunt, bijvoorbeeld de Raad voorCultuur, de Stichting fonds voorbeeldende
kunsten, vormgeving en bouwkunst, de Stichting fonds voor Scheppende
Toonkunst, enz. Bovendien zou het gek zijn als de overheid enerzijds wal veel
geld stopt in de publieke omroep (in 2003: 658 miljoen euro),93 terwijl anderzijds
nauwelijks middelen beschikbaarzouden zijn om de kwaliteit van de nieuwsvoorzieningte stimuleren. Dit geldt des temeer daar middelen hiervoor echt nodig lijken
te zijn. Voordat de overheid recent met geld over de brug kwam, bestond immers
al enige tijd het plan om een nieuwsmonitor op te richten. Het Persinstituut, de

initiatiefnemer van dit plan, heeft vier jaar met het Bedrijfsfonds voor de Pers
onderhandeld over een subsidie, evenwel zonder succes. Ook is de Raad voor de
Journalistiek in het verleden waarschijnlijk mede vanwege geldgebrek onvoldoende
uit de verf gekomen.
Op zich is natuurlijk vreemd dat de overheid hierdoor min of meer de
zelfkritiek zou subsidieren. Het financieren van zelfkritiek bij de media - en niet
bij andere branches - wordt echter gerechtvaardigd door het gegeven dat controle
op de media gevoelig ligt vanwege de vrijheid van meningsuiting, en dat dit een
manier is om zulks verantwoord te regelen.
Overigens bedoelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met
zijn aanbeveling om de zelfregulering te ondersteunen mogelijk mede dat de
overheid hiertoe gelden ter beschikking Stelt.94
5.2.5

Zichzelfniet sparen

Het mooie van de Nieuwsmonitor en het Debattenbureau is dat ze voortkomen
uit de branche zel f. Zouden anderen het initiatief hiertoe hebben genomen, dan
zou de pers immers het gevoel kunnen hebben dat haar een soort toezichthouder
was opgedrongen. De maatregelen zouden hierdoor mogelijk minder effectief

kunnen zijn.
93
94
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NRC Handelsblad 5 maar11003,p 1. Daar komt nog eens 213 miljoen euro aan STER-gelden (radio
en televisiereclame) bij, maar dat zijn natuurlijk eigen verdiensten.
WRR 'Focus op functies', p. 138-140.

Zelfregulering

De keerzijde van zelfregulering is echter dat de branche niet onafhankelijk
staat ten opzichte van zichzelf. De bevindingen van de Nieuwsmonitor en het
Debattenbureau zullen hierdoor mogelijk met een zeker wantrouwen worden
bekeken. Dit nadeel zou wellicht deels kunnen worden ondervangen door derden zoals consumenten, bedrijven, bekende Nederlanders en (toch ook) de overheid -

bij de initiatieven te betrekken. Op deze wijze wordt ook voorkomen dat
belanghebbenden zich buitengesloten voelen. Denk aan de regelmatigterugkerende
discussie over het gebrek aan betrokkenheid van ouders bij de classificatie van

films door het NICAM:5
Een ander bezwaar van zelfregulering is dat de neiging bestaat de eigen

branche in bescherming te nemen. Daarom is het resultaat soms gedeeltelijk
onbevredigend. Zo heeft de Commissie Tabaksblat natuurlijk goed werk geleverd,
maar intussen kunnen falende bestuurders nog steeds een fors bedrag meekrijgen

bij vertrek. Ook zijn de extravagante salarisverhogingen niet van de baan.
De pers is vast verstandig genoeg om de Nieuwsmonitor en het Debattenbureau
zo onafhankelijk mogelijk te werk te laten gaan. Een goed voorteken wat dit betreft

is dat het door de Nieuwsmonitor te verrichten onderzoek in beginsel wordt verricht

door wetenschappers. Ook verder zou de pers wellicht blijk kunnen geven van
onafhankelijkheid, bijvoorbeeld door de resultaten van dit onderzoek objectief
naar buiten te brengen en zelfkritiek te betrachten, voorzover daartoe aanleiding

bestaat (par. 5.2.1).

6

Onderzoek en evaluatie door een derde?

6.1

Inleiding

Mocht gedurende de rit echter blijken dat de Nieuwsmonitor en het Debattenbureau
onvoldoende onafhankelijk te werk gaan en ook anderszins onvoldoende werk
maken van de middelen, dan lijkt gerechtvaardigd dat de overheid zich de vraag
stelt of de subsidiering wet moet worden voortgezet. Alsdan zouden de gelden
hun doel immers voorbijschieten. De vraag komt op of de overheid in dit
onverhoopte geval, het onderzoek en de evaluaties wellicht zou kunnen uitbesteden
aan een derde.* Een dergelijke gedachte rijst ook omdat andere bedrijven en
instanties al sinds jaar en dag met geYnstitutionaliseerde tegenkrachten te maken.
Denk aan Greenpeace, de vakbonden, de Consumentenbond en de diverse
95
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Het Nederiands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media(NICAM) is tot standgekomen
door zelfregulering. Zie www.kijkwijzer. ni
Over het functioneren van toezichthouders en/of hun civielrechtelijke aansprakelijkheid, zie Giesen
2005; Van Rossum 2005; Verhey & Verheij 2005; het themanummer 'Toezicht' NJB 2005, nr.
22 (reacties op de preadviezen van Van Rossum en Verhey & Verheij).
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toezichthouders.97 Als de Nieuwsmonitor en het Debattenbureau er niet in slagen
een dergelijke rol bij de media te vervullen, zou wellicht een ander het kunnen

proberen.
Aan het uitbesteden van de klus aan een derde lijken echter nogal wat haken
en ogen te kleven. Zo zou om te beginnen noodzakelijk zijn dat deze derde zo

onafhanketijk mogelijk van de overheid staat. De overheid mag immers niet te
veel de hand hebben in het toezicht op zijn eigen controleur (de media). Dit
probleem lijkt echter wel te ondervangen. De derde zou bijvoorbeeld kunnen
bestaan uit een stichting met een op evenwichtige wijze samengesteld bestuur,

bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van de media, consumenten, bedrijven en
bekende Nederlanders. Overigens lijkt met oog op de evenwichtigheid van het
bestuur zinvol dat ook de overheid hierin wordt vertegenwoordigd. Hier lijkt niets
op tegen, zolang de zeggenschap slechts voor een gering deel bij deze vertegen-

woordigers ligt.
Verder is de vraag of het aanstellen van een ander dan de pers geen strijd
oplevert met de vrijheid van meningstuiting. Voorzover een aanscherping van het
toezicht een verkillend effect heeft op de persvrijheid, dient hiertoe immers een
noodzaak te bestaan (par. 6.2). Bovendien zou de aanscherping proportioneel
moeten zijn, zodat de voorkeur uitgaat naar middelen die de persvrijheid niet
belemmeren, dan wel slechts in geringe mate (par. 6.3).
6.2

Noodzaak

Hierboven in de paragraven 3 en 4 is de vraag al aan de orde geweest of er
voldoende aanleiding bestaat om het toezicht aan te scherpen. Deze paragraven
koersten echter aan op een verbetering van het toezicht door het optimaliseren
van de zelfregulering (par. 5). Voor een antwoord op de vraag er voldoende
noodzaak bestaat voor een aanscherping van het toezicht door een ander dan de
pers, lijkt evenwel een diepgaander onderzoek nodig, wellicht ook aan de hand
van een uitgebreider beoordelingskader. De paragraven 3 en 4 zouden voor een

dergelijk onderzoek wellichteenmooi eerste aanknopingspunt kunnen zijn, maar
het onderzoek zou dus wel moeten worden uitgebreid. Het onderzoek zou onder
andere kunnen worden uitgebreid door gedurende langere tijd een aantal enquttes
te houden, om zo een betrouwbaarder beeld te krijgen of - en zo ja in welke mate er sprake is van een vertrouwenscrises, en waar hem de pijn precies in zit. Ook
lijkt zinvol meer empirisch materiaal in het onderzoek te betrekken. Verder zou
het onderzoek naar de checks and balances wellicht kunnen worden aangevuld
met rechtsvergelijkend materiaal, bijvoorbeeld van buitenlandse
97

Over het belang van het zogeheten 'empowerment' voor burgers, zie RMO 'Medialogica' 2003,
p. 51 e.v
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mediawatchinstituten.'8 Ook lijkt zinvol het toezicht op de pers, preciezer dan in
dit boek gebeurt, te vergelijken met de controlemechanismen op andere activiteiten
hier te lande.
6.3

Proportionaliteit

6.3.1

Argumenten voor

Belangrijke gedachte achter de vrijheid van meningsuiting is dat zoveel mogelijk
feiten en meningen in de openbaarheid komen.9 Hierdoor ontstaan discussies,
en komen misstanden aan het licht, die onze democratie verder helpen. De pers
vervult in deze een belangrijke rol, nu hij als onafhankelijke derde regelmatig
publiceert over het reilen en zeilen van overheid, bedrijven, instanties en
gezagsdragers. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens beschouwt de
'
pers daarom als de waakhond van de maatschappij', dan wel 'hoeksteen van de
democratie'.1- In deze rol geniet de pers extra bescherming.
Het eventuele mediawatchinstituut zou in feite niets anders beogen dan ook
deze onafhankelijke functie te vervullen, maar dan ten opzichte van de pers zelf.
Doordat de instantie feiten, meningen en misstanden over de pers openbaar zou
maken, zou hij de vrijheid van meningsuiting dus eerder ondersteunen dan
belemmeren. Sterker nog: het op voorhand verbieden van een dergelijke vorm van
toezicht zou in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting, omdat het publiek
informatie wordt onthouden (censuur).101
Voor een dergelijke manier van redeneren lijkt ook steun te kunnen worden
ontleend aan een recente uitspraak van het Europese Hof, waarin hij bepaalt dat
anderen dan de pers soms eveneens aanspraak maken op de geprivilegieerde
positie:02 Het ging in deze zaak om een non-gouvernementele milieuorganisatie

te Letland, die een resolutie had aangenomen met als doel de aandacht van de
bevoegde autoriteiten te vestigen op een kwestie van publiek belang, te weten het

98
'

I. Leeuwangh, 'Center for Mediaen Public Affairs: een veelzijdige watchdog', gepubliceerd onder
de button 'Kwaliteit' van de website villa.intermax.nl/journalist/HOME/index.html, F. Rongen,
'Media Tenor International: een wereldwude monitor', gepubliceerd onder dezelfde button. De
webadressen van deze instituten zijn respectievelijk: www. cmpa. com; www.mediatenor. com. Zie

ook www.mediachannel.org.
Zie onder andere: De Mcij e.a. 2000, p. 31 c.v.; Nieuwenhuis 1997, p. 20 e.v.
Zie onder andere: EHRM 26 november 1991, N./ 1992,457 (Spycatcher), EHRM 25 juni 1992,
/1/1 1993, p. 687 (Thorgeirson); EHRM 23 september 1994, NJ 1995, 387 (Jersildj,
101
Vgl. Schuijt die meent dat door de RMO voorgestelde middelen als visitaties, burgerpanels,
'communities', ombudsmannen, cen jaarlijks media-politiek verantwoordingsdebat en cen
(wetenschappelijk) mediawatchinstituut, vallen onder dc bescherming van de vrijhcid van
meningsuiting. Zie Schuijt 2003 a, p. 366. Overigens ziet Schuijt niets in deze middelen, met
uitzondering van wetenschappelijk onderzoek.
102 EHRM 27 mei 2004, Mediaforum 2004-9, nr. 30 (Vides Aizsardzibas Klubs)
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slechte functioneren van een belangrijk onderdeel van het lokale bestuur. Aangezien
de organisatie de functie van waakhond vervulde, was haar rol gelijksoortig aan

die van de pers, zodatzij dienovereenkomstigbeschermd diende te worden, aldus
het Hof. 103

Daar komt bij dat de middelen evaluatie en onderzoek ook nu al worden
gebruikt (par. 4). Deze instrumenten zijn kennelijk toegestaan. Dat de middelen
thans vooral door de pers zelf worden gebruikt, maakt dit niet anders, als de
zeggenschap binnen de eventuele instantie maarniet hoofdzakelijk ligt bij degenen
waarop de pers toeziet, bijvoorbeeld de overheid.

Verder benadrukt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat de
vrijheid van meningsuiting niet alleen de persvrijheid omvat (zendzijde), maar
ook het recht van het publiek om'properly' te worden gernformeerd (ontvangstzijde).104 Dit is logisch, omdat de informatie wordt gebruikt bij belangrijke
beslissingen. In het Sunday Times-arrest benadrukte het Hof bijvoorbeeld dat het
voorde slachtoffers van het ondeugdelijke slaap- en kalmeringsmiddel thalidomide
zeer belangrijk was dat alle relevante feiten en de verschillende juridische

oplossingen werden gepubliceerd. Aangezien de bedoeling van de eventuele
instantie zou zijn om de kwaliteit van berichtgeving te verbeteren ('proper
information'), beoogt zij dus een optimale werking van de vrijheid van meningsuiting.
Daarnaast komt het nu wel eens voor dat iemand die naar buiten treedt met
een boodschap nogal hard wordt aangepakt, dan wei dat zijn boodschap uit de
context wordt gehaald. Hierdoor durven sommigen hun verhaal wellicht niet
wereldkundig te maken. Als verbeterd toezicht er toe leidt dat de reputatie beter
wordt beschermd en de waarheid meer voorop staat, ontstaat wellicht een klimaat
waarin men eerder zijn zegie durft te doen. Dit zou wellicht tot gevolg kunnen
hebben dat er meer feiten en meningen in omloop komen.
Een voorbeeld hiervan
66n

lijkt de wijze waarop de historicus G. Aaldersdoortenminste
landelijk dagblad is behandeld, bij het verschijnen van zijn boek over het leven

van de dubbelspionne Leonie Brandt. Een hoofdstuk van dit boek gaat over een
vermeende briefdie Bernard tijdens de oorlog aan Hitler zou hebben geschreven.
In die brief zou Bernard - bij wijze van vredesvoorstel - hebben aangeboden
stadhouder te worden van het bezette Nederland. Er bestaat geen bewijs van de
brief en Bernard ontkent hem te hebben geschreven. Aalders sluit evenwel niet
103

104
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Het Hof hecht ook aan het feit dat de waakhondfunctie van de organisatie aan haar was toebedeeld
middels milicuwetgeving Nieuwenhuis plaatst vraagtekens bij deze overweging. Wanneer het bestaan
van dergelijke wetgeving voorwaarde is voor de geprivilegieerde positie, dan zou de overheid het
immers in zun macht hebben om te bepalen welke organisaties en belangengroepen die positie kunnen
innemen. Daarbij is voor dc pers evenmin doorslaggevend of de wet haar al dan niet de publieke
taak van waakhond heeft toebedeeld. Zie de annotatie van Nieuwenhuis onder dit arrest in

Mediaforum (vorige voetnoot).
EHRM 26 april 1979, N./ 1980,147 (Sunday Times).
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uit dat de brieftoch bestaat en voert in het boek een nieuwe (anonieme) bron ten
tonele. In de discussie die naar aanleiding van het boek in de media ontstaat, laat
de werkgever van Aaiders (het NIOD) weten hethoogstonwaarschijnlijk te vinden
dat de brief is geschreven. Op 22 oktober 2003 verschijnteen artikel in een landelijk
dagblad met de kop 'NIOD kraakt boek Aalders'. Mocht het hiervoor beschreven
verhaal kloppen (het verhaal is gebaseerd op een uitzending van'De leugen regeert'
(FARA) van 27 oktober 2003), dan is deze kop onjuist en schadelijk voor de
reputatie van Aalders. Tijdens de uitzending voerde een journalist nog aan dat
Aalders de schade aan zichzelf had te wijten. Hij had immers zelf met het boek
de publiciteitgezocht, en had kunnen weten dat dit verhaal over Bernard een eigen
leven zou gaan leiden. Ik ben het niet eens met deze redenering. Iemand die met

een boodschap naar buiten komt mag wel degelijk hard worden aangepakt. Maar
dit moet dan weI eer lijk gebeuren. Dit is niet het geval als deze persoon met
onjuistheden te lijf wordt gegaan.

Verder dient te worden bedacht dat de overheid het onderzoek en de evaluatie ook
aan meerdere instanties zou kunnen uitbesteden. Hierdoor zouden verschillende
visies in omloop komen, waardoor het gevaar van 66n dominante instantie lijkt
te zijn bezworen.

Overigens lijkt ook goed de beoordelingen door de eventuele instantie te
relativeren. Net als ieder ander waardeoordeel zullen de beoordelingen vast niet
als heilig worden beschouwd, maar eerder worden gezien als een mooi vertrekpunt

voor een openbaar debat.
6.3.2

Argumenten tegen

Eerste tegenargument is dat de middelen onderzoek en evaluatie weliswaar geen
105
sancties behelzen, maar de kritiek de facto wel degelijk verkillend kan werken.
Dit standpunt wordt ondersteund door een recente uitspraak van het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens, over de expressievrijheid van een advocaat. De
enkele vaststelling dat de advocaat bij het verdedigen van zijn client verkeerd had

gehandeld, werd gezien als een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting (hoewel
dus geen sanctiewerd opgelegd):06 De advocaat zou zich in toekomstige gevallen
immers beperkt kunnen voelen in de keuze van zijn argumenten, aldus het Hof.

105
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dit enkel
Vgl. Schuijt die er op wijst dat uitspraken van de Raad voor de Journalistiek, ook al zijn
oordelen (zonder sanctie), een verkillend effect kunnen hebben. Zie Schuijt 2002, p. 279. G.A.I.
Schuijt, 'De Raadvoordc Journalistiek en de Reclame Code Commissie en hun consequenties voor
de uitingsvrijheid', Mediaforum 2002-9, p. 279.
EHRM 28 oktober 2003, Mediaforum 2004-1, p. 13 e.v. (Steur). De Nederlandse advocaat Steur
rechercheur
had aangevoerd dat een belastende verklaring tot stand was gekomen, doordat een
een klacht in
onaanvaardbare druk op zijn client zou hebben uitgeoefend. De rechercheur diende
hogerberoep - het Hofvan Disciplineoordeelden
bU de tuchtrechter. De Raad van Discipline en - in
dat de bewering van Steur niet door feiten werd ondersteund, en dus verkeerd was.
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Dit argument lijkt valide. Anderzijds is het echter niet onredelijk om van
journalisten te verwachten dat ze maartegen kritiek moeten kunnen, net als andere
professionals. '07 politici zeggen ook niet dat de persvrijheid moet worden ingeperkt,

omdat de media hen te veel op de nek zitten, ook al zal dit soms een verkillend
effect hebben op hun functioneren, waaronder hun expressievrijheid. Daarbij
kunnen de media zich middels eigen publicaties als geen ander tegen de kritiek
verweren.

Overigens moet bij de voornoemde uitspraak van het Europese Hof worden
opgemerkt dat het niet alleen ging om de expressievrijheid van de advocaat, maar
ook - naar mijn idee eigenlijk meer - om het recht op een fair trial van de client
(art. 6 EVRM). Als de advocaat zich tijdens een procedure te zeer in moet houden,
kan hij de belangen van zijn client niet optimaal behartigen. Engelse advocaten
kunnen om die reden zelfs aberhaupt niet worden aangesproken wanneer zij in
de rechtszaal iemands reputatie schenden. 108
Verder heeft bij de uitspraak mogelijk een rol gespeeld dat de tuchtrechter
zich deze maal (toevallig) tot een oordeel had beperkt, maar een volgende keer
net zo goed een sanctie zou kunnen opleggen. Hierdoor heeft het oordeel over
de uitlatingen van de advocaat een groter 'chilling effect'. Dit ligt anders in het
geval de beoordeling plaatsvindt door een instantie die nooit sancties zou kunnen
opleggen.
Tegenovergesteld aan het argument dat kritiek pijn doet, is het betoog dat
de pers zich niets van beoordelingen door de eventuele instantie zal aantrekken.
Het instellen van dergelijk toezicht zou dus niets uithalen, en daarom achterwege
moeten blijven. Veel journalisten die ik mijn ideeen voorlegde, reageerden in deze
zin. Op zich vreemd, want het eventuele mediawatchinstituut zou hetzelfde werk
doen als de media zelf. Waarom zou het openbaarmaken van feiten en meningen
bij overheid, bedrij fsleven en gezagsdragers wei goed werken (en zel fs onmisbaar
zijn binnen een democratie), maar niet bij de pers? Het lijkt mij dat een dergelijk
middel in ieder geval nuttig zal zijn bij serieuzejournalisten. Maar zelfsjournalisten
die werken bij een persorgaan dat vooral voor de commercie gaat, zijn vastgevoelig

voor kritiek. Ook zij willen mogelijk als vakman/vrouw serieus worden genomen,
en niet alleen vanwege de hoge oplage of kijkcijfers worden gewaardeerd.

107

Ook Schuijt lukt deze mening toegedaan. Kritiek werkt als 'peper in de reet' en kan aansporen
tot verbetering en zelfreflectie, zodat het moet worden toegejuicht. Aldus Schuijt 20038, p. 366.
Overigens meent Schuut dat deze kritiek primair afkomstig moetzun van de concurrerende media,
en subsidiair van de wetenschap

108

Milmo & Rogers 2004, par. 13,14 en 13.15. Over de verhouding van deze regel tot art, 6 EVRM,
zie par. 13.3.
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6.3.3

Conclusie

Uit het bovenstaande volgt dat de middelen onderzoek en evaluatie de vrijheid
van meningstuiting mogelijk eerder ondersteunen dan belemmeren. Omdat per
saldo geen inbreuk lijkt te worden gemaakt op de persvrijheid, lijkt dus weinig
bezwaar te bestaan tegen deze middelen. Mocht men menen dat de vrijheid van
meningsuiting w61 wordt belemmerd, dan dienteen noodzaak voorhet verbeteren
van het toezicht te bestaan, en moeten de middelen proportioneel zijn. Wat betreft
dit laatste is van belang dat uit de onderhavige paragraaf blijkt dat in ieder geval
geen sprake is van een ernstige mate van belemmering. De middelen zijn dus al
snel proportioneel. Dit geldt des temeer daar de voorstellen beogen belangrijke

democratische doelen te dienen, namelijk kwaliteit van berichtgeving en respect
109
voor reputatie en privacy.

7

Samenvatting en conclusies

De media worden al geruime tijd bekritiseerd. In het verlengde hiervan is een

discussie op gang gekomen over de vraag ofde huidige controlemechanismen wel
afdoende functioneren. Dit hoofdstuk beoogt een bijdrage te leveren aan deze
discussie.
Daartoe is in de eerste plaats op een rij gezet wat we nou eigenlijk van de

media verwachten. Het blijkt ons te doen om het volgende:
juiste, evenwichtige, objectieve en actuele informatie;
- interpretatie en opiniering;
- de media als waakhond;
pakkende wijze van berichtgeving;
- respect voor privacy en reputatie.

Uitgangspunt in dit hoofdstuk is dat er voldoende aanleiding bestaat om het toezicht
te verbeteren. In paragraaf 3 blijkt dat er voor deze veronderstelling wel enige
aanleiding is. Zo hebben de media in de eerste plaats meer dan vroeger te maken
met de wetten van de commercie en concurrentie, waardoor de verleiding groter
is om grenzen te overschrijden. Daarbij gaat de informatie vandaag de dag sneller
rond door internet en satellietverbindingen, waardoor eerder fouten worden
gemaakt. Ook wordt internet tegenwoordig vaker als informatiebron gebruikt,
terwijl deze informatie niet altijd even betrouwbaar is. Bovendien worden in het
algemeen steeds hogere eisen gesteld op het terrein van de 'transparantie en
109

De proportionalitcit wordt(mede) afgemeten aan hit doel van de beperking. Zie EHRM 7 december
1976, NJ 1978,236 (Handyside).
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accountability', zodat voor de hand ligt deze lijn door te trekken naar de media.
Verder lijkt de kritiek op de media niet vanzelf weg te gaan, zodat hoe dan ook
noodzakelijk lijkt dat er iets gebeurt. Daarbij is het feit dat de media steeds het
laatste woord hebben wellicht de oorzaak van de soms krampachtige wijze van
het omgaan met fouten en kritiek, hetgeen wellicht verandert als het toezicht wordt
aangescherpt.

Uitgaande van de veronderstelling dat het toezicht moet worden aangescherpt ligt
voor de hand de sterke en zwakke kanten van de huidige checks and balances te
analyseren. In deze analyse moeten uiteraard de recent door de media afgekondigde
zelfregulerende maatregelen worden meegenomen, te weten de versterking van

de Raad voor de Journalistiek en de oprichting van de Nieuwsmonitor en het
Debattenbureau.
Een eerste controlemechanisme is de zelfkritiek. Zwakke kanten van de
zelfkritiek zijn de opperviakkigheid en hetgebrek aan continurteit en onafhankelijkheid. Dit laatste is ook kenmerkend voor de Raad voor de Journalistiek. Andere
zwakke kanten van deze klachtenprocedure zijn de afwezigheid van sancties en
de traagheid van de procedure, terwijl nauwelijks van de bemiddelingsbevoegdheid
gebruik wordt gemaakt. Daarnaast doet de Raad niet vaak een algemene

aanbeveling.
Ook politici bieden weinigtegenwicht. Politici zijn immers in hoge mate van
de media afhankelijk, terwijl kritiek van hen gevoelig ligt omdat de media met
name tot taak hebben politici te controleren. Wetenschappers en adviesorganen
hebben daarentegen minder te vrezen van de media. De bevindingen van deze
instanties gaan echter meer over de media in het algemeen, en er verstrijkt meestal
veel tijd tussen 'het kwaad' en de publicatie daarvan, terwijl de continuneit niet
is verzekerd. Ook van het Openbaar Ministerie hebben de media niet te vrezen,
aangezien 'smaad' nauwelijks wordt vervolgd. Dat het burgerlijke (proces) recht
eveneens geen sterke waarborg vormt, bleek al uit hoofstuk 2.
De recente zelfregulerende maatregelen, zouden het toezicht echter naar een
acceptabel niveau kunnen tillen. Zo zou de financiele impuls aan de Raad voor
de Journalistiek hem kunnen helpen het merendeel van de bovenvermelde
tekortkomingen op te lossen, met name de traagheid van de procedure. Het
probleem van de afwezigheid van een sanctie blijft weliswaar bestaan, maar
sommige benadeelden is het hier wellicht minder om te doen. Een belangrijk punt
van zorg is echter wei dat het grotere budget - bij mijn weten - slechts voor korte
tijd istoegezegd. Is de Raad daarna weerterugbij af? Daarbij zou de Raad wellicht
onafhankelijk kunnen worden samengesteld, ofuitleggen waarom dit niet het geval
is.
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De Nieuwsmonitoren het Debattenbureau zijn een soort gernstitutionaliseerde
vorm van zelfkritiek, met alle voordelen van dien, met name meer continurteit en
diepgang. Deze middelen bieden dus veel perspectief. Er zijn echter ook
kanttekeningen. Zo is de vraag waarom de Nieuwsmonitor enkel empirisch
materiaal aanlevert, en hierover geen oordeel velt. Dit nadeel klemt des te meer
daar het Debattenbureau een te beperkt budget lijkt te hebben om discussies naar
aanleiding van het empirisch materiaal op touw te zetten. Daarbij voorzien de
Nieuwsmonitoren het Debattenbureau niet in een middel waarmee op de actualiteit
wordt gereageerd, denk aan een televisieprogramma als 'De leugen regeert'. Het
middel pers werkt goed ten opzichte van andere instanties, waarom zou het ook
niet werken ten opzichte van de pers zelf? Ook lijkt geen van beide instanties, noch
de media zel f, voornemens criteria op te stellen, aan de hand waarvan de pers kan
worden beoordeeld. Daarbij bestaat - zoals altijd bij zelfregulering - het risico dat
de branche zichzelf te veel in bescherming neemt.
Verder lijkt er geen expliciete aandacht te bestaan voor onderzoek en
evaluaties naar het respecteren van de privacy en de reputatie. Denk aan een nader
onderzoek naar de eventuele oprichting van een databank waarbij benadeelden
'
stil' kunnen protesteren tegen een zeker bericht. Ligt er een protest, dan zou dit
bericht niet mogen worden overgenomen zonder de persoon in kwestie te horen,
tenzij op andere gronden van de juistheid van het bericht mag worden uitgegaan.

Mijn conclusie is dat het huidige toezicht door de recente maatregelen mogelijk
voldoende is aangescherpt. Of deze conclusie terecht is hangt echter wel af van
het al dan niet tot volle wasdom komen van deze middelen. Hiertoe zouden de
media wellicht het bovenstaande in acht kunnen nemen. Verder zou de overheid
ook na ommekomst van de drie jaar de zelfkritiek wellicht kunnen blijven
subsidieren, zelfs ruimer dan zij nu doet.110 Met de informatievoorziening door
de media zijn immers grote publieke belangen gemoeid, terwijl toezicht op een
dergelijke activiteit vaak mede door de overheid geschiedt. Daarbij stopt de
overheid veel geld in de publieke omroep, zodat logisch lijkt dat ook middelen
beschikbaar zouden moeten zijn om de kwaliteit van de nieuwsvoorziening te

stimuleren.
Mocht onverhoopt echter blijken dat de Nieuwsmonitor en het Debattenbureau
onvoldoende onafhankelijk te werk gaan en ook anderszins onvoldoende werk
maken van de middelen, dan zou de overheid kunnen overwegen deze klus uit te
besteden aan een derde. Alvorens hiertoe overte gaan zou wellicht(nadeO kunnen
worden onderzocht in hoeverre een noodzaak bestaat het toezicht aan te scherpen.
110 Denk aan het eventuele televisieprogramma, de ontwikkcling van beoordelingscriteria en het
onderzoek en de evaluatie naar het respect voor de privacy en reputatie, waartoe de huidige
financiering niet dient.
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Verder zou alsdan de vraag opspelen of de aanscherping van het toezicht
proportioneel is. Aangezien de middelen onderzoek en evaluatie vooral stimuleren
dat er meer feiten en meningen in omloop komen, lijken ze de vrijheid van
meningstuiting eerderte ondersteunen dan te belemmeren. Dit lijkt vooral het geval
wanneer deze taken door meerdere instituten zouden worden verricht, aangezien
alsdan niet het risico bestaat van 66n dominantie instantie.
Uiteraard kan dit hoofdstuk niet worden afgesloten zonder een beoordeling van
de voorstellen in het licht van de probleemstelling van dit boek, namelijk de mate
waarin ze de rechtspositie van de benadeelde verbeteren, terwijl ze anderzijds de
persvrijheid zo min mogelijk belemmeren en de overheid zo weinig mogelijk kosten.
Het voorstel om de zelfregulerende maatregelen fors ter hand te nemen kan de
benadeelde soms extra genoegdoening opleveren, denk met name aan de versterkte
Raad voor de Journalistiek. Daarbij zouden de Raad, de Nieuwsmonitor en het
Debattenbureau preventiefkunnen werken. De keerzijde is echter wel dat minder
serieuze journalisten zich van deze middelen waarschijnlijk minder aantrekken,

terwijl wellicht juist voor hen preventieve prikkels nodig zijn. Anderzijds lijkt
de vrijheid van meningsuiting door deze maatregelen eerder ondersteund dan
belemmerd, zelfs als ze desnoods ter hand zouden worden genomen door 66n of
meerdere derden. Een behoorlijk minpunt van de maatregelen is echter weI dat
ze behoorlijk duur zijn, zeker wanneer ze worden uitgebreid met de door mij
geopperde suggesties."'
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Notabene: ik kijk hierenkel naarde - individuele - verwachting respect voor de reputatie en privacy.
Voor het publieke belang bij juiste, evenwichtige, objectieve en actuele informatie zouden de
waarschijnlijke baten wellicht ecrder opwegen tegen de kosten. Dit staat echter buiten de
probleemstelling van dit boek. Mocht de overheid overigens vanwege dit laatste belang besluiten
meeren continu geld ter beschikkingte stellen vooronderzoeken evaluaties, dan lijktechterzinvol
hicrin ook het respect voor de privacy en - in ieder geval - de reputatie te betrekken.

HOOFDSTUK 4

De civiele procedure

1

Inleiding

In het kader van de vraag hoe de rechtspositie van de benadeelde in een perszaak
kan worden geoptimaliseerd, focus ik in dit hoofdstuk op de vraag hoe de gang
naar de rechter zou kunnen worden verbeterd: Een eerste verbetering zou kunnen
bestaan uit adequate eerste lijnshulp, onder andere met informatie en advies (par.
2). Ook zouden enkele preprocessuele middelen kunnen worden ingevoerd (par.
3). Vervolgens ga ik na hoe de procedure meer laagdrempelig en efficienter kan
worden (par. 4 tot en met 6). Mijn voorstellen impliceren de inzet van extra

middelen door de overheid. Hoewel de in hoofdstuk 2 aangedragen redenen
hiervoor een voldoende rechtvaardiging geven, betoog ik in paragraaf7 dat wellicht
ook argumenten kunnen worden ontleend aan het beginsel van de gelijkheid voor
de publieke lasten. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting en conclusies (par.
8). In deze paragraaf beoordeel ik de voorgestelde verbetermogelijkheden in het
licht van de probleemstelling van dit boek, te weten de mate waarin ze enerzijds
de toegang tot het recht verbeteren, terwijl ze anderzijds de persvrijheid zo min
mogelijk belemmeren, en de overheid niet al te veel kosten.

2

Eerste lijnshulp

2.1

Informatie, advies en vinden van geschikte rechtsbijstandsverlener

De benadeelde heeft in de eerste plaats behoefte aan eerste lijnshulp.2 Hiertoe zou
mogelijk een centraal gelegen instantie kunnen worden ingesteld: Deze instantie

zou benadeelden via een website van relevante informatie kunnen voorzien. De
toegankelijkheid van deze website zou optimaal moeten zijn, met name door simpel
taalgebruik, een eenvoudig menu en een goede zoekstructuur. De benadeelden

1

Een eerdere versie van

dit

hoofstuk

is

onder de

titel 'Snel

en goedkoop procederen tegen de media'

Van Harinxma 2005.
De voorstellen in deze paragraaf zun deels ontlecnd aan: Barendrecht & Kamminga 2004, Ohm
& Schilperoort 2003; de website van het Juridisch Loket (voorheen Bureau voor de Rechtshulp),
te vinden op www.hetjl.ni
Organisatorisch zou de eventuele instantie wellicht kunnen worden vormgegeven als afdeling van
een van de Juridische Loketten in de randstad.
verschenen in het Nederlands Juristenblad. Zie

2

3
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zouden via deze site allereerst kunnen worden gernformeerd over het materiele
recht op dit gebied. Het zou goed zijn bij het weergeven van de regels te erkennen
dat deze niet altijd even duidelijk zijn. Aan de hand van casusposities uit
rechtspraak kunnen de regels misschien in enige mate worden verduidelijkt, hoewel
er op moet worden gewezen dat hieruit geen verstrekkende conclusies kunnen
worden getrokken.
Daarnaast zou de website informatie kunnen bevatten over de middelen die
er bestaan om perszaken op te lossen. Mochten de voorstellen uit dit hoofdstuk
worden doorgevoerd, dan zou het gaan om eerste lijnshulp, preprocessuele
methoden, de rechter, de Raad voorde Journalistiek en gefinancierde rechtsbijstand.
Per middel dienen de voor- en nadelen te worden geschetst, waaronder nadelen
als kosten, tijdsduur, stress, emoties en onzekerheid. Aan de hand van voorbeelden

zou kunnen worden verduidelijkt wat in welke gevallen verstandige wegen zijn.

Verder zou de instantie kunnen adviseren. Aangezien de regels op dit terrein niet
uitmunten in duidelijkheid, zal hieraan vast behoefte bestaan. Het advies zou zich
vooral richten op een verheldering van de vraagstelling, een inschatting van de
haalbaarheid van de zaak en eventuele hulp bij het - middels een standaardformat aanschrijven van het persorgaan: De medewerkers van het instituut zouden wellicht
bij voorkeur (mede) sociaal maatschappelijk geschoold kunnen zijn. Bij de
advisering zou de medewerker vooral laten merken de klacht serieus te nemen
en het vervelend te vinden wat de benadeelde is overkomen. Een dergelijke houding
zal al veel pijn wegnemen. Ook zou de medewerker er op kunnen wijzen dat het
doorzetten van een zaak - of deze nou sterk is of niet - tijd, ergernis en energie
kost, en dus ten koste kan gaan van de 101 in het leven.5 Is het geschonden belang
gering, dan zou de medewerker zelfs een zachte dwang kunnen uitoefenen de zaak
maar te laten zitten. Een dergelijke houding ligt des te meer voor de hand, indien
het persorgaan het belang waarschijnlijk per ongeluk heeft geschonden, en dus
niet opzettelijk of uit winstbejag. Wil de benadeelde de zaak doorzetten, dan zou
de adviseur hem kunnen helpen bij het vinden van een geschikte rechtsbijstandverle-

ner.
Eerste lijnshulp is in het algemeen zeer nuttig. Het merendeel van de problemen
lijkt immers gemakkelijk te kunnen worden opgelost. Zo werd in het verleden 80%
van de vragen door de Bureaus voor de Rechtshulp afgedaan in het spreekuur

(maximale duur: !/2 uur), terwijl het grootste deel van de resterende zaken werd
4
5
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Enkelin het geval de medewerker inschat dat de benadeelde in staat is verder zelfstandig met het
persorgaan te communiceren.
De benadeelde zou ook kunnen worden gewaarschuwd zich niet door wraakgevoelens te laten leiden.
Uitempirisch onderzoek lijkt immerste volgen dat een benadeelde die wraak neemtzich naderhand
niet beter voelt dan iemand die geen actie had ondernomen. Zie Crombag 2003, p. 56 e.v.
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opgelost in de verlengde spreekuurvoorziening (maximale duur: 3 !4 uur): Het
lijkt dus zinvol om ook voor perszaken eerste lijnshulp te organiseren. De bijstand
door het instituut zou gratis kunnen zijn, eventueel met een geringe eigen bijdrage.
Dit laatste is wellicht vooral zinnig bij wijze van drempel, aangezien de administratieve rompslomp waarschijnlijk niet opweegt tegen de baten.
Momenteel is de eerste lijnshulp bij perszaken niet goed geregeld. Het Juridisch
Loket adviseert formeel wel op dit terrein, maar de kans is klein dat men daar echt
iets weet van het persrecht.7 De eerste lijnshulp moet dus komen van de advocatuur,
maar een specialist op dit terrein zal vaak hoogdrempelig zijn, terwijl een sociale
advocaat meestal niet vertrouwd is met dit rechtsgebied. Dit laatste zal meestal
ook gelden voor de medewerker van de rechtsbijstandsverzekeraar, waarbij een
enkele benadeelde terecht kan.8
2.2

Mediation

Bij de intake van iedere (serieuze) zaak zou de medewerker van bedoelde instantie
kunnen onderzoeken, ofdeze wellicht geschikt is voormediation.9 Mediation ligt
met name voor de hand in het geval eenjuridische beslissing het werkelijkegeschil
niet kan oplossen, bij voorbeeld wanneer de onderlinge communicatie tussen twee
zakelijke partners verstoord is geraakt. Dit lijkt bij perszaken niet aan de orde,
aangezien tussen pers en benadeelde slechts zelden een overeenkomst is gesloten.

Bij een nadere beschouwing blijkt dit echter genuanceerder te liggen.
Zo bestaattussen pers en politici meestal geen contract, maarze hebben elkaar
wel degelijk nodig. Een politicus wiens reputatie is geschonden, zal soms liever
uitpraten wat er is gebeurd dan ruziend naar de rechter gaan. Bij een mediation
zouden wederzijdse irritaties kunnen worden uitgesproken, en wellicht afspraken
voor de toekomst gemaakt (hoor en wederhoor). Het persorgaan is door de
6
7

8

9

Ohm & Schilperoort 2003, p. 966.
Meestal liggen de vragen immers op terreinen als het personen- en familierecht, huurrecht en
arbeidsrecht. Persrecht komt dan ook niet voor onder het kopje 'rechtsgebieden van het juridisch
loket' op de website.
Volledigheidshalvezij nog vermeld dat ook de Raad voor de Journalistiek benadeeldenvan informatie
voorziet. Zo blijkt uit het jaarverslag van de Raad over 2003 dat in dat jaar 324 telefonische
verzoeken om informatie zijn binnengekomen, terwijl 202 maal per e-mail op vragen is gereageerd
en 65 brochures zijn verzonden. Zie de website van de Raad, te vinden op www.rvdj.nl. De verstrekte
informatie heeft waarschijnlijk echter enkel betrekking op de procedure bij de Raad voor de
Journalistiek. Aangezien de Raad nietonafhankelijk is, lijktook maar beterditzo te laten. Overigens
duidt het aantal informatieverzoeken wei op een behoefte aan in formatie, zeker wanneer men bedenkt
dat de Raad niet erg bekend is en de verzocken waarschijnlijk enkel betrekking hebben op de
procedure bij de Raad voor de Journalistick.
Devoorstellen uit deze paragraafzijn deels ontleend aan, of bouwen voort op, de notitie 'Mediation
en het rechtsbestel' (Ministerie van Justitic), april 2004, Overigens werd in het Interimrapport ook
al een lans gebroken voor mediation. Zie Asser, Groen & Vranken 2003, p. 54 e.v., 122 en 264
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mediation wellichteerdergenegentot rectificatie, terwijl depoliticus sneller afziet

van schadevergoeding. Ook een roddelblad en een zanger wiens privacy is
geschonden zullen opnieuw met elkaar te maken krijgen. Bij een mediation zou
de zanger kunnen proberen afte spreken dat over zekere onderwerpen in het vervolg
niet meer wordt gepubliceerd, tegen afstand van zijn claim en bereidheid mee te
werken aan 66n of meerdere publicaties. Mediation zou wellicht ook iets kunnen
betekenen vooreen advocatenkantoor, dat via een brievenrubriek in een krant steeds
wordt belaagd door een ontevreden client. Bijvoorbeeld zou kunnen worden
afgesproken dat de krant brieven die niets toevoegen in het vervolg weigert, terwijl als dit wel het geval is - het kantoor direct onder de brief mag reageren.
Mediation vergroot met name de kans dat het persorgaan begrip toont voor
het leed van de benadeelde en - mogelijk - zelfs excuses aanbiedt. Door een
dergelijke reactie zal een deel vande conflicten direct zijnopgelost.'0 Hetmiddel
heeft uiteraard geen zin wanneer de zaak voor de pers of benadeelde een
principekwestie is, dan wel de verhoudingen grondig verstoord zijn geraakt,
bijvoorbeeld wanneer een persorgaan uit commerciele motieven bewust de privacy
heeft geschonden.

Een voordeel van mediation is dat het in de regel veel sneller en goedkoper gaat
dan een gerechtelijke procedure. Ook lijkt het middel redelijk succesvol. Een recent

project waarbij Bureaus voor de Rechtshulp zaken doorverwezen naar mediators
leidde in 78% van de gevallen tot gehele of gedeeltelijke overeenstemming.
Bovendien wordt een zelf gekozen oplossing in de regel eerder geaccepteerd dan
eendoorderechteropgedrongen vonnis. Leidthetmiddel uiteindelijk niet toteen
schikking, dan heeft het mogelijk nog weI tot gevolg dat de belevingswerelden
van partijen nader tot elkaar zijn gebracht, en de omvang van het geschil is
verkleind.12 Mediation ineen vroeg stadium heeftals voordeel datde standpunten
nog niet zijn verhard of gepolariseerd. Een gemiddelde buitengerechtelijke
mediation bij het bedoelde project nam dan ook slechts 2,6 uur in beslag. 13
Tot voor kort droegen benadeelden de kosten van de mediation in beginsel
zelf Hierin is echter verandering gekomen. Vanwege het succes van de doorverwij11

10

11

12

13
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De heer W Ammerlaan (hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad) heeft als lid van de Raad voor
de Journalistiek vaak meegemaakt dat het toegeven van een fout al reden was een klacht in te trekken
Zie A. Maandag, De Journalist, november 2002, p. 22.
Het betrof 1 71 hoofdzakelijk civiele zaken in de periode van mei 2001 tot december 2002. Achteraf
was men tevreden: 85% zou in cen soortgelijke situatie opnieuw voor mediation kiezen. Zie
Combrink-Kuiters. Niemeuer & Ter Voert 2003, p. 15/16.
Een nadeel is natuurlijk weI dat de poging tot mediation tud en geld heeft gekost.
Met een doorlooptijd van gemiddeld 7 dagen, zie Combrink-Kuiters, Niemeuer& Ter Voert 2003,
p. 16 Bij de - feitelijk meestal eenvoudige - persgeschillen valt geen langere duur te verwachten.
Ook dient te worden bedacht dat de benadeelde van die 2.6 uur in de regel maar de helft hoeft te
betalen (de wederpartij draagt andere helft).
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zingsprojecten 14 heeft de Minister van Justitie het plan opgevat om mediation op
verwijzing door de rechter tijdelijk te stimuleren door € 200 aan een dergelijke
mediation bij te dragen, ongeacht de draagkracht van partijen. 15 Inmiddels is de
kamer akkoord met dit plan. Vanaf 1 april 2005 wordt het gefaseerd ingevoerd.
2.3

Rechtsbijstand

Wil de benadeelde de zaak doorzetten, dan zou het goed zijn als de zaak in handen
komt van een rechtsbijstandverlener. Het heeft immers weinigzin dat de benadeelde
zelf probeert een schikking te bereiken, laat staan een procedure te voeren. Zo
is het materiele recht voor een leek moeilijk toe te passen,16 waardoor hij de
haalbaarheid van de zaak moeilijk in kan schatten, en bij de rechter niet goed zal
7
weten waar de nadruk op moet worden gelegd: Daarbij zijn voor succesvol
onderhandelen ervaring, assertiviteit en empathie vereist.18 De meeste benadeelden
zullen hier niet in voldoende mate over beschikken.

Het probleem is echter dat juist de kosten van de rechtsbijstand het vaak
onverantwoord maken om de zaak door te zetten. Dit geldt in ieder geval voor
de benadeelde die de kosten van een advocaat volledig zelfdient te dragen.'9 Een
benadeelde die in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand lijkt er op
het eerste gezicht beter voor te staan, maar bij een nadere beschouwing blijken
de eigen bijdrage en mogelijke proceskostenveroordeling relatief zwaar op hem
te drukken, zeker gezien de meestal geringe opbrengst. Daarbij is een toegevoegde
advocaat vaak een generalist, waardoorzijn kennis op dit specifieke terrein mogelijk
te wensen overlaat.

20

Daarentegen lijkt een benadeelde met een rechtsbijstandsverzekering in een
redelijk goede positie te verkeren, aangezien zijn advocaatkosten in beginsel door

14

15

16

17

18
19
20

Ook het project waarbij

de rechterlijke macht zaken doorverwees was cen succes. Van de 973
mediations werd in 61% van de gevallen gehele of gedeeltelijkc overeenstemming bereikt. Ook
deze deelnemers waren tevreden: 81% zou in een soortgeluke situatie opnieuw voor mediation kiezen.
Zie Combrink-Kuiters, Niemeijer & Ter Voert 2003, p. 16.
Notitie 'Mediation en het rechtsbestel', april 2004, p. 8/9. Het betreft een vergoeding voor beide
partuen tezamen, hetgeen dus neerkomt op € 100 per persoon. Onderdeel van het plan is ook dat
een wetsvoorstel wordt ingediend waarbij een minder draagkrachtige wordt bijgestaan in de kosten

van de mediation. Zie p 9/10.
De gemiddelde benadeelde beschiktoveronvoldoende abstractievermogenen taal- en leesvaardigheden. Zie Vranken 2004, p. 4.
Weliswaar zou de adviseur de zaak al eens hebben ingeschat, maar door later opgekomen feiten
is vaak een nieuwe waardering nodig.
Barendrecht & Kamminga 2004, p. 23 e.v.
'No cure, no pay' is geen alternatief omdat de hoogtc van de schadevergoedingen op dit terrein
in de regel laag zijn, nog daargelaten dat het momenteel niet is toegestaan.
Voor uurtarief van € 95 euro loont het niet zich te specialiseren in het zelden voorkomende -

persrecht.
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de verzekeraar worden gedragen. Een kanttekening is echter dat slechts circa 17%
van de Nederlandse huishoudens een rechtsbijstandsverzekering heeft,21 terwij!

sommige polissen perszaken schijnen uit te sluiten. Het aangaan van een
rechtsbijstandsverzekering nadat de schade is ingetreden lijkt geen alternatief
22
vanwege het geringe belang.
Gezien het voorgaande lijkt het noodzakelijk dat iets aan de kosten voor de
rechtsbijstand wordt gedaan. Een oplossing is wellicht dat de overheid de
rechtsbijstand zou financieren voor een grotere kring benadeelden dan thans
geschiedt op grond van de Wetop de rechtsbijstand. Om de kosten binnende perken
te houden zouden de advocaten per handeling of fase een forfaitaire vergoeding
kunnen ontvangen,23 die wel zodanig hoog zou zijn dat het de moeite loont zich

te specialiseren in dit rechtsgebied. Benadeelden zouden een inkomens- en
vermogensafhankelijke eigen bijdrage kunnen betalen. De eigen bijdrage zou
wellicht per fase ofhandelingkunnen oplopen, zodat de benadeelde steeds wordt
gedwongen na te denken over de vraag of hij de zaak nog wei wil voortzetten,
en tevens wordt geprikkeld tot het treffen van een schikking.
De kwaliteit van de rechtshulp zou kunnen worden gewaarborgd door
overeenkomsten met de betrokken advocaten, bijvoorbeeld met scholingsverplichtingen.24 Een advocaat die vaak verliest, veel klachten uitlokt, of anderszins de
indruk wekt de zaken kwalitatief niet goed te behandelen zou geen zaken meer
krijgen toebedeeld.
Een andere optie is dat de adviseurs van de hierboven bedoelde
instantie
bevoegd worden om benadeelden in rechte te vertegenwoordigen. Doorverwijzing

I

naar een advocaat zou dan niet meer nodig zijn, hetgeen de kosten voor de overheid

wellicht zou drukken. De overheid zou ook kunnen overwegen de rechtsbijstand
uit te besteden aan 6dn private partij, die vanwege de grote hoeveelheid werk
waarschijnlijk bereid zal zijn een fikse korting te geven. Te denken valt aan een
advocatenkantoor, een rechtsbijstandsverzekeraar ofde Consumentenbond. Doordat
ddn partij alle zaken zou behandelen, zijn de rechtshulpverleners ervaren en
gespecialiseerd, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening naar verwachting
goed zal zijn. Bovendien wordt deze partij extra geprikkeld haar best te doen
doordat anders de kans bestaat dat de klus aan een ander wordt vergeven. Min
21
22

23

24
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Tenminste in 2003, zie Barendrecht & Kamminga 2004, p. 38.
Asser, Groen & Vranken 2003, p. 121.
Vergelijk de honorering van advocaten op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbostand. Een
dergelijke wijze van honorering lijkt ook verantwoord omdat de zaken feitelijk meestal eenvoudig
liggen. Het lukt wei goed een fijnmaziger systeem te ontwikkelen dan nu voor de toegevoegde
advocaten geldt.
Dit gebeurt bijvoorbeeld in Engeland, waar dergelijke overeenkomsten worden gesloten tussen de
Legal Services Commission en de rechtshulpverleners. Zie Van Zeeland & Barendrecht 2003, p.
35/36.

I

I
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of meerdezel fde positieve effecten vallen te verwachten wanneerde overheid het
werk niet aan adn, maar twee of drie partijen zou uitbesteden.

Het lijkt niet gewenst dat

de overheid ook van draagkrachtige particulieren en

bedrijven de rechtsbijstandskosten zou vergoeden. Waar de grens precies zou
moeten liggen is natuurlijk lastig te bepalen. Wellicht zou een aanknopingspunt

kunnen zijn of de kosten die doorgaans met een verloren perszaak zijn gemoeid
een benadeelde voor langere tijd zorgen zouden baren. Stel dat deze kosten
gemiddeld € 8.000 bedragen, dan dient bij benadering te worden bepaald tot welke
draagkracht een 'gemiddelde' benadeelde hierdoor van slag zou zijn.
Een bedrag van€ 8000 iseen voorzichtige ruwe schatting van de rechtsbijstandskosten vermeerderd met de proceskostenveroordeling. Daarbij dient te worden bedacht
dat weliswaar veel perszaken in kort geding worden beslecht, maar soms ook in
een bodemprocedure, terwijl een enkele zaak in hoger beroep en/of cassatie wordt
voortgezet. Bovendien vinden meestal onderhandelingen plaats.

Daarnaast lijkt het goed zekere zaken van de regeling uit te sluiten, bijvoorbeeld
zeer zwakke zaken, steeds verliezende benadeelden, en zaken met een gering
belang.25 AIs ondergrens valt te denken aan een bedrag van € 1.000. Een dergelijke

drempel is wei fors hoger dan de uiterste ondergrens van € 180 van de Wet op
de Rechtsbijstand, maar wellicht wordt dit gerechtvaardigd doordat de overheid
26
de rechtsbijstand voor een grotere groep benadeelden zou financieren.
De vraag komt op of een ruimere financiering van de rechtsbijstand niet strijdig
is met de vrijheid van meningsuiting. Meer procedures betekent meer kosten en
verspilde tijd. Bovendien is eigen aan journalistiek werk dat soms de grenzen van
het toelaatbare worden opgezocht. Anderzijds verdienen de media aan berichtgeving, zodat zij gemakkelijk een rechtsbijstandsverzekering kunnen afsluiten. Daarbij
zou de rechter terughoudend kunnen blijven met de hoogte van de schadevergoedingen, aangezien een vergoeding van de rechtsbijstandskosten de kosten- en
batenanalyse gunstig bernvloedt.
Wordt het mogelijk verkillende effect toch als onoverkomelijk beschouwd,
dan zou de overheid kunnen overwegen de rechtsbijstand enkel te faciliteren. Zo
zou de overheid erbijvoorbeeld voorkunnen zorgen dat de zaken worden behandeld
door in het persrecht gespecialiseerde advocaten, die bereid zijn om tegen een vaste
25

Lindenbergh pleit er zelfs voor om bij een kleine schending van een persoonlijkheidsrecht bijvoorbeeld tot een schadebedrag van € 900 helemaal geen immateriele schadevergoeding toe
te kennen. Zie Lindenbergh 1998, p 269/270. In andere zin. Verheij 1998, p 339-350.
Art. 4 lid 2 Besluit rechtsbustand- en toevoegingscriteria. De rechtsbustand wordt niet verleend
indien het op geld waardeerbare belang blijft beneden een bedrag van 20% van het inkomen van
de rechtzoekende met een minimum van € 180.
-

26
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vergoeding per handeling offasete werken.27 Een andere mogelijkheid is wellicht
dat de adviseurs van bedoelde instantie gespecialiseerde en betaalbare rechtshulp
bieden, dan weI dat de overheid ervoor zorgt dat 66n ofeen enkele private partij
bereid is tegen een verminderd tariefte werken (kwantumkorting).
Tot slot is natuurlijk mogelijk dat de overheid zou zorgen voor dejuiste balans,
door ook bij te dragen aan de rechtsbijstandskosten van de pers. Een dergelijke
oplossing heeft echter wel een stevig prijskaartje. Daarbij zou de financiering in
ieder geval afhankelijk moeten worden gemaakt van de aard van de publicatie en
de werkwijze. Het lijkt immers onwenselijk dat een persorgaan dat enkel een
amusementsbelang heeft gediend en de journalistieke ethiek niet in acht heeft
genomen, ook voor de regeling in aanmerking komt.

3

Preprocessuele middelen

Uit onderzoek blijkt dat partijen 48% van hun geschillen zelf oplossen, terwij 1
slechts 4% door de rechter wordt beslecht.28 In de literatuur bestaat dan ook steeds
meer aandacht voor buitengerechtelijke geschilbeslechtingsmethoden.29 Het lijkt
daarom logisch ook voor persgeschillen te zoeken naar dergelijke methoden, temeer
daar het financiele belang meestal gering is, zodat een regeling in der minne al
snel de voorkeur verdient. De grondslag voor een verplichting om een serieuze

schikkingspoging te wagen, zou bij de pers gelegen kunnen zijn in de grote mate
van bescherming door de vrijheid van meningsuiting:0 Tegenover deze grote
bescherming staan plichten. Bij de benadeelde zou de grondslag kunnen zijn
gelegen in het feit dat hij er voor kiest de pers aan te spreken.
3.1

Pre-action protocol

Een eerste middel zou kunnen bestaan uit een verplichting tot het uitwisselen van
standpunten. Op zich is ook nu al gebruikelijk dat brieven worden gewisseld, maar
27

28

29

30
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De kosten zouden hierdoor beter voorspelbaar worden. Dit zou natuurlijk ook door de Orde van
Advocaten kunnen worden geinitieerd, maar doordat de huidige situatie voor de advocatuur
lucratiever is valt van die kant echter geen actie te verwachten. Overigens zou ook de benadeelde
die procedeertop grond van de Wetop de Rechtsbijstand al een stuk zijn geholpen als hij tenminste
cen gespecialiseerde advocaat verkrijgt. Deoverheid zou hiervoorkunnen zorgen door het uurtarief
voor dit soon zaken te verhogen, terwijl enkel advocaten die aan zekere kwaliteitsmaatstaven zouden
voldoen deze zaken zouden mogen behandelen.
Van Veldhoven & Ter Voert 2004. p. 14.
Asser, Groen & Vranken 2003, p. 93-129; Tzankova & Weterings 2003; Weterings 2004; Barendrecht
e.a. 2004 (met vooral een focus op de kostenreductie die door buitengerechteluke middelen kan
worden bereikt).
Overde verplichting voorpartijen omzich (ook) in de preprocessuele fase cooperatiefop te stellen,
en de grondslag van een dergelijke verplichting, zie Asser, Groen & Vranken 2003, p. 94-98.
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de inhoud van de brieven en detijd die tussen de opeenvolgende brieven verstrijkt
zijn niet gereguleerd. Dit heeft wei eens tot gevolg dat partijen informatie voor
elkaar achter houden, waardoor de totstandkoming van een schikking wordt

bemoeilijkt.
Om dit probleem te verhelpen zijn onlangs in het Verenigd Koninkrijk
zogeheten pre-action protocols ingevoerd, onder andere voor geschillen over
schending van de reputatie.1' Volgens dit protocol dient de benadeelde het
betrokken persorgaan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van de
klacht.12 De briefmoet onder andere duidelijk maken op welke openbaarmaking
de klacht precies betrekking heeft, welk deel van de boodschap niet klopte en
waarom niet, en welke remedie wordt verlangd.33 Het persorgaan moet de brief
zo snel mogelijk beantwoorden.34 Lukt dit niet binnen 14 dagen ofzoveel korter
als de benadeelde verlangt - dan dient een datum te worden genoemd wanneer
het antwoord wei komt. De reactie moetonderandere duidelijkmaken in hoeverre
de aanspraak wordt erkend en - zo dit het geval is - tot welke remedie het
persorgaan bereid is.35 Wordt de claim afgewezen, dan geeft het persorgaan een
indicatie van de feiten waarop hij zich baseert. Als voor een beoordeling van de
claim meer informatie nodig is, geeft het persorgaan precies aan om wat voor
-

gegevens het gaat, en waarom die nodigzijn. Beide partijen zijn verplicht zodanig
te corresponderen dat geen disproportionele kosten worden gemaakt.36 Het protocol
37
geldt niet in het geval een spoedvoorziening bij de rechter is vereist.
De pre-action protocols lijken in het Verenigd Koninkrijk te leiden tot een

meer open en coOperatieve houding van partijen, terwijl partijen (al dan niet met
behulpvan ADR) ookeerdertoteen schikkingkomen.38 Wordt toch geprocedeerd,

dan blijken de geschillen vaak meer tot de kern teruggebracht, en de standpunten

31

32

Zie hierover Milmo & Rogers 2004, p. 759-762, Plant 2004, p. 87/88; Loughlin & Gerlis 2004,
p. 91/92. Het Pre-Action Protocol for Defamation is op internet te vinden onder
www.lcd.gov.uk/index.htm. De inwerkingtreding was in oktober 2000. Ook op andere terreinen
gelden dergelijke regelingen, te weten het Pre-Action Protocol for Construction and Engineering
Disputes, Personal Injury claims, Resolution ofCIinical Disputes, Professional Negligence, Judicial
Review. Disease and Illness Claims and Housing DisrepairCases. Zie genoemde siteen Plant2004,
p. 75-92; Loughlin & Gerlis 2004, p. 77-99.
Section 3.1 Pre-action Protocol for Defamation. Bij deze - en de andere korte termijnen bij dit preaction protocol dient te worden gerealiseerd dat een reputatie actie in het Verenigd Koninkrijk
binnen een jaar dient te worden ingesteld. Zie Plant 2004, p 87.
-

33
34
35
36
37
38

Section 3.2.
Section 3 4
Section 3.5.
Section 3.6.
Milmo & Rogers 2004, p. 760
LCD-Report 2001, par. 3 12 e v.e n 4.1 1, LCD-Report 2002, par.3.13 e.v. Tzankova & Weterings

2003, p. 24-36.
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beter onderbouwd. Overigens lijken de protocols er niet toe te hebben geleid dat
de kosten en duur van het afwikkelen van de schade zijn teruggebracht.19
Een met het protocol vergelijkbare regeling zou wellicht ook in Nederland
kunnen worden ingevoerd.40 Mogelijk zou de uitwisseling van het bewijs zelfs
verder kunnen gaan dan in het Verenigd Koninkrijk. Zo is het wellicht een idee
dat het persorgaan wat betreft zijn bewijspositie direct al zijn kaarten op tafel legt,
in plaats van enkel een indicatie te geven. Daarbij zouden misschien kopieen kunnen
worden overgelegd van het bewijs dat het persorgaan onder zich heeft, eventueel
vergezeld van verkorte weergave's van getuigenverklaringen. Met een dergelijke
verplichting is minder werk gemoeid dan op het eerste gezicht lijkt. Het persorgaan
had het bewijs immers al vergaard voordat tot publicatie werd overgegaan, zodat
dit enkel geordend en op papier gezet moet worden. Een verplichting de
bewijspositie kenbaar te maken zou vervolgens ook kunnen gelden voor de
benadeelde.41

Een voordeel van de eventuele openheid over het bewijs is dat beide partijen
de positie van de ander beter kunnen inschatten, hetgeen de totstandkoming van
een schikking bevordert. Daarbij gelden tegenwoordig soortgelijke verplichtingen
bij het begin van een procedure, zodat partijen toch al vrij snel hun bewijsposities
kenbaar moeten maken.42 Het lijkt efficient deze verplichting nog meer naar voren
te halen.
In het Interimrapport wordt gesteld dat van institutionele partijen kan worden
verwacht dat ze pre-action protocols in hun algemene voorwaarden opnemen, met
name als ze vaak procederen.43 Het lijkt voor de hand te liggen hetzelfde te

verwachten van de media. Tussen pers en benadeelde bestaat weliswaar zelden
een overeenkomst, maar de pers is weI een institutionele partij die met een zekere
regelmaat wordt aangesproken, en daarbij is de persgeorganiseerd. In het protocol
zou de pers kunnen aangeven zich gebonden te achten in het geval ook de
benadeelde hiertoe bereid is. Mocht de pers geen protocol opstellen, dan zou de
wetgever hier wellicht toe over kunnen gaan.

39

Goriely, Moorhead & Abrams 2002, p. xi-xii; Tzankova & Weterings 2003, p. 32-36 en 71-73,
Asser, Groen & Vranken 2003, p. 105. Overigens hebben de bevindingen vooral betrekking op

40

Als dit gebeurt ligt voor de hand de regeling ook te laten gelden voor geschillen over schending

letselschades en medische aansprake'Ukheid.

41

van de privacy.
Dit lijkt de omgekeerde volgorde, aangezien volgens dc hoofdregel 'wie stelt, bewijst' de benadeclde
het eerst met bewijs zou moeten komen (art. 150 Rv). Op dit terrein gaat die hoofdregel miestal
echter met op. Als de benadeelde de juistheid van een bewering ontkent dient het persorgaan aan
te tonen dat deze wdI klopt, danwel niet lichtvaardig is geuit. Zie Schuijt (Onrechtmatige Daad
F/0, aant. 41, en de aldaar

42
43
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genoemde jurisprudentie.

Art. 111 lid 3 en 128 lid 5 Rv
Zie Asser, Groen & Vranken 2003, p. 97.
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Mocht een verplichtingtot het uitwisselen van standpunten (en eventueel bewijs)
worden ingevoerd, dan is vervolgens de vraag of schending dient te worden
gesanctioneerd. Wellicht zou als aanvankelijke sanctie kunnen volstaan dat de
andere partij zich in de eventuele procedure bij de rechter kan beklagen, zodat
deze partij direct al een slechte indruk maakt. Mocht blijken dat dit niet werkt,
dan kan de rechter wellicht de bevoegdheid krijgen financiale sancties op le leggen,
44
bijvoorbeeld in de sfeer van de (proces)kostenveroordeling.
Gezien het geringe belang van dit soort zaken lijkt niet verantwoord dat van
meet afaan een (dure) rechter in de zaak wordt betrokken,45 met wie procesafspra46
ken worden gemaakt en die op naleving van de termijnen toeziet.

3.2

Schikkingsaanbod

Een ander preprocessueel middel uit het Verenigd Koninkrijk is de mogelijkheid
tot het doen van een aanbod om de zaak tegen een bepaald bedrag te schikken
('offerto settle').47 De mogelijkheid bestaat voorbeide partijen, voor zover sprake
is van een geldvordering.48 Het aanbod kan betrekking hebben op de gehele
vordering ofeen gedeelte daarvan. Wijst de andere partij het aanbod af, maar komt
hij er in de procedure slechter vanaf, dan draait die partij op voor de (proces)kosten
vanaf het moment dat het aanbod werd gedaan.49 De regeling is ingewikkeld en
kent veel vormvoorschriften en termijnen:' De jury en de rechter mogen niet van
het aanbod op de hoogte worden gebracht.51 Onderzoek lijkt uit te wijzen dat de
regeling een grote stimulans is voor schikkingen in een vroeg stadium. 52

44

45
46

47
48
49

50
51

52

In het Verenigd Koninkruk zijn bij niet nakoming van de protocols sancties mogeluk als een correctie
van de gevorderde schadevergoeding of een (proces)kostenvergoeding, De rechter blijkt van deze
mogelukheden gebruik te maken. Zie Tzankova 2001, met voorbeelden.
Voor een dergelijke eventuele rol van de rechter, zie Asser, Groen & Vranken 2003, p. 126.
Worden preprocessuele middclen ingevocrd als een pre-action protocol en/of stimulansen tot het
doen van een schikkingsaanbod (zie hierna par. 3.2),dan verplaatsen de kosten zich naar voren
('front loading'). De kosten worden daardoor buitengerechteluk van aard. Zie Asser, Groen &
Vranken 2003, p. 105. Hiervoor zou alsdan een oplossing moeten komen.
Part 36 Civil Procedure Rules, in het bijzonder Rule 36.10. Zie hierover Plant 2004, p 728-747,
Loughlin & Gerlis 2004, p 379-405.
Wanneer het aanbod tudens de procedure wordt gedaan geldt deze beperking niet.

Milmo& Rogers 2004, p. 881/882 en 884/885. Uitgangspunt vooreen (proces)kostenveroordeling
ten laste van het persorgaan zun de werkelijke kosten, die ten laste van de benadeelde de forfaitaire
kosten. De rechter heeft hierin een discretionaire bevoegdheid.
Voor een korte beschrijving, zie Milmo & Rogers 2004, p. 881-885.
Milmo& Rogers 2004, p. 885. Als eenmaal inhoudelijk overde zaak is geoordeeld, dient de rechter
natuurlijk wel te vernemen van het eventuele aanbod, alvorens over de kosten wordt beslist.
LCD-Report 2001, par. 4.6 e.v., LCD-Report 2002, par. 3.27 e.v.; Goriely, Moorhead & Abrams
2002;Tzankova & Weterings 2003, p. 24-36. De dreigende proceskostenveroordelingspeelt hierbu
waarschijnlijk een belangrijke rol. Een partij die gecn genocgen ncemt met een redelijk aanbod,
kan immers behoortijk van de koude kermis thuiskomen, wanneer de rechter die visie niet deelt
Zo kwam Mr Nail er bekaaid vanaf toen hij een voorstel had afgeslagen, en vervolgens in twee
instanties minder kreeg toegewezen dan was aangeboden (Nail vs News Group Newspapers Ltd
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Ingeval van reputatieschending bestaat er nog een preprocessuele stimulans
om te schikken ('offer of amends').53 Deze regeling houdt in dat het persorgaan
aanbiedt een rectificatie en verontschuldigingen te publiceren, eventueel met
vergoeding van schade en kosten.54 Als het voorstel gedeeltelijk wordt geaccepteerd,
beslist de rechter over het resterende deel.55 Slaat de benadeelde het voorstel in
zijn gehee! af, dan mag het persorgaan het voorstel als verweer opvoeren in de
procedure.56 In dat geval mag het persorgaan zich niet op andere wijze verweren. 57

Het aanbod mag ook enkel worden gebruikt om te proberen de hoogte van de
schadevergoeding te matigen.58 Anders dan bij het 'offer to settle' geeft deze
regeling het persorgaan dus de mogelijkheid het schikkingsbod ter kennis van de
rechter te brengen. De regeling lijkt vrij regelmatig te worden gebruikt. 59
Gezien de stimulerende werking die van beide regelingen uitgaat, zou iets
dergelijks wellicht ook in Nederland kunnen worden ingevoerd. Een probleem
is echter wel dat de hoogte van een schadevergoeding op dit moment nauwelijks
op voorhand kan worden ingeschat. Het lijkt daarom niet echt redelijk (hoge)
financiele sancties te verbinden aan het al dan niet aanbieden of accepteren van
een zeker schikkingsbedrag. Anderzijds is het succes van de 'offer to settle'
mogelijk voor een groot deel toe te schrijven aan de financiele prikkels, zodat het
ook niet goed lijkt deze achterwege te laten. Een reden temeer dus om een poging
te ondernemen de hoogtes van de vergoedingen op dit terrein te normeren. Verder
dient bij het vaststellen van een eventuele financiele sanctie rekening te worden
gehouden met het feit dat het in perszaken vaak gaat om geringe schades. Zou de
sanctie bijvoorbeeld worden vastgesteld op de werkelijke (rechtsbijstandskosten)
van de ander, dan zijn zowel de pers als de benadeelde min of meer gedwongen
nagenoeg ieder voorstel van de ander te accepteren, om zo te voorkomen bij
ongelijk te moeten opdraaien voor diens kosten, die meestal in geen verhouding
staan tot het schadebedrag.

53
54
55
56

57
58
59

and others [2004] EWCA Civ 1708, [2005] NJLR 1 1 1) . Zie hierover Johnson 2005.
Defamation Act 1996, sections 2,3 en 4.
Section 2(4).
Section 3(4), 3(5)en 3(6). Dit soon zaken worden overigens beslecht zonderjury. Zie section 3(10).
Section 4(1) en 4(2). Dit ligt dus anders dan bij de 'offer to settle', waar dit dus juist niet mag (zie
hierboven). Overigens mag het persorgaan dit verweer niet opvoeren als hij op voorhand wist dat
de bewering onjuist en schadelijk was. Zic section 4(3).
Section 4(4).
Section 4(5). Niet als verweer dus.
In ieder geval veel vaker dan haar voorganger uit de Defamation Act 1952. Zie Milmo & Rogers
2004, p. 886.
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Geschillencommissie

3.3

In perszaken zijn de schades vaak gering en liggen de feiten eenvoudig.6o Het lijkt
dus voordehand te liggen eengeschillencommissie in te voeren, zoalstegenwoordig bij veel van dergelijke zaken gebeurt.6' Denk aan de ANWB-FOCWAgeschillencommissie, de Klachtencommissie Dutch Securities Institute (DSI) en
de Geschillencommissies Bankzaken, Advocatuur, Ziekenhuizen en Koninklijke
Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG). Het
voordeel van geschiloplossing via dit soort instanties is dat het meestal sneller
en goedkopergaatdan viadegewone rechter. Zo worden inderegel geen oflagere
griffierechten gevraagd en is het niet vereist een advocaat in te schakelen. Daarnaast
is de procedure vaak informeel en efficient, en kan er niet in hoger beroep worden
gegaan. De instelling van een geschillencommissie lijkt ook te passen in het beleid
van de regering in het kader van de 'bruikbare rechtsorde'.62 Ook in de doctrine
wordt gepleit voor een ruimer gebruik van geschillencommissies. 63
Perszaken onderscheiden zich echter van andere geschillen doordat bij de
berechting de vrijheid van meningstuiting een grote rol speelt. Hierdoor is de
berechting een stuk ingewikkelder en staat er meer op het spel, vooral wanneer

sancties worden opgelegd (art. 10 lid 2 EVRM). Bij de pers bestaat dan ook
64
weerstand tegen beslechting door een ander dan de vakkundige rechter.
-

60

61

-

Dat de feiten vaak eenvoudig liggen lijkt reeds te volgen uit het feit dat een relatief groot aantal
zaken wordt afgedaan in kort geding. Daarbij vereist de beoordeling van een schending van een
portretrecht of een pure inrbeuk op de privacy al helemaal weinig onderzoek naar de feiten, tenzij
het persorgaan stelt dat toestemming was verkregen, en de benadeelde dit betwist. Uiteraard zijn
er ook ingewikkelde perszaken.
Zie Brenninkmeijer, Van Ewijk & Van der Werf2002. Uithetrapportblijktdat erthans 38 instituten
bestaan die bindend adviseren (p. 48). Het aantal intituten dat bindend advies uitbrengt groeit
(P 8)

62

63

64

Beleidsnota 'Bruibare rechtsorde' van het Ministerie van Justitie. In deze nota wordt een analyse
gemaakt van de oorzaken van de regelgroci en de regeldruk, en wordt aangegeven wat daar aan
zou kunnen worden gedaan. De aangedragen oplossingen komen ernietalleen op neerdatde regels
moeten worden beperkt, maar ook is de bedoeling dat de verantwoordelijkheden tussen overheid
en burgers principieel anders worden geregeld. Dit laatste uitgangspunt brengt onder andere met
zich dat burgers hun problemen zoveel mogelijk moeten proberen zelf op te lossen. Een
geschillencommissic is cen uitwerking van dit uitgangspunt.
Asser, Groen & Vranken 2003, p. 120/121 en 264.
E. Etty, 'Ratten en recht', NRC Hande/sblad 1 november 2003. Om vergelijkbare redenen bestaat
bij de mediageen tuchtrecht, in tegenstelling tothet notariaat, de advocatuur, accountantsen artsen.
Soms wordt de discussie hierover nog wei eens aangezwengeld. Zo pleitte Schalken enkele jaren
geleden voor instelling van een tuchtcollege voordc journalistiek, die sancties zou kunnen opleggen
als een berisping en een - al dan niet tijdelijk - verbod om het journalistieke beroep uit te oefenen.
Zie T Schalken, 'Straf de pers voor haar rechtersrol', Trouw 16 juni 2001. Overigens bestond er
van 1948 tot 1960 weI een Raad van Tucht. Deze kon sancties opleggen als een waarschuwing,
berisping en tijdelijke schorsing De competentie van deze Raad was beperkt tot de leden van de
Nederlandse Vereniging van Journalisten, die de Raad ook had ingesteld. De Raad deed in zijn
bestaan 15 uitspraken. Zie de website van de Raad voor de Journalistiek, onder de button 'Wat
is de Raad voor de Journalistiek?', te vinden op www.rvdl.ni.
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Hierdoor zal een persorgaan niet snel bereid zijn een concreet geschil door een
dergelijke instantie te laten afdoen. Aangezien medewerking is vereist - afdoening
via een geschillencommissie is een vorm van bindend advies - heeft het dus niet
veel zin een dergelijke commissie in het leven te roepen.
De bezwaren zouden wellicht kunnen worden ondervangen door een
geschillencommissie van een hoge standaard op te tuigen, met bijvoorbeeld een
lid van de rechterlijke machtals voorzitter. Dit lostechternietalles op. Kwalitatief
goede geschilbeslechting vereist ook dat de 'rechters' rouleren, opdat wordt
voorkomen dat 6dn of enkele geschilbeslechters de uitspraken te zeer domineren.
Aanstelling van meerdere 'rechters' is natuurlijk mogelijk, maar in dat geval zou
meer tijd aan werving moeten worden besteed, terwijl een geschillencommissie
met meerdere 'rechters' minder efficient werkt. Het lijkt dus nogal duur om een
verantwoorde geschillencommissie in het leven te roepen.
Daar komt bij dat er al een mogelijkheid bestaat om klachten tegen de media
in te dienen, namelijk viade Raad voorde Journalistiek. Dit middel kent weliswaar
een aantal tekortkomingen,65 maar de uitspraak dat een beroepsnorm is overschreden

vormt toch een zekere genoegdoening. Overigens zou een ander nadelig gevolg
van invoering van de geschillencommissie zijn dat de ontwikkeling van beroepsnormen stagneert. Kiezen benadeelden massaal deze weg, dan krijgt de Raad voor
de Journalistiek waarschijnlijk minder zaken. Doordat de beroepsnormen
onvoldoende worden ontwikkeld raken de pers en de rechter een belangrijk
richtsnoer kwijt. De Raad zou zich alsdan vakerop eigen initiatiefuit kunnen laten
over beroepsnormen, maar zo'n aanbeveling is meestal vrij abstract en daardoor
minder duidelijk.
Tot slot is er nog het bezwaar dat een derde geschilbeslechter- naast de rechter
en de Raad voorde Journalistiek - het er voor de benadeelde niet overzichtelijker

op maakt. Al met al lijkt

een geschillencommissie voor perszaken dus niet

verstandig.

Komter geen geschillencommissie, dan blijft natuurlijk wringen dat een persgeschil
niet snel en goedkoop kan worden afgedaan. Wellicht valtditte verhelpen wanneer
66

goed in het persrecht geverseerde rechters als bindend adviseur zouden optreden.
Uit efficiency-overwegingen zouden partijen ieder een stuk van beperkte omvang
met slechts een zeker aantal producties mogen overleggen, bijvoorbeeld een stuk

van maximaal 3.000 woorden en ten hoogste 20 pagina's producties. Vervolgens
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Hoofdstuk 3, par 4.2
Vgl. art. 96 Rv dat de kantonrechter de bevoegdheid geeftom desverzochtte beslissen op een door
partijen voorgelegde kwestic. Het voorstel sluit ook aan bu het idee van een uitgebreidere rol voor
de overheidsrechter in de voorfase, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een preprocessuele
schikkingscomparitic. Zie Asser, Grocn & Vranken 2003, p. 125.
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zou een hoorzitting worden gehouden, waarna het bindend advies zou volgen. Bij
een gering belang is zel fs denkbaar dat de zaak wordt afgedaan zonder hoorzitting,
denk aan een vordering van onderde€ 1.500. De beslissingzou summier kunnen
worden gemotiveerd, tenzij partijen bereid zijn om voor meer uitleg te betalen.
De kosten van de bindende advisering zouden wellicht door de media kunnen

worden gedragen,67 terwijl de benadeelde - bij wijze van drempel - griffierecht
68
zou moeten voldoen.
Mocht de motivering bijdragen aan de rechtsontwikkeling, dan zou de rechter
weilicht uitgebreider kunnen motiveren (vgl. art. 81 RO) Aangezien hiermee een
publiek belang zou worden gediend, lijkt logisch dat de overheid voor de kosten
zou opdraaien.
Een uitgebreidere motivering lijkt eveneens gegeven in het geval de in het
69
ongelijk gestelde partij het bindend advies door de rechter wil laten vernietigen.
Om te voorkomen dat de zaak bij de rechter is weggezakt, zou deze partij hier weI
snel om moeten vragen. Ook lijkt redelijk dat hij voor het op schrift stellen van
de motivering betaalt.

Overigens zouden ook andere derden als bindend adviseur kunnen optreden. Er
is bijvoorbeeld wel eens geopperd dat partijen de Raad voor de Journalistiek als
bindend adviseur zouden kunnen aanwijzen.70 De Raad beoordeelt zijn zaken echter
normaliter aan de hand van de beroepsnormen, terwijl hij als bindend adviseur
de juridische normen als maatstafzou moeten nemen.71 Van deze laatste normen
heeft de Raad geen specifieke kennis, noch heeft hij daarmee ervaring. Bovendien
bestaat het risico dat de normen door elkaar worden gehaald. Daarbij heeft de Raad
geen ervaring met het causale verband en het schatten van de omvang van de
schade.

67

68

69

De branches dragen veelal zelf bij in de financiering van de eigen geschillencommissie. Hier valt
natuurlijk tegen aan te voeren dat de Raad voor de Joumalistiek al een soort geschillencommissie
is, en dat de pers hiervan al de kosten draagt. Anderzijds valt via de Raad geen schadevergoeding
te verkrugen, zodat het middel niet volwaardig is. Bovendien dient de Raad ook de belangen van
de pers zelf, aangezien hij beroepsnormen ontwikkelt. Daarbij heeft de Raad niet de kosten van
een tuchtrechter, die een aantal andere branches wei hebben.
Zou dc optie van bindend advies door een rechter worden ingevoerd en cen succes worden, dan
geldt ook hier als keerzijde dat mogeluk minder benadeelden naar de Raad voor de Journalistiek
zullen gaan, waardoor deontwikkeling van beroepsnormen erbij in dreigt te schieten. Maar- anders
dan bij de geschillencommissie - is dit nadeel hier slechts den van de weinige bezwaren. Daarom
weegt het nict voldoende zwaar om de benadeclde een snelle en goedkope rechtsgang te onthouden.
Metenige creativitcit is de ontwikkeling van beroepsnormen vast op een andere wijze te realiseren,
bijvoorbeeld middels proefprocedures.
Dc maatstaf hien'oor is dat het bindend advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

onaanvaardbaar is (art. 7 904 lid 1 BW).

70
71

Schuijt 2002, p. 281; J. Greven, 'Wie door de pers is geschaad moet serieus worden genomen',
Trouw 18 februari 1995. Ook W. van Manen lijkt voor bindend advies door de Raad voor de
Journalistiek te hebben gepleit Zie Ten Hoove 2003, p. 27.
Voor een vergelijking tussen deze maatstaven, zie Bulk 2003.
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Ook zouden in het mediarecht gespecialiseerde advocaten kunnen worden
aangewezen als bindend adviseur. Vaak treden deze echter voornamelijk ofwel
voor de pers op, ofwel voor benadeelden, zodat zij mogelijk gekleurd tegen
perszaken aankijken. Daarnaast is niet uitgesloten dat de advocaat zich bij het
concipieren van de uitspraak mede laat leiden door commerciele belangen. 72
Bovendien zijn advocaten waarschijnlijk duurder dan rechters.
Bindend advies door de rechter doet ook denken aan de 'Fast Track Arbitration'
die Times Newspapers Ltd benadeelden aanbiedt. De zaak wordt in zo'n
geval
beslecht dooreen in het mediarecht gespecialiseerde advocaat ofeen
gepensioneerde
rechter. De krant betaalt de kosten van de arbitrage, maar stelt wei maxima aan
de vergoedingen. te weten 10.000 pond voor de schade en 5.000 pond voor de
kosten.

4
4.1

73

De procedure in eerste aanleg
Specialisatie

De procedure zou in de eerste plaats kunnen worden verbeterd door instelling van
een bijzondere perskamer bij 66n rechtbank, die alle
mediageschillen zou
behandelen.74 Het zou goed zijn als deze - bij voorkeur centraal gelegen rechtbank
-

bekend is met perszaken en veel rechters heeft. Door dit laatste zoudende rechters
uit de perskamer kunnen rouleren, zodat de rechtspraak niet in handen komt van
slechts enkele rechters, waardoor dominantie dreigt. Rechtbank Amsterdam
lijkt
dus het meest voor de hand te liggen.
De perskamer zou bijvoorbeeld 6 rechters kunnen tellen, waarvan er om de twee
jaar 3 worden vervangen. Bij een wisseling van de wacht zouden 3 'zittenblijvers'
zorgen voor de ervaring, terwijl de 3 nieuwkomers - als het goed is zorgen voor
een frisse blik. Gedurende hun loopbaan hebben de rechters mogelijk meerdere
-

malen zitting in de perskamer, maar dan weI steeds in een andere
samenstelling.
Bovendien zal de visie van een rechter zich door de jaren heen vast ontwikkelen.

De diversiteit zou dus gewaarborgd blijven. Uiteraard zouden de 6 rechters naast
de perszaken ook andere zaken behandelen.

72

73
74
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Zo is een advocaat die vaak optreedt voor de pers wellicht huiverig een persorgaan in het
ongelijk
te stellen, vooral wanneer de zaak de aandacht trekt
(waardoor de uitspraak mogeluk zijn clienten
ter ore zal komen).
Milmo & Rogers 2004, p. 890. Ook in section 3.7 van de Pre-action Protocol for Defamation wordt
gesuggereerd dat een media-advocaat de zaak zou kunnen beslechten.
Welke zaken wel, en welke niet door de perskamer zouden worden behandeld zou nader moeten
worden onderzocht.
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Specialisatie is binnen de rechterlijke macht geen onbekend fenomeen. Denk aan
de beoordeling van zekere bedrijfsgeschillen door de Ondernemingskamer van
het hof Amsterdam, octrooigeschillen door de rechtbank Den Haag, algemene
voorwaarden door het hof Den Haag (abstracte toetsing) en besluiten van de NMA,
OPTA en De Nederlandse Bank door de rechtbank Rotterdam. In de literatuur
wordt weI gepleit voor een verdergaande specialisatie.75 Het thema specialisatie
leeft eveneens binnen de rechterlijke macht, en stond op 4 oktober 2004 dan ook
op de agenda bij de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak.76 Voor de rechterlijke macht is specialisatie natuurlijk ook een
effectieve manier om de werklast terug te dringen, en om mee te kunnen komen
77
met gespecialiseerde advocaten.
Bij wijze van alternatiefzou nog kunnen worden overwogen perszaken meer te
standaardiseren viarichtlijnen, denkaan dealimentatienormen en de kantongerechtsformule voor ontslagvergoedingen. Dit lijkt echter geen goed idee. De vraag of

onrechtmatig is gehandeld valt immers niet op verantwoorde wijzete standaardiseren, met name wanneerde openbaarmakingeen publiek belangdient. Het is daarom
beter als de normen worden ontwikkeld door een team van rechters dat hierover
regelmatig met elkaar spreekt en zaken beoordeelt, en dus ook- alsdat nodig mocht
zijn - snel op een ingeslagen weg kan terugkomen. Daarbij komen geschillen over
alimentatie en ontslag zo vaak voor, dat het niet reeel is die zaken te laten
behandelen door dan centrale rechter, terwijl dat met het geringe aantal perszaken
wei mogelijk is. Overigens is een standaardisering van de hoogte van de schadevergoedingen mogelijk wel verantwoord.78
Vanwege het bescheiden aantal mediazaken ligt ook niet voor de hand een
kenniscentrum op te richten. Zo'n kenniscentrum bijvoorbeeld enkele rechters
-

van de rechtbank Amsterdam - zou dan steeds weer een andere rechter van de andere

18 rechtbanken of 53 kantongerechten op de hoogte stellen van de ins and outs
op dit terrein. Het lijkt efficienter dat de rechtbank Amsterdam de zaken dan maar
zelf behandelt.

75

76

77
78

Snijders 2003, p. 1703. Volgens Snuders zouden de civiele sectoren van de rechtbanken naast de
familie- en handelskamer kunnen worden uitgebreid met een kamer voor huur-, pacht-, en
arbeidszaken. Ook in i.e.-zaken lijkt specialisatie gewenst, aldus Snijders. Overigens lijkt bij
sommige gerechtelijke instanties al sprake te zijn van een vrij vergaande specialisatie. Zo is de
sector handelsrecht van het hof Den Haag onderverdeeld in 9 gespecialiseerde kamers. Zie
www.rechtspraak.nl/gerechtshofs-gravenhage/default.htm.
Loth 2004. Overigens pleit Loth in dit artikel eveneens voor een meergespecialiseerde rechterlijke
organisatie.
Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid lijkt te pleiten voor meer specialisatie
binnen de rechterluke macht. Zie WRR'De toekomst van de nationale rechtstaat' 2002, p. 195-197.
Meer hierover in de hoofdstukken 6 en 7.
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4.2

Versnelling en vereenvoudiging

Verder ligt voor de hand de procedures in perszaken te versnellen en vereenvoudigen.'g Zo is wellicht een idee om naast het gewone kort geding een spoed kort
geding in te voeren. Op dit moment verstrijken vaak circa 5 weken tussen de dag
dat het bestreden bericht wordt openbaargemaakt en de rectificatie.80 De vraag
is of dit niet kan worden bekort.
Uitgangspunt zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de rectificatie plaatsvindt
binnen 7 dagen na de publicatie. Het persorgaan zou uiterlijk op de derde dag na
de publicatie per e-mail worden opgeroepen om bij de president in kort geding
te verschijnen.8' De e-mail zou de vordering en de motivering dienen te bevatten.

De zitting zou dan uiterlijk op de vijfde dag plaatsvinden. Deze termijn lijkt te
krap, maardat valt mee. Het persorgaan heeft immers alvorens tot publicatie over
te gaan min of meer dezel fde afweging gemaakt, die bij de rechter zal worden
getoetst. Eventueel bewijsmateriaal zal mogelijk zelfs klaarliggen.
Bij afwijzing van de vordering zou wellicht mondeling uitspraak kunnen
worden gedaan,82 terwijl bij toewijzing enkel het dictum op papier zou worden
gezet. Kort hierna zou de uitspraak in schriftelijke vorm kunnen verschijnen,
bijvoorbeeld 14 dagen later. Overigens is bij de rechtbank Amsterdam nu al

79

Een dergelijke maatregel lijkt ook te liggen in de lun van het Interimrapport, waarin wordt gesteld
dat de aard van dc zaak crtoe kan nopen af te wijken van het basismodel procedure. Zie As ser,
Groen & Vranken 2003, p. 157. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wees er op dat
een effectieve toegang tot de rechter niet al ken bereikt kan worden door financiering van de
rechtsbijstand, maar ook door vereenvoudiging van de procedure. Zie EHRM 9 oktober 1979, NJ

80

is gebaseerd op het gemiddelde van vijf willekeurige recente kort gedingen. Tussen
het moment van publicatie en dagvaarding zat gemiddeld 15 dagen, tussen het moment van
dagvaarding en vonnis gemiddeld 20 dagen. Zie vzr. Rechtbank Amsterdam 1 I december 2003,
L./N AN9870 (Metro); vzr. rechtbank Amsterdam 19 februari 2004, LJN AO4144 ( Volkskrant),
vzr. rechtbank Amsterdam 13 oktober 2003, L/N AL8451 (Weekend); vzr. rechtbank Den Bosch
7 november 2003, LJN AN7740 (Gay krant en Panorama); vzr. rechtbank Breda 14 november
2003, Mediaforum 2004-3, nr. 9 (Koelman).
Om een derge'Uke wijze van 'dagvaarden' mogelij k te maken zouden alle media den of veiligheidshalve meerdere e-mailadressen (buvoorbeeld ook dat van de vaste advocaat) aan de
griffie van de rechtbank moeten verstrekken. De advocaat van de benadeelde zou dit e-mailadres
op verzoek krijgen toegestuurd. De e-mail zou aan bepaalde vormvoorschriften dienen te voldoen,
zodat onmiskenbaar duidelijk is dat wordt opgeroepen voor een gerechtelijke zitting. Overigens
is dit voorstel minder extreem dan het in eerste instantie lijkt. Vanwege het spoedkarakter van een
kort geding is het ook nu wette'Uk al toegestaan een procedure in te leiden zonder dagvaarding,
mits de gedaagde vrijwillig verschunt (art. 255 lid 2 Rv.). Zekerheidshalve zou wellicht ook een
exploit kunnen worden uitgebracht.
Rapport 'Commissie verbetervoorstellen civiel' 2004, p. 11. In het straf- en bestuursrecht wordt
soms al mondeling uitspraak gedaan. Zie art. 378 Sv en 8:67 Awb.

1980,376 (Airey)
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De schatting

-
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mogelijk zo'n spoed kort geding te voeren, zo bleek recent in een zaak van Caroline
Tensen tegen Story. 83
Het achteraf motiveren heeft als nadeel dat een extra garantie voor een goede
beslissing wegvalt. Soms leidt het op schrift stellen van de motivering er immers
toe dat de rechter zijn beslissing bijstelt.84 Hier staat echter tegenover dat bij de
rechters van de eventuele perskamer door hun ervaring de kans groot is dat deze
ook zonder de motivering direct op schriftte stellen. toteen goede beslissing zullen
komen.

Als de benadeelde het persorgaan niet op zeer korte termijn in rechte heeft
betrokken, bijvoorbeeld binnen vijf dagen, zou de spoedprocedure niet meer
mogelijk zijn. De benadeelde zou alsdan voor rectificatie zijn aangewezen op het
gewone kort geding.
Wellicht zou goed zijn wanneer de schadevergoedingen in beginsel zouden worden
afgehandeld in een bodemprocedure.85 Het merendeel van de gevallen zou
misschien kunnen worden afgehandeld via een vereenvoudigde en snelle procedure.
De feiten liggen immers meestal eenvoudig, en het financiele belang is gering.
Daarom worden ook nu al veel perszaken (ook de schades) afgedaan middels een
kort geding.86 Bovendien heeft het persorgaan de benadeelde vaak bewust tot
onderwerp van een publicatie gemaakt. Juist deze bewustheid is storend voor een
benadeelde die meent dat hij ten onrechte is opgevoerd, dan weI op verkeerde
wijze.87 Hoe sneller de procedure, hoe eerder de benadeelde uitsluitsel heeft over
de al dan niet terechtheid van zijn ergernis, zodat hij de kwestie kan laten rusten.
83

84

85

86

Vzr. rechtbank Amsterdam 29 oktober 2004, LJN AR4746. De bewuste Story kwam woensdag
op de markt, donderdag werd gedagvaard en vrijdag volgde de uitspraak. De rectificatie stond in
de eerstvolgende Story. Overigens verkreeg Caroline Tensen ook een schadevergoeding van € 25.000.
Het vonnis werd 14 dagen later gemotiveerd: vzr. Rechtbank Amsterdam 1 I november 2004. UN
AR5580.
Snijders, Ynzonides & Meijer 2002, nr. 40.
De gedachte achter het afdoen van de schade in een - overigens zeer snelle - bodemprocedure, is
dat het kort geding dan bluft gereserveerd voor de werkelijk spoedeisende rectificaties. Zie ook
Asser, Groen & Vranken 2003, p. 145. lets langer wachten op de beslissing over de schade lijkt
ook niet zo'n drama. Mocht een benadeelde zowel rectificatic als schadevergoeding willen vorderen,
dan doet hij dat uit kostenoverwegingen natuurlijk het liefst in etn procedure. Staat de rectificatie
voorop, dan ligt voor de hand cen kort gedingte vocren, met het risico dathet verhaal over de schade
minder goed uit de verf komt (zeker bij een spoed kort geding). Staat de schadevergoeding voorop,
dan zou het verstandig zun een bodemprocedure te voeren. Zou de schade worden genormeerd,
dan is wellicht eerder mogelijk hiervoor ook in kort geding een vergoeding te verkrugen.
Het nadeel van een kort geding is cchter dat het verweer van het persorgaan - doordat de conclusie
van antwoord ontbreekt - soms minder goed uit de verf komt (hetgeen overigens ook ongelukkig
kan uitpakken voor de benadeelde). Is er geen werkelijk spoedeisend belang, dan lijkt een verkorte
bodemproccdure dus beter. Overigens heeft de Hoge Raad er recent nog eens op gewezen dat het
kort geding in beginsel dient te worden gereserveerd voor spoedzaken, aldus HR 14 april 2000,

NJ 2000,489.
87

Andere schades worden vaak per ongeluk toegebracht
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In deze procedure zou wellicht een dwingende termijn voor antwoord kunnen
gelden van drie weken.88 Vervolgens zou in beginsel binnen een maand een
comparitie kunnen worden gehouden. Eventueel zou de rechter partijen kunnen
vragen om ervoor te zorgen dat zekere personen bij de zitting aanwezig zijn en/of
dat stukken worden toegezonden, bijvoorbeeld op schrift gestelde getuigenverklaringen.89 Bij de comparitie zou eventueel - al dan niet onder ede - een enkele getuige
kunnen worden gehoord, en zijn verklaring genoteerd. Als de rechter vervolgens
binnen een maand einduitspraak zou doen, zou de benadeelde binnen drie maanden
een vonnis hebben verkregen.
Soms is een perszaak ingewikkelder, waardoor bijvoorbeeld uitgebreidere
getuigenverhoren nodig zijn. Ook vraagt de vaststelling van de omvang van de
schade een enkele keer meer aandacht. Voor dergelijke gevallen zou de rechter
de bevoegdheid kunnen worden gegeven de procedure voort te zetten na de
comparitie. De rechter zou zich bij deze beslissingmede kunnen laten leiden door
het financiele belang van de zaak, bijvoorbeeld zou bij schades van minder dan
€ 10.000 de zaak slechts bij hoge uitzondering worden voortgezet.
De rechter zou bij zijn beslissing ook rekening moeten houden met het feit dat het
persorgaan volgens het Europese Hofvoldoende de gelegenheid dient te krijgen
zijn aantijgingen hard te maken.90 Dathetbeweerde klopt is immers een belangrijk
verweer. Overigens staat het de rechter volgens deze jurisprudentie soms weI vrij
bepaalde vormen van bewijs te weigeren, bijvoorbeeld aanvullend- ofgetuigenbeWijs.

Mochten de voorstellen niet worden opgepikt, dan blijft een benadeelde aangewezen
op de huidige procedures. Deze zouden wellicht zoveel mogelijk conform het
bovenstaande kunnen worden gemodelleerd. Zo zouden de rectificatie kort gedingen
misschien kunnen worden versneld, terwijl de schades voor het merendeel via een
kort geding zouden kunnen worden afgedaan.9' De bodemprocedure zou wellicht
kunnen worden voorbehouden aan de ingewikkelder zaken en/of de hoge
schadevergoedingen.
88

89

Inclusiefde dagvaardingstermijn heeft het persorgaan dus vier weken voor zijn verweer. Dit lijkt
voldoende, zeker omdat de zaak meestal niet uit de lucht komt vallen.
Ook in het Interimrapport wordt gesuggereerd dat vakermet schriftelijke verklaringen van getuigen
wordt gewerkt. Twijfelt de rechter, dan kan de getuige alsnog worden gehoord. Zie Asser, Groen
& Vranken 2003, p. 267. In dezelfde zin rapport 'Commissie verbetervoorstellen civiel', p. 8. In
dit rapport wordt weI de eis gesteld dat dc verklaring contradictoir tot stand komt (en uiteraard -

90
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in vrijheid).
EHRM 23 april 1992, N./1994,102 (Castells),EHRM 7 mei 2002, N./2004,337 (Mc Ficar); EHRM
13 november 2003, N./2004.338 (Scharsach en News Verlagsgeselschaft) Zie ook Voorhoof2004a,
p. 206, onder verwijzing naar jurisprudentie.
Dit gebeurt nu al vaak maar soms wordt de benadeelde voor zijn schade ineens naar de bodemprocedure verwezen, om onbegrijpelijke redenen. Zie vzr. rechtbank Amsterdam, 10 januari 2002, LJN
AD8052 (Weekend)
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Een zaak die in kort geding is behandeld mag thans in een bodemprocedure
opnieuw aan de rechter worden voorgelegd. Weliswaar gebeurt dit niet vaak, maar
de dreiging bestaat altijd. Een benadeelde die bijvoorbeeld door de voorzieningenrechter in het ongelijk is gesteld, maar in hogerberoep wint, moet erdus rekening
mee houden dat zijn zaak ook nog eens aan de bodemrechter wordt voorgelegd.
Gezien het meestal geringe belang in deze zaken is dit eigenlijk niet acceptabel.
Zo kreeg De Vries van het zangduo'Maywood' uiteindelijk van de bodemrechter
een schadevergoeding van € 2265, nadat de president in kort geding en het hof
zich ook al over haar zaak hadden uitgelaten:2 Met dit bedrag kon De Fries bij
lange na niet de advocaatkosten van de drie procedures betalen.93 Het lijkt dus
goed de kort geding rechter onder omstandigheden de bevoegdheid te geven te
bepalen dat de uitspraak geldt als een vonnis in een bodemzaak.94 Dit lijkt
bijvoorbeeld voor de hand te liggen als de zaak in het kort geding voldoende uit
de verf is gekomen en een nadere bewijslevering niet nodig is. Het geding zou
verder worden behandeld alseen bodemzaak. Eenprocespartij die meent dattoch
nader bewijs was geboden, kan dit dus in hoger beroep aankaarten.
In het Interimrapport wordt eveneens geopperd dat een uitspraak in kort geding
zou kunnen gelden als uitspraak in de bodemzaak, maar dan enkel in het geval
partijen deze wensuiten. Als een dergelijke regeling zou werken, lijktde hierboven
voorgestelde bevoegdheid van de kort geding-rechter overbodig. De kans dat een
persorgaan deze wens zou uiten lijkt echter gering, zeker op voorhand. De
mogelijkheid om na een eventueel verlies een bodemzaak te voeren is voor de
sterkere repeat-player immers een drukmiddel, dat hij liever niet uit handen zal
geven. Ook nadat het vonnis is gewezen ligt niet voor de hand dat partijen beiden
kenbaar zouden maken dat de uitspraak geldt als uitspraak in de bodemzaak.
Waarom zou de verliezer ditdoen? Daarbij valt niette verwachten datpartijen direct
na de mondelinge behandeling (voordat uitspraak is gedaan) bereid zijn afstand
te doen van hun rechten. Weliswaar is dan duidelijker in hoeverre de zaak feitelijk
goed voorhet voetlicht is gekomen, maar uit de houding van de president kan soms
al worden afgeleid wie waarschijnlijk gelijk zal krijgen.
4.3

Kosten

Hierboven is al voorgesteld de rechtsbijstandskosten van de benadeelde - en
eventueel ook die van de pers - te beperken (par. 1.3). Het lijkt logisch deze lijn
door te trekken naar de overige kosten van de procedure. Zo ligt om te beginnen
92
93

Hoofdstuk 2, par. 4.5.
Tenzij De Vries procedeerde op basis van

een

toevoeging of voor de rechtsbijstandskosten was

verzekerd.

94

In dezelfde zin (de dEn voorzichtiger dan de ander): Snijders, Ynzonides & Meijer 2002, p. 299,
Asser, Groen & Vranken 2003, p 156; rapport 'Commissie verbetervoorstellen civiel' 2004, p.
12. In het bestuursrecht is een dergelijke 'kortsluiting' nu al mogelijk (art. 8:86 AWB).
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voor de hand geen hoge gri ffierechten te heffen. Ook zou een proceskostenveroor-

deling achterwege kunnen blijven of worden verminderd, met name die ten laste
van de benadeelde. De voorstellen gaan minder ver dan op het eerste gezicht lijkt.
In familie- en arbeidszaken vindt soms ook geen proceskostenveroordeling plaats,
terwijl de klager in het bestuursrecht slechts een geringe kans loopt op een
proceskostenveroordeling en slechts een klein bedrag aan griffierechten verschul95

digd wordt.
Evenals bij de eventuele beperking van de rechtsbijstandskosten ligt ook hier
het gevaar op de loer, dat een te lage drempel onzinnige zaken zou kunnen
aantrekken. Mochten een of meerdere van deze maatregelen worden ingevoerd,
dan zou wellicht zinvol zijn wanneer de overheid jaarlijks zou nagaan of
benadeelden in perszaken bovengemiddeld vaak in het ongelijk worden gesteld.
Is dit het geval, dan zou iets kunnen worden gedaan aan de eventuele bijdrage in
de rechtsbijstandskosten, de griffierechten en/of de proceskostenveroordeling.
Overigens lijkt hoe dan ook goed dat een benadeelde die regelmatig ongelijk krijgt
wel in de proceskosten wordt veroordeeld.

Verder valt te overwegen dat de rechter wellicht vaker de pers zou veroordelen
tot betaling van de werkelijke rechtsbijstandskosten van de benadeelde, in plaats
van het gebruikelijke forfaitaire bedrag. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de zaak van
de voormalig deken te Weert tegen de Gay krant en Panorama, tenminste lag het
toegekende bedrag van € 3000 dichter bij de werkelijke kosten dan het op het
liquidatietarief gebaseerde bedrag van € 703.96 De president vond een hogere
veroordelingop zijn plaats, omdatde deken ongevraagd kostenhad moeten maken
om zich te verdedigen tegen lichtvaardige beschuldigingen. Een dergelijke
maatregel lijkt dus met name geschikt wanneerdejournalistieke ethiek niet in acht
is genomen, bijvoorbeeld bij onvoldoende onderzoek of bewust verkondigde
onjuistheden.
Een veroordeling in de werkelijke rechtsbijstandskosten is wellicht ook een
goed middel om te bewerkstelligen dat berichtgeving vaker klopt, dan wel - mocht
dit eens niet het geval zijn - snel wordt rechtgezet. Zo zou een persorgaan dat een
onjuistheid heeft gepubliceerd kunnen worden verplicht tot vergoeding van de
rechtsbijstandskosten, die de benadeelde moet maken om een rectificatie af te
dwingen. Een dergelijke verplichting zou ze!fs kunnen gelden in het geval het

95
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Hoofdstuk 2, par. 4.3.
Vzr. rechtbank Den Bosch 7 november 2003, L/NAN7740. Een dergelijke beslissing is wettelijk
toegestaan. Het liquidatietarief is nietbindend maar slechts een richtlijn waarvan onderbijzondere
omstandigheden mag worden afgeweken, aldus HR 3 april 1998, NJ 571. In de literatuur is naar
aanleiding van deze laatste uitspraak bepleit regelmatiger van het liquidatietariefafte wijken. Zie
Van Schaick 2000, p. 315 e.v., Ingelse & Molenberg 1998, p. 1141 e.v. De Hoge Raad vaart
overigens wei een terughoudende koers, zie bijvoorbeeld HR 17 december 2004, JOL 2004, 671.
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persorgaan geen verwijt valt te maken.97 Het publiceren van feiten is immers een
gevaarzettende activiteit (reputatieschade), waarvan de media profiteren (omzet
doornieuwsvoorziening). Heeft een bedrijvigheid dit soort kenmerken, dan geldt

regelmatig een risicoaansprakelijkheid, denk aan de productenaansprakelijkheid
Cart. 6:185 e.v. BW).98 Daarbij gaat het om verzekerbare schade, en kunnen de
premies eenvoudig worden afgewenteld op de afnemers en de aanbesteders van
reclame en commercials. 99 Ook deze kenmerken leiden eerder tot
aansprakelijkheid.'00
Overigens gaan de uitgangspunten minder op, wanneer de benadeelde
eveneens een risico-verhogende activiteit verricht, dan wei het risico voor de
benadeelde ookeen voordeel oplevert.'01 Zekere public figures, bijvoorbeeld politici
ensommige bekende Nederlanders, kunnen zich wellichtdus mindersterkopdeze
uitgangspunten beroepen. Verder moet worden bedacht dat een (beperkte) vorm
van risicoaansprakelijkheid mogelijk op gespannen voet staat met dejurisprudentie
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, die er op neerkomt dat
journalisten die zich aan beroepsnormen houden een hoge mate van bescherming
dienen te genieten.
Anderzijds is de meningsvorming niet gebaat bij het in omloop zijn van
onjuiste feiten, zodat er ook een publiek belang bestaat bij een extra prikkel om
burgers alsnogjuistte informeren. Daarbij werkt de eventuele risicoaansprakelijkheid voor de rechtsbijstandskosten wellicht preventief. Met name valt te verwachten
dat hoor en wederhoor vaker wordt toegepast. Dit lijkt geen overbodige luxe. Het
overslaan van hoor en wederhoor is niet zelfstandig onrechtmatig' 02 terwijl het
verhaal sappiger is als de nuance van de benadeelde ontbreekt. Verder zou het
middel mogelijk stimuleren dat een miskleunend persorgaan eerder bakzeil haalt.
De kosten blijven dan immers beperkt, terwijl de blamage van een opgelegde
rectificatie wordt voorkomen.
De eventuele verplichting tot vergoeding van de rechtbijstandskosten zou
eveneens kunnen gelden voor media die een bericht overnemen van een ander
persorgaan.'03 Doordat geen eigen onderzoek is gedaan, valt voordeze media zelfs
nog meer te zeggen voor een risicoaansprakelijkheid. De benadeelde die wordt
97

98

in het verlengde hiervan zal ik straks het standpunt innemen dat de pers onjuiste of onvoldoende
hard gemaakte beweringen in beginsel moct rectificeren, ook als zu bij het publiceren geen fout
hecft gemaakt. Zie hoofdstuk 5, par. 2.2.
Asser-Hartkamp 4-III, nrs. 19-21; Sieburgh 2000, p 181-187.

99

Overigens vormen de rechtsbilstandskosten een zodanig geringe schadepost, dat het persorgaan
deze ook zelf zou kunnen dragen. Daarbij heeft het persorgaan de hoogte van deze kosten deels
zel f in de hand (vrijwillige rectificatie).
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Asser-Hartkamp 4-III, nrs 22-25.

101

C.H. Sieburgh 2000,

p.

184/185.

102 Hof Den Bosch 15 september 1997, NJ 1998,321 (Biggelaar/De Limburger)
103 Hierna zal ik het standpunt innemen dat media die een onjuist bericht van cen ander overnemen
in beginsel ook gehouden zijn tot rectificatie. Zie hoofdstuk 5, par. 2.3
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overweldigd door meerdere media zou hiermee ook een effectief middel hebben
om zich verweren. 104
Tegen de verplichting kan natuurlijk worden aangevoerd dat zij strijdig is
met de persvrijheid, zeker in combinatie met het eventuele spoed kort geding.
Dwingen benadeelden echter vaker rectificaties af, dan leren de media wellicht
dat waar gewerkt wordt nou eenmaal spaanders vallen. Het blamerende effect wordt
dan mogelijk minder. Daarbij beperkt een snelle rectificatie de schade, zodat hoge

schadevergoedingen minder noodzakelijk zijn.
4.4

Rechtsbijstandsvoorziening bij zekere kleine schades

Hoegeringerde schade, hoe gebrekkiger detoegang tot het recht. Ook de nadelen
die met de gebrekkige toegang samenhangen spelen dus extra sterk bij kleine
schades, bijvoorbeeld onvoldoende preventie en rechtsontwikkeling. Hoewel het
enerzijds niet zinvol is om de media en de rechterlijke macht met kleine vorderingen
te belasten, lijkt anderzijds een voorzieningnoodzakelijk wanneer deze bijkomende
nadelen te zeer opbreken.
Een dergelijke noodzaak zou bijvoorbeeld kunnen bestaan in het geval lan
persoon regelmatig slachtoffer is van geringe schendingen, al dan niet door
verschillende media. Denk aan'onschuldige' berichten in de roddelpers over het
prive-leven van een bekende Nederlander of- een beetje - onjuiste berichtgeving
over het functioneren van een politicus. Ook valt te denken aan 66n persorgaan
dat regelmatig meerdere benadeelden gering beschadigt, bijvoorbeeld middels
een programma waarbij mensen in compromitterende situaties herkenbaar in beeld

worden gebracht, denk aan'Het Incassobureau' (SBS
mensen met betalingsproblemen. 105

0 waarin wordt bericht over

De voorziening zou kunnen bestaan uit een vergoeding van de rechtsbijstandskosten:06 Voor een benadeelde die zelf meerdere malen is beschadigd volstaat
een dergelijke maatregel. Hij beschikt immers over de noodzakelijke informatie
om de partijen te dagvaarden die hem de schades hebben toegebracht. Dit ligt echter
anders in het geval van het ene persorgaan dat steeds meerdere personen benadeelt.
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Aangezien de Hoge Raad een terughoudende koers vaart bij het toekennen van een vergoeding voor
de werkelijke rechtsbijstandskosten (zie voetnoot 98), valt niette verwachten dat de lagere rechter
op eigen houtje zal beslissen in alle rectificatiezaken tot dergelijke vergoedingen overte gaan. Mocht

het voorstel positief worden beoordeeld, dan lijkt ingrijpen van de wetgever dus noodzake'Uk.
De hierboven geschetste problematiek lijkt op die van 'strooischade', zoals aan de orde gesteld
in Tzankova 2005. Van strooischade is sprake wanneer een beperkt aantal daders gering nadeel
toebrengen aan een groot aantal schadelijders. Hoewel bij strooischade vooral is gedacht aan den
gebeurtenis als oorzaak voor de schades, terwijl bij perszaken de schades worden veroorzaakt door
meerdere gebeurtenissen, doet zich in principe hetzelfde probleem voor, namelijk een ernstig
gebrekkige toegang tot de rechter en afwezigheid van preventieve prikkels.
106 Ook voor schade's onder de € 1.000 dus (par. 2.3).
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Deze benadeelden beschikken - ieder apart - slechts over informatie met betrekking
tot de eigen vordering, maar niet die van de anderen. Wellicht zou de instantie

die ookdeeerste lijnshulp verzorgt klachten overgeringe schadescentraal kunnen
registreren, zodat duidelijk wordt of er over adn persorgaan vaak klachten zijn.
Is dit het geval, dan zou de benadeelden kunnen worden verzocht hun klachten
nader te motiveren. Als de klachten inderdaad lijken te wijzen op onrechtmatig
gedrag, zou de instantie de zaken kunnen onderbrengen bij een advocaat. Deze
zou de zaken middels een gezamenlijke dagvaarding aanbrengen bij de rechter.
Het aantal vorderingen in die ene dagvaarding zou wellicht beperkt dienen te blijven
tot zo'n 15 zaken, om de rechter te ontzien. Het doel van de procedure is immers

niet zozeer dat de benadeelden worden schadeloosgesteld, maar meer dat komt
vast te staan of inderdaad steeds onrechtmatig is gehandeld, en dat het persorgaan
een signaal krijgt. Daarom lijkt acceptabel dat niet iedere benadeeldedie ooitdoor
het persorgaan op soortgelijke wijze is beschadigd in de collectieve actie wordt
betrokken. Dit geldt des te meer daar het gaat om geringe schade, terwijl het
wellicht voldoende genoegdoening zal geven dat actie tegen het persorgaan wordt
ondernomen.'07 Blijven de klachten na een veroordeling, dan zou een volgende
keer - bij wijze van preventie - om een hogere vergoeding kunnen worden gevraagd

(art. 6:106 BW).
Een alternatief is wellicht dat bedoelde instantie naar aanleiding van de
klachten een algemeen-belangactie instelt (art. 3:305a BW). Alvorens daartoe
over te gaan, zou de instantie eerst proberen zijn doel te bereiken door met het
desbetreffende persorgaan te overleggen (lid 2). Loopt dit overleg op niets uit,
dan zou een verklaring voor recht kunnen worden gevorderd dat bepaalde
108
gedragingen onrechtmatig zijn, met openbaarmaking van de uitspraak (lid 3).
Trekt het persorgaan zich hier niets van aan, dan zou de instantie schadevergoe109
dingsacties kunnen organiseren.
Een kanttekening bij dit voorstel is dat een overheidsinstantie achter de pers aan
zou zitten. Een grotere rol van OM bij perszaken werd - mede - om die reden
110
Anderzijds zou dit middel enkel worden ingezet bij geringe
afgewezen.

107

Zel fs kan de vraag worden gesteld of de schades van de benadeelden die wei meedoen met de
procedure aan hen ten goede moeten komen De hiermee gemoeide gelden zouden immers ook kunnen
toekomen aan de Staat, die de procedure financiert. Anderzijds is wellicht goed wanneer tegenover
het indienen van de klacht een klein (eventueel) voordeeltje wordt geplaatst. Het indienen van de
klacht en de betrokkenheid bij de procedure zal de benadeelde tud kosten, terwul daar - zelfs bij
winst nauwelijks een bate tegenover staat. Ontneemt men dit voordeeltje aan de benadeelde, dan
worden wellicht geen klachten ingediend.
Voor de verklaring voor recht dienen de gedragingen zo concreet moge'Uk te worden omschreven,
helgeen waarschijnlijk het best kan dow enkele klachtgevallen te beschrijven.
De instantic magzelfgeen schade vorderen (art. 3:305a lid 3), zodateventuele schadevergoedingsacties op naam van de benadeelde zouden moeten worden gevoerd.
-

108
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110 Hoofdstuk 3. par. 4.8
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schendingen, terwijl voor de handhaving van het recht bij dergelijke inbreuken
geen adequaat akernatief lijkt te bedenken. Daarbij zou de instantie pas tot actie
overgaan, wanneer benadeelden klachten indienen." Bovendien zou een algemeen
belang-actie bij succes enkel leiden tot een verklaring voor recht dat onrechtmatig
is gehandeld, terwijl geen sanctie wordt opgelegd Schadevergoeding is wel
mogelijk, maar alleen op initiatief van de - niet tot de overheid horende benadeelde. Verder zou de instantie onafhankelijker van de overheid kunnen worden
1

gemaakt dan het OM, bijvoorbeeld door de stichtingsvorm met een gemelleerd
bestuur, waaronderjournalisten. Doordatde overheid zou financieren, zal volledige
onafhankelijkheid echter niet kunnen worden gerealiseerd.

Op zich zouden de bovenbedoelde benadeelden ook terecht kunnen bij de Raad

voorde Journalistiek. Door zijn laagdrempeligheid lijkt deze procedure een goed
alternatief. De Raad vormt echter geen juridische normen, terwijl een eventuele
veroordeling waarschijnlijk onvoldoende preventief zal werken. Misschien zijn
de media die minder zorgvuldig omgaan met de geringe privacy- ofreputatiebelangen, zel fs wei dezel fde die de uitspraken van de Raad voor de Journalistiek negeren.
Overigens is ook op andere terreinen een probleem dat het recht bij geringe
schades en ongemakken onvoldoende preventiefwerkt. Mede orn die reden komt
er een waakhond voor consumentenzaken en heeft de OPTA sinds kort de
bevoegdheid om bij spam een boete op te leggen.'12 Dergelijke maatregelen zijn
wellicht ook voor de media noodzakelijk, zeker wanneer bepaalde schendingen
stelselmatig blijken plaats te vinden.
4.5

Stimulans rechtsontwikkeling

De rechtsontwikkelingzou kunnen worden gestimuleerd doorde persrechter een
budget ter beschikkingte stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Metdit budget
zou de rechter kwesties kunnen laten onderzoeken, waar hij mee worstelt. Het doel
van dergelijk onderzoek zou zijn om de rechter aanknopingspunten en inspiratie

te verschaffen voor zijn uitspraken.
Wellicht bestaat bij de rechter bijvoorbeeld behoefte aan een grondig rechtsvergelijkend onderzoek naar wat de media nou eigenlijk weI mogen, en wat niet (de
toerekenbare onrechtmatigheid). Daarbij wordt de rechter misschien geholpen
door informatie die ook andere aspecten betreft dan de strikt juridische, zodat
ook een interdisciplinair onderzoek voor de hand lijkt te liggen, waarbij vooral
valt te denken aan empirisch onderzoek.
Wat betreft de privacy zou bij dit onderzoek misschien kunnen worden
gefocust op een aantal belangrijkste gevaltypen waarin bescherming van dit belang
Ill

Overigens komt het Openbaar Ministerie bij smaad, laster en (eenvoudige) belediging ook enkel
in actie nadat de benadeelde een klacht heeft ingediend (art. 269 Sr).

112
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Zie www.spamklacht.ni
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lijktte spelen, te weten destrafrechtelijke berichtgeving, deroddelpers, vermaak
met de privacy van doorsnee burgers, en berichtgeving waarbij met oog op de
maatschappelijke taak van de benadeelde over zijn privacy wordt bericht
(Oudkerk). Per gevaltype zouden van een aantal rechtstelsels de uitgangspunten
en de beslissingen in concrete gevallen op een rij kunnen worden gezet,
bijvoorbeeld van Duitsland, Frankrijk en Engeland."1 In Duitsland wordt de
bescherming van de privacy op vergelijkbare wijze benaderd als in Nederland,
in Frankrijk kent men vanouds een meer absolute bescherming van de privacy
(art. 9 Code Civil) en in Engeland lijkt de bescherming van de privacy sinds de
114
incorporatie van het EVRM in 2000 eindelijk een beetje op gang te komen.
zou
weI
licht
welke
normen
kunnen worden nagegaan
Wat betreft de reputatie
gelden voor de mate waarin het persorgaan de beschuldiging moet hebben
onderzocht(waaronderhooren wederhoor), wanneertotpublicatie mag worden
overgegaan, en hoe mag worden bericht.
In recente jurisprudentie heeft het Europese Hof nog eens benadrukt dat
voor de mate waarin de privacy wordt beschermd, ook van belang is ofhet bericht
in kwestie een maatschappelijke discussie diende, dan wei slechts een amusementsbelang. Bij het rechtsvergelijkend onderzoek zou wellicht mede kunnen
worden nagegaan of- en zo ja in welke mate- ditonderscheid ook wordt gemaakt
door de nationale rechters. In het verlengde hiervan zou kunnen worden
onderzocht of - en zo ja hoe - de verschillende belangen worden gedefinieerd
en onderscheiden, en welke consequenties een en ander heeft voor de bescherming
van de privacy.
Bovendien is wellicht interessant om het uitgangspunt van geringere
bescherming van de privacy bij amusement aan een kritisch onderzoek te
onderwerpen. Hiertoe zou naast literatuur over de persvrijheid wellicht ook
communicatiewetenschappelijke literatuur kunnen worden geraadpleegd. Zo zal
de communicatiewetenschapper misschien vinden dat juist het amusement
bijdraagt aan de ontwikkeling van de identiteit, en daarmee aan het gevoel om

ergens bij te horen en gerntegreerd te zijn. Roddelbladen hebben wellicht een
II5
hele nuttige rol bij de integratie tussen bejaarden in het verzorgingshuis.
Bovendien lijken mengvormen van amusement en nieuws meer publiekte trekken
dan serieuze berichtgeving. Zo heeft het televisieprogramma 'Kopspijkers'

(KARA) wellicht meer invioed op de opinievorming en het stemgedrag van
Nederlanders dan het NRC Handelsblad. Het lijkt zinvol bij het vormen van een

113

114
115

Uiteraard zou ook dejurisprudentie van het Europese Hofin het onderzoek moeten worden betrokken.
Overigens is in Nederland al enig rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar de privacybescherming
in de ons omringende landen Zie onder andere: Dupont 1999; Nieuwenhuis 2002a, Nieuwenhuis
2002; Nehmelman 2002 (het algemene persoonlijkheidsrecht in Duitsland); Giesen 2001 (in het
kadervan de bewijslastverdeling). Dezeonderzoeken gaan echterniet(gedetailleerd) in op de regels
voor bedoelde gevaltypen en/of zijn gedateerd. Wat dit laatste betreft dient te worden bedacht dat
van de zaak van Caroline von Hannover ook op de jurisprudentie in andere rechtstelsels
waarschijnlijk een belangrijke invioed zal uitgaan
Campbell v. MGN Ltd. [2004] 2 All ER 995
Ook zou nog eens goed moeten worden nagedacht over het gegcvcn dat het intoetsen van de naam
van een bekende Nederlander bij google een groot aantal hits geeft, met alle mogelijk informatie
en afbeeldingen. Er liggen dus al veel privdgegevens op straat waar het publiek gemakkelijk aan
kan komen.
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mening over de regels met betrekking tot de privacy met deze realiteit rekening
te houden.
Ook empirisch onderzoek zou de rechter weilicht kunnen helpen bij de
beoordeling van perszaken. Zowel bij de onrechtmatigheidsvraag als de vraag
welke materieleof immateriele schade zich heeft voorgedaan, speelt immerseen
rol wat de gevolgen zijn geweest van de openbaarmaking. Het lijkt dus zinvol
deze gevolgen in kaart te brengen en te meten. Voor de beoordeling van de
berichtgeving door de roddelpers is wellicht ook interessant om te weten of en
in welkemate bekendeNederlanders worden 'gestalkt'. Hetstalken lijktimmers
een indirect gevolg van het feit dat bepaalde berichtgeving istoegestaan, zodat
logisch lijkt ook dit gegeven te betrekken bij de beantwoording van de vraag
waar de grenzen liggen.

Daarnaast is wellichtzinvol empirisch onderzoektedoen naarde belangen
diespelen bij openbaarmakingendoordemedia. Zozou kunnen worden nagegaan
o f- en in welke mate- bekende Nederlanders lasthebben van berichtgevingdoor

deroddelpers. Blijktdithet gevaldan zoudit gegeven kunnen worden voorgelegd
aan de lezers van dezebladen, metde vraagofzedesondanks vinden dat ze recht
hebben op dezeinformatie. Mogelijkzalblijken dat een grote groep lezers vindt
dat ze eigenlijk geen recht hebben op al die privd-gegevens:16 Misschien ligt
een soortgelijk onderzoek voor de hand bij berichtgeving over strafrechtelijke
delicten. Overigenslijktgoed bij dergelijkeonderzoekennietalleende bekende
Nederlanders en de verdachten en deslachtoffers te betrekken, maarookmensen
uit hun directe omgeving die mogelijk last hebben gehad van de openbaarmakingen, denk aan de familie. Om de belangen die spelen bij de openbaarmakingen
van deroddelpers volledigin kaart tekrijgen, zou wellichtookonderzoek kunnen
worden gedaan naar de hoogte van de gegenereerde winsten. 117
Mochteen enkel voorstel uitdit boek worden doorgevoerd, danis wellicht
zinvol empirisch onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen hiervan bij de
media. Ten aanzien van sommige maatregelen lijkt bijvoorbeeld van belang na
te gaan of - en in welke mate - het beoogde preventieve effect zich voordoet.
En belangrijker is misschien nog weI om in de peiling te krijgen of dit mogelijke
effect niet doorschiet, met als gevolg dat de persvrijheid ontoelaatbaar zou worden
belemmerd. Wellicht is zelfs zinvol een dergelijk onderzoek een aantal malen
te herhalen, zodat
mocht zich pas in een later stadium een ontoelaatbaar
verkillend effect voordoen - dit alsnog zou worden geconstateerd. Blijkt dit ten
-

aanzien van een bepaalde maatregel het geval, dan zou de rechter op zijn schreden

kunnen terugkomen. 118
1"let Europese Hof heeft de laatste jaren een aantal maal overwogen dat
bij de beoordeling van een perszaak ook een rol kan spelen of - en zo ja in welke
mate - het persorgaan zich heeft gehouden aan de beroepsnormen. De Nederlandse
116

Uithet feitdatde bladen worden gekocht kan niet zonder meer worden geconcludeerd datde lezers
kennelijk vinden dat ze recht hebben op deze informatie Om te beginnen zou kunnen worden
geredeneerd dat - als dergelijke bladen mogen worden vervaardigd - het als individu niet zoveel
zin heeft de verkoop te boycotten. Bovendien kan bij de lezers de indruk bestaan dat de bekende
Nederlanders het wei best vinden zo.

117 Mochten de roddelpers hieraan niet meewerken, dan zou moeten worden bezien in hoeverre de
118
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winsten vallen te schatten.
Of de wetgever, wanneer deze de maatregel zou hebben doorgevoerd.
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rechter zou wellicht in navolging hiervan meer aandacht kunnen besteden aan
de mate waarin de betrokken journalist zich aan de beroepsnormen heeft
gehouden."9 Aangezien de rechter enkel bekend is met de juridische normen,
is zeer weI denkbaar dat hij behoefte heeft aan een beschrijving van de
journalistieke ethiek. Wellicht is dus zinvol onderzoek te doen naar de door de
mediazel fopgestelde code'sen de uitspraken van de Raad voorde Journalistiek
en hiervan verslagte doen. Daarbij zou misschien net alsbij de juridischenormen
kunnen worden gefocust op de hierboven aan de orde gestelde privacy-gevaltypen
en kwesties op het terrein van de reputatie. Aangezien de journalistiek in andere
democratieen min of meer hetzelfde behoort te werken, is weI licht interessant
om ook de beroepsethiek uit andere landen in het onderzoek te betrekken. Het
ligt voor de hand de voorlopige bevindingen van het onderzoek voor te leggen
aan journalisten, die als klankbord zouden kunnen fungeren. De definitieve
bevindingen zouden misschien periodiek kunnen worden geactualiseerd. Wellicht
zouden de persrechters ook eens in de zoveel tijd kunnen worden bijgepraat op
het terrein van de beroepsnormen. Dergelijke bijeenkomsten zouden ook de
gelegenheid kunnen bieden om prangende praktijkvragen voor te leggen aan
iemand die daar verstand van heeft. 120
Hoewel de rechter met een beschrijving van de beroepsnormen al een stuk
zou zijn geholpen, blij ven er natuurlijk twij felgevallen waar hij niet goed uitkomt.
Misschien valt dit probleem te verhelpen wanneer de rechter in dergelijke uitzonderlijke - gevallen een deskundigenbericht zou inwinnen. Dit klinkt
overdreven, maar naar mijn oordeel is dat niet het geval. De rechter is geen
journalist ofmedia-ethicus, zodathij zich al snelopglad ijsbegeeft. Bovendien
speelt het feit of al dan niet in strud met de journalistieke ethiek is gehandeld
soms een (belangrijke) rol bij de vraag of onrechtmatig is gehandeld, dan weI
de hoogte van de schadevergoeding of de vorm van de rectificatie.12' Dat

consequenties worden verbonden aan het onvoldoende in acht nemen van de
beroepsnormen is terecht, maar dat moet dan wei zijn gebaseerd op een deskundig
oordeel.
Het eventuele deskundigenbericht zou wellicht kunnen worden uitgebracht
door een media-ethicus of de Raad voor de Journalistiek. Een alternatief is
wellichtdateen deskundige achterafals annotatorcommentaar geeft. Hetnadeel
hiervan is echter dat de betrokken partijen er niets meer aan hebben, terwijl wanneer de rechter er volgens de deskundige naast blijkt te zitten - een der partijen
er stevig de pest in zal hebben. Daarbij hoeft het inwinnen van een deskundigenbericht niet veel langer dan twee maanden te duren, zodat het ook geen grote
122
vertraging tot gevolg heeft.

119
120

Zie in deze zin ook Dommering in zijn annotatie onder EHRM 17 december 2004, NJ 2005,369
(,Pedersen en Baadsgaard).
Overigens ligtdetaak om de rechteroverde beroepsnormen te informeren primairbij debenadeelde.
De beroepsnormen zijn immers geen recht dat de rechter ambtshalve bij het geschil zou mogen
betrekken. Er lijktechter niets op tegen dat de rechter daarbuiten om kennis wordt bijgebrachtover
hoe de beroepsnormen werken.

121

Zie ook de voorstellen hieromtrent in de hoofdstukken 5,6 en 7.

122

Twee maanden lijkt lang. maar partuen moeten nog in de gelegenheid worden gesteld te reageren
op het deskundigenbericht.
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De onderzoeken vanuit de verschillende invalshoeken zouden kunnen
worden uitgevoerd door deskundigen op de afzonderlijke terreinen, te weten

juristen, communcitiewetenschappers, sociologen en media-ethici. Aangezien
de expertise op de verschillende terreinen te kennen valt uit de literatuur is
natuurlijk ook denkbaardathetonderzoekenkel doorjuristen wordtuitgevoerd.
Dit geldtuiteraard niet voorhet empirisch onderzoek, zodat verstandig lijkt dat
dit hoe dan ook wordt uitgevoerd door sociologen.
Nadat het onderzoek is afgerond, is wellicht een idee dat een aantal
wetenschappers met uiteenlopende opvattingen om commentaar wordt gevraagd.
De wetenschappers zouden misschien met name kunnen aangeven of de
onderzoeksbevindingen naar hun oordeel tot een verandering van de huidige
jurisprudentieopditterrein zoumoeten leiden. Mogelijkblijktuitdecommentaren dat op een aantal punten overeenstemming bestaat, terwijl de meningen op
andere punten uiteenlopen. Uiteraard is het volledig aan de rechter of - en zo
ja in welke mate - deze zich iets aan de uitkomsten van het onderzoek en de
commentaren gelegen laat liggen.

Overigens ben ik zelfop voorhand geneigd te denken dat de regels op dit
terrein wei iets scherper zouden mogen, met name wanneer de publicatie geen
serieus maatschappelijk belang dient.121 Daarnaast zou de privacy in dergelijke
gevallen van mij wei meer mogen worden beschermd. Mocht de bekende
Nederlandertoch vogelvrij blijven voorde roddelpers, dan valt nogte overwegen
dat de media in dat geval tenminste risicoaansprakelijk zijn voor eventuele
onjuistheid van de berichtgeving.

Een andere optie ter stimulering van de rechtsontwikkelingzou wellichtkunnen
zijn dat de persrechter zijn uitspraken periodiek laat evalueren door wetenschappers en (vertegenwoordigers van) de pers en benadeelden. Kritiek zou de rechter

scherper kunnen maken en inzicht kunnen verschaffen in zaken waarvan hij
minder kennis heeft.'24 Uiteraard is het volledig aan de rechter of deze zich iets
van de kritiek aantrekt.
Een aantal argumenten pleit tegen een externe evaluatie. Zo zou een
dergelijke evaluatie de onafhankelijkheid van de rechter in gevaar kunnen
brengen, aangezien het de mogelijkheid opent de rechter te beinvloeden. Dit
argument is echter weinig overtuigend, omdat de rechter ook nu al wordt
beinvloed door hetgeen hij leest en hoort. Het structureren van de beYnvloeding
lijkt zelfs eerlijker, doordat zij minder afnangt van toevallige interesses van de
rechters. Daarnaast mag de rechter wei worden toevertrouwd dat hij enige afstand
tot de evaluaties bewaart.

123
124

Uiteraard met altud de mogelijkheid voor de rechter om hiervan af te wijken.
Vgl Vranken die wijst op de 'in house'-lezingen die het BGH in Duitsland regelmatig organiseert.
Hierbij worden deskundigen - juristen, maar ook anderen - uitgenodigd om, los van een concreet
geschil, bij wijze van algemene voorlichtingen achtergrondinformatie iets te vertellen over bepaalde
kwesties die misschien aan de hoogste rechter zullen worden voorgelegd. Zie Vranken 2000,
P. 5.
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Ook kan worden betoogd dat de rechter door afdoening van de perszaken
voldoende van de achtergronden op de hoogte raakt, zodat de moeite van een
evaluatie kan worden bespaard. Dit argument lijkt echter te miskennen dat
partijen, die enkel op het gewin van hun eigen zaak zijn gericht, de rechter niet
altijd voldoende achtergrondinformatie zullen verschaffen. Bovendien zullen
partijen en hun advocaten wel eens iets over het hoofd zien.
Een andertegenargument datde pers ofbenadeelden doorde mogelijkheid
van commentaar de (valse) hoop zouden kunnen krijgen dat de rechter hun
standpunt zal volgen. Wanneer dit niet gebeurt, zouden zij het vertrouwen in
de rechter kunnen verliezen. Hier staat echter tegenover dat van de deelnemers
aan de evaluatie een professionele houding mag worden verwacht, waardoor
dit gevaar niet zo groot lijkt.
4.6

Vertrouwelijk horen anonieme getuigen

Ontkent de benadeelde dejuistheid van een bewering, dan dient het persorgaan
125
Baseert
aan te tonen dat de bewering klopt, dan wet niet lichtvaardig is geuit.
een persorgaan zich hierbij op een anonieme bron, dan is hij niet verplicht diens
identiteit aan de rechter te onthullen:26 Het verhaal moet dan echter wei op andere
manier worden hardgemaakt. Zijn de beweringen geheel of voor een groot
gedeelte op deze bron gebaseerd, dan verkeert het persorgaan dus in een moeilijke
bewijspositie.
Overigens is deze positie niet onmogelijk. Zo kan het persorgaan een heel
eind komen door degene die met de bron heeft gesproken in rechte te horen,
zeker als meerdere redacteuren contact hebben gehad.127 Daarbij zou de rechter
van de benadeelde kunnen vragen zekere informatie over te leggen. Ook zou
een schriftelijke verklaring van de bron kunnen worden verstrekt. Hoe meer het
verhaal echter op die ene bron is gebaseerd, en hoe plausibeler de ontkenning
door de benadeelde, hoe minder snel de rechter genoegen zal nemen met dergelijk
bewijs.
Tot nu toe lijken hierdoor geen onoverkomelijke problemen te zijn ontstaan.
Verbetert de toegang, en wordt de pers vaker aangesproken, dan zou deze
bewijsmoeilijkheid zich echter regelmatiger kunnen voordoen. Dit zou er toe
kunnen leiden dat belangrijke informatie soms maar niet wordt gepubliceerd.
Een dergelijk neveneffect is natuurlijk ongewenst.
125

SchuUt (Onrechtmatige Daad

ViI'l,

aant. 41; Giesen 2001, p. 260 e.v.

126 EHRM 27 maart 1996, NJ 1996, 577 (Goodwin); HR 10 mei 1996, NJ 1996,578 ( Fan den

127

Biggelaar/Dohmen). Onder bijzondereomstandigheden is hierop een uitzondering mogelijk. Over
de vrijheid van nieuwsgaring en de toegang tot informatie, zie Schuijt 2003b.
Een 'de auditu-verklaring' is ook in het civiele bewijsrecht toegestaan. Zie 17 oktober 2003, NJ
2003,721.
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Wellicht valt dit bezwaar evenwel te ondervangen door een vertrouwelijk
verhoor mogelijk te maken, bijvoorbeeld enkel met de rechter (buiten de
aanwezigheid van partijen en hun advocaten). 128 De toegevoegde waarde hiervan
zit hem er vooral in dat de rechter in de gelegenheid wordt gesteld de geloofwaardigheid van de getuige in te schatten. Weliswaar loopt de bron een groter risico
dat zijn naam bekend wordt dan wanneer hij niet wordt gehoord, maar dit risico
lijkt beperkt. Er bestaat dus een gerede kans dat de bron bereid zal zijn zich
vertrouwelijk te laten horen.
Zo'n verhoor zou natuurlijk afbreuk doen aan het beginsel van hoor en
wederhoor, maar er wordt een groot belang mee gediend. Bovendien zou de
afgelegde verklaring in het geding kunnen worden gebracht, uiteraard onder
het weglaten van gegevens die leiden tot herkenning. Hierop zou de benadeelde
commentaar kunnen geven. Ook zou de benadeelde wellicht de gelegenheid
moeten krijgen de rechter vragen op te geven, die aan de getuige dienen te worden
voorgelegd. Uiteraard zou het verhoor enkel plaatsvinden wanneer de bron bereid
is om mee te werken.

Mocht een vertrouwelijk verhoor in strijd met art. 6 EVRM worden
bevonden, dan valt nog te overwegen dat de advocaten en de procespartijen het
verhoor middels een geluidsverbinding zouden volgen, en zel f ook vragen kunnen
stellen. Door een vervormer zou de stem van de bron onherkenbaar kunnen
worden gemaakt. Doordat de rechter bij de bron aanwezig zou zijn, zou hij diens
lichaamstaal en stel wei kunnen waarnemen. De kans op een verspreking, en
hierdoor herkenning door de benadeelde ofdiens advocaat, is groter dan bij een
verhoor met enkel de rechter, maar wellicht is dit een acceptabel risico. Verschijnt
de bron vermomd bij het getuigenverhoor, dan is het risico van een herkenning
waarschijnlijk wei te groot.

128

Vgl. Vranken 2002, p. 779. Een notaris die dooreen client wordt aangesproken magzich in beginsel
op zijn verschoningsrecht beroepen, en weigeren te getuigen (ten aanzien van hetgeen aan hem
als zodanig is toevertrouwd). Hierdoor kan de client in bewijsnood geraken. Vranken stelt voor
deze moeilijkheid

te

ondervangen door de rechter toe

te

staan de notaris vertrouwelijk

te

horen

(buiten de aanwezigheid van de wederpartij dus) De rechter kan dan bcoordelen ofhet beroep op
het verschoningsrecht terecht wordt gedaan. Overigens heeft de Hoge Raad zich er in een civiele
zaak nog nooit over uitgesproken ofgetuigen in het civiele recht anoniem mogen worden gehoord.
Zie Wieten 2004, p. 59/60. De lagere rechtspraak geeft watdit betreft een diffuus beeld. Het problecm
zit hem vooral in het niet openbare karakter van het verhoor (art. 27 Rv) en in het feit dat de niet
aanwezige partijen geen vragen kunnen stellen (art. 179 lid 2 Rv). Met name door dit laatste is
de vraag of geen strijd ontstaat met art. 6 EVRM.
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5

Hoger beroep

Procederen tegen de pers zou ook kunnen worden vereenvoudigd en versneld
door afschaffing van het hoger beroep. Hoewel de tijd niet rijp lijkt voor een
dergelijke maatregel,129 zet ik de voors en tegens op een rij en trek mijn eigen op perszaken toegespitste - conclusie.
Voorstanders van het hoger beroep wijzen in de eerste plaats op de
mogelijkheid tot controle en herkansing voor de procederende partijen.130 ledereen

maakt fouten, dus ook rechters en advocaten, en - niet te vergeten - partijen zel f.
Regelmatig komt de kern van de zaak dan ook pas in hoger beroep goed uit de
verf. Zouden voor perszaken de voorstellen tot versnelling en vereenvoudiging
van de procedure in eerste instantie worden doorgevoerd (par. 4.2), dan is de
kans op fouten mogelijk zelfs groter, zodat dit argument des te sterker zou gelden.
Verder doet de rechter van de eerste instantie waarschijnlijk beter zijn best, als
hij bij een fout de kans loopt op te vingers te worden getikt. 11' Bovendien gaat
minder dan 5% van de partijen in hoger beroep, zodat slechts een gering aantal
zaken in twee feitelijke instanties wordt behandeld. 132
Daarnaast wijzen de voorstanders op de algemene belangen die door het
hoger beroep worden gediend, met name de rechtsvorming en de rechtseenheid.133
Zou een persrechter worden ingesteld, dan zouden deze functies nog belangrijker
worden, aangezien alsdan het risico bestaat van dominantie. Dit risico zou worden
beperkt wanneer de persrechter kan worden teruggefloten door een hof.
Bovendien dient hoger beroep het algemene belang van het vertrouwen
in de rechtspraak. Een procesrecht dat burgers in de kou laat staan bij fouten
en vergissingen van rechters verspeelt al snel zijn gezag. Dit argument lijkt extra
te spelen wanneer de in het geding zijnde belangen zwaarwegend zijn, zoals

de persvrijheid en de privacy en reputatie. Daar komt nog eens bij dat de pers

129

130

In het Interimrapport wordt zel fs bepleit de appelgrens van € 1750 te laten vervallen, en het eerder
mogelijk te maken de buzondere appelverboden te doorbreken. Zie Asser, Groen & Vranken 2003,
p. 206/207. Voor een tegengeluid, zie Barendrecht 2003, p. 241-248.
In het algemeen over deze functies, zie Asser, Groen & Vranken 2003, p. 195 e.v.; Snijders,
Ynzonides & Meijer 2002, nrs. 52 en 254; Snijders & Wendels 2003, p 31/32, Mollema
(Rechtsvordering), art. 332 Rv, aant 11.

&

131

Asser, Groen

132

Snijders komtuitopeen percentage van 5%. Zic Snijders 2003, p. 1704/1705.In het Interimrapport
lijkt te worden uitgegaan van een percentage van 2%. Zie Asser, Groen & Vranken 2003, p. 193.
Volgens Snuders schommelt de successcore van de hoger beroepen rond de 40-50%. Daartussen
zitten een aantal procedurele vernietigingen die uiteindclijk niettoteen anderresultaat leiden, 'knoopdoorhakzaken' waarin het resultaat om het even was, en zaken waarbij de hogere rechter verkeerd
beslist, terwij Ide rechter in eerste instantie het goed had. Barendrecht schat daarom het aantal zaken
met een inhoudelijk verkeerde uitkomst op de 20-30%. Zie Barendrecht 2003,247
Asser, Groen & Vranken 2003, p. 201 e.v., Snuders & Wendels 2003, p. 33/34, Snijders, Ynzonides

133

Vranken 2003, p. 202.

& Meuer 2002, nr. 52
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verder nauwelijks wordtgecontroleerd, zodat fouten van de rechterextrapijnlijk
z 11 n .

Tdgen hogerberoep pleit in de eerste plaats dathet enkele bestaan van deze optie
mogelijkde kans op fouten in eerste aanleg vergroot. De wetenschap datde zaak
desnoods nog eens kan worden behandeld maakt partijen, advocaten en de rechter
mogelijk lakser. Misschien komt het ook wel hierdoor dat menige zaak pas in

hoger beroep goed uit de verf komt. Daarbij zou de kans op fouten kunnen
worden verkleind door partijen een concept van het vonnis te verstrekken, met
het verzoek hierop commentaarte geven.134 Bovendien kunnen kleine onvolkomenheden in het vonnis gemakkelijk worden hersteld, bijvoorbeeld reken- en

schrijffouten of een uitgebleven beslissing over een deel van het gevorderde
(art. 31 en 32 Rv.).
Wat betreft perszaken geldt nog dat de kans op fouten in eerste aanleg
waarschijnlijk wordt verkleind wanneer enkel gespecialiseerde rechters en
advocaten deze zouden behandelen (par. 2.3 en 4.1 ). Daar komt bij dat de feiten
meestal vrij eenvoudig liggen, zodat minder snel iets overhethoofd wordt gezien.
Bovendien wordt hierna voorgesteld dat de Hoge Raad perszaken integraler toetst
en de toegang tot cassatie wordt verlaagd (par. 6). Zouden deze voorstellen
worden doorgevoerd, dan zou de controlerende taak van de Hoge Raad beter
uit de verf komen, waardoor minder belang bestaat bij controle door de hoger
beroep rechter.'15 Zou het voorstel om de uitspraken van de persrechter te
onderwerpen aan (interne en externe) evaluaties worden doorgevoerd (par. 4.5),
dan geven deze de rechter wellicht evenveel prikkels zijn best te doen, als de
kans dat hij door de rechter in hoger beroep op de vingers wordt getikt.
Verder lijkt het kleine percentage zaken dat in hoger beroep wordt
voortgezet er op te wijzen dat partijen vaak ofwel tevreden zijn met de uitspraak
in eerste instantie, ofwel zijn moegestreden. Hoe dan ook bestaat kennelijkgeen
grote behoefte aan een tweede instantie. Dit terwijl de enkele mogelijkheid van
hoger beroep de toegang tot de rechter belemmert, met name voor de minder
bedeelde 'one-shotter'. Deze dient er op voorhand immers rekening mee te
houden dat de andere partij de procedure voortzet in hoger beroep. De kostenen batenanalyse wordt hierdoor ongunstig bernvloed. Daar komt bij dat de schades
op dit terrein veelal laag zijn, waardoor een voortzetting van de zaak uit

rechtseconomisch oogpunt nog sneller onverantwoord is.'36 Dit ligt voor een
134
135
136
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Om partuen en de rechter niet nodeloos op kosten te jagen, zou dit commentaar in omvang beperkt
dienen te zijn, buvoorbeeld niet meer dan twee A-4 tjes
Met uiteraard de kanttekening dat de Hoge Raad de feiten niet opnieuw onderzoekt.
Snijders 2003a; Barendrecht 2003. In dit verband is interessant dat in 1942 een appelgrens gold
van fl. 1000 voor een bij de rechtbank ingediende vordering. Zie Hugenholz 1958, p. 14. Volgens
opgave van het CBS bedraagt de waarde van die fl. 1000 van toen, thans circa fl. 15.000
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benadeelde natuurlijk anders als de Staat zijn rechtsbijstandkosten zou dragen,
maar dan wordt een voorzetting van de procedure onverantwoord voor de
overheid. Bovendien moet de emotionele last van het doorprocederen niet worden
onderschat.
De pers heeft als 'repeat-player' natuurlijk wdl baat bij handhaving van
het hoger beroep. Het versterkt immers zijn machtspositie, omdat hij ermee kan
dreigen dan wel daadwerkelijk hiertoe kan overgaan. Een dergelijk oneigenlijk
belang mag echter geen argument zijn om het hoger beroep te handhaven, eerder
is het een extra argument om het af te schaffen.
Wat betreft de rechtsvorming geldt dat het eventuele wegvallen van het
hoger beroep wellicht voldoende wordt gecompenseerd door de mogelijke
instelling van een gespecialiseerde persrechter, zeker wanneer deze in de
rechtsvormende taak zou worden ondersteund (par. 4.5). Bovendien kan de
rechtsvormende taak van de hoger beroep rechter wellicht worden gemist,
wanneer de taken van de Hoge Raad op dit terrein zouden worden uitgebreid,
bijvoorbeeld door een integralere toets, een betere toegang en een ruimer gebruik
van het rechtsmiddel cassatie in belang der wet (hierna par. 6). Een dergelijke
uitbreiding van de taken van de Hoge Raad zou daarnaast het risico op dominantie
van de eventuele persrechter verkleinen. Verder lijkt de noodzaak om de
rechtseenheid te bewaken nauwelijks meer aan de orde in het geval 66n
persrechter mocht worden ingesteld.
De voorgestelde wijzigingen zouden bovendien het vertrouwen van burgers
in de rechtspraak kunnen vergroten, waardoor bij een afschaffing van het hoger
beroep per saldo voldoende vertrouwen zou overblijven. Het is bepaald niet
uitgesloten dat een daadwerkelijke en snelle toegang tot de rechter meer
vertrouwen schept, dan de mogelijkheid tot herstel van die enkele fout in hoger
beroep.

Mits de voorstellen worden doorgevoerd lijkt een afschaffing van het hoger
beroep dus verantwoord.137 Wellicht zou voor hogere schades een uitzondering
kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld boven de € 35.000:38 Uit efficiencyoverwegingen zou het hoger beroep dan misschien kunnen worden beperkt tot
een debat over de hoogte van de schadevergoeding. Overigens zou met eventuele
137
138

Ten overvloede zij nog opgemerkt dat art. 6 EVRM de overheid niet dwingt tot twee feitelijke
instanties. Zie HR 19 januari 2001, NJ 2001, 232.
Niet alleen omdat het rechtseconomische argument dan minder zwaar telt, maar ook omdat het
Europese Hof bij een hoge schadevergoeding ten laste van de pers van belang vindt of hiertegen

beroep kan worden ingesteld. Zie EHRM 13 juli 1995, NJ 1996,544 (Miloslavski). Overigens ging
het in die zaak om cen vergoeding van € 2.206.000. In Nederland komen hoge vergoedingen niet
vaak voor. De vergoeding aan wethouder Stuart van € 56.725 (HofAmsterdam 13 september 1990,
Mediaforum 1991,83) is een uitzondering, evenals het bedrag van € 1.011.285 ten laste van de
KARA in de zaak Fan Tuen/FARA (HR 26 juni 1998, NJ 1998, 590).
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afschaffing van hoger beroep wellicht enigejaren moeten worden gewacht, totdat
duidelijk is of de mogelijke perskamer naar behoren zou functioneren.
Zou hoger beroep voor de bodemprocedure worden afgeschaft, dan komt de vraag
op o f dit ook zou moeten gebeuren voor het kort geding. Hoewel bij deze snelle
procedure fouten eerder op de loer liggen, dient anderzijds te worden bedacht
dat eventuele missers kunnen worden rechtgezet in een bodemprocedure. Ook
voor het kort geding lijkt afschaffing dus verantwoord.
Overigens bestaat doorde mogelijkheid om bij ongelijkeen bodemprocedure
te starten weI een kans dat de benadeelde opzettelijk eerst een kort geding voert,
om bij eventueel verlies zijn gelijk alsnog in de bodemzaak te halen. Zo'n
verkapte vorm van hoger beroep zou ons weer terug brengen bij af. De kans dat
een benadeelde deze strategie zal volgen is echter gering. Om te beginnen is het
kort geding in de voorgestelde opzet echt bedoeld voorrectificaties, en niet voor

schadevergoedingen (par. 4.2). Als de benadeelde uit is op dit laatste, zal hij
in kort geding dus sowieso vaak bot vangen. Daarbij is waarschijnlijk juist de
benadeelde uit op een afdoening van de zaak in dan instantie, zodat deze strategie
niet valt te verwachten. Ook de kans dat in de bodemprocedure vaak over al dan
niet toegewezen rectificaties zal worden geprocedeerd is waarschijnlijk gering.
Krijgt de aanvankelijk in het ongelijk gestelde partij in de bodemzaak alsnog
gelijk, dan is er een grote kans dat het feit inmiddels geen nieuwswaarde meer
heeft. Het zal dus vaak weinig zin hebben het aanvankelijke vonnis onderuit te
halen, overigens ook niet voor de pers.

Mocht afschaffing van hoger beroep te ver gaan, dan lijkt in ieder geval een
ontmoedigingsbeleid op zijn plaats. Zo zou wellicht de regel kunnen worden
ingevoerd dat hoger beroep enkel openstaat, als 66n der partijen in zijn eerste
processtuk aangeeft hier eventueel gebruik van te willen maken. Door een
dergelijke regel worden partijen gedwongen hierover na te denken, en een
bewuste keuze te maken. Laat 6dn der partijen weten de optie van hoger beroep
open te willen houden, dan zouden beide partijen uiteindelijk van dit rechtsmiddel
gebruik mogen maken.
Te verwachten valt dat in ieder geval de benadeelde niet vaak te kennen
zal geven zich deze mogelijkheid voor te willen behouden. Maar ook voor het
persorgaan is het openlaten van de optie minder aantrekkelijk dan het lijkt. Als
het persorgaan verwacht gelijk te krijgen, zal hij graag na 66n instantie van de
zaak afzijn. Laat het persorgaan echter weten eventueel in hoger beroep te willen,
dan geeft hij daarmee ook de benadeelde de mogelijkheid om zulks te doen.
Bovendien zou het door de rechter - hoe de advocaat het ook presenteert - kunnen
worden gernterpreteerd als een teken van zwakte.
Ook de overheid heeft een (financieel) belang bij zo min mogelijk hoger
beroepen. Zij zou de benadeelde wellicht kunnen stimuleren de mogelijkheid
van hoger beroep niet voor te behouden, door alsdan de rechtsbijstand te
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financieren van het eventuele verweer tegen een hoger beroep door de pers.
Hierdoor zou namelijk ook het persorgaan worden afgeremd om de mogelijkheid
open te houden. In het eventuele hoger beroep zou hij immers wel rechtsbijstandskosten hebben, maar de benadeelde niet. Om de rechtspositie van de pers in
balans te houden met die van de benadeelde, zou de regeling wellicht ook voor
haar kunnen gelden. Dit lijkt met name voor de hand te liggen wanneer de pers
procedeert tegen een draagkrachtige partij.

Blijft de mogelijkheid van hoger beroep bestaan, dan lijkt in ieder geval
verantwoord enige efficiency verbeterende maatregelen door te voeren. Ter
versnelling van de procedure zou de appellant kunnen worden verplicht de
grieven op te nemen in de appeldagvaarding, zoals nu al gebeurt in cassatie en
verzoekschriftprocedures: 39 Bij het hof zouden vervolgens korte en dwingende
roltermijnen kunnen gelden. Gezien het huidige uitgangspunt dat partijen in 66n
keer met alle relevante informatie op de proppen dienen te komen, lijkt het
logisch nova in hoger beroep slechts beperkt toe te staan.'40 Moeilijkheid daarbij
is overigens wel om een duidelijk criterium te vinden wanneer de nieuwe feiten
141
weI, en wanneer ze niet zijn toegestaan.

Overigens maakt een eventuele afschaffing van hoger beroep mogelijk dat zaken
in eerste aanleg worden behandeld door een hof. Dit zou als voordeel hebben
dat voor het rouleren uit een grotere vijver van betere rechters kan worden gevist.
Daarbij zien de rechters bij een hof rechtsvorming wellicht meer als hun taak,
dan de rechters bij rechtbanken. 142
Een bezwaar is natuurlijk wei dat een probleem ontstaat wanneer partijen bij
een forse schadevergoeding weI in hoger beroep zouden mogen. Dit probleem
lijkt echter te ondervangen. Het hoger beroep - eventueel beperkt tot de hoogte
van deschadevergoeding- zou bijvoorbeeld kunnen worden behandeld dooreen
ander hof Een dergelijke gang van zaken is minder vreemd dan op het eerste
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Snijders 2003, p. 1706; Advies Hoge Raad Interimrapport 2004, p. 9.
Asser, Groen & Vranken 2003, p 208/209. Als sancties op het aanvoeren van nova worden genoemd:
uitsluiting van de nieuwe feiten, weigering bewijsaanbod of nieuwe memorie of akte, en een
kostenveroordeling. In dezelfde zin: Chorus 2003, p. 106/107.
Aldus wordt ook in het Interimrapport onderkend, zie Asser, Groen & Vranken 2003, p. 209. De
President en Procureur-Generaal bu de Hoge Raad zijn hierdoor - niet ten onrechte - bang voor
uitvoerige processuele debatten over de vraag ofeen nieuw feit wei ofniet in toegestaan. Zie Advies
Hoge Raad Interimrapport 2004, p. 7 Daarnaast wijzen zij op het complicerende feit dat bu de
kantonrechter vaak in persoon wordt geprocedeerd.
Een recente enquate onder leden van de rechterlijke macht geeft hierover helaas geen uitsluitsel.
Zie Bruinsma 2001, p. 1930. Wei blijkt uit de toelichtingop de desbetreffende grafiek dat de leden
van de Hoge Raad de rechtsvorming (relatief) hoog in het vaandel dragen (p. 1931). Aangezien
rechtsontwikkeling expliciet een functie is van hoger beroep, zou het wei zo moeten zijn dat
raadsheren bij het hof hier meer aandacht voor hebben.
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gezicht lijkt. Na cassatie verwijst de Hoge Raad regelmatig zaken van het ene
hof naar het andere om het werk over te doen.

6

Cassatie

6.1

Gewone cassatie

Het doel van cassatie is onder andere controle op de toepassing van het recht
door de lagere rechter.'43 Cassatiezaken duren gemiddeld circa 66n jaar.144 In
het algemeen belanden minder dan 66n promille van de bij de rechter aangebrachte zaken bij de Hoge Raad.145
In perszaken beslist de feitenrechter middels een belangenafweging aan
de hand van de omstandigheden van het geval, of onrechtmatig is gehandeld.
Dit deel van de uitspraak ziet de Hoge Raad als feitelijk, zodat er in cassatie
niet over kan worden geklaagd.146 Oordeelt de feitenrechter dat onrechtmatig
is gehandeld en een sanctie moet worden opgelegd, dan onderzoekt hij of deze
beperking van de persvrijheid noodzakelijk is in een democratische samenleving
(art. 10 lid 2 EVRM). Dit deel van de overweging ziet op een rechtsvraag, zodat
hierover w61 kan worden geklaagd. 147
Een eerste verbetering van de cassatieprocedure zou wellicht kunnen zijn
dat de Hoge Raad in het vervolg ook de belangenafweging in het kader van de
onrechtmatigheid als rechtsvraag zou behandelen. Daar hoeft maar een klein
stapje voor te worden gemaakt, aangezien deze belangenafweging deels samenvalt
met die in het kader van de noodzakelijkheidstoets.148 De stap heeft echter wel
als voordeel dat de Hoge Raad minder ruimte zou hebben om zich te verschuilen
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Asser, Groen & Vranken 2003, p 210-212, Snijders, Ynzonides & Meijer 2002, nr. 270.
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Hammerstein 2003.
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Asser, Groen & Vranken 2003, p. 219. Circa 30 % van de uitspraken van de lagere rechter wordt
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vernictigd, zie p. 215.
Schuijt (Onrechtmatige Daad VII'), aant. 21.
Schuijt (Onrechtmatige Daad VII'), aant. 13, HR 6 januari 1995, NJ 1995,422 (Van Gasteren/Het
ParooD, zie ook de annotatie van E.J. Dommering.
Ook het Europese Hof lijkt van oordeel dat deze belangenafwegingen een grote overlap vertonen.
Recent liet het Hof een beslissing in stand waarbij de nationale rechter er blijk van had gegeven
dat sprake was van een conflict tussen de vrijheid van meningsuitingenerzuds en de reputatie van
de klagers anderzijds, zonder dat dus expliciet aan art. 10 lid 2 EVRM was getoetst. Zic EHRM
19 januari 2004 , NJ 2005,369 (Pedersen en Baadsgaard). Mil is dan ook geen (Nederlandse)
uitspraak bekend, waarbij de rechter wei vaststelt dat onrechtmatig is gehandeld, maar de sanctie
niet noodzakelijk oordeelt. Overigens lijkt in ieder geval consequent om ook cen noodzakelijkheidstoets uit te voeren wanneer de pers gelijk krijgt, maar de benadeelde niet (alsdan blijft immers een
sanctie op de privacyschending uit). Zie over dit problecm: Nieuwenhuis 2003, p. 269-272 en
hierop voortbordurend - de annotatie van Schuijt onder EHRM 24juni2004, Mediaforum 2004-7/8,
nr.
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27 (Caroline von Hannover).
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achter het verschil tussen feit en recht. 149 Hierdoor wordt hij gedwongen de
uitspraak van het hof integraler te controleren, en zich eveneens uit te spreken
over netelige kwesties. Door dit laatste zou ook duidelijker kunnen worden hoe
de Hoge Raad denkt over het recht op dit terrein (rechtsvorming). Een eventuele
ruimtere toets in cassatie trekt mogelijk meer zaken aan, maar vast niet
schrikbarend veel. Daar komt nog eens bij dater sowieso maar weinig perszaken

zijn.
Cassatie dient verder de algemene belangen van de rechtseenheid en rechtsont150
In het Interimrapport wordt gepleit voor een actievere houding
wikkeling.
van de Hoge Raad bij het onderkennen en beslissen op rechtsvragen. 151 Deze
aanbeveling lijkt bij perszaken van extra gewicht, aangezien de Hoge Raad slechts
sporadisch de gelegenheid krijgt zich hierover uit te laten. De onderzoekers
stellen onder andere voor de actievere houdingte ondersteunen door bevoegdheden als het aanvullen of verbeteren van de cassatiemiddelen, of zelfs het
ambtshalve toevoegen van een middel.152
Hoewel de rechtsvraag door een dergelijke bevoegdheid inderdaad beter
uit de verfzou komen, is de keerzijde dat het proces wordt vertraagd en partijen
op (extra) kosten worden gejaagd. 153 Vanwege het beginsel van hoor en

wederhoor moeten partijen immers in de gelegenheid worden gesteld zich over
het veranderde of toegevoegde middel uit te laten. Daarom zou bij wijze van
alternatief ook kunnen worden overwogen dat de Hoge Raad vaker in een
overweging ten overvloede op rechtsvragen zou ingaan:54 Wellicht is dit ook
beter, omdat zo'n overweging ten overvloede de rechtsverhouding tussen partijen
in de regel niet bernvloedt, 155 terwijl het ingrijpen in een cassatiemiddel hierop
soms wei van invloed zal zijn. Dit is wrang voor de partij in wiens nadeel het
56

uitpakt. 1

149 Barendrecht 1998, p. 23 e.v.
150
Asser, Groen & Vranken 2003, p. 210-212, Snijders, Ynzonides & Meuer 2002, nrs. 13, 14, 52,
270.
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Groen & Vranken 2003, p. 212/213.
Asser, Groen & Vranken 2003, p. 223.
Advies Hoge Raad Interimrapport 2004, p 12. Overigens zouden de kosten natuurlijk door de
overheid kunnen worden vergoed.
Asser,

154 Giesen 2003, p. 17/18.
155 Bij cen terugverwijzing naar een hof ligt dit moge'Uk anders.
Ditligt anders bu cassatie in belang der wet, waarvoor geldtdat geen nadeel mag worden toegebracht
156
aan de rechten van partijen (art. 78 lid 6 RO). Overigens kan een obiter dictum juist weer wrang
zijn voor een in het ongelijk gestelde partij, die daaruit kan atleiden dat zijn advocaat de zaak
verkeerd heeft aangepakt (iets derge'Uks gebeurt ook wanneer bij cassatie in belang der wet blijkt
dat de verkeerde partij in het gelijk is gesteld) Wellicht is dit voor een benadeelde echter beter
te verkroppen dan dat de Hoge Raad - met het doel de rechtsvorming te dienen - het verloop van
zijn zaak ongunstig beinvloed.
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Verder valt te overwegen dat de overheid de rechtsbijstandskosten in cassatie
betaalt, ter completering van de rechtsbescherming. De vraag is natuurlijk of
niet ergens een grens moet worden getrokken, temeer daar het voor de benadeelde
niet noodzakelijk is zich in cassatie te verweren en aan de feiten toch niets meer
kan worden veranderd. Hier staat echter wei weer tegenover dat cassatie ook
publieke belangen dient. Valt te verwachten dat de uitspraak zal bijdragen aan

de rechtsvorming, dan zou de rechtsbijstand ook met oog op dat belang kunnen
worden gefinancierd.157 Daarbij dient cassatie het belang van het vertrouwen
van de burgers in de rechtspraak. Mocht hoger beroep worden afgeschaft, dan
zou - om dit vertrouwen op peil te houden - een goede toegang tot de cassatierechter extra belangrijk worden.
6.2

Cassatie in belang der wet

De rechtsvorming zou ook kunnen worden gestimuleerd door het rechtsmiddel
cassatie in belang der wet van stal te halen:58 Dit middel ligt mede voor de hand
doordat de commercie sommige media dwingt steeds nieuwe vormen van vermaak
te verzinnen, waarbij niet altijd evenveel rekening wordt gehouden met privacyen reputatiebelangen. Een snelle uitspraak van de Hoge Raad zou definitiever
dan de lagere rechter duidelijkheid kunnen verschaffen of deze nieuwe vorm
is toegestaan. Zo kreeg de Hoge Raad pas in 2003 de gelegenheid zich uit te
159
laten over de journalistieke werkwijze van het programma Breekijzer (SBS 0.
Over roddels met betrekking tot intieme onderwerpen bijvoorbeeld ziekte's
van bekende Nederlanders ontbreekt tot op heden een duidelijke uitspraak.
Daarbij beogen sommige voorstellen uit dit boek te bereiken dat perszaken
vaker buiten rechte worden afgedaan (par. 2 en 3). Mochten deze voorstellen
worden overgenomen en een succes worden, dan krijgt de rechter mogelijk minder
de gelegenheid zich over perszaken uit te laten. Hierdoor zou een behoefte
160
ontstaan aan een extra middel om recht te vormen.
-

-
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Asser, Groen
Asser, Groen

& Vranken 2003, p 223.
& Vranken 2003, p. 223, Snijders, Ynzonides & Meijer 2002, nr. 287.

159 HR 2 mei 2003,NJ2004,80 (Storms/Niessen).Mij staat bij dat Pieter Storms in 2003 tijdens een
uitzending van het televisieprogramma 'Wintertijd' (RTL 5) vertelde dat 'Breekuzer' vanaf 1994
is uitgezonden en dat in totaal circa 250 afleveringen zijn gemaakt. Natuurlijk staat niet vast dat
steeds journalistieke normen werden overschreden. Voor wederhoor (zonder draaiende camera)
leek echterook in andere uitzendingen wei eens nietzo'n grote rol weggelegd. Storms zou hierover
tildens een interview hebben gezegd dat de door hem benaderde instanties de gelegenheid tot
wederhoor in een eerder stadium hadden verspeeld. Zie J. van Casteren en M. Fogteloo, 'Televisieschoftofmoderne Robin Hood?', De Groene Amsterdammer9 maart 2002. Voorzovermij bekend
wordt Breekijzer niet meer uitgezonden.
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Uiteraard zou de rechterlijke macht voor heteventueleter hand nemen van hetrechtsmiddel cassatte
in belang der wet een budget van de overheid moeten krijgen.
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Wordthet rechtsmiddel cassatie in belangder wet op ditterrein daadwerkelijk in gebruik genomen, dan zou het parket - eventueel bijgestaan door een
andere instantie'61 - goed in de gaten moeten houden welke zaken zich hiervoor
lenen. Als de rechtsvraag beter uit de verf zou komen, wanneer de feiten net
een beetje anders liggen dan in de werkelijke zaak, zou de P-G de Hoge Raad
kunnen vragen zich ook hierover uit te laten. Mocht een interessante zaak in
cassatie niet goed uit de verf zijn gekomen, dan zou de P-G de zaak misschien
162
opnieuw aan kunnen brengen.
Bepaalde zaken komen door hun aard nauwelijks voor de rechter. Denk
aan de berichtgeving over strafbare feiten, waarbij de verdachte, de veroordeelde
en/of het slachtoffer herkenbaar zijn opgevoerd. De benadeelde zal in dergelijke
gevallen meestal liever geen verdere ruchtbaarheid aan het bericht willen geven,
zeker als onduidelijk is of hij gelijk zal krijgen. Het recht werkt bij dergelijke
berichtgeving dus onvoldoende preventief. Dit zou wellicht kunnen worden
verholpen als de P-G in zo'n geval de bevoegdheid krijgt, ook zonder dat een
zaak voor de rechter is gebracht, een voorbeeld case aan de Hoge Raad voor
te leggen. Om de belangen van betrokkenen niet te schaden (toch verdere
ruchtbaarheid), zou deze case het best niet rechtstreeks aan de werkelijkheid
kunnen worden ontleend. Mogelijk gaat van de enkele duidelijkheid van de grens
al zoveel preventieve werking uit dat acties van benadeelden nauwelijks nodig
Zl n.

Overigens is die duidelijkheid betrekkelijk, omdat perszaken worden
afgedaan aan de hand van de omstandigheden van het geval, en de uitspraak
van de Hoge Raad slechts die ene voorgelegde case betreft. Wellicht zou dit
bezwaar echter kunnen worden verholpen wanneer de P-G in eenmaal meerdere
cases van een gevaltype zou voorleggen, die op belangrijke punten van elkaar
verschillen. De uitspraken tezamen geven mogelijktochde gewenste duidelijkheid.

Cassatie in belang der wet zou wellicht ook kunnen worden ingezet, in
combinatie met de eerder voorgestelde rechtsbijstandsvoorziening bij geringe
schades (par. 4.4.). Mochten de bestaandejurisprudentie onvoldoende duidelijk
maken ofde geringe schending onrechtmatig is, dan zou eerst cassatie in belang
der wet worden ingesteld. Oordeelt de Hoge Raad de publicaties onrechtmatig,
en gaat het persorgaan desondanks door met dergelijke openbaarmakingen, dan
zou een collectieve actie kunnen worden gestart.
161

162

Bijvoorbeeld het instituut dat ook de eerste lijnshulp zou verzorgen (par. 2). Dit instituut zou er

vooral voor kunnen zorgen dat geschikte zaken goed onderbouwd worden aangedragen, wellicht
mede naar aanleiding van tips van derden, zoals rechters van de perskamer, advocaten, de
Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ), benadeelden en wetenschappers.
Het zou natuurlijk efficienter zijn als in een obiter dictum aandacht aan de rechtsvraagzou worden
besteed.
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Rechtsvorming door de Hoge Raad kan verstrekkende gevolgen hebben.
Het is daarom van belang dat een uitspraak op degelijke wijze tot stand komt.
Zo zou de P-G om te beginnen met een zorgvuldig uitgewerkt en goed
gemotiveerd voorstel kunnen komen.163 Dit voorstel zou vervolgens op het
Internet kunnen worden gepubliceerd. Een ieder zou worden uitgenodigd om
op het voorstel te reageren, vooral belangengroepen van de media, zoals de
Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) en het Nederlands Genootschap
van Hoofdredacteuren.164 Wellicht zou het zelfs goed zijn om 6an of meerdere
wetenschappers opdracht te geven het voorstel te becommentarieren:65 De P-G
zou daarna een verslag maken van de reacties, en het voorstel eventueel
aanpassen. Vervolgens zou de Hoge Raad zich over de kwestie buigen. Met de
hele procedure is natuurlijk wel veel tijd gemoeid, maar veel langer dan circa
166
1 14 jaar hoeft het niet te duren.
De rechtsvormende taak van de Hoge Raad zou ook kunnen worden gestimuleerd
167
door de mogelijkheid in te voeren dat de lagere rechter prejudiciele vragen stelt.
Dit lijkt een goed alternatief voorcassatie in belang der wet. Een nadeel is echter
wel dat dit middel tot vertraging van de procedure leidt.168 Dat is met name bij
perszaken vervelend, zeker als het antwoord van de Hoge Raad conform het
bovenstaande voorstel - 1'/2 jaar op zich zou laten wachten. Mogelijk heeft een
benadeelde liever een uitspraak op korte termijn, dan dat lang op een beslissing
moet worden gewacht, ook al bestaat het risico dat de rechter is uitgegaan van
169
een verkeerde visie omtrent het recht.
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Voor dit voorstel is inspiratie ontleend aan de bijdragen in Vranken & Giesen 2003.
Asser, Groen & Vranken 2003, p 223; WRR 'De toekomst van de nationale rechtstaat' 2002,
p. 197.
Vgl. de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die het wenselijk vindt dat de rechter
vaker onafhankeluke deskundigen op specialistische kennisgebieden raadpleegt. Zie WRR 'De
toekomst van de nationale rechtstaat' 2002, p. 196.
Een mogeluk nadeel van deze gang van zaken is wei dat aan de zaak veel ruchtbaarheid wordt
gegeven. Dit kan vervelend zijn voorpartijen. Het anonimiseren van de uitspraak ineerste instantie
lost wat dit betreft niet alles op, daar goed ingewijden soms aan de hand van de omstandigheden
van het geval weten om wie het gaat. Wellicht dat de P-G in het stuk dat openbaar wordt gemaakt
zo veel mogelijk kan voorkomen dat partijen herkenbaar zun
Asser, Groen & Vranken 2003, p 223/224.

Advies Hoge Raad Interimrapport 2004, p. 13.
De President en Procureur-Generaal van de Hoge Raad wijzen er verder op dat een zaak waarover
eerst prejudiciele vragen zijn gesteld, later nog eens in een gewone cassatie procedure kan worden
voorgelegd. Liggen de feiten dan weer net iets anders, dan zou de uiteindelijke beslissing kunnen
uitpakken op een manier, die niet werd verwacht op grond van het antwoord op de prejudiciele
vragen. Zie Advies Hoge Raad Interimrapport 2004, p. 12/13
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7
7.1

Gelijkheid voor de publieke lasten
Inleiding

In perszaken zet de rechter de benadeelde regelmatig op een achterstand, met
een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Als de overheid een algemeen
belang behartigt, terwijl een kleine groep burgers onevenredig wordt benadeeld,
is zij soms gehouden deze schade te vergoeden. Hierna zal ik nagaan of dit
uitgangspunt - het beginsel van de gelijkheid voor de publieke lasten - mogelijk
een extra reden vormt waarom de overheid op dit terrein de toegang tot de rechter
op een acceptabel niveau zou moeten brengen.
7.2

Benadeelde op achterstand

De benadeelde staat er door de persvrijheid zwakker voor dan het geval was
geweest wanneer dit belang wordt weggedacht. Dat juist wel met dit belang wordt
rekening gehouden is natuurlijk volkomen terecht, maar wanneer de zaak (enkel)
zou worden benaderd met de uitgangspunten die gelden voor gewone bedrijven,
zou de benadeelde dus beter af zijn. Om een indruk te geven van de mate waarin
de benadeelde op een achterstand wordt gezet, volgen hierna enkele voorbeelden.
Een eerste voorbeeld van het achterop zetten van de benadeelde is de regel
dat de pers bij het publiceren van een onjuiste bewering meestal vrijuit gaat,
wanneer deze ten tijde van de openbaarmaking voldoende steun vond in de
feiten:70 Gezien de functie van de pers in onze maatschappij is dit een alleszins
redelijke regel. Wordt de vrijheid van meningsuiting echter weggedacht, dan
valt er veel voor te zeggen dat de media het risico dragen van de al dan niet
juistheid van een bewering, en dus ook aansprakelijk zijn als niet verwijtbaar
is gehandeld:71 Hierboven zagen we namelijk dat de uitgangspunten van
risicoaansprakelijkheid in zekere zin van toepassing lijken op de pers, terwijl
de verzekeringspremies van een eventuele aansprakelijkheidsverzekering zouden

170
171

SchuUt (Onrechtmatige Daad VII'), aant. 36-48.
Een risicoaansprakelijkheid staat met name op gespannen voet met de grote mate van bescherming
voor journalisten die de beroepsnormen in acht nemen (terwijl het tegenovergestelde geldt als de

ethiek niet serieus wordt genomen). Zie EHRM 26 april 1995,NJ 1996,497 (Prager & Oberschlick),
EHRM 20 mei 1999, Mediaforum 1999-9, nr. 42 (Bladet Tromso & Stensaa« EHRM 21 januari
1999, NJ 1999, 713 (Fressoz en Roire),· EHRM 29 maart 2001, Mediaforum 2001-5, nr. 23 (77,oma);
EHRM 25juni 2002, Mediaforum 2002-10, nr. 36 (Colombani)'. EHRM 6 mei 2003, Mediaforum
2003-6, nr. 28(Perna), EHRM 17 december 2004, NJ2005,369 (Pedersen en Baadsgaard); EHRM
7 mei 2002, NJ 2004,337 (A* V kar). Overigens lijkterweerminder tegen een risicoaansprakelijkheid als de openbaarmakingenkel een amusementsbelang dient. Zie EHRM 24 juni 2004, N./2005,
22 (Caroline von Hannover).
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kunnen worden afgewenteld op de afnemers en de aanbesteders van reclame
en commercials (par. 4.3).
Verder is een 'trial by the media' in zekere zin vergelijkbaar met een

gerechtelijke procedure, namelijk wordende feitenonderzochten- vervolgens een oordeel geveld. De gevolgen voorde benadeelde van een veroordelingdoor
de media of de rechter zijn moeilijk te vergelijken, maar het 66n is niet per
definitie schadelijker dan het ander. Zo is de beschadiging van de reputatie al
snel ingrijpenderdan een veroordelingdoorderechtertot betaling van eenboete
of een geringe schadevergoeding. De vaststelling van de feiten door de rechter
geschiedt zeer zorgvuldig (art. 6 EVRM), denk aan de consequente toepassing
van het beginsel van hooren wederhooren de soms uitvoerige getuigenverhoren.
Bovendien zijn rechters zeer onafnankelijk.
De vaststelling van de feiten door de media geschiedt echter minder
zorgvuldig. Zo hoeft de benadeelde nietaltijdte worden gehoord en mogenook
feitendie niet helemaal vaststaan worden gepubliceerd.172 Daarbij zijn de media
veel minder onafhankelijk dan de rechter, aangezien zij rekening moeten houden
met de verkoopbaarheid van hun verhalen. Vanuit het perspectief van de
persvrijheid zijn de verschillen natuurlijk volkomen terecht, maar een feit is dus
wei dat de benadeelde in een perszaak er bekaaid vanaf komt.
Daarnaast wordt de benadeelde op een achterstand gezet bij het oordeel
of voldoende bewijs is geleverd voor het causale verband tussen de publicatie
en de schade. Toen de Hoge Raad enige jaren geleden vaststelde dat dergelijk

bewijs niet was geleverd, speelde namelijk mede een rol dat de publicatie door
173
de vrijheid van meningsuiting werd gedekt.
Een ander voorbeeld van de benadeling is wellicht de 'omstandigheden
van het geval' benadering bij de onrechtmatigheidsvraag en de vaststelling van
de hoogte van de schadevergoeding. Door deze benadering zijn de rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid bij perszaken relatiefgroot. Zou de persvrijheid niet
meespelen, dan durfde de rechter mogelijk scherpere regels te stellen, vooral
ook omdat het veelal gaat om lage schades, zodat procederen uit rechtsecono-

misch oogpunt al snel onverantwoord is. Zou de rechter geen duidelijkheid
scheppen, dan is zelfs voorstelbaar dat de wetgever dit zou doen, denk aan de
vele wettelijke bepalingen op het terrein van het huur-, arbeids- en consumentenrecht.
Een ander nadeel dat met name de bekende Nederlanders ondervinden is
dat de roddelpers moeilijkvaltaante pakken, doordat zij formeel ook valt onder
de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting. Zou dit belang niet mee worden
gewogen, dan was de positie van de benadeelde waarschijnlijk sterker. Waarom
172

Mits uiteraard voldoende aanwijzingen bestaan dat de bewering klopt.
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HR 29 oktober 1993, NJ 1994, 108 (Vara/Blok)
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zou het de media vrij staan geld te verdienen met de - grondrechtelijk beschermde
- privt-levens van anderen?
Overigens lijkt er weI wat voor te zeggen dat de geringe bescherming van de
bekende Nederlanders hen ook te zeer benadeelt, wanneer de persvrijheid niet
wordt weggedacht. De achtergestelde positie wordt namelijk vooral gebaseerd
op de gedachte dat de bekende Nederlander als public figure maar veel moet
gedogen. Die gedachte is natuurlijk terecht in het geval bij de openbaarmaking
een serieus publiek belang bestaat, bijvoorbeeld bij een bericht over het
functioneren van een politicus. Maar openbaarmakingen doorde roddelpers dienen
veelal slechts een amusementsbelang Aangezien dit belang minder zwaar weegt
is de vraag of voldoende rechtvaardiging bestaat om af te wijken van het
gelijkheidsbeginsel (art. 1 Gw), volgens welk beginsel de bekende Nederlander
in beginsel net zoveel aanspraak maakt op bescherming van zijn privacy als een
doorsnee burger. 174
Daar komt nog eens bij dat een aantal ten faveure van de roddelpers
aangevoerde argumenten op het eerste gezicht niet erg sterk lijken. Zo is het
argument dat de bekende Nederlander van tevoren wist dat hij koos voor een
leven met veel publiciteitbij naderinzien minder valide. Het feitdat debekende
Nederlander er op voorhand mee bekend was dat zijn privacy doorderoddelpers
zou worden geschonden, zegt immers niets over de rechtvaardigheid daarvan.
Gaat iemand in een buurt wonen waarvan bekend is dat regelmatig auto's worden
vernield, dan kan - mocht dit daadwerkelijk geschieden -de dader zich ook niet
verweren met de stelling dat van tevoren bekend was dat vernielingen in die buurt
aan de orde van de dag zijn. Daar komt nog eens bij dat veel personen rondom
depublic figure ook regelmatig in de publicatie worden betrokken, ofhierindirect
door worden benadeeld. Denk aan de kinderen, partner, ouders en vrienden van
depublic figure. Deze personen hebben niet - of in mindere mate - voor dit leven
gekozen. Daarbij worden sommigen public figure door geboorte, zoals de leden
van het Koningshuis.
Achter het argument dat de aandacht van de roddelpers 'de prijs is die de
bekende Nederlander voor zijn roem moetbetalen', lijkt eveneens de redenering
schuil te gaan dat hij van tevoren wist dat dit zou gebeuren. Het strandt dus om
dezelfde redenen. Ten overvloede zij nog aangevoerd dat een juridische grondslag
voor deze 'prijs' ontbreekt. Met name bepaalt art. 8 EVRM nietdat public figures
minder recht hebben op bescherming van hun privacy dan doorsnee-burgers.

Overigens komt bij dit argument ook de vraag op of het niet is ingegeven door
jaloezie.
Verder wordt weI geredeneerd dat een bekende Nederlander die in het
verleden aan publicaties heeft meegewerkt, hierdoor het recht op bescherming
174

Het Europese Hof voor de rechten van de Mens oordeelde enkele jaren geleden al dat een politica
beledigingen over haar privt-leven minder snel hoeft te gedogen, dan wanneer het over haar
functioneren als politica gaat, zeker als dit prive-leven geen onderwerp is van een openbare discussie.
Zie EHRM 6 februari 2001, NJ2002,158 (Tam,ner). Recent maakte het Hof in dc zaak van Caroline
von Hannover duidelijk dat als enkel een amusementsbelang wordt gediend, de privacy van public
figures wei degelijk dient te worden beschermd. Zie EHRM 24 juni 2004, N./ 2005, 22 (Caroline

von Hannover).
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van zijn privacy heeft verspeeld. Bij dit argument lijkt over het hoofd te worden
gezien dat toen de benadeelde meewerkte aan de eerdere publicatie, de inhoud
van zijn toekomstige privt-leven nog niet bekend was. Daarom mag niet snel
worden aangenomen dat hij afstand van het recht op bescherming van dit
toekomstige privt-leven heeft gedaan, 17S dan weI dit recht zou hebben verwerkt. 176

Dit klemt des te meer daar de privacy niet zo maar een recht is, maar een
belangrijk en fundamenteel recht, terwijl berichtgeving een grote impact op het
prive-leven kan hebben.
In het verlengde van dit argument wordt ook wei geredeneerd dat een
bekende Nederlander vaak eerst van de media heeft geprofiteerd, zodat hij later
niet moet gaan zeuren als de berichtgeving hem niet meer zint. Door de pers bij
zijn leven te betrekken in goede tijden, moet zij in slechte tijden maar worden
gedoogd. Dit betoog loopt echter spaak omdat ook de media profiteerden van
de eerdere medewerking aan de openbaarmakingen. Er hoeft dus niets te worden
terugbetaald.
Ook wordt aangevoerd dat bekende Nederlanders een voorbeeld-functie
hebben in onze maatschappij, waardoor de roddelpers het recht heeft te volgen
of zij deze functie naar behoren vervullen. Het is echter de vraag ofde verwachting dat bekende Nederlanders zich in hun prive-leven voorbeeldig gedragen
weI realistisch is. Bekende Nederlanders zijn waarschijnlijk net zo menselijk
als doorsnee-burgers, en dus even 'zondig'. Wellichtisdus betermaargeen steen
te gooien naar de bekende Nederlander, als die (ook) eens uit zijn rol valt.
Een ander argument is datde roddelpers door haar berichtgeving bepaalde
onderwerpen uit de taboesfeer haalt, bijvoorbeeld kanker, aids en homoseksualiteit. Voor dit argument valt wei wat te zeggen. Anderzijds worden taboes ook
doorbroken door soaps als Goede tijden, slechte tijdenen Onderweg naar morgen,
en bladen als Libelle, Viva en Margriet. Bovendien blijken sommige bekende
Nederlanders uitzichzel fbereid om over dit soort onderwerpen in de openbaarheid te treden. Mogelijk bestaat er dus geen noodzaak dat de roddelpers tegen
-

de wil van de desbetreffende bekende Nederlander - in deze ook nog een rol
vervult. Daarbij zijn onderwerpen uit de taboesfeer per definitie privacy-gevoelig,
zodat de schending van de privacy meestal groot zal zijn.
Daarbij is het amusement dat de entertainmentpers biedt ook mogelijk op
een manier waarbij de belangen van 'onwillige' bekende Nederlanders minder
worden geschonden. Zo zou wellicht op ruimere schaal over buitenlandse
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Afstand van recht vereist immers cenovereenkomst (art. 6:160 BW). Een dergelijkeovereenkomst
zal door de benadeelde slechts in uitzonderlijke gevallen worden gewild (art. 3:33 BW). k houdt
je leven natuurlijk liever in eigen hand, zeker als daar niet echt iets tegenoverstaat. De media mogen
dus niet snel op instemming door de benadeelde vertrouwen (art. 3:35 BW). Een overeenkomst
tot afstand van recht tussen de benadeelde en cen persorgaan waarmee deze nog niet heeft
samengewerkt is helemaal moeilijk denkbaar. Het vorenstaande laat natuurlijk onverlet dat feiten
die met medewerking van de public figure in de openbaarheid zijn gekomen mogen worden
overgenomen, maar voor nieuwe feiten ligt het dus anders.
Dit is enkel mogelijk wanneer de media er gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat de benadeelde
in de toekomst geen aanspraak meer op de bescherming van zijn privacy zou maken. Zie HR 1994,
NJ 1995,629 (Citronas/Rotterdam); HR 29 september 1995, NJ 1996, 89 ( Fan den Bos/Provinciah,
HR 29 december 1995, NJ 1996, 302 (Slee/Rabobank). Om dezelfde redenen als vermeld in de
vorige noot, mogen de media hier slechts in uitzonderlijke gevallen vanuit gaan.
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bekenden kunnen worden bericht. "' En wat betreft de bekende Nederlanders
zou de berichtgeving misschien vooral kunnen worden beperkt tot hen die
hiertegen geen bezwaar hebben. Wellicht zou de roddelpers zelfs inoverleg met
debekende Nederlanders een privacy-code kunnen opstellen, waarin dergelijke
uitgangspunten zouden worden vastgelegd. Middels zo'n code zouden misschien
ook afspraken kunnen worden gemaakt over de intieme privacy en de bescherming
van de kinderen van de bekende Nederlanders. Weten de bekende Nederlanders
zich beter beschermd, dan durven zij zich wellicht ook opener op te stellen.
De berichtgeving zou door een dergelijke code mogelijk minder spectaculair
worden, maar in het ranzige zit hem wellicht ook het onrechtmatige. Dat de
bekende Nederlander misschien vaker dan nu geld zal vragen voor interviews
en dergelijke lijkt geen bezwaar. Als het roddelblad akkoord gaat met de
gevraagde prijs, resteert kennelijk genoeg winst. Dat tegenover het prijsgeven
van een deel van zichzel f een zekere vergoeding staat lijkt ook niet onterecht.
Bovendien heeft de bekende Nederlander er vaak ook belang bij om in een
roddelblad te staan, zodat hij niet snel zal overvragen.
7.3

Beginsel van de gelijkheid voor de publieke lasten

Indien de overheid een algemeen belang behartigt en daarbij een kleine groep
burgers onevenredig benadeelt, is zij soms gehouden de schade (gedeeltelijk)
te vergoeden.178 Hierachter zit de gedachte dat niet eerlijk is wanneer de
samenleving als geheel profiteert van zeker overheidsoptreden, terwijl de kosten
op slechts enkele burgers worden afgewenteld. Dit uitgangspunt heet het beginsel
van de gelijkheid voor de publieke lasten ('1'6galitd devant les charges

publiques').
De gevallen waarin dit beginsel tot schadeplichtigheid leidt vinden we terug
in de wet, beleidsregels en het ongeschreven recht.'79 Zo wordt soms de

waardedaling van een huis vergoed, die optreedt wanneer door de aanleg van
een weg rust en uitzicht verloren gaan:80 Ook kan de schade worden vergoed,
die de burger leidt doordat zijn eigendom is aangewezen als monument. 18' Een
varkensmester vond gehoor bij de burgerlijke rechter, toen hij door een regeling
werd gedwongen van de ene dag op de andere over te stappen op ander voer,
terwijl concurrenten minder nadeel ondervonden omdat ze naast het verboden

177
178

Buitenlandsc bekenden hebben in de regel immers geen of minder privacy belang in Nederland.
Uiteraard dient wei te worden gewaakt voor de schending van hun imago.
In hetciviele recht wordteen dergelijke vergoedinggebaseerdopde onrechtmatige daad, waarover
Scheltema (Onrechtmatige Daad V.D.), aant 405-424 Bestuursrechtelijk heet de vergoeding
'nadeelscompensatk; waarover Damen e.a. 2003, nrs. 1001-1077. Zie ook Asser-Hartkamp 4-III,
nrs. 18.a-d en twee recente arresten van de Hoge Raad (vooral de conclusies van de A-G), te weten
HR 28 mei 2004, JOL 2004, 279 en HR 17 september 2004,JOL 2004,454.

179

L.J.A. Damen e.a. 2003, nrs. 1021-1048.
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Art 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening
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Art 22
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eten ander voer gebruikten, waardoor de gevolgen minder ingrijpend waren. 182
Volgens een soortgelijke redenering is zelfs mogelijk dat wetgeving, die een
kleine groep burgers onevenredig benadeelt, leidt tot schadeplichtigheid van
de Staat. 183 Een andere burger maakte aanspraak op vergoeding van schade,
184
vanwege een politie-inval bij zijn verhuurder.
Het beginsel leidt enkel tot een vergoedingsplicht wanneer aan zekere
voorwaarden is voldaan. Een eerste vereiste is dat de schade buiten een zekere
bandbreedte komt.185 Zeker nadeel hoort tot het maatschappelijk risico van iedere
burger en wordt niet vergoed. Hierbij speelt de maatschappelijke positie van
de burger een rol, met name of normaal is dat iemand van zijn positie dit nadeel
ondervindt. Voor de beantwoording van deze vraag dient een vergelijking te
worden gemaakt met vergelijkbare gevallen. Als de benadeelde deel uitmaakt
van een groep voor wie de schadeveroorzakende handeling geldt, terwijl de
handeling ook ten behoeve van deze groep is verricht, kan bijvoorbeeld worden
vergeleken met de andere leden van de groep. Zo werden de hierboven bedoelde
varkensmesters die enkel swill voederden onevenredig benadeeld, aangezien
de concurrenten die ook ander voer gebruikten veel minder door de regeling
werden getroffen. Soms is een vergelijkingsgroep niet aanwezig, omdat de
handeling een betrekkelijk concreet karakter heeft en/of ten goede komt aan
een ondefinieerbare groep. Vergelijking is dan moeilijk. Als uitgangspunt zou
kunnen gelden dat de omvang van het te gedogen nadeelis gerelateerd aan het
risico dat de benadeelde in het algemeen loopt. Een ondernemer, die door het
nemen van risico's zijn geld verdient, zal dus minder snel worden gecompenseerd
dan een stilzittende burger.
Verder speelt een rol om wat voor soort overheidshandeling het gaat. 186
Hoe normaler de handeling, hoe minder snel de schade zal worden vergoed. De
burger had deze schade immers kunnen verwachten.'87 Een handeling is normaler
als hij vaak voorkomt, dan wel inhoudelijk als zodanig kan worden beschouwd.
Bij hetgeen verwacht kan worden speelt weer een rol welke maatschappelijke
positie de benadeelde heeft. Een schadevergoeding ligt minder voor de hand,
als de belangen van de benadeelde door de handeling worden beschermd. Ook
speelt een rol ofde benadeelde de schade over zichzelf heeft afgeroepen doordat

182 HR 18 januari 1991, NJ 1992,638 (Leffers/Staat).
183 HR 16 november 2001, NJ 2002,469 ( Vakbond Varkenshouders/Staat).De toets liep via de band
van art. 1 van het eerste protocol bij het EVRM, vandaar dat de rechter mocht treden in de
bcoordeling van een wet

184 HR 30 maart 2001,NJ 2003,615 (Staat/Lavrusen). Ook ten onrechte

als verdachte aangemerkte
personen maken soms aanspraak op vergoeding van schade als gevolg van strafvorderlijk optreden.
Zie Spier e.a. 2003, nr. 184, onder verwijzing naar jurisprudentie.

185

Scheltema(Onrechimatige Daad V.D.), aant. 407 en 409: L.J.A. Damen e.a. 2003, nrs. 1052- 1055

186
187

L.J.A. Damon e.a. 2003, nrs. 1056-1058.
Scheltema (Onrechtmatige Daad V.D.), aant 410.
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hij de handeling bijvoorbeeld heeft uitgelokt of het risico heeft genomen dat
de schade op zou treden. Wordt een maatregel ingegeven door klemmende
188
redenen van algemeen belang, dan behoort deze eerdertot het normale risico.
Het beginsel van de gelijkheid van de publieke lasten zit wellicht mede
achter de jurisprudentie dat overheid, belastingdienst ofbedrijfsvereniging risicoaansprakelijk zijn voor onjuiste beschikkingen (ook als niet verwijtbaar is
gehandeld):89 De gedachte is immers dat schade die voortvloeit uit een in het
kader van een wettelijke taak genomen (onjuiste) beslissing voor rekeningdient
te komen van de collectiviteit, en niet van de individuele burger. 190
De gedachte dat niet de individuele burger maar de collectiviteit moet
opdraaien voor bepaalde (individuele) schades lijkt ook te zitten achter de Wet
tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen.'91 Deze wet bevat
immers een vangnetregeling voor onverzekerbare rampschade, zoals zoutwateroverstromingen en aardbevingen. Is de wet van toepassing, dan vergoed de
overheid zelfs schade die zij niet heeft veroorzaakt.
7.4

Conclusie

Gezien het voorgaande lijkt wel iets te zeggen voor toepasselijkheid van het
leerstuk van de gelijkheid voor de publieke lasten. De overheid is weliswaar
niet degene die de schade veroorzaakt, maar - doordat de overheidsrechter de
pers extra beschermt zorgt zij er wel voor dat een vergoeding van de schade
regelmatig achterwege blijft. Bovendien doet het er vanuit het perspectief van
de benadeelde eigenlijk niet veel toe wie de schade heeft veroorzaakt, maar
veeleer dat hij bij zijn verhaal regelmatig oploopt tegen het publieke belang dat
-

met de zaak is gemoeid.
Het is echter de vraag of wel aan de vereisten voor toepasselijkheid van
dit leerstuk is voldaan. Zo is het een vast gebruik dat de rechter de pers extra
Scheltema (Onrechtmatige Daad V.D.), aant. 413.
189 HR 26 september 1986, NJ 1987,253 (Hoffmann-La Roche/Staat)·, HR 30 januari 1987, N./ 1988,
90 (Blaricum/Roozen); HR 31 mei 1991, N./ 1993,112 (van Gog/Nederweert); HR 12 juni 1992,
N./ 1993,113 (BFB/Boulogne); HR 20 februari 1998, N./ 1998, 526 (Rainbow Products/Ontvanger),
HR 17 december 1999, NJ 2000, 88 (Castricum/Fatels); HR 27 april 2001, NJ 2002,335
(Leers/Staat)
190
HR 12 juni 1992, N./1993,113 (BFB/Boutogne); HR 20 februari 1998, NJ 1998, 526 (Rainbow
Products/Ontvanger). Het verweer van de Staat dat dage'Uks grote hoeveelheden beschikkingen
worden gemaakt, waarmee zelfs bu maximale zorgvuldigheid wei eens iets fout kan gaan, werd
daarmee gepasseerd. Zie HR 12 juni 1992, NJ 1993,113 (BFB/Boutogne), HR juli 1993, N./1995,
150 (Staat/NCB). Overigens is deze jurisprudentie ook een extra argument voor een risicoaansprake'Ukheid van de pers voor onjuiste mededelingen (par. 2.4.1.). De pers is weliswaar geen
overheid (evenals de bedrij fsverenigingoverigens), maarze vervult wei een publieke taak. Daarbij
kan de pers de schade uitspreiden over haar afnemers en de aanbesteders van reclame.
188
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K. Ammerlaan & W.H. van Boom,'De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden', AUB 2003, p 2334/2335.
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131

Hoofdstuk 4

in bescherming neemt, waardoor de burger dit kan verwachten. Daarbij wordt
deze rechtspraak ingegeven door klemmende redenen van algemeen belang, zodat

deze eerder moet worden gedoogd. Bovendien komen de schades bij perszaken
vaak niet buiten de bandbreedte van hetgeen burgers wellicht zelfzouden kunnen

dragen. Daar komt voor public figures bij dat zij door hun maatschappelijke
positie een vrij groot kans maken op beschadiging door de media,'92 denk aan
politici, captains of industry, artiesten, acteurs en personen die door het plegen
van een strafbaar feit bekend zijn geworden, zoals Ferdi E. en Volkert van der
G. Ook grotere bedrijven, zoals beursvennootschappen, lopen aanmerkelijk meer
risico, en kunnen dus verwachten dat dit zich op enig moment manifesteert.
Al met al lijkt dus te ver te gaan dat de overheid soms aansprakelijk zou
zijn voor zekere persschades. De zekere gelijkenis met de gevallen waarin het
beginsel w61 wordt toegepast is mogelijk echter sterk genoeg, om tenminste van
de overheid te verwachten dat zij het nodig doet om de toegang tot de rechter
op een acceptabel niveau te brengen.

8

Samenvatting en conclusies

Eerste lijnshulp
De toegang tot de rechter zou in de eerste plaats kunnen worden verbeterd door
goede eerste lijnshulp te organiseren. Deze zou kunnen worden geleverd vanuit
6dn centraal gelegen daartoe speciaal ingestelde instantie. De hulp zou in de
eerste plaats kunnen bestaan uit het verstrekken van informatie over het persrecht
en de middelen die er bestaan om mediageschillen op te lossen. Verder zou de

instantie een benadeelde met een concreet probleem kunnen adviseren en eventueel - helpen bij het vinden van een geschikte rechtsbijstandsverlener.
De middelen informatie en advies maken een benadeelde duidelijk waar
hij staat. Zolang geen actie wordt ondernomen, heeft de pers nog geen last van
de benadeelde, zodat het verkillend effect nihil is. De dienstverlening zou de
overheid wei geld kosten.
Mocht de zaak zich daarvoor lenen, dan zou de benadeelde kunnen worden
geholpen bij een eventuele poging tot mediation. De benadeelde zou tijdens de
mediation kunnen worden bijgestaan door een medewerker van bedoelde
instantie, terwijl de overheid de kosten van de mediator wellicht (deels) voor
haar rekening zou kunnen nemen. Aangezien mediation een efficiente en
effectieve geschilbeslechtingsmethode lijkt, heeft de benadeelde mogelijk veel
baat bij dit middel. Doordat de pers als partij bij de mediation zou worden
betrokken, zou zij hiervan enige hinder ondervinden. Hier staat echter tegenover
192

132

En - bij een geschil hierover - door de rechter op een achterstand te worden gezet.
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dat het middel ook voor de pers de mogelijkheid biedt om het geschil weer snel
achter zich te laten.
Slaagt de eventuele mediation niet en wilde benadeelde de zaak doorzetten,

dan heeft hij behoefte aan een rechtsbijstandverlener. Aangezien juist de
advocaatkosten een ongunstige invloed hebben op de kosten- en batenverhouding
in perszaken, valt wellicht te overwegen dat de overheid de rechtsbijstand zou
financieren voor een grotere kring benadeelden dan thans geschiedt op grond
van de Wet op de rechtsbijstand. De overheid zou kunnen proberen het niveau
van de rechtsbijstand op een acceptabel niveau te krijgen door meer te betalen
dan gebruikelijk is voorde sociale advocatuur, en doormiddels overeenkomsten
kwaliteitseisen op te leggen. Bij wijze van drempel zouden benadeelden een
inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage kunnen betalen.
Wanneer dit voor de overheid goedkoper zou zijn, zou de rechtsbijstand
ook kunnen worden verleend door de medewerkers van de eventuele instantie
die de eerste lijnshulp zou verzorgen. Ook valt te overwegen de rechtsbijstand
uit te besteden aan 66n ofenkele private partijen, bijvoorbeeld een advocatenkantoor, een rechtsbijstandsverzekeraar of de Consumentenbond.
Draagkrachtige particulieren en bedrijven zouden geen aanspraak maken
op de regeling. Daarbij zouden zeer zwakke zaken, steeds verliezende benadeelden, en zaken met een gering belang kunnen worden uitgesloten van de regeling,
bijvoorbeeld wanneer dit minder bedraagt dan € 1000. Mocht de ruimere
financiering van de rechtsbijstand als strijdig met de persvrijheid worden
beoordeeld, dan valt te overwegen dat de overheid ook de rechtsbijstand van
de pers zou betalen.
Een financiering van de rechtsbijstand heeft voor de benadeelde uiteraard
grote voordelen. De regeling zou echtereen sterk aanzuigende werking kunnen
hebben, waardoor de persvrijheid mogelijk disproportioneel zou worden
belemmerd. Daarbij zou de voorziening wellicht tot een ontoelaatbaar zware
financiele last voor de overheid kunnen leiden.

Preprocessuele middelen
Veel geschillen worden buiten de rechterom geregeld. Daarom zouden wellicht
enkele preprocessuele middelen kunnen worden ingevoerd, die hierbij
behulpzaam zouden kunnen zijn. Een eerste middel zou kunnen bestaan uit een
verplichtingtot het uitwisselen van standpunten, waarbij de inhoud van de brieven
en hettijdpad is gereguleerd (pre-action protocol). In het verlengde hiervan valt
te overwegen partijente verplichten ook de bewijspositie al in de preprocessuele
fase bloot te geven. Beide partijen lijken gebaat bij vroegtijdige informatie

uitwisseling, hoewel de pers de mogelijkheid wordt ontnomen verstoppertje te
spelen.
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Daarnaast valt te denken aan stimuli tot het doen van een schikkingsaanbod
('offer to settle' en 'offer of amends'). Een dergelijke stimulans zou er
bijvoorbeeld uit kunnen bestaan dat de partij die een aanbod afwijst, maar er
in de procedure slechter vanaf komt, zou opdraaien voor de (proces)kosten van
de andere partij vanaf het moment van afwijzing. Beide partijen lijken gebaat
bij dit middel, terwijl de overheid geen kosten heeft.
Eenanderpreprocessueel middel zoude instelling van eengeschillencommissie kunnen zijn. De vraag is echter of dit middel wel geschikt is bij de pers.
De beoordeling van mediazaken ligt immers gevoelig, zeker als er sancties aan
worden verbonden. Aangezien van belang isdat geschillen over geringe schades
toch snel en goedkoop worden afgedaan, valt wellicht te overwegen dat in het
persrecht geverseerde rechters als bindend adviseur zouden optreden. De pers
zou de kosten hiervan wellicht kunnen dragen, terwijl de benadeelde een kleine
eigen bijdrage zou moeten voldoen.
De voordelen voor de benadeelde van een snelle en goedkope geschilbe-

slechting zijn evident, met name voor geringe vorderingen. Aangezien de kans
toeneemt dat de pers wordt aangesproken voor kleine bedragen, zou van het
middel echter wel een zeker verkillend effectkunnen uitgaan. Hier staat evenwel
tegenover dat het gaat om overzienbare bedragen, zodat hoogstens sprake is van
ongemak. Dergelijk ongemak ondervinden andere bedrijven ook. Wanneer de
kosten van het bindend advies zouden worden voldaan uit een fonds waaraan
ieder persorgaan jaarlijks een zeker bedrag zou betalen, terwijl deze bijdrage
niet afhankelijk zou zijn van het aantal tegen hem gevoerde procedures, lijkt
het 'chilling effect' ook klein.
De procedure in eerste aanleg
De procedure zou in de eerste plaats kunnen worden verbeterd door instelling
van een bijzondere perskamer bij 6dn rechtbank, die alle mediageschillen zou
behandelen. Ter voorkoming vandominantiezoudende rechters vandeze kamer
wellicht regelmatig kunnen rouleren. De specialisatie zou kunnen leiden tot
kwalitatiefbeteren uitspraken, en met name meerconsistentieenduidelijkheid.
Zowel de benadeelde als de pers lijken hierbij gebaat. De kosten van de instelling
van zo'n kamer voorde overheid zijn eenmalig, terwijl opde lange termijn door
de met specialisatie gepaard gaande efficiency mogelijk een besparing wordt

bereikt.

Daarbij zouden de procedures kunnen worden versneld en vereenvoudigd.
Voor rectificaties zou wellicht een speciaal spoed kort geding kunnen worden
ingevoerd, met een uitspraak binnen enkele dagen na de bestreden publicatie.
Schadevergoedingen zouden misschien in beginsel kunnen worden afgehandeld
in een versnelde bodemprocedure, met een uitspraak binnen drie maanden. Om
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te voorkomen dat een zaak die in kort geding goed uit de verf is gekomen ook
nog eens in een bodemprocedure aan de rechter wordt voorgelegd, zou de rechter
bij zijn uitspraak kunnen bepalen dat zijn uitspraak geldt als een vonnis in een
bodemzaak.
De benadeelde zou veel aan deze maatregelen hebben, met name zou de
rectificatie effectiever zijn en zouden de (emotionele) lasten van de procedure
dalen. Een nadeel voor de pers zou zijn dat het schande effect van een snelle
rectificatie mogelijk groter is dan van een trage. Dit lijkt echter acceptabel,
aangezien het rechtzetten van onjuistheden ook verplicht is op grond van de
journalistieke ethiek en daarbij een publiek belang dient. Verder is niet
ondenkbaardat rectificaties naeventuele invoering van ditmiddel gebruikelijker
zouden worden, zodathet schande effect wellicht afneemt. Het spoed kort geding
lijkt de dagelijkse routine van de rechter in zekere mate te ontwrichten, zodat
het mogelijk leidt tot enige extra kosten voor de overheid.
Wat betreft de kosten van de procedure valt te overwegen geen hoge
griffierechten te heffen. Daarbij zou een proceskostenveroordeling ten laste van
de benadeelde wellicht achterwege kunnen blijven of worden verminderd. De
keerzijde van dit soort maatregelen is dat de pers te zeer haar onbevangenheid
zou kunnen verliezen. Anderzijds doet een soortgelijke situatie zich voor in het
bestuursprocesrecht, zodat het wellicht acceptabel is. De overheid zou weliswaar
griffierechten mislopen, maar ook in andere zaken worden wel eens lage

griffierechten geheven.
Bij rectificatieprocedures valt te overwegen de pers in geval van verlies
te verplichten tot een vergoeding van de werkelijke rechtsbijstandskosten van
de benadeelde. Een dergelijke regel werkt misschien ook preventief en zou
kunnen bevorderen dat een miskleunend persorgaan eerder bakzeil haalt. De
eventuele verplichting zou ook kunnen gelden voor media die klakkeloos een
bericht van een ander overnemen. De voordelen van dit voorstel voor de
benadeelde zijnevident, de nadelen voorde pers ook. Vanwegede journalistieke
ethiek en het publieke belang dat is gediend met het rechtzetten van onjuistheden
valt er wellicht iets voor te zeggen dat de pers dit nadeel maar moet dragen.
Anderzijds zou dit middel wel eens net te veel van het goede kunnen zijn, zeker

in combinatie met andere maatregelen.
Hoewel nietzinvollijktde rechterlijke machtende pers metkleinevorderingen
te belasten, zijn er gevallen waarin toch noodzakelijk lijkt dat de rechter paal
en perk stelt (preventie en rechtsvorming). Aangezien de kosten- en batenverhouding vooral bij geringe vorderingen ongunstig is, lijkt met name in dat geval
behoefte te bestaan aan een extra voorziening. Denk aan het geval waarbij tan
benadeelde regelmatig slachtoffer is van geringe schendingen, al dan niet door
135

Hoofdstuk 4

verschillende media. Een dergelijke benadeelde zou wellicht kunnen worden
geholpen door een vergoeding van overheidswege van de rechtsbijstandskosten.
De extra behoefte aan hulp bestaat mogelijk ook in het geval 66n persorgaan
regelmatig verschillende benadeelden gering beschadigt. Alsdan doet zich echter
de moeilijkheid voor dat lastig valt te bepalen wanneer van zo'n situatie sprake
is. De verschillende benadeelden beschikken ieder apart immers slechts over
de informatie met betrekking tot het eigen geval. Dit probleem valt mogelijk
echter te verhelpen wanneer de instantie die ook de eerste lijnshulp zou verzorgen
de klachten centraal zou registreren. Mochten er ten aanzien van een bepaald
persorgaan vaak klachten zijn, dan zouden deze wellicht met 6dn dagvaarding
kunnen worden aangebracht bij de rechter. Een mogelijk alternatief is dat de
instantie in zo'n geval een algemeen belang actie zou instellen (art. 3:305aBW).
Dit middel zou de benadeelden in bedoelde gevallen kunnen helpen om
hun schade te verhalen. Daarbij zou het middel ten goede komen aan de
preventieve werking van het recht en de rechtsontwikkeling, die bij geringe
vorderingen uiterst gering zijn. De maatregellijkt ook proportioneel ten opzichte
van de media, aangeziendebenadeeldeenkel extra wordt geholpen in een aantal
specifieke gevallen, waarin mogelijk misbruik van zijn geringe bescherming
wordt gemaakt. De voorziening zou weliswaar leiden tot extra kosten voor de
overheid, maar deze lijken beperkt.
Verder lijkt goed om de rechter te voorzien van een aantal hulpmiddelen om
de rechtsontwikkeling te ondersteunen. Zo zou wellicht een budget aan de rechter
ter beschikking kunnen worden gesteld, om kwesties te onderzoeken waar hij
mee worstelt. Mogelijk zou de rechter bijvoorbeeld worden geholpen door een
rechtsvergelijkend en multidisciplinair onderzoek naar de voorde mediageldende
normen in bepaalde gevaltypen en situaties. De uitkomsten van het onderzoek
zouden de rechter wellicht aanknopingspunten en inspiratie kunnen verschaffen
voor zijn uitspraken. Ook lijkt nader onderzoek geboden naar de vraag hoe de
rechter op verantwoorde wijze kan beoordelen of een persorgaan zich in een
concrete situatie aan de beroepsethiek heeft gehouden. Andere opties ter
bevordering van de rechtsontwikkeling zijn interne en externe evaluaties.
Deze voorstellen lijken de rechter niet alleen te ondersteunen bij het vormen
van het recht, maar ook bij het leveren van kwalitatiefhoogwaardige uitspraken.
Zowel de benadeelde als de pers zijn hiermee gediend. Een nadeel van de
voorstellen is natuurlijk wel dat de kosten voor de overheid niet gering zullen
zijn, met name het laten uitvoeren van een diepgaand rechtsvergelijkend en
interdisciplinair onderzoek.
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Zouden een aantal van de voorstellen uitdit boek worden doorgevoerd, dan moet
de pers zich misschien vaker voor de rechter verantwoorden. Hierdoor zal de
pers wellicht regelmatiger worden geconfronteerd metde moeilijkheiddat haar
verhaal was gebaseerd op een anonieme bron, terwijl de beweringen niet op
andere wijze vallenhard te maken. Hierdoor zoude pers wel eenste voorzichtig
kunnen worden, waardoor belangrijke informatie soms niet openbaar zou worden.
Wellicht zou dit nadeel kunnen wordenondervangen dooreen vertrouwelijk
verhoor van de anonieme bron mogelijk te maken, bijvoorbeeld met enkel de
rechter (buiten de aanwezigheid van partijen en hun advocaten). Ook zou de
bron wellicht vermomd of via een geluidsverbinding kunnen worden gehoord.
Uiteraard zou een dergelijk verhoorenkel plaatsvinden wanneer de bron bereid
is om mee te werken. Dit voorstel zou niet de rechtspositie van de benadeelde
verbeteren, maar juist die van de pers. De extra kosten voor de overheid lijken

gering.

Hoger beroep
Procederen tegen de pers zou ook kunnen worden vereenvoudigd en versneld
door afschaffing van het hoger beroep. Hoewel de tijd niet rijp lijkt voor een
dergelijke maatregel, valt zulks voor perszaken wellicht toch te overwegen. Het
wegvallen van de door het hoger beroep gediende functies wordt mogelijk
voldoende gecompenseerd doorde voordelendiezijn verbonden aan de overige
voorstellen uitdit hoofdstuk. Daarbij is hoger beroep vanwege het veelal geringe
belang uit kostenoogpunt al snel onverantwoord. Voor hogere schades zou de
mogelijkheid van hoger beroep wellicht moeten blijven bestaan, bijvoorbeeld
voorbedragen van bovende€35.000. Metdemogelijke afschaffing zou wellicht

kunnenwordengewachttotduidelijkisofdeeventueleperskamernaarbehoren
functioneert.
Mocht afschaffing van hoger beroep te ver gaan, dan zou het instellen
hiervan ook kunnen worden ontmoedigd. Zo valtteoverwegen dat hogerberoep
enkel openstaat, als 66n der partijen in zijn eerste processtuk aangeeft deze optie
open te willen houden. De overheid zou de benadeelde kunnen stimuleren dit
voorbehoud niet te maken, door alsdan de rechtsbijstand te financieren van het
eventuele verweer tegen de pers. Zou het hoger beroep worden afgeschaft, dan
zouden de zaken in eerste aanleg eventueel ook kunnen worden behandeld door
een hof.
Deze eventuele maatregel lijkt de rechtspositie van de benadeelde aanzienlijk
te verbeteren, vanwege de gunstige invloed op de kosten- en batenanalyse. De
pers wordtals gevolg hiervan mogelijk vaker aangesproken, maarlijkt er verder
niet bijzonder door te worden benadeeld, zodat de maatregel ook vanuit dat
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perspectief acceptabel is. Afschaffing of beperking van het hoger beroep zal
voor de overheid waarschijnlijk een besparing opleveren.
Cassatie
Een eerste verbetering van de cassatieprocedure zou wellicht kunnen zijn dat
de Hoge Raad in het vervolg ook de belangenafweging in het kader van de

onrechtmatigheid als rechtsvraag zou behandelen. Hierdoor zou ons hoogste
rechtscollege minder ruimte hebben zich te verschuilen achter het verschil tussen
feiten recht, en daardoorook meerzijngedwongen zich uitte laten over netelige
kwesties. Daarnaast zou de rechtsvorming kunnen worden gediend wanneer de
Hoge Raad zich vrijerzou voelenom-bij wijze van overwegingten overvloede uitlatingen te doen overniet aan hem voorgelegde vragen, die weI relevant zijn.
Aangeziendeze middelen derechtsvormingdienen, lijkenbeide partijenhierbij
gebaat. Doordat de Hoge Raad meer tijd aan een zaak kwijt zou zijn, zouden
de kosten voor de overheid wei stijgen.
Om de rechtsbescherming te completeren valt te overwegen dat de overheid
de rechtsbijstandskosten van de benadeelde zou dragen, met name wanneer te
verwachten valt dat de uitspraak zal bijdragen aan de rechtsvorming. De
voordelen voor de benadeelde zijn evident, evenals de daartegenover staande
nadelen voor de pers. Ditzelfde geldt voor de extra kosten voor de overheid.
De rechtsvorming zou ook kunnen worden gediend door het rechtsmiddel
cassatie in belang der wet van stal te halen. Dit middel ligt met name voor de
hand bij zaken die door hun aard minder voor de rechter komen, zoals

berichtgeving over strafbare feiten, waarbij de verdachte, de veroordeelde en/of
het slachtoffer herkenbaar zijn opgevoerd. Omdat het voor de benadeelde in
dergelijke gevallen vaak te pijnlijk is om naar de rechter te stappen, zou de P-G
wellicht de bevoegdheid kunnen krijgen om ook wanneer een zaak niet voor
de rechter is gebracht, een voorbeeld case aan de Hoge Raad voor te leggen.
De cassatieprocedure zou misschien kunnen beginnen met een voorstel
van de P-G, hoe de zaak zou kunnen worden berecht. Dit voorstel zou wellicht
openbaar kunnen worden gemaakt, waarna een ieder hierop zou mogen reageren.
Daarnaast zou wellicht commentaar kunnen worden gevraagd aan 6dn of meerdere
wetenschappers. Vervolgens zou de Hoge Raad zich over de kwestie buigen,
en uitspraak doen. De procedure zou wellicht in 1 /2 jaar kunnen worden
afgerond.
Cassatie in belang der wet stimuleert de rechtsvorming, en dient dus de
belangen van beide partijen. Mogelijk zou van het middel een zeker 'chilling
effect' uitgaan, omdat de Hoge Raad zich vaker zou uitlaten over typen
berichtgeving die nu niet of nauwelijks voor de rechter komen. Het lijkt echter
acceptabel -en wellicht zelfste prefereren - dat nietde media, maar uiteindelijk
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de rechterbepaalt watbij dietypen berichtgeving is toegestaan. De extra kosten
voor de overheid zullen niet gering zijn, maar lijken een belangrijk doel te dienen.
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De rectificatie en het recht van antwoord

1

Inleiding

Journalisten zijn in het algemeen niet ruimhartig met het rechtzetten van hun
fouten.' Denk aan het gedraai van De Volkskrant als reactie op de onjuiste kop
'AIVD vindt Oudkerk chantabel'.2 Hoewel sommige media voornemens lijken
te zijn deze praktijk te veranderen, moet worden afgewacht of - en in welke mate zij hier inderdaad toe overgaan, en of andere media zullen volgen:
De goede voornemens ten spijt zijn benadeelden voor een rectificatie
vooralsnog dus aangewezen op de rechter. In hoofdstuk 2 bleek al dat deze weg
de benadeelde niet veel oplevert. Met name is de gang naar de rechter vaak (relatief)
traag en duur, terwijl het effect van de rectificatie gering is. Daar komt nog eens
bij dat de rectificatie vaak niet wordt overgenomen door de media die w61 het
oorspronkelijke bericht kopieerden. In hoofdstuk 4 stelde ik daarom voor om de
rectificatie-procedure te bekorten tot enkele dagen, terwijl het aangesproken
persorgaan misschien de werkelijke rechtsbijstandskosten van de benadeelde zou
kunnen voldoen, wanneer hij ongelijk krijgt. Daarbij suggereerde ik eerder om
nader te onderzoeken hoe indringender zou kunnen worden gerectificeerd, als het
even kan ook in de media die het oorspronkelijke bericht overnamen, en of we
in Nederland misschien iets aan een recht van antwoord zouden hebben:
In dit hoofdstuk wordt verder onderzocht hoe de effectiviteit van de rectificatie
zou kunnen worden verbeterd, waarbij ik onder andere voortbouw op de zojuist
herhaalde suggesties. Daarnaast lijkt zinvol na te gaan hoe de regels op het terrein
van de rectificatie zouden kunnen worden vereenvoudigd en verduidelijkt.
Scherpere regels zouden niet alleen de toegang tot de rechter verbeteren, maar

1

2

3

4

Wolz 1989
Rectificatie was niet nodig omdat het enkel ging om cen onjuiste kop en deze werd rechtgezet in
het artikel, aldus adjunct-hoofdredacteur A Korteweg. Bovendien werd niet gerectificeerd omdat
de Volkskrant door kritiek van Cohen in het defensief was gedrongen, en dus niet de indruk wilde
wekken de aftocht te biazen, zo betoogde A. Elshout (eveneens adjunct). Zie hierover (in kritische
zin): J. Dohmen, 'Hetze ofjournalistick', NRCHandelsblad24 januari 2004, T. Meens, 'De krant
en de val van een wethouder', de Volkskrant 24 januari 2004. De rechter vindt een kop die onjuist
is, ook al wordt deze in het artikel genuanceerd, vaak onrechtmatig (zie hoofdstuk 3, noot 35)
Buvoorbeeldheeft het NRCHandelsbladdit voornemen. Zie A. Maandag, 'Ruimhartig rectificeren',

De Journalist \4 januari 2005, p. 22.
Van Harinxma 2003.
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- belangrijker nog - ook bevorderen dat snelle schikkingen tot stand komen. De
eventuele regels zouden slechts indicatiefzijn, zodat de rechter altijd vrij is er vanaf
te wijken wanneer de zaak daarom vraagt.
Uiteraard moeten mijn voorstellen mede worden bezien in het licht van de
vrijheid van meningstuiting.5 Wat dit betreft dient te worden bedacht dat het
aanscherpen van de rectificatie in bepaalde opzichten geschikter lijkt, dan het
vergemakkelijken van de incasso van (hogere) schadevergoedingen. Rectificatie
dient immers mede een publiek belang, aangezien de meningsvorming niet is gebaat
bij het in omloop zijn van onjuiste feiten. Ook de journalistieke ethiek ste It het

brengen van de waarheid voorop, en in het verlengde hiervan dat onjuistheden
worden gerectificeerd.6 Bovendien kost een rectificatie geen geld, in tegenstelling
tot schadevergoeding. Hier staat natuurlijk tegenover dat een rectificatie w61 extra
ruimte of zendtijd kost, maar dat zou wellicht kunnen worden beschouwd als

noodzakelijk kwaad voor het leveren van kwaliteit. Daarbij zet een rectificatie
weliswaar slechts in beperkte mate onjuistheden recht, 7 maar zij zal de benadeelde
mogelijk een vrij grote mate van genoegdoening verschaffen, zeker wanneer snel
en indringend wordt gerectificeerd.8 Hierdoor zal de benadeelde misschien genegen

zijn de zaak verder maar te laten zitten, waardoor het geschil efficient zou zijn
afgedaan, hetgeen ook in het voordeel is van de pers.
In dit hoofdstuk zet ik eerstop een rij hoe het geldende recht luidt ten aanzien
van de grondslag van een tot rectificatie strekkende vordering, en ga ik na ofhieraan
misschien iets zou kunnen worden verbeterd (par. 2).Vervolgens onderzoek ik
in hoeverre de regels met betrekking tot de eis dat voldoende belang bij de
vordering moet bestaan, zouden kunnen worden vereenvoudigd (par. 3). Ditzelfde
doe ik voor de regels terzake de inhoud, vorm en plaats van de rectificatie, waarbij
ook wordt betrokken dat de rechtzetting voldoende indringend geschiedt (par. 4).
5

6

7

8
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een rectificatie is een beperking in de zin van art. 10 lid 2 EVRM, zodat de
proportionaliteitsafweging dient plaats te vinden. Zie HR 2 I oktober 1994, NJ 1996, 346 (Rails)
en HR 2 februari 1990, NJ 1991, 291 (Goeree). Vanwege het belang van dc vrijheid van
meningsuiting mag het persorgaan niet worden verplicht een mening te uiten die de zijne niet is,
noch mag hij worden verplicht tot excuses of spijtbetuigingen. Zie Van Nispen (Onrechimatige
Daad/), art. 6:167 BW, aant. 8; Schuijt (Onrechtmatige Daad VIr),aant. 184, beide onder verwijzing
naar jurisprudentie. Een verbod om commentaar op de rectificatie te geven is in beginsel w61
toegestaan, mits niet te ruim geformuleerd en 66nmalig. Zie HR 2 februari 1990, NJ 1991,291
(Goeree); Van Nispen (Onrechtmatige Daad 4, art. 6:161 BW, aant. 19; Bulk 1998, p. 202-206,
beide onder verwijzing naar literatuur en jurisprudentie.
Art. I van de Gedragscode van Bordeaux ( 1954) luidt 'Eerbied voor waarheid en voor het recht
van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist'. Art. 5 van deze code bepaalt
vervolgens dat een journalist 'bereid zal zunelke verstrekte informatic die schadelijk onnauwkeurig
blijkt, op royale wijze recht te zetten'. Zie virtmed.fg.hvu.nl/doc/bordeaux-nl.html.
Zelfs is mogelijk dat een rectificatie de schade vergroot. Zie hierover hoofdstuk 2, par. 2.2 en
Stappers 1989 Overigens strekt een rectificatic volgens de Hoge Raad tot beperking van de schade
en (gedeeltelijke) compensatie. Zie HR 2 februari 1990, NJ 1991,291
(Goeree).
Wellicht iseen idee(nog eens) empirisch te onderzoeken of-en zoja in welke mate - een rectificatie
feiten werkelijk rechtzet en/ofeen genoegdoeningseffect heeft.

Het opleggen van
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Vervolgens ga ik na of het wellicht wenselijk zou zijn om een recht van antwoord
in te voeren (par. 5). Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting en conclusies
(par. 6). In deze paragraaf beoordeel ik de voorgestelde verbeter-opties mede in
het licht van de probleemstellingvan dit boek, namelijk de mate waarin ze enerzijds
de toegang tot het recht verbeteren, terwijl ze anderzijds de persvrijheid zo min

mogelijk belemmeren, en de overheid niet al te veel kosten.

2

Grondslag rectificatie

2.1

Inleiding

Een benadeelde heeft recht op een rectificatie als op onrechtmatige wijze zijn belang
is geschonden,9 bijvoorbeeld zijn reputatie, imago'o ofprivacy." De onrechtmatigheid kan er onder andere uit bestaan dat de bewering onvoldoende door feiten werd

gestaafd, het waardeoordeel onnodig grievend is, dan wel de gepubliceerde feiten
of afbeeldingen zo intiem zijn dat inbreuk wordt gemaakt op privacy.12 Het is niet
noodzakelijk dat het gehele bericht niet klopt, ook de onjuistheid van bijvoorbeeld
enkel de kop kan leiden tot een verplichting om te rectificeren. 13

Bij een rechtzetting van de feiten - de rectificatie in de eigenlijke zin van
het woord - kan een onderscheid worden gemaakt tussen een onjuiste of door
onvolledigheid misleidende mededeling (art. 6:167BW),14 dan wel een mededeling
waarvan de juistheid onvoldoende vaststaat (art. 6:162 BW):5 Het kort geding
biedt geen gelegenheid voor een uitgebreid feitenonderzoek, zodat de rechter in
een dergelijke procedure vaak niet verder komt dan te constateren dat onvoldoende
aannemelijk is geworden dat de bewering klopt. Aangezien de rectificatieprocedures veelal in kort geding worden gevoerd, zijn de meeste rechtzettingen
dus gebaseerd op art. 6:162 BW.

9
10

11

12
13

14

15

Tot welk oordeel de rechter komt aan de hand van de gebruike'Uke belangenafweging.
Denk aan Youp van 't Hek wiens imago werd geschaad doordat de indruk gewekt dat hij had

meegewerkt aan een interview in een entertainmentblad. Zie pres. rechtbank Haarlem 25 maart
1991, KG 1992, 133. Of aan Caroline Tensen die als echtbreekster werd afgeschilderd. Zie vzr.
rechtbank Amsterdam 11 november 2004, Mediaforum 2005-1, nr. 3 (Jensen/Story)
Denk aan de verklaring die Shownieuws en Priva moesten afleggen naar aanleiding van het tonen
van het gestolen beeldmateriaal van Willem Alexander en Maxima.Zie rechtbank Amsterdam 20
april 2005. UN AT4199 (1+7/lem Alexander en Maxima/SBS 6); rechtbank Amsterdam 20 april
1005, Mediaforum 2005-5,p. 198 (Willem Alexander en Maxima/De Telegraah. Over de beperkte
werking van een rectificatie bij schending van de privacy, zie Korthals Altes 1989.
Voor een vollediger overzicht van de verschillende soorten genoegdoening in de vorm van een
publicatie, zie Schuijt 1989, p. 13-16.
Pres. rechtbank Amsterdam 25 september, KG 1986,441.
Van Nispen (Onrechtmatige Daad 1), art. 6: 167 BW, aant. 1 -33
Bulk 1998, p. 193; Schuut 1989a, p. 13
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2.2

Risicoverplichting lot rectificatie bij onjuiste berichtgeving

De toewijzing van een rectificatie wordt dus meestal gebaseerd op het oordeel
dat het persorgaan bij het publiceren onrechtmatig heeft gehandeld. Soms baseert
de rechter de rectificatie echter nietop de onrechtmatigheid van de publicatie, maar
op de gedachte dat het onrechtmatig zou zijn om een onjuist bericht niet te
corrigeren.16 De redenering is in zo'n geval dat een persorgaan dat door een onjuist
bericht een ander beschadigt ofdreigt te beschadigen, gehouden is aan die situatie
een einde te maken. 17

Voorzover niet reeds het geval, is wellicht een idee dat de rechter die meent
dat een publicatie niet onrechtmatig is, in het vervolg standaard zou onderzoeken
of de rectificatie misschien moet worden toegewezen op grond van de gedachte
dat het onrechtmatig is om een onjuist bericht te handhaven:8 Constateert de rechter
dat een bewering niet klopt ofter zitting onvoldoende kan worden hard gemaakt,
dan zou hij de rectificatie dus in beginsel toewijzen, ook als het persorgaan ten
aanzien van het oorspronkelijke bericht geen verwijt valt te maken. 19
Een dergelijk uitgangspunt zou mede kunnen worden gebaseerd op het feit
dat er wel wat valt te zeggen voor een risicoaansprakelijkheid van de media voor
onjuiste berichtgeving.20 Vanwege de vrijheid van meningsuiting gaat een algehele
risicoaansprakelijkheid uiteraard te ver, maar een beperkte vorm in de zin dat
onjuiste berichtgeving hoe dan ook moet worden rechtgezet is wellicht verantwoord.
Daar komt nog eens bij dat het rectificeren van onjuiste berichten niet alleen een
individueel maar ook algemeen belang dient, terwijl de journalistieke ethiek de
rectificatie eveneens hoog in het vaandel lijkt te voeren (par. 1).
Overigens lijkt een benadeelde die rectificatie wenst van een niet verwijtbaar tot
stand gekomen bericht, op het eerste gezicht ook een beroep te kunnen doen op
art. 6:167 BW lid 2. Bij nader inzien blijkt hij echter weinig aan deze bepaling
te hebben. Om te beginnen kan de benadeelde zich enkel op dit artikel beroepen,
wanneer hij kan bewijzen dat het bericht onjuist is, of door onvolledigheid
misleidend. Dergelijk bewijs zal de benadeelde maar zelden kunnen leveren, zeker
in de kort geding procedure.

16

17
18
19

20
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HR 24 juni 1983, NJ 1984, 801 (GemeenteraadslidX), Rb. Rotterdam 18 mei 1984, NJ 1985,410,
Hof Amsterdam 18 april 1974, NJ 1974,529.
Langemeuer 1938, p. 469; Bloembergen 1964, p 341-343, Van Nispen 1978, nrs. 64,65 en 70;
Van Nispen (Onrechtmatige Daad 0, art. 6: 167 BW, aant. 7.
Daartoe is uiteraard weI noodzakelijk dat de benadeelde zijn vordering (mede) op deze grondslag
baseert.
Een derge'Uke situatie zou zich bijvoorbeeld voor kunnen doen wanneer het persorgaan op het
moment van publicatie uit mocht gaan van de juistheid van de bewering, maar de benadeelde ter

terechtzitting met ontlastend materiaal komt.
Hoofdstuk 4, par. 4.3.
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Daarbij lijkt art. 6:167 BW gezien zijn redactie uit te gaan van een onrechtmatig totstandgekomen bericht. Klopt deze lezing, dan biedt het artikel dus geen
grondslag voor een rectificatieplicht wanneer geen fuuten zijn gemaakt. Een
dergelijke uitleg van deze bepaling lijkt ook te volgen uit de parlementaire
geschiedenis. Hieruit blijkt immers dat de aansprakelijkheid van een persorgaan
dat niet verwijtbaar heeft gehandeld met namebedoeld is voorhetgeval de schrijver
van het bericht onbekend of onbereikbaar is, of wegens insolventie niet tot
rectificatie valt te dwingen, dan wei het persorgaan weigert aan rectificatie mee
te werken.21 Lid 3 - dat de mogelijkheid geeft om de kosten van de rectificatie en
de procedure ten laste van de benadeelde te brengen - zou ook vooral zijn bedoeld

om te voorkomen dat enkel het persorgaan wordt aangesproken, terwijl de schrijver

buiten de procedure wordt gelaten.
Overigens geeft lid 3 nog een extra reden waarom de benadeelde niets aan
de bepaling lijkt te hebben. Doet de benadeelde een beroep op lid 2, dan loopt hij
het risico de kosten van de rectificatie en de proceskosten van het aangesproken
persorgaan te moeten voldoen.

Uiteraard zou de plichttot rectificatie enkel bestaan wanneer werkelijk een belang
van de benadeelde is geschonden, denk vooral aan zijn reputatie. Hiervan is niet
snel sprake wanneer de onjuistheid enkel een onbelangrijk detail betreft.22 Heeft

hetpersorgaan de benadeelde voldoende tijd gegeven commentaar op het bewuste

artikel te geven, maar heeft de benadeelde zulks geweigerd, dan lijkt een beroep
op de risicoverplichting ook niet terecht.
2.3

Wat te doen met overgenomen berichtgeving?

De schadelijkheid van een bericht blijft soms niet beperkt totde verspreiding onder
de afnemers van het desbetreffende persorgaan. Een enkele keer nemen andere
media de mededeling klakkeloos over, waardoorde schade nogeens wordt vergroot.
De benadeelde heeft er dus belang bij dat het onjuiste bericht ook door deze media

wordt rechtgezet.
Vaak zullen media die een bericht overnemen niet onrechtmatig handelen,
aangezien zij in beginsel mogen uitgaan van de juistheid van hetgeen een ander
persorgaan bericht.23 De rectificatie zal in de regel dus niet kunnen worden
gebaseerd op de onrechtmatigheid van de openbaarmaking. De argumenten uit
de vorige paragraaf voor het aannemen van een risicoverplichting, lijken echter
ook op te gaan voor de overnemende media. Doordat deze medianiet hebben geput

21

22

23

Parl. gesch. boek 6, p. 669. Een insolvente schrijver is mogeluk ongevoelig voor dwangsommen.
Vgl. hof Amsterdam 15 juli 1993, Mediaforum 1993-9, p. 80; hof Amsterdam 26 januari 1995,
NJ 1996, 204; hof Amsterdam 17 maart 1997, Mediaforum 1997-6 p. 86. Overigens moet daarbij
niet alleen gekcken worden naar de feiten op zich, maar ook naar hun onderlinge samenhang, en
de tussen de feiten gelegde ofgesuggereerde verbanden, alsmede de daaraan uitdrukkelijk ofimpliciet
verbonden gevolgtrekkingen. Zie pres. rechtbank Utrecht 3 november 2000, LJN AA8110.
Schuijt (Onrechtmatige Daad FLO, aant. 45, onder verwijzing naar jurisprudentie.
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uit eigen onderzoek, valt voor hen misschien zelfs meer te zeggen voor een
risicoaansprakelijkheid.
Wanneerook de overnemende mediarectificatieplichtig zouden zijn, bestaat
de mogelijkheid dat de benadeelde enkel hen aanspreekt, en niet het persorgaan
dat de bewering in omloop bracht. Een dergelijke gang van zaken lijkt ongewenst,
aangezien de mediadie hetbericht overnamen nietbeschikken over de informatie
waarop het bericht is gebaseerd, terwijl ze hiervoorook niet primair verantwoordelijk zijn. Het lijkt daarom logisch de benadeelde te verplichten eerst het persorgaan
aan te spreken dat met de primeur kwam. Blijkt deze bereid tot rectificatie, dan
zou de benadeelde zich met bewijs hiervan kunnen richten tot de overnemende
media, en hen verzoeken om ook te rectificeren. Bij een weigering zou het de
benadeelde vrij staan hen via de rechter tot rectificatie te dwingen.
Is het persorgaan dat met de primeur kwam niet bereid tot rectificatie, dan
zou de benadeelde hem kunnen dagvaarden. De overnemende media zou kunnen
worden voorgelegd zich bij voorbaat neer te leggen bij de uitspraak van de
president, dan wel mee te procederen. Kiest een medium voor het eerste, en krijgt
de benadeelde gelijk, dan zou hij dus ook zijn gehouden tot rectificatie. De
benadeelde heeft hiervoor weliswaar geen titel, maar er is wel een contractuele
gebondenheid. Een beetje fatsoenlijk medium zal de afspraak vast nakomen, al
is het maar omdat de benadeelde bij een weigering gemakkelijk alsnog een titel
kan verkrijgen. Gaat het persorgaan tegen de uitspraak in hoger beroep, dan schort
zulks de rectificatieplicht van de overnemende media op, tenzij de uitspraak
uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.
Soms nemen media die een bericht kopieren - meer dan in het oorspronkelijke
bericht - het verweer van de benadeelde mee. De vraag rijst of ook in zo'n geval
een rectificatieplicht zou moeten gelden, aangezien het bericht direct is afgezwakt
en genuanceerd. Hoewel voor een dergelijke redenering wel iets valt te zeggen,
heeft de lezerdoor kennisname van de oorspronkelijke bewering wei een bepaalde
indruk van benadeelde gekregen. Deze indruk wordt maar zelden volledig
weggenomen door de ontkenning of nuancering van de benadeelde, ook wanneer
deze er direct bij wordt vermeld. Het blijft immers zijn woord tegenover het woord
van het persorgaan. Derhalve lijkt hoe dan ook zinvol de lezers van het overnemende medium op de hoogte te stellen van de eventuele intrekking van de bewering
door het desbetreffende persorgaan, dan wel de door de rechter opgelegde
rectificatie.
Het overnemen van een onjuist bericht zal de schade van de benadeelde soms
vergroten. In het volgende hoofdstuk sta ik uitvoerig stil bij de vraag hoe dit
eventueel zou kunnen worden opgelost.24 Mijn conclusie aldaar is dat het persorgaan
dat met de primeur kwam in beginsel voor de extra schade moet opdraaien. De
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voornaamste reden hiervoor is dat het overnemen van dergelijke berichten voor
hem vaak voorzienbaar zal zijn. De overnemende media zouden wat mij betreft
vrijuit gaan, om een verkillend effect te voorkomen op de snelheid waarmee
belangrijke berichten verder worden verspreid. De benadeelde lijkt hierdoor
nauwelijks geschaad, omdat hij het persorgaan dat met de primeur kwam kan
aanspreken.

2.4

Gegendarstellung ofweerwoord

Een persorgaan wordt in plaats van een rectificatie soms ook veroordeeld tot een
Gegendarstellung of weerwoord (ook wel: het recht van antwoord of droit de
rdponse).25 Kenmerk van deze geboden is dat de ene uiting tegenover de andere

wordt ingezet, terwijl de waarheid in het midden blijft. De Gegendarstellung ziet
in beginsel enkel op feiten, terwijl het weerwoord ook betrekking kan hebben op
waardeoordelen. De grondslag voor deze geboden is vaak dat de publicatie - al
dan niet door onvolledigheid onjuist en/ofsuggestiefwas.26 Voor een toewijzing
van dit soort geboden is niet noodzakelijk dat het oorspronkelijke bericht
onrechtmatig was. Zo overwoog het hof te Leeuwarden dat ook wanneer niet
onrechtmatig is gehandeld het persorgaan soms verplicht is een 'verhelderende
-

verklaring' van de benadeelde te plaatsen, namelijk wanneer deze een groot belang
27
heeft bij het voorkomen ofwegnemen van onvoorziene effecten van de publicatie.
In de zaak Essing/De Telegraqfvormde de instandhouding en bevordering van
negatieve beeldvorming voldoende grondslag voor een weerwoord.28
In deze uitspraak werd de benadeelde in een reeks artikelen beschuldigd van minder
zorgvuldige praktijken bij fondswerving voor een liefdadigheidsactie. De rechter
overwoog: 'Een rectificatie kan slechts ten doel hebben een onjuiste ofonvolledige
mededeling te verbeteren of aan te vullen. In het onderhavige gevalis sprake van
een artikel dat niet los kan worden gezien van de publicaties die eraan vooraf zijn

gegaan en dat als gevolg daarvan naast weerlegbare onjuistheden of kenbare
onvolledigheden een negatieve beeldvorming omtrent eisers in stand houdt en
bevordert, welke dooreen rectificatie niet en dooreen authentieke reactie van eisers
wei te hunnen gunste kan worden bernvloed.'

25

26

27

28

Bulk 1998, p. 185-196, Schuut 1989a, p. 14/15, De Meij 1982, p 76-82; Dommering 1987, Schuut
(Onrechtmatige Daad VII'), aant. 184.
Pres. rechtbank Den Bosch 22 september 1978, NJ 1980, 259; pres. rechtbank Amsterdam 30
december 1986, KG 1987,40.
Hof Lecuwaarden 5 april 1995, Mediaforum 1995-11/12, p. 126. Overigens doet deze overweging
natuurlijk denken aan de redenering op grond waarvan een rectificatieplicht zou kunnen worden
aangenomen in het geval het persorgaan bij de publicatic niet onrechtmatig heeft gehandeld, maar
het bericht onjuist blukt te zijn (par. 2.2).
Rechtbank Amsterdam 3 augustus 1979 (niet gepubliceerd), vermeld in De Meu 1982, p. 77/78
en Schuilt (Onrechtmatig Daad

VII'),

aant.

184
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Recent wees de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam een soort
tussenvorm toe van een rectificatie en een weerwoord.29 Het ging om een
benadeelde die niet op voorhand was gehoord, terwijl dit wel had gemoeten. De
rechter overwoog dat weliswaar geen sprake was van onjuistheden in de zin van
art. 6:167 BW, maardat de publicaties- wanneerdebenadeelde w61 was gehoord waarschijnlijk wezenlijk anders hadden geluid, met name evenwichtiger. Vervolgens
werd de desbetreffende krant veroordeeld tot plaatsing van een dienovereenkomstige
verklaring, waarin vooral werd benadrukt dat onzorgvuldig was geweest tot
publicatie overte gaan zonder de benadeelde te horen, met name omdat de artikelen

grotendeels waren gebaseerd op geruchten en anonieme bronnen.
Hoewel de benadeelde vast tevreden zal zijn geweest met dit vonnis, komt
bij lezing hiervan wei de gedachte op dat hij mogelijk graag in de gelegenheid
was gesteld het weerwoord alsnog te formuleren, en op te nemen in de krant. Voor
de rechter deed zich het probleem voordat zulks niet was gevorderd,30 maar wellicht
had dit kunnen worden verholpen met de redenering dat wie het meerdere vordert,
wordt verondersteld ook het mindere te vorderen:' Ter voorkoming van het
toewijzen van een ongewenste vordering, had de rechter misschien nog even aan
de benadeelde kunnen vragen of de veronderstelling klopte. Een dergelijke
handelwijze past wellicht ook bij de actievere rol die tegenwoordig aan de rechter
wordt toebedeeld (en dus niet in strijd met het beginsel van de partij-autonomie).
Overigens lijkt deze eventuele gang van zaken enkel voor de hand te liggen wanneer
sprake is van een evidente strijd met hoor en wederhoor, zoals hier het geval was.
In paragraaf6 wordt ingegaan op de vraag of wenselijk is dat benadeelden zonder gerechtelijke tussenkomst - aanspraak maken op een recht van antwoord.
In die paragraaf zal ik ook terugkomen op het bovenstaande, en (verder) ingaan
op de vraagofmisschien wenselijk is datde rechter vaker een weerwoord toewijst.

3

Voldoende belang

3.1

Inleiding

Voor toewijzing van een vordering tot rectificatie is niet alleen vereist dat het
persorgaan onrechtmatig heeft gehandeld,32 ook is noodzakelijk dat de benadeelde
voldoende belang heeft bij toewijzing van de vordering (art. 3:303 BW):3 Hoewel
29
30
31

32
33

Vzr rechtbank Amsterdam 28 juli 2005, Mediaforum 2005-9, nr. 28.
Tenminste volgens de verkorte weergave van het gevorderde in het gepubliceerde vonnis.
Snijders, Ynzonides & Meijer 2002, nr. 48.
Of dat het persorgaan weigert een schadelijke onjuistheid recht te zetten, aldus par. 2.2.
Overigens heeft de rechter - zelfs als aan alle vereisten is voldaan - een discretionaire bevoegdheid

om rectificatie

te

weigeren. Zie HR

(Faunabescherming/Jagersvereniging)
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in het algemeen wordt verondersteld dat degene die een zaak aanhangig maakt
daarbij kennelijk voldoende belang heeft,34 worden rectificaties soms om die reden
afgewezen.35 Aangezien mijn streven is de regels op dit terrein zoveel mogelijk
te vereenvoudigen, zet ik hierna op een rij welke factoren meespelen bij de vraag
of voldoende belang bestaat bij een rectificatie,36 en ga ik na of wellicht factoren

kunnen worden geschrapt.
3.2

Tijdsverloop

Een eerste factordie wel eens leidt tot afwijzing van de vordering is het tijdsverloop
tussen de publicatie en het moment waarop de rectificatie-actie wordt ingesteld.
Wanneer te veel tijd is verstreken schiet de rectificatie haar doel voorbij, aldus
soms de rechter.37 Het onderwerp is dan immers niet meer actueel en vaak is een

deel van het publiek de mededeling alweer vergeten. Hoeveel tijd mag verstrijken
hangt af van de omstandigheden van het geval.38 Wil de benadeelde een bericht
in een maandblad rectificeren, dan mag hij meer tijd nemen dan bij een bericht
in de krant. Ook staat de rechter een langere termijn toe, wanneer naar aanleiding
39
van het bericht een publieke discussie is ontstaan.
In de jurisprudentie met betrekking tot het tijdsverloop valt op dat vooral

wordt gefocust op 66n doel van de rectificatie, namelijk de rechtzetting van de
goede naam in brede kring. Dit belang lijkt met het verstijken van de tijd inderdaad
steeds minder te worden. Een rectificatie dient echter ook andere doelen, zoals
persoonlijk eerherstel en rechtzetting van de goede naam in kleine kring, denk
aan de (toekomstige) werkgever, klanten, vrienden, enzovoorts. Voor herstel van
het eigenbeeld lijkt het nooit te laat, evenmin als herstel van de goede naam in

36

Jongbloed (Fermogensrecht), art. 3:303 BW, aant. 6.
Bulk 1998, p. 214-220, onder verwijzing naar jurisprudentie. Overigens gaat de overweging of
sprake is van voldoende belang ook wel eens op in de algehele belangenafweging, Zie Van Nispen
(Onrechtmatige DaadI), art. 6:167 BW, aant. 16 en 17; Schuijt (Onrechtmatige Daad FID, aant.
66, beide onder verwijzing naar jurisprudentie.
Zoals gebruikelijk gaathet soms om een combinatie van factoren. Zie bijvoorbeeld pres. rechtbank

37

Amsterdam 11 januari 1993, KG 1993, 73.
Pres. rechtbank Breda 7 december 1987, KG 1988, 12; pres. rechtbank Amsterdam 26 november

34
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1992, Mediaforum 1993-1, p.

38

39

15, hof Den Bosch 28 januari 1997, KG 1997,95; Vzr. rechtbank

Amsterdam 4 mei 2005, Mediaforum 2005-7/8, nr. 25.
Hof Amsterdam 15 december 1976, NJ 1978, 40; pres. rechtbank Rotterdam 24 april 1989,
Informatierecht/AMI 1990, p. 3 1 ; hofAmsterdam 13 september 1990, NJ 1991, 334(Stuart/Ni€uwe
Revu en Veronica).
Overigens kan het verstrijken van tijd de benadeelde ook voor een procesrechtelijk probleem stellen,
namelijk dat onvoldoende spoedeisend belang bestaat bij een voorlopige voorziening (art. 254 Rv).
Zie bijvoorbeeld pres. rechtbank Breda 7 december 1987, KG 1988, 12. Per arrondissement kan
nogal verschillen hoe de voorlopige voorzieningenrechter met de eis van het spoedeisend belang
omgaat. Uit hoofde van rechtseenheid zou wellicht goed zijn wanneer alle voorzieningenrechters
wat dit betreft ten lijn zouden trekken, en een tot rectificatie strekkende vordering per definitie
als spoedeisend zouden bestempelen
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de kleine kring.40 Daarbij vervult de rectificatie een genoegdoeningsfunctie door

de erkenning van het gelijk van de benadeelde (vgl. art. 6:106 BW). Wanneer deze
andere doelen in de belangenafweging worden betrokken, lijkt het verstrijken van
41
de tijd niet snel te leiden tot de conclusie dat een belang bij rectificatie ontbreekt.
Tegen dit standpunt valt aan te voeren dat de andere doelen ook zouden

kunnen worden bereikt door een verklaring voor recht ofschadevergoeding, maar

deze redenering gaat slechts ten dele op. Zo is het naar buiten toe blijkende gelijk
middels de rectificatie wellicht beter voor de eigenwaarde en het gevoel van

erkenning, dan de enkele overweging van de rechter in een vonnis. De benadeelde
is immers ten onrechte publiekelijk aan de schandpaal genageld, zodat wellicht
vaak de behoefte zal bestaan dat deze fout ook publiekelijk wordt rechtgezet. Dat
de 6dn er langer over doet dan de ander om tot actie overte gaan, lijkt onvoldoende
reden om hem dit recht te ontzeggen.42 Dit geldt des te meer daar het persorgaan
de benadeelde door de onjuiste publicatie met deze moeilijkheid heeft opgezadeld.

Tot slot ligt voor de hand dat een rectificatie in de kranteen werkgeverofeen klant
meer zegt dan een gerechtelijke uitspraak.
Vordert een benadeelde zowel schadevergoeding als rectificatie, terwijl de
openbaarmaking dateert van enige tijd geleden, dan zou de rechter misschien in
zijn vonnis kunnen bepalen dat de benadeelde kan kiezen tussen een zeker bedrag

aan schadevergoeding, of minder schadevergoeding in combinatie met een
rectificatie.
Al met al lijkt dus verantwoord de factor tijdsverloop te schrappen, dan wei
deze factor slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen te laten leiden tot een afwijzing
van de rectificatievordering.
3.3

Rectificatie vergroot de schade

Een andere factor die er een enkele keer toe leidt dat de benadeelde onvoldoende
belang heeft bij zijn vordering, is dat de rectificatie de zaak opnieuw oprakelt.
Soms zal hierdoor de schade eerder worden vergroot dan beperkt.43 Dit geldt des

40
41

42
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Mocht de rectificatie in de kleine kring niet worden opgepikt, dan zou de benadeelde kopieen van
de rectificatie kunnen verstrekken
Overigens lijktniet noodzakelijk dat een benadeelde stelt met de rectificatie mede deze doelen na
te streven, aangezien dit als een feit van algemene bekendheid zou kunnen worden beschouwd.
Sommigen zullen buvoorbeeld vaker met dit bijltje hebben gehakt dan anderen, en dus beter weten
wat te doen en gemakkeluker tot een beslissing kunnen komen. Soms zal de benadeelde pas na
verloop van tijd bemerken dat hij een rectificatie wil, bijvoorbeeld omdat hij deze behoefte eerst
heeft onkend ('lk trek me niets aan van wat ze schruven') en pas na verloop van tud erkent dat
het bericht hem toch heeft gestoord. Ook minder assertieve benadeelden doen er wellicht langer
over om lot actie over te gaan
Pres. rechtbank Amsterdam 18 oktober 1984, KG 1984, 320; pres. rechtbank Groningen 6 oktober
1994, KG 1994, 461. Overigensging het in beide gevallen om derden die via de mediamededelingen
hadden gedaan. Voor hen zou het realiseren van een rectificatie natuurlijk ingrijpender zijn dan
voor een persorgaan. Wellicht speelde dit ook een rol.

De rectificatie en het recht van antwoord
te meer wanneer de rectificatie omjuist en volledigtezijn- aanvullende informatie
-

over de benadeelde zou moeten bevatten, die schadelijk is.44
Wat betreft de mogelijk negatieve gevolgen van het herhalen van het
onrechtmatige deel van de publicatie, geldt wederom dat enkel aan de rechtzetting
van de goede naam in de brede kring is gedacht. De andere doelen - persoonlijk
eerherstel, rechtzetting in kleine kring en genoegdoening - lijken niet te worden
geschaad doordat de zaak weer even in de belangstelling staat. De rechter zou er
wellicht vanuit kunnen gaan dat de benadeelde het oprakelen van de zaak kennelijk
voor lief neemt, en deze keuze kunnen respecteren.
De zaak ligt gecompliceerder wanneerde rectificatie aanvullende informatie
zoumoeten bevatten, die mogelijk schadelijk is. De benadeelde zal hierniet altijd
op bedacht zijn. Daarom zou de rechter de benadeelde in een dergelijk geval
wellicht op voorhand kunnen waarschuwen. Wil de benadeelde de zaak toch
doorzetten, dan lijkt er niets optegen ook deze keuze te respecteren, en de vordering
toe te wijzen. Een benadeelde die vervolgens de resterende schade claimt, kan
echter wel tegenworpen krijgen de schade deels zelf te hebben veroorzaakt (art.

6:101 BW).
3.4

Vrijwillige rectificatie

De vraag of voldoende belang bestaat bij een rechtzetting speelt natuurlijk met
name in het geval at vrijwillig is gerectificeerd. Voegt de gevorderde rectificatie
weinig of niets toe aan een reeds geplaatste, dan wijst de rechter deze regelmatig
af.45 Heeft de gevorderde rectificatie echter een eigen schadevergoedend of
beperkend effect, dan bestaat wel een belang bij plaatsing. Aan de vrijwillige
rectificatie worden niet alleen inhoudelijke eisen gesteld, ook wat betreft vorm
en plaats moet de vrij willige rectificatie als zodanig herkenbaar zijn en voldoende

44

Pres. rechtbank Amsterdam 19 april 1989, KG 1989, 209; pres. rechtbank Amsterdam 6 augustus

45

Mediqforum 1993-1, p. 12; pres. rechtbank Rotterdam
29 april 1993, Mediaforum 1993-9, p. 84; pres. rechtbank Rotterdam 5 oktober 1995, Mediaforum
1995-11/12, p 131; pres. rechtbank Amsterdam 4 december 1997, KG 1998, 26; pres. rechtbank
Maastricht 28 januari 1998, KG 1998; hof Den Bosch 20 april 1998, KG 1998, 185.

1992, KG 1992, 269;

pres.

rechtbank Amsterdam 21 januari 1993, KG

1993, 73.

Pres. rechtbank Amsterdam 26 november 1992,
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genoegdoeningbieden.46 Een (aangeboden) weerwoord ontneemtde ene keer wel

het belang bij de rectificatie,47 de andere keer niet. 48
Wat betreft de vrijwillige rectificatie lijkt logisch de lijn van de huidige
jurisprudentie voort te zetten. Hierna worden de geldende regels met betrekking
tot inhoud, vorm en plaats van de rectificatie op een rij gezet, en enkele voorstellen
tot verduidelijking gedaan (par. 4). Heeft het persorgaan conform deze eventuele
regels gerectificeerd, dan zou de kous daarmee wellicht af kunnen zijn. Is niet
conform deze regels gerectificeerd, dan lijkt voor de hand te liggen dat opnieuw
moet worden gerectificeerd.
Heeft het persorgaan enkel meegewerkt aan plaatsing van een weerwoord
(achteraf), dan ligt de zaak anders. Een weerwoord zet de feiten immers niet recht,
maar stelt het standpunt van de benadeelde tegenover dat van het persorgaan.
Hierdoor blijft onduidelijk ofvoor de feiten eigenlijk wel voldoende bewijs bestaat.
Daarom heeft de benadeelde belang bij een rectificatie waarin ofwel hetpersorgaan
de eigen beweringen terugneemt, ofwel een rechter verklaart dat de beweringen
onvoldoende zijn hardgemaakt. Ten aanzien van een waardeoordeel lijkt een
weerwoord eerder adequaat, hoewel soms nog een belang zal bestaan bij een
verklaring van de rechter dat het waardeoordeel onnodig grievend was.
3.5

Publieke belangstelling voor de zaak

Een enkele keer oordeelt de rechter dat de benadeelde geen belang heeft bij de
rectificatie, doordat de zaak in de publieke belangstelling staat.49 Dit doet zich
met name voor wanneer de procedure waarbij de rectificatie wordt gevorderd, de
aandacht heeft getrokken. Bij procedures tegen de pers gaat deze redenering echter
niet snel op. De rechter overwoog als reactie op een dergelijk verweer zelfs eens
dat een benadeelde hoe dan ook belang heeft bij rectificatie in hetzelfde medium,
met een ondubbelzinnig afkeurend oordeel van de rechter.50 Bij deze lijn sluit ik

mij volledig aan.

46

47

Pres. rechtbank Groningen 8 maart 1996, KG 1996, 134; pres. rechtbank Den Haag 27 juni 1975,
NJ 1976,216; hof Amsterdam 20 oktober 1988, KG 1988, 428; hof Amsterdam 20 oktober 1988,
NJ 1989, 724, pres. rechtbank Amsterdam 1 3 j un i 1996,KG 1996, 214; pres, rechtbank Amsterdam
17 oktober 1996, Mediaforum 1996- 11/12, p. 148, hof Amsterdam 20 maart 1997, Mediaforum
1997-6, p. 88.
Al dan niet in de vorm van een ingezonden brief of tezamen met andere omstandigheden, zie hof
Amsterdam 8 september 1983, N./ 1984,725; pres. rechtbank Amsterdam 21 januari 1993, KG
1993,73; rechtbank Amsterdam 16 september 1998, N./ 1999,439, rechtbank Amsterdam 28 april
1999, Mediaforum 1999-6, nr. 29.

48

HofAmsterdam 18 april 1974, NJ 1974, 529, rechtbank Breda 9 februari 1989, NJ 1989, 24; pres.
rechtbank Middelburg20 september 1988, KG 1988, 394; hof Amsterdam 19 april 1990, N./1991,

49

Bulk 1998, p 217/218, onder verwijzing naar jurisprudentie.
Pres rechtbank Amsterdam 12 april 1984, KG 1984, 130.

99.

50
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4

Inhoud, vorm en plaats

4.1

Inhoud rectificatie

rectificatie is de rechter volledig vrij. 51
Ondanks deze grote vrijheid kent de tekst van een rectificatie vaak dezelfde
structuur. Meestal wordt eerst het onrechtmatige deel van de publicatie beschreven,
gevolgd door de vaststelling dat de (voorlopig voorzieningen) rechter heeft
geoordeeld dat dit deel onrechtmatig was, waarna een kernachtige omschrijving
waarom dit het geval was.52 Rectificaties op televisie hebben meestal een
soortgelijke inhoud,53 evenals die van een onjuiste kop.54 Wordt een rechtzetting

Bij het bepalen van

de inhoud van een

aangekondigd op de voorpagina, dan geschiedt dit vaak met een zinsnede als
'Rectificatie (naam benadeelde). Zie p.[]'. Meestal moet boven het verhaal de kop
'Rectificatie' worden geplaatst, al dan niet gevolgd door de naam van de
benadeelde. De hiervoor beschreven gebruiken lijken adequaat en eenvoudig, zodat
55
voor de hand ligt deze lijn te bestendigen.
Schuijt heeft wel eens kritiek geuit op de term rectificatie als kop.S6 Strikt genomen
heeft hij gelijk. De term past eigenlijk alleen maar wanneer is komen vast te staan
dat het bericht onjuist was, en dat is zelden het geval. Daarbij lijkt de term helemaal
ongeschikt als kop boven een "rectificatie" waarin wordt vastgesteld dat het
persorgaan een te scherp waardeoordeel heeft gebruikt, of een portretrecht heeft
geschonden. Het gebruikvan 66n term vooralle publicatie-opdrachten heeft echter
wei als voordeel dat de lezer bij deze term weet, dat daaronder steeds een bericht
volgt over iets dat ismisgegaan Deze duidelijkheid isnaarmijn oordeelte verkiezen
boven het gebruik van steeds een andere, maar weI passende term. Daar komt nog
eens bij dat de gemiddelde - niet juridisch geschoolde - lezer de term rectificatie
wellichtnieteens associeertmetonjuistheid van feiten (de dikke Van Dale vermeldt
bij de term rectificatie: 'rechtzetting, verbetering, correctie (van een fout)').
Bovendien is de term 'rectificatie' voor dit soort correcties ingeburgerd. Mocht
men van dit laatste argument niet onder de indruk zijn en vinden dat 66n term moet

51

HR 3 september 1999, NJ 1999, 718 (Faunabescherming/Jagersvereniging), Wan Nispen

52

Uitvoerig over de inhoud van

(Onrechtmatige Daad 0, art. 6: 167 BW, aant. 14 en 23.
53
54
55

56

de rectificarie: Schuijt 1989a.
Pres. rechtbank Amsterdam 21 april 1988,KG 1988, 197; vzr. rechtbank Amsterdam 30 september

2004, IJN AR3019.
Pres. rechtbank Amsterdam 25 september 1986, KG 1986, 44.
Met als enige toevoeging dat - mocht in de toekomst vaker voorkomen dat een persorgaan ook moet
rectificeren wanneer niet verwutbaar is gehandeld - de rectificatie hiervan wellicht melding zou
kunnen maken. Mocht het persorgaan hier behoefte aan hebben, dan zou het daarnaast wellicht
de gelegenheid kunnen krijgen om elders in de krant uit te leggen hoe het zo heeft kunnen lopen.
Om te voorkomen dat de benadeelde door deze uitleg opnieuw wordt beschadigd, zou de tekst van
de uitleg misschien op voorhand door dc rechter kunnen worden gecontroleerd. Er lijkt in dat geval
ook geen bezwaar tegen om de uitleg direct naast of onder de rectificatie te drukken. Wellicht zou
de uitleg zelfs in de rectificatie kunnen worden meegenomen.
Zie Schuijt 19893, p. 11/12.
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worden gebruikt die taalkundig op alle gevallen ziet, dan zou kunnen worden
gedacht aan de term 'correctie' of'fout'.

Mij is geen gepubliceerde uitspraak met een weerwoord bekend.57 Het lijkt echter
voor de hand te liggen dat ook een weerwoord zou moeten bestaan uit een korte
aanduiding van het bericht, gevolgd door de suggestie ofbeeldvorming die hiervan
uitging, waarna een beknopte samenvatting van hetgeen de benadeelde hier
tegenover stelt. In het weerwoord zou niet worden vermeld dat het oorspronkelijke
bericht onrechtmatig is, maar dat de rechter het gezien de eerdere berichtgeving
wel zo eerlijk vind dat de benadeelde de gelegenheid krijgt zijn verhaal tegenover
dat van het persorgaan te plaatsen. Boven het bericht zou de kop 'Weerwoord'
kunnen worden geplaatst.58 Voor een weerwoord zal in het algemeen meer ruimte
nodigzijn dan voor de enkele vaststellingdat feiten onjuistzijn ofniet aannemelijk
gemaakt. Een goed uitgangspunt is wellicht dat het stuk niet langer mag zijn dan
het bericht waarop wordt gereageerd, met een maximale lengte van bijvoorbeeld
1.000 woorden:9
4.2

Plaats en vorm rectifcatie

Ook bij het vaststellen van de plaats en vorm van de rectificatie geniet de rechter
een grote vrijheid.60 De jurisprudentie geeft wat dit betreft echter een minder
eenduidig beeld. In een poging hierin meer helderheid te brengen, geef ik hieronder
een eerste aanzet voor mogelijk vastere regels. Bezien vanuit het perspectief van
de benadeelde zou goed zijn wanneer de rectificatie zoveel mogelijk opvalt. De
dreiging dat bij een onjuistheid een dergelijke rectificatie zou moeten worden
geplaatst, zou echter wel eens een te sterk'chilling effect' kunnen hebben. Daarom
is wellicht verstandig wat betreft vorm en plaats van de rectificatie aansluiting
te zoeken bij de vorm en plaats van het oorspronkelijke bericht.61 Verder zou
wellicht als uitgangspunt kunnen gelden dat het 'format' van het persorgaan zo
min mogelijk geweld wordt aangedaan. Overigens lijken hardere regels met
57

58

59
60
61
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De hierboven gememoreerde uitspraak in de zaak Essing/De Telegraafis niet gepubliceerd, zodat
onbekend is of de rechter, die in deze uitspraak cen weerwoord toewees, partijen een verplichte
tekst en/of anderszins aanwijzingen had opgelegd (par. 2.4).
Aangezien geen feiten worden rechtgezet, of anderszins iets wordt gecorrigeerd, lijken de termen
rectificatic, correctie of fout niet passend, terwijl ook zinvollijkt het weerwoord van de rectificaties
te onderscheiden.
In de zaak Essing/De Telegraaf bes\oeg het weerwoord een hele krantenpagina. Een dergelijke
omvang lijkt mij - ook al werd gereageerd op meerdere artikelen - al snel overdreven,
HR 3 september 1999, NJ 1999, 718 (Faunabescherming/Jagersvereniging)·, Van Nispen
COnrechtmatige Daad b. art. 6:161 BW, aant. 14 en 23.
Overigens overweegtde rechter wei eens datjuistgeen (directe) relatic hoeft te bestaan tussen plaats,
grootte en opmaak van het oorspronkelijke bericht. Als de rectificatie maar duidelijk als zodanig
kenbaar is en door plaats, pagina en opmaak voldoende aandacht trekt. Zie onder andere: pres.
rechtbank Amsterdam 25 september 1986, KG 1986,441 ; pres. Rechtbank Groningen 8 maart 1996,
KG 1996, 134.
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betrekking tot plaats en vorm van de rectificatie mede verantwoord, omdat ze niet
de onrechtmatigheidvraag betreffen.
Wat betreft de plaats van een rectificatie bij een krant zouden wellicht de
volgende regels kunnen gelden. Een bericht op de voorpagina zou ook op deze
pagina kunnen worden gerectificeerd, wellicht zoveel mogelijk linksboven.62 Na
de voorpagina zijn kranten meestal ingedeeld in vaste rubrieken (binnenland,
buitenland, enz). Heeft een bericht in een van die rubrieken gestaan, dan zou kunnen
worden gerectificeerd op de eerste pagina van die rubriek, zoveel mogelijk
linksboven. Eventueel zou een dergelijke rectificatie kunnen worden aangekondigd
op de voorpagina. Wanneer enkel de kop van het bericht onjuist was, zouden
dezelfde regels kunnen gelden als voor een onrechtmatig bericht.61
Met betrekking tot de vorm van een rectificatie in de krant zou kunnen worden
aangesloten bij de vorm die de berichtgeving op die plek meestal heeft. Om het
bericht extra te laten opvallen, lijkt zinvol de letters vet en wellicht extra groot
afte drukken, terwijl de kop 'Rectificatie' wordt onderstreept en het bericht wordt
omrand. Als de onjuistheid een aantal keren is gepubliceerd, valt te overwegen
ook de rectificatie meermaals te plaatsen.
Voor bladen met vaste rubrieken lijkt hetzelfde regime geschikt. Werd het
oorspronkelijke bericht aangekondigd op de cover, dan zou de rectificatie hier
eveneens kunnen worden vermeld, en wel op dezelfde plaats en met dezelfde
lettergrote als de oorspronkelijke aankondiging. Werd het oorspronkelijke bericht
niet aangekondigd, dan zou bij de inhoudsopgave eventueel kunnen worden vermeld
dat een rectificatie in het blad is opgenomen, in een apart kadertje en onder

vermelding van de desbetreffende pagina.
Voor bladen zonder vaste rubrieken zou wellicht kunnen gelden dat de
rectificatie op pagina 3 wordt geplaatst. Is het artikel aangekondigd op de
voorpagina, dan zou dat voor de rectificatie eveneens kunnen geschieden.64 Dit
lijkt overdreven bij een rectificatie op pagina 3, maar niet wanneer men bedenkt
dat een deel van het publiek enkel kennis neemt van de cover.
Bij de televisie zou de rectificatie misschien kunnen worden uitgezonden
aan het begin ofeinde van het programma ofde nieuwsuitzending.65 De presentator
62

63

64

65

Tenminste wanneer berichten die linksboven staan het meest opvallen. Een opvallende plaats op

de voorpagina lukt fair, aangezien het rectificatieberichtje vaak een stuk kleiner is dan het
oorspronkelijke bericht, zodat het daardoor minder in het oog springt.
Overigens hebben sommige kranten cen vaste rubriek voorcorrecties en aanvullingen. Deze rubriek
lijkt echter minder geschikt voor rectificatic als hier bedoeld. De correcties betreffen immers vaak
onbenulligheden, zodat mogelijk maar weinig lezers deze rubriek zullen lezen.
Dat gebeurt nu soms om onverklaarbare redenen ineens niet. Zie buvoorbeeld vzr. rechtbank
Amsterdam 20 juni 2002, KG 2002, 179 (Brandsteder/Weekench. vzr. rechtbank Amsterdam 10
januari 2002, LJN AD 8052 (Koeman/Weekend)
Vgl. pres. rechtbank Amsterdam 21 april 1988, KG 1988, 197; vzr. rechtbank Amsterdam 30
september 2004, UNAR3019; rechtbank Amsterdam 20 april 2005, L/N AT4199 (WiUem Alexander
en Maxima/SBS 6). Bileen nieuwsuitzending zou de rectificatie misschien ook kunnen worden
geplaatst tussen het nieuws en het weer. Werd het oorspronkelijke bericht in verschillende
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zou de rectificatie kunnen aankondigen, waarna de tekst van de rectificatie in witte
letters tegen een zwarte achtergrond over de gehele breedte en lengte van het scherm

in beeld wordt gebracht. Afhankelijk van de lengte van de tekst zou dit beeld 30
tot 45 seconden worden getoond.66 Mocht de benadeelde dit wensen, dan zou de
rectificatie tegelijkertijd kunnen worden voorgelezen. De presentator zou het bericht
kunnen afsluiten met de mededeling dat de rectificatie valt na te lezen op de
website, onder het in beeld brengen van de vindplaats van de website. Dit laatste
lijkt zinvol omdat de rectificatie meestal een vrij precieze boodschap bevat, die
vaak niet in die 30 - 45 seconden tot de kijker zal doordringen. Werd het
onrechtmatige deel van het oorspronkelijke bericht in previews of promo's
aangekondigd, dan lijkt het logisch dat dit ook gebeurt voor de rectificatie. Wanneer
enkel de preview ofpromo onrechtmatig was, zouden dezelfde regels kunnen gelden
als voor een onrechtmatig bericht. 67

bij

Voor een rectificatie bij de radio zouden dezelfde regels kunnen gelden als
68
televisie, met dien verstande dat de rectificatie zou worden voorgelezen.

de

Van de eventuele vaste regels voorde plaats en vorm van de rectificatie zou wellicht
kunnen worden afgeweken wanneer het oorspronkelijke bericht enkel een
amusementsbelang diende en/ofhet persorgaan dejournalistieke ethiek in ernstige
mate heeft geschonden. In zo'n geval zou indringender kunnen worden gerectificeerd, zoals recent geschiedde toen een roddelblad werd veroordeeld tot een
aankondiging van de rectificatie op de voorpagina - zonder enig ander bericht -,
terwijl de rectificatie zel f de gehele pagina 3 in beslag nam. 69
Een andere factor die een uitzondering op de hoofdregel zou kunnen
rechtvaardigen is de mate waarin het bericht onwaar is, in combinatie met de mate
waarin de reputatie wordt geschonden. Denk aan een onjuist bericht over een

Kamerlid, dat deze een strafblad zou hebben. Nadeel van meerdere uitzonderingen
is echter dat onduidelijkheid ontstaat. Misschien is dus het best de uitzonderingen

te beperken tot die van de alinea hierboven.
Tegenwoordig vordert de benadeelde vaak datde rectificatie tevens op de homepage
van het persorgaan wordt geplaatst.70 Deze nevenvordering wordt meestal

66

67
68

69

70
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nieuwsbulletins herhaald, dan lijkt goed ook de rectificatie meermaals uit te zenden.
de tekst zo lang dat deze niet in ttn beeld kan worden getoond, dan zou het restant van de
rectificatic in een tweede beeld worden getoond
Net als een onjuiste kop kan ook een promo die niet klopt onrechtmatig zijn Zie rechtbank
Amsterdam 8 oktober 1997, Mediaforum 1997-11/12, p. 157. Hoewel dat in deze zaak niet werd
gevorderd, lijkt logisch dat een ook een promo - evenals een kop - kan worden gerectificeerd
Vgl. hof Amsterdam 8 januari 1970, NJ 1970, 67
Vzr. rechtbank Amsterdam 11 november 2004, Mediaforum 2005-1, nr. 3 (Tensen/Story)
Zie buvoorbeeld vzr. rechtbank Den Bosch 7 november 2003, UN AN7740 (Gay krant en
Panorama).
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toegewezen, vaak beperkt tot een periode van circa 14 dagen. Het lijkt voor de
hand te liggen deze praktijk te handhaven.

Aangezien sommige media tegenwoordig beschikken over een elektronisch
archief, is voor de benadeelde wellicht zinvol mede te vorderen dat het oorspronkelijke artikel enkel kan worden opgeroepen tezamen met de rectificatie, terwijl
deze prominent voor het artikel is geplaatst.

5

Recht van antwoord wenselijk?

In Nederland is regelmatig gediscussieerd over de al dan niet wenselijkheid van
een recht van antwoord. In de meest extreme variant komt een dergelijk recht er
op neer dat een ieder die in een perspublicatie is genoemd ofherkenbaar aangeduid
hierop kosteloos mag reageren, zondertussenkomst van de rechter.7' In een mildere
variant bestaat dit recht enkel ten aanzien van feitelijk beweringen en moet
daarnaast een belang van de betrokken persoon zijn geschonden. Het recht van
antwoord wordt beschouwd als een uitvloeisel van het beginsel van hoor en
wederhoor.
Hoewel een recht van antwoord in ons land nooit is ingevoerd, kennen een
aantal van de ons omringende landen een dergelijk recht wei, bijvoorbeeld Frankrijk
(droit de rdponse), Belgie en Duitsland (Gegendarstellung).72 Bij het aftasten van

de al dan niet geschiktheid van het recht van antwoord als verbeteroptie voor de
rechtspositie van de benadeelde, lijkt dus voor de hand te liggen rechtsvergelijkend
onderzoek te doen. Gezien het verkennende karakter van het onderhavige onderzoek
was helaas niet mogelijk dit uit te voeren. Een dergelijk onderzoek zou immers
enkel zinvol en verantwoord zijn wanneer het breed en interdisciplinair zou worden
aangepakt, bijvoorbeeld lijkt noodzakelijk ook (de verhouding tot) de andere
sancties uit de onderzochte rechtstelsels in het onderzoek te betrekken, met name
de rectificatie. Daarbij ligt voor de hand mede te onderzoeken hoe het recht van
antwoord in de praktijk werkt, vooral wie er gebruik van maken en in welke mate

de pers last heeft van dit recht.
Ofschoon zonder rechtsvergelijkend onderzoek niet verantwoord lijkt een
definitief oordeel te vellen over het recht van antwoord, is voor de voorlopige
gedachtenvorming wellicht interessant de hierover in Nederland gevoerde discussie
weer te geven. Recent zijn de argumenten pro en contra een recht van antwoord

nog eens door Bulk op een rij gezet.73 Een eerste argument voor is dat de burger
hiermee een wapen wordt gegeven dat vergelijkbaar is met het wapen waarvan
71

72
73

Mits hu anderen niet beledigt of een strafbaar feit pleegt. Zie Van Nispen (Onrechtmatige Daad
/), art. 6:167 BW, aant. 5; Bulk 1998, p. 185.
Gabriel 1994, Voorhoof 2001 en 2001b, Mochel 1995.

Bulk 1998,

p. 185-196.
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de mediazich bedienen (het beginsel van fair play). Daarbij zou het recht preventief
kunnen werken en er toe kunnen leiden dat fouten eerder vrijwillig worden

rechtgezet. Bovendien zou het onzorgvuldig zijn om over iemand te berichten,
zonder hem de gelegenheid te bieden zijn mening te publiceren. Daarbij geeft het
recht de mogelijkheid om - ook in het geval de publicatie niet onrechtmatig is het eigen verhaal tegenover dat van het persorgaan te stellen. Verder dient een
recht van antwoord het algemene belang dat het publiek alsnog juist wordt

geinformeerd of van een afwijkende opinie op de hoogte wordt gesteld
(pluralisme).74 Ook versterkt de eventuele aanspraak op een antwoord het recht
75
van vrijheid van meningsuiting van individuele burgers.
Een belangrijk argument tegen een recht van antwoord is dat het een verkillend
effect zou kunnen hebben op de persvrijheid. De mediazouden hun onbevangenheid
kunnen verliezen, en eerder afzien van publicaties vanwege de mogelijke reacties.
Daarbij zou de pers worden genoodzaakt slecht leesbare en inhoudelijk minder
sterke stukken te publiceren, terwijl zulks een negatieve invloed zou kunnen hebben
op de concurrentiepositie van media die regelmatig met dit soort verzoeken zouden
worden geconfronteerd. Bovendien zijn slecht leesbare stukken storend voor het
publiek. Voor zover het weerwoord ziet op de feiten, komt daar nog eens bij dat
de afnemer aan de hand van beide visies zel f maar moet uitzoeken wat er nou aan
de hand was. Tot slot is aangevoerd dat persorganen de bereidheid zouden hebben
om vrijwillig te rectificeren, zodat geen noodzaak zou bestaan om een recht van
antwoord in te voeren.

Hoewel de waarde hiervan betrekkelijk is vanwege het ontbreken van rechtsvergelijkend onderzoek, volgt hierna een enkele opmerking naar aanleiding van de
weergegeven argumenten. Bij de argumenten v66r een recht van antwoord valt
mij in de eerste plaats op dat zich min of meer dezel fde positieve effecten zouden
kunnen voordoen, wanneer de benadeelde aanspraak zou maken op een efficiente
en effectieve rectificatie. Een dergelijke aanspraak lijkt de benadeelde immers
in voldoende mate een gelijk wapen te geven, terwijl zij daarnaast waarschijnlijk
(voldoende) preventief zou werken. Daarbij gaat het wel erg ver om aan te nemen
dat op de pers een plicht zou rusten om het publiek van iedere afwijkende mening
op de hoogte te stellen, en individuele burgers te helpen bij de uitoefening van
hun recht van vrijheid van meningsuiting.

74

75
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Het belang van pluralisme werd ook benadrukt door de Europese Commissie voor de Rechten van
de Mens, toen zij oordeelde dat een recht van antwoord niet in strijd was met de persvroheid. Zie
ECRM 12 juli 1989, nr. 13010/87 (Ediciones Tiempo/Spanje), D&R 62,241. Verder woog mee
dat een recht van antwoord een benadeelde beschermt tegen beschadigende feiten of meningen.
Daarbij had het persorgaan de gelegenheid zijn eigen visie op de feiten nogmaals te publiceren,
aldus de Commissie.

Mochel 1995, p. 293.
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Van de contra-argumenten vind ik met name overtuigend het argument dat
een recht van antwoord te zeerop gespannen voet zou kunnen staan met de vrijheid
van meningsuiting. Dit geldt in het bijzonder wanneer de benadeelde op iedere
mening zou mogen reageren, aangezien de persvrijheid juist bestaat ten aanzien
van waardeoordelen. Maar ook wat betreft de feiten lijkt gevaarlijk wanneer de
pers haar onbevangenheid verliest, en bijvoorbeeld afziet van het aankaarten van
een misstand omdat een reactie van de benadeelde dreigt. Daar komt nog eens bij
dat - wanneer het recht van antwoord zou zijn beperkt tot de feiten - pers en
benadeelde er mogelijk regelmatig niet uit zullen komen ofde beweringen feitelijk
ofopinierend waren. In zo'n geval zou alsnog de rechter moeten worden geaddieerd
om uitsluitsel te geven, hetgeen nou juist niet de bedoeling is van een recht van
antwoord.
Bovendien is niet iedere benadeelde in staat tot het concipieren van een sterk
en leesbaar antwoord. De bevinding in Belgie is dan ook dat vooral politici,
machthebbers en vedetten van dit recht gebruik maken.76 Doorsnee burgers hebben
mogelijk dus niet zoveel aan een recht van antwoord. Voor public figures ligt dit
waarschijnlijk dus anders, maarjuist bij hen is de vraag ofeen dergelijke aanspraak
door de beugel kan, aangezien zij meer van de pers moeten gedogen.77 Het is zelfs
denkbaar dat een bepaalde politicus of machthebber op negatieve berichtgeving
steeds zo uitvoerig en vaak reageert dat de pers hem daarom maar met rust laat. 78
Daar komt nog eens bij dat public figures vaak gemakkelijk toegang hebben tot
de media, zodat zij hun verhaal toch weI wereldkundig kunnen maken, zeker bij
relletjes die henzel f betreffen.
Ook bij het argument dat onwenselijk is de pers te dwingen tot plaatsing van
slecht leesbare en inhoudelijke zwakke reacties, kan ik mij wel wat voorstellen.
Zeker in de huidige competitieve tijd kan het voor een persorgaan zeer storend
zijn wanneer onaantrekkelijke berichten moeten worden opgenomen. Uiteraard
geldt de relativering dat het met de slechte leesbaarheid van de stukken mogelijk
mee zal vallen, doordat wellicht vooral public figures van het recht gebruik zullen
maken. Het is echter niet uitgesloten dat de antwoorden van deze personen soms
een propaganda-achtig karakter zullen hebben. Ook daarop zitten de afnemers
waarschijnlijk niet te wachten.
Van het tegenargument dat de media meestal bereid zouden zijn om vrijwillig
te rectificeren, ben ik minder onder de indruk. Een dergelijke 'vrijwilligheid' zal
- lijkt mij - enkel bestaan wanneer de benadeelde een sterkere juridische positie
krijgt ten aanzien van de rectificatie.

76
77

78

Voorhoof 1992.
Terecht betoogt Schuijt dat het niet goed zou zijn als een politicus een recht op het pareren van
politieke aanvallen zou worden gegeven. Zie Schuijt 1992, p. 93
Dit zou - ik denk even heel slecht zelfs een strategic van een enkele politicus kunnen worden
-
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In aansluiting op het bovenstaande zij verder nog bedacht dat een eventuele
invoering van een recht van antwoord voor de benadeelde een aantal ongunstige
neveneffecten zou kunnen hebben. Zo zouden de pers en de rechter misschien te
soepel kunnen gaan denken over toepassing van hoor en wederhoor (op voorhand),
en het uitgangspunt dat in dan keer zo juist en volledig mogelijk wordt bericht.
De redenering zou dan zijn dat de benadeelde onjuistheden toch gemakkelijk kan

rechtzetten. Mocht zich een dergelijke ontwikkeling voordoen, dan lopen
benadeelden vaker het risico om te worden geconfronteerd met onjuiste berichtgeving, met alle nadelen van dien ('waar rook is, is vuur').
Een ander mogelijk ongunstig neveneffect is dat het niet reageren op een
publicatie kan worden uitgelegd als een erkenning. Reageren is immers heel
eenvoudig, aangezien men niet naar de rechter hoeft. Dit terwijl de benadeelde
hele valide redenen kan hebben om niette reageren, bijvoorbeeld om niet opnieuw
aandacht op de zaak te vestigen. Ook zal de benadeelde niet altijd zin hebben om
te reageren, bijvoorbeeld omdat de kwestie hem emotioneel aangrijpt ofzijn hoofd
er gewoon niet naar staat.
Daarbij zou het antwoord de schade in sommige gevallen kunnen vergroten.
Het persorgaan kan immers niet snel het recht worden ontzegd op het antwoord
te reageren. Er bestaat dus altijd het risico dat het antwoord direct vergezeld gaat
van vernietigend commentaar, of commentaar waarbij de benadeelde belachelijk
wordt gemaakt. Met name een doorsnee burger met een slecht geconcipieerd
antwoord lijkt een makkelijke prooi. 79
Gezien het voorgaande ben ik vooralsnog niet overtuigd van de zinnigheid van
een recht van antwoord. De ervaring leert echter dat nader onderzoek op andere
gedachten kan brengen. Het enkele feit dat dit recht in een aantal andere landen
in Europa bestaat geeft alvast voldoende aanleiding tot twijfel. Daar komt nog
eens bij dat zowel de Europese Commissie 80 als de Raad van Europa in het verleden

79
80
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Bij het eventuele rechtsvergelijkende onderzoek zou wellicht mede kunnen worden nagegaan of
door mij voor mogelijk gehouden neveneffecten zich al dan niet in het buitenland voordoen.
Richtlijn betreffende de coordinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in
de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, 1989 (89/552/EG)(Europese
Commissie). Laatstgenoemde richtlijn bepaalt dat benadeelden wanneer hun belangen door onjuiste
berichtgeving worden geschonden, aanspraak moeten kunnen maken op een recht van antwoord
ofecn vergelijkbare maatregel. Volgens Schuijt voldoetNederland aan deze richtlijn vanwege art.
6:167 BW. Zie Schuijt 1992.
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hebben aangedrongen op invoering van een recht van antwoord.81 Het lijkt dus
verstandig deze optie serieus te nemen.
Voorlopig ben ik echter van mening dat de mogelijkheid van rectificatie via
de rechter - mits aangescherpt - voldoende tegemoet komt aan de belangen van
de benadeelde. Daarbij dient te worden bedacht dat het onder omstandigheden

mogelijk is om een weerwoord af te dwingen, zelf als niet onrechtmatig is
gehandeld (par 2.4). Het is dan echter de rechter die over de al dan niet plaatsing
van het antwoord gaat, en niet de benadeelde.
Overigens zou de rechter wellicht vaker kunnen overwegen om zo'n
weerwoord toe te staan. Door het einde van de verzuiling zijn de media namelijk
genoodzaakt zich op andere wijze te onderscheiden, en sommigen lijken dit te doen
door scherpe meningsvorming. Daarnaast bestaat door de hype - een typisch
fenomeen van deze tijd - een groter risico op negatieve beeldvorming. Dit alles
wordt nog eens versterkt doordat de media door de commercialisering worden
verleid minder rekening te houden met de belangen van de benadeelde. De kans
lijkttegenwoordigdus groterdat iemand wordt getroffen door - net niet onrechtmatige - zeer scherpe meningsvorming, tendentieuze berichtgeving of een 'hetze'.

Mocht de rechter deze suggestie oppikken, dan lijkt wel raadzaam dergelijke
bevelen te bewaren voor uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer door
(herhaalde) berichtgeving - die op zich wel klopt - toch een eenzijdig beeld van
de benadeelde is ontstaan. 82

6

Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de effectiviteit van de rectificatie zou
kunnen worden verbeterd, met name door te realiseren dat indringender wordt
81

82

Resolution 26 (1974), Minimum rules regarding the right of reply to the press, the radio and the
television and to other periodical media (Comittvan Ministers); Resolution 1003 (1993), The ethics
ofJournalism. Report oftheCommittee on Culture and Education (doc. 6854A)(Raad van Europa).
In de laatste resolutie wordt bepaald dat media op verzoek van de belanghebbende een onjuist of
misleidend nieuwsbericht of opinie moet corrigeren. De eerste resolutie bepaalt dat media een
ingezonden antwoord op verzock van de betreffende persoon dienen te publiceren. Volgens Mochel
voldoct de Nederlandse rectificatieregeling niet aan deze resolutie, omdat een benadeelde geen
rechtstreeks recht op de pers heeft om te bewerkstelligen dat berichtgeving wordt gecorrigeerd,
maar enkel via de rechter Bovendien geldt het recht dat de Raad van Europa voorstaat ook voor
misleidende opinies, en dat zou in Nederland niet het geval zijn Zie Mochel 1995, p. 283 Tegen
dit standpunt kan worden aangevoerd dat dit laatste niet helemaal klopt. Het is in Nederland wel
degelijk mogeluk om een rectificatie van een waardeoordeel te verkrijgen, zij het dat de rechter
hiermee terughoudend is. Daarbij is de vraag ofhet rechtstreekse recht op de pers weI zoveel voordeel
oplevert Bij strijd over de vraag of een feit ofwaardeoordeel onjuist of misleidend is, zal immers
alsnog de rechter moeten worden geaddieerd om het recht van antwoord te effecturen.
Overigens is de rechter voor heteventueel vaker toewijzen van een weerwoord natuurlijk afhanke'Uk
van de benadeelde, die een dergelijke vordering zou moeten instellen. De bal ligt wat dit betreft
dus bu de benadeelde, die zo'n vordering overigens ook subsidiair zou kunnen instellen (naast een
primaire - tot rectificatie strekkende - vordering).
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gerectificeerd en de regels zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Vanuit het
perspectiefvan de vrijheid van meningsuiting lijkt het verbeteren van de effectiviteit
van de rectificatie al snel geschikter dan het vergemakkelijken van de incasso van
(hogere) schadevergoedingen. Bij het rechtzetten van feiten bestaat immers ook
een publiek belang, terwijl een rectificatie de media geen geld kost. Daarbij lijkt
ook de journalistieke ethiek tot een ruimhartig rectificatiebeleid te dwingen.
Bovendien levert de rectificatie een benadeelde - naast de rechtzetting - een
beperking en compensatie van zijn schade op, alsmede genoegdoening. Hierdoor
bestaat een gerede kans dat de benadeelde de zaak verder maar laat zitten, waardoor
het geschil efficient zou zijn afgedaan. Komen rectificaties in de toekomst vaker
voor, dan neemt waarschijnlijk ook het blamerende effect af.
Ter verbetering van de toegang tot het recht heb ik in de eerste plaats geopperd
dat de rechter in het geval het persorgaan bij het openbaar maken niet onrechtmatig
heeft gehandeld (toetsing ex tune), wellicht standaard zou kunnen onderzoeken
of de rectificatie misschien moet worden toegewezen vanwege het feit dat het

onrechtmatig is om een onjuist ofonvoldoende hard gemaakt bericht te handhaven
(toetsing ex nunc). Een dergelijke regel zou kunnen worden gerechtvaardigd met
de - in de literatuur enjurisprudentie al gehuldigde - redenering dat een persorgaan
door een onjuist bericht een ander beschadigt of dreigt te beschadigen, zodat hij
gehouden is aan die situatie een einde te maken. Daarnaast dientte worden bedacht
dat het publiceren van feiten een gevaarzettende activiteit is, waarvan de media
profiteren. Gaat er dan eens iets fout, dan ligt voor de hand dat de media dit risico
dragen, en niet de benadeelde.
De benadeelde lijkt met een dergelijke regel gebaat, omdat hij zich meer kan
concentreren op het aannemelijk maken van de onjuistheid van het verhaal, in plaats
van op het al dan niet voldoen door de pers aan haar onderzoeksplicht. Van dat
laatste zal de benadeelde in de regel niet veel weten, maar overde onjuistheid wel.
Verder zou de regel tot gevolg hebben dat de benadeelde ook aanspraak maakt

op een rectificatie in het geval het persorgaan niet onrechtmatig heeft gehandeld,
maar de mededeling wel onjuist is en zijn belangen heeft geschonden. De
benadeelde zou dus ook media die het bericht hebben overgenomen met succes
kunnen aanspreken. Door de eventuele regel bestaat wel een zeker risico dat de
pers haar onbevangenheid te zeer verliest, maar vanwege de in de eerste alinea
van deze samenvatting vermeldde redenen lijkt dit acceptabel.
Wanneer de benadeelde is getroffen door een bericht dat door andere media
is overgenomen, zou hij wellicht kunnen beginnen met het persorgaan dat met
de primeur kwam aan te spreken. Blijkt deze bereid tot een vrij willige rectificatie,
maar het medium dat het bericht had overgenomen niet, dan zou het de benadeelde
vrijstaan dit medium te dagvaarden. Is het oorspronkelijke persorgaan niet bereid
tot rectificatie, dan stelt de benadeelde de overnemende media in de gelegenheid
zich bij voorbaat conformeren aan de uitspraak van de rechter ten opzichte van
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dit persorgaan (waardoor zij - als deze wordt veroordeeld tot rectificatie - dus ook
zouden rectificeren). Is een medium dat het oorspronkelijke bericht had overgenomen hiertoe niet bereid, dan staat het de benadeelde vrij ook hem te dagvaarden.
Dit voorstel zou de benadeelde die wordt overweldigd door meerdere media
een effectief middel geven om zich te verweren. Aangezien de gedachte achter
het voorstel is om het rectificatieproces voor de overnemende media zo voordelig
mogelijk in te richten, lijkt het de belangen van de media eerder te ondersteunen
dan te belemmeren. Partijen zouden zelf afspraken in bovenbedoelde zin kunnen
maken, zodat wetgeving niet nodig lijkt.
De rectificatie vordering wordt soms afgewezen omdat de benadeelde daarbij
onvoldoende belang zou hebben (art. 3:303 BW). Ter vereenvoudiging van de
voor regels die voor de rectificatie gelden, valt te overwegen dat de rechter in het
vervolg uit het feit dat de benadeelde tot dagvaarding is overgegaan afleidt dat
kennelijk voldoende belang bij de vordering bestaat, zoals hij bij niet persgeschillen
meestal ook doet. Enkel indien het persorgaan reeds volwaardig heeft gerectificeerd
(zie hieronder), zou in beginsel geen belang meer bestaan bij toewijzing van de
vordering. De voorgestelde vereenvoudiging zou voor de benadeelde het voordeel
hebben dat hij de haalbaarheid van zijn vordering beter kan inschatten, en dat deze
vaker wordt toegewezen. Dit laatste is voor de pers niet gunstig, maar de pers lijkt
wel gebaat bij het beter kunnen inschatten van de haalbaarheid van de vordering.

Bovendien betreffen de regels niet de onrechtmatigheidsvraag, zodat de verduidelijking ook wat dat betreft niet snel een ontoelaatbaar verkillend effect heeft op de

persvrijheid.
De inhoud van de rectificatie bestaat meestal uit een beschrijving van het
onrechtmatige deel van de publicatie, gevolgd door de vaststelling dat de
(voorlopige voorzieningen) rechter heeft geoordeeld datdit deel onrechtmatig was,
waarna een kernachtige omschrijving waarom dit het geval was. Het lijkt goed
dit zo te houden. Wat betreft plaats en vorm van de rectificatie geeft de rechtspraak
echter een uiteenlopend beeld. Wellicht zouden wat dit betreft vaste regels kunnen
gelden, zoals weergegeven in par. 4.2. Bij het opstellen van deze regels was het
uitgangspunt dat de rectificatie enerzijds voldoende indringend moet zijn, terwijl
anderzijds niet te zeer inbreuk wordt gemaakt op het format en de beschikbare
ruimte van het persorgaan. Van deze regels zou eventueel kunnen worden
afgeweken in het geval het bericht enkel een amusementsbelang diende en/of de
journalistieke ethiek in ernstige mate is geschonden. In zo'n geval lijkt een
prominentere rectificatie voor de hand te liggen.
Het voordeel van deze eventuele vaste regels voor de benadeelde zou kunnen
zijn dat hij op voorhand redelijk goed kan inschatten waar en in welke vorm moet
worden gerectificeerd, terwijl hij minder snel genoegen hoeft te nemen met een
onopvallende rectificatie. Dit laatste is voor de pers nadelig, maar acceptabel. De
grotere kans op een schikking lijkt daarentegen ook voor de pers een voordeel.
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Daarbij zou de pers door de vaste regels beter kunnen inschatten aan welke eisen
een vrijwillige rectificatie moet voldoen, zonder het risico te lopen dat de rechter
nogmaals een rectificatieplicht oplegt (zie hierboven). Bovendien betreffen de
regels niet de onrechtmatigheidsvraag, zodat de verduidelijking ook wat dat betreft
niet snel een ontoelaatbaar verkillend effect heeft op de persvrijheid.
De rechtspositie van de benadeelde zou verder kunnen worden versterkt door
invoering van een recht van antwoord. Dit recht houdt in dat een benadeelde
- zonder tussenkomst van de
rechter - op een bericht mag reageren, in het meest
extreme geval enkel wanneer hij in een publicatie is genoemd, in een mildere variant
enkel ten aanzien van feitelijke beweringen terwijl daarnaast een belang moet zijn

geschonden. V66r een recht van antwoord pleiten onder andere het beginsel van
hoor en wederhoor en fair play, de preventieve werking, pluralisme en het recht
van vrijheid van meningsuiting van individuele burgers. Tagen een recht van
antwoord pleiten vooral het verkillende effect op de vrijheid van meningsuiting,
de onduidelijkheid ten aanzien van de feiten bij het publiek en het nadeel voor
de pers doordat naar verwachting soms ook slecht leesbare en inhoudelijk mindere
stukken moeten worden geplaatst.
Alvorens deze optie definitiefte beoordelen lijkt verstandig een rechtsvergelijkend onderzoek te doen naar de werking van dit recht in enkele van de ons
omringende landen. Vooruitiopend op een dergelijk onderzoek zij opgemerkt dat
ik persoonlijk vooralsnog niet veel in dit middel zie. Ik vrees met name dat het
middel tot gevolg zou kunnen hebben dat de pers zich in gaat houden tegen politici
en machthebbers. Daar komt nog eens bij dat van een aangescherpte rectificatie
soortgelijke positieve effecten vallen te verwachten, bijvoorbeeld equality ofarms
en preventie. Overigens zou de rechter misschien wel vaker een weerwoord kunnen
toewijzen, met name wanneer door (herhaalde) berichtgeving - die op zich wel
klopt - tocWeen eenzijdig beeld van de benadeelde is ontstaan.
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Vergoeding van inkomensschade
1

Inleiding

Het is algemeen bekend dat berichtgeving waarbij een reputatie, imago of merk
wordt geschonden, veelal leidt tot een verlies aan verdiencapaciteit of goodwill,
hetgeen op zijn beurt weer inkomensschade ofwinstdervingtot gevolg kan hebben.
In de politiek kan bijvoorbeeld zelfs de schijn van een gebrek aan integriteit een
gedwongen vertrek inluiden.
Ook in het bedrijfsleven kent men de waarde van een goede naam. Na de
betrokkenheid van een enkele accountant van Arthur Anderson bij het eerste
boekhoudschandaal in de Verenigde Staten enkele jaren geleden, was dit kantoor
gedwongen - wereldwijd - zijn bestaan te beeindigden. Treft Heineken in den
bierflesje een enkele glassplinter aan, dan start het bedrijfeen kostbare recallactie om vooral de reputatie van het merk te behouden:
Hoewel een aantasting van de verdiencapaciteit dus een vaak voorkomend
gevolg lijkt van negatieve berichtgeving, wordt dergelijke schade door de
rechtspraktijk niet vaak erkend. Ron Brandsteder ving onlangs bijvoorbeeld bot
met een dergelijke vordering, terwijl toch aannemelijk is dat de gepubliceerde feiten
- het verwekken van een buitenechtelijk kind en hier geen verantwoordelijkheid
voor willen nemen - tot een schending van zijn imago hebben geleid, en dus een
aantasting van zijn verdiencapaciteit.2
Soms erkent de rechter de post inkomensschade wdl, maar brengt hij deze
onder bij de immateriele vergoeding. Zo motiveerde de rechter in de zaak Mr X/Van
de Bunt de hoogte van de immateriele vergoeding onder andere met de overweging
'dat een goede naam essentieel is voor het functioneren van een advocaat en
commissaris'.3 Hoewel in deze uitspraak valtte waarderen dat de materiele schade

werd vergoed, leidt een dergelijke gang van zaken wel tot verwarring. Met name

1

2
3

Overigens speelt in beide voorbeelden - uiteraard - geen enkel verwijt richting de pers.
Vzr. rechtbank Amsterdam 20 juni 2002, KG 2002, 179 (Brandsteder/Weekend e.a.).
Rechtbank Arnhem 1 april 1999, Mediaforum 1999-5, nr. 27. De door de rechtbank vastgestelde
vergoeding ten bedrage van € 68.070 werd later door het hofteruggebracht tot€ 34.035. De uitspraak
van het hof is te kennen uit HR 28 juni 2002, NJ 2002,577 (Mr X/Van de Bunt). Uit rechtsoverweging 5.11 blijkt dat ook het hof de schade aan de reputatie meeweegt als factor die de hoogte van
de immateriele vergoeding bepaalt. Overigens betrof deze kwestie geen perszaak, maar schade
toegebracht door een bijlage bij het rapport over de opsporingsmethoden van de commissie Van
Traa.
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blijft onduidelijk welk deel van de vergoeding ziet op de immateriele schade, en
welk deel op de inkomensschade.
In het verlengde van het voorgaande is zelfs denkbaar dat de rechter wel eens
een hogere immateriele vergoeding toekent vanwege een mogelijk verlies aan
goodwill, zonder dit uberhauptte motiveren. Ditzou ook kunnen verklaren waarom
de vergoedingen voor de immateriele schades bij perszaken relatiefhoog zijn, zeker
in vergelijking met letstelschadezaken.4 Mocht deze veronderstelling kloppen,
dan leidt ook deze gang van zaken tot verwarring.
Overigens is volkomen begrijpelijk dateen aantasting van de verdiencapaciteit
door de rechtspraktijk onvoldoende wordt erkend en benoemd. Concreet bewijs
van dergelijke schade zal in de regel immers meestal niet(kunnen) worden geleverd.
En wat doe je dan als advocaat ofrechter? Anderzijds weten we allemaal dat een
reputatie te voet komt, maar te paard gaat. Door te negeren dat zulks gevolgen
heeft voor de inkomenspositie van de benadeelde, zijn het recht en de werkelijkheid
niet met elkaar in overeenstemming. Daarom lijkt goed om te onderzoeken of deze
kloof wellicht kan worden gedicht.
Deze vraag staat centraal in dit hoofdstuk. Daartoe ga ik allereerst na hoe
gemakkelijker kan worden aangenomen dat de publicatie tot een aantasting van
de verdiencapaciteit heeft geleid (causaal verband, par. 2). Vervolgens probeer
ik de vraag te beantwoorden hoe de omvang van de schade eenvoudiger kan worden
geschat (par. 3). Tot slot worden de voorstellen beoordeeld in het licht van de
probleemstelling van dit boek, namelijk de mate waarin ze enerzijds de rechtspositie
van de benadeelde verbeteren, terwijl ze anderzijds de persvrijheid zo min mogelijk
belemmeren, en ook wat betreft kosten verantwoord zijn (par. 4):

2

Causaal verband

Het doel van deze paragraaf is om te komen tot een voorstel hoe de rechtspraktijk
vaker zou kunnen oordelen dat een publicatie inkomensschade tot gevolg heeft
gehad (par. 2.4). Om een beeld te krijgen van de problematiek - en ter inspiratie
voor mogelijke oplossingen - wordt allereerst de huidige rechtspraak op het terrein

4
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Een andere mogelijke - al dan niet cumulatieve - verklaring is dat de rechter aan de immateriele
vergoeding soms wellicht een zekere preventieve functie toekent.
In dithoofdstuk wordt dus verondersteld datecn openbaarmaking die iemand in eenkwaad daglicht
stelt in bepaalde gevallen -zie hiervoor par. 2.4 - een aantasting van de verdiencapaciteittot gevolg
heeft, en dus tot inkomensschade leidt. Hoezeer in het algemeen ook wordt aangenomen dat zulks
inderdaad het geval is, bestaat hieromtrent geen zekerheid. Wellicht is dus raadzaam deze
veronderstelling empirisch te onderzoeken. Overigens valt te verwachten dat men bij een dergelijk
onderzoek op dezelfde moeilijkheid stuit als bij de individuele gevallen, namelijk dat de eventuele
schade vaak moeilijk valt te bewijzen. Wellicht zou dit evenwel kunnen worden verholpen door
het onderzoek breed op te zetten, zodat de kans op bruikbare gevallen wordt vergroot.
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van perszaken geanalyseerd (par. 2.1), en vervolgens de literatuur (par. 2.2). Met
hetzelfde doel volgt een beschrijving van de algemene rechtspraak en literatuur

over het causale verband (par. 2.3).
2.1

Rechtspraak perszaken

In het algemeen rust de bewijslast van het conditio sine qua non-verband tussen
een schadetoebrengende handeling en de schade op de benadeelde (art. 150 Rv).
Aangezien het moeilijk is om dit bewijs rond te krijgen wordt de benadeelde hierin

regelmatig door de rechter tegemoet gekomen, waarover hierna meer (par. 2.3).
Een eerste probleem waar een benadeelde in een perszaak op stuit is dat dit voor
hem anders lijkt te liggen. Zo honoreerde de Hoge Raad de vaststelling door een
lagere rechter dat dit bewijs niet was geleverd, met de overweging dat het 'ging
om mededelingen die zonder toeleg van benadeling werden gedaan, en in beginsel
werden gedekt door de vrijheid van meningsuiting'.6 De persvrijheid lijkt
benadeelden in perszaken dus op een achterstand te zetten, in vergelijking met
benadeelden in andere zaken.
Een ander probleem is dat inkomensschade vaak mede door andere factoren
kan zijn veroorzaakt, bijvoorbeeld het rechtmatige deel van de publicatie of zekere

bedrij fsmatige omstandigheden. In de zaak Blok/VARA ging het bijvoorbeeld om
een uitzending van de FAR.4 over de kwaliteit van de cursussen van een
taleninstituut. De uitzending was onrechtmatig, omdat de indruk werd gewekt dat
de daarin geuite kritiek (onverantwoorde organisatie, ontevredenheid onder
cursisten en docenten) alle opleidingen betrof, terwijl deze in feite alleen betrekking
had op de cursussen Frans, en niet op de cursussen Spaans en Engels. De kritiek
op de cursussen Frans was echter niet onrechtmatig, evenals de boodschap dat

Blok ten onrechte de indruk wekte dat na het volgen van de twee jaar durende
cursussen een redelijke kans van slagen voor het staatsexamen tolk-vertaler zou
bestaan. In de jaren die op de uitzending volgden is het aantal cursisten zodanig
teruggelopen, dat Blok \s gestopt met het organiseren van de opleidingen.

Blok vorderde dat zijn inkomensschade zou worden opgemaakt bij staat. Voor
toewijzing van een dergelijke vordering is slechts vereist dat de mogelijkheid van
schade als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust,
aannemelijk is: De rechtbank meende dat - in ieder geval voor een deel van de

schade - aan deze maatstaf was voldaan. Het hof droeg Blok echter op hiervan
bewijs te leveren. De inkomensschade kon namelijk ook doorandere factoren zijn
veroorzaakt, zoals het rechtmatige deel van de publicatie, Daarnaast had Blokde
laatste jaren geen advertenties meer geplaatst voor de opleiding, terwij 1 een groot
6
7

HR 29 oktober 1993, NJ 1994, 108 (Blok/Vara) Uiteraard was dit niet de enige reden
HR 28juni 1991, NJ 1992,420; HR 21 februari 1992, NJ 1992, 321.
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deel van decursisten in het verleden op deze wijze werd geworven. Ook bood Blok
sinds de uitzending van de VARA cursussen aan van drie jaar, waarvan de vraag

was of deze winstgevend waren. Daarbij was de concurrentie op deze markt
aanzienlijktoegenomen. Bovendien had de door de VARA uitgezonden rectificatie
de schade mogelijk beperkt. Na de bewijslevering oordeelde het hof dat Blokhet
causale verband onvoldoende aannemelijk had kunnen maken. Dit oordeel bleef
in cassatie overeind.
Een benadeelde vangt niet altijd bot wanneer de openbaarmaking slechts
gedeeltelijk onrechtmatig is. Zo moest in de zaak FARA/Fan Tuiln uiteindelijk

een schadevergoeding van € 1.011.285 worden betaald, te vermeerderen met
wettelijke rente.8 In 1967 verlooreen jongetje een oog door een exploderende fles
van het merk Exota. Fabrikant Fan Tuqn weigerde dejongen schadelooste stellen,
terwijl andere fabrikanten in soortgelijke gevallen hiertoe wel bereid waren. De
KARA besteedde in drie televisie-uitzendingen en 6dn radio-uitzending aandacht
aan exploderende limonade flessen, waaronder Fan Tuiln's weigering de schade
van het jongetje te vergoeden.
Tijdens de laatste televisie-uitzending las ombudsman Van Dam passages
voor uit kijkersbrieven over lichamelijk letsel door exploderende limonadeflessen.
Het voorlezen ging vergezeld van vijf maal terugkerende slow motion beelden
van een exploderende fles, waarbij het merk Exota tweemaal uitdrukkelijk werd
genoemd. Door deze schokkende beelden ontging het publiek de mededeling dat
flessen van andere frisdrankmerken evengoed konden ontploffen, evenals het feit
dat de fles in beeld met een kogeltje tot springen was gebracht. Het hofoordeelde
het noemen van merk Exota bij de schokkende beelden onrechtmatig. Hierdoor
was Tuqn immers ten opzichte van concurrenten in een nadelige uitzonderingspositie geplaatst, terwijl de kwaliteit van de Exota flessen daarvoor geen aanleiding
gaf. De schade - onder andere bestaande uit te vergeefse kosten, gederfde winst
en de waardevermindering van het merk Exota - werd vervolgens vastgesteld in
een schadestaatprocedure (hierna par. 3.2).
Is een openbaarmaking voor het overgrote deel onrechtmatig, dan slaagt de

benadeelde eerder in zijn bewijs. Denk aan de beschuidiging door Nieuwe Revu
en Feronica dat wethouder Stuart omkoopbaar zou zijn, welk deel van de

openbaarmaking in ieder geval onrechtmatig was.' Daamaast had de publicatie
aan het licht gebracht dat Stuart zich in schemerzone's had begeven op een wijze
die een wethouder niet past. Nieuwe Revu en Feronica stelden dat dit - in hun ogen
8
9

168

HR 26 juni 1998, NJ 1998, 590.
Hof Amsterdam
Schuijt 1991.

13

september 1990, Mediaforum 1991-1, p. 3 e.v Zie over deze uitspraak ook
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rechtmatige - deel van de openbaarmaking Stuart was komen te staan op een
reprimande van de gemeenteraad, en dat deze reprimande de oorzaak was van
Stuart's inkomensschade. Het hof ging echter niet mee in deze redenering.

Daargelaten of de mededeling dat Stuart zich in schemerzone's had begeven
inderdaad rechtmatig was, was immers de vraagofNieuwe Revuen Feronica enkel
dit feit de moeite waard hadden gevonden om tot publicatie over te gaan, temeer
daar onzeker was of een dergelijke verdachtmaking zou worden gerechtvaardigd
door het algemeen belang, aldus het hof. Daarbij had een dergelijke publicatie
mogelijk nietgeleidtot eenzelfde commotie in de pers en/of een reprimande door
de gemeenteraad.

Nieuwe Revu en Veronica verweerden zich nog met de stelling dat een
verklaring voor recht Stuart zijn promotiekansen zou hergeven. Algemene
ervaringsregels leren echter dat het enkele feit dat Stuart in opspraak was geweest
zijn kans op een benoeming in een openbare functie nadelig bernvloedde, aldus
het hof.
In de zaak Blok/VARA merkt A-G Bloembergen op dat het hof er ook voor had
kunnen kiezen zonder nader bewijs aan te nemen dat schade aannemelijk is, waarna
hij de schade had kunnen schatten of partijen naar de schadestaatprocedure had
kunnen verwijzen. Bloembergen beriep zich voordeze stelling op een arrest waarin
wordt overwogen dat voor het toewijzen van een vordering tot schadevergoeding
soms voldoende is dat feiten worden gesteld en komen vast te staan waaruit in
het algemeen het geleden zijn van schade kan worden afgeleid, zonder dat bewijs
noodzakelijk is.'0 Een dergelijke gang van zaken had met name voor de hand
gelegen, omdat men bij een eerste kennisneming van de zaak toch niet verwacht
dat Blok met lege handen naar huis wordt gestuurd, aldus Bloembergen. De
omkeringsregel op dit geval van toepassing te verklaren zou volgens hem echter
te ver gaan. Het maken en derven van winst is immers afhankelijk van allerlei
onzekere factoren. Bovendien is de benadeelde, die stelt inkomensschade te hebben
geleden, in een betere positie daaromtrent bewijs te leveren. Een dergelijke strakke
regel is ook niet nodig, aangezien de rechter ook op grond van vermoedens mag
aannemen dat een causaal verband bestaat.
De laatste opmerking van Bloembergen sluitaan bij oudejurisprudentie waarin

dit regelmatig gebeurde." De rechter motiveerde een dergelijk vermoeden vaak

10
11

HR 28 juni 1991, NJ 1991, 746.
Rechtbank Maastricht 16 oktober 1919, NJ 1920,49. rechtbank Den Haag 19 mei 1932, NJ 1933,
1063; rechtbank Utrecht 16 november 1932, NJ 1934,629; rechtbank Amsterdam 3 april 1936,
NJ 1936,684; rechtbank Zwolle 6 november 1940, NJ 1941,309; rechtbank Maastricht l december
1949, NJ 1951, 101; hof Amsterdam 5 december 1952, NJ 1953,708, rechtbank Amsterdam 22
juli 1976,NJ 1978,24. Indeze zaken werd overigens nietalleen aannemelijk geachtdateen conditio
sine qua non-verband bestond, maar ook de hoogte van de schade geschat.In andere uitspraken
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met zinsnedes als dat de publicatie 'uit de aard der zaak' of 'uiteraard' tot schade
had geleid, dan wei dat bewijs van de schade'kwalijk valt te leveren:12 Mogelijk

is de rechter in de loop der jaren terughoudender geworden met het gebruik van
dergelijke vermoedens, doordat het Europese Hof sinds de zeventigerjaren van
de vorige eeuw regelmatig wijst op het grote belang van de vrijheid van meningsuiting. Daarbij is sedert de inwerkingtreding van het huidige Burgerlijk Wetboek
ook bij een niet opzettelijk schending van de reputatie mogelijk om immateriele
schade toe te wijzen.13 Het is voorde rechternatuurlijk verleidelijk het bewijspro-

bleem van de inkomensschade te omzeilen, door in plaats hiervan (meer)
immateriele schade toe te kennen (par. 1). Daartoe wordt de rechter zel fs een beetje
uitgenodigd, omdat moeilijk aantoonbare vermogensschade volgens de parlementaire geschiedenis desnoods via de band van art. 6:106 BW kan worden vergoed. 14
Overigens neemt de rechter ook heden ten dage nog wei eens aan dat inkomensschade is geleden, zonder dat concreet bewijs is geleverd:5
Bij heteventuele gebruik van een bewijsvermoeden moet wei rekening worden

gehouden met een recente uitspraak op dit terrein van het Europese Hof, die vooral
van belang is voor de omvang van de schadevergoedingsplicht, maar in dit kader
ook een opmerking over het causale verband bevat. In deze zaak werden de
demonstranten Steel en Morris aangesproken door Mac Donalds vanwege de
verspreiding van smaad-pamfletten.16 Het Hofvond de vergoedingen van 36.000
en 40.000 Britse pond disproportioneel, ookal ginghet voorde Engelse standaard

nietom hoge bedragen. De vergoedingen waren namelijk zeerhoog in verhouding
tot het geringe inkomen en vermogen van de twee demonstranten, terwijl zij ten
goede kwamen aan het rijke en grote Mac Donalds. Daarbij - en daar gaat het hier

12

13

14

15

16
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achtte de rechter wel een conditio sine quanon verband aanwezig, maar werd een naderonderzoek
gelast naardeomvang van de schade, dan wei verwees hij hiervoor naareen schadestaatprocedure.
Zie rechtbank 17 november 1921,NJ 1922,301.hof Amsterdam 26 maart 1947, NJ 1948,30; hof
Amsterdam, te kennen uit HR 22 juni 1979, NJ 1979, 516. In weer een andere zaak nam het hof
Amsterdam zonder bewijs van concrete feiten aan dat de benadeelde schade in zijn reputatie had
geleden. Zie hof Amsterdam 10 februari 1970, NJ 1971,130.
Overigens kunnen derge'Uke zinsnede's ook wuzen op het bewijsinstrument 'voorshandse
aannemelijkheid', waarover hierna meer.
Onderhet oude Burgerlijk Wetboek was een vergoeding van de immateriele schade alleen mogelijk
in geval van een opzettelijke belediging (art. 1408-1412 OBW). De Hoge Raad heeft watdit betreft
nietop hetkomende Burgerlijk Wetboek willen anticiperen. Zie HR 4 februari 1983,NJ 1984,631.
Parl. Gesch., p. 382 en 388.
Zo oordeelde de rechter in de zaak Hammerstein/De Telegraqf aannemelijk dat de beschuldiging
dat Hammerstein het Octopus-syndicaat adviseerde tot een aantasting van zijn verdiencapaciteit
had geleid. Hammerstein werd vervolgens in de gelegenheid gesteld zich over (de omvang van)
deze schade uit te laten. Zie Rechtbank Amsterdam 7 juni 2000, LJN -nr. AA 6106 (Hammerstein/De

TelegraaA. Voor een eerder tussenvonnis in deze zaak, zie rechtbank Amsterdam 14 augustus 1996,
Mediaforum 1997-5, p. 78 ). Via rechtspraak. nl krug ik geen latere uitspraak in deze zaak, zodat
mij niet bekend is hoe zij is vervolgd. Mogelijk hebben partijen een schikking getroffen. Zie ook
de zaak van Caroline Tensen hierna.
EHRM 15 februari 2005, www.echr.coe. mt (appl. no. 68416.01 ).
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om - was Mac Donalds volgens het Engelse recht niet gehouden enig bewils te
leveren dat daadwerkelijk vermogensschade zou zijn geleden, en had Mac Donalds
hiertoe ook geen enkele poging gedaan, aldus het Hof.

Doordat de jurisprudentie niet veel duidelijkheid biedt, valt nauwelijks te
voorspellen of met succes inkomensschade kan worden gevorderd. Zo had
Brandsteder geen succes met een dergelijke claim,17 terwijl Tensen weI een

vergoeding voor haar reputatieschade ontving. 8 Dit terwijl aannemelijk lijkt dat
de gepubliceerde feiten tot een vergelijkbare deuk in het imago hadden geleid.
De beschuldiging dat Tensen door een relatie met haar buurman te onderhouden
zijn gezin kapot had gemaakt, is immers van dezelfde orde als de beschuldiging
dat Brandsteder een buitenechtelijk kind zou hebben verwekt en hiervoor geen
verantwoordelijkheid zou nemen, zo de laatste beschuldiging zelfs niet meer
imagoschade teweeg brengt. Daar komt nog eens bij dat de schade van Tensen
aanzienlijk werd beperkt dooreen uitzonderlijk snelleen indringende rectificatie.
2.2

Literatuur

In de doctrine is bij herhaling gewezen op het feit dat een aantasting van de
goodwill soms onder de vermomming van immateriele schade lijkt te worden
vergoed. Zo vermoedt Lindenbergh dat sommige forse immateriele vergoedingen
veeleer zien op inkomensschade dan op 'smart':9 De achtergrond van deze
verkeerde kwalificatie is wellicht dat schade aan de reputatie nou eenmaal moeilijk
valt te begroten, aldus Lindenbergh.
Ook 1jittes heeft er op gewezen dat reputatieschade vaak per definitie wordt
gekarakteriseerd als immateriele schade, terwijl in werkelijkheid sprake is van
vermogensschade.20 Volgens hem zou het goed zijn wanneerde rechterdeze termen
zuiverder zou gebruiken. Dit biedt niet alleen duidelijkheid, maar voorkomt ook
dat schade twee maal wordt vergoed. Bij het gebruik van de termen zou de
hoedanigheid van de benadeelde de doorslaggevende factor kunnen zijn. Wordt
de reputatie geschonden van een ondernemer, beroeps- en bedrijfsbeoefenaar,
sporter of artiest, dan vertegenwoordigt de reputatie een vermogenswaarde

(goodwill ofverdiencapaciteit), zodat sprake is van vermogensschade. Het daarnaast

17
18

Vzr. rechtbank Amsterdam 20 juni 2002, KG 2002, \19 (Brandsteder/Weekend e.a.). Overigens
ontving Brandsteder wei een vergoeding voor de schending van zijn privacy.
Vzr. rechtbank Amsterdam 1 I november 2004, Mediafbrum 2005-1,nr. 3 (Tensen/Story). Met deze
vergelijking ga ik er vanuit dat de rechter in deze uitspraak met de term 'reputatieschade'
goodwillverlies of inkomensschade bedoelt, en geen immateriele schade vanwege de schending

19
20

Lindenbergh 1999, p. 1690/1691.
Tjittes 2002

van de reputatie.
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vergoeden van immateriele schade ligt niet erg voor de hand, aldus Tjittes.
Overigens zou goed zijn wanneer niet alleen schade aan een bestaande reputatie
voor vergoeding in aanmerking komt, maar ook schade aan een toekomstige - nog

op te bouwen - reputatie.
De reputatie van een particulier vertegenwoordigt daarentegen meestal geen
vermogenswaarde, zo vervolgt Tjittes. Daarom maakt een particulier enkel
aanspraak op een vergoeding, wanneer hij immateriele schade heeft geleden. In
zijn hoedanigheid als werknemer kan een particulier echter wel vermogensschade
lijden, mits uiteraard derden - en niet alleen de werknemer zelf - bekend zijn met
de schending van de reputatie.
2.3

Causaliteit in het algemeen

Bij het bewijs van het conditio sine qua non verband gaat het om een vergelijking
van de feitelijke situatie waarin de benadeelde verkeert, met de toestand die zou
hebben bestaan wanneer de aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenis niet had

plaatsgevonden:' Aangezien het hier gaat om een hypothese is sluitend bewijs
onmogelijk, anders dan bij het bewijs van bijvoorbeeld een onrechtmatige daad
of wanprestatie.22 In de regel wordt dan ook genoegen genomen met een redelijke
mate van waarschijnlijkheid.23 Overigens zijn causaliteit en schade en tot op grote
hoogte uitwisselbare begrippen, aangezien bestaan van schade aan de hand van
dezelfde vergelijkingshypothese aannemelijk wordt gemaakt. 24
Mede doordat werkelijk bewijs niet valt te leveren, bestaat een algemene
tendens de benadeelde bij het bewijs van causaliteit - en dus ook van de schade tegemoet te komen.25 Daartoe is dan wel noodzakelijk dat de aansprakelijkheidsgrond vaststaat, en dat de bewijsproblemen van de benadeelde samenhangen met
het hypothetische karakter van de vergelijking, en niet zijn gelegen in andere,
bijzondere omstandigheden die voor zijn risico komen.
Volgens Akkermans gaat deze bewijsverlichting zoverdat de hoofdregel van
art. 150 Rv op het terrein van de causaliteit en de schade de rechtswerkelijkheid
niet langer goed weergeeft.26 Daarom ligt voor de hand voor dit gebied - ook
expliciet - een uitzonderingte maken. Deze zou kunnen inhouden dat de benadeelde
het bewijs van de feitelijke situatie dient te leveren, terwijl met betrekking tot de
21

Asser/Hartkamp 4-I, nr. 425/426, Boonekamp (Schadevergoeding), art. 6:98 BW, aant. 2, Akkermans
2002, p. 166.

22
23

24

25
26
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Akkermans 2002, p. 114/115.
Boonekamp (Schadevergoeding), art. 6:98 BW, aant. 13.1.
Akkermans 2002, p. 27-30; Bloembergen 1965, p. 14/15. Bewijs van het bestaan van schade moet
weer worden onderscheiden van de omvang van schade, waarvoor de gewone regels van het
bewijsrecht niet gelden (zie hierna par. 3.1.),
Akkermans 2002, p. 115-120 en 166.
Akkermans 2002, p. 119-122.
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hypothetische situatie de bewijslast rust op degene die zich beroept op een afwijking
van de normale gang van zaken. Aan het bewijs van deze eventuele afwijking
zouden geen al te strenge eisen mogen worden gesteld.
De door Akkermans voorgestelde regel komt in zekere zin overeen met de
hierboven al gememoreerde jurisprudentiele regel, namelijk dat wanneer feiten
zijn komen vast te staan waaruit in het algemeen het bestaan van schade kan worden
afgeleid, de rechter vrij is om zonder bewijs te oordelen dat schade is geleden.27
In de literatuur is betoogd dat toepasselijkheid van deze regel mede afhangt van
de aard van het getroffen recht ofbelang.28 Volgens Bloembergen had de rechter
deze regel bijvoorbeeld in de zaak Blok/FARA toe kunnen passen. Kennelijk meent
Bloembergen dat bij inkomensschade door schending van de reputatie sprake is
van een belang, dat zich naar zijn aard leent voor eventuele toepasselijkheid van
deze regel.
de rechter onzeker over de hypothetische situatie, maar zou hij het
onbevredigend vinden om geen vergoeding toe te kennen, dan zou hij kunnen kiezen
voor een proportionele aansprakelijkheid, aldus Akkermans.29 De omvang van

Blijft

de toegekende vergoeding hangt alsdan afvan de mate van waarschijnlijkheid dat
de gedraging tot de gestelde schade heeft geleid.

De rechter beschikt over verschillende instrumenten om - zonder dat direct of
volledig en overtuigend bewijs is geleverd - toch een bepaalde feitenconstellatie
aan te nemen. Zo kan de rechter oordelen dat de gestelde feiten 'voorshands'
aannemelijk zijn.30 Het aanwezige bewijsmateriaal overtuigt dan vooralsnog, maar

de rechter kan hierop terugkomen wanneer de gedaagde met overtuigend
tegenbewijs komt. Verderkan de rechtergebruik maken van'algemene ervaringsregels':' Alsdan neemt hij meteen op het eerste gezicht een bepaalde feitenconstellatie aan, zonder dat hij over veel aanwijzingen beschikt, louter op grond van de
32
ervaring. Daarbij staat het de rechter vrij gebruik te maken van 'vermoedens'.
Dit is een vorm van indirect bewijs die er op neer komt dat de rechter uit 66n of
meerdere hulpfeiten het te bewijzen feit afleidt, waar uiteraard tegenbewijs tegen
open staat.

27
28

En vervolgens de omvang hiervan te schatten. Zie HR 28 juni 1991, NJ 1991, 746.
Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:97 BW, aant. 16; A-G Bloembergen in zijn conclusie voor
HR 29 oktober 1993, NJ 1994,108 (Blok/VARA) Vergelijkook art. 6:97 BW waarin wordtbepaald
dat de rechter de schade begroot op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming
is.

29

30
31
32

Akkermans 2002, p. 122,167 en 170. Zieoveroverproportionele aansprakelijkheid in hetalgemeen
bijvoorbeeld: Akkermans 1997; Akkermans 19978; Giesen 1999, p. 72 e.v. en 122 e.v.; Giessen

2001, p. 474 e.v. Zie ook HR 24 oktober 1997, NJ 1998,257 (Baijings/mr. H).
Asser 2004, p. 105; Giesen 2001, p. 57/58; HR 19 maart 2004, NJ 2004,307.
Asser 2004, p. 106/107.
Asser 2004, p. 87-89 en 105, Giesen 2001, p. 64-74.
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Bovendien is er nog de 'omkeringsregel', een in de rechtspraak ontwikkeld
instrument dat specifiek ziet op het causale verband.33 Deze regel is van toepassing
wanneer een gedraging in strijd is met een norm die strekt tot het voorkomen van
een specifiek gevaar ter zake van het ontstaan van schade, terwijl de benadeelde
- ook bij betwisting - aannemelijk heeft gemaakt dat in het concrete geval het
(specifieke) gevaar waartegen de norm beoogt te beschermen, zich heeft
verwezenlijkt. Is dit het geval, dan wordt het bestaan van een causaal verband
vermoed.34

De literatuur

is

verdeeld over de al dan niet zinnigheid van de
kritiek is dat - ook na de verschillende

omkeringsregel.35 De voornaamste

'verduidelijkingen' - niet erg helder is in welke gevallen de regel kan worden
toegepast. Daarbij zouden andere bewijsinstrumenten de rechter al voldoende
handvatten bieden.36 Overigens wees de Hoge Raad er recent op dat wanneer
de omkeringsregel niet van toepassing is - de rechter nog altijd vrij is het causale
verband 'voorshands' aannemelijk te oordelen.
-

Volgens Akkermans hangt de toepasselijkheid van de omkeringsregel afvan
de optelsom van twee variabelen, namelijk de mate waarin de geschonden norm
specifiek de strekking heeft om te beschermen tegen juist het risico dat zich heeft
verwezenlijkt, en de mate waarin een feitelijk vermoeden van causaal verband
bestaat.37 In grensgevallen geven bijkomende argumenten de doorslag, zoals het
zich voordoen van structurele bewijsnood, de vraag wie de meest gerede partij
is om het betreffende bewijs te leveren, en het verzekeringsaspect.
2.4

Voorstel

2.4.1

Algemeen

Het lijkt logisch ook bij perszaken mee te gaan in de algemene tendens om een
benadeelde tegemoet te komen bij het bewijs van het causale verband. Schending
van een belang als de reputatie leidt immers in het algemeen tot een aantasting
van de verdiencapaciteit. Doordat dergelijke schade in hoge mate valt te
verwachten, is het bestaan hiervan bovendien al snel 'redelijk waarschijnlijk'.
Concreet bewijs van inkomensschade lijkt dan ook niet noodzakelijk. Dit geldt

33
34

35

36
37
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Akkermans 2002; Asser 2004, p. 102/3 en 172; Boonekamp (Schadevergoeding), art. 6:98 BW,
aant. 13.3, alle onder verwuzing naar de relevante rechtspraak.
Overigens strekt dit vermoeden zich niet zonder meer uit tot de omvang van de schade, aldus de
Hoge Raad. Zie HR 29 november 2002, NJ 2004,304 en 305.
Zie de literatuur vermeld in de conclusie van AG Spier noot 8 voor HR 9 april 2004, NJ 2004,308,
Lindenbergh 2004; Barendrecht 2004.
In deze zin buvoorbeeld Vranken in zun annotatie onder HR 19 januari 2001, NJ 2001, 524.
Akkermans 2002, p. 140 en 168.
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des te meer daar de benadeelde door het verwijtbaar onrechtmatige gedrag van

het persorgaan is opgezadeld met deze (onmogelijke) bewijslast.
Daarnaast bestaan - zie hoofdstuk 4 - goede argumenten voor een risicoaansprakelijkheid van de pers voor onjuiste mededelingen, te weten de gevaartheorie
en het profijtbeginsel.38 Een algemene schadeplichtigheid voor de pers op grond
van een risicoaansprakelijkheid lijkt evenwel te verte gaan, omdat dit strijd oplevert
met de vrijheid van meningsuiting. Heeft een persorgaan verwijtbaaronrechtmatig
gehandeld, dan valt er echter wel iets voor te zeggen dat de gevaartheorie en het
profijtbeginsel er tenminste toe leiden dat het een benadeelde niet extra moeilijk
wordt gemaakt het bestaan van zijn schade aannemelijk te maken. Dit geldt des
te meer daar reputatieschades - vaak gering in omvang verzekerbaar zijn.
-

2.4.2

Criterium: redelijke mate van waarschijnlijkheid,

beoordeeld aan de

hand van de omstandigheden van het geval

Bij het oordeel of aannemelijk is dat een causaal verband bestaat, zou de rechter
zich misschien vooral kunnen richten op de vraag waarom het eigenlijk gaat,
namelijk ofeen redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat de openbaarmaking tot inkomensschade heeft geleid. Een dergelijk uitgangspunt lijkt goed te
passen binnen de tendens van oudere jurisprudentie en een aantal recentere
uitspraken op het terrein van perszaken. De vraag zou wellicht kunnen worden

beantwoord aan de hand van omstandigheden die bepalen welke impact de
publicatie zou kunnen hebben op de 'verdien-omgeving' van de benadeelde. Het
lijkt logisch daarvoor aansluiting te zoeken bij de factoren die bepalend zijn voor
de omvang van de schade:9 Factoren die de omvang van de schade bepalen, zullen
immers meestal ook een rol spelen bij de vraag hoe groot uberhaupt de kans op
schade is.

Een beoordeling aan de hand van de omstandigheden van het geval heeft
weliswaar het nadeel van een gebrek aan duidelijkheid, maarhet hanteren van vaste
regels lijkt onverantwoord. Zou een speciale persrechter worden ingesteld, dan
valt bovendien een consistentere rechtspraak te verwachten, en daarmee meer
duidelijkheid.40 Wordt de benadeelde daarnaast bijgestaan door een gespecialiseerde
media-advocaat, dan zou bovendien ook vooraf een redelijk verantwoorde
inschatting kunnen worden gemaakt van zijn kans op succes.

38
39

Par. 4.3
Zie daarvoor par. 3.5.2. De - in het vervolg van deze paragraaf behandelde - factoren heb ik
gedestilleerd uit de factoren die volgens de rechtspraak van belang zijn bij vaststelling van de
inkomensschade (par. 3.2.), de immateriele schade (par. 6.1 van hoofdstuk 7) en de onrechtmatigheid

40

(Schuijt (Onrechtmatige Daad VII'), aant. 26-96)
Hoofdstuk 4, par. 4.1,
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Acht de rechter onzeker ofde verdiencapaciteit van de benadeeldeis aangetast,
maar zou onbevredigend zijn om geen vergoeding toe te kennen, dan zou de schade
desnoods via het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid kunnen worden
vergoed.

2.4.2.a

Inhoud en vorm bericht, in relatie tot de aard benadeelde

Een eerste relevante omstandigheid zou kunnen zijn de inhoud van het bericht,
in relatie tot de aard ofhoedanigheid van de benadeelde. Bij deze omstandigheid
gaat het om de vraag in welke mate valt te verwachten dat het bericht in kwestie

tot een aantasting van de verdiencapaciteit van deze concrete benadeelde heeft
geleid. De rechter zou hiertoe dienen na te gaan in welke zin het bericht de
benadeelde in de ogen van het publiek in achting heeft doen dalen, en met welke
activiteit de benadeelde zijn geld verdient.
Het risico van aantasting van de verdiencapaciteit speelt vooral bij berichtgeving over de wijze waarop de benadeelde zijn professionele taak verricht. Denk
aan berichtgeving waarbij de vakkundigheid van een politicus ofcaptain ofindustry
in twij fel wordt getrokken. Ofeen bericht de goodwill aantast hangt afvan de aard

van de door de benadeelde ondernomen activiteit. De beschuldiging van het gebruik

van spierversterkende middelen schaadt een profvoetballer bijvoorbeeld eerder
dan een recreatiefsportende advocaat. Zo ook lijkt de mededeling dat Balkenende
met drank op zou hebben gereden voor hem wel nadelig, maar niet voor een
horecaondernemer.
Ook informatie die niet rechtstreeks relevant is voor de beoordeling van de
taakverrichting kan soms schadelijk zijn. Bij zekere - vaak bekende benadeelden
hangt de verdiencapaciteit namelijk mede afvan het beeld dat het publiek ook voor
-

het overige van hen heeft, met name van hun privt-leven. De al dan niet
schadelijkheid hangt in zo'n geval vooral af van het concrete imago van de
benadeelde, en de doelgroep waarvan hij afhankelijk is. Zo is het bericht dat de
popster Jim cocarne zou gebruiken voor hem nadelig, omdat zijn fans bestaan uit
(zeer) jonge meisjes.41 Dit zou echter weer anders hebben gelegen voor eenzel fde
mededeling destijds over de ruige rockster Herman Brood. Zo ook zal het ten
onrechte de indruk wekken dat Patty Brard aan een interview voor een roddelblad
heeft meegewerkt haarminder snel benadelen, dan bijvoorbeeld Youp van 't Hek,
van wie bekend is dat hij niets met dergelijke pers van doen wil hebben. Mogelijk
zijn ook politici in zekere zin afhankelijk van het beeld dat het publiek van hun

41

In dit voorbeeld - en in de navolgende voorbeelden - laat ik steeds buiten beschouwing of voor het
bericht wei wordt gerechtvaardigd door een algemeen belang, en - in het verlengde hiervan - of
de benadeelde aanspraak kan maken op immateriele schade vanwege een ontoelaatbare privacyschending.
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privd-leven heeft. Negatieve berichtgeving hierover zou dus wellicht ook voor
hen schadelijk kunnen zijn.
Overigens zijn niet alleen personen die al een reputatie hebben vatbaar voor
inkomensschade. Deze vatbaarheid kan ook bestaan voor personen die door de
publicatie worden belemmerd er (opnieuw) 66n op te bouwen. Denk aan iemand
die op een specifiek terrein aan de weg timmert, of aan een artiest die een periode
van verminderde populariteit doormaakt, maar wellicht opnieuw zou kunnen
doorbreken. Zo ook zal berichtgeving over een ex-gedetineerde die herkenbaar
wordt opgevoerd soms tot inkomensschade kunnen leiden. Dergelijke berichtgeving
verkleint immers niet alleen zijn kans op resocialisatie, maar ook de kans op zakelijk
herstel.42

Verder zou de rechter in de beoordeling van de mogelijke schadelijkheid van
het bericht ook de vorm kunnen betrekken. Wordt de bewering stellig, opvallend,

schreeuwerig op de voorpagina gebracht, dan komt de boodschap harder aan. Het
bestaan van schade ligt in zo'n geval eerder voor de hand.
2.4.2.b

Zekere ernst schending

Verder lijkt noodzakelijk dat de schending van het imago een zekere ernst heeft.
Van een geringe schending valt immers minder snel te verwachten dat deze tot
inkomensschade leidt. Een voorbeeld van een grensgeval zou bijvoorbeeld een
bericht kunnen zijn over een gerechtelijke procedure, waarin terloops wordt
opgemerkt dat de advocaat van de verliezende partij, tevens hoogleraar, in de
procedure een anders luidend advies had overgelegd dat hij had 'besteld' bij een
collega-hoogleraar. Van deze laatste term gaat de suggestie uit dat de hoogleraar
bij zijn advies de oren heeft laten hangen naar de client van zijn collega (tevens
advocaat), en dus niet onafhankelijk zou zijn geweest.
Indien onvoldoende aanleiding zou hebben bestaan voor een dergelijke
suggestie, is het bericht mogelijk onrechtmatig, en komt de vraag aan de orde of
de hoogleraar is aangetast in zijn verdiencapaciteit. Zoals gezegd valt deze vraag
niet eenvoudig te beantwoorden. Weliswaar is slechts sprake van een lichte
suggestie, maar anderzijds betreft deze weI de kern van de integriteit van een
wetenschapper, namelijk zijn onafhankelijkheid. De kans dat de hoogleraar door
deze enkele suggestie daadwerkelijk een carriarestap zal missen lijkt echter niet
snel 'redelijk waarschijnlijk'. Een vergoeding voor inkomensschade ligt daarom
minder voor de hand.

42

Uiteraard kan ook berichtgeving over verdachten schadelijk zijn, maar dan zal het eerder gaan om
schending van een (bestaande) reputatie, in plaats van een belemmering van het opbouwen van
een (niet bestaande) goede naam.
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Aangezien niet goed zou zijn wanneer geringe schendingen zonder remedie
blijven, werk ik bij de omvang van de schadevergoeding uit hoe dergelijk gedrag
misschien wel zou kunnen worden gesanctioneerd (par. 3.5.4).
2.4.2.c

Zekere mate bekendheid bericht

Een andere logische ondergrens lijkt dat de onrechtmatige mededeling een zekere
bekendheid moet hebben gekregen. De mate van bekendheid zou onder andere
kunnen worden vastgesteld aan de hand van de oplage of kijk- en luistercijfers.

Daarnaast lijkt van belang of het bericht landelijk ofregionaal is verspreid. Een
landelijke politicus heeft wellicht minder te lijden onder regionale berichtgeving
dan een regionaal bestuurder, terwijl beiden worden geschaad door landelijke

berichtgeving.
Ook de doelgroep van het persorgaan lijkt van belang. Komt de beschuldiging
terecht bij een vrij grote maar specifieke doelgroep, terwijl hiertussen nauwelijks
publiek zit dat voor de verdiencapaciteit van de benadeelde van belang is, dan ligt
niet erg voor de hand dat schade is aangericht.
De bekendheid van een bericht wordt regelmatig aanzienlijk vergroot doordat
andere media het overnemen. Verderop zal ik het standpunt innemen dat het
persorgaan dat met de primeur kwam, in beginsel ook aansprakelijk is voor de
schade die door deze herpublicaties wordt teweeggebracht (hierna par. 3.5.5.1).
Zou dit standpunt worden gevolgd, dan dient deze verdere verspreiding te worden
opgeteld bij de verspreiding door het oorspronkelijke bericht.
Overigens werken de factoren als communicerende vaten, zoals meestal bij
de 'omstandigheden van het geval'-benadering. Wordt De Roy van Zuydewijn
op een achterpagina van een regionale krant aangeduid met de term nepbaron, dan
is deze schending waarschijnlijk te gering om schade te bewerkstelligen. Het gaat
immers om een kleine schending,43 terwijl daarnaast de mate van verspreiding
gering is, en het bericht ook wat betreft vorm weinig schade aanricht. Noemt een
landelijke krant De Roy nepbaron in een kop op de voorpagina, dan ligt echter
wel degelijk voor de hand dat deze schade heeft geleden.

1.41.d

Benadeelde voldoende herkenbaar

In het verlengde van de vorige factor zou ook als minimumvoorwaarde kunnen
gelden dat de benadeelde redelijk goed kan worden herkend. Hiervan lijkt sprake
wanneer aan de hand van de gegevens uit het bericht - voor iemand die de
benadeelde kent - valt ter herleiden om wie het gaat.44 Valt de identiteit enkel te
43
44
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achterhalen door nader speurwerk - bijvoorbeeld via het Internet - dan zou de
rechter wellicht kunnen proberen in te schatten hoeveel mensen deze moeite ook
daadwerkelijk zullen doen.

2.4.2.e Rectificatie
Ook zou kunnen worden meegewogen ofhet bericht is gerectificeerd, en - zo dit
het geval is - hoe. Wordt een bericht dat Balkenende met drank op zou hebben
gereden binnen 66ndag indringend gerectificeerd, terwijl deze rectificatie ook
nog eens door alle media wordt overgenomen, dan is de vraag of Balkenende
politieke schade heeft opgelopen. Hiertoe zou uiteraard wei noodzakelijk zijn dat
de rectificatie iedere twijfel over de onjuistheid van het oorspronkelijke bericht
wegneemt. Aangezien dit laatste niet vaak het geval is, en het oorspronkelijke
bericht hoe dan ook bij sommigen zal blijven hangen, zal deze omstandigheid
slechts bij wijze van (hoge) uitzondering in de weg staan aan het bewijs van het
causale verband. Het feit dat is gerectificeerd kan uiteraard wel een rol spelen bij

de omvang van de schadevergoeding (hierna par. 3.5.2).

2.4.2f

Mogelijke andere oorzaken

Een laatste omstandigheid die een rot zou kunnen spelen is of het verlies aan

verdiencapaciteit mogelijk (mede) door andere factoren is veroorzaakt. Andere
mogelijke oorzaken kunnen de causaliteitsvraag in het algemeen behoorlijk
compliceren, zo ook bij perszaken. Aangezien dergelijke (bewijs)moeitijkheden
de toegang tot de rechter belemmeren, is de vraag of de kwestie niet simpeler zou
kunnen worden benaderd dan thans wel eens gebeurt. Wellicht zou bijvoorbeeld
als uitgangspunt kunnen gelden dat de verschillende oorzaken ieder voor zich een
eigen onderscheiden - deel van de verdiencapaciteit aantasten, zoals de rechter
min of meer lijkt te hebben gedaan in de zaken FARA/Fan TuO n en Nieuwe Revu
en Veronica/Stuart. Wat betreft de eventuele schadeplichtigheid van het persorgaan
zou dan enkel van belang zijn in hoeverre valtte verwachten dat de onrechtmatige
publicatie - op zichzelfbeschouwd - tot inkomensschade heeft geleid. De andere
oorzaken zouden buiten beschouwing blijven.
Wanneer we dit uitgangspunt toepassen lijkt het tot acceptabele uitkomsten
te leiden. Neem het geval waarbij oorzaken die losstaan van de openbaarmaking
ook inkomensschade kunnen hebben veroorzaakt. Vaak zal het dan gaan om
bedrij fsmatige oorzaken, zoals in de zaak.Blok/VARA het stoppen met het adverteren
voor de talen cursussen en de toename van de concurrentie op die markt (par. 2.1).
Volgens het voorgestelde uitgangspunt zou de rechter deze oorzaken buiten
beschouwing kunnen laten, en zich enkel hoeven te beperken tot de vraag ofte
-

179

Hoofdstuk 6

verwachten valt dat de onterechte kritiek de verdiencapaciteit heeft aangetast, in
de zaak Blok/FARA bijvoorbeeld de (onrechtmatige) kritiek op de cursussen Spaans
en Engels. Aangezien deze bewering de reputatie van het taleninstituut schendt,
en via de landelijk omroep is uitgezonden, lijkt voor de hand te liggen dat de
verdiencapaciteit van Blok hierdoor is geschaad.
Een ander vaak voorkomend geval is dat het rechtmatige deel van de publicatie
de goodwill mogelijk eveneens heeft aangetast. Denk in de zaak Blok/VARA aan
de - terechte - kritiek op de cursus Frans en de gewekte indruk dat na twee jaar
een redelijke kans van slagen zou bestaan voor het staatsexamen tolk-vertaler.
Hoewel aannemelijk is dat deze beweringen de verdiencapaciteit van het
taleninstituut van Blok hebben aangetast, lijkt dit evenzeer te gelden voor het
onrechtmatige deel van de openbaarmaking, zoals ik in de vorige alineavast stelde.
De rechter had dus kunnen concluderen dat de onterechte kritiek op zichzelf al

tot een aantasting van de verdiencapaciteit had geleid, onafhankelijk van de
mogelijke schadelijkheid van het rechtmatige deel.
Overigens impliceert dit uitgangspunt wel dat de rechter minder waarde zal
hechten aan stukken waaruit blijkt dat de inkomsten zijn teruggelopen, zoals
jaarstukken of- neem de zaak Blok/FARA - opzeggingsbrieven van cursisten. De
terugval in het inkomen kan immers ook zijn veroorzaakt door de andere factoren.
2.4.3

Een andere benadering: schade vanwege een specifiek gevolg

In de paragraaf hierboven is als uitgangspunt genomen dat de benadeelde stelt
dat de publicatie heeft geleid tot een aantasting van de verdiencapaciteit in het
algemeen (par. 2.3.2). De benadeelde kan de zaak echter ook anders aanpakken,
namelijk door te stellen dat het bericht tot een concrete nadelige gebeurtenis heeft
geleid, en de schade te vorderen die hieruit voortvloeit. In de zaak Mr X/Van de
Bunt stelde Mr X bijvoorbeeld dat hij door de onrechtmatige publicatie twee
commissariaten vroegtijdig had moeten beeindigden, waarmee hij jaarlijks€ 18.000
verdiende.45 Naast een dergelijke consequentie valt te denken aan gevolgen als

een faillissement of een beeindiging van een zakelijke overeenkomst, zoals een
maatschapscontract of een distributieovereenkomst.
Het probleem van een dergelijke benadering is dat niet altijd even gemakkelijk
zal zijn om te bewijzen dat de publicatie conditio sine qua non is voor de nadelige
gebeurtenis. Vaak wordt een dergelijk gevolg immers mede veroorzaakt door andere
factoren. Zo zijn voor een ontslag of een beeindiging van een zakelijke overeenkomst meestal ook andere feiten causaal, al is het maar omdat dergelijke
gebeurtenissen vaak zijn gejuridiseerd, waardoor de beeindigende partij min of
45

De rechtbank droeg Mr X op om dit bewijs te leveren. Zie rechtbank Amhem 1 april 1999,
Mediaforum
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gedwongen bij de beeindiging zoveel mogelijk argumenten te noemen. Ook een
faillissement komt meestal niet zomaar uit de lucht vallen. Veelal is de benadeelde
zel f verantwoordelijk voor de andere oorzaken, of komen ze anderszins voor zijn
risico, een enkele keer zal een derde aansprakelijk zijn voor een andere oorzaak.

De bewijsmoeilijkheid valt in zoverre mee dat de onrechtmatige mededeling ook
conditio sine qua non is wanneer deze enkel de druppel was die de emmer deed
overlopen.46 Is aan het conditio sine qua non verband voldaan, dan laat het feit
dat ook andere oorzaken in het spel zijn de aansprakelijkheid van het persorgaan
in het algemeen dan ook onverlet.47 Daarbij kan de benadeelde, in het geval een
derde aansprakelijk is voor een andere oorzaak, meestal zowel deze derde als het
persorgaan aansprakelijk houden. Behoren de andere oorzaken tot de risicosfeer
van de benadeelde, dan zou de schade eventueel tussen het persorgaan en de
benadeelde kunnen worden verdeeld (art. 6:101 BW).
Bovendien wordt de positie van de benadeelde versterkt doordat hij zich kan
beroepen op twee bewijsinstrumenten. Zo zou hij in de eerste plaats gebruik kunnen
maken van het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid. Is het causale
verband onzeker, maar zou het onbevredigend zijn wanneer geen enkele vergoeding
zou worden toegekend, dan zou de schade gedeeltelijk kunnen worden vergoed.
Daarnaast zou de benadeelde een beroep kunnen doen op art. 6:99 BW,
wanneer sprake is van alternatieve causaliteit. Kan schade het gevolgzijn van twee
of meer gebeurtenissen voor elk waarvan een andere persoon aansprakelijk is, en
staat vast dat de schade door tenminste een van deze gebeurtenissen is ontstaan,
dan rust de verplichting om de schade te vergoeden op ieder van deze personen,
tenzij deze persoon bewijst dat de gebeurtenis waarvoor hij aansprakelijk is geen
conditio sine qua non is voor de schade. Kan de benadeelde bewijzen dat aan de
vereisten van deze bepaling is voldaan, dan draait de bewijslast ten aanzien van

het conditio sine qua non verband dus om. Het persorgaan zou in zo'n geval dus
moeten bewijzen dat het bestreden bericht geen conditio sine qua non is voor het
schadelijke bericht.
Voor een succesvol beroep op art. 6:99 BW zullen echter nogal wat hobbels
moeten worden genomen. Om te beginnen is het artikel letterlijk genomen enkel
van toepassing wanneer er meerdere aansprakelijke partijen zijn. De Hoge Raad

46

47

Een geringe causale rol van het bericht zou er natuurlijk wei in kunnen resulteren dat slechts een
klein deel van de schade wordt vergoed, vooral omdat de nadelige gebeurtenis in zo'n geval meestal
nieterg voorzienbaarzal zijn. Aldus volgens de deelregels van Brunner met betrekking tot art. 6:98
BW, waarover meer in par. 3.3.
Asser/Hartkamp 4-III, nr. 439-440c; Spier e.a. 2003, nr. 237; Boonekamp (Schadevergoeding),
art. 6:98 BW, aant. 18-23.
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heeft dit vereiste in het DES-arrest weliswaar gerelativeerd,48 maar het is zeer de
vraag of het artikel van toepassing is wanneer bij het voorval geen of slechts dcan
andere aansprakelijke partij is betrokken, terwijl de overige factoren in de
risicosfeer van de benadeelde liggen.49 Daarbij is voor toepasselijkheid van art.

6:99 BW vereist dat de aangesproken persoon de - gehele - schade kan hebben
veroorzaakt (en niet slechts een deel daarvan).5 Aangezien het in dit geval gaat
om schade die voortvloeit uit die ene gebeurtenis, moet de benadeelde dus
aannemelijk maken dat enkel - de onrechtmatige mededeling tot die gebeurtenis
kan hebben geleid. Hierboven werd al vastgesteld dat vaak ook andere oorzaken
causaal zijn voor gebeurtenissen als een ontslag, de beeindiging van een contract
of een faillissement. Het zal de benadeelde dus zwaar vallen de toepasselijkheid
van dit vereiste te bewijzen.
-

Al met al is de benadering waarbij de benadeelde stelt dat de publicatie tot een
concrete nadelige gebeurtenis heeft geleid dus geen gemakkelijke weg. Daar komt
nog eens bij dat deze invalshoek de rechter er misschien ook bij het begroten van
de omvang van de schade toe aanzet om meer concreet bewijs te verlangen, terwijl
een abstracte benadering voor de benadeelde meer kansen lijkt te bieden (hierna
par. 3). Kiest een benadeelde toch de weg van schade vanwege een concreet nadelig
gevolg, dan lijkt hij er dus verstandig aan te doen subsidiair in ieder geval schade
door aantasting van de goodwill in het algemeen te vorderen. In een twij felgeval
lijkt al snel voor de hand te liggen schade vanwege het goodwillverlieste vorderen,
en het concrete nadelige gevolg enkel op te voeren om te substantieren dat de

publicatie nadelig is geweest.
2.4.4

Stel- en bewijsplichten

Wat betreft de stel- en bewijsplichten lijkt een logisch uitgangspunt dat de
benadeelde zo veel mogelijk feiten stelt waaruit in het algemeen volgt dat
inkomensschade is geleden. De hierboven opgesomde omstandigheden, zouden
wellicht een richtsnoer kunnen zijn voor een daartoe strekkend betoog. Het
persorgaan zou hier zijn visie tegenover moeten stellen. Ieder der partijen zou

48

49
50

182

HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 535. Zie over dit arrest onder andere de volgende literatuur:
Asser/Hartkamp 4-III, nr. 44 la; Spiere.a. 2003, nr. 239; Boonekamp (Schadevergoeding), art. 6:99
BW, aant. 1-9. De Hoge Raad vond het artikel van toepassing, ook al was niet iedere producent
aansprakeluk voorhetgebrekkigemedicijn DES. Art. 6:99 BW zou enkel buiten toepassingdienen
te blijven wanneer dit naar maatstaven van redelukheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn,
buvoorbeeld als de kans groot is dat de niet aansprakelijke producent de schade heeft veroorzaakt.
Dit is de situatie die zich bij veel perszaken voordoet. De vraag is of het in zo'n geval redeluk is
dat de benadeelde wordt tegemoet gekomen in zijn bewijsnood.
Asser/Hartkamp 4 -I II, nr. 4 41 b ; Spiere.a. 2003, nr. 238; Boonekamp (Schadevergoeding),art. 6:99
BW, aant. 4. Zie ook HR 31 januari 2003, NJ 2003,346.
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wellicht metnamedie factornaderkunnen toelichten, waarvan aannemelijk isdat
hij over de relevante informatie beschikt.5' Bij het bericht dat popster Jim aan de
cocaine zou zijn, ligt het bijvoorbeeld op de weg van Jim om aannemelijk te maken
dat hij vooral jonge aanhangers heeft, uiteraard enkel wanneer dit feit wordt betwist.
Informatie over de oplage van een tijdschrift zou daarentegen weer door het
persorgaan kunnen worden verstrekt.
Bij het verlichten van de bewijslast zou de rechter zich - zoals hij ook nu op
dit terrein al doet - kunnen bedienen van instrumenten als vermoedens, voorshandse
aannemelijkheid en de algemene ervaringsregels. In de opsomming ontbreekt de
omkeringsregel, omdat deze op dit terrein wordt gezien als een minder geschikt
instrument.52 Enerzijds bevreemdt dit aangezien een verbod tot schending van de
reputatie er toe lijkt te strekken een aantasting van goodwill te voorkomen, terwij 1
de enkele schending van dit belang al een vermoeden vestigt dat deze aantasting
heeft plaatsgevonden. Anderzijds valt wel wat te zeggen voor de redenering van
A-G Bloembergen dat een vaste regel hier minder past, onder andere omdat met
name de benadeelde over informatie met betrekking tot zijn inkomen beschikt.
Daar komt nog eens bij dat ik mij aansluit bij de algemene kritiek op de omkeringsregel, zodat deze wat mij betreft sowieso zou mogen worden afgeschaft.
Hoe dan ook zou dus niet het uitgangspunt gelden dat de benadeelde concreet
bewijs van zijn inkomensschade levert, want dat is nou juist de moeilijkheid.53
Uiteraard doet de benadeelde er wei verstandig aan eventuele stukken die op
inkomensschade duiden gewoon over te leggen.
2.4.5

Strijd met persvrijheid?

Tot slot resteert de vraag of de voorgestelde verlichting van de bewijslast strijd
oplevert met de vrijheid van meningsuiting. Betoogd zou kunnen worden van niet,
aangezien de persvrijheid al wordt meegewogen bij de beoordeling ofverwijtbaar
onrechtmatig is gehandeld. Is de uitkomst dat het persorgaan een fout heeft gemaakt,
dan lijkt voor de hand te liggen dat de schade - zoals voor ieder anderbedrij fgeldtgewoon moet worden vergoed, temeer daar de schade verzekerbaar is (par. 2.3.3).
Dit laat weliswaar het 'schande-effect' van een toegewezen claim onverlet, maar
- als benadeelden over de gehele linie vaker gelijk krijgen - wordt dit effect wellicht
zwakker.
Daarbij dient te worden bedacht dat de ratio achter het voorstel enkel is om
realistisch te zijn, en gewoon te erkennen dat een schending van de reputatie vaak
51

52

53

Vergelijk Giesen 2001 , p. 272/273.
HR 29 oktober 1993, NJ 1994,108 (Blok/FARA); Boonekamp (Schadevergoeding), art 6·98 BW,
aant. 13; Giesen 2001, p. 278.
Tenzij de benadeelde kiest voor de andere invalshock, zoals in de vorige paragraaf aan de orde
gesteld (par. 2.3.4.). Dan zal de benadeelde wei met concreet bewus moeten komen.
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tot - onbewijsbare - inkomensschade leidt. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling
om schade toe te kennen waar (hoogst) twij felachtig is of die bestaat.
Bovendien wordt reputatieschade meestal veroorzaakt dooreen onwaarheid,
terwijl journalisten juist hoog in het vaandel hebben dat dergelijke fouten worden
voorkomen.54 Het lijkt niet onredelijk - en uit hoofde van het goede functioneren
van de journalistiek wellicht zelfs zinvol - dat op het verwijtbaar overschrijden
van deze journalistieke norm ook een (financiele) sanctie staat.

De hierboven behandelde zaak van Steel en Morris van het Europese Hof lijkt
niet in de weg te staan aan de voorgestelde verlichting van de bewijslast.55 Om
te beginnen gaat het voorstel niet zover als het Engelse recht, namelijk dat een
benadeelde geen enkel bewijs van de schade hoeft te leveren. Ook in het voorstel
dient de benadeelde immers tenminste te komen met een plausibel verhaal, waaruit
moet volgen dat het bestaan van schade aannemelijk is. Verder stond de kritiek
van het Hof in de sleutel van een extra reden waarom de schadevergoedingte hoog
was, dus naast het feit dat Steelen Morris arm waren en Mac Donalds groot en
rijk. Het Hofschoofde Engelse regel dus niet volledig terzijde omdat hij in strijd
zou zijn met de vrijheid van meningsuiting, maar woog hem slechts mee als een
van de argumenten waarom de schadevergoeding te hoog was. Daarbij kwam de
kritiek wellicht mede voort uit het gegeven dat op het eerste gezicht ook wel erg
onwaarschijnlijk lijkt, dat de smaadpamfletten bij Mac Donalds tot enige
winstderving hebben geleid.

3

Omvang schadevergoeding

In deze paragraaf is aan de orde hoe de omvang van de schades bij perszaken
eenvoudiger zou kunnen worden vastgesteld. Daartoe wordt allereerst nagegaan
ofhet verantwoord zou zijn inkomensschades in perszaken te normeren (par. 3.1).
Volgens mij is dit het geval, zodat voor de hand ligt uitte werken hoe dit eventueel
zou kunnen geschieden (par. 3.5). Om een beeld te krijgen van de problematiek
- en ter inspiratie van mogelijke oplossingen - wordt dit voorstel voorafgegaan
door een beschrijving van de relevante rechtspraak op dit terrein (par. 3.2), enkele
algemene bepalingen over de omvang van de schade (par. 3.3) en factoren die van
belang zijn voorde vaststelling van de hoogte van de vergoeding van inkomensschade bij letsel

54

55
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of overlijden (par. 3.4).

'Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de
journalist', aldus art. 1 van de Code van Journalisten van Bordcaux ( 1954), te vinden op het volgende
webadres: http://virtmedfg.hvu.nl/doc/bordeaux-nl.html
EHRM 15 februari 2005, www. echr coe. int (appl. no. 68416.01).

Vergoeding van inkomensschade
3.1

Abstracte begroting inkomensschade verantwoord?

3.1.1

Inleiding

Bij het vaststellen van de omvang van schade geldt als uitgangspunt dat de
benadeelde zoveel mogelijk wordt gebracht in de positie waarin hij zou verkeren
wanneer het schadeveroorzakende feit niet had plaatsgevonden.56 De rechter is
57
bij de begroting van de schade niet gehouden aan de wettelijke bewijsregels.
Toekomstige schade zoals inkomensschade - mag bij voorbaat worden begroot,
de goede en de kwade kansen afgewogen (art. 6:105 BW).58
Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt
zij geschat (art. 6:97 BW).59 Dit middel ligt met name voor de hand wanneer de
schade bestaat uit gederfde winst, aangezien de omvang hiervan nooit met zekerheid
kan worden vastgesteld.60
Art. 6:97 BW beoogt verdereen wettelijke basistegeven aan de zogenaamde
abstracte schadebegroting.6' Deze wijze van schadebegroting staat tegenover de
concrete schadebegroting. Bij een concrete schadebegroting wordt rekening
gehouden met alle omstandigheden aan de kant van de benadeelde, terwijl bij een
abstracte schadebegroting juist van (een aantal van) die omstandigheden wordt
geabstraheerd, waardoor de schade volgens meer objectieve maatstaven wordt
vastgesteld. Het gaat bij de abstracte begroting dus om de vraag hoe groot in het
algemeen de schade is van iemand die in een soortgelijke positie als de benadeelde
verkeert. Tussen de abstracte en de concrete berekening in bevindt zich de
zogeheten normering, die kan worden gekarakteriseerd als een abstracte
begrotingsmethode waarin de specifieke omstandigheden van het geval een grotere
rol spelen dan gebruikelijk. Uitgangspunt is dat schade concreet wordt begroot.
Een belangrijke gedachte achter abstracte schadeberekening is de doelmatigheid, namelijkeen efficiente oplossing voor veel voorkomende gevallen met voor
-

60

Asser-Hartkamp 4-III, nr. 415; HR 28 maart 2003, NJ 2003,389. Overigensomvat vermogensschade waar het hier om gaat - zowel het geleden verlies als de gederfde winst (art. 6:96 BW). De term
geleden verlies doelt op de vermindering van het vermogen dat men had, winstderving op het niet
verkrijgen van een vermogensvermeerdering die men verkregen zou hebben. Zie Lindenbergh &
Deurvorst (Schadevergoeding),art. 6:96 BW, aant. 131; Asser-Hartkamp 4-III, nr. 413. Aantasting
van de goodwill is een voorbeeld van eerstbedoelde schadesoort, inkomensschade van het tweede.
Parl. Gesch., p. 339 e.v.; Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:97 BW, aant. 19, onder verwijzing
naar jurisprudentie; Asser-Hartkamp 4-III, nr. 416.
Van deze mogelijkheid wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt, bijvoorbeeld bij inkomensschade
als gevolg van letsel of overlijden. Zie Bolt (Schadevergoeding), art. 6: 105 BW, aant. 6, AsserHartkamp 4-III, nr 421.
Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:97 BW, aant. 20: HR 28 juni 1991,NJ 1991,746.
Asser-liartkamp 4-III, nrs. 416 en 420; Lindenbergh & Deurvorst (Schadevergoeding), art. 6·96

61

Parl. Gesch., p. 339; Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:97 BW, aant. 27; Asser-Hartkamp

56

57
58

59

BW, aant. 134.

4-III, nr. 417; Spiere.a. 2003, nr 206.
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beide partijen een redelijk resultaat.62 Gezien deze ratio kan de benadeelde wanneer
hij meer schade heeft geleden dan de abstract berekende, dit meerdere eveneens

vorderen. Geeft de benadeelde sowieso de voorkeur aan een concrete berekeningsmethode, dan staat het hem vrij enkel die methode te gebruiken. Is de abstracte
methode echter regel en wordt deze door de benadeelde gebruikt, dan dient in
beginsel conform dit 'tarief te worden vergoed. Een benadeelde die zijn
beschadigde auto bijvoorbeeld niet laat repareren, maar dit zelf doet, heeft toch
aanspraak op de gebruikelijke vergoeding voor deze schade.
3.1.2

Discussie

Hoewel de concrete begrotingsmethode dus het uitgangspunt is, lijkt de normering
aan terrein te winnen. Denk aan de kantongerechtsformule, sommige rechterlijke
uitspraken63 en de Tremaalimentatienormen.64 Ook de wetgever blijkt niet afkerig
van normering, getuige het voorstel tot een vaste vergoeding voor affectieschade
van naasten.65 De Minister van Justitie betuigt zich eveneens een voorstander van
normering, vooral van immateriele schades.66 Normering van inkomensschade
zou volgens de Minister echter minder voor de hand liggen, omdat deze afhangt

van factoren als leeftijd en verdiencapaciteit.
Ook schrijvers bepleiten een ruimere rol voor het normeren als begrotingsmethode.67 Enkelen verwijzen daarvoor naar het buitenland, bijvoorbeeld het Verenigd
68
Koninkrijk, Frankrijk en Engeland, waar diverse schadeposten zijn genormeerd.
Normering ligt met name voor de hand bij smartengeld, aldus de doctrine. De
hoogte van dit type schadevergoeding is immers niet objectief bepaalbaar, zodat
zij sowieso moet worden geschat. Wat betreft de materiele schade zien sommigen

62
63

64

65

66
67

68
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Asser-Hartkamp 4-III, nr. 418; Spiere.a. 2003, nr. 208.
Zie bijvoorbeeld: HR 21 februari 1992, NJ 1992, 339: cen vaste lastenverdeling bij overlijden;
HR 21 februari 1997, NJ 1999,145: de NIBUD-normen; HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564: plafond
verzorgingskosten ouders; kantonrechter Middelburg 24 augustus 1998, TMA 1998, p. 166:
normering immateriele vergoeding mesothelioom slachtoffers; HR 1 juni 1990, NJ 1991,720 en
HR 2 juni 1995, NJ 1997, 700-702: de 100%en 50% regel voordeeigen schuld in het verkeersrecht.
Later overwoog de Hoge Raad overigens dat deze standaardisering enkel geldt wanneer het gaat
om een vergoeding aan een benadeelde (in plaats van een gesubrogcerde verzekeraar). Zie HR 5
december 1997, NJ 1998,400.
De alimentatienormen zien natuurlijk niet op schade, maar bij de vaststelling van de hoogte van
de alimentatie spelen min of meer dezel fde problemen als bij de vaststelling van de hoogte van
schadevergoeding.
Wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade (28 781). Over dit wetsvoorstel, zie Lindenbergh 2005.
Rapport 'Naar een claimcultuur in Nederland?', uitgave Ministerie van Justitie, januari 1 999,
p. 35.
Lindenbergh 1998, p. 221/222 en 244-253; Vranken & Weterings 2000; Elzas 2000, Giesen 20014
Giesen, Kamminga& Barendrecht 2001 ; Hondius 2002; Kamminga& Weterings 2003; Barendrecht
e.a. 2004, p 181/182 en 191/192, Barendrecht 2004. Zie over deze materie ook het themanummer
'Normering van schadevergoeding', TFP, nr. 4.
Giesen 200 Ia; Tzankova & Weterings 2003, p. 11/12, Barendrecht e.a. 2004, p. 134-140.
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vooral mogelijkheden tot normering van kleine schadeposten zonder toekomstelement, terwijl normering van toekomstige schade minder wenselijk zou zijn.69 Bij
de bepaling hiervan zouden echter wei objectieve uitgangspunten kunnen gelden
en statistische gegevens kunnen worden gebruikt. Andere schrijvers zien w61
70
mogelijkheden tot normering van toekomstige schades, zoals inkomensschade.
inkomensschade wordt door de rechter meestal concreet berekend, aan de
hand van de omstandigheden van hetgeval.71 De begroting kentechter regelmatig
ook abstracte trekken. Dit kan ook moeilijk anders, omdat een groot deel van de
schade in de toekomst ontstaat, waardoor het gebruik van statistische gegevens
soms voor de hand ligt.72 Ook veronderstellingen spelen regelmatig een rol,
bijvoorbeeld of de benadeelde promotie zou hebben gemaakt of tot zijn 65e zou
blijven werken.73 Meer in het algemeen overwoog de Hoge Raad recent dan ook
dat het bij het begroten van de inkomensschade door letsel aankomt op de'redelijke
verwachting van de rechter omtrent toekomstige ontwikkelingen', waardoor geen
al te strenge eisen mogen worden gesteld aan het bewijs.74 In dezelfde lijn overwoog
de Hoge Raad eerder dat de rechter op grond van zijn 'kennis van het dagelijks
leven' mag beoordelen of bepaalde gebeurtenissen een kans op derving van
inkomsten opleveren.75 Hethofwasdaarom vrij geweestde omvang van de schade
vast te stellen aan de hand van omstandigheden die niet overeenkomstig de
wettelijke regels waren bewezen.
Overigens vallen deze abstracte kenmerken ook weer te rijmen met het
uitgangspunt van een concrete berekeningsmethode bij inkomensschade.
Uiteindelijk wordt immers geprobeerd te benaderen wat de schade is van de
benadeelde in kwestie.
Bij bedrij fsmatige gederfde winst heeft de Hoge Raad de abstracte methode
tot twee maal toe expliciet afgewezen.76 Hierbij geldt wei als kanttekening dat
de eerste uitspraak bijna dertig jaar oud is, zodat de vraag is of deze het geldend
recht nog wei weergeeft. Daarbij geldt voor de andere uitspraak dat het hof had
vastgesteld dat geen schade was geleden, aangezien de tijdelijke uitval van de
69
70
71

Vranken & Weterings 2000, p. 60.
Barendrecht 2004 e.a., p. 141; Weterings 2004, p. 172-176.
Bolt (Schadevergoeding), art. 6:108 BW, aant. 32; Bolt (Schadevergoeding), art. 6 107 BW,
aant. 12.

72

73
74

Bolt (Schadevergoeding), art. 6:107 BW, aant. 14.
Buvoorbeeld: HR 14 januari 2000, NJ 2000,437
HR 15 mei 1998, NJ 1998, 624, Dit geldt des temeer daar de aansprakelijke veroorzaker van het
ongeval aan de benadeelde de moge'Ukheid heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen over hetgeen
in de hypothetische situatie zou zijn geschied, aldus de Hoge Raad. Overigens blijft het algemene
uitgangspunt uiteraard dat de bewuslast terzake de omvang van de schade op de benadeelde rust.

Zie recent nog HR

75
76

13

december 2002, NJ 2003,212.

HR 30 januari 1953, NJ 1953, 624.
HR 28 januari 1977, NJ 1978, 174, HR 18 april 1986, NJ 1986, 567. Zie ook Lindenbergh &
Deurvorst (Schadevergoeding), art. 6:96 BW, aant. 132, onder verwuzing naar literatuur en
jurisprudentie.
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productiecapaciteit goed was opgevangen en daardoor niet tot gederfde winst had
geleid. Had de Hoge Raad de benadeelde gevolgd in zijn abstracte schadeberekening, dan was dus een vergoeding voor - niet geleden - schade toegewezen.
Zoals hierboven al weergegeven is een belangrijk voordeel van normering een
efficiente oplossing voor regelmatig voorkomende geschillen, met een voor beide
partijen redelijk resultaat. Daarnaast dient normering de rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid.
Aan de normeringsmethode kleven echter ook nadelen. Zo doet normering
afbreuk aan het beginsel dat een ieder recht heeft op volledige compensatie,
aangezien de vergoeding ook wel eens te laag kan uitpakken. Hier staat echter
weertegenover dat de rechter - in het geval de benadeelde mocht kunnen bewijzen
dat een te laag bedrag wordt toegewezen - vrij is een hoger bedrag toe te kennen.
Daarbij vergemakkelijktnormering de toegangtot het recht, zodat een vergoeding
eerder binnen handbereik komt. De vergoeding zal dus best wei eens te laag zijn,
maar iets is beter dan niets.
Een nadeel dat in het verlengde ligt van de mogelijk soms te lage vergoedingen, is dat de vergoeding natuurlijk ook weI eens hoger kan uitpakken dan de
werkelijke schade. Voor de benadeelde is dit uiteraard geen probleem, maar voor
de aansprakelijke partij wel. Dit probleem lijkt echter wel mee te vallen, daar de
aansprakelijke partij een iets te hoge vergoeding aan de een, regelmatigzal kunnen
wegstrepen tegen een iets te lage vergoeding aan de ander. Daarbij gaat het vaak
om niet al te hoge bedragen. Tot slot dientte worden bedacht dat de aansprakelijke
partij voor de oorzaak van de schade verantwoordelijk is, en dus het probleem
van de begroting van de schade (mede) heeft doen ontstaan.
Een ander nadeel is de mogelijk aanzuigende werking. Dit nadeel is echter
ook weer een voordeel, aangezien de preventieve werking van het recht hierdoor
toeneemt. Verder dient te worden bedacht dat de normering enkel beoogt om
vergoeding mogelijk te maken van werkelijk geleden schade.
Tot slot zijn de kosten voor het ontwikkelen en onderhouden van de normering
bezwaarlijk. Dit is uiteraard een reeel punt, maar tegenover deze kosten staan de
vele (financiele) voordelen van normering. Metname valt te verwachtendatpartijen
door normering gemakkelijker tot een schikking komen, waardoor de kosten van
een procedure worden voorkomen. Mocht toch worden geprocedeerd, dan beperkt
de duidelijkheid mogelijk het processuele debat, hetgeen ook kostenbesparend

zou werken.
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3.1.3

Hoe te normeren?

De doctrine heeft zich ook beziggehouden met de vraag op welke wijze de schade
zou kunnen worden genormeerd. Zo is om te beginnen geopperd per schadesoort
objectieve factoren te selecteren, die maatgevend zijn voor de omvang van de
schade.77 Per factor zou vervolgens afhankelijk van de specifieke omstandigheden
-

van het concrete geval - een aantal punten worden toegekend, dan wel een bedrag
worden vastgesteld tussen een zeker minimum ofmaximum. Bij een standaardisering van inkomensschade zou de gemiddelde gang van zaken uitgangspunt dienen
te zijn, terwijl bijzondere omstandigheden zouden kunnen leiden tot een bijstelling
naar beneden of naar boven. 78
Een eenmaal vastgestelde 'tabel' zou regelmatig kunnen worden geactualiseerd, om gelijke tred te houden met rechterlijke uitspraken ofandere ontwikkelin79

gen en de inflatie.
In het buitenland is de normering meestal slechts indicatief, en dus niet
bindend voor de rechter:' In Nederland is wellicht een vergelijkbare mate van
binding gewenst.81 Blijkt de rechter de indicatieve tabel regelmatigte volgen, dan

zou hierdoor mogelijk een grotere mate van binding worden bereikt. Aangezien
de indicatieve tabel in dat geval kennelijk door meerdere rechters als een zinnig
toetsingskader wordt gezien, lijkt dit niet bezwaarlijk.

Het daadwerkelijke normeringsproces zou door verschillende partijen ter hand
kunnen worden genomen, bijvoorbeeld de wetgever, betrokken partijen (zelfregulering), rechters, of een breed samengestelde commissie van deskundigen, al dan
niet aangestuurd door de Raad voor de Rechtspraak.82 In het proces dienen in ieder
geval alle belangen te worden gewogen, zodat de kans op voldoende draagvlak
voor de tabel zo groot mogelijk wordt gemaakt. Probleem is echter wel dat er voor
politici bij de normering vaak niet veel eer valt te behalen, terwijl ook de betrokken
partijen niet altijd even veel zin en belang hebben bij een tijdrovend en duur
normeringsproces.83 Het proces zal dus niet snel vanzelf op gang komen.

77
78
79
80
81
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83

Vranken & Weterings 2000, p 60; Elms 2000, p. 72, Giesen, Kamminga & Barendrecht 2001,
p. 155 en bijlage I; Weterings 2004, p. 168-176.
Weterings 2004, p 172-176.
Barendrecht e.a. 2004, p. 134.
Barendrecht e.a. 2004, p. 134-136.
Zie hierover: Vranken & Weterings 2000, p. 61; Giesen, Kamminga & Barendrecht 2001, p 133,
Giesen 20014 p 127/128, Tzankova & Weterings 2003, p. 76/77; Weterings 2004, p. 132-135.
Barendrecht e a wijzen er echter op dat slechts meer gedetailleerde en bindende normen tot een
werkelijke reductie van de transactiekosten leiden. Zie Barendrecht e.a. 2004, p 137
Lindenbergh 1998, p. 245/246; Vranken & Weterings 2000, p. 57/58; Giesen, Kamminga &
Barendrecht 2001, p. 134-140, Kamminga & Weterings 2003, p. 120; Barendrecht e.a. 2004,
p. 134; Weterings 2004, p. 135-162.
Weterings 2004, p. 142-147.
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3.1.4

Conclusie

Gezien het bovenstaande valt te overwegen de inkomensschades bij perszaken
te normeren. Concreet bewijs van dergelijke schade valt immers nauwelijks te
leveren, hetgeen ook in rechte wordt erkend. Daarbij heeft de rechter op dit terrein

nu al de vrijheid af te gaan op noties als 'redelijke toekomstverwachtingen' en
zijn 'kennis van het dagelijks leven'.84 Het lijkt maar een klein stapje verder de
schade te begroten aan de hand van een normeringsschema, zeker wanneer de
omstandigheden van hetconcrete geval daarin zoveel mogelijk worden meegewogen. Voor perszaken geldt bovendien dat het in de regel zal gaan om overzienbare
bedragen, in tegenstelling bijvoorbeeld tot inkomensschade door letsel ofoverlijden.
Enige grofmazigheid lijkt in zo'n geval eerder verantwoord. Daar komt nog eens
bij dat het schemaslechts indicatief zou zijn, zodat de rechter bij twij fel zijn eigen
koers kan varen. Ook zouden minima en maxima kunnen worden ingebouwd.

Het eventuele normeringsproces bij perszaken zou idealiter kunnen worden
vormgegeven door overleg middels zelfregulering. De media zouden kunnen worden
vertegenwoordigd door instanties als de Nederlandse Vereniging van Journalisten,
het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de Raad van Bestuur van de
Publieke omroep, de Raad voor de Journalistiek en een advocaat die vaak voor
de pers optreedt. De benadeelden zouden kunnen worden vertegenwoordigd door
de Consumentenbond, delegaties van politici en bekende Nederlanders (en
eventueel ook het bedrijfsleven) en een advocaat die vaak voor benadeelden
optreedt. De rol van voortrekker in het overleg zou wellicht kunnen worden vervuld
door neutrale partijen als de Raad voor de Rechtspraak en/of de wetenschap. Het
normeringsproces zou mogelijk (gedeeltelijk) door de overheid kunnen worden
gefinancierd.85
Zoals hierboven al betoogd bestaat in het algemeen slechts een kleine kans
dat dit overleg vanzelf op gang komt, hetgeen waarschijnlijk ook geldt voor
perszaken. De benadeelden zijn immers nauwelijks georganiseerd, terwijl de pers
geen direct belang heeft bij een verbeterde toegang tot het recht, waartoe de
84

Overigens dient wei te worden gerealiseerd dat deze noties met name worden gebruikt bij
inkomensschade door letsel ofoverlijden. Een verschil tussen ditsoort zaken en perszaken is echter
dat bij (permanent) letstel en over'Uden vaststaat dat inkomensschade zal worden geleden, terwul
dat bu perszaken
hoezeer waarschunluk ook - toch onzeker blijft. Bij de normering van
inkomensschade in perszaken wordt dus de ene aanname op de andere gestapeld. Volgens mij is
dit verantwoord, maar het is wei goed om voor ogen te houden.
Omdat dit grondrechteluke problemen zou geven, geeft de overheid immers weinig geld uit aan
het toezicht op de pers. Zie hoofdstuk 3, par. 5.2.4. Daarom ligt het voor de hand dat de overheid
in ieder geval de toegang tot de rechter goed regelt, hetgeen onderandere kan door de schadevergoeding te normeren. Bovendien heeft de Wetenschappelijke Raadvoorhet Regeringsbeleid de overheid
recent aanbevolen de rechtspositie van de benadeclde op dit terrein te verbeteren, onder andere
door betere procedures en effecievere sancties. Zie WRR 'Focus op functies' 2005, p. 140
-
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normering zou kunnen leiden. De Wetenschappelijke Raad voorhet Regeringsbeleid
heeft de overheid onlangs echter aanbevolen de zelfregulering van de media te
ondersteunen.86 Die ondersteuning zou wellicht kunnen bestaan uit het initieren
van dit overleg.
Alvorens hiertoe over te gaan dient wei te worden bedacht of deze methode
de meest geschikte is. De grootse aanpak is natuurlijk zeer degelijk, maar mogelijk
ook erg duur. Aangezien perszaken minder vaak voorkomen dan bijvoorbeeld

letstelschadezaken, en het doorgaans ook niet om zulke grote belangen gaat, zou
daarom ook aan een bescheidener aanpak kunnen worden gedacht.
Zo zouden een ofmeerdere wetenschappers een voorstel tot normering kunnen
doen. Dit voorstel zou worden gezonden aan de genoemde organisaties en
deskundigen als wetenschappers en rechters. Daarnaast zou een ieder via het
Internet in de gelegenheid kunnen worden gesteld commentaar op het voorstel
te geven. Vervolgens zou het voorstel worden aangepast, waarna eventueel een
extra ronde voor commentaar zou volgen. Overigens lijken juristen - eventueel
bijgestaan door economen - ook voldoende geequipeerd om een systeem als het
onderhavige op te zetten. Anders dan wanneer bijvoorbeeld beroepsnormen zouden
worden ontwikkeld, lijkt vakkennis van de pers minder noodzakelijk bij het
normeren van de omvang van de schade.
Zoals al aangegeven probeer ik verderop in deze paragraafeen eerste aanzet
te geven voor een discussie over een normeringssysteem van inkomensschade bij
perszaken. Alvorens daartoe over te gaan, laat ik - ter inspiratie - een aantal zaken
de revu passeren, om te beginnen enige gerechtelijke uitspraken.
3.2

Omvang schadevergoeding in perszaken

Gezien de aanleiding voor dit hoofdstuk zal niet verbazen dat slechts een enkele
uitspraak bestaat die (enigszins) duidelijk maakt hoe de rechter de hoogte van het
verlies aan goodwill vaststelt. Edn van die uitspraken is de hierboven bij het causaal
verband al aan de orde gestelde uitspraak van het hofAmsterdam in de zaak Nieuwe
Revu en Veronica/Stuart, waarbij een bedrag van € 34.035 als bij wijze van
inkomensschade werd toegewezen (par. 2.1).87 Het hof overwoog dat op grond

van de leeftijd, de opleiding en het arbeidsverleden van wethouder Stuart naar
algemene ervaringsregelen viel te verwachten dat hij in de nabije toekomst
burgemeester had kunnen worden. De publicaties hadden de kans op deze
benoeming nadelig beYnvloed. De loopbaan van Stuart zou echter na enkele jaren
weer haar loop nemen, op dezelfde voet als daarvoor in de lijn der verwachtingen
86
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WRR 'Focus op functies' 2005,

p

139/140.

HofAmsterdam 13 september 1990, Mediaforum 1991-1, p. 3. Overigens wees het hofdaarnaast
bij wuze van immateriele schade een vergoeding toe van € 68.070.
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lag. Hij had immers zijn baan als wethouder gehouden - zij het met een andere
portefeuille -en na de raadsverkiezingen was hij opnieuw als wethouder gekozen.
De pensioendatum van Stuart schoof echter niet op. Het nadeel bestond dus
uit een gemankeerde laatste promotie, dan weI een gemankeerd aantal jaren in
zijn eindrang, zodat zijn inkomensschade wordt bepaald door het verschil tussen

zijn te verwachten eindsalaris en zijn huidige salaris. De inkomstenderving zou,
nadat Stuart 65

was geworden,

doorwerken als pensioenschade, aldus het hof.

Daarnaast verschaft de schadestaatprocedure in de zaak VARA/Van Tuijn
enige duidelijkheid (par. 2.1). In deze procedure stelden deskundigen de schade
- onder andere bestaande uit
gederfde winst en het waardeloos worden van het
merk Exota - op € 2.022.570. De gederfde winst werd vooral gebaseerd op een
vergelijking van de werkelijke omzet in de periode na de openbaarmaking, met
de - benaderde - omzet zonder de invloed van het onrechtmatige deel van de
openbaarmaking. Voor de schade aan het merk Exota, werd de netto-opbrengst
van de verkoop van frisdrank van dit merk vergeleken met de netto-opbrengst van
een merkloze frisdrank:8 Het hof begrote de schade uiteindelijk op de helft van
het door de deskundigen vastgestelde bedrag, namelijk€ 1.011.285.De deskundigen
hadden bij hun berekening onvoldoende rekening gehouden met het feit dat ook
het rechtmatige deel van de uitzendingen Fan Tuijn schade had berokkend. Daarbij
had buitensporig lange duur van de procedure van wel 27 jaar de kans vergroot
dat de becijferde schade was geflatteerd. Dit moest ten nadele worden gebracht
van Fan Tu4n, aldus het hof.

Deurvorst wijst er in haar annotatie onder dit arrest op dat het voeren van
een lange en dure schadestaatprocedure - naar verluid bedroegen de kosten voor
Van Tuijn circa€ 453.800 - eigenlijk onverantwoord is, zeker gezien de onzekere
uitkomst.89 Zij breekt daarom een lans voor het afdoen van dergelijke schades in
kort geding. De president kan de hoogte van de schade immers aan de hand van
ervaringsregels schatten. Gezien de aard van het geding, zou het toegekende
voorschot aan de magere kant kunnen blijven. Een benadeelde die meentaanspraak
te maken op een hoger bedrag, zou het restant in een bodemprocedure kunnen
vorderen. Beter lijkt het echter dat de benadeelde zich met al zijn energie stort
op zijn herpositionering op de markt. Vanwege dit laatste zouden onjuiste
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Voor meer informatie over dc gehanteerde berekeningsmethoden, zie de annotatie van Deurvorst
in Media/brum, met literatuurverwuzingen. Zie HR 26 juni 1998, Mediaforum 1998-7/8, nr. 36.
In het in de Nederlandse Jurisprudentie gepubliceerde arrest zijn de overwegingen van het hof
uitvoerig weergegeven. Zie HR 26 juni 1998, NJ 1998, 590.
Voor de vindplaats van deze annotatie, zie de vorige noot. De bron voor de hoogte van de kosten
van Fan Tuun is een bericht in de Volkskrant dat door Deurvorst in haar annotatie in Mediaforum
wordt aangehaald.
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mededelingen wellicht ook indringender - via meerdere media kunnen worden
90
rechtgezet, aldus Deurvorst.
Overigens zij er in het verlengde van het betoog van Deurvorst op gewezen
dat de kosten van de deskundigen in de zaak FARA/Fan Tuijn circa € 129.000
bedroegen. Zouden de kosten van de FARA - exclusief de deskundigenkosten net zoveel hebben bedragen als die van Fan Tuoin, dan zouden de totale kosten
circa 1 miljoen Euro hebben bedragen, hetgeen ongeveer net zo veel is als het
-

toegewezen bedrag.

91

Ook het Europese Hof heeft zich een enkele keer uitgelaten over de omvang van
de schadevergoeding bij schending van de reputatie. Zo wees het Hofer in de zaak
Miloslavski op dat de nationale rechter bij het bepalen van de hoogte van de schade
in beginsel een ruime beoordelingsvrijheid heeft.92 WeI moet de omvang van de
vergoeding in een redelijke verband staan met de schending van de reputatie.
Ondanks de grote vrijheid van de nationale rechter greep het Hof in de zaak
Milosiavski in, maar de toegewezen vergoeding was dan ook wel erg omvangrijk,
namelijk circa€ 2.206.000 (1,5 miljoen Britse pond). Daarbij was de vergoeding
drie maal zo hoog als het hoogst toegekende bedrag voor soortgelijke gevallen
vanwege reputatieschade, terwijl een dergelijk hoog bedrag nadien nooit meer
was toegekend. Verder achtte het Hofvan belang dat de rechterlijke controle ten
tijde van de rechtszaak onvoldoende waarborgen kende om op te komen tegen
een onevenredige vergoeding, doordat het door dejury vastgestelde bedrag slechts
in uitzonderlijke gevallen door de rechter kon worden bijgesteld. Er bestond dus
onvoldoende effectieve en adequate bescherming tegen een disproportionele
schadevergoeding.
In de recente uitspraak in de zaak Independent News and media luidde de
klacht eveneens dat het toegewezen bedrag onevenredig hoogzou zijn.93 Het ging
om een door dejury toegekend bedrag van circa € 381.000 (300.000 Ierse pond),
dat weliswaar drie maal zo hoog was dan het bedrag dat de Ierse Hoge Raad ooit
in stand had gelaten, maar nadien regelmatig door de jury was geevenaard. Het
Hofvergeleek de zaak met Miloslavski en constateerde met name dat de rechterlijke
controle in beroep beter beschermde tegen disproportionele vergoedingen. Ook
de aanwijzingen door de rechter aan de jury waren in deze zaak specifieker en
boden een betere waarborg tegen een onevenredig hoge vergoeding. Daarom was

in Independent News and media wei sprake van een effectieve en adequate
90
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In deze zaak was wei gerectificeerd, maar slechts tanmaal, enkel door de FARA. Zie pres. rechtbank
Amsterdam 9 februari 1971, bekrachtigd voor hof Amsterdam 12 mei 1971, NJ 1971, 377.
Deze berekening waarin overigens de kosten van de rechter'Uke macht buiten beschouwing zijn
gelaten - is natuurlijk speculatief, maar zegt toch wei iets.
-

EHRM 13 juli 1995, NJ 1996, 544 (Miloslavski).
EHRM 16 juni 2005, www.echr.coe.mi (appl. no. 55120/00).
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bescherming tegen een te hoge vergoeding, zodat Ierland een ruime margin of
appreciation kon worden gelaten.
In de hierboven al aan de orde gestelde zaak Steel en Morris greep het Hof
daarentegen in bij vergoedingen van slechts circa€ 53.000 en€ 59.000 (respectieve-

lijk 36.000 en 40.000 Britse pond, par. 2.1).94 Daarbij speelde een rol dat de
vergoedingen hoog waren in verhouding tot het geringe inkomen en vermogen
van de twee demonstranten (een bijstandsvader en barbediende), terwijl zij ten
goede kwamen aan het rijke en grote Mac Donalds. Bovendien was Afac Donalds
volgens het Engelse recht niet gehouden enig bewijs te leveren dat daadwerkelijk
vermogensschade zou zijn geleden, en had Mac Donalds hiertoe ook geen enkele

poging gedaan.
3.3

Omvang schadevergoeding in het algemeen

Een relevante algemene bepaling voor het vaststellen van de
omvang van
schadevergoeding is allereerst art. 6:98 BW. Uit dit artikel volgtdat enkel schade
wordt vergoed die in voldoende verband staat met de schadetoebrengende

gebeurtenis, mede in het licht van de aard van de aansprakelijkheid en de schade.
Is de aard van de aansprakelijkheid een onrechtmatige aantasting van de eer en
goede naam, dan wordt de schade eerder toegerekend.0 Hoe de toerekeningsmaat-

staf van art. 6:98 BW moet worden toegepast is niet altijd even duidelijk. Met het
doel hierin enige helderheid te brengen, heeft Brunner een aantal deelregels
geformuleerd.m Volgens deze regels komt schade eerder voor vergoeding in
aanmerking wanneer deze voorzienbaar is, zeker als zij door een bedrijf wordt
toegebracht. Bij een ernstige mate van verwijtbaarheid ligteen ruimere toerekening
voor de hand, dan wanneer dit niet het geval is. Ziet de overtreden norm echter
enkel op voorkoming van vermogensschade, met name gederfde winst, dan ligt
een hoge vergoeding minder in de rede. Tot slot dient volgens de doctrine bij de
toerekening ook een rol te spelen of de aansprakelijke partij of de benadeelde
verzekerd is. 97
Ook het hierboven al aan de orde gestelde leerstuk van de proportionele
aansprakelijkheid zou een enkele keer van belang kunnen zijn bij het bepalen van
de omvang van de schadevergoeding (par. 2.3). Blijft de rechter onzeker over de
vraag of het causale verband wei in voldoende mate is bewezen, maar vindt hij
het onbevredigend om helemaal geen vergoeding toe te kennen, dan zou hij de
94

EHRM
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Parl. Gesch., p. 344/345.

96

Asser-Hartkamp 4-III, nr. 434; Spiere.a. 2003, nr. 218, Boonekamp (Schadevergoeding), art. 6:98
BW, aant. 28-35.
Aldus de doctrine. Zie Asser-Hartkamp 4-III, nr. 434; Boonekamp (Schadevergoeding), art. 6:98
BW, aant. 35.
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schade ook gedeeltelijk kunnen vergoeden, naar gelang de mate van waarschijnlijkheid dat de gedraging tot de gestelde schade heeft geleid.

Is sprake van 'eigen schuld' aan de zijde van de benadeelde, dan kan de
schadevergoedingsplicht worden verminderd en zelfs geheel vervallen (art. 101
BW).'8 Eigen schuld doet zich in drie gedaanten voor, namelijk wanneer het
ontstaan van de schadeveroorzakende gebeurtenis mede aan de benadeelde is toe
te rekenen, de omvang van de schade door de benadeelde is bernvloed, of de
benadeelde zijn schade niet of onvoldoende heeft beperkt. Bij eigen schuld valt
in de eerste plaats te denken aan gedrag van de benadeelde zel f, met name wanneer
hij zich'anders gedraagt dan een redelijk mens onder de gegeven omstandigheden
met oog op zijn eigen belang zou doen:99 Daarnaast kunnen echter ook andere
omstandigheden - niet bestaande uit zijn eigen gedrag - voor zijn risico komen.
De omvang van de eventuele eigen schuld wordt bepaald aan de hand van
twee maatstaven. Bij de causale verdeling wordt nagegaan in welke mate de dader
enerzijds en de benadeelde anderzijds tot de schade hebben bijgedragen. Wanneer
het resultaat van deze afweging onbevredigend is, kan deze op grond van de
billijkheid worden gecorrigeerd. Bij deze billijkheidscorrectie spelen onder andere
een rol de ernst van de wederzijds gemaakte fouten, het feit of de aansprakelijke
partij de schade al dan niet heeft verzekerd, en de eventuele opzettelijke wijze
waarop de schade is toegebracht.
Leidt de toekenning van een volledige schadevergoeding tot onaanvaardbare
gevolgen, dan kan zij worden gematigd (art. 6:109 BW).'w De rechter dient

terughoudend met de matigingsbevoegdheid om te aan.'01 Bij zijn beslissing moet
hij zich laten leiden door de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de
aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande rechtsverhouding, hun beider
draagkracht, de mate van de schuld en de aard van de schade. Matiging mag niet
geschieden tot een lager bedragdan waarvoor de schuldenaar zijn aansprakelijkheid
door verzekering heeft gedekt ofverplicht was te dekken (art. 6:109 BW lid 2).
Om te waarborgen dat de aansprakelijkheid verzekerbaar blijft kan de omvang
van de schade bij algemene maatregel van bestuur worden gelimiteerd, bijvoorbeeld
voor een bepaald type schade of aansprakelijkheid (art. 6:110 BW):02 Van deze
bevoegdheid mag slechts in bijzondere gevallen gebruik worden gemaakt. A fgezien
van een regeling terzake de aansprakelijkheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen,
bestaan thans geen andere plannen voor limitering op basis van art. 6:110 BW:03
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Asser-Hartkamp 4-III, nr. 498 en 499, Spier e.a. 2003, nr. 226-229.
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Parl. Gesch., p. 351,
Asser-Hartkamp 4-111, nr. 448-453: Spier e.a. 2003, nr. 258-261.
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HR 28 mei 1999, NJ 1999,510.
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Asser-Hartkamp 4-III, nrs. 503 en 504; Spier e.a. 2003, nrs. 262-264.
Spier e.a. 2003, nr. 264. Verder is limitering bekend in het vervoersrechten het kernongevallenrecht
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Overigens bevatte het oude Burgerlijk Wetboek een specifieke bepaling over
de omvang van de schade bij beledigingsacties. Art. 1408 OBW bepaalde dat de
rechter deze omvang diende vast te stellen aan de hand van de grofheid van de
belediging, en de hoedanigheid en draagkracht van beide partijen.
34.

Relevante factoren bij inkomensschade door letsel of overlijden

Een belangrijk uitgangspunt bij de berekening van de inkomensschade door
overlijden is het inkomensniveau van het slachtoffer ten tijde van het ongeval.'04
Onder het inkomen valt niet alleen het vaste loon, maar ookneveninkomsten, zoals
gratificaties.'05 Voor het vaststellen van de hoogte van het inkomen vormen de

aangifte- en aanslagbiljetten voor de inkomstenbelasting vaak een goed
hulpmiddel.'06 Wordt zwart gewerkt, dan dient de rechter na te gaan welke netto
inkomsten zouden zijn genoten, wanneer partijen hadden afgesproken het werk
wit te vergoeden:07 De toekomstige ontwikkelingen die worden meegewogen
kunnen van algemene aard zijn, zoals wijzigingen op hetterrein van de belastingheffing of loonontwikkeling:08 De ontwikkelingen kunnen echter ook het concrete
slachtoffer betreffen, denk aan verwachte promoties en/ofsalarisverhogingen. Bij
de berekeningen wordt uitgegaan van het netto-inkomen van het slachtoffer. Dient
over het uiteindelijke schadebedrag belasting te worden betaald, dan komt ook
ditbedrag als schade voor vergoeding in aanmerking.'09 Bij letselschade komt ook

de aantasting van de opbouw van de pensioenrechten voor vergoeding in
aanmerking."o De vergoedingsplicht stopt op het momentdatde benadeelde weer
volledig arbeidsgeschikt wordt, dan wel het moment dat de benadeelde zonder
het schadegebeuren ook niet meer productief zou zijn, veelal op de leeftijd van
65 jaar dus."' Zel fstandigen met letselschade kunnen naast hun inkomensschade
ook de bedrij fsschade vorderen, bijvoorbeeld doordat extra personeel moest warden
aangetrokken: 12 De hoogte van de inkomensschade kan desnoods worden geschat
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Bolt (Schadevergoeding), art. 6:108 BW, aant. 33
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aant. 15.
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Bolt (Schadevergoeding), art. 6:108 BW, aant. 32; Bolt (Schadevergoeding), art. 6:107 BW,
aant. 14.

107

108

HR 24 november 2000, NJ 2001, 195.

Bolt (Schadevergoeding), art. 6:108 BW, aant. 32, Bolt (Schadevergoeding), art 6:107 BW,
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Bolt (Schadevergoeding), art. 6:107 BW, aant. 21.
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met behulp van de leer van het verlies van een kans (proportionele aansprakelijk113
heid).
3.5

Voorstel

3.5.1

Hoogte inkomen of winst

Bij de normering van inkomensschade in perszaken

is wellicht een idee in ieder

geval een belangrijke plaats in te ruimen voor de hoogte van het inkomen van de
benadeelde ten tijde van de publicatie. Dit lijkt immers een redelijk betrouwbare
graadmeter van zijn verdiencapaciteit. Uiteraard zou het enkel gaan om het inkomen
dat wordt genoten middels een activiteit die door de publicatie is beschadigd. Een
zanger met een braaf imago die ten onrechte ervan wordt beschuldigd vreemd te
gaan, kan bijvoorbeeld w61 alle inkomsten opvoeren die met zijn zangcarritre
samenhangen, maar niet de inkomsten die hij geniet als commissaris in het bedrij f
van een goede vriend.114 In andere gevallen kan juist voor de hand liggen de

inkomens bij elkaar op te tellen. Denk aan een beschuldiging van fraude voor
iemand die zowel politicus is, als commissaris bij een beursgenoteerde onderne-

ming.
Het is niet altijd even gemakkelijk om te bepalen welke activiteit precies door de
publicatie is geraakt. Wordt kritiek geleverd op 66n van de drie door een
taleninstituut gegeven cursussen, dan lijkt op het eerste gezicht enkel de
winstgevendheid van die ene cursus van belang. Mogelijk is echter ook de goodwill
van de andere twee cursussen geraakt.
Een soortgelijke moeilijkheid speelt bij een beschuldiging aan het adres van
een supermarkt, datdeze met BSE besmet vlees zou verkopen. Deze beschuldiging
lijkt in ieder geval nadelig voor de verkoopcijfers van het rundvlees, maar is
wellicht ook schadelijk voor de omzet van ander vlees of zelfs van de supermarkt
als geheel. Zo ook is niet uitgesloten dat kritiek op Nike hardloopschoenen het
merk als geheel aantast. De verkoopcij fers van andere Nike producten, bijvoorbeeld
T-shirts, zouden dan eveneens kunnen dalen.
Het lijkt inderdaad zeer wel mogelijk dat een beschuldiging meer schade
aanricht dan gezien de letterlijke bewoordingen valt te verwachten. Mensen nemen
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Bolt (Schadevergoeding),art. 6:107 BW, aant. 12; Lindenbergh & Deurvorst (Schadevergoeding),
art. 6:96 BW, aant. 135 (over het leerstuk van het verlies van een kans bij gederfde winst in het
algemeen). Zic over de toepassing van dit leerstuk bij letselschades in Belgie: Faure 2000, p. 186-
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voortvloeiende inkomsten, zoals de (kaart)verkoop van concerten en CD's, maar ook indirect
inkomsten, denk aan vergoedingen voor commercials.
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wellicht niet precies waar, en in het geheugen wordt een beschuldigingmisschien
ook nog eens opgeblazen. Anderzijds is een tegenovergestelde gang van zaken
evengoed denkbaar, terwijl ook mogelijk is dat men de kritiek aanvankelijk breed
opvat, maar zich nakorte tijd realiseert dat deze eigenlijk maar beperkt was bedoeld.
Ondanks de twijfel lijkt dus vooralsnog verstandig er van uit te gaan dat een
115
beschuldiging enkel die activiteit beschadigt, waar zij strikt genomen op zag.
Daar komt nog eens bij dat goed lijkt het normeringssysteem - omwille van de
werkbaarheid - zo eenvoudig mogelijk te houden.

De hoogte van het inkomen ofde winstten tijde van de openbaarmaking zou kunnen
worden vastgesteld aan de hand van belastingpapieren, jaarstukken en/of
verklaringen van een accountant. Het zou de betrouwbaarheid van de meting ten

goede komen, wanneer een gemiddelde zou worden genomen over een zekere

periode direct voorafgaand aan de publicatie, bijvoorbeeld drie jaren.
Soms is twijfelachtig of het gemiddeld inkomen direct voorafgaand aan de
publicatie wel een goede indicatie is van de verdiencapaciteit van de benadeelde.
Zo kan de benadeelde net op het punt staan een enorme carritre-sprong te maken,
waardoor zijn verdiencapaciteit mogelijk hoger is dan het gemiddelde inkomen
doet vermoeden. Ook kan de benadeelde die werkzaam is in een hectische en zeer
lucratieve baan al een jaar overspannen thuis zitten, waardoor juist weer de vraag
is of hij dit inkomensniveau zou (kunnen) continueren. Een persoon van 55 jaar
die al een jaar een WW-uitkering ontvangt, raakt mogelijk niet meer aan de bak,
zodatook voor hem het gemiddelde inkomen zijn verdiencapaciteit lijktte flatteren,
vooral wanneer hij daarvoor aanzienlijk meer verdiende.
Ondanks het feit dat de voormelde omstandigheden van invloed zouden
kunnen zijn op de verdiencapaciteit, is wellicht een idee om in beginsel vast te
houden aan het gemiddelde inkomen vlak voor publicatie. In gevallen waarin dit
evident geen goede graadmeter is voor de verdiencapaciteit, dient uiteraard een
uitzondering te worden gemaakt.
Een keerzijde van het feit dat het inkomen zou worden gebruikt bij de berekening
van de omvang van de schadevergoeding, is dat het persorgaan hiervan op de hoogte
geraakt. Sommige benadeelden hebben namelijk te vrezen dat het persorgaan het
bedragopenbaarzal maken. Dit risico bestaat metname voorbekende Nederlanders,
daar het publiek gernteresseerd zal zijn in de hoogte van hun inkomen. Ook de
omvang van de winst van een bedrijf zal soms interessant genoeg zijn om te

publiceren.
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Overigens heb ik niet onderzochtof al eens op grote schaal is onderzocht hoe berichten in de media
doorhet publiek worden geinterpretcerd. Bestaat dergelijk onderzoek, dan zou het kunnen worden
gebruikt om te bepalen wanneer en in welke mate een bericht schadeluk is. Is dergelijk onderzoek
niet gedaan, dan is wellicht zinvol het alsnog te doen.
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Hoewel de openbaarheid van inkomensgegevens steeds meer gemeengoed
wordt, zullen benadeelden dergelijke publicaties in het algemeen niet waarderen.
Daarom rijst de vraag ofdit neveneffect kan worden voorkomen, hetgeen in zekere
mate het geval lijkt. Wordt de hoogte van het inkomen kenbaar gemaakt in een
gerechtelijke procedure, dan zou de rechter om te beginnen kunnen bepalen dat
het persorgaan geheimhouding moet betrachten (art. 29 Rv). Hiermee is het
probleem echter niet volledig verholpen. Wijst de rechter de claim toe, dan zou bij wijze van motivering - de hoogte van het inkomen immers in het vonnis dienen
te worden vermeld, waardoor het bedrag alsnog bekend zou worden. Ook voor dit
euvel lijkt evenwel een oplossing te bestaan. De rechtsvorming wordt wellicht
voldoende gediend wanneer de rechter- zoals hiernazal worden voorgesteld - enkel
per relevante omstandigheid noemt hoeveel punten hij toekent, maar niet de hoogte
van het inkomen en het uiteindelijk toegewezen schadebedrag.' 16 in het - niet
openbare - vonnis voor partijen zouden de bedragen uiteraard wei worden

vermeld."'
Het probleem van het bekend worden van de inkomensgegevens kan ook al
spelen in een eerderstadium, namelijk bij eventuele onderhandelingen voorafgaand
aan het proces. De benadeelde zou kunnen proberen dit op te lossen door met het
persorgaan af te spreken dat deze omtrent de inkomensgegevens geheimhouding
betracht. Blijken persorganen niet bereid tot het maken van een dergelijke afspraak,
dan valt te overwegen wettelijk een geheimhoudingsplicht op te leggen.
Overigens is de voorgestelde gang van zaken natuurlijk niet waterdicht. Zo
bestaat geen garantie dat het persorgaan de hoogte van het inkomen inderdaad
geheim zal houden, temeer daar de benadeelde bij het bekend worden van de
gegevens niet gemakkelijk zal kunnen bewijzen dat het persorgaan heeft gelekt.
Moet het vonnis worden geexecuteerd, dan geraken bovendien ook derden van
de bedragen op de hoogte, zoals de deurwaarder en de bank. Uiteraard zou ook
aan deze personen geheimhouding kunnen worden opgelegd, maar hoe groter de
kring isdie zijn mond moet houden, hoe groter de kans is datde gegevens uitlekken,
en hoe moeilijker te bewijzen wie zijn mond heeft voorbijgepraat.

3.5.2

Een indicatief schema

Hierboven bij het causale verband zijn de belangrijkste factoren genoemd die
maatgevend lijken voor de omvang van de schade (par. 2.3.3). In het kader van
de normering is wellicht een idee om per factor punten toe te kennen, naar gelang
de mate van schadelijkheid. In de jurisprudentie lijken immers ook nu al de
omstandigheden van het geval een grote rol te spelen bij het bepalen van de omvang
van de schade, denk aan de zaak Nieuwe Revu en Veronica/Stuart, terwijl in de
literatuur betreffende de normering wordt gesuggereerd per maatgevende
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Het weglaten van het toegewezen schadebedrag zou nodig zijn omdat anders met behulp van het
aantal toegckendc punten het inkomen zou kunnen worden herleid Zie par. 3.5.2.
Omdat het geheimhouden van de bedragen de procedure in enige mate compliceert, zou de benadeelde
hier wel om moeten verzoeken Dergeluke verzoeken zouden wellicht in beginsel kunnen worden
toegewezen.
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omstandigheid een (variabel) aantal punten toe te kennen. De hoogte van de
schadevergoeding zou vervolgens kunnen worden verkregen door hettotale aantal
toebedeelde punten te vermenigvuldigen met een percentage van het inkomen of
de winst.
Om de bruikbaarheid van het schema zo optimaal mogelijk te maken heb
ik geprobeerd dit zo eenvoudig mogelijk gehouden. Daarom is onder andere het
aantal mogelijkheden waaruit per factor kan worden gekozen beperkt tot hooguit
drie. Zouden aan deze drie mogelijkheden respectievelijk 1,2 e n 3 punten worden
toegekend, dan zou bij het vaststellen van de omvang van de schade onvoldoende
recht worden gedaan aan het verschil in impact van de verschillende varianten.
Daarom worden aan de drie varianten steeds 1,5 en 1 0 punten toegekend.
Een eerste maatgevende factor zou de inhoud van het bericht, in relatie tot
de aard en hoedanigheid van de benadeelde kunnen zijn. Bij deze omstandigheid
zou een inschatting kunnen worden gemaakt van de mate waarin de inhoud van

het bericht de potentie heeft de verdiencapaciteit van de benadeelde aan te tasten.
Ean punt zou kunnen worden toegekend aan een bericht waarvan maar net
aannemelijk is dat het schadelijk kan zijn. Het maximum van tien punten zou
kunnen worden gereserveerd voor de gevallen waarin de benadeelde voluit wordt
getroffen in de kern van zijn verdiencapaciteit. Aan de daartussen liggende categorie
berichten zouden vijf punten kunnen worden toebedeeld. De schadelijkheid van
het bericht staat in dat geval buiten kijf, maar heel ernstig lijkt deze niet.
Een volgende logische maalgevende factor lijkt de vorm van het bericht. Bij
deze factor zou het gaan om de vraag in hoeverre de vorm van het bericht de schade

mogelijk heeft bernvloed. Een neutraal bericht achteraan in de krant zou
bijvoorbeeld 66n punt scoren, een stelligen schreeuwerig bericht op de voorpagina
tien punten. Een neutraal bericht op de pagina's 2 of3 zou wellicht 5 punten kunnen
scoren.

Ook de mate van herkenbaarheid van de benadeelde lijkt een rol te spelen
bij de omvang van de schade. Edn punt zou worden gereserveerd voor het geval
waarin de benadeelde niet bij eerste kennisneming van het bericht direct herkenbaar
is, maar enig nadenken of speurwerk is vereist. Is de benadeelde weI op het eerste
gezicht herkenbaar, dan zouden 5 punten worden toegekend.
Een volgende omstandigheid die van belang lijkt is de mate van bekendheid
van het bericht. Bij geringe bekendheid zou Edn punt kunnen worden toegekend,
bij een ruimere bekendheid 3 punten. Van geringe bekendheid zou bijvoorbeeld

sprake zijn bij een (regionale) krant of blad met een zeer lage oplage, of bij
regionale berichtgeving over een landelijke politicus of captain of industry. Bij
meer bekendheid zouden 5 punten worden toegekend.
De schade wordt vaak (aanzienlijk) vergroot doordat andere mediahet bericht
overnemen. Aan iedere herhaling zouden conform het bovenstaande punten kunnen
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worden toegekend. Voor alle herpublicaties tezamen zouden in totaal maximaal
30 punten worden toebedeeld:18

Het totaal aantal te verdelen punten zou dus varieren tussen de 4 en 60. Het
percentage van hetjaarinkomen zou - ik noem maar een percentage - bijvoorbeeld
kunnen worden gesteld op 1 %. Bij een netto-jaarinkomen van € 30.000 zou de
toegekende schadevergoedingdan varieren tussen de€ 1.200 en€ 18.000, bij een
inkomen van € 60.000 tussen de € 2.400 en € 36.000, en bij een inkomen van
€ 600.000 tussen de € 24.000 en € 360.000.
Wordt het inkomenspercentage gesteld op 1%, dan zou een benadeelde dus
aanspraak maken op ruim de helft van zijn jaarinkomen, in het geval hij op grove
wijze in de kern van zijn verdiencapaciteit is geraakt, terwijl het bericht door
meerdere media is overgenomen. Is het bericht niet overgenomen, dan zou de
benadeelde aanspraak maken op bijna een derde van zijn jaarinkomen.
Uit rechtseconomische overwegingen valt wellicht te denken aan een
minimumvergoeding van bijvoorbeeld € 2.000. Vanwege het belang van de vrijheid
van meningsuiting en de aan een abstracte berekeningsmethode klevende
onzekerheden, zou daarnaast kunnen worden gedacht aan een maximale vergoeding,
bijvoorbeeld € 200.000. Wenst de benadeelde een hogere vergoeding, dan zou
119
hij het meerdere met een concrete berekeningsmethode aan moeten tonen.
Heeft het persorgaan snel en indringend gerectificeerd, dan zou het totale
schadebedrag met een vast percentage - bijvoorbeeld 25% - kunnen worden
teruggebracht. Is het bericht overgenomen, maar hebben de andere persorganen
niet snel en indringend gerectificeerd, dan zou dit percentage kunnen worden
verminderd, bijvoorbeeld tot 10%.120

118

Hiernainpar. 3.5.5.1.werkikuit waarom het persorgaan dat meteen onrechtmatigeprimeurkomt naar mijn oordeel -in beginsel ook aansprakelijk is voor de schade die ontstaat door het overnemen
van dit bericht. Het aantal van 30 punten is gelijk aan het maximale aantal punten dat kan worden
toebedeeld aan het bericht van het persorgaan dat met de primeur kwam, en komt dus neer op een
verdubbeling.

119

Gezien de met deze weg gemoeide kosten zou de benadeelde zich wei ernstig af moeten vragen

of dit wei verstandig is, denk aan

120

de onverantwoorde kosten/baten-verhouding in de zaak Fan
Tuijn/VARA. Overigens is dat ook de reden waarom ik de concrete berekeningsmethode hier verder
onbehandeld laat. Geinteresseerden zouden voor informatie over de concrete begroting van gederfde
winst te rade kunnen gaan bij Lindenbergh & Deurvorst (Schadevergoeding), art. 6:96 BW, aant.
131-135 en Barendrecht& Stekelenburg 1995, en voor gederfde winst bij inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten bu Deurvorst 1994; Lindenbergh & Deurvorst (Schadevergoeding), art. 6:96
BW, aant 90-107; Barendrecht & Lutt 1995. Zie over inkomensschade de bij par. 3.4 vermelde
literatuur, en - in aanvulling daarop - Storm, Kamp & Schon 1995.
In dit schema is het aspect van de eventuele verschuldigdheid van belasting over de vergoeding
buiten beschouwinggebleven. Mochtde vergoedingzun belast, dan lijkt logisch dat hetpersorgaan

dit bedrag mede vergoed.
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3.5.3

Eventueelverhogendefactoren: ernstige venvijtbaarheid ofamusements-

belang
Vanwege de persvrijheid lijkt raadzaam een middels normering vast te stellen
vergoeding aan de lage kant te houden. Dit belang krijgt echter een andere lading
in het geval het bij het openbaar maken ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en/of
de openbaarmaking enkel een amusementsbelang diende. In zo'n geval bestaat
dus minder aanleiding voor terughoudendheid. Daar komt nog eens bij dat ook
volgens het civiele recht een grotere mate van verwijtbaarheid kan leiden tot een
hoger schadebedrag. Bij het beantwoorden van de vraag of hiervan sprake is, zou
de rechter wellicht een rol kunnen laten spelen in hoeverre het persorgaan
beroepsnormen heeft geschonden.
Heeft het persorgaan ernstig verwijtbaar gehandeld o f enkel een amusementsbelang gediend, dan zou de rechter het middels het normeringssysteem vastgestelde
schadebedrag dus met een zekere factor kunnen vermenigvuldigen. Te denken
valt aan de factor 1 !/2 in het geval het persorgaan ofwel enkel ernstig verwijtbaar
heeft gehandeld ofwel alleen maar een amusementsbelang diende, en de factor
2 wanneer beide omstandigheden zich voordoen.
Bij de beslissing eventueel een verhogingsfactortoe te passen dient de rechter
voor ogen te houden dat het - nog steeds - gaat om het schatten van de inkomensschade. Heeft de rechter de indruk dat het toe te wijzen bedrag de werkelijke
schade overstijgt wanneer een verhogingsfactor zou worden toegepast, dan dient
hij hiervan af te zien. Mocht de rechter menen dat uit genoegdoenings- of
preventieve overwegingen toch een hogere vergoeding is geboden, dan zou hij
kunnen grijpen naar het middel van de immateriele vergoeding, waarover meer
in het volgende hoofdstuk.
3.5.4

Geringe schendingen

Hierboven is al aan de orde gesteld dat sommige schendingen niet ernstig genoeg
zijn om tot een verlies aan verdiencapaciteit te leiden, denk aan de suggestie dat

de hoogleraarbij zijn adviseringniet onafhankelijk zou zijn geweest (par. 2.4.3.b).
Een logisch gevolg hiervan is dat bij dergelijke schendingen in beginsel geen
vergoeding voor de inkomensschade wordt toegewezen.
Het volledig vrijuit gaan van de pers lijkt echter niet goed. Er zouden dan
immers nauwelijks prikkels bestaan om kleine foutjes te voorkomen, terwijl zonder
consequenties zou blijven dathet publiek op het verkeerde been is gezet. Bovendien
heeft de benadeelde recht op een zekere genoegdoening, vooral ook omdat de
berichtgeving soms opzettelijk een beetje lijkt te zijn aangedikt.
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Daarom is wellicht een idee dat de pers tenminste verplicht is geringe
onjuistheden snel en indringend te rectificeren.12' Komt het persorgaan deze

verplichting niet na, dan is misschien goed om toch een schadevergoedingsplicht
aan te nemen. Een vergoeding voor het verlies aan verdiencapaciteit zou in dat
geval kunnen worden gebaseerd op de gedachte dat - ook bij een geringe schending
- altijd een kans bestaat op dergelijke schade (proportionele aansprakelijkheid).
Door niet te rectificeren zou het persorgaan zijn mogelijkheid hebben verspeeld
deze afte kopen. De benadeelde zou in dat geval aanspraak maken op een kleine
vergoeding, bijvoorbeeld de minimale vergoeding van € 2.000.
Rectificeren kan ook averechts werken. De benadeelde zou er daarom voor
kunnen kiezen geen rectificatie te vragen. De genoegdoening zou in dat geval
wellichtkunnen worden gezocht in een eventuele immateriele schadevergoeding.
3.5.5

Gevolgschade: publicaties naar aanleiding van de onrechtmatige

openbaarmaking

Een openbaarmaking lokt vaak nieuwe publicaties uit, die op hun beurt weer
schadelijk kunnen zijn voor de benadeelde. Is die eerste openbaarmaking
onrechtmatig, dan is het desbetreffende persorgaan in ieder geval aansprakelijk
voor de aantasting van de verdiencapaciteit die dit bericht - apart bezien - heeft
teweeggebracht. De vraag is echter of dit persorgaan ook dient op te draaien voor
het verlies aan verdiencapaciteit dat is veroorzaakt door de vervolgpublicaties.
Op deze vraag wordt hieronder ingegaan, aan de hand van een aantal regelmatig
voorkomende gevallen. Volledigheidshalve besteed ik daarbij ook aandacht aan
de eventuele aansprakelijkheid van anderen voor deze gevolgschade.
3.5.5.1

Overname van het onrechtmatige bericht door andere media

Soms nemen media - zonder enig nader onderzoek - berichten van elkaar over.
Gaat het om een diffamerend bericht, dan wordt de schadelijkheid door de verdere

verspreiding naar alle waarschijnlijkheid versterkt. De verdere verspreiding vergroot
immers de kring van personen die het bericht kennen, en maakt dat mensen het
bericht van verschillende kanten horen, hetgeen de impact van de schadelijke
mededeling versterkt.
Er valt wei iets voor te zeggen dat in ieder geval het persorgaan dat met de

primeurkwam in beginsel aansprakelijk is voorde gevolgschade. Het overnemen
van berichten is immers een regelmatig voorkomend verschijnsel, met name
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Uiteraard met een zckere ondergrens,

in ieder

geval moet sprake zijn van een schending van de

reputatie. Dit is niet het geval wanneer iemands naam verkeerd

is

gespeld, of bu andere

onbenulligheden.
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wanneer sprake is van een spectaculair bericht, waarvan bij een mededeling die
een reputatie schendt vaak sprake is. De gevolgschade is dus voorzienbaar. 122
Bovendien is een extra prikkel om de primeur goed te checken wellicht wenselijk
uit preventief oogpunt, juist omdat een dergelijk bericht vaak tot gevolgschade
leidt.

Overigens zijn uiteraard uitzonderingen op dit eventuele uitgangspunt
denkbaar, bijvoorbeeld in het geval een regionale krant diffamerend bericht over
een onbeduidende en niet bekende persoon. Alsdan valt overname door andere
(landelijke) media immers niet te verwachten, zodat de gevolgschade niet
voorzienbaar was.

Volgens de huidigejurisprudentie zijn media die een bericht overnemen van
een betrouwbaar ander persorgaan niet snel aansprakelijk, met name wanneer het
bericht een publiek belang dient. 123 Ingevolge deze rechtspraak heeft de benadeelde

bij overgenomen berichtgeving binnen de serieuze media dus meestal geen extra
aanspreekpunt, terwijl bij een hype onder de roddelbladen meer kans op succes
bestaat. 124

In hoofdstuk 4 is betoogd dat er best iets valt te zeggen voor een risicoaansprakelijkheid van de media voor onjuiste berichtgeving. Hoewel invoering hiervan
in het algemeen te ver lijkt te gaan, komt met name bij het ongeverifieerd
overnemen van berichtgeving de gedachte op ofeventuele schadelijkheid hiervan
niet gewoon voor het (bedrijfs)risico van de pers dient te komen. De keerzijde
van een dergelijke regel zou echter zijn dat de media voorzichtiger zouden worden
met het overnemen van berichten, waardoor belangrijk nieuws zich minder snel
verspreidt. Daarom lijkt een dergelijke regel te ver te gaan. 125

Hierboven doel ik op de situatie dat de reputatieschade wordt veroorzaakt door
een onjuistheid. Dergelijke schade kan echter ook worden veroorzaakt door een
schending van de privacy, denk aan het bericht dat Oudkerk prostituds bezocht.

Op het eerste gezicht lijkt de zaak in zo'n geval anders te liggen. Weliswaar is
eveneens voorzienbaar dat het bericht zal worden overgenomen, maar - mocht
122

De voorzienbaarheid is van belang bij het oordeel of onrechtmatig is gehandeld en bij de vraag
of de gevolgschade aan het persorgaan kan worden toegerekend (art. 6:98 BW). Vanwege de
voorzienbaarheid van het overnemen, valt er ook veel voor te zeggen dat de door het persorgaan
geschonden norm mede strekttot bescherming tegen de gevolgschade (relativiteit, art. 6:163 BW).

123

Schuijt (Onrechtmatige Daad VII), aant. 45, onder verwijzing naar jurisprudentie.

124 Overigens is bij de eerder aangehaaide berichtgeving over het vermeende buitenechtelijke kind
van Ron Brandsteder geen sprake van overname van berichtgeving. Weliswaar verspreidden de
vierroddelbladen in kwestie hetzelfde verhaal kortnaelkaar, maar de afzonderlijke berichten waren
gebaseerd op eigen onderzoek. Zie Vzr. rechtbank Amsterdam, 20 juni 2002, KG 2002, 179
125

(Brandsteder/Weekend e.a.).
Zoals hierboven al geconstateerd ligt dit anders voor het overnemen van berichtgeving waarbij geen
publiek belang bestaat, zodat een risicoaansprakelijkheid voor die gevallen eerder verantwoord

lijkt.
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de privacyschending onrechtmatig zijn - dan zou geredeneerd kunnen worden dat
zulks ook kenbaar is voor de overnemende media.126 Deze media dragen dus een

eigen verantwoordelijkheid. Hoewel dit een plausibele redenering lijkt, blijkt bij
een nadere beschouwing dat de overnemende media in zo'n geval vaak toch niet
onrechtmatig handelen. Door de primeur bevindt het intieme feit zich immers in
het openbare domein, waardoor de verdere verspreiding veelal geen schending
van de privacy oplevert. 127 Aangezien de benadeelde hierdoor meestal geen schade
zal kunnen verkrijgen van de media die het bericht hebben overgenomen, terwij 1
het persorgaan met de primeur de berichtengolf in gang heeft gezet, is wellicht
redelijk deze hiervoor verantwoordelijk te houden.

Uit het bovenstaande volgt dat het persorgaan dat met de primeur kwam - naar
mijn oordeel - in beginsel aansprakelijk is voor de gevolgschade van het
aanvankelijke bericht. Soms zijn daarnaast 6dn of meerdere persorganen die het
bericht overnamen aansprakelijk voor(een deel van) de gevolgschade, bijvoorbeeld
bij een ongeloofwaardige primeur in een roddelblad. In zo'n geval zouden zowel
het overnemende persorgaan als het medium dat de primeur bracht aansprakelijk
zijn voor het verlies aan verdiencapaciteit, dat het overgenomen bericht heeft
veroorzaakt. Aangezien beide voor dezelfde schade aansprakelijk zijn, is sprake
van hoofdelijke verbondenheid (art. 6:102 BW).
Voor de benadeelde lijkt het eventuele extra aanspreekpunt op het eerste
gezicht mooi, maar het is de vraag of hij er veel aan heeft. Nog afgezien van het
feit dat de benadeelde er in moet slagen te bewijzen dat hetovernemende persorgaan
een norm heeft overschreden, zal meestal lastig zijn om te bepalen hoe schadelijk
het overgenomen bericht is geweest. Het ligt immers voor de hand dat het
schadelijke effect van de verdere verspreiding aanvankelijk sterk is, maar op een
zekermoment een verzadigingspunt wordt bereikt, waardoor latere herpublicaties
niet meer zo schadelijk zijn als de eerste. Bovendien lijkt uit proceseconomische
overwegingen nauwelijks verantwoord overnemende media in de procedure te
betrekken, vooral omdat het - ook in totaal - vaak om betrekkelijk geringe bedragen
gaat (par. 3.4.2). De benadeelde zal er dus in het algemeen het verstandigst aan
doen enkel het persorgaan aan te spreken dat met de primeur kwam.

Voor het persorgaan dat de primeur bracht is vervelend dat hij in dat geval
alle schade zou moeten vergoeden, terwijl mogelijk ook andere media voor een
deel aansprakelijk zijn. Om deze schade (deels) terug te krijgen zou dit persorgaan
regres kunnen nemen. Een dergelijke actie lijkt echter ook in dit geval om
proceseconomische redenen niet wenselijk.

126
127

Hetgeen anders ligt bij een onwaarheid, doordat deze juist niet op het eerste gezicht kenbaar is.
18 mei 2004, N./ 2005,401 CPion (Sociati)).

Zie onder andere EHRM
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3.5.5.2

Het onrechtmatige bericht lokt andere schadelijke publicaties uit

Verder komt regelmatig voor dat de onrechtmatige mededeling tot een publicatiestroom leidt, waarbij nieuwe feiten naar buiten komen. Deze - rechtmatige en
onrechtmatige- nieuwe berichten kunnen de verdiencapaciteit van de benadeelde
verder aantasten. De vraag is of het persorgaan dat met het eerste bericht kwam

ookde schade dient te dragen die uitdeze nieuwe berichtgeving voortvloeit. Naar
mijn idee zou dit niet snel het geval mogen zijn. Vaak zal het immers gaan om
een wending in de berichtgeving die voor het persorgaan niet goed voorzienbaar
was, zodat onredelijk lijkt hem hiervooraansprakelijkte houden. Daarbij zou een
aansprakelijkheid voorditsoort verafgelegen gevolgen te zeer verkillend kunnen
werken, vooral ook omdat de mate van schadelijkheid niet op voorhand valt in
te schatten.

Voor een benadeelde kan dit zuur uitpakken. Denk aan het bericht in het
Parool dat Oudkerk prostituts bezocht. Dit lokte de berichtgeving over het bezoek
van Oudkerk aan de tippelzonde op de Theemsweg uit, hetgeen naar verwachting
veel meer schade heeft toegebracht. Verondersteld dat het eerste bericht

onrechtmatig zou zijn, dan zou het Parool weI aansprakelijk kunnen worden
gehouden voor de directe schade als gevolg van dit bericht, 128 maar niet voor de
gevolgschade vanwege de berichtgeving over de Theemsweg. Zou deze laatste
berichtgeving rechtmatig zijn, dan zou Oudkerk dus zelfmet dit deel van de schade
blijven zitten. Zou de berichtgevingoverde Theemswegechteronrechtmatig zijn,
bijvoorbeeld omdat Oudkerk deze zone enkel had bezocht in de periode dat de
toestanden aldaar nog geen kwestie waren in de gemeenteraad, dan zou Oudkerk
voor zijn eventuele schade het persorgaan kunnen aanspreken dat met deze primeur
was gekomen.

3.5.5.3

Benadeelde reageert ongelukkig op het onrechtmatige bericht

De schade door een onrechtmatig bericht kan ook worden vergroot doordat de
benadeelde hier zelf ongelukkig op reageert. Vaak gaat het om een ontkenning
van een beschuldiging, die later toch waar blijkt te zijn. Denk aan Marco Bakker
die aanvankelijk beweerde niet te hebben gedronken, toen hij een jonge vrouw
had aangereden. Of aan Bill Clinton die geen 'sexual relations' met Monica

Lewinski zou hebben gehad.
Een ongelukkige reactie valt met name te verwachten bij berichtgeving over
pijnlijke feiten uit het privt-leven. Bestaat bij een dergelijk bericht geen publiek
belang, dan zou het - afhankelijk natuurlijk van de overige omstandigheden van
128
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het geval - onrechtmatig kunnen zijn. Alsdan komt de vraag op of het persorgaan
naast de directe schade ook aansprakelijk is voor de schade die ontstaat door de
ongelukkige reactie van de benadeelde. Hiertegen pleit dat de benadeelde zelf
ongelukkig heeft gehandeld, en niet het persorgaan. Anderzijds is de reactie vaak
begrijpelijk. Door een pijnlijk voorval uit het privt-leven te ontkennen probeert
de benadeelde vaak zijn privacy te beschermen. Mede hierdoor lijktde ongelukkige
reactie voor het persorgaan ook redelijk voorzienbaar. Een enkele keer zal het
persorgaan dus wellicht aansprakelijk zijn voor de gevolgschade. In zo'n geval
zal al snel voor de hand liggen de benadeelde zelfook een deel van de schade draagt

(art. 6:101 BW).
3.5.6

Eigen schuld

De omvang van de schade wordt soms beYnvloed door de benadeelde zelf. In zo'n
geval zal het persorgaan zich een enkele keer met succes kunnen beroepen op art.
6:101 BW. Dit zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn wanneer het persorgaan
de benadeelde bij de totstandkoming van het artikel heeft betrokken, maar deze
tekort is geschoten. Denk aan een - door de wol geverfde benadeelde die op
fatsoenlijke wijze de gelegenheid tot wederhoor is geboden, maar hij hiervan geen
gebruik heeft gemaakt. Zo ook zou een verminderde vergoedingsplicht kunnen
spelen wanneer de benadeelde het persorgaan wel te woord heeft gestaan, maar
zelf onvoldoende nuance in zijn verhaal heeft gebracht. 129
Eigen schuld zou ook kunnen spelen in het geval een benadeelde nalaat
rectificatie te vorderen. Hiermee had de benadeelde immers zijn schade kunnen
beperken. Toepassing van art. 6:101 BW lijkt in een dergelijk geval echter niet
snel voor de hand te liggen. De benadeelde kan deze vordering immers bewust
achterwege hebben gelaten, omdat hij verwachtte dat zulks de schade zou vergroten.
Verder zou de pers kunnen betogen dat bij public figures eerder een
verminderde vergoedingsplicht moet worden aangenomen, omdat zij een dikkere
huid dienen te hebben. Hoewel dit op het eerste gezicht een plausibele redenering
lijkt, is zij bij een nadere beschouwing minder overtuigend. Inderdaad is vanwege
de persvrijheid onontkoombaar - en zelfs wenselijk - dat public figures meer moeten
gedogen. Staat eenmaal vast dat onrechtmatig is gehandeld, dan lijkt echter redelijk
dat public figures net zoveel aanspraak maken op vergoeding van hun schade als
doorsnee burgers. In hoofdstuk 4 werkte ik al uit waarom public figures in beginsel
-

129

Overigens is in dergelijke gevallen - afhankeluk van de wijze waarop de desbetreffende journalist
de kwestie verder heeft onderzocht - natuurlijk ook mogelijk dat het persorgaan helemaal geen fout
heeft gemaakt
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evenveel recht hebben op een effectieve toegang tot de rechter. Aangezien hier
130
minofmeer dezelfde argumenten gelden, verwijs ik verder naar die uiteenzetting.
Tot slot lijkt een succesvol beroep op eigen schuld door de roddelpers minder

snel mogelijk. Vaak schenden dergelijke media immers de beroepsnormen, en ook
het recht op privacy lijkt menigmaal bewust met voeten te worden getreden. Daarbij
kan van de benadeelde minder snel worden verwacht dat hij de roddelpers
inhoudelijk van repliek dient (wederhoor). De aangesneden kwesties dienen immers
vaak geen serieus publiek belang, en bij intieme zaken is zelfs de vraag ofze zouden
mogen worden gepubliceerd. Om geen twijfel te laten bestaan over het feit dat
de benadeelde liever niet heeft dat over de kwestie wordt gepubliceerd, lijkt
derhalve voldoende dat een benadeelde die wordt gevraagd om commentaar zijn
reactie ertoe beperkt dit mede te delen.
3.5.7

Belang persvrijheid: matiging, verzekering en limitering

Verbeterde aanspreekmogelijkheden van de pers liggen gevoelig, zodat soms
noodzakelijk kan zijn deze vergezeld te doen gaan van maatregelen die voorkomen
dat de pers onevenredig wordt geraakt. Bij het voorstel uit deze paragraaf zou zo' n
maatregel onder andere kunnen bestaan uit het hanteren van maximaal te vorderen
bedragen, zoals het hierboven voorgestelde maximumbedrag van € 200.000.
Een andere mogelijke maatregel zou kunnen bestaan uit het gebruik door
de rechter van zijn matigingsbevoegdheid (art. 6:109 BW). Hieraan valt vooral
te denken wanneer de benadeelde groot en rijk is, terwijl het persorgaan door de
toegekende vergoeding failliet zougaan of zodanig in bedrij fseconomische nood
zou geraken dat zijn voortbestaan onzeker zou worden. Denk aan een procedure
van een florerende beursgenoteerde ondernemingtegen de Groene Amsterdammer.
Heteventuele maximumbedrag van€200.000 biedtnatuurlijk al een betrekkelijk
goede garantie tegen een faillissement, maar in uitzonderingsgevallen zou de
matigingsbevoegdheid wellicht toch van dienst kunnen zijn. Bovendien zou de
bevoegdheid uitkomst kunnen bieden in het geval het persorgaan de concrete

begrotingsmethode gebruikt, en op een aanzienlijk hoger bedrag uitkomt.
Daarnaast valt le denken aan de eventuele invoering van een verplichte
aansprakelijkheidsverzekering. Deze zou immers tot gevolg kunnen hebben dat
de invloed van dreigende claims op het dagelijkse handelen van de pers wordt
afgezwakt. De keerzijde van een verplichte verzekering is natuurlijkdat de media
premies worden verschuldigd, maar dit lijkt niet te veel gevraagd. Bedrijven

verzekeren zich vaak voor risico's die ze in het leven roepen - denk aan de
bedrij fsaansprakelijkheidsverzekeringen - en beroepsbeoefenaren zijn vaak zelfs
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verplicht om zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Om de pers niet te zeer
op kosten te jagen zou de hoogte van de dekking kunnen worden beperkt,
bijvoorbeeld tot een bedrag van € 500.000. Mocht uit hoofde van preventieve
werking wenselijk zijn dat een zekere financiele prikkel blijft bestaan, dan zou
een eigen risico kunnen gelden. 131
Overigens zou indirect waarschijnlijk wel een zeker'chillingeffect' blijven
bestaan. Het ligt immers voor de hand dat de premie stijgt wanneer het persorgaan
vaker een beroep doet op de verzekering. In zo'n geval lijkt een signaal om iets
voorzichtiger te worden echter niet verkeerd.
Bij het eventueel verplicht stellen van een aansprakelijkheidsverzekering
zou ook nog eens goed moeten worden nagedacht over hoe een dergelijke
verzekering zich zou verhouden tot de roddelpers. Het opzettelijk toebrengen van
schade is immers niet verzekerbaar, zodat de vraag is of dergelijke media vaak
een beroep op de verzekering zouden kunnen doen. Daarbij lijkt voor hen een
verhoogd verkillend effectminderbezwaarlijk, zodat de vraag is ofeen verplichte
verzekering wel noodzakelijk is. Persorganen die aannemelijk kunnen maken
nauwelijks bij te dragen aan serieuze publieke debatten, zouden dus wellicht van
de verplichting kunnen worden vrijgesteld.
Een andere maatregel zou wellicht kunnen bestaan uit een limitering van de
omvang van de schadevergoedingsplicht, bijvoorbeeld tot het verplicht verzekerde
bedrag (art. 6:110 BW). Een limiet lijkt met name voor de hand te liggen wanneer
het persorgaan zich heeft gehouden aan de beroepsnormen en de publicatie een
maatschappelij k debat diende.
Alvorens in overweging te nemen om een verplichte dekking in te stellen
lijkt goed om de ontwikkelingen afte wachten, en een en ander afte stemmen met
de pers. Blijven de vergoedingen redelijk bescheiden en komen ze niet vaak voor,
dan is de pers mogelijk beter af met het zelf dragen van het risico.

4

Samenvatting en conclusie

In perszaken wordt slechts zelden erkend dat een schending van een reputatie,
imago of merk tot een aantasting van de verdiencapaciteit van de benadeelde, en
131

Het lukt tegenstrijdig om ten behoeve van de vrijheid van meningsuiting, de pers

te

dwingen een

aansprakelijkheidsverzekeringtesluiten. Op heteerste gezicht lijkt dit belang immers meergediend
bij het vrij laten van de pers om hierin een cigen beslissing te nemen. Bij een nadere beschouwing
blijktditechteranders te liggen. Mochten in de toekomst vakerhogere bedragen worden toegekend,
dan ligt voor de hand dat hier een zeker verkillend effect vanuit gaat. Een dergeluk effect zou niet
alleen nadelig zijn voor de pers, maar ook voor het publick dat immers recht heeft op informatie
Dit laatste belang, dat mede valt onder de vruheid van meningsuiting, zou dus door een eventueel
verplichte aansprakelijkheidsverzekering worden gediend. De vrijheid van de pers om kosten te
besparen door geen verzekering aan te gaan, zou daar wellicht voor mocten wijken.
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dus tot inkomensschade, heeft geleid. Dit hoofdstuk bevat een verkenning hoe
hierin wellicht verandering zou kunnen worden gebracht.
Daartoe is in de eerste plaats op een rij gezet op welke wijze een benadeelde
gemakkelijker aannemelijk kan maken dat een publicatie tot inkomensschade heeft

geleid (causaal verband). Onder andere is voorgesteld dat de rechter aan de hand
van de omstandigheden van het geval na zou kunnen gaan of het bestaan van dit
verband redelijk waarschijnlijk is. De belangrijkste omstandigheden lijken de
inhoud en vorm van het bericht, in relatie tot de aard van de benadeelde. Heeft
het bericht de potentie de verdiencapaciteit aan te tasten, dan ligt schade enkel
voor de hand in het geval het bericht enigszins bekend is geworden en de
benadeelde voldoende herkenbaar was. Ook moet de schending - uiteraard - ernstig
genoeg zijn voor een redelijke verwachting van inkomensschade. Een snelle en
indringende rectificatie neemt slechts in uitzonderlijke gevallen het vermoeden
van het bestaan van schade weg. Andere mogelijke oorzaken van inkomensschade
- zoals bedrij fsmatige oorzaken ofhetrechtmatige deel van de publicatie - worden
zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Het gaat immers enkel om de vraag
de openbaarmaking de
heeft
aangetast.
verdiencapaciteit
Terzake de stel- en bewijsplichten is voorgesteld dat de benadeelde zoveel
mogelijk feiten aanvoert waaruit in het algemeen het bestaan van schade volgt,
terwijl het persorgaan hier zijn visie tegenoverzou kunnen stellen. Ieder der partijen
zou wellicht met name die factor kunnen toelichten, waarvan aannemelijk is dat

of waarschijnlijk is dat (het onrechtmatige deel van)

hij over de relevante informatie beschikt. Bij de beoogde verlichting van de
bewijslast zou de rechter zich (vaker) kunnen bedienen van instrumenten als
vermoedens, voorshandse aannemelijkheid en de algemene ervaringsregels.
In de tweede plaats is op een rij gezet hoe de omvang van de schadevergoeding
eenvoudiger kan worden geschat. Hoewel een normering van inkomensschade
in de literatuur omstreden is, lijkt bij perszaken verantwoord deze methode te
hanteren, vooral omdat het op dit gebied slechts gaat om relatiefgeringe bedragen.

De normering zou ofwel middels zelfregulering, ofwel middels de wetenschap
tot stand kunnen komen.
Bij wijze van eerste aanzet van een normeringssysteem is een indicatiefschema
opgesteld , waarbij per relevante omstandigheid steeds een aantal punten wordt
toegekend, afhankelijk van de inhoud van de publicatie. De hoogte van de
schadevergoeding wordt verkregen door het totale aantal punten te vermenigvuldigen met een zeker percentage van het inkomen, dat wordt gegenereerd met de
activiteit die door de openbaarmaking is geraakt. Uit rechtseconomische
overwegingen zou een minimumvergoeding kunnen gelden van € 2.000 en
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- vanwege de persvrijheid - een maximumvergoeding van € 200.000. Wanneer
het persorgaan snel en indringend heeft gerectificeerd, zou het schadebedrag met
25% kunnen worden verminderd. Heeft het persorgaan bij de openbaarmaking
ernstig verwijtbaar gehandeld en/ofdiende de publicatie enkel een amusementsbelang, dan zou de vergoeding met een zekere factor kunnen worden verhoogd. Bij
een geringe schendingzou in beginsel geen inkomensschade worden vergoed. De
sanctie zou in dat geval kunnen bestaan uit een verplichting tot een snelle en
indringende rectificatie en/ofeen verplichting tot vergoeding van de immateriele
schade. Bij het overnemen van een bericht door andere media, lijkt redelijk het
persorgaan dat met de primeur kwam aansprakelijk te houden voor de extra schade
die hierdoor is ontstaan.

Het voordeel van de voorstellen voor de benadeelde is dat hij in meer gevallen
effectief aanspraak kan maken op vergoeding van zijn schade, en dat hij de kans
hierop en mogelijke omvang hiervan op voorhand beter kan inschatten. Deze
voordelen leiden uiteraard tot een verzwakking van de positie van de pers, hetgeen
echter verantwoord lijkt. De voorstellen beogen immers enkel een erkenning van
schade die waarschijnlijk werkelijk is geleden, maarook niet meer dan dat. Daarbij
valt het schande-effect van de schadevergoedingsplicht wellicht mee, omdat het
vaker moeten vergoeden van schades zich waarschijnlijk vaker over de gehele
linie voor zal doen. Aangezien het brengen van de waarheid een belangrijke
journalistieke norm is, lijkt ook niet verkeerd dat er een (financiele) sanctie staat
op onjuiste berichtgeving. Tot slot zou de normering ook voor de overheid als
voordeel hebben dat zij op voorhand beter weten of procederen verantwoord is,
en tot welk bedrag verstandig is om te schikken.
Door bij de normering een maximumvergoedingte hanteren lijken de risico's

ook redelijk te overzien. Daarbij zou de rechter - met name wanneer de concrete
begrotingsmethode wordt gehanteerd - een te hoge vergoeding eventueel kunnen
matigen. Mochten de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, hetgeen overigens
niet valt te verwachten, dan zou wellicht een verplichte aansprakelijkheidsverzekering kunnen worden ingevoerd. Een dergelijke verzekering heeft wellicht tot gevolg
dat de media minder bang zijn voor dreigende claims, zodat zij hun werk
onbevangener kunnen doen. Ook zou een wettelijke limiet kunnen worden
ingevoerd, bijvoorbeeld voor schades die uitstijgen boven het verplicht verzekerde
bedrag.

Zoo de eventuele normering tot stand worden gebracht door de wetenschap, dan
lijken de kosten voor de overheid beperkt. Mocht echter worden geprobeerd de
normering tot stand te brengen middels zelfregulering, dan zou de overheid mogelijk
meer geld kwijt zijn. Uit kostenoverwegingen verdient de eerste methode dus de
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voorkeur. Aangezienjuristen - eventueel bijgestaan door economen - voldoende
geequipeerd lijken om een dergelijk systeem op te zetten, is dit wellicht ook een
verantwoorde methode.
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Vergoeding van immateriile schade

1

Inleiding

Enige tijd geleden verkreeg Karin Bloemen een immateriele vergoeding van € 2.500
vanwege de publicatie in Weekend van naaktfoto's, genomen tijdens een vakantie
op een strand in Jamaica.' Willem Alexander en Maxima ontvingen daarentegen
een vergoeding van wel € 15.000, vanwege de publicatie in Privj van de voorpagina
van een Argentijns blad en een beschrijving van foto's van gezinstaferelen,
genomen tijdens hun vakantie in Argentinie.2 De uitspraken laten zien dat bij
perszaken op voorhand moeilijk valt te voorspellen hoe hoog de vergoeding zal
uitpakken. De gevallen hebben immers nogal veel van elkaar weg, maar de
vergoedingen lopen behoorlijk uiteen:

De hoogtes van de vergoedingen zijn onder andere moeilijk voorspelbaar
doordat de rechter deze vaststelt aan de hand van de omstandigheden van het geval,
vaak zonder aan te geven hoe zwaar iedere omstandigheid weegt. Het ontbreken
van een duidelijke motivering maakt dat gevalsvergelijking niet goed mogelijk
is. Daarbij komen perszaken weinig voor, zodat ook onvoldoende statistisch
materiaal aanwezig is om een verantwoorde inschatting te kunnen maken.
Bovendien ontbreken bij schending van de privacy ofeeren goede naam objectieve
aanknopingspunten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld immateriele schade door

lichamelijk letsel.

1

BU het concipieren van dit hoofdstuk heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de afstudeerscripties
die Nicole Welsink, Marleen Swart en Brechtje Oonincx bij my hebben geschreven.

2

Zie respectievelijk rechtbank Amsterdam 13 oktober 2003, Mediaforum 2004-1, nr. 2 (Bloemen/Audax) en rechtbank Amsterdam 20 april 2005, UN AT4299 (Willem Alexander en
Maxima/Privi)
Uiteraard zun er verschillen, maardie lijken de uiteenlopende hoogte's van de schadevergoedingen

3

onvoldoende te kunnen verklaren. Zo waren de beelden die Prive beschree f weliswaar afkomstig
van Gen van Maxima gestolen camera, maar de foto's van Bloemen waren in het geniep door een
mede-vakantieganger gemaakt, hetgeen ook zeer unheimisch is. Daarbij hadden de in Privl
beschreven beelden betrekking op meerdere taferelen, terwijl het bij Bloemen enkel ging om de
aanwezigheid op het naaktstrand. Daarbij kwam de vergoeding bij Willem Alexander en Maxima
ten goede aan drie personen (ook Amalia procedeerde mee), terwij I de vergoeding aan Bloemen
alleen aan haar ten goede kwam. (Overigens valt wei te betwufelen in hoeverre de rechter bo het
bepalen van de omvang van het bedrag ook rekening heeft gehouden met de kleine Amalia, die
waarschijnlijkweiniglast vandepublicatiesheeft gehad.) Anderzijdsging hetbij Willem Alexander
en Maxima slechtsomonschuldige gezinstaferelen, terwijl hetbij Bloemen gingom naakt. Verder
zijn foto's een indringender communcatiemiddel dan de beschruvingen van foto's. Daar komt nog
eens bij dat de gezinstaferelen ook via internet waren te raadplegen.

213

Hoofdstuk 7

Een ander probleem dat zich op dit terrein voordoet, is dat de hoogte van
de immateriele vergoeding vaak zo gering is, dat het de moeite niet loont om naar

de rechter te gaan. Dit probleem lijkt extra te spelen bij publicaties door media
die vooral worden gedreven door commerciele motieven. Het niveau van de
vergoedingen is mogelijk te laag om dergelijke media van (bewuste) normoverschrijdingen te weerhouden.
De hierboven geschetste problemen zijn beide urgent omdat ze de toegang
tothet recht belemmeren. Deonduidelijkheidmetbetrekkingtot dete verwachten
hoogte van de vergoeding werkt immers in de hand dat de benadeelde zijn zaak
maar laat zitten, omdat hij moeilijk in kan schatten of de investering van
inschakeling van een advocaat voldoende loont. Verder maakt de geringe hoogte
van de vergoeding de benadeelde extra kwetsbaar ten opzichte van media die
daarvan profiteren, omdat zij weten dat de kosten- en batenanalyse voor de
benadeelde om hen aan te pakken vaak zo ongunstig zal zijn, dat zij de schendingen
beter kunnen laten zitten.
De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Allereerst geef ik enige algemene
informatie over de immateriele vergoeding in de zin van art. 6:106 BW (par. 2).
Vervolgens ga ik in op de vraag ofde onduidelijkheid met betrekkingtot de hoogte
van de vergoeding wellicht zou kunnen worden opgelost door deze te normeren
(par. 3). Aangezien mijn antwoord op deze vraag bevestigend luidt, ga ik vervolgens
na welkeomstandigheden thans een rol spelen bij de hoogte van deschadevergoeding, zodat deze bij de normering kunnen worden gebruikt (par. 4). Vervolgens

wordt ingegaan op de vraag of wenselijk is de vergoeding te verhogen (par. 5).
Daarna geef ik een eerste aanzet voor een eventuele normering van de immateriele
schade (par. 6). Tot slot volgt een samenvattingen mijn conclusies (par. 7). Daarbij
worden de voorstellen uit dit hoofdstuk beoordeeld in het licht van de centrale
vraag van dit boek, namelijk de mate waarin zij enerzijds de rechtspositie van de
benadeelde verbeteren, terwijl zij anderzijds de persvrijheid zo min mogelijk
belemmeren, en ook wat betreft kosten verantwoord zijn.4

2

Functies art. 6:106 BW

Naast vermogensschade komt ook'ander nadeel' voor vergoeding in aanmerking,
mits de wet zulks bepaalt (art. 6:95 BW). Vergoeding van dit andere nadeel - ook

4

Overigens wordt in dit hoofdstuk verondersteld dat benadeelden inderdaad immateriele schade
lijden als gevolg van een onrechtmatige publicatie. Hoewel ook de rechter het bestaan van deze
schade meestal probleemloos aanneemt, is wellicht goed eens empirisch te onderzoeken wat de
gevolgen van de openbaarmakingen zijn op het immateriele vlak. Een dergelijk onderzoek zou ook
inzicht kunnen geven in de omvang van de schade, en daarbij relevant zijn met oog op de
onrechtmatigheidsvraag.
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wel: immateriele schade - is onder andere mogelijk bij schending van de eer en
reputatie, dan wel wanneer een benadeelde op andere wijze in zijn persoon wordt
aangetast, bijvoorbeeld bij schending van de privacy (art. 6:106 BW).5 De
immateriele schade komt in essentie neer op een vermindering van iemands
welzijn.6 Bij berichtgeving kan de immateriele schade onder andere bestaan uit
gevoelens van verdriet, vernedering, schaamte, woede, ergernis, schrik, overstuurzijn, slapheid, gedrukte gemoedsstemming, angst, bezorgdheid, onrust, onveiligheid,
machteloosheid, minderwaardigheid en gederfde levensvreugde.7 Over de vraag
of ook een rechtspersoon immateriele schade kan leiden wordt verschillend

gedacht:
De wetgever dichtte bij inwerkingtreding van art. 6:106 BW vier functies
toe aan de immateriele schade, te weten: compensatie, genoegdoening, preventie
en vergoeding van moeilijk aantoonbare vermogensschade. De compensatiefunctie

houdt in dat wordt geprobeerd het 'andere nadeel' te vergoeden, ook al kan dat
eigenlijk niet met geld: Gezien de aard van deze functie zal tussen het bedrag
van de vergoeding en de omvang van het nadeel, een zekere evenredigheid dienen
te bestaan:' Een uitwerking van de compensatiefunctie is dat de benadeelde door
het geld in staat is de kosten te dragen van activiteiten die zijn leed verminderen,
bijvoorbeeld vakantie: z Zo overwoog de rechter in een perszaak eens dat de
benadeelde de toegewezen immateriele vergoeding mede zou kunnen gebruiken
12

om sociale activiteiten te ontplooien.
De genoegdoeningsfunctie houdt in dat het onrecht dat de benadeelde is
aangedaan, wordt goedgemaakt door van de dader een opoffering te vragen, zodat
het geschokte rechtsgevoel wordt bevredigd.13 Deze functie speelt met name een

5

Parl. Gesch. boek 6, p. 379-383.

6

Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:106 BW, aant.

5,

Lindenbergh 1998, p. 83/84; Verheij

2002, p. 32.

7
8

Deurvorst 1995, p 307.
Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:106 BW, aant. 11, onder verwijzing naarjurisprudentie
en literatuur. In recente rechtspraak wordt weI eens aangenomen dat het kan. Zie EHRM 6 april
2000, NJ 2000, 612, rechtbank Amsterdam 8 oktober 1997, Mediaforum 1997, p. 157; pres.
rechtbank Utrecht 28 maart 1998, Mediaforum 1998,29; rechtbank Amsterdam 17 augustus 2005,

UN AU2374.
9

10
11

12

13

Parl. Gesch. boek 6, p. 377; Verheij 2002, p. 409-412. Overigens meent Verheij dat de functie
niet zozeer is compensatie, maar het bieden van een tegemoetkoming die het leed enigszins beoogt
te verzachten. Zie ook p, 423-426.
Parl. Gesch. boek 6, p 387/388; Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:106 BW, aant. 6.
Parl. Gesch. boek 6, p. 385, Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6: 106 BW, aant. 6, Lindenbergh
1998, p. 35. De rechter is echter vrij de hoogte van de vergoeding niet (volledig) te laten afhangen
van de voorgenomen wijze van besteding. Zie HR 17 november 2000, NJ 2001,215 (Bouw/Druuff).
Pres. rechtbank Amsterdam 28 april 1994, KG 1994, 171 (Eper incestzaak). Overigens vond het
hof in hoger beroep de bestemming van het smartengeld niet relevant, dat was haar eigen zaak
Zie hof Amsterdam 8 december 1995, KG 1995,274.
Parl. Gesch. boek 6, p. 377 en 387 e.v.; Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:106 BW, aant
6, Verheij 2002, p. 407-409. Kritisch overde genoegdoeningsfunctie is Lindenbergh 1998, p. 38-45.
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rol bij het opzettelijk toebrengen van immateriele schade en bij onrechtmatige
openbaarmakingen door de media:4 In de literatuur wordt de effectiviteit van deze
functie wei eens gerelativeerd, omdat de meeste aansprakelijkheden door
verzekering zijn gedekt. 15 Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld
vanwege de genoegdoeningsfunctie spelen met name een rol de aard van de
verweten gedraging, de verwijtbaarheid en de economische omstandigheden van
beide partijen. 6
Meer ondergeschikte functie van de immateriele schadevergoeding is de
langs andere weg moeilijk te verkrijgen preventieve werking die er van kan
uitgaan. 17 Een dergelijke functie zou met name nodig kunnen zijn bij schending
I

-

-

van de eer en goede naam of privacy.
Laatste - eveneens ondergeschikte - functie van de immateriele schadevergoeding is de vergoeding van moeilijk aantoonbare vermogensschade:8 Deze functie
heb ik hierboven al aan de orde gesteld bij de vergoeding van inkomensschade

(hoofdstuk 6).

3

Normering immateriele schade wenselijk?

In beginsel rusten de stelplicht en bewijslast voor de verkrijging van smartengeld
op de benadeelde (art. 150 Rv). Doordat de rechter bij de begroting van smartengeld
echter een zeer grote vrijheid heeft, is hij niet gebonden aan de gewone regels van
stelplicht en bewijslast." Blijkt van feiten waaruit in het algemeen schade kan
worden afgeleid, dan mag de rechter aannemen dat deze is geleden, en de omvang
daarvan schatten (art. 6:97 BW).20 Art. 6:97 B W beoogt verder een wettelijke basis
te geven aan de abstracte schadebegroting.21 Hoewel de concrete methode om
schade te berekenen nog steeds geldt als uitgangspunt, lijkt het normeren van de
hoogte van de schadevergoeding in opkomst. Deze methode houdt het midden
14 Parl. Gesch. boek 6, p. 378; HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 277 (Naturiste)·,
15
16
17

18
19

20

21
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(Schadevergoeding), art. 6: 106 BW, aant. 6.
Voor een weergave van de discussie daarover, zie Verheij 2002, p. 408/409.
Parl. Gesch. boek 6, p. 377.
Parl. Gesch. bock 6, p. 388, Lindenbergh 1998, p 45-49; noot Brunner bij HR 4 maart 1988, NJ
1989, 361 (kinderen Prinses Irene), noot De Meij bij Bindend advies 29 juni 1983, Auteursrecht/AMR 1984, 65; noot Schuijt bij Hof Amsterdam 13 september 1990, mediaforum 1991, B l

(Stuart/Nieuwe Revu en Veronica).
Parl Gesch boek 6, p. 382 en 388. Kritisch over deze functie: Lindenbergh 1998, p. 49/50.
Parl. Gesch. boek 6, p. 339 e.v.; HR 18 april 1986, NJ 1986,567; HR 8 juli 1992, NJ 1992,714.
Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:97 BW, aant. 20: HR28juni 1991, NJ 1991,746. Overigens
wijdt de rechter bij de toekenning van immateriele schade in een perszaak meestal geen enkel woord
aan het causale verband tussen de openbaarmaking en de schade. Kennelijk wordt de aanwezigheid
van dit verband in de regel verondersteld.
Parl. Gesch. boek 6, p. 339; Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:91 BW, aant. 27, AsserHartkamp 4-III, nr. 417, Spier e.a. 2003, nr. 206.
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tussen het abstraheren van de omstandigheden van het geval enerzijds, en hetjuist

hiermee rekening houden anderzijds.
In hoofdstuk 6 heb ik deze ontwikkeling beschreven, inclusiefde argumenten
voor en tegen.22 Aldaar bleek dat de doctrine in het algemeen vrij positief staat
tegenover het normeren van immateriele schade, overigens evenals de Minister
van Justitie. Dit komt vooral doordat de hoogte van de immateriele schadevergoe-

ding niet objectiefbepaaldbaar is, zodat zij sowieso moet worden geschat. In zekere
zin wordt de schade op dit terrein dus nu al abstract begroot, denk ook aan de rol
die de Smartengeldbundel al enige tijd speelt in de praktijk.23 Overigens brengt
het feit dat de schade niet objectiefbepaalbaar is, ook met zich dat geen verregaande
24
detaillering is vereist, mocht tot normering worden overgegaan.
Gezien het voorgaande ligt wellicht ook bij perszaken een normering van
de immateriele schade voor de hand. Daar komt nog eens bij dat de noodzaak tot
normering bij perszaken (extra) groot lijkt. In de inleiding van dit hoofdstuk noemde
ik al dat op dit terrein weinig statistisch materiaal bestaat, doordat de zaken zo
weinig voorkomen. Daarbij ontbreken objectieve aanknopingspunten, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld immateriele schade door lichamelijk letsel. Bovendien
25
is gevalsvergelijking niet goed mogelijk, door de veelal gebrekkige motivering.
Verder is de benadeelde door de concrete begrotingsmethode gedwongen gegevens
uit de privd-sfeer op te voeren, om zijn verdriet aannemelijkte maken. Het nadeel
hiervan is dat deze gegevens bekend worden bij het persorgaan, en daardoor

misschien ook bij derden. 26
Niet iedereen is enthousiast over een eventuele abstracte begroting van de
immateriele vergoeding bij perszaken. Zo betoogt Lindenbergh dat normering op
dit gebied minder nodig zou zijn omdat de schades niet ofnauwelijks buiten rechte
zouden worden afgewikkeld, terwijl het slechts gaat om een betrekkelijk klein
deelterrein.27 Met deze redenering lijkt Lindenbergh evenwel over het hoofd te
zien dat normering niet alleen zinnig is wanneer zaken vaak voorkomen, maar
ook - misschien wel: juist - bij minder regelmatig voorkomende gevallen, zoals
perszaken. Doordat zich minder vaak zaken voordoen, bestaat namelijk ook minder
duidelijkheid dan bij zaken die wel veel voorkomen, zoals letselschades. Bovendien
hebben deze benadeelden evenveel recht op een goede toegang tot het recht als
benadeelden bij veel voorkomende gevallen (rechtsgelijkheid). Ook is geen
overtuigend argument dat de schades niet of nauwelijks buiten rechte zouden
worden afgewikkeld. Mocht dit al kloppen, dan lijkt juist raadzaam de schade te
22

23
24
25

26
27

Par.3.1.

Jansen 2003.
Giesen, Kamminga & Barendrecht 2001, p. 147.
Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:106 BW, aant. 40.
Voor een uitvoerige beschruving van dit probleem, zie par. 3.4 van hoofdstuk 2.

Lindenbergh 1998, p. 256.
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normeren, aangezien zulks de totstandkoming van schikkingen zou kunnen
bevorderen.
Deurvorst ziet als probleem dat er onvoldoende rechterlijke uitspraken zijn
om statistische richtlijnen te ontwikkelen.28 Dit laat echter onverlet dat richtlijnen
ook op andere wijze tot stand kunnen komen dan via de statistiek, bijvoorbeeld

door wetenschappelijk onderzoek en overleg met de pers en benadeelden.
Gezien het bovenstaande lijkt een normering van de immateriele schade bij
perszaken wenselijk en verantwoord. Bij de eventuele normering zou gebruik
kunnen worden gemaakt van de omstandigheden die ook nu al een rol spelen bij
het vaststellen van de hoogte van de schade (vgl. hoofdstuk 6). Per omstandigheid
zou wellicht een aantal punten kunnen worden toebedeeld. Ook lijkt goed een
minimum en maximum vergoeding vastte stellen. Het te ontwikkelen normeringssysteem zou wellicht slechts indicatief kunnen zijn voor de rechter. Daarbij lijkt
wenselijk het systeem periodiek te actualiseren. Wellicht zou het systeem tot stand
kunnen worden gebracht door de wetenschap, al dan niet onder aanvoering van
de Raad voor de Rechtspraak of het Ministerie van Justitie. Verderop zal ik een
eerste aanzet geven voor een indicatief schema voor de immateriele schades in

perszaken (par. 5).

4

Vaststelling van de hoogte: de omstandigheden van het geval

Bij het vaststellen van de hoogte van de schade gaat het in beginsel om de
waardering van het geleden nadeel.29 Zoals al eerder opgemerkt is het probleem
bij schending van de eer en goede naam of privacy dat een aanknopingspunt als
een letsel of een ziektebeeld ontbreekt, en dat de schade zich meestal niet
manifesteert in objectiveerbare factoren. Bij gebreke daarvan probeert de rechter
de schade in te schatten aan de hand van de omstandigheden van het geval. In zijn
motivering maakt de rechter meestal niet erg duidelijk welke omstandigheden
30
allemaal een rol spelen, en hoe zwaar de verschillende omstandigheden wegen.
Uit de jurisprudentie vallen wel enige omstandigheden te destilleren, die
regelmatig een rol blijken te spelen. Zo zijn vaak van belang de aard en ernst van
de fout - bijvoorbeeld de mate van schending van de privacy (intiem of niet) of
de ernst van de beschuldiging, dan weI de name de mate van verwijtbaarheid. Met
oog op de verwijtbaarheid speelt weer een rol of de journalistieke ethiek in acht

28
29

30
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p. 328/329.
Lindenbergh (Schadevergoeding), aant. 56 en 58.

Deurvorst 1995,

Lindenbergh 1998, p. 256-259, Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6 106 BW, aant. 25,27.6,
56 en 58, onder verwijzing naar jurisprudentie. Voor een weergave van de omstandigheden zie
ook Deurvorst 1995.
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isgenomen en/ofde rechten van de benadeelde bewust met voeten zijngetreden. 31
Ook weegt de rechter wei eens mee om wat voor soort persorgaan het gaat, met
name o fdeze vooral een winstoogmerk heeft.32 Alsdan kan immers een rol hebben
gespeeld dat de verkoopcij fers gunstig worden bernvioed dooreen geruchtmakende
publicatie. Een enkele keer houdt de rechter zelfs rekening metde opstelling van
het persorgaan tijdens de rechtszaak:3

Voor de inschatting van de omvang van het nadeel is uiteraard ook van belang
hoe bekend het bericht is geworden. Daarom spelen vaak mede een rol de mate
van verspreiding van de publicatie (oplage),34 de indringendheid van het medium
(televisie),35 de duurvan hettelevisiefragment,36 het aantal keer dat het onrechtmatige bericht is gepubliceerd,37 de eventuele hankondiging van het bericht op de
cover,38 en de eventuele omvang en duur van de aandacht voor het bericht in de
pers.39 Bestaat de indruk dat het persorgaan een campagne voert tegen de
40
benadeelde, dan mag een hogere vergoeding worden toegekend.
Ook de persoon van de benadeelde speelt mee. Zo ondervindt de doorsnee
burgersoms minder nadeel van een publicatie, omdathij nietsnel wordt herkend. 41
Deurvorst pleit ervoor dat een benadeelde met een minder goede reputatie, meer
moet gedogen.42 Volgens haar kan ook het sociale milieu van de benadeelde een
rol spelen bij de hoogte van de vergoeding.41 Dit zou bijvoorbeeld kunnen verklaren
waarom een omroepster van de evangelische omroep een relatiefhoge vergoeding

31

34

HofAmsterdam 13 september 1990, Mediafbrum 1991-1, p 1 (Nieuwe Revu en Veronica/Stuart),
hofAmsterdam 18juni 1992, Mediaforum 1992-9, p. 67; vzr. rechtbank Amsterdam 1 I november
2004, Mediaforum 2005-1, nr. 3 (Tensen/Story).
Rechtbank Haarlem 12 april 1983, NJ 1987,339(Alberti/Panorama); Bindend advies 29juni 1983,
Auteursrecht/AMR 1984, p. 65, pres. rechtbank Amsterdam 3 september 1987, AMI 1987, p 128:
hofAmsterdam 13 september 1990, Mediaforum 1991-1, p. 1 (Nieuwe Revu en Veronica/Stuart);
rechtbank Haarlem 7 april 1992, Mediaforum 1992-5, p. 29 (Story/Meuldijk en de Nus), dezelfde
zaak in hoger beroep: hofAmsterdam 4 november 1993, Media/brum 1994-1, p. 8, hofAmsterdam
19 december 2002, Mediaforum 2003-2, p. 54 (Brandsteder/Story)
Hof Amsterdam 13 september 1990, Mediaforum 1991 - 1, p 1 (StuartINieuwe Revuen Veronica),
hof Amsterdam 4 november 1993, NJ 1996, 7 (Meuldijkende NusiStory).In de eerste zaak werden
de beweringen over Stuart nog eens extra aangedikt, in de tweede zaak werd het leed van Meuldijk
en de Nus gebagatelliseerd en werden zij neergezet als personen die 'amechtig'de publiciteitzouden
zoeken, waarbij niets hen te dol zou zijn.
Rechtbank Arnhem 1 1 november 1988, KG 1989,5, hofAmsterdam 13 september 1990, Mediaforum

35

p. 67; hof Den Bosch 15 april 1998, KG 1998,189.
HofAmsterdam 13 september 1990. Mediaforum 1991-1,p. (Stuart/Nieuwe Revuen Veronica),'

32

33

1991-1,p.

1

(Stuart/Nieuwe Revu en Veronica), HofAmsterdam 18juni 1992, Mediaforum 1992-9,
1

41

Pres. rechtbank Amsterdam 28 april 1994, KG 1994, 171 (Eper incestzaak)
Pres. rechtbank Amsterdam 30 oktober 1997, KG 1998, 62.
Pres. rechtbank Amsterdam 28 april 1994, KG 1994, 171 (Eper incestaak).
Bindend advies 29 juni 1983, Auteursrecht/AMR 1984, p. 65.
Hof Amsterdam 13 september 1990, Mediaforum 1991-1,p. (StuartiNieuwe Revuen Veronica).
Rechtbank Amsterdam december 1999, Mediaforum 2000-11/12, p. 99(Alberti/Story). Het ging
om 12 artikelen in een periode van 1,5 jaar, waarvan een decl onrechtmatig was.
Pres rechtbank Amsterdam 18 februari 1993, AMI 1993, p. 110.

42
43

Deurvorst 1995, p. 322.
Deurvorst 1995, p. 321 Zie indezezinook pres rechtbank Haarlem 20juni 1986, KG 1986,347.

36

37

38
39
40

1

1

219

Hoofdstuk 7
44
kreeg voor de publicatie van een gemonteerde foto met ontbloot bovenlichaam.
Een aantal factoren leiden tot een vermindering van de vergoedingsplicht.
Is bijvoorbeeld al een sanctie opgelegd, zoals verbod ofeen bevel, een verklaring
voor recht of een rectificatie, dan bestaat minder behoefte aan compensatie van
nadeel ofgenoegdoening.45 Is de benadeelde niet goed herkenbaar, dan ondervindt
hij minder nadeel.46 Soms wordt de hoogte van de vergoeding gematigd, vanwege
de zwakke financiele positie van de aansprakelijke partij.47 Een enkele maal oordeelt
de rechter dat de benadeelde (deels) zelfverantwoordelijk is voor de schending

van zijn eer en goede naam of privacy.
Een enkele keer manifesteert het nadeel zich ook bij dit gevaltype in een
objectiveerbare factor. Voert de benadeelde een dergelijk nadeel op, dan weegt
de rechter deze veelal mee. Relatief vaak kan de benadeelde bijvoorbeeld
48

aannemelijk maken dat derden in voor hem ongelukkige zin op de publicatie hebben
gereageerd, denk aan zijn werkgever, familie of kennissen, zakenrelaties of
willekeurige derden (scheldbrieven).49 Ook beweert de benadeelde weI eens dat
hij zich als gevolg van de publicatie onder behandeling van een psychiater heeft
moeten laten stellen.50 Recent woog de rechtermee datde kinderen van een bekende
Nederlander op school last hadden van een onjuiste roddel:' De nadelige gevolgen

worden soms weergegeven met termen als 'verstoring van relaties', 'sociaal
isolement', 'spanningen' en'psychische schade'.52 De rechter houdter wel rekening
mee dat de nadelige gevolgen van een publicatie in het algemeen na verloop van
tijd verdwijnen.53 Overigens wijst de rechter de vergoeding een enkele keer af,

wanneer de benadeelde geen enkel nadelig gevolg aannemelijk kan maken. 54

44
45

46
47

48

Rechtbank Haarlem 14 februari 1984, AMI 1986, p. 59 (Glashouwer/Panorama). De vergoeding
bedroeg € 4.500.
Pres. rechtbank Amsterdam 28 juni 1990, KG 1990, 235; pres. rechtbank Amsterdam 13 april 1995,
Mediaforum 1995-5, p. 71 ( Fan Hanegem/ Fan Praag); pres. rechtbank Haarlem 29 augustus 1995,
Mediafonim 1995-10, B 121 ; rechtbank Amsterdam 28 juni 2000, NJ 2000, 621.
Pres. rechtbank Amsterdam 18 februari 1993, AMI 1993, p. 110.
Hof Amsterdam 8 november 1973,NJ 1974,163; rechtbank Middelburg9 januari 1974,27 maart

1974, NJ 1975, 57.
HofAmsterdam 18 juni 1992, /Wediaforum 1992-9, p. 67; hofAmsterdam 2 februari 1995, N./1996,
205; rechtbank Amsterdam 10 juli 1996, Mediaforum 1996-10, p. 136. In geen der drie gevallen
noemt de rechter art. 6:101 BW, maar wei woorden als 'aan zichzelf te wijten' of 'tocrekenbaar
aan de eiser zelf, zodat de vermindering waarschijnlijk steeds op grond van dit artikel heeft
plaatsgevonden.

49

HR 6 januari 1995, NJ 1995, 422 (Van Gasterenl Parooh'. hof Amsterdam 13 september 1990,
Mediaforum 1991-1, p. (Stuart/Nieuwe Revu en Veronica), hof Amsterdam 18 juni 1992,
Mediaforum 1992-9, p. 67; rechtbank Amsterdam 10 juli 1996, Mediaforum 1996-10, p. 136, hof
Amsterdam 7 november 1996, Mediaforum 1997-1, p. 7, rechtbank Amsterdam 22 juli 1976, AU
1

1978,24.

50
51
52
53
54
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HR 6 januari 1995, NJ 1995, 422 (Van Gasteren/Paroob.
Vzr. rechtbank Amsterdam 11 november 2004, Mediaforum 2005-1, nr. 3 (Tensen/Story)
Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6:106 BW, aant. 56.
Ho f Amsterdam 4 november 1993, Mediaforum 1994-1, p. 5 (Meuldijk en de NusIStory)
HofAmsterdam 23 januari 1986, N./ 1986,818.
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5

Vergoeding verhogen?

5.1

Algemeen

5.1.1

Literatuur

en jurisprudentie

Bij schending van de privacy of eer en goede naam liggen de vergoedingen
55
doorgaans tussen de € 450,- en € 9.000,-, met een enkele uitschieter naar boven.
In de inleiding is er al op gewezen dat bij procedures over dit soort bedragen de
kans groot is dat de kosten de baten overstijgen, zelfs als de zaak wordt gewonnen.
Hierdoor is de benadeelde vaak gedwongen zijn zaak maar te laten zitten. Hoewel
enerzijds niet acceptabel is dat geen effectieve toegang tot de rechter bestaat, moet
anderzijds worden bedacht dat de immateriele vergoedingen op dit terrein bepaald
niet laag zijn in vergelijking met de vergoedingen op andere gebieden. De rechter
wijst bijvoorbeeld vergoedingen van rond de € 3.000 toe bij herhaald seksueel
misbruik van minderjarigen en been- en voetletsel met blijvende gevolgen. 56
Dergelijke vergoedingen worden ook toegekend voor (onjuiste) roddels in de pers
over relaties en dergelijke.57 Zouden de immateriele vergoedingen voor perszaken

worden verhoogd, dan zouden zij (nog meer) dissoneren met de vergoedingen op
die andere terreinen.58 Dit probleem valt natuurlijk op te lossen door ook deze
vergoedingen te verhogen, maar zo'n algemene opdrijving van hetniveau van het
smartengeld lijkt onwenselijk, aldus Lindenbergh. Tenslotte wijst Mout er op dat
een hogere vergoeding van de immateriele schade noodzakelijk kan zijn om het
publiek ervan te overtuigen dat het bericht niet klopte.59 Al met al is een eventuele
verhoging van het niveau van de immateriele vergoedingen niet zonder complicaties.

Daar komt nog eens bij dat de Hoge Raad bij schending van privacy of eer
en goede naam zelfs een zekere mate van ernst verlangen, alvorens Oberhaupt een

55

56

57

58

59

Zie Jansen 2003, p. 185-194, Lindenbergh 1998, p. 264/265; Verheij 2002, p. 284-287,Van Eechoud
1999, p. 341/342
Jansen 2003, respectievelijk p. 31/32 en p. 166/167. Overigens varieren de vergoedingen in de
categorie been- en voetletsel tussen de € 300 en € 45.000, en in de categorie verkrachting en incest
tussen de € 500 en € 50.000.
Jansen 2003, p. 190. In de categorie inbreuk op privacy, laster en aantasting in de persoon varieren
de vergoedingen tussen de € 100 en € 75.000. Mogeluk zijn de vergoedingen in deze categorie
ook aan de hoge kant, omdat ze deels neerkomen op een verkapte vergoeding voor inkomensschade.
Lindenbergh 1999, p. 1699, Schuijtinzijn annotatie onder rechtbank Amsterdam 1 3 oktober 2003,
Mediaforum 2004-1, nr. 2 (Bloemen/Audax).

Mout 1978, p. 144.
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schadevergoedingsplicht aan te nemen.60 Ook Lindenbergh meent dat een drempel
wenselijk is.61 Bij een geringe schending zou de benadeelde namelijk ook genoegen

kunnen nemen met de vaststelling dat zijn recht is geschonden.62 Wordtde drempel
echter overschreden, dan zouden substantielere bedragen moeten worden toegekend,
bij persoonlijkheidsrechten bijvoorbeeld minimaal zo'n € 900.63 Lindenbergh
baseert zijn standpunt vooral op het wettelijk stelsel. Omdat smartengeld slechts

mogelijk is in een beperkt aantal gevallen, lijkt logisch dat de vergoeding enkel
mogelijk is bij een zekere ernst van de schending.
Verheij daarentegen benadrukt dat vergoeding van klein leed zou kunnen
verhinderen dat groot leed ontstaat.64 Wordt het kleine leed niet erkend, dan zou
de benadeelde zich immers kunnen vastbijten in zijn zaak. Bovendien worden ook
geringe zaakschades vergoed, zodat sprake is van rechtsongelijkheid wanneer
tegenover gering leed geen vergoeding staat.

Tenslotte zij er nog op gewezen dat bij de totstandkoming van art. 6:106 BW
is geopperd dat bij schending van de eer en goede naam een rectificatie voldoende
genoegdoening zou verschaffen, zodat geen behoefte zou bestaan aan vergoeding
van de immateriele schade. 65
5.1.2

Voorstel

Hoewel zulks ongelukkig is met oog op de toegang tot het recht, lijkt een algemene
verhoging van het smartengeld niet wenselijk. De hoogte van de huidige
vergoedingen houdt immers nog in zekere mate gelijke tred met die op andere
terreinen, en dit evenwicht kan wellicht beter niet verstoord worden. Dit zou
gewoon oneerlijk zou zijn tegenover een benadeelde die als kind is misbruikt of
lichamelijk letsel heeftopgelopen. Bovendien dient evenredigheid te bestaan tussen
het nadeel en de hoogte van de vergoeding, waarbij van belang is dat het leed
60

61
62

63
64
65
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HR 30 oktober 1987, NJ 1988,277 (Naturiste); HR november 1991, NJ 1992,58 (K/Staat), HR
1

27 april 2001, NJ 2002,91. De rechter heeft een discretionaire bevoegdheid bij het bepalen van
de omvang van de vergoeding, zodat hu ook de vrijheid heeft helemaal geen vergoedingtoe te kennen.
aldus de Hoge Raad. Bij laatstgenoemde uitspraak beroept de Hoge Raad zich onder andere op
de parlementaire geschiedenis van art. 6 106 BW, waaruit blijkt dat de wetgever voorstond dat
de rechter bij de begroting van de immatcriele schade een nog grotere vrijheid dan gebruikelijk
diende te hebben (Parl. Gesch. boek 6, p. 379-383). Brunner wijst er in zijn annotatie onder dit
arrest op dat de benadeelde in beginscl recht had op een schadevergoeding, zodat de afwyzing van
de claim tenminste beter had moeten worden gemotiveerd. Overigens trekt de lagere rechter zich
volgens Deurvorst weinig aan van de koers van de Hoge Raad. Zie Deurvorst 1995, p. 307.
Vooreen weergavevan deliteratuuren rechtspraak in deze, zie Lindenbergh (Schadevergoeding),
aart. 6:106 BW, aant. 13; Verheij 1998; A-G Hartkamp voor HR 27 april 2001, NJ 2002, 91
Volgens het Europese Hof brengt de vaststelling dat een recht is geschonden al cen zekere mate
van genoegdoening met zich. Zie EHRM 13 juni 1979, NJ 1980, 462; EHRM 19 februari 1998,
NJ 2000,388.
Lindenbergh 1999, p. 1693/1694.

Verheij 1998, p. 342.
Parl. Gesch. boek 6, p 382.
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vanwege een perszaak meestal van voorbijgaande aard is. Het lijkt ook wel
overkomelijk dat wanneer een persorgaan eens per ongeluk een foutje maakt
waardoor de privacy van de benadeelde enigszins wordt geschonden, hier geen

bakken met geld tegenover staan.
Betoogd zou nog kunnen worden dat de specifieke aard van een perszaak
met zich brengt dat de vergoeding per definitie hoger dient te zijn dan in andere
zaken, zel fs bij een neutrale mate van schuld dus. Aan een openbaarmaking waarbij
de privacy of de reputatie wordt geschonden ligt immers haast altijd een min of
meer bewuste keuze ten grondslag om (mede) over de benadeelde te berichten,
terwijl deze hier meestal niet om heeft gevraagd. Gaat dit een keer fout, dan is
voor de benadeelde natuurlijk zeer storend dat hij bewust in de publicatie is
betrokken. Dit zou zijn rechtsgevoel kunnen schokken (genoegdoeningsfunctie).
Deze redenering lijkt op het eerste gezicht plausibel. Mogelijk verklaart zij
ook waarom de hoogles van de immateriele vergoedingen bij perszaken aan de
hoge kant lijken in vergelijking met andere zaken. Anderzijds dient echterte worden
bedacht dat de media op grote schaal gegevens openbaar maken, en dat personen
hierbij vaak een rol spelen. Hierbij gaat natuurlijk wei eens iets fout. Bovendien
is het eigenlijk hetzelfde als de producent die bewust het risico neemt dat zo af
en toe een product niet zal deugen, waardoor letselschade kan ontstaan. Of de
aannemerdie bewusthet risico loopt dat eenenkelekeer 66nvanzijn werknemers
letse! op zal lopen.
Daarbij valt de gebrekkige toegang tot het recht ook op te lossen door
processuele middelen, denk aan de suggestie om de rechter in te schakelen als
bindend adviseur in perszaken of de rechtsbijstandsvoorziening bij geringe
schades.66 Via het bindend advies zou een individuele benadeelde aanzienlijk
goedkoper zijn recht kunnen halen, terwijl viade rechtsbijstandsvoorziening voor
geringe schades wellicht zou kunnen worden bewerkstelligd dat de pers zich van
kleine schendingen weerhoudt (preventie). Dergelijke oplossingen liggen misschien
ook meer voor de hand, omdat het probleem dat zich bij de geringe schades
voordoet eigenlijk vooral processueel van aard is, zodat voor de hand lijktte liggen
de oplossing ook in de hoek te zoeken.
Bovendien zou een benadeelde met een geringe schade al zeer zijn geholpen
wanneer het persorgaan de fout gewoon erkent, uitlegt hoe het zo ongelukkig heeft
kunnen lopen, en excuses aanbiedt. Veel zaken zouden op die manier wellicht in
de kiem kunnen worden gesmoord. De risico's van erkenning lijken ook
overzienbaar. Bij een geringe schending zal een eventueel door de rechter op te
leggen vergoeding immers hoe dan ook gering zijn. Dit geldt des te meer daar het
persorgaan door zijn handelwijzeeen goede indruk op de rechter zal maken. Mocht

66

Hoofdstuk 4, respectievelijk de par. 4.3 en 5.4
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het persorgaan de excuses kracht hebben bijgezet door een vergoeding van een
paarhonderd Euro aan te bieden, dan is de kans zelfs groot dat de rechter het daarbij
laat.
Het vorenstaande laat onverlet dat in een aantal gevallen weI een hogere vergoeding
voor de hand ligt, bijvoorbeeld bij sommige openbaarmakingen die enkel een
amusementsbelang dienen. Het valt voor de benadeelde immers minder goed te
verkroppen dat hij tegen zijn zin in een openbaarmaking wordt betrokken, wanneer
deze geen enkel democratisch belang dient. Dit geldt des te meer daar dergelijke
openbaarmakingen soms neerkomen op vermaak voor het grote publiek met de
ellende van de benadeelde. Een ander geval waarin een hogere vergoeding voor
de hand ligt, is wanneer de openbaarmaking (zeer) slordig tot stand is gekomen
en beroepsnormen zijn veronachtzaamd. A 1sdan valt voor de benadeelde eveneens
niet goed te verkroppen dat zijn belang is geofferd. Omdat de benadeelde in
dergelijke gevallen meer leed ondervindt en zijn rechtsgevoel in grotere mate is
geschokt, ligt voor de hand een hogere vergoeding toe te kennen (compensatie
en genoegdoening). Overigens lijkt de rechter dit al te doen, getuige het feit dat
de vergoedingen bij dit soort openbaarmakingen veelal aan de hoge kant zijn. Het
bestaande beleid zou wellicht kunnen worden gecontinueerd.

Dan is er nog het standpunt van de Hoge Raad en enkele schrijvers dat enkel bij
substantiele schendingen een vergoeding op zijn plaats is. De daartoe aangevoerde
argumenten lijken echter niet erg overtuigend, bijvoorbeeld het beroep op het
wettelijk stelsel. De wetgever heeft voor deze gevallen nou eenmaal bepaald dat
een immateriale vergoeding is toegestaan, en daarbij geen ondergrens bepaald.

In beginsel maakt een benadeelde wiens reputatie of privacy onrechtmatig is
geschonden dan aanspraak op een immateriele vergoeding. Als het privaatrecht
iemand een recht geeft, moet diegene bij een inbreuk daarop kunnen reageren,
aldus volgens de rechtshandhavingsfunctie, die recent door Verheij aan de functies
van het smartengeld is toegevoegd.67 Uitzonderingen zijn natuurlijk denkbaar,
bijvoorbeeld wanneer een kleine schending van de reputatie door het persorgaan
snel en indringend is gerectificeerd, terwijl ook excuses zijn aangeboden. In dat
geval is de immateriele vergoeding echter daarin gelegen. Stapt deze benadeelde

vervolgens naar de rechter, dan lijkt er niet veel op tegen dat deze het lid op de
neus krijgt.

67

Deze functie houdt in dat het privaatrecht in staat dient te zijn om te reageren op de inbreuk op
een privaatrechtelijk recht. Het is immers zinloos een bepaald recht van hetetiket(subjectief) recht
te voorzien, als het privaatrecht geen mogelijkheid biedt om op het recht te reageren. Zie Verheij
2002, p. 445-453.
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Laat de rechter geringe schendingen onvergoed, dan gaat van het recht
bovendien geen enkele preventieve werking meer uit. Sommige media zullen
hiervan profiteren, te meer daar privacy verkoopt. Daarbij werken regelmatige
geringe privacyschendingen mogelijk een zekere normvervaging in de hand,
waardoor het risico bestaat dat het recht op privacy (verder) wordt uitgehold.
Hoewel het standpunt van de Hoge Raad mij om principiele redenen dus niet
erg overtuigt, kan ik mij zijn lijn uit praktische overwegingen zeer wel voorstellen.
Het lijkt immers onwenselijk wanneer benadeelden voor ieder wissewasje steeds
naar de rechter zouden stappen. Dit probleem lost zich mogelijk echter vanzelf
op doordat de kosten van de gang naar de rechter hoog zijn, terwijl daar slechts
een geringe opbrengst tegenover staat, zeker bij geringe schendingen. Benadeelden
zullen hun claim dus vaak laten zitten. Stelt een benadeelde desondanks een actie
in, dan lijkt mij echter verkeerd om hem met een kluitje in het riet te sturen.

Overigens is wei voorstelbaar dat de rechter geringe schendingen van de
reputatie of privacy soms gewoon niet onrechtmatig vindt. Hierbij valt met name
te denken aan geringe schendingen door een serieus persorgaan, dat min ofmeer
per ongeluk een foutje heeft gemaakt.
5.2

Bewuste schendingen uit commerciele motieven

5.2.1

Literatuur

Hoewel de hoogtes van de vergoedingen in perszaken dus meevallen in vergelijking
met de hoogtes van deze vergoedingen op andere gebieden, woedt in de literatuur
al enige decenniaeen discussie overde al dan niet wenselijkheid van een verhoging
van het smartengeld op dit terrein.68 De voorstanders lijkt het echter vooral te doen
om een effectief middel tegen bewuste schendingen uit commerciele motieven.
Met name wordt er op gewezen dat een roddelblad weinig risico loopt bij het
schenden van de rechten van benadeelden, omdat slechts een enkeling naar de
rechter stapt vanwege de geringe hoogte van de vergoedingen. Het roddelblad moet
dus in een enkel geval een (lage) vergoeding betalen, maar gaat in al die andere
gevallen vrijuit. De geringe pakkans zou het roddelblad er zelfs toe aan kunnen
zetten bewust de belangen van benadeelden te schenden, aangezien dat financieel
loont. Het recht lijkt dus onvoldoende preventief te werken.

Volgens de doctrine valt het probleem van de geringe pakkans op te lossen
door de schadevergoedingen te verhogen. Voor een dergelijke verhoging zijn

68

een weergave van deze discussie, zie Verheij 2002, p 285-287. Aan de weergave kunnen
de navolgende publicaties van latere datum worden toegevoegd: Van der Heijden 2001; Hondius

Voor

2003, Hartlief 200 5 ; de annotatie van Dommering onder EHRM 24 j uni 2004, NJ 2005,22 (Caroline

von Hannover).
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verschillende grondslagen aangevoerd. Volgens Van Schaik zou de verhoging
bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden op grond van art. 6:106 BW.69 Deze bepaling
maakt namelijk mogelijk bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding
niet alleen acht te slaan op het nadeel van de betrokkene (compensatie), maar ook
op het gedrag van degene die de schade toebrengt (genoegdoening en preventie).
In de parlementaire geschiedenis was er al op gewezen dat deze (neven) functies
wellicht bij perszaken tot hun recht zouden kunnen komen (par.2).
Deurvorst laat zien dat bij opzettelijk gedrag van het persorgaan zelfs alle
drie de functies tot een verhoging van de vergoeding kunnen leiden.70 Door de
opzet zal de woede van de benadeelde immers groot zijn, waardoor een hogere
compensatie voor de hand ligt. Daarbij zal het rechtsgevoel meer geschokt zijn,
zodat logisch lijkt een (grotere) opoffering bij wijze van genoegdoening te vragen.
Verder ligt mogelijk een verhoging vanwege de preventiefunctie voor de hand,
omdat de vooropzet noodzakelijk gemoedstoestand daarvoor voldoende grondslag

lijkt te geven.
Van der Heijden heeft voorgesteld om'punitive damages' in te voeren:' De figuur
van de punitive damages is vooral bekend uit de Angelsakische rechtstelsels en
komt neer op een vergoeding bovenop de eigenlijke schadevergoeding, die strekt
tot preventie en straf.72 Punitive damages kunnen een aanvulling zijn op strafrechtelijke sancties, met name wanneer delicten niet of nauwelijks worden vervolgd.
Naast een betere rechtshandhaving zorgen punitive damages er ook voor dat het
rechtsgevoel van de benadeelde wordt bevredigd. Dit laatste lijkt vooral van belang
in het geval de benadeelde (mede) immateriele schade heeft geleden. Punitive
damages zijn enket mogelijk wanneer aan strikte voorwaarden is voldaan.
Bij de invoering van art. 6:106 BW overwoog de wetgeverdat de immateriale
schadevergoeding niet is bedoeld als privaatrechtelijke boete.73 Recent gaf de
Minister van Justitie nog eens aan niet te voelen voor invoering van punitive
damages.74 De rechter lijkt er ook niet aan te willen.75

De literatuur is verdeeld over de mogelijkheid en wenselijkheid van de
invoering van een privaatrechtelijke boete in Nederland.76 De kritiek op punitive
damages is onder andere dat zij minder goed passen binnen het civiele recht, met
name de strafdoelstelling. Daarnaast biedt de civiele procedure niet dezelfde

69

70
71
72
73

74
75
76
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Van Schaik 1999.

Deurvorst 1995, p 324.
Van der Heijden 2001.
Lindenbergh 1998, p. 19-29. Kerkmeester 1998; Bolt & Lensing 1993; Verheij 1997.
Parl. Gesch. boek 6, p. 371.

Zie zijn brief d.d. 17 juni 1999 inzake claimcultuur (TK 26 630, nr. 1), p. 10.
Rechtbank Amsterdam 7 mei 2003, NJ 2004,66 (De leeuw/Story)
Lindenbergh (Schadevergoeding), art. 6: 106 BW, aant. 8.
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waarborgen als de strafprocedure, denk aan de bewijsvoering, het ne bis in idembeginsel en de strafmaxima. Ook is vreemd dat de punitive damages ten goede
komen aan de benadeelde, aangezien zij niet zien op zijn schade. Bovendien zou
de invoering van punitive damages kunnen leiden tot zeer hoge vergoedingen
('Amerikaanse toestanden'), hetgeen de onbevangenheid van de pers zou kunnen
aantasten.77 Verder zou de effectiviteit van punitive damages twijfelachtig zijn.

Voorstanders van invoering van punitive damages menen echter dat niet te
krampachtig moet worden vastgehouden aan het - verouderde - onderscheid tussen
het privaatrecht en het strafrecht. Schiet het strafrecht op een bepaald terrein tekort
door een gebrek aan middelen ofprioriteit, dan zou dit kunnen worden opgevangen
door het gebruik van punitive damages. Het probleem van de geringere waarborgen
van de civiele procedure zou kunnen worden ondervangen door niet zomaar over
te gaan tot het toewijzen van punitive damages. Zo zouden zware eisen kunnen
worden gesteld aan het te leveren bewijs, en zou de vordering pas worden
toegewezen wanneer aan zekere voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld een lage

veroordelingskans, een ernstige mate van schuld en/of een beperking van de
vergoeding tot het bedrag dan nodig is om het tekortschieten van de veroordelingskans te compenseren. Ook zou een cumulatie van 'boetes' moeten worden
voorkomen. Gedragdatbij een eerdere veroordeling van dezel fde laedens een rol
heeft gespeeld, zou niet opnieuw mogen meetellen (ne bis in idem).
Ook het feit dat de punitive damages geen betrekking hebben op de schade,
maar toch aan de benadeelde ten goede komen, hoeft niet aan invoering in de weg
te staan. Om te beginnen lijkt immers redelijk dat de benadeelde de punitive
damages gebruikt om zijn kosten te betalen. Verder zou de vergoeding kunnen
worden beschouwd als een prikkel voor het handhaven van het recht door burgers,
hetgeen een publiek belang dient. Uiteraard valt het bezwaar ook te verhelpen door
de punitive damages ten goede te laten komen aan de Staat, na aftrek van de kosten
voor de benadeelde.
Wat betreft de vrees voor te hoge vergoedingen wijzen de voorstanders van

invoering van punitive damages er op dat de hoge vergoedingen in de Verenigde
Staten vaak worden toegewezen door eenjury. De vakkundige Nederlandse rechter
zal zich mindersnel tot dergelijke hoge vergoedingen laten verleiden. Daarbij zijn
de vergoedingen mogelijk ook zo hoog, omdat de jury rekening houdt met de zeer
hoge advocaatkosten (no cure, no pay) en de gebrekkige sociale voorzieningen,
hetgeen in Nederland allemaal niet speelt.
Het gevaar van een verkillend effect van hoge vergoedingen op de persvrijheid
isreeel, maarvalt wellicht te verhelpen door zorgvuldig metde eventuele punitive
damages om te gaan. Met name zouden strikte voorwaarden aan de toepasselijkheid
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Schuijt 2003.
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kunnen worden gesteld. Daarnaast zou rekening kunnen worden gehouden met
de vermogenspositie van het persorgaan, zodat de veroordeling in ieder geval niet
tot een faillissement zal leiden.
Wat betreft de preventieve werking lijkt inderdaad te kloppen dat van het
aansprakelijkheidsrecht weinig prikkels uitgaan. Dit zou echter zijn te wijten aan
de geringe pakkans, aldus de voorstanders van invoering van punitive damages.
Zouden ter compensatie hiervan punitive damages worden ingevoerd, dan heeft
dit waarschijnlijk weI degelijk effect op het gedrag van mogelijke schadeveroorzakers. Binnen ieder bedrijfworden beslissingen immers mede genomen op grond
van rationele economische afwegingen.
Ook is wel gesuggereerd dat het middel van de winstafdracht zou kunnen worden
gebruikt om de roddelpers te beteugelen.78 Volgens de parlementaire geschiedenis
is het doel van art. 6:104 BW immers niet alleen om als hulpmiddel te dienen bij
79

het schatten van de omvang van de schade, maar soms ook om winst afte dragen.
Dit laatste ligt met name voor de hand wanneer onredelijk zou zijn om 'ongeoorloofd ten koste van een ander verkregen winst aan de verkrijger te laten'. Hierbij

valt met name te denken aan onrechtmatige perspublicaties.
Sommige schrijvers zien echter bezwaren. Zo wijst Van der Heijden er op
dat het middel ongeschikt is om de roddelpers van onrechtmatige publicaties te
weerhouden, omdat de kans om gepakt te worden gering is, terwijl de schade
beperkt blijft tot de winst van die enkeling die wel actie onderneemt.80 Verheij
wijst op een ander probleem, namelijk de moeilijke aantoonbaarheid van de winst
81

die door het onrechtmatige deel van de desbetreffende openbaarmaking is genoten.
Wellicht valt deze te benaderen, bijvoorbeeld door te bezien of sprake is van een
oplagestijging, zo vervolgt Verheij. Ook zouden de bedragen die worden gerekend
voor een advertentie een indicatie kunnen vormen, aangezien het geld dat wordt
verdiend met een pagina onrechtmatig bericht in beginsel hogerzou moeten liggen
dan het bedrag dat voor een paginagrote advertentie wordt gerekend.82 Een andere

suggestie is dat de rechter aansluiting zoekt bij de bedragen die voor foto's en
78 Brunner in zijn annotatie onder HR 4 maart 1988, NJ 1989,
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82
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361 (kinderen prinses Irene),
Lindenbergh 1999, p. 1698/1699 (bij een grimmiger klimaat op het terrein van de ro(Idell)ers). Zie
ook rechtbank Amsterdam 7 mei 2003, N./2004,66 (De leeuw/Story) Algemene informatie over
art. 6:104 BWistevindenin: Deurvorst (Schadevergoeding),art. 6 104 BW, aant. 1-24, Linssen
2001, p. 293-409 (inclusief een vergelijking met buitenlandse regelingen).
Parl. Gesch. boek 6 Inv., p 1266-1269.
Van der Heijden 2001, p. 1751.
Verheu 2002, p. 535/536. Om deze reden werd een vordering tot winstafdracht bijvoorbeeld
afgewezen in de zaak Meuiduk en de Nus/Story Zie rechtbank Haarlem 7 april 1992, Mediaforum
1992, p. 29. Zie verder over het vereiste van het causale verband tussen het onrechtmatige gedrag
en de winst: Deurvorst (Schadevergoeding), art. 6:104 BW, aant. 12.
Deze redenering kan ik niet volgen. De winst die met de roddelbladzijden wordt gemaakt en de
winst die met de advertenties worden gemaakt staan, lijkt mij, los van clkaar.
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andere informatie worden neergeteld. De winst van het bericht zou hoger moeten
liggen dan de kosten van de foto's en de informatie, aldus Verheij.
Een ander bezwaar tegen art. 6:104 BW is dat de Hoge Raad in het arrest

Waeyen-Scheers/Naus heeft overwogen dat deze bepaling in beginsel niet zou zijn
bedoeld om aan degene jegens wie onrechtmatig is gehandeld een vordering tot
winstafdracht te geven.83 De bepaling zou slechts een uitwerking zijn van art. 6:97
BW, en dus een vorm zijn van abstracte schadeberekening. Een dergelijke uitleg
van art. 6:104 BW lijkt niet te rijmen met een eventueel gebruik als preventief

middel bij openbaarmakingen door de roddelpers. 84
Overigens kan de genoten winst ook buiten art. 6:104 BW een rol spelen bij
het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding. Dit kan bijvoorbeeld via
de band van art. 6:106 BW.85 Ook in Duitsland geldt de hoogte van de genoten
winst soms als een gezichtspunt bij de vaststelling van de hoogte van de schade.

86

Een eventuele verhoging zou ook kunnen worden gebaseerd op de rechtshandhavingsfunctie van Verheij. In zijn dissertatie behandelt Verheij expliciet het geval
dat de privacy ofreputatie bewust uit commerciele motieven worden geschonden.

87

Een adequate rechtshandhaving in dergelijke gevallen is naar zijn oordeel enkel
mogelijk wanneer de vergoeding hoger is dan gebruikelijk.
5.2.2

Jurisprudentie

Hoewel de immateriele vergoedingen in het algemeen laag zijn, bestaat een enkele
uitschieter naar boven. Bij de hogere vergoedingen blijkt vaak een rol te spelen
dat de belangen van de benadeelde uit commerciele motieven en/of bewust zijn
89
geschonden.88 Ook speelt weleens mee dat dejournalistieke ethiek is geschonden.
83

84
85

86
87
88

HR 24 december 1993, NJ 1995, 421. Voor een weergave van de schrijvers die zich kritisch over
dit arrest hebben uitgelaten, zie Deurvorst (Schadevergoeding), art. 6: 104 BW, aant. 3.
Aldus legt Lindenbergh het arrest uit. Zie Lindenbergh 1998, p. 294.
Parl. gesch. boek 6 Inv., p 1267/1268, Lindenbergh 1998, p. 49.

BGHZ 128,1 (15-11-1994),Carolinel, overwelke uitspraak hieronder meer.
Verheij 2002, p. 531.
Hof Amsterdam 4 november 1993, NJ 1996,7 (MeuWuk en de Nus) (ieder kreeg € 11.345,-, dus
in totaal ging hetom hetdubbele bedrag); rechtbank Haarlem 12 april 1983, NJ 1987, 339 (Alberti)
(hoogte vergoeding: € 15.883,-); hofAmsterdam 13 september 1990, Mediaforum 1991,83 (Stuart)
(hoogte vergoeding: € 56.725,-) en hof Amsterdam 19 december 2002, Mediaforum 2003-2,

89

p. 54 (Brandsteder/Story) (hoogte vergoeding: € 10.000,-). Het hof hield daarbij rekening met
het feit dat Brandsteder van drie andere media voor dezelfde kwestie ttnzelfde vergoeding had
gekregen, zodat hij in totaal € 40.000,- ontving. Het decl van de uitspraak waaruit dit blijkt is niet
gepubliceerd. Voor de uitspraak in eerste instantie waarin hetzelfde bedrag werd toegekend, zie
vzr. rechtbank Amsterdam 20 juni 2002, KG 2002, 179; vzr. rechtbank Amsterdam 25 juli 2002,
Mediaforum 2002-9, p 286
HR 6 januari 1995, NJ 1995,422 (Fan Gasteren/het ParooD (hoogte vergoeding: € 22.689,-),
Zie vzr. rechtbank Amsterdam 1 1 november 2004, Mediaforum 2005-1, nr. 3 (Tensen/Story) (hoogte
vergoeding: € 25,000 aan Caroline Tensen en haar kinderen, terwijl de man die ook onderwerp
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Een opvallende overeenkomst tussen de uitschieters naar boven is dat de publicaties
90

nagenoeg allemaal de reputatie ofhet imago van de benadeelde hadden aangetast.
Deze factor lijkt voor de rechter dus vooral van belang om een hogere vergoeding

vast te stellen. Dit zou ook verklaren waarom Brandsteder en Tensen recent wel
een forse vergoeding meekregen, maar Bloemen niet." De beschuldiging vreemd
te gaan en daarbij een kind te verwekken dan wel een ander gezin kapot te maken,
is immers aanmerkelijk schadelijker voor het imago dan de publicatie van
naaktfoto's, terwijl in alle drie de gevallen de belangen van de benadeelde uit
commerciele overwegingen bewust werden geschonden. Overigens wijst
Lindenbergh er op dat de preventieve werking ook zou kunnen worden verbeterd
door vaker een hoge (materiele) schadevergoeding voor het verlies aan'goodwill'
toe te kennen. 92
De enige uitschieter naar boven die niet (mede) de reputatie of het imago
schond isderecente vergoeding van€ 15.000 aan WillemAlexanderen Maxima.93
Bij mijn weten is dit de eerste keer dat de rechter een pure privacyschending met
een duidelijk hoger bedrag sanctioneert. Een aanwijzing dat de rechter met de
vergoeding mogelijk mede preventie beoogt, is gelegen in het feit dat hij de hoogte
van de vergoeding onder andere motiveert door er op te wijzen dat PrivX kort
daarvoor in een rechtszaak met dezelfde benadeelden ook al in het ongelijk was
gesteld.M Dit zou mogelijk ook kunnen verklaren waarom de vergoeding ten laste
van Shownieuws, die de gezinstaferelen eveneens had openbaargemaakt, iets minder
bedroeg, namelijk € 10.000.95

De hogere vergoeding aan Willem Alexander en Maxima is wellicht ook een
gevolg van de uitspraak van het Europese Hof in de zaak van Caroline von
Hannover. Dommering had naar aanleiding van deze uitspraak al gesuggereerd
dat de Nederlandse rechter bij 'brutale privacyschendingen' misschien tot hogere
vergoedingen zou kunnen komen, in navolging van de Duitse en Franse rechtspraktij k.96

was van de desbetreffende roddel een vergoeding van € 10.000 ontving).

90

Zie de uitspraken uit de vorige twee voetnoten.
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De vergoedingen aan Brandstederen Tensen bedroegen respectievelijk€ 10.000 (in totaal van vier
entertainmentbladen: € 40.000) en € 25.000 (zie de beide voetnoten hierboven), terwijl die van
Bloemen € 2.500 bedroeg (vzr. rechtbank Amsterdam 13 oktober 2003, Mediaforum 2004-1, nr.
2 (Weekend/Bloemen). Overigens overwoog de rechter in de zaak van Brandsteder dat het bestaan
van materiele schade niet was komen vast te staan, terwul de rechter bu Tensen de hoogte van de
vergoeding juist motiveerde met de stelling dat zij waarschijnlijk reputatieschade had geleden
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Lindenbergh 1999, p. 1698.
Rechtbank Amsterdam 20 april 2005, LIN AT4299 (Willem Alexander en Maxima/Prive).
Namelijk rechtbank Amsterdam 25 februari 2004, LJN AO4371 (Willem Alexander en Maxi-
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ma/PrivE).
Rechtbank Amsterdam 20 april 2005, LJN AT4199 (Willem Alexander en Maxima/SBS 0
EHRM 24 juni 2004, NJ 2005,22 (Caroline von Hannover).
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Overigens wordt in de Duitse rechtspraak al enige tijd uitdrukkelijk erkend dat
het voor een effectieve bescherming van de benadeelde soms noodzakelijk is een
hoger schadebedrag toe te kennen. 7 Hiertoe is wel vereist dat de media de belangen
van de benadeelde opzettelijk en met winstoogmerk schenden.'8 De gedachte achter
de verhoogde vergoeding is vooral het preventieve effect, terwijl in mindere mate
sprake is van smartengeld in de eigenlijke betekenis van het woord. Zou geen
hogere vergoeding worden toegekend, dan zouden de rechten van de benadeelde
illusoir zijn, aldus de Duitse rechter.

Ook het Europese Hofheeft zich een enkele keer uitgelaten over de omvang van
de schadevergoeding bij schending van de reputatie. Zo wees het Hofer in de zaak
Miloslavski op dat de nationale rechterbij het bepalen van de hoogte van de schade
in beginsel een ruime beoordelingsvrijheid heeft." Wel moet de omvang van de
vergoeding in een redelijke verband staan met de schending van de reputatie.
Ondanks de grote vrijheid van de nationale rechter greep het Hof in de zaak
Miloslavski in, maar de toegewezen vergoeding was dan ook wel erg omvangrijk,
namelijk circa€ 2.206.000 (1,5 miljoen Britse pond). Daarbij was de vergoeding
drie maal zo hoog als het hoogst toegekende bedrag voor soortgelijke gevallen
vanwege reputatieschade, terwijl een dergelijk hoog bedrag nadien nooit meer
was toegekend. Verder achtte het Hof van belang dat de rechterlijke controle ten
tijde van de rechtszaak onvoldoende waarborgen kende om op te komen tegen
een onevenredige vergoeding, doordat het doordejury vastgestelde bedrag slechts
in uitzonderlijke gevallen door de rechter kon worden bijgesteld. Er bestond dus
onvoldoende effectieve en adequate bescherming tegen een disproportionele
schadevergoeding.
In de recente uitspraak in de zaak Independent News and media luidde de
klacht eveneens dat het toegewezen bedrag onevenredig hoog zou zijn,100 Het ging
om een door de jury toegekend bedrag van circa€ 381.000 (300.000 Ierse pond),
dat weliswaar drie maal zo hoog was dan het bedrag dat de Ierse Hoge Raad ooit
97

98

Aldus het Bundesgerichtshof in een door Caroline von Hannover aangespannen zaak vanwege een
verzonnen interview (BGHZ 128,1 (15-11-1994), Caroline I). Caroline kreeg in deze zaak uiteindelijk
circa€92,000 (DM 180.000) (OLG Hamburg 25 -7- 1996, NJW 1996, 2870). Zieook BGH VersR
1996,339 (5-12-1995),Caroline II. Verheij constateertdat na de uitspraken van het Bundesgerichtshofook in andere zaken forse vergoedingen zijn toegekend. Bijvoorbeeldzo'n€ 15.000 (DM 30.000)
voor het verbreiden van de niet bewijsbaar juiste informatie dat een politieagent voor een bordeel
had gewerkt, € 26.000 (DM 50.000) voor het zonder enige vorm van onderzoek uiten van de
beschuldiging dat benadeelde zijn formule I team geheel met drugsgeld had gefinancierd en tenminste
circa€ 26.000 voor het beschuldigen van een gynaecoloog verantwoordelijk tezijn vooreen aantal

onoordeelkundig uitgevoerde operaties. Zie Verheij 2002, p. 268.
En daarnaast - zoals in het Duitse recht in het algemeen geldt - dat sprake is van een ernstige
schending van de privacy of eer en goede naam, terwijl geen alternatief rechtsmiddel voorhanden
is

99
EHRM 13 juli 1995, NJ 1996, 544 (Miloslavski).
100 EHRM 16 juni 2005, www.echr.coe. tnt (appl. no. 55120/00).
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in stand had gelaten, maar nadien regelmatig door de jury was geevenaard. Het
Hofvergeleek de zaak met Miloslavskien constateerde met name dat de rechterlijke
controle in beroep beter beschermde tegen disproportionele vergoedingen. Ook

de aanwijzingen door de rechter aan de jury waren in deze zaak specifieker en
boden een betere waarborg tegen een onevenredig hoge vergoeding. Daarom was
in Independent News and media wei sprake van een effectieve en adequate
bescherming tegen een te hoge vergoeding, zodat Ierland een ruime margin of
appreciation kon worden gelaten.
In de zaak Steel en Morris greep het Hof daarentegen in bij vergoedingen
van slechts circa € 53.000 en € 59.000 (respectievelijk 36.000 en 40.000 Britse
pond).io' Daarbij speelde een rol dat de vergoedingen hoog waren in verhouding
tot het geringe inkomen en vermogen van de twee demonstranten (een bijstandsvader en barbediende), terwijl zij ten goede kwamen aan het rijke en grote Mac
Donalds. Bovendien was Mac Donalds volgens het Engelse recht niet gehouden
enig bewijs te leveren dat daadwerkelijk vermogensschade zou zijn geleden, en
had Mac Donalds hiertoe ook geen enkele poging gedaan.
5.2.3

Voorstel

5.2.3.1

Verhoging wenselijk en verantwoord?

Gelijk menig schrijver acht ook ik de kans groot dat de geringe pakkans er
waarschijnlijk wei eens toe leidt dat sommige persorganen bewust rechten schenden,
omdat de hiermee gemoeide winsten de incidenteel te betalen schadevergoedingen
102
Dit probleem lijkt met name te spelen bij de
(ruimschoots) overtreffen.
entertainmentpers. Van de publicatie van de naaktfoto's van Karin Bloemenwas
bijvoorbeeld op voorhand vrij duidelijk dat een grote kans bestond dat onrechtmatig
werd gehandeld:03 Mogelijk heeft Weekendhet risico op een eventuele veroordeling

15 februari 2005, www.echr.coe.Int (appl. no. 68416/01).

toI
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Wellicht zou goed zijn om empirisch te onderzoeken of deze veronderstelling klopt. De vraag is
echter of de media wei bereid zullen zijn aan een derge'Uk onderzoek mee te werken.
Schuijt (Onrechtmatige Daad VIA, aant. 128, onder verwijzingnaarjurisprudentie. In deopgesomde
rechtspraak, diebegintmet HR 300ktober 1987, NJ 1988,277 (Naturiste), bevinden zich ook twee
gevallen van naakt van public figures, namelijk rechtbank Haarlem 14 februari 1984, AMj 1986,
p. 59 (foto waarbij hoofd van EO-televisiepresentatrice Marianne Glashouwer was gemonteerd
op een vrijwel ontblote boventorso van een andere vrouw) en hof Amsterdam 10 september 1998,
Mediaforum 1998-11/12, nr 52, rechtbank Arnhem 22 februari 2001, Mediaforum 200 1-4, nr
19.Heide laatststgenoemde uitspraken betroffen de publicatie van denaaktfoto van Doetje de Vries
(zangduo'Maywood' ), welke zaak cerderis besproken (hoofdstuk 2, par. 4.5). Overigens oordeelde
de president van de rechtbank te Amsterdam in die zaak dat de openbaarmaking was toegestaan,
omdat het ging om herpublicatie van een naaktfoto die dertigjaar daarvoor ook al was openbaargemaakt. Aangezien ditoordeel in hogerberoepen de bodemzaak dus geen stand hield, kan het wellicht
- mede gelet op de door Schuijt opgesomde jurisprudentie - als een misslag worden beschouwd.
Zie pres. rechtbank Amsterdam 23 april 1998, Mediaforum 1998-6, nr. 33.
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echter willens en wetens genomen, omdat toch geen hoge schadevergoeding viel
te verwachten. De inschatting pakte goed uit, want er werd inderdaad slechts een
bedrag van € 2.500 toegewezen. Een dergelijk bedrag zal Weekend er niet van
weerhouden opnieuw bewust normen te schenden, evenals overigens andere bladen,
bijvoorbeeld Deze If/eek die kort na de zaak van Bloemen rustig nog eens
naaktfoto's van Jerney Kaagman publiceerde. 104
Het probleem van de geringe pakkans valt onder andere op te lossen door
soms een verhoogde vergoeding toe te wijzen, die er niet toe strekt de schade te
vergoeden, maar om calculerend gedrag te voorkomen. Alvorens tot een oordeel
te komen of ik dit wenselijk zou vinden, zet ik de voors en tegens op een rij.
Overigens lijken er twee geschikte instrumenten om een eventuele verhoging op
te baseren, namelijk de preventiefunctie van art. 6:106 BW en punitive damages.

Mochten incidentele verhogingen wenselijk zijn, dan ligt natuurlijk het meest voor
de hand deze te baseren op art. 6:106 BW, aangezien alsdan geen wetswijziging
nodig is, in tegenstelling tot bij punitive damages.'05 Omdat beide rechtsfiguren
er toe zouden strekken calculerend gedrag te voorkomen, spelen min of meer
dezelfde argumenten. Daarom zal ik hieronder in het kader van eventuele

wenselijkheid van een verhoging ex art. 6:106 BW, mede ingaan op de argumenten
die bij de punitive damages naar voren zijn gebracht. Omdat de eventuele
verhoging met name nodig lijkt om de entertainmentpers te beteugelen, is de
argumentatie vooral afgestemd op dit type journalistiek.
Bij de argumentatie hieronder plaats ik twee kanttekeningen. In de eerste
plaats heb ik zelf geen rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar de punitive
damages, waardoor ik misschien zaken over het hoofd zie.'06 Daarbij heb ik buiten
beschouwing gelaten hoe een eventuele invoering van een verhoogde vergoeding
bij perszaken, zich zou verhouden tot andere rechtsgebieden. De noodzaak om
een dergelijke vergoeding inte voeren zou bijvoorbeeld ook kunnen spelen in het
intellectuele eigendomsrecht, denk aan een bedrij fdat stelselmatig inbreuk maakt
op merkrechten van anderen. Mijn verhaal hieronder heeft dus vooral het karakter
van een voorlopige gedachtenvorming. Een definitiefoordeel is pas mogelijk na
rechtsvergelijkend onderzoek en het doordenken van de consequenties van
eventuele invoering van een verhoogde vergoeding voor andere rechtsgebieden.

104
105

106

Vzr. rechtbank Amsterdam 3 juni 2004, L./NAP0556 (Kaagman/Deze Week)
Het doel van de eventuele verhoging zou ook beperkt kunnen bluven tot preventic, zodat de
bestraffingsfunctie van de punitive damages ook niet nodig zijn. Vooral bestraffing in de zin dat
het desbetreffende persorgaan meer aan punitive damages zou moeten betalen dan hij in totaal aan
schade heeft toegebracht, lijkt te ver te gaan
Binnen het bestek van dit onderzoek was helaas niet mogelijk dit onderzoek verantwoord uit te
voeren De entertainmentpers beweegt zich met name op het terrein van de privacy.
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Een belangrijk argument v66r het incidenteel verhogen van de vergoedingen is
allereerst dat het strafrecht op dit terrein niet goed functioneert, zoals ik eerder
uiteenzette.'07 Daar komt nog eens bij dat de rol van het strafrecht bij de
bescherming van de privacy helemaal miniem is, terwijl de entertainmentpersjuist

met name op dat terrein regelmatig over de schreef lijkt te gaan. 108 Het zou
bovendien niet wenselijk zijn het strafrecht aan te scherpen en/of het OM een
grotere rol toe te bedelen bij het vervolgen van de pers. Verbetering valt dus niet
te verwachten.
Eerder zette ik uiteen waarom niet wenselijk lijkt het strafrecht op dit terrein aan
te scherpen. '0 Een belangrijk argument daarbij wasechterdat hetuitgrondrechtelijk

perspectief onwenselijk is wanneer de overheid (het OM) achter de pers zou
aanzitten. Dit argument lijkt hier evenwel minder te spelen, vanwege de aard van
de entertainmentmedia. Anderzijds is zeer de vraag of het OM met een zekere
continurteit voldoende prioriteit aan de zaken zou geven, ook omdat het gaat om
een beperkte groep belanghebbenden. Bovendien beschikken de bekende
Nederlanders zelf over de noodzakelijke informatie, zodat voor de hand lijkt te
liggen dat zij ook zel fprocederen. Daarbij is het voor de benadeelde waarschijnlijk
vervelend voor het voeren van zijn zaak afhankelijk te zijn van het OM, dat wei
eens traag en niet altijd even vakkundig opereert. Dit kan zich natuurlijk ook
voordoen bij de doorhem ingeschakelde advocaat, maar deze kan hij zel faanpakken
en desnoods ontslaan. Controle over zijn zaak is voor de bekende Nederlander
wellicht extra belangrijk, omdat hij regelmatigmet de entertainmentpers te maken
heeft.

Het enige voordeel van een grotere rol van het OM lijkt voor de bekende
Nederlander te zijn dat hij minder direct aan de stok heeft met het roddelblad,
waarvan hij ook afhankelijk is. Dit is echter maar zeer betrekkelijk. Het OM gaat
pas overtot vervolging naeen klacht van de benadeelde, hetgeen bij hetroddelblad
bekend zal zijn. Deze zal er niet blij mee zijn dat de bekende Nederlander het OM
op haardakheeftgestuurd. Hetrisico voorde bekendeNederlanderomvervolgens
door dit blad te worden genegeerd, dan wel uitsluitend in negatieve zin te worden
belicht, lijkt bij vervolging door het OM dus evengoed te bestaan.

Vanwege de persvrijheid bestaat ook verder nauwelijks toezicht op de media. Daar
komt nog eens bij dat de middelen die er wcil zijn op de entertainmentpers veelal
geen indruk zullen maken, aangezien het meestal gaat om vrij vriendelijke vormen
van toezicht. Zo lijken dit soort media minder ontvankelijk voor kritiek van
vakbroeders, trekken zich waarschijnlijk niet veel aan van een eventuele

veroordeling door de Raad voor de Journalistiek en stellen ook geen code op,
waarop ze kunnen worden afgerekend.
107 Hoofdstuk 3 par. 4.8.
108

Vervolgingen terzake belediging komen nog wei eens voor, maardattijktniethetgeval bij hetenkele
privacydelict.

109 Hoofdstuk 3 par. 4.8,
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In het verlengde hiervan ligt dat er ook verder nauwelijks (zakelijke) prikkels
bestaan om zich aan de normen te houden. Een serieuze journalist heeft een
journalistieke reputatie op te houden, maar voor een roddelblad lijkt dit veel minder
tespelen."0 Mogelijk leven ook de morele prikkels bij de entertainmentpers minder

dan bij de serieuzere media.
De afwezigheid van prikkels om zich aan de normen te houden cumuleert
daarbij nogal ongelukkig met het bestaan van vrij grote commerciele verleidingen
om grenzen te overschrijden. Sensationele verhalen en privacy lijken immers goed
te verkopen, terwij 1 de concurrentie onder de entertainmentpers mogelijk heftig
is.

Hierboven bij de punitive damages heb ik de argumenten tagen invoering
van een verhoogde vergoeding aan de orde gesteld. Ik heb weinig toe te voegen
aan de weerlegging van deze argumenten, waarbij ik mij aansluit en kortheidshalve
naar verwijs (par. 5.2.1).

Al met allijkt, naarmijn (voorlopig) oordeel, wenselijk en verantwoord om soms
een bedrag toe te kennen bovenop de schadevergoeding, vanwege de preventieve
werking die daarvan waarschijnlijk zal uitgaan. Een dergelijke maatregel ligt
natuurlijk gevoelig vanwege de persvrijheid. Naar mijn mening zou een incidentele

verhoogde vergoeding echter door de beugel kunnen, wanneer de rechter enkel
naar dit middel zou grijpen bij wijze van uiterste maatregel en pas tot toewijzing
overgaat wanneer aan strikte voorwaarden is voldaan. Voor deze voorwaarden
zou wellicht mede aansluiting kunnen worden gezocht bij de jurisprudentie van
het Europese Hof, waaruit blijkt dat de pers minder wordt beschermd wanneer
zij zich niet houdt aan de beroepsnormen, terwijl zij ook een mindere bescherming
geniet wanneer de openbaarmaking geen bijdrage levert aan een serieus publiek
debat. Daarbij dient te worden bedacht dat ook de Duitse rechter vindt dat een
benadeelde soms enkel effectiefwordt beschermd door een verhoogde vergoeding.

5.2.3.2

Alternatieven voor een verhoogde vergoeding?

De eventuele verhoging zou in de eerste plaats dus een uiterste maatregel dienen
te zijn. Staat een ander middel ter beschikking dat ook preventiefkan werken, dan
moet dat middel worden gebruikt. Dit zou bijvoorbeeld een materiele schadevergoeding voor eventueel goodwillverlies kunnen zijn. Laat een benadeelde na dergelijke
schade te vorderen, terwijl toewijzing daarvan mogelijk was geweest, dan zou hij
dus het risico lopen dat de rechter weigert een verhoogde immateriele vergoeding
110

Een zakelijke prikkel om zich te gedragen is mogelijk wei dat het roddelblad belang heeft bij een
bereid is soms aan zijn publicaties
goed contact met de bekende Nederlander, zodat deze misschien
mee te werken.
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toe te kennen. Naar mijn oordeel zou dit niet gelden bij het achterwege laten van
een vordering om te rectificeren, omdat een rechtzetting de inkomensschade kan
vergroten, zodat de benadeelde vrij moet zijn hier niet toe over te gaan.

Ook winstafdracht lijkt geen geschikt alternatief. De hoogte van de vergoeding
blijft in dat geval immers hoe dan ook beperkt tot de hoogte van de winst.
Aangezien niet alle benadeelden naar de rechter stappen, blijven normoverschrijdingen dus lonen. Daar komt nog eens bij dat het zeer moeilijk zal zijn om ook
maar enigszins te benaderen tot welke winst de schending heeft geleid. Een
eventuele oplagestijging lijkt geen goed aanknopingspunt, aangezien deze ook
door andere publicaties uit hetzelfde blad zou kunnen zijn veroorzaakt. Bovendien
is enkel van artikelen op de voorpagina of die anderszins zijn aangekondigd
waarschijnlijk dat zij tot een oplagestijging hebben geleid, zodat de remedie niet
zou kunnen worden ingezet voor de andere artikelen. Daarbij is ook bij een
gebruikelijke oplage mogelijk dat het bestreden berichttot extra winst heeft geleid,
bijvoorbeeld omdat de andere berichten van die uitgave saai waren.
Ook de bedragen die voor foto's en informatie worden betaald helpen de
benadeelde nauwelijks bij het inschatten van de extra winst die de bestreden
publicatie heeft gegenereerd. Dergelijke bedragen geven hoogstens een algemene
indicatie van de winstgevendheid van de branche (hierna par. 5.2.3.3.d). Bovendien
is niet uitgesloten dat de bedragen die voor sommige foto's of informatie worden
betaald niet worden terugverdiend met het hiermee gegenereerde verhaal, maar
meer moeten worden gezien als een lange termijninvestering. De redenering dat
de winst van de bewuste publicatie in ieder geval hoger moet zijn dan het voor
de foto's neergetelde bedrag, strookt dus mogelijk niet met de werkelijkheid.
Al met al blijft het schatten van de winst die de bestreden publicatie heeft
opgeleverd dus natte vingerwerk, zodat de vraag opkomt of niet eenvoudiger op
grond van de preventiefunctie van art. 6:106 BW een zeker bedrag kan worden
vastgesteld (hierna par. 5.2.3.3.d).

Mocht mijn voorstel voor een rechtsbijstandsvoorziening bij geringe schades
worden doorgevoerd, dan zou onder omstandigheden van de benadeelde kunnen
worden verlangd eerst dit middel te beproeven." 1 Dit middel biedt de rechter
immers de mogelijkheid een duidelijk signaal te geven door meerdere vergoedingen
toe te wijzen. Het voordeel van dit middel is overigens ook dat de rechtereen beter
beeld krijgt van hoe vaak het bewuste persorgaan in de fout gaat, en dus of - en

in welke mate - preventieve prikkels nodig zijn (hiernapar. 5.2.3.3.b). De rechter
zou bij een persorgaan dat voor de eerste keer met een dergelijke claim te maken
krijgt, de hoogte van de schadevergoedingen wellicht nog op het gebruikelijke
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niveau kunnen houden. Starten benadeelden kort nadien opnieuw een succesvolle

collectieve actie, dan ligt een verhoogde vergoeding vanwege de preventiefunctie
weI voor de hand.
Overigens is natuurlijk ook mogelijk dat de benadeelde op eigen kosten
meerdere geringe schendingen ten aanzien van hemzelf aan de rechter voorlegt.
Het lijkt niet redelijk wanneer de rechter in dat geval ook van de benadeelde
verlangt dat hij de vorderingen had moeten aanmelden bij het instituut, en had
moeten wachten totdat ook anderen zich met geringe schendingen door hetzel fde
persorgaan hadden gemeld. De benadeelde wordt kennelijk meerdere malen
belaagd, en moet hiermee naar de rechter kunnen. Ook bij een dergelijke
'collectieve' actie bestaat evenwel de kans dat de rechter in eerste instantie volstaat
met de gebruikelijke vergoeding.
5.23.3

De voonvaarden

5.2.3.3.a

Ernstige mate van schuld

Een eerste vereiste vooreen verhoogde vergoeding zou wellichteen ernstige mate

van schuld kunnen zijn. Dat de benadeelde zelfs zou moeten bewijzen dat zijn
belangen opzettelijk ofbewust zijn geschonden, zou wat mij betreft te ver gaan.
Het is immers zeer moeilijk om de aard van de geestesgesteldheid van het
persorgaan op het moment van openbaarmaking aannemelijk te maken, ook als
indirect bewijs wordt toegestaan. Een ernstige mate van schuld lijkt ook gewoon
voldoende.

Bij het oordeel over de mate van schuld is soms wellicht zinvol om te weten
of- en zo ja in welke mate - de journalistieke ethiek is geschonden. Ligt er al een
uitspraak van de Raad voor de Journalistiek, dan zou de rechter in beginsel daarop
kunnen varen. Is dit niet het geval dan zal de rechter hierover zelf een oordeel
moeten vellen. In sommige gevallen zal evident zijn dat de journalistieke ethiek
is geschonden, in andere niet. In dat laatste geval zou de rechter wellicht een
deskundigenbericht kunnen inwinnen, uiteraard enkel wanneer een oordeel over
de eventuele schending van de journalistieke ethiek echt nodig is. Dit zou zich
bijvoorbeeld voor kunnen doen wanneer de rechter voornemens is een nogal hoge
vergoeding toe te wijzen, terwijl hij vindt dat dit enkel wordt gerechtvaardigd
wanneer het gedrag ook vanuit de beroepsethiek totaal niet door de beugel kon.
Overigens zal bij een pure privacyschending vaak moeilijk vallen om een
ernstige mate van schuld aannemelijk te maken. Ten aanzien van portretrechten
is nog enigszins

helder wat wel mag en wat niet, maar bij mededelingen is
onduidelijkheid troef. Zolang dit zo blijft, valt een persorgaan datjuiste mededelingen over intieme zaken doet niet snel een ernstig verwijt te maken, wanneer achteraf
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wordt geoordeeld dat zij te ver is gegaan. De onrechtmatigheid viel immers niet
te voorzien. Een reden temeer wellicht om op dit terrein helderheid te scheppen,
door scherpere regels te formuleren.
5.2.3.3.b

Misbruik van lage veroordelingskans

Een tweede vereiste zou kunnen zijn dat het persorgaan misbruik maakt van een
lage veroordelingskans. Een dergelijk vereiste lijkt ook aan te sluiten bij de
motiveringen van rechters voor hogere bedragen, bijvoorbeeld dat het persorgaan

handelde uit commerciele motieven of winstoogmerk, dan wel de belangen van
de benadeelde eerder ook al had geschonden.
Aan de voorwaarde van de lage veroordelingskans is bij perszaken al snel
voldaan. De toegang tot het recht is op dit terrein immers gebrekkig vanwege de
ongelukkige kosten- en batenverhouding en het gebrek aan duidelijke normen,
met name op het terrein van de privacy. Weliswaar zal de ongelukkige kostenen batenverhouding de doorgaans niet onbemiddelde bekende Nederlanderminder
opbreken, maar anderzijds is deze in hoge mate afhankelijk van de entertainmentpers, zodat hij deze misschien liever niet zal aanpakken.
De vraag ofhet persorgaan ook misbruik maakt van de geringe pakkans valt
lastiger te beantwoorden. Hoewel de entertainmentpers wat dit betreft een niet
al te best imago heeft, is het natuurlijk te kort door de bocht om enkel op grond
hiervan te oordelen dat ieder roddelblad waarschijnlijk misbruik maakt van de

lage veroordelingskans. Het ene roddelblad is het andere ook niet. Een en ander
laatnatuurlijkonverletdat de rechterde aard van het medium wel magmeewegen,
maar dan als 66n van de meerdere omstandigheden.112 Bij de entertainmentmedia
valt misbruik nou eenmaal eerder te verwachten dan bij De Groene Amsterdammer.
Het aantal normoverschrijdingen binnen een zekere periode lijkt daarentegen
weI een betrouwbare graadmeter voor eventueel misbruik. Het probleem is echter
dat de normoverschrijdingen moeilijk vallen te meten. De inhoud van het blad
oftelevisieprogramma lijkt wat dit betreft in ieder geval onvoldoende uitsluitsel
te bieden. Hieruit valt immers niet afte leiden of de beweringen juist zijn, terwijl
intieme gegevens of foto's mogelijk met (impliciete) toestemming van de
desbetreffende persoon zijn geopenbaard.
Enig zicht op het aantal normoverschrijdingen valt misschien wei te verkrijgen
door na te gaan hoe vaak het desbetreffende persorgaan door de rechter in het
ongelijk is gesteld. Wellicht zouden alle uitspraken in perszaken op een bepaalde
plek op de site van de rechterlijke macht kunnen worden gepubliceerd, zodat een
benadeelde ergemakkelijk achter kan komenofhetpersorgaan waarmeehij heeft
112 De aard van het persorgaan kan ook een rol spelen bij de onrechtmatigheidsvraag. Zie Schuijt
COnrechtmatige Daad VIB, aant. 78.
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te maken vaker is veroordeeld. Blijkt dit het geval, dan kan hij de rechter hier op
wijzen.11] Overigens zeggen de eijfers natuurlijk niet alles, omdat de bekende
Nederlanders de entertainmentpers vaak liever niet aanpakken, waardoor het aantal

normoverschrijdingen waarschijnlijk hoger ligt. De cijfers geven waarschijnlijk
echter toch een zekere indicatie, zodat het aanleggen van een databank zinvol lijkt
Menig perszaak eindigt mogelijk niet in een procedure, maar in een schikking. Om
een vollediger beeld te krijgen van het aantal normoverschrijdingen door het
persorgaan, lijkt de benadeelde dus geholpen met informatie over de hoeveelheid
getroffen schikkingen. De vraag is echter of het aantal schikkingen veel zegt. Het
feit dat een schikking is getroffen duidt er immers slechts op dater iets aan de hand
was, maar hiermee staat allerminst vast datooknorm was overschreden. Met name
valt het aangaan van de schikking niet te beschouwen als een schuldbekentenis.
De achtergrond kan bijvoorbeeld het besparen van kosten zijn geweest. Ook is
denkbaar dat sommige media bewust of onbewust - als beleid hebben om nooit
schikkingen aan te gaan. Dit beleid kan effectief zijn, omdat de kans groot is dat
benadeelden niet naar de rechter stappen, vanwege de ongunstige kosten- en
batenverhouding. Een persorgaan met een dergelijk beleid maakt dan de indruk
dat er niet vaak wat aan de hand is, terwijl een persorgaan dat zo fatsoenlijk is om
bij een foul een schikking te treffen, ten onrechte de indruk wekt vaker normen
-

te overtreden.
Daarbij lijken aan een eventueleverplichting vanhet persorgaan om informatie
te verstrekken over het aantal schikkingen nogal wat haken en ogen te zitten. Om
betrouwbaarheid te garanderen lijkt immers voor de hand te liggen dat deze
informatie vergezeld gaat van een accountantsverklaring, met alle kosten van dien.
Bovendien lijkt een verplichting om dit soort data te verstrekken niet op te wegen
tegen het privacybelang van het persorgaan, vooral omdat het niet erg zinvol lijkt.
Verder zou een dergelijke verplichting kunnen bemoeilijken dat schikkingen tot
stand komen met persorganen die er rekening mee houden wei eens in aanmerking
te kunnen komen voor een verhoogde vergoeding.

Het probleem van het gebrek aan inzicht in het aantal normoverschrijdingen door
de verschillende entertainmentmediazou wellicht ook kunnen worden ondervangen
door collectieve acties. Evenals bij de geringe schades zou misschien een rol zijn
weggelegd voor een instituut bij wie benadeelden van de entertainmentpers klachten
zouden kunnen deponeren. Wanneer het instituut zou constateren dat er tegen een
persorgaan betrekkelijk veel klachten zijn ingesteld, zou het de benadeelden kunnen

verzoeken hun klachten te substantieren. Daarbij zouden de benadeelden wellicht

113

Persorganen die er rekening mee houden ooit in aanmerkingte komen vooreen verhoogde vergoeding
zouden als strategie kunnen ontwikkelen sneller te schikken. Hiermec zouden zij namelijk kunnen
voorkomen te vaak meteen verloren zaak in hetgerechtelijke registerte staan. Heeft heterde schijn
van dat dit inderdaad vaak voorkomt, dan zou hier natuurlijk een oplossing voor moeten komen.
Overigens zou een positiefneveneffect van dergelyk gedragzijn dat benadeelden vaker schikkingen

kunnen afdwingen.
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tevens kunnen aangeven waarom het persorgaan in hun ogen in aanmerking komt

voor een verhoogde vergoeding, met name dus hoe ernstig verwijtbaar het
persorgaan heeft gehandeld. Ook zouden de benadeelden misschien meerdere
schendingen op kunnen voeren, zodat nog duidelijker wordt of het persorgaan
misbruik lijktte maken van de geringe pakkans. Lijken de claims (deels) gegrond,
dan zou het instituut de benadeelden aan een geschikte advocaat kunnen helpen.
De advocaat zou de claims vervolgens gezamenlijk kunnen aanbrengen. Om het
gebruik van dit middel te stimuleren zou de overheid kunnen overwegen de
114
rechtsbijstandskosten van een minder draagkrachtige benadeelde te dragen.
Een collectieve actie heeft niet alleen als voordeel dat de rechter meer zicht
krijgt op de frequentie van de normoverschrijdingen, maar het middel resulteert
er ook in dat het persorgaan mogelijk meerdere vergoedingen in 66n keer om de
oren krijgt. De rechter zou daarom bij een eerste collectieve veroordeling het
verhogen van de vergoeding soms wellicht achterwege kunnen laten.' 15 Dit ligt
ook voor de hand, omdat het persorgaan door de veelheid aan claims extra
rechtsbijstandskosten heeft moeten maken. Continueert het persorgaan zijn gedrag,
dan zou een volgende keer wel een verhoogde vergoeding kunnen worden
toegekend. Een bijkomend voordeel van de collectieve acties is dat er meer recht
wordt gevormd, waarvan ook weer een preventief effect zou kunnen uitgaan.
Voor de bekende Nederlanders heeft een collectieve actie als belangrijk
voordeel dat ze niet alleen staan met hun actie tegen het roddelblad. Hoe meer
anderen mee doen, hoe kleiner het risico is dat het blad geen aandacht meer aan
hen schenkt. Want het werkt natuurlijk ook andersom, een roddelblad heeft op
zijn beurt de bekende Nederlanders nodig. Met eentje kan je nog ruzie hebben
en deze negeren, maar worden dat er meer, dan snijdt het roddelblad zichzelf in
de vingers. Het machtsblok dat eventueel door de collectieve actie zou worden
gevormd, biedt wellicht ook mogelijkheden om met het desbetreffende blad te
onderhandelen over de omgang met hun privacy in de toekomst.
Overigens zijn collectieve actiesmogelijk dermate geschiktals preventiefmiddel
tegen de entertainmentpers dat de rechter zel fs het standpunt zou kunnen innemen
dat die weg maar moet worden bewandeld, in plaats van een verhoogde vergoeding
in de zin van art. 6:106 BW. Dit lijkt mij een alleszins redelijk standpunt, mits
de overheid een instituut opricht dat de collectieve actie in bovenbedoelde zin
faciliteert. Het lijkt immers te ver te gaan om van een individuele benadeelde te
verwachten deze rol te vervullen.

114
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De rechtvaardiging hiervoor is dat het middel het algemene belang van de preventie dient.
Ditlijktzelfseenverplichting, aangezieneenverhoogde vergoeding vanwege de preventiefunctie
enkel mogelijk is wanneer preventie niet via een andere weg kan worden bereikt. Dit lijkt een

geschikte andere weg.
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Daarbij lijkt mij dat er uitzonderingen denkbaar zijn waarbij niet van de
benadeelde kan worden verlangd het middel van de collectieve actie te beproeven.
Dit is uiteraard het geval wanneer de benadeelde zelf meerdere schendingen kan
opvoeren, zeker wanneer de benadeelde het persorgaan heeft verzocht dergelijk
gedrag te staken, maar deze gewoon doorgaat. Verder valt te denken aan een
bijzonder ernstige schending van de belangen van de benadeelde, die het persorgaan
in hoge mate valt te verwijten. In zo'n geval zal de benadeelde snel actie willen
ondernemen. Hij komt dan natuurlijk wel voor de moeilijkheid te staan om
aannemelijk te maken dat het persorgaan regelmatig normen schendt, maar die
moeilijkheid neemt hij misschien graag op de koop toe.
5.2.3.3.c

Publicatie diende slechts amusementsbelang

Hoewel deze in de literatuur en jurisprudentie niet wordt genoemd, valt aan de
vereisten voor de verhoogde vergoeding wellicht toe te voegen dat zulks enkel
mogelijk is wanneer de publicatie slechts een amusementsbelang diende. De
verhoogde vergoeding zou hierdoor in beginsel enkel verkillend werken voor
publicaties die uit democratisch oogpunt toch niet relevant zijn.
Overigens stelt de rechtspraak niet expliciet als vereiste dat de publicatie in
kwestie niet bijdraagt aan een serieus maatschappelijk debat, maar de facto lijkt
dat gegeven wel degelijk een rol te spelen. De uitschieters naar boven betreffen
immers voornamelijk amusementsopenbaarmakingen. Een uitzondering hierop
\s Van Gasteren/Het Parool, maar in die zaak speelde de aard van het met de
publicatie gediende belang echter ook een rol, namelijk trok de rechter in twij fel
of er 40 jaar na dato wel voldoende belang bestond om te berichten over een
vermeende roofmoord uit de Tweede Wereldoorlog.
Mogelijk zouden de vereisten van de ernstige mate van schuld en de bijdrage
aan het maatschappelijke debat soms ook als communicerende vaten kunnen
werken. Wijst een benadeelde een persorgaan op een onjuistheid in voor hem
schadelijke berichtgeving, maar blijft het persorgaan deze mededeling willens en
wetens herhalen, dan zou het vereiste van het amusementsbelang bij wijze van
uitzondering wel eens niet of minder strikt kunnen worden gehanteerd.
5.2.3.3.d

Proportionele vergoeding

Een vierde vereiste voorhettoewijzen van een verhoogde vergoeding zou kunnen

zijn dat de hoogte proportioneel dient te zijn. In de literatuur wordt wat dit betreft
als uitgangspunt voorgesteld dat de vergoeding beperkt blijft tot het bedrag dat
nodig is om het tekortschieten van de veroordelingskans te compenseren. Dit wil
zeggen dat het bedrag in beginsel niet hoger mag zijn dan het totaal aan schades
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dat onvergoed is gebleven, omdat andere benadeelden geen vordering hebben
ingesteld.
Hoewel een dergelijk uitgangspunt in principiele zin juist is, lijkt het in
praktische zin bij perszaken nauwelijks toepasbaar. De meeste media maken

dagelijks of wekelijks weliswaar een groot aantal feiten openbaar, maar zelfs bij
benadering valt niets zinnigs te zeggen over het aantal fouten (par. 5.2.3.3.b),laat
staan welke schades hiermee zijn gemoeid.
Een beter aanknopingspunt om te voorkomen dat het persorgaan disproportioneel wordt geraakt is wellicht de jaarwinst die hij genereert. Is de hoogte van de
vergoeding in verhouding hiertoe klein, dan zal deze niet snel disproportioneel
zijn. De hoogte van de vergoeding zou bijvoorbeeld kunnen worden gesteld op
een zeker promillage van de jaarwinst.

Overigens dient eventuele kennis van de hoogte van de jaarwinst nog een
ander doel, namelijk als referentiekader voor het vaststellen van een vergoeding
die voldoende preventiefwerkt. Een bedrag dat maar een schijntje is in verhouding
tot de winst, zal waarschijnlijk onvoldoende zijn om herhaling van het bestreden
gedrag te voorkomen.

De winstcijfers van de entertainmentmedia zullen in de regel niet door de
benadeelde vallen te achterhalen, aangezien zij niet zijn af te leiden uit de
(geconsolideerde)jaarstukken. Intern zal de winst van een afzonderlijk roddelblad
of roddelprogramma echter vast in de gaten worden gehouden, zodat deze cij fers
naar verwachting zonder veel moeite door de concernleiding kunnen worden
geproduceerd. Het lijkt daarom niet onredelijk om van het desbetreffende
persorgaan te verlangen de winstcijfers te verstrekken. Daar komt nog eens bij
dat een dergelijke informatieplicht enkel zou bestaan in het geval vaststaat dat
het persorgaan aanleiding heeft gegeven voor het opleggen van een verhoogde
vergoeding, terwijl de informatie er mede toe strekt om te voorkomen dat het
persorgaan disproportioneel wordt geraakt.'16 Het persorgaan zou pas verplicht
worden tot het verstrekken van de winstcij fers, nadat de rechter bij een tussenvonnis

een oordeel over de zaak heeft geveld, en daarbij heeft bepaald dat in deze zaak
voldoende aanleiding bestaat om een verhoogde vergoeding op te leggen.
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Bovendien moet worden bedacht dat de rechter de bevoegdheid heeft een partij die verplicht is
een administratie te voeren de openlegging van daartoe behorende boeken, bescheiden en geschriften
te bevelen (art. 162 Rv). Zie hierover Rutgers (Rechtsvordering),art. 163, aant. 1; Hidma& Rutgers
2004, p. 122-124; Wieten 2004, p. 43. Ook bestaat in de rechtspraak een tendens om in sommige
gevallen de gedaagde te verplichten informatie te vertrekken en stukken over te leggen om zijn
verweer te substantieren. Dit komt met name voorin zaken betreffende berocpsaansprakelijkheid
Zie HR 20 november 1987, NJ 1988, 500; HR 18 februari 1994, NJ 1994, 368; HR 13 februari
1995, NJ 1997, 175; HR 10 januari 1997, NJ 1997, 287. Ook daarbuiten wordt de verplichting
echter aangenomen. Zie HR 27 september 1991,NJ 1991,787. Zieoverdezematerieinhet kader
van winstafdracht ook Linssen 2001, p. 632-648.
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Het nadeel van de eventuele informatieplicht voor het persorgaan is natuurlijk
dat zijn bedrijfsgegevens bekend worden aan de benadeelde. Om te voorkomen
dat deze de informatie doorspeelt aan derden, kan de rechter geheimhouding
opleggen, maar dat biedt geen garantie (art. 29 Rv). Wanneer de rechter een vast
promillage zou hanteren bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding, zouden
derden bovendien uit het vonnis kunnen afleiden hoe hoog de winst is. Op zich
valt dit ook weer op te lossen door het bedrag dat met de verhoogde vergoeding
is gemoeid niet openbaartemaken, maarditkomt de rechtszekerheid enmogelijk
preventieve werking naar andere persorganen niet ten goede.
Een andere optie is wellicht nog dat enkel de rechter van de hoogte van de

winst op de hoogte wordt gesteld, en dat deze vervolgens de hoogte van de
vergoeding vaststelt aan de hand van een vast promillage, dat enkel aan hem bekend
is. Mocht de rechter vakereen verhoogde vergoedingtoekennen, dan zou vanwege
het vaste promillage wel bekend worden dat Privd bijvoorbeeld meer winst maakt
dan Story, maar de exacte winstcijfers zouden onbekend blijven.

Hoe dan ook blijken aan het vaststellen van de hoogte aan de hand van de
winstcij fers dus de nodige haken en ogen te zitten. Daarbij maken sommige media
geen winst - denk aan de publieke omroep -, terwijl ook sommige commerciele
media wel eens een zekere periode geen of weinig winst zullen maken. Ook in
dergelijke gevallen kan soms noodzakelijk zijn om een verhoogde vergoeding toe
te kennen. Bij wijze van alternatief valt daarom wellicht ook te denken aan een
vast bedrag dat voor ieder persorgaan hetzelfde is, bijvoorbeeld € 15.000. Een
vast bedrag heeft ook de charme van de eenvoud en de duidelijkheid. Proefondervindelijk zou kunnen blijken of het hoog genoeg is. Krijgt een persorgaan een
verhoogde vergoeding om de oren, maar blijft hij regelmatig in de fout gaan, dan
zou een volgende keer wellicht een hoger bedrag kunnen worden toegekend.
Het bepalen van de hoogte van het eventuele vaste bedrag heeft in sterke mate
het karakter van natte vingerwerk, bij gebreke aan winstcij fers van de entertainmentpers. Wellicht dat de bedragen die worden betaald voor foto's en informatie enige
indicatie zouden kunnen geven. Albert Verlinde was bijvoorbeeldterore gekomen
dat Sylvie Meis en Rafael van der Vaart zo'n€ 100.000 zoudenhebben ontvangen
van SBS 6, in ruil voor het mogen uitzenden van beelden van hun burgerlijk en
kerkelijk huwelijk. 117 Mocht dit bedrag kloppen, dan zou het wel meevallen in
vergelijking met de buitenlandse transacties. De autocoureur Michael Schumacher
zounamelijkcirca€256.000 (DM 500.000)hebben ontvangen vooreen exclusieve

117

Tenminstezostaatmijbijvaneencolumnvan Verlindeinhet NRC. Handelsblad ten tijde van het
huwelijk. De column is helaas niet opgenomen in het archief van het NRC, zodat ik het niet nog
eens heb kunnen verifieren. Het ging waarschunluk om de column van 11 juni 2005, met de titel
'Scoren'.
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foto van zijn huwelijk; 18 terwijl het boulevardblad 'OK!' circa € 1.500.000 zou
hebben betaald voor exclusieve fotorechten van het huwelijk van de voetballer
David Beckham en de ex-spice girl Victoria Adams."9 Dit laatste huwelijk kwam
overigens onderenige druk te staan, nadat Rebecca Loos het verhaal van haar relatie
met Beckham had verkocht aan 'The News of The World', waarvoor zij naar

verluidt een bedrag met zes nullen ontving.120 Uitde school klappende intimi doen
het goed, want David Burell - de ex-butler van Diana - zou een bedrag van zes
cijfers hebben gekregen van 'The Mirror' voor privt-informatie over het Britse
koningshuis. 12' De hogere bedragen wijzen er op dat in het buitenland mogelijk
meer winst wordt gemaakt. Dit ligt ook voor de hand doordat in deze landen de
aantallen lezers en kijkers groter zijn dan in Nederland. De aan Caroline von
Hannovertoegekende vergoeding van€92.000(DM 180.000)is in Duitslanddus
wellicht proportioneel, maar zou dat hier minder snel zijn.
Het 'vaste' bedrag zou wellicht ook in enige mate variabel kunnen zijn, en
bijvoorbeeld varieren tussen€ 10.000 en € 20.000. Hierdoor zou meerrecht kunnen
worden gedaan aan de omstandigheden van het concrete geval. De omvang zou
bijvoorbeeld mede kunnen worden bepaald aan de hand van het aantal maal dat
het entertainmentblad in de fout lijkt te zijn gegaan. Ook zou de omvang kunnen
afhangen van de mate van schuld.
Dit laatste brengt ons bij de eventuele mogelijkheid om de hoogte van de
vergoeding afte leiden uit het bedrag dat is gemoeid met de schadevergoeding.
De omvang van de verhoogde vergoeding zou bijvoorbeeld ook worden verkregen
doorde schadevergoeding met een zekere factor te vermenigvuldigen. Deze wijze
van begroting lijkt echter minderjuist. De schadevergoeding heeft immers slechts
de concrete publicatie als grondslag, en beoogt de benadeelde te compenseren,
waarbij soms zelfs een extra opoffering van het persorgaan wordt gevraagd
(genoegdoening). Voor de verhoogde vergoeding is de concrete publicatie
weliswaar de aanleiding, maar daarnaast is een belangrijke grondslag dat vaker
normoverschrijdingen voorkomen, en dat die praktijk moet stoppen (preventie).
Dit doel staat los van de compensatie van het toevallige geval dat de aanleiding
voor de actie vormde. Met oog op deze doelstelling is vooral van belang dat het
persorgaan geprikkeld wordt zich aan de regels te houden, waarvoor de hoogte
van de concrete compensatie eigenlijk geen aanknopingspunt biedt. Het concrete
geval zou dus wel in een zekere rol kunnen spelen bij het vaststellen van de
vergoeding uit hoofde van preventie, maar bij voorkeur niet als enige richtsnoer
dienen.

118 Verheij 2002, p. 536
119

120
121
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S. Jensen, 'Moderne echtgenotes en echtbreeksters', NRC Handelsblad \ mei 2004.
'Wereldwijde schok: David ging vreemd!', NRC Handelsblad 5 april 2004.
H. Steketee, 'De royals staan weer lelijk te kijk', NRC Handelsblad, 13 november 2002.
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Overigens lijkteen bedrag van rond de € 15.000 niet snel een faillissement
van een persorgaan te veroorzaken, zodat het ook wat dat betreft proportioneel
is. Mocht vergoeding van een dergetijk bedrag het persorgaan in grote problemen
brengen, dan zou het zich op dit punt kunnen verweren. Lukt het de rechter te
overtuigen, dan zou het bedrag kunnen worden gematigd (vgl. art. 6:109 BW).

5.2.3.4

Aan wie komt de vergoeding toe?

Bij de beantwoording van de vraag aan wie de eventuele vergoeding van
preventiewege dient toe te komen, lijkt logisch twee situaties te onderscheiden.
In de eerste plaats het geval waarbij de advocaat die de benadeelde heeft bijgestaan
(deels) door de overheid is betaald, denk aan de eventuele rechtsbijstandsvoorziening voor geringe schades en de mogelijke voorziening voor de minder bedeelde
bekende Nederlander (par. 5.2.3.3.b). In dat geval lijkt voor de hand te liggen dat
de benadeelde en de overheid op voorhand afspreken dat - wanneer de rechter een
vergoeding toewijst uit hoofde van preventie - deze vergoeding naar de overheid
gaat, tenminste naar rato van het deel dat zij aan de rechtsbijstand heeft bijgedragen.
Zijn uit een eventueel surplus alle kosten van de benadeelde voldaan, dan zou het
restant wellicht ook naar de overheid kunnen gaan. Dit bedrag zou misschien
kunnen worden gereserveerd voor bijdragen in de rechtsbijstand voor soortgelijke
gevallen in de toekomst.
Betaalt de benadeelde zelf zijn advocaat, dan valt er echter wel wat voor te
zeggen dat de verhoogde vergoeding gewoon aan hem ten goede komt. De
benadeelde heeft met zijn actie kennelijk ook een algemeen belang behartigd. Het
is niet onredelijk wanneer hier iets tegenover staat, mocht er overigens na aftrek
van de kosten al een surplus resteren. Dit geldt des te meer daar de benadeelde
door het instellen van de actie de kans loopt om bij het desbetreffende blad in het
ongerief te raken, waardoor deze hem in het vervolg mogelijk zal negeren of
uitsluitend in negatieve zin zal belichten. Wellicht heeft de benadeelde dus heel
wat moeten overwinnen om een actie in te stellen. Daar komt nog eens bij dat bij
dit soort zaken de kans groot is dat de benadeelde er financieel bij inschiet, ook
als hij de zaak wint. Gezien de meestal geringe opbrengst en de relatief hoge
(advocaat)kosten, zal het eventuele bedrag van € 15.000 vaak grotendeels worden
aangewend om de kosten te betalen. Verder is bepaaid niet uitgesloten dat de
bekende Nederlanders regelmatig normschendingen van de entertainmentpers door
de vingers zien. Er bestaat een gerede kans dat de verhoogde vergoeding hettotaal
van de hiermee gemoeide schades niet eens overstijgt.
Mochten de verhoogde vergoedingen vaak worden toegewezen en de indruk
bestaan dat sommige benadeelden hier echt aan verdienen, dan zou de wetgever
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natuurlijk altijd nog kunnen ingrijpen. Naar mijn inschatting valt dit echter niet
te verwachten.

6

Voorstel tot normering

6.1

Indicatief schema

Hieronder volgt een eerste aanzet voor een schema aan de hand waarvan wellicht
de omvang van het immateriele nadeel zou kunnen worden bepaald (compensatie).
Uitgangspunt daarbij is dat per maatgevende factor een aantal punten wordt
toegekend. Het totale aantal punten wordt uiteindelijk vermenigvuldigd met een
basisbedrag.

Om de bruikbaarheid van het schema zo optimaal mogelijk te maken heb
is onder andere het aantal
mogelijkheden waaruit per factor kan worden gekozen beperkt tot hooguit drie.
Zouden aan deze drie mogelijkheden respectievelijk 1,2 en 3 punten worden
toegekend, dan zou zulks bij het bepalen van de omvang van de schade onvoldoende
recht doen aan het verschil tussen de verschillende varianten. Daarom worden aan
de drie varianten respectievelijk 1,3 en 6 punten toegekend.

ik dit zo eenvoudig mogelijk gehouden. Daarom

Een eerste maatgevende factor zou de inhoud van het bericht
kunnen zijn. Bij deze
factor is van belang of het gaat om een onschuldig berichtje, dan weI een ernstige
beschuldiging of intiem feit. In het eerste geval zou misschien een punt kunnen
worden toegekend, in de laatste gevallen 6 punten.122 Aan een mededeling die zich
daartussenin bevindt zouden wellicht 3 punten kunnen worden toegekend.
Een andere factor is wellicht de vorm van het bericht. Bij deze factor zou
het gaan om de vraag in hoeverre de vorm van het bericht het leed van de
benadeelde mogelijk heeft verergerd, en zo ja, in welke mate. Aan een neutraal
bericht op een onopvallende plaats zou wellicht 66n punt kunnen worden toegekend,
terwijl voor een grievend, stellig en prominent bericht wellicht 6 punten zouden
kunnen worden gegeven. Een neutraal bericht op een vrij opvallende plaats zou
misschien 3 punten kunnen krijgen.
De factoren hierboven zien op mededelingen. Soms bestaat de schending
echter uit het openbaar maken van afbeeldingen, al dan niet voorzien van
commentaar. Ook bij afbeeldingen lijkt goed in de eerste plaats naar de inhoud
daarvan te kijken, en drie varianten te onderscheiden. Voor een pasfoto zou
bijvoorbeeld 66n punt kunnen worden toegekend, terwijl aan een door het
122

Bij deze en

de verder te noemen voorbeelden ga ik er steeds vanuit dat het bericht onrechtmatig

is, hetgeen overigens niet
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Vondelpark fietsende bekende Nederlander samen met zijn zoontje drie punten
zouden kunnen worden toebedeeld. Aan naakt, seksuele intimiteiten en afbeeldingen
die suggereren dat iemand vreemd gaat, zouden wellicht 6 punten kunnen worden
toebedeeld.

Ook bij afbeeldingen lijkt het zinvol punten toe te kennen voor de vorm.
Hierbij zouden met name een rol kunnen spelen de plaats van de beelden en het
eventuele commentaar. Een kleine foto achterin de krant, met neutraal commentaar
zou bijvoorbeeld 66n punt opbrengen. Aan een grote foto op de voorpagina, al
dan niet vergezeld van denigrerend commentaar, zou daarentegen 6 punten kunnen
worden toebedeeld. Een kort filmpje op televisie met neutraal commentaar, zou
3 punten kunnen opleveren.
Bevatde publicatie meerdere onrechtmatige foto's, dan zouden deze misschien
ieder apart conform het bovenstaande kunnen worden beoordeeld. Ditzelfde zou
wellicht kunnen geschieden bij een filmpje dat een zekere duur overschrijdt,
bijvoorbeeld 20 seconden. Misschien is een idee wanneer het totale aantal extra
punten de 12 niet zou overschrijden.
Soms bestaat de openbaarmaking uit een verhaal met afbeeldingen.
Verondersteld dat beide onderdelen onrechtmatig zijn, ligt voor de hand het verhaal
en de afbeeldingen ieder apart te beoordelen, en hieraan conform het bovenstaande
punten toe te kennen. Daarbij kan de vraag rijzen ofcommentaar bij een foto nog
in dat kader moet worden beoordeeld, dan wel sprake is van een zelfstandig verhaal
dat apart als mededeling moet worden beoordeeld. Voor de beantwoording van
deze vraag zou wellicht in de eerste plaats aansluiting kunnen worden gezocht
bij de omvang van de mededeling, bijvoorbeeld of deze slechts bestaat uit twee
of drie zinnen dan wel langer is. Daarnaast zou in ogenschouw kunnen worden
genomen of de mededeling nog betrekking heeft op de afbeelding of hierop
rechtstreeks voortborduurt, dan wel dat het gaat om een zelfstandige bewering.

Ook de mate van bekendheid van het bericht lijkt de omvang van het leed te
bepalen. Bij een geringe bekendheid zou 66n punt kunnen worden toegekend, bij
een ruimere bekendheid 3 punten. Van een geringe bekendheid zou bijvoorbeeld
sprake kunnen zijn bij een (regionale) krant of blad met een zeer geringe oplage,
ofbij regionale berichtgeving over een landelijke politicus. Bij een ruimer bereik
zouden wellicht 3 punten kunnen worden toebedeeld.
Daarbij bepaalt de mate van herkenbaarheid de omvang van de schade. Ook
bij deze factor zouden wellicht twee varianten kunnen gelden. Wellicht zou 66n
punt kunnen worden toebedeeld aan het geval waarin de benadeelde niet bij eerste
kennisneming van het bericht direct herkenbaar is, maar enig nadenken of
speurwerk is vereist. Is de benadeelde weI direct herkenbaar, dan zouden wellicht
drie punten kunnen worden toegekend.
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Een laatste factor die zou kunnen meespelen is de aard en hoedanigheid van
de benadeelde. Sommige benadeelden zullen nou eenmaal harder door bepaalde

publicaties worden geraakt dan anderen. Zo treft het bericht dat de benadeelde
abortus zou hebben gepleegd, een CDA politica wellicht harder dan andere politici.
Daarnaast lijken public figures door hun bekendheid per definitie kwetsbaarder
voorberichtgeving. Zij zullen immers dooreen groterdeel van hetpubliek worden
herkend, en eerder onderwerp van gesprek worden. Daar komt nog eens bij dat
de public figure machtelozer staat tegenover de media, omdat hij van hen

afhankelijk is.
Wellicht zou deze factor kunnen worden onderverdeeld in drie varianten.
Edn punt zou worden toebedeeld aan een benadeelde waarmee niets bijzonders
aan de hand is. Drie punten zouden worden toebedeeld aan een benadeelde die
door zijn aard extra door het bericht wordt geraakt, dan wel de public figure die
per definitie kwetsbaarder is voor berichtgeving. Zes punten zouden kunnen worden
toegekend aan een public figure die door zijn aard extra door het bericht wordt
geraakt, denk aan de CDA politica.
De schade wordt vaak vergroot doordat andere media het bericht overnemen.
Wellicht zouden aan iedere herhaling punten kunnen worden toegekend, conform
het bovenstaande schema. A tle herpublicaties tezamen zouden wellichtten hoogste
mogen leiden tot een verdubbeling van het schadebedrag, dat het persorgaan zou
moeten vergoeden wanneer enkel zijn publicatie in aanmerking zou worden
genomen.

123

Het aantal toe te kennen punten zou dus varieren tussen de 5 en de 48, overgenomen

berichtgevingniet meegeteld. Wellichtzou voor iederepunt€ 100 kunnen worden
toebedeeld, waardoor de compensatie zou kunnen liggentussen de€ 500 en €4.800.
Zou in dat laatste geval het bericht worden overgenomen, dan zou de totale
vergoeding kunnen oplopen tot € 9.600. Een onschuldig berichtje over een
nauwelijks herkenbare doorsnee burger in een lokale krant op een pagina achteraf,
zou bijvoorbeeld€ 500 opleveren.124 Een ernstige beschuldigingaan het adres van
een public figure tijdens een landelijke nieuwsuitzending, met veel bombarie
gebracht en onder het tonen van een pasfoto, zou leiden tot een immateriale

123

124
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uit waarom ik meen dateen persorgaan dat met een onjuiste
mededeling komt een ofde privacy schendt in beginsel ook aansprakelijk is voor de materiele schade
die ontstaat door het overnemen van het bericht. Dezelfde redenering lukt op te gaan voor de
immateriele schade.
Een punt voor de inhoud van het bericht. I punt voorde vorm, 1 punt voor de mate van bekendheid,
I punt voor de mate van herkenbaarheid en 1 punt omdat de benadeelde door zijn aard niet extra
kwetsbaar is voor berichtgeving.
In hoofdstuk 6, par. 3.5.5.1 werkte ik al
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vergoeding van € 2.800.125 Dit laatste lijkt weinig, maar bedacht dient te worden
dat de public figure mogelijk daarnaast aanspraak kan maken op een materiele
schadevergoeding vanwege zijn inkomensschade.
Bij een snelle en indringende rectificatie, zou het totale schadebedrag wellicht
met een vast percentage kunnen worden verminderd, bijvoorbeeld 25%.126 Is het
bericht overgenomen, terwijl de andere mediade mededeling niet snel en indringend
hebben rechtgezet, dan zou dit percentage kunnen worden teruggebracht,
bijvoorbeeld tot 10%.127
Het eventuele indicatieve schema zou wellicht periodiek kunnen worden
geevalueerd en zonodig aangepast. Bestaat de indruk dat het schema behoorlijk
is uitgekristalliseerd, dan zou de evaluatie wellicht kunnen worden vervangen een
periodieke actualisatie. Uiteraard zou daarnaast zinvol zijn het basisbedrag te
indexeren.
Tot slot is nog de vraag ofconcrete nadelige gevolgen die zich bij de benadeelde
hebben gemanifesteerd, nog een rol zouden mogen spelen bij het bepalen van de
omvang van de schade. Dit punt is vooral van belang omdat als algemeen
uitgangspunt bij abstracte schadeberekening geldt, dat een hoger bedrag moet
worden toegewezen, wanneer de benadeelde kan aantonen in concreto meer schade
te hebben geleden.

Zonder dit uitgangspunt al te zeer geweld aan te doen, ligt bij perszaken
wellicht voor de hand slechts onder uitzonderlijke omstandigheden aan te nemen
dat in concreto meer schade is geleden. De vaststelling van de hoogte van de
immateriele schade in perszaken is immers hoe dan ook in vrij grote mate natte
vingerwerk, ofdeze nou abstract ofconcreet wordt begroot. Ofde benadeelde meer
schade heeft geleden dan uithet schema volgt, valt dus moeilijk te bepalen, temeer
daar het sowieso gaat om een laag bedrag. Zou de rechtergemakkelijk uitzonderingen op de regel aannemen, dan zou dit ook ten koste gaan van de rechtszekerheid.
Overigens zou de benadeelde die de rechter van zijn leed wil overtuigen zich
zeker vrij moeten voelen concrete gegevens aan te dragen. Baat het niet, dan schaadt
het niet. Bovendien zouden deze gegevens ook een rol kunnen spelen bij de

onrechtmatigheidsvraag. Naar mijn idee zouden de gegevens echter niet snel
aanleiding mogen zijn om van het indicatieve schema afte wijken. Dit laat uiteraard
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Zes punten voor de inhoud van het bericht, 6 punten voor de vorm, voor de pasfoto 1 punt voor
de inhoud en 6 voor de vorm, 3 punten voor de mate van bekendheid, 3 punten voor de mate van
herkenbaarheid, 3 punten voor de aard van de benadeelde.
Uiteraard zou geen vermindering gelden wanneer het ging om een schending van de privacy.
Een andere eventuele verminderingsgrond is de aanwezigheid van eigen schuld (art. 6:101 BW).
Ik maakte daarover reeds een enkele opmerking in het kader van de vergoeding van inkomensschade,
waarnaar wordt verwezen (hoofdstuk 6, par. 3.5.6). Zie verder de in noot 48 van dit hoofdstuk

genoemde uitspraken.
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onverlet dat de rechter in zijn uitspraak wel enig woord aan de concrete gevolgen
zou kunnen wijden, en met name begrip zou kunnen tonen voor het leed. Een
uitzondering ligt mogelijk wel voor de hand in het geval de benadeelde door de

publicatie psychisch letsel heeft opgelopen, terwijl hij op grond van het bovenstaande schema nauwelijks iets zou vangen.
6.2

Verhogingsfactoren: mate venvijtbaarheid en amusementsbelang

Zoals hierboven is uiteengezet bestaat soms aanleiding het schadebedrag te
verhogen (par. 5.1.2). Dit zou onder andere het geval kunnen zijn wanneer het
persorgaan bij de openbaarmaking vrij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Is
hiervan sprake, dan zou het schadebedrag dat conform het indicatieve schema is
vastgesteld bijvoorbeeld kunnen worden verdubbeld. Bij de mate van verwijtbaarheid zou wellicht ook kunnen meespelen hoe het persorgaan zich nadien heeft
opgesteld , met name of hij voldoende respect heeft betoond voor het leed van de
benadeelde. Bij de mate van verwijtbaarheid zou wellicht een rol kunnen worden
toebedeeld in hoeverre beroepsnormen zijn overtreden.
Een andere grond om het schadebedrag te verhogen zou kunnen zijn dat de
openbaarmaking slechts een amusementsbelang dient, denk aan het soort publicaties
dat veelal in de entertainmentpers verschijnt. Is sprake van een dergelijke publicatie,
dan valt ook te denken aan een verdubbeling van het schadebedrag. Heeft het
persorgaan ernstig verwijtbaar gehandeld, en dient de publicatie daarbij slechts
een amusementsbelang, dan zou de schade met de factor drie worden vermenigvul-

digd.
Overigens zou de schade - ook wanneer de rechter de verhogingsfactoren
zou gebruiken - nog steeds vallen binnen de reikwijdte van de compensatie- en
genoegdoeningsfunctie. Mocht de rechter menen dat een vergoeding uit hoofde
van de preventieve functie op zijn plaats is, dan zou hij moeten toetsen of aan de
voorwaarden daarvoor is voldaan, en hiervoor eventueel een extra bedrag kunnen
toekennen.

Het heeft uiteraard de voorkeur wanneer de rechter in zijn motivering zou

specificeren welk deel van de vergoeding precies waarop ziet, en hoe hij tot de
hoogtes van de verschillende bedragen is gekomen. Dit is niet alleen prettig voor
de betrokken partijen, maar dient ook de rechtszekerheid en zou daarnaast
preventief kunnen werken.
6.3

Schade aan naasten

Publicaties die de benadeelde betreffen, zullen soms ook zijn naasten leed bezorgen.
Te denken valt vooral aan openbaarmakingen betreffende het gezinsleven,
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bijvoorbeeld over echtscheidingen, vreemd gaan, een huwelijkscrisis of ouders
die hun kinderen zouden verwaarlozen. Dergelijke publicaties kunnen tot
spanningen leiden binnen het gezin, en tot geroddel in de naaste omgeving.
Weliswaar worden de belangen van de gezinsleden slechts indirect getroffen - zij
waren zel fgeen onderwerp van de openbaarmaking - maar daar hoeft het leed niet
minderomtezijn. Eenkinddatop school erop wordt aangesproken dathaar vader
ereen vriendin op nazou houden, heeft hier waarschijnlijk meer last dan de vader
zelf. 128

Overigens kan dergelijke schade bij de naasten zich ook voordoen bij
openbaarmakingen die niet het gezinsleven betreffen. Denk aan een vader die wordt
verdacht van een misdrijf, waarover herkenbaar wordt bericht. Door herkenbaar
overde vaderte berichten, zal mogelijk ook zijn gezin hierop worden aangekeken
en gestigmatiseerd. Wordt regelmatigoverde vader bericht, dan heeft dit wellicht
niet alleen tot gevolg dat meer mensen op de hoogte geraken, maar ook dat de
gezinsleden steeds aan dit verdrietige feit worden herinnerd, en op een zeker
moment misschien zelfs gaan afwachten wanneer de volgende keer zal zijn. De
publicaties zullen hen dus bemoeilijken de draad van het eigen leven weer op te
pakken.

Gezien de voorzienbaarheid van dergelijke schades valt er wellicht iets voor
te zeggen dathetpersorgaan ook ten opzichte van de naasten een norm schendt.129

Hiertoe is uiteraard in ieder geval vereist dat ten opzichte van de benadeelde
onrechtmatig is gehandeld. Het lijkt te ver te gaan om vervolgens bij iedere
openbaarmaking in de bovenbedoelde zin automatisch aan te nemen dat deze tot
schade bij de gezinsleden heeft geleid. Wordt het bestaan van dergelijke schade
echter gesteld, en ook maar enigszins aannemelijk gemaakt, dan zou de rechter
mogelijk wel vrij snel kunnen aannemen dat schade is ontstaan: 30 Bij zeerjonge
kinderen ligt dit soort schade overigens minder voor de hand. Een kind van vier
jaar zal er allemaal waarschijnlijk niet zoveel van merken.
Hoewel dus voor de hand lijkt te liggen dat het bestaan van de schade wel
in enige mate aannemelijk moet worden gemaakt, is dit voor de omvang van de
schade wellicht niet zinvol. Misschien zou ook voor de naasten kunnen gewerkt
met gestandaardiseerde bedragen. Aan ieder gezinslid dat aannemelijk kan maken
schade te hebben geleden, zou bijvoorbeeld de helft kunnen worden toegewezen
van het bedrag dat aan de benadeelde is toegekend.

128

129

130

Denk aan de kinderen van Caroline Tensen die op school werden aangesproken op het feit dat hun
moeder het huweluk van anderen kapot zou maken.
Vergelijk het wetsvoorstel affectieschade Volgens dit wetsvoorstel krijgen maken de naasten van
een persoon die door toedocn van een anderis overleden ofzwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen
aanspraak op een zekere immateriele schadevergoeding. Zie hierover Lindenbergh 2005.
Uiteraard zouden de desbetreffende gezinsleden in dat geval (mede) eisers in de procedure moeten
ZUn.
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Overigens zou de kring van de naasten niet beperkt hoeven te blijven tot de
gezinsleden. Onder omstandigheden is bijvoorbeeld ook denkbaar dat de ouders
van de man die een misdrij f zou hebben gepleegd, last hebben van de publicaties.
Denk vooral aan het geval dat veelvuldig over het misdrij fwordt bericht. Hoewel

ook bij de ouders de schade voorzienbaar en voorstelbaar is, lijkt bij dergelijke
naasten echter wel logisch meer bewijs te verlangen.

7

Samenvatting en conclusies

In perszaken valt de hoogte van de vergoeding meestal niet goed te voorspellen.
Daarbij zijn de immateriele vergoedingen vaak zodanig laag dat het de moeite niet
loont om erover te procederen. Dit lijkt met name een probleem bij media die vooral
worden gedreven door commerciele motieven, omdat de hoogte van de vergoeding
te gering is om hen van normoverschrijdingen te weerhouden (preventie). Dit
hoofdstuk bevat een verkenning of, en zo ja, hoe hierin wellicht verandering zou
kunnen worden gebracht.
De rechtsonzekerheid wat betreft de hoogte van de immateriele schade zou
wellicht kunnen worden verholpen door deze te normeren. Dit middel lijkt met
name bij perszaken voor de hand te liggen, aangezien - in tegenstelling tot

bijvoorbeeld immateriele schade bij lichamelijk letsel - objectieve aanknopingspunten ontbreken. Bovendien komen perszaken weinig voor en is gevalsvergelijking
niet goed mogelijk door de veelal gebrekkige motivering van de hoogte van de
schade. Zou de schade op dit terrein concreet worden begroot, dan zou de
benadeelde gedwongen zijn gegevens uit de privt-sfeer op te voeren, met alle
nadelen van dien (verdere verspreiding). De normering zou wel nadelig kunnen
uitpakken voor een zwaar getroffen benadeelde, aangezien de 'standaard'
vergoeding voor hem waarschijnlijk te laag is. Doordat de normering slechts
indicatiefzou zijn, maakt deze benadeelde echter een vrij grote kans dat de rechter
hem een hogere vergoeding zou toekennen.
Aangezien de normering ertoe zou kunnen leiden dat de pers vaker wordt
aangesproken, gaat er een zeker verkillend effect vanuit. Dit lijkt echter acceptabel
aangezien niets anders wordt beoogd dan de benadeelde te helpen met het
incasseren van schade die werkelijk is geleden. Daarbij valt het schande-effect
van de schadevergoedingsplicht waarschijnlijk wel mee, omdat hier niet altijd
ruchtbaarheid aan wordt gegeven, terwijl te verwachten valt dat ook andere
persorganen vaker immateriele schade zullen moeten vergoeden. Bovendien zou
de normering er toe kunnen leiden dat ook de pers haar rechtspositie beter kan
inschatten. Een ander nadeel van de normering is dat de pers soms meer schade
zal moeten vergoeden dan werkelijk is geleden. Hier staat echter tegenover dat
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ook wel eens minder zal worden vergoed dan de werkelijke schade, zodat het te
veel betaalde hiermee kan worden weggestreept.
De kosten van normering lijken acceptabel, zeker wanneer deze door de
wetenschap tot stand komt, en niet middels overleg. Zou in het kader van de
normering ook empirisch onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van
openbaarmakingen in de immateriele sfeer, dan zouden de kosten stijgen. Aangezien
een dergelijk onderzoek ook relevant is in het kader van de onrechtmatigheidsvraag,

zou het echter meerdere doelen dienen.
Bij wijze van eerste aanzet van een normeringssysteem is een indicatiefschema
opgesteld, waarbij per relevante omstandigheid steeds een aantal punten wordt
toegekend. De hoogte van de immateriele vergoeding wordt verkregen door het
totale aantal punten te vermenigvuldigen met een zeker vast bedrag. In het door
mij opgestelde schema zou de vergoeding varieren tussen de € 500 en € 4.800.131
Wanneer het persorgaan snel en indringend zou hebben gerectificeerd zou het
schadebedrag met 25% kunnen worden verminderd. Heeft het persorgaan bij de

openbaarmaking ernstig verwijtbaar gehandeld ofdiende de openbaarmakingenkel
een amusementsbelang, dan zou dit bedrag worden verdubbeld. Is sprake van beide,
dan zou de vergoeding kunnen worden vermenigvuldigd met factor 3.

Hoewel zulks ongelukkig is met oog op detoegangtothet recht lijkteen algemene
verhoging van het smartengeld niet wenselijk. Nu houdt de hoogte van de
vergoeding nog enigszins gelijk tred met de hoogtes op andere terreinen, en dit
evenwicht kan beter niet worden verstoord. Daarbij dient te worden bedacht dat
het leed dat een perszaak veroorzaakt meestal van voorbijgaande aard is. Het
probleem van de ongunstige kosten- en batenverhouding bij geringe schades zou
dus wellicht vooral moeten worden gezocht in de processuele hoek, zoals de
mogelijkheid van bindend advies en - soms - een rechtsbijstandsvoorziening voor
I
geringe schades. 32 Daarb ij dient te worden bedacht dat het probleem ook vooral
processueel van aard is.
De geringe hoogte van de vergoeding werkt echter wei in de hand dat de
kans om te worden 'gepakt' gering is. Sommige media lijken hierdoor te worden
verleidt het niet zo nauw te nemen met de geldende normen. Deze verleiding is
met name groot bij de entertainmentpers, aangezien schending van journalistieke
normen mindertot reputatieverlies lijkt te leiden dan bij de serieuze media, terwijl
privacy verkoopt en de concurrentie mogelijk groot is. Daar komt nog eens bij
dat de bekende Nederlanders, over wie deze media vooral berichten, van hen
afhankelijk zijn en daardoor mogelijk nog minder snel naar de rechter zullen

overgenomen berichtgeving zou

maximale bedrag worden verhoogd tot € 9.600.

131

Bij

132

Zie hoofstuk 4, respectievelijk par. 3.3 en 4.4.

het

253

Hoofdstuk 7

stappen. Met name voor dit type berichtgeving zijn dus wellicht extra preventieve
maatregelen nodig.
Zo'n maatregel zou onder andere kunnen bestaan uit het soms toewijzen van
een bedrag bovenop de schadevergoeding op grond van de preventiefunctie van
art. 6:106 BW. Het doel van het toewijzen van een dergelijk bedrag zou zijn om
het persorgaan een signaal te geven dat hij de geldende normen in acht dient te

nemen.
De eventuele invoering van een verhoogde vergoeding lijkt voorde benadeelde

in de eerste plaats als voordeel te hebben dat hiervan een preventieve werking
uitgaat. Daarnaast heeft de verhoogde vergoeding voor de benadeelde die de actie
onderneemt mogelijk tot gevolg dat in ieder geval zijn advocaatkosten worden
voldaan. Ook zal de toewijzing van het extra bedrag, en het signaal dat hierdoor
wordt afgegeven, waarschijnlijk tot een grotere genoegdoening leiden.
Bij een instrument als een vergoeding bovenop de schadevergoeding komt
uiteraard de vraag op of het geen ontoelaatbaar 'chilling effect' heeft op de
persvrijheid. Naar mijn oordeel zal dit niet snel het geval zijn wanneer de rechter
een dergelijk bedrag enkel toewijst als voldaan is aan de in het voorstel opgenomen
voorwaarden. Deze voorwaarden houden in dat sprake moet zijn van een ernstige
mate van schuld, misbruik van de lage veroordelingkans, de publicatie mag enkel
een amusementsbelang dienen en de vergoeding moet proportioneel zijn,
bijvoorbeeld een bedrag van € 15.000. Bovendien zou enkel bij wijze van uiterste
maatregel naar het middel mogen worden gegrepen. Maakt de benadeelde

bijvoorbeeld aanspraak op een vergoeding vanwege zijn inkomensschade, dan
zou hij deze moeten vorderen.
Een ander alternatief zou mogelijk een collectieve actie kunnen zijn. Dit
middel zou wellicht door de overheid zou kunnen worden gefaciliteerd op
soortgelijke wijze als voorgesteld bij de geringe schendingen. 133 Een succesvol
gebruik van dit middel zou er misschien eveneens toe kunnen leiden dat het
persorgaan een signaal krijgt. Verder zou het middel tot gevolg kunnen hebben
dat benadeelden die er aan meedoen niet alleen staan tegenover het persorgaan,
en dus een zeker machtsblok vormen. Bovendien zouden deze benadeelden niet
met de moeilijkheid kampen dat zij aannemelijk moeten maken dat het persorgaan
vaker normen overtreedt, hetgeen bij een individuele claim waarbij een verhoogde
vergoeding wordt gevorderd wel het geval zou zijn (bewijs misbruik lage

veroordelingskans).
Vanuit het perspectiefvan de vrijheid van meningsuiting is het voordeel van
dit middel ten opzicht van de verhoogde vergoeding dat niet meer schade hoeft
te worden toegewezen dan daadwerkelijk is geleden, tenminste wanneer het
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persorgaan niet in herhaling valt. Bovendien zou het middel enkel worden ingezet
wanneer er veel klachten zijn over een bepaald persorgaan, terwijl daarnaast
- evenals bij de verhoogde vergoeding - sprake zou moeten zijn van een ernstige
mate van schuld en het ontbreken van een serieus maatschappelijk belang bij de

openbaarmaking.

Het faciliteren van de collectieve acties en het soms betalen van de
rechtsbijstandskosten van minderdraagkrachtige benadeelden, zou echter welleiden
tot zekere kosten voor de overheid. Deze lijken echter verantwoord, aangezien
hetprobleem van degeringe pakkansbij sommige mediaeen reeel probleemlijkt.
Daarbij zijn collectieve acties mogelijk een goed alternatief voor toekenning van
verhoogde vergoedingen, waardoor de rechter overigens zelfs het standpunt zou
kunnen innemen dat toekenning van dergelijke vergoedingen niet mogelijk is.

Winstafdracht lijkt een minder geschikt middel als tegenwicht voor de commerciele
verleidingen. De hoogte van de vergoeding werkt mogelijk immers enkel
afschrikwekkend wanneer de winst enkele malen over de kop zou gaan. Daarbij
valt zeer moeilijk nate gaan of, en zoja welke, winstde publicatie tot gevolg heeft
gehad. Dit probleem zou natuurlijk kunnen worden opgelost met veronderstellingen

en dergelijke, maar een verhoging van de vergoeding vanwege de preventieve
werking hiervan lijkt dan een eenvoudiger en werkbaarder alternatief.
Punitive damages lijken voor de benadeelde wet iets te kunnen betekenen.
Mogelijk zou min of meer hetzel fde effect echter kunnen worden bereikt met een
verhoging van de vergoeding vanwege de preventieve werking (art. 6:106 BW).
Een exercitie waarbij een vergoeding van punitive damages wettelijk mogelijk
wordt gemaakt, lijkt dus overbodig.
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Conclusies en aanbevelingen

1

Het boek in vogelvlucht

De media vervullen een onmisbare rol in onze samenleving. Daartoe dienen zij
zo vrij en onbevangen mogelijk te kunnen functioneren. Deze vrijheid is echter

niet absoluut. Met name zijn de media gehouden de belangen van de personen
waarover zij berichten te respecteren, denk aan de privacy en reputatie. Aangezien
de media dagelijks grote hoeveelheden informatie openbaar maken, lijkt zel fs bij
de uiterste zorgvuldigheid niet te voorkomen dat soms fouten worden gemaakt.
Dit geldt des te meer daar nieuws tegenwoordig sneller rondgaat, waardoor eerder
iets mis gaat. Bovendien is de concurrentie op de mediamarkt toegenomen, onder
andere door de opkomst van de commerciele televisie en het Internet. Mogelijk
bestaat hierdoor vaker de verleiding het niet zo nauw te nemen met de geldende
normen.

Aangezien een zekere kans bestaat op fouten is van belang dat getroffen
individuen hun recht kunnen halen. Formeel is dit mogelijk, maar de vraag is in
hoeverre de benadeelde daadwerkelijk iets met deze mogelijkheid kan. Daarom
wordt in hoofdstuk 2 van dit boek onderzocht ofdoor de media getroffen individuen
een effectieve toegang hebben tot het recht. Daarbij is als toetsingscriterium
gehanteerd of de kosten in voldoende mate opwegen tegen de baten. Als ijkpunt
voor de kosten is vooral gekeken naar de financiele en emotionele lasten van de
procedure, voor de baten vooral naar de financiele en emotionele opbrengsten
van de sancties.

In hoofdstuk 2 blijkt dat de benadeelde niet veel heeft aan de sancties. Een
rectificatie komt vaak komt als mosterd na de maaltijd, en kan zelfs averechts
werken. Daarbij is de vergoeding van de immateriale schade meestal laag, terwijl
het bestaan van inkomensschade slechts in een enkel geval kan worden bewezen.
Bovendien is de procedure relatief duur, en - soms ook - traag (emotionele
belasting). Door de ongunstige kosten- en batenanalyse is het voor een benadeelde
vaak dus niet verantwoord een procedure te starten, temeer daar hij op voorhand
niet weet of hij de procedure wel zal winnen, en dus ook rekening moet houden
met een verlies, met alle kosten van dien.
De ongunstige kosten- en batenverhouding heeft voor de benadeelde een aantal
nadelige consequenties, zo vervolgt hoofdstuk 2. Allereerst wordt zijn schade
regelmatig niet vergoed. Daarbij is de rechtspositie van de benadeelde niet in balans
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met die van de media. Ook wordt zijn (fundamentele) recht op een effectieve
rechtsbescherming geschonden. Doordat de kans om aansprakelijk te worden gesteld
zo klein is, werkt het recht nauwelijks preventief. Ook wordt op dit terrein het recht
onvoldoende ontwikkeld, omdat slechts een gering aantal zaken voor de rechter
komt.

Uit het bovenstaande volgt dat de toegang tot het recht in perszaken tekort schiet.
Hierdoor dringt zich de vraag op hoe deze toegang zou kunnen worden verbeterd.
Het meest voorde hand lijktte liggen hiertoe zoveel mogelijk (reele) verbetermogelijkhedente verzamelen. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 zet ik dan ook een groot
aantal verbeter-opties op een rij. Als toetsingscriterium voor de at dan niet
geschiktheid van de opties heb ik in de eerste plaats gekeken naar de mate waarin
te verwachten valt, dat deze de hierboven bedoelde kosten- en batenverhouding
gunstig zal beinvloeden. Daarbij heb ik - evenals hierboven - gekeken naar de
financiele en emotionele baten en lasten van de sancties enerzijds en de procedure
en de buitengerechtelijke geschilbeslechtingsmethoden anderzijds.
Bij het nemen van een beslissing op grond van een kosten- en batenanalyse

speelt ook een rol in welke mate de kans van het succes, en de grootte hiervan,
kan worden ingeschat. Daarom is ook gezocht naar opties die de rechtszekerheid
op dit terrein vergroten. Hiertoe lijken middelen geschikt die stimuleren dat in
het persrecht geverseerde rechters vakerde mogelijkheid wordt geboden het recht
op dit terrein te ontwikkelen, al dan niet aan de hand van suggesties vanuit de
wetenschap of vanwege overleg tussen betrokken.
Verder lijkt op dit terrein behoefte te bestaan aan een sterkere preventieve
werking van het recht. Voor de al dan niet geschiktheid van een optie die vooral
beoogt de preventie ten goede te komen, heb ik in de eerste plaats gekeken naar
de mate waarin het middel stimuleert dat op verkeerd gedrag een reactie komt.

Daarbij lijktde preventie eveneens gediend bij meer duidelijkheid, aangezien het
persorgaan daardoor van tevoren beter kan nagaan wat wel mag, en wat niet. Deze
duidelijkheid zou kunnen worden gestimuleerd doormiddelen die rechtsontwikkeling in de hand werken (zie hierboven).
De opties dienen uiteraard niet alleen te worden beoordeeld op hun
geschiktheid de rechtspositie van de benadeelde te verbeteren, maar ook ofze niet
te nadelig zijn voor de media. Maatregelen die de pers bijvoorbeeld in hoge mate
op kosten jagen ofte schande maken, kunnen immers een ontoelaatbaar verkillend
effect hebben op de vrijheid van meningstuiting. Of hiervan sprake is heb ik
beoordeeld aan de hand van de uitgangspunten van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens, bij zijn toets ofeen belemmering van de persvrijheid voldoet
aan de vereisten van art. 10 lid 2 EVRM. Deze uitgangspunten komen er op neer
dat dergelijke maatregelen proportioneel dienen te zijn, terwijl - voorzovermogelijk
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- moet worden gezocht naar het minst drastische alternatief (subsidiariteit). Ook
heb ik aansluiting gezocht bij meer specifieke rechtspraak van het Europese Hof,
bijvoorbeeld dat bijdragen aan een maatschappelijk debat een grotere mate van
bescherming behoeven, evenals journalisten die zich houden aan de beroepsethiek,
terwijl het tegenovergestelde geldt wanneer dit niet het geval is. In het verlengde
hiervan heb ik er rekening mee gehouden in hoeverre een verbetervoorstel mogelijk
de functies in gevaar brengl, die in de communicatiewetenschap aan de media zijn
toebedeeld, te weten de informatie-, opinierings-, kritiek-, expressie-, integratie-,
mobilisatie en amusementsfunctie.
Soms is voor de uitvoering van een verbeter-optie een rol weggelegd voor
de overheid. De hier mogelijk mee gemoeide kosten heb ik eveneens in de
beoordeling betrokken. Goedkopere middelen hebben uiteraard de voorkeur.

Samenvattend zijn in de hoofdstukken 3 tot en met 7 dus opties op een rij
gezet die enerzijds de rechtspositie van de benadeelde voldoende verbeteren, terwijl
ze anderzijds de persvrijheid zo min mogelijk belemmeren en bij voorkeur niet
al te duur zijn voor de overheid.
In het onderhavige hoofdstuk zet ik alle aangedragen opties nog eens tezamen op
een rij, gecategoriseerd per deelprobleem (par. 2). Het lijkt voor de hand te liggen
vervolgens een combinatie te kiezen uit de geselecteerde opties en deze combinatie
te toetsen aan dezelfde criteria, mede gelet op de onderlinge samenhang. In
hoofdstuk 2 bleek echter dat de beoordelingscriteria niet alle evengoed meetbaar
zijn, zodat de beoordeling in zekere mate een speculatief karakter heeft en de
conclusies voor discussie vatbaar zijn. Daarbij is het onderhavige onderzoek in

zekere zin verkennend, bijvoorbeeld lijkt noodzakelijk nader rechtsvergelijkend
onderzoek te doen naar het recht van antwoord en de punitive damages.' Bovendien
gaat het niet om zomaar een belang dat gevaar loopt, maar om de (zwaarwegende)
persvrijheid. Al met al lijkt dus weinig zinvol dat ik nu in mijn eentje al kom met
definitieve conclusies en een voorstel over welk samenstel van opties eventueel

zou kunnen worden ingevoerd.
Zou de regering echter tot het oordeel komen dat de toegang tot het recht
in perszaken mogelijk tekortschiet en wellicht moet worden verbeterd, dan is een
idee dat zij een breed samengestelde commissie aanstelt. Deze commissie zou na
eventueel nader onderzoek en een bredere discussie over de voorstellen, wel
definitieve voorstellen kunnen doen. Mogelijk zou de eventuele commissie ook
in haar beoordeling kunnen betrekken hoe de onderhavige voorstellen zich
verhouden tot de toegang tot het recht op andere terreinen, zodat wordt voorkomen
dat de toegang in perszaken dissoneert. Overigens richten sommige voorstellen
1

Voor de mate van verkennendheid van het onderhavige onderzoek, zie onder andere dit hoofdstuk,
par. 4 en hoofdstuk 1, par. 3.
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zich tot de rechter, en komen er op neer dat deze slechts een klein stapje verder
zet. Het lijkt mij dat het de rechter vrij staat om het oordeel van een eventuele
commissie niet afte wachten, en het desbetreffende voorstel zelfter hand te nemen.
Het vorenstaande laat uiteraard onverlet dat een oordeel van mij over de
voorstellen toch enige zin kan hebben, maar dan enkel als eerste aanzet voor een
eventuele discussie. Daarom zal ik de voorstellen hiernatoch beoordelen, hetgeen
ik overigens in de conclusies bij de hoofdstukken 3 tot en met 7 ook al had gedaan.
Gezien de betrekkelijke waarde van dit oordeel, ben ik echter niet zover gegaan
vervolgens een combinatie van opties te selecteren en deze als geheel te beoordelen.

2

Beoordeling opties per deelprobleem

2.1

Rectifcatie en recht van antwoord

Op het terrein van de rectificatie zijn de volgende verbeter-opties aan de orde
gesteld:
- een spoed kort geding dat een rechtzetting binnen enkele dagen mogelijkmaakt;
- een vergoeding door de pers van de rechtsbijstandskosten die een benadeelde
moet maken om een rectificatie af te dwingen;
- wanneer het persorgaan bij het openbaar maken niet verwijtbaar onrechtmatig

heeft gehandeld (ex tunc), een onderzoek naar de vraag ofde rectificatie misschien
moet worden toegewezen vanwege het feit dat het onrechtmatig is om een onjuist
of onvoldoende hard gemaakt bericht te handhaven (ex nunc);
- vaste
regels voor de inhoud, plaats en vorm van de rectificatie, die er ook in
resulteren dat voldoende indringend wordt rechtgezet (par. 4 van hoofdstuk 5);
- een vaste regel dat de benadeelde voldoende belang heeft bij zijn rectificatievordering (art. 3:303 BW), tenzij het persorgaan het bestreden bericht vrijwillig snel

en conform de vaste regels wat betreft inhoud, plaats en vorm, heeft rechtgezet;
- een recht van antwoord zonder tussenkomst van de rechter;
vaker toewijzen door de rechter van een recht van antwoord, met name bij
-

eenzijdige berichtgeving;
afspraken tussen de benadeelde en het overnemend medium dat, wanneer het
persorgaan dat het bericht in omloop bracht rectificeert, ook het overnemende
medium hiertoe zal overgaan.
-

De voorstellen zouden wellicht in de hand werken dat vaker, sneller en indringender
(vrij willig) wordt gerectificeerd, ook door media die papagaaien. Hierdoor zouden

allereerst de functies van de rectificatie, te weten compensatie en beperking van
de schade enerzijds en genoegdoening anderzijds, beter tot hun recht kunnen
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lijkt dezel fde functies te dienen. Doordat
de benadeelde in dat geval niet van anderen afhankelijk zou zijn, en het recht
volledig in eigen hand kan nemen, geeft een recht van antwoord een benadeelde
wellicht met name veel genoegdoening. Bovendien zou de benadeelde ook kunnen
reageren op eenzijdige berichtgeving die net niet onrechtmatig is, maar die hij wel
als schadelijk ervaart. Door de eventuele afspraak met de overnemende media om
de rectificatie van het oorspronkelijke persorgaan overte nemen, zou de benadeelde
zich effectiefkunnen verweren tegen een onterecht mediaoffensief, terwijl nodeloze
kosten worden voorkomen, overigens ook voor de media.
De snelheid van de procedure zou met name de emotionele lasten voor de
benadeelde verminderen. Zou de pers de kosten van de procedure dragen, dan
zouden ook de financiele lasten omlaag gaan. De voorgestelde scherpere regels
hebben als voordeel dat de benadeelde beter zou kunnen inschatten wat zijn positie
is in een eventuele procedure: Hierdoor zou niet alleen zijntoegang tot de rechter
worden bevorderd, maar ook de kans dat het persorgaan bereid is vrijwillig te
komen.2 Een eventueel recht van antwoord

rectificeren.
Een aanscherping van de rectificatie lijkt op het eerste gezicht niet snel in
strijd met de persvrijheid. De aanscherping lijkt dit rechtzelfs te dienen, aangezien
de vrijheid van meningstuiting wordt verstoord door het in omloop zijn van
onjuistheden. Op onwaarheden gebaseerde discussies zijn immers onzinnig.
Bovendien behoort de pers volgens de journalistieke ethiek de waarheid hoog in
het vaandel te hebben, en schadelijke onjuistheden recht te zetten. Daar komt nog
eens bij dat een rectificatie de pers enkel ruimte of zendtijd kost, terwijl het ter
beschikking stellen hiervan zou kunnen worden beschouwd als noodzakelijk kwaad

voor het leveren van kwaliteit. Verder is de kans groot dat de benadeelde zijn zaak
na een snelle en indringende rectificatie maar laat zitten, waardoor het geschil
efficient zou zijn afgedaan.
Aan de andere kant moet echter worden bedacht dat van de plaatsing van
een rectificatie een zeker schande-effect uitgaat, met name voor serieuze
journalisten. Het verbeteren van de mogelijkheden om snel en opvallend te
rectificeren kan er dus toe leiden dat de pers haar onbevangenheid verliest. Dit
zou tot gevolg kunnen hebben dat sommige misstanden maar niet worden
aangekaart, en maatschappelijke debatten minder op het scherpst van de snede
worden gevoerd. Dit zou uiteraard onwenselijk zijn Mogelijk zou dit effect echter
worden verminderd wanneer het plaatsen van rectificaties gewoner zou worden,
doordat benadeelden vaker rectificaties zouden afdwingen. Mogelijk zou in de
2

Hetnadeel dat een schending van de privacyniet valtte rectificeren is door de voorstellen overigens
niet verholpen, maar dit lijkt ook een onoplosbaar probleem Overigens lijkt een snelle en
indringende verklaring dat de privacy is geschonden sommige benadeelden weI een zekere

genoegdoening te verschaffen.

3

In zekere zin is dit overigens ook een voordeel voor de pers.
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beroepsgroep ook de gedachte kunnen rijzen dat een royaal rectificatiebeleid valt
te beschouwen als een kenmerk van kwaliteit.4
Het voorstel om de pers te verplichten tot een volledige vergoeding van de

werkelijke rechtsbijstandskosten van de benadeelde, heeft mogelijk echter een
te groot verkillend effect op de persvrijheid, vooral ook in samenhang bezien met
de andere middelen. De drempel om een rectificatie te vorderen zou hierdoor wei
erg laag worden, terwijl de kosten voor de pers hoog zouden uitvallen, waarbij

moet worden bedacht dat de pers ook al de eigen kosten draagt. Een eventuele
tussenoplossing zou nog kunnen zijn dat de pers een gedeelte van de rechtsbijstandskosten zou voldoen, bijvoorbeeld een kwart, de helft ofeen zeker vast bedrag.
Ten aanzien van het recht van antwoord ligt voor de hand de werking hiervan
in ons omringende landen te onderzoeken. Zonder over actuele en diepgaande
rechtsvergelijkende kennis te beschikken ben ik vooralsnog van oordeel dat een
dergelijk recht in ieder geval onwenselijk zou zijn, wanneer het ook zou zijn
toegestaan voor waardeoordelen. De persvrijheid ten aanzien van meningen is
immers zeer groot. Ook wanneer een recht van antwoord enkel zou gelden ten
aanzien van feitelijke beweringen, houd ik een ontoelaatbaar verkillend effect op
de persvrijheid echter voor mogelijk. Politici en andere machthebbers zouden door
vaak van dit recht gebruik te maken namelijk in de hand kunnen werken, dat de
pers hen maar wat vriendelijker aanpakt. Daarbij komt dat benadeelden die menen
door eenzijdige - net niet onrechtmatige - berichtgeving te zijn beschadigd kunnen
proberen via de rechter een antwoord af te dwingen. Mogelijk zou de invoering
van een eventueel recht van antwoord dus te veel van het goede zijn, zeker wanneer
een aantal van de voorgestelde verbeter-opties zou worden ingevoerd.
De kosten voor de overheid zouden bestaan uit de eenmalige lasten om het
spoed kort geding mogelijk te maken, denk met name aan de eventuele dagvaarding
per e-mail, waarvoor wellicht een wetswijziging nodig is. Zouden benadeelden
regelmatig gebruik maken van dit spoed kort geding, dan zouden hiermee mogelijk
wel enige continue kosten gemoeid zijn, aangezien de spoed het rechterlijk bedrij f
mogelijk in enige mate ontregelt.
1.1

Vergoeding inkomensschade

Wat betreft de vergoeding van de inkomensschade zijn de volgende voorstellen
gedaan:

- een beantwoording van de vraag ofde openbaarmaking tot inkomensschade heeft
geleid aan de hand van het criterium ofdit redelijk waarschijnlijk is, te beoordelen
aan de hand van de omstandigheden van het geval (causaal verband);
4
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- terzake de stel- en bewijsplichten doet de benadeelde zijn verhaal, terwijl het
persorgaan hierop reageert, en iederderpartijen met name datdeel van het verhaal
toelicht waarvan aannemelijk is dat hij over de relevante informatie beschikt;
- een regelmatiger gebruik door de rechter van bewijsinstrumenten als vermoedens,
voorshandse aannemelijkheid en de algemene ervaringsregels;
-een normering van de omvang van de schade, tot stand te komen middels overleg
en/ofdoor de wetenschap, waarbij het voorstel dienaangaande in hoofdstuk 6 van
dit boek wellicht als eerste aanzet zou kunnen worden gebruikt (par. 3.5);
aansprakelijkheid voordeextraschade die de benadeelde lijdtdoordatberichtge-

ving is overgenomen, van het persorgaan dat met de primeur kwam;
- een eventuele afzwakking van het mogelijk verkillende effect van de voorstellen
door rechterlijke matiging, een verplichte aansprakelijkheidsverzekering en/of
een wettelijke limiet.
In perszaken wordt slechts zelden erkend dat een schending van een reputatie,
imago of merk tot een aantasting van de verdiencapaciteit heeft geleid, en dus tot
inkomensschade. De voorstellen beogen deze praktijk te veranderen door de rechter
aanknopingspunten te geven om toch tot een vergoeding van dergelijke schades
te komen. De benadeelde zou hierdoor een grotere kans hebben dit soort schades
vergoed te zien. De aanknopingspunten zouden ook als voordeel hebben dat de
benadeelde de al dan niet haalbaarheid van zijn claim beter kan inschatten, hetgeen

niet alleen de toegang tot de rechter bevordert, maar ook de toegang tot een
(evenwichtige) schikking. Doordat op voorhand dus ook duidelijker zal zijn
wanneer een claim kansloos is, kunnen daarnaast nodeloze kosten worden
voorkomen.
Tegenover de voordelen voor de benadeelde staat een verzwakking van de
positie van de pers, hetgeen echter verantwoord lijkt. De voorstellen beogen immers
enkel een erkenning van schade die werkelijk is geleden, maar ook niet meer dan
dat. Daarbij valt het schande-effect van de schadevergoedingsplicht waarschijnlijk
wel mee, omdat hier niet altijd ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Bovendien zou
het vaker moeten vergoeden van schades zich mogelijk over de hele linie voordoen,
zodat dit normaler zou worden. Aangezien het brengen van de waarheid een
belangrijke journalistieke norm is, lijkt ook niet verkeerd dat er een (financiele)
sanctie staat op onjuiste berichtgeving. Tot slot zouden de aanknopingspunten
ook voor de media als voordeel hebben dat zij op voorhand beter weten of
procederen verantwoord is, en tot welk bedrag het slim is om te schikken.
Bovendien lijken de financiele risico's voor de media redelijk te overzien
wanneer bij de normering een maximumvergoeding zou worden gehanteerd. Daar
komt nog eens bij dat de rechter een te hoge vergoeding eventueel zou kunnen
matigen (art. 6:109 BW). Mochten de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven,
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dan valt zelfs te overwegen een verplichte aansprakelijkheidsverzekering in te
voeren, zodat de media minder bang hoeven te zijn voor dreigende claims. In het
verlengde hiervan zou kunnen worden gedacht aan invoering van een eventuele
wettelijke limiet, bijvoorbeeld voor schades die uitstijgen boven het verplicht
verzekerde bedrag.
De aansprakelijkheid van het persorgaan dat met de primeur kwam voor de
extra schade van de overgenomen berichtgeving, zou een zeker een 'chilling effect'
kunnenhebben. Anderzijds is het feitdateendergelijkbericht wordt overgenomen
vaak voorzienbaar, zodat redelijk lijkt het persorgaan hiervoor verantwoordelijk
te houden. Daar komt nog eens bij dat de benadeelde deze schade in de regel niet
kan verhalen op de overnemende media, omdat deze meestal mogen vertrouwen

op de juistheid van de primeur.
Met het ontwikkelen van een normeringssysteem zijn uiteraard kosten gemoeid
voorde overheid. Zou dit systeem tot stand worden gebracht doorde wetenschap,
dan lijken de kosten beperkt. Mocht de normering echter worden ontwikkeld
middels overleg, dan is de overheid mogelijk meer geld kwijt. Uit kostenoverwegingen verdient de eerste methode mogelijk dus de voorkeur. Aangezienjuristen
- eventueel
bijgestaan dooreconomen - ook voldoende geequipeerd lijken om een
dergelijk systeem op te zetten, is dit wellicht dus een verantwoorde methode.
Zou in het kader van de normeringookempirischonderzoek worden gedaan
naar de vraag of - en zo ja in welke mate - een schending van de reputatie
inkomensschade tot gevolg heeft. dan zouden de kosten voor de overheid nog eens
met deze lasten worden verhoogd. Een dergelijk onderzoek lijkt echter ook van
belang voor de vraag wanneer openbaarmakingen toerekenbaar onrechtmatig zijn
(hierna par. 4). Aangezien het onderzoek dus meerdere doelen zou dienen, valt
wellicht eerder te overwegen hiertoe over te gaan.
2.3

Vergoeding immateriele schade

Terzake de immateriele schade is voorgesteld:
- eennormering van de omvang van de schade, tot stand te komen middelsoverleg
en/of door de wetenschap, waarbij het voorstel dienaangaande in hoofdstuk 7 van
dit boek wellicht als eerste aanzet zou kunnen worden gebruikt (par. 6);

Het voordeel voor de benadeelde van een normering van de schade is dat beter
voorspelbaar is op welke vergoeding hij aanspraak maakt, met alle eerder genoemde
voordelen van dien (par. 2.2). Deeventuele normeringzou als neveneffecthebben
dat de benadeelde zijn immateriele schade niet hoeft te substantieren met informatie
uit de privt-sfeer. Het voordeel hiervan voorde benadeelde is dat wordt voorkomen
dat privacygevoelige informatie bij het persorgaan bekend wordt, en daardoor
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mogelijk ook bij derden. De normering zou wei nadelig kunnen uitpakken voor
een zwaar getroffen benadeelde, aangezien de 'standaard' vergoeding voor hem
waarschijnlijk te laag is. Doordat de normering slechts indicatief zou zijn, maakt
deze benadeelde echter een vrij grote kans dat de rechter hem een hogere
vergoeding zou toekennen.
Aangezien de normering ertoe zou kunnen leiden dat de pers vaker wordt
aangesproken, gaat er een zeker verkillend effect vanuit. Dit lijkt echteracceptabel
aangezien niets anders wordt beoogd dan de benadeelde te helpen met het
incasseren van schade die werkelijk is geleden. Daarbij valt het schande-effect
van de schadevergoedingsplicht waarschijnlijk wei mee, omdat hier niet altijd
ruchtbaarheid aan wordt gegeven, terwijl te verwachten valt dat ook andere
persorganen vaker immateriele schade zullen moeten vergoeden. Bovendien zou
de normering er toe kunnen leiden dat ook de pers haar rechtspositie beter kan
inschatten. Een ander nadeel van de normering is dat de pers soms meer schade
zal moeten vergoeden dan werkelijk is geleden. Hier staat echter tegenover dat
ook wel eens minder zal worden vergoed dan de werkelijke schade, zodat het te

veel betaalde hiermee kan worden weggestreept.
De kosten van normering lijken acceptabel, zeker wanneer deze door de
wetenschap tot stand komt, en niet middels overleg. Zou in het kader van de
normering ook empirisch onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van
openbaarmakingen in de immateriele sfeer, dan zouden de kosten stijgen. Aangezien
een dergelijk onderzoek ook relevant is in hetkader van de onrechtmatigheidsvraag,
zou het echter meerdere doelen dienen (hierna par. 4).
2.4

Eerste lijnshulp

Wat betreft de eerste lijnshulp is het volgende voorstel gedaan:
- verstrekking van informatie, advies en eventuele hulp bij het vinden van een
geschikte rechtsbijstandsverlenerdoor een in perszaken gespecialiseerde instantie.
Aangezien perszaken niet vaak voorkomen zullen de meeste medewerkers van
de Juridische Loketten hier niets vanaf weten, terwijl slechts een beperkt aantal
(hoogdrempelige) advocaten in deze zaken zijn geverseerd. De benadeelde is dus
in hoge mate gebaat bij een gespecialiseerde instantie die hem van informatie
voorziet en adviseert, met name wanneer hij voor het eerst met dit bijltje hakt.
Mocht de zaak een vervolg krijgen, dan zou de instantie de benadeelde kunnen
helpen aan een gespecialiseerde advocaat. Het op weg helpen van de benadeelde,
in plaats van hem aan zichzelf over te laten, heeft waarschijnlijk een gunstige
invioed op zijn emotionele en financiele lasten.
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De invoering van dit middel zou tot gevolg kunnen hebben dat benadeelden
zich vaker en met meer kennis van zaken bij de pers beklagen. Hiervan gaat
mogelijk een verkillend effect uit. Bovendien zullen kosten zijn gemoeid met de
behandeling van de klachten en (vermeende) aansprakelijkheden. Anderzijds is
het natuurlijk zo dat ieder bedrijf hier nou eenmaal mee te maken heeft. Het lijkt
dusnietteveel gevraagddat ookde pershaar weghierinmaarmoet zien te vinden.
Daarbij zouden een eventuele erkenning van de misser en excuses wellicht al
wonderen kunnen doen, zekerbij geringeschendingen. Mogelijkblijftdeoverlast
dus beperkt. Bovendien zou bedoelde instantie misschien een zekere zeeffunctie
kunnen vervullen, zodat benadeelden met zwakke zaken zich mogelijk niet meer
tot de pers wenden.
Met de eventuele eerste lijnshulp in perszaken zullen kosten voorde overheid

zijn gemoeid. Aangezien het gaat om een deelgebied waarop het Juridisch Loket
en laagdrempelige advocaten niet thuis zijn, lijkt echter een vrij grote noodzaak
te bestaan voor een dergelijke voorziening, met name voor benadeelden met een
laagofmiddeninkomen. Bovendien zou de eerste lijnshulpefficient-en daardoor
goedkoop - kunnen worden geregeld, met name door deze te verstrekken vanuit
edn instantie, bijvoorbeeld een afdeling van een centraal gelegen Juridisch Loket.
2.5

Schikking

Wat betreft het totstandkomen van een schikking zijn de volgende voorstellen
gedaan:
-

stimulering mediation;

- een verplichte uitwisseling van standpunten ('pre-action protocol');
- stimuli tothet doen van een
schikkingsbod ('offertosettle' en 'offer ofamends').

De middelen beogen alle drie te stimuleren dat partijen het geschil buiten rechte
afdoen, met alle financiele en emotionele voordelen van dien. Zowel de benadeelde
als de pers lijken hierbij gebaat, met name ook omdat het in perszaken vaak gaat
om lage schades, waardoor een lange procedure al snel onverantwoord is. De
middelen zouden hetde pers wel moeilijker maken om een benadeelde te frustreren,
maardit mag natuurlijk geen argument zijn om de voorstellen nietdoor te voeren.
Een schikking heeft voor de pers nog als nevenvoordeel dat geheimhouding zou
kunnen worden afgesproken, waardoor het schande-effect zou worden geminimaliseerd.

Met het ontwikkelen van het eventuele pre-action protocol zouden eenmalige
kosten zijn gemoeid, in mijn voorstel voor de pers. Aangezien al een model
voorhanden is, namelijk de regeling uit het Verenigd Koninkrijk, zouden de kosten

mogelijk dus beperkt blijven. Ditzelfde geldt wellicht voor de ontwikkelingskosten
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voor de overheid van het eventuele offer to settle en/of offer of amends. Ook de
kosten van de eventuele bijdrage in de mediation en de (juridische) hulp van de
benadeelde tijdens de mediation blijven waarschijnlijk beperkt. De kosten voor
deoverheid lijkenbovendien verantwoordomdatdemiddelenbij succes mogelijk
de druk op de rechterlijke macht verminderen, hetgeen een besparing zou opleveren.
Procedures

2.6

Ter versnelling en vereenvoudiging van de procedures zijn de volgende opties
aan de orde gesteld:

- een geschillencommissie;
- de rechter als bindend adviseur;

- verbetering van de Raad voor de Journalistiek;
- versnelling en vereenvoudiging van de bodemprocedure in eerste instantie;
- de uitspraak in kort geding soms laten gelden alseen uitspraak in de bodemzaak;
-

afschaffing, vereenvoudiging en/of ontmoediging van hoger beroep;
- ter verbetering van de positie van de pers: desgewenst horen van anonieme
bronnen.

Hoewel een geschillencommissie bij andere branches steeds vaker voorkomt, ligt
dit middel bij perszaken wellicht minder voor de hand. Het beoordelen van
mediagedrag is immers niet gemakkelijk, terwijl sanctionering gevoelig ligt
vanwege de persvrijheid. De vakkundige rechter lijkt daarentegen wel geschikt
om eventueel als bindend adviseur op te treden. De voordelen van een snelle en
goedkope geschilbeslechting voor de benadeelde lijken groot, met name bij geringe
vorderingen. Bovendien zou het bestaan van een dergelijke procedure preventief
kunnen werken.
De keerzijde van dit laatste is natuurlijk het mogelijk verkillende effect op
de persvrijheid. Vaak zal het echter gaan om overzienbare bedragen, zodat in
financieel opzicht waarschijnlijk hoogstens sprake is van ongemak, waarmee ook
andere bedrijven te maken hebben. Voor het schande-effect van het vaker moeten
rectificeren ofschade betalen, verwijs in naar hetgeen ik hierboven heb opgemerkt.
Aangezien het bindend advies doorde rechter een alternatiefis voor invoering
van een geschillencommissie, ligt misschien voor de hand dat de pers de kosten
zou dragen: Wanneer de kosten van het bindend advies zouden worden voldaan

5

Demeestebranches dragen zel f bu in de financiering van deeigen geschillencommissie. Hier valt
natuurlijk tegen aan te voeren dat de Raad voor de Journalistiek al een soort geschillencommissie
is, cn dat de pers hiervan al de kosten draagt. Anderzijds valt via de Raad geen schadevergoeding
te verkrijgen, zodat het middel niet volwaardig is. Daarbij dient de Raad ook de belangen van de
pers, daar hij de beroepsnormen ontwikkelt. Bovendien heeft de pers niet de kosten van een
tuchtrechter, die een aantal andere branches wei hebben.
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uit een fonds waaraan ieder persorgaan jaarlijks een zeker bedrag zou betalen,
terwijl deze bijdrage niet afhankelijk zou zijn van het aantal tegen hem gevoerde
procedures, lijkt dat van deze kosten niet snel een verkillend effect zal uitgaan.
De overheid zou hoe dan ook geen extra kosten hebben, zodat het voorstel
wat dat betreft goed scoort. Het is zelfs niet uitgesloten dat bindend advies via
de rechter leidt tot een verminderde druk op de rechterlijke macht. Derhalve is
misschien een idee dat het tariefdat de rechterlijke macht voor het bindend advies
zou rekenen, niet al te hoog zou zijn.
Een ander middel waarbij benadeelden met geringe schades baat hebben is de
laagdrempelige Raad voorde Journalistiek. Hoewel viade Raad geen schadevergoe-

ding of rectificatie kan worden verkregen, geeft een eventueel gelijk mogelijk
genoegdoening, temeer daar het desbetreffende persorgaan de uitspraak meestal
in het eigen medium publiceert. De benadeelde lijktgebaat bij een versnellingvan
de procedure, een ruimere bereik van de uitspraken en een werkelijk onafhankelijke
Raad. Dit lijkt de onbevangenheid van de pers ook niet in gevaar te brengen.
Recent zijn meer middelen aan de Raad ter beschikking gesteld, waardoor
de zaken snellerkunnen worden behandeld. Blijft de extra financiering behouden,
zonder dat het aantal zaken enorm toeneemt, dan lijkt het probleem van de trage
at'handeling dus opgelost. Een ruimere bekendmaking van de uitspraken dan via
het in het ongelijk gestelde persorgaan, zou de media extra geld kosten. Wellicht
is dit teveel van het goede, wanneer ook van de media zou worden verlangd het
bindend advies via de rechter voor zijn rekening te nemen. Daarbij zal door de
eventuele mogelijkheid van bindend advies mogelijk minderbehoefte bestaan aan
de Raad voor de Journalistiek. Wat betreft het gebrek aan onafhankelijkheid lijkt
goed deze situatie te beeindigen, dan wei tenminste aan het publiek uit te leggen
waarom hiervoor wordt gekozen. Verder lijktgewenstdatniet aangesloten media
besluiten zulks alsnogte doen, om zode zeggingskracht van de Raad te vergroten.

Een eventuele versnelling en vereenvoudiging van de bodemprocedure zou voor
de benadeelde tot een vermindering van zijn financiele en emotionele lasten kunnen
leiden. De keerzijde hiervan voor de pers is dat zij mogelijk vaker wordt
aangesproken, maar dat lijkt acceptabel. Bovendien zouden ook voor haar de
financiele en emotionele lasten dalen. Een versnelling van de procedure brengt
voor de overheid wellicht enige kosten met zich mee, maar een vereenvoudiging

leidt mogelijk tot een besparing.
Het soms laten gelden van een uitspraak in kort geding als een vonnis in een
bodemzaak lijkt zowel in het voordeel van de benadeelde als van de pers. Daarbij
zou het de overheid niets kosten, en mogelijk zelfs een besparing opleveren.
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De eventuele afschaffing van hoger beroep lijkt de rechtspositie van de benadeelde
te verbeteren, doordat (de dreiging van) extra kosten wordt voorkomen. Deze kosten
kunnen vooral opbreken in perszaken, aangezien het hier meestal gaatom relatief
geringe vorderingen, zodat de kosten al snel niet opwegen tegen de baten. Het
met eventuele afschaffing gemoeide nadeel, namelijk dat de mogelijkheid tot
herkansing en herstel van fouten verloren gaat, nemen benadeelden dus wellicht
graag voor lief. Dit zal wellicht met name het geval zijn wanneer een aantal

voorstellen uit dit boek mocht worden doorgevoerd, dat de kwaliteit van de
gerechtelijke uitspraken beoogt te verbeteren, aangezien hierdoor de kans op fouten
nog eens zou worden verkleind. Daarbij zou de eventuele toezending van een
concept van het vonnis wellicht de ergste fouten kunnen voorkomen. De pers zou
als gevolg van de eventuele afschaffing van het hoger beroep wellicht vaker worden
aangesproken, maar lijkt er verder niet door te worden benadeeld. Daarbij zou
de maatregel ook voor haar uit rechtseconomisch oogpunt aantrekkelijk kunnen
zijn. De eventuele afschaffing van het hoger beroep zou voor de overheid

waarschijnlijk een besparing opleveren.
Hoewel een afschaffing van hoger beroep op het eerste gezicht dus een
geschikt middel lijkt, is de tijd er waarschijnlijk niet rijp voor. Mogelijk is dit in
mindere mate het geval met het minder verstrekkende voorstel, namelijk
ontmoediging van hoger beroep door de partij die op voorhand laat weten zel f niet
in hoger beroep te gaan, een vergoeding in het vooruitzicht te stellen van de
rechtsbijstandskosten van het eventuele verweer. Wanneer de regeling ook voor
de pers zou gelden, lijkt er geen ontoelaatbaar verkillend effect vanuit te gaan.
Daarbij zijn de kosten voor de overheid mogelijk beperkt, en worden wellicht ook
gerechtvaardigd doordat hoger beroep voor een groot deel publieke belangen dient,
namelijk het vertrouwen in de rechtspraak en de rechtsontwikkeling, terwijl met
name bij geringe schades de vraag is of het middel wel tot voordeel strekt van de
strijdende partijen, met name de minder bemiddelde one-shotter. Zou de regeling
het aantal hoger beroepen doen dalen, dan zou de overheid bovendien ook kosten
besparen.

Mocht hoger beroep blijven gehandhaafd, dan valt te overwegen ook deze
procedure te versnellen en vereenvoudigen. De argumentatie daarvoor zou dezel fde
zijn als hierboven bij bodemprocedure in eerste instantie.

De verbeterde toegang tot het recht zou er mogelijk toe kunnen leiden dat de pers
zich vaker voor publicaties zou moeten verantwoorden. Hierdoor zou regelmatiger
het probleem kunnen spelen dat een deel van de beweringen slechts met 66n of
meerdere anonieme bronnen kan worden hardgemaakt. Dit zou een nadelig effect
kunnen hebben op de persvrijheid. Daarom heb ik voorgesteld een vertrouwelijk
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verhoor van de bron mogelijk te maken, uiteraard enkel in het geval deze bereid
is hieraan mee te werken.
Het voorstel levert geen voordeel op voorde benadeelde en lijkt zelfs nadelig
voor hem. Het voorstel beoogt echter de waarheid boven tafel te krijgen, zodat
al snel van de benadeelde kan worden verwacht dit maar te gedogen. Uiteraard
zou het verhoor zodanig moeten worden ingericht dat zoveel mogelijk wordt recht
gedaan aan het beginsel van hoor en wederhoor. De kosten voor de overheid van
de eventuele extra getuigenverhoren lijken beperkt.
2.7

Rechtsbijstand, griffierechten en proceskostenveroordeling

Ter vermindering van de kosten van de rechtsbijstand, de griffierechten en de
proceskostenveroordeling is voorgesteld:
- een vergoeding van de (gespecialiseerde) rechtsbijstand aan een ruimere groep
benadeelden dan thans geschiedt, al dan niet met een royale eigen bijdrage voor
de benadeelde, die per fase van de rechtsbijstand zou oplopen;
ofwel tenminste zorgen voor gespecialiseerde rechtshulp tegen een betaalbaar
-

tarief;
- lage griffierechten;
- lage proceskostenveroordeling ten laste van de benadeelde.
Een vergoeding van de rechtsbijstand aan een ruimere groep dan thans geschiedt,
heeft voor de benadeelde aanzienlijke voordelen. De ongunstige kosten- en
batenverhouding wordt immers vooreen groot deel veroorzaakt door de advocaatkosten.6 De keerzijde van een dergelijke eventuele regeling is natuurlijk de mogelijk
aanzuigende werking. Met name lijkt de regeling in de hand te werken dat de pers
metonevenredig veel onzinnigeclaimszou worden belast, hetgeen een ontoelaatbaar verkillend effect op de vrijheid van meningstuiting zou hebben. Bovendien
zou het middel tot een aanzienlijke kostenpost voor de overheid kunnen leiden.

De bezwaren zouden deels kunnen worden ondervangen doorde financiering

achterwege te laten bij zeer zwakke zaken, steeds verliezende benadeelden en bij
zaken met een gering belang, bijvoorbeeld vanonderde€ 1000. Ook zoueen forse
eigen bijdrage kunnen worden gevraagd, die per fase op zou lopen. De hoogte
van de eigen bijdrage vooreen relatiefdraagkrachtige benadeelde die tot heteinde
toe door strijdt, zou bijvoorbeeld 60% van de totale kosten kunnen bedragen.
De vraag is echter ofdeze maatregelen een onevenredige toestroom van zaken
voldoende zouden indammen. Vooralsnog zou dus wellicht niet verstandig zijn
6
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om dit middel in te voeren. Mogelijk zou de overheid er echter wei voor kunnen
zorgen dat benadeelden tegen een betaalbaar tarief gespecialiseerde rechtshulp
kunnen verkrijgen. Verder lijkt voor benadeelden die worden bijgestaan op grond
van de Wet op de rechtsbijstand, minimaal noodzakelijk dat de overheid zorgt voor
een verwijzing naar gespecialiseerde advocaten, terwijl specialisatie wordt
gestimuleerd door het uurtariefvoor perszaken hogerte maken dan hetgebruikelijke
tarief voor een sociale advocaat. Het lijkt mij niet dat dergelijke hulp aan de
benadeelde de onbevangenheid van de pers in gevaar brengt. Daarbij zouden de

kosten van de overheid beperkt blijven tot een kleine reorganisatie van de
rechtsbijstand en een hoger uurtarief voor sociale advocaten die mediazaken
behandelen.

De kosten voor de benadeelde zouden eveneens kunnen worden verlaagd door
het griffierecht en/of de proceskostenveroordeling ten laste van de benadeelde
te verminderen. Ook hier staat natuurlijk het gevaar van de aanzuigende werking
tegenover. Aangezien het echter zou gaan om kleinere voordelen dan bij een
financiering van de rechtsbijstand, zou dit effect echter wel eens mee kunnen vallen.
Een ander nadeel van deze maatregel voor de pers zou zijn dat deze bij winst
een lagere proceskostenveroordeling zou opstrijken. Doordat de overheid minder
griffierechten zou vangen, zou zich bij haar een soortgelijk nadeel voordoen.
Aangezien het gaat om overzichtelijke bedragen, zouden deze nadelen evenwel

mogelijk acceptabel zijn.
De drie kostenbesparende maatregelen roepen, zeker in hun meest extreme varianten,
de vraag op of benadeelden in perszaken niet bovenmatig zouden worden
bevoordeeld ten opzichte van andere benadeelden. Hoewel zulks in ditonderzoek
geen beoordelingscriterium is (maar later w81 door de eventuele commissie zou

kunnen worden meegewogen), springt deze consequentie bij de onderhavige
maatregelen dermate in het oog, dat goed lijkt er alvast melding van te maken.
Vooral om deze reden is wellicht een idee om het doorvoeren van de middelen
uit te stellen. Mocht de eventuele invoering van andere opties de toegang tot het
recht in onvoldoende mate verbeteren, dan zouden deze maatregelen misschien
nog eens kunnen worden heroverwogen.
2.8

Rechtsvorming en preventie

Ter verbetering van de rechtsvorming en de preventieve werking van het recht
zijn de volgende voorstellen gedaan:
- een gespecialiseerde perskamer die alle persgeschillen behandelt;
- hulpmiddelen voor de rechterterondersteuning van de rechtsontwikkeling, zoals
een onderzoeksbudget en interne en externe evaluaties;
- vaker een obiter dictum, met name in cassatie;
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- een integrale toetsing in cassatie van de
belangenafweging in het kader van de

onrechtmatigheidsvraag;
regelmatige toepassing van het rechtsmiddel cassatie in belang der wet, ook
wanneer een zaak niet voor de rechter is gebracht;

-

- een rechtsbijstandsvoorziening bij geringe vorderingen, eventueel te vervangen
door een actie ex art. 3:305a BW;
en

continuering van de financiering door de overheid van de
Nieuwsmonitor en het Debattenbureau, dan wei, wanneer de pers deze middelen
niet overtuigend ter hand neemt;
- het uitbesteden van het verrichten van onderzoek en evaluaties aan den of
meerdere mediawatchinstituten.

- uitbreiding

Het merendeel van de voorstellen lijkt in de hand te werken dat in het persrecht
geverseerde rechters zich vaker (integraal) over mediazaken uitlaten (rechtsontwikkeling). Dit leidt mogelijk niet alleen tot meer rechtspraak, maar wellicht ook tot
een grotere consistentie en duidelijkheid. Dit laatste zou mogelijk preventiefkunnen
werken. Het onderzoek en de eventuele evaluaties zouden de kwaliteit van de
uitspraken ten goede kunnen komen. De rechtsbijstandsvoorziening bij geringe
vorderingen en de evaluatie van berichtgeving dooreen mediawatchinstituut leiden
er mogelijk toe dat vaker op gedrag van de pers wordt gereageerd. Ook hiervan
kan een preventieve werking uitgaan, met name op serieuze media.

De keerzijde van meer duidelijkheid is natuurlijk het mogelijk verkillende
effect. Hoe groter de onduidelijkheid, hoe meer ruimte de media immers hebben
om deze in te vullen en zich naar eigen goeddunken te gedragen. Het lijkt echter
acceptabel, en misschien zel fsteprefereren, dat uiteindelijkde rechterde normen
bepaalt, zeker wanneer berichtgeving de belangen van individuen schaadt. Dit
geldt des te meer daar de rechter bij het vaststellen van de normen al sinds jaar
en dag rekening houdt metde persvrijheid, terwijl ondenkbaar is dat hij daar ineens
mee op zou houden.
De eventuele grotere duidelijkheid zou verder in de hand kunnen werken
dat de media wellicht vaker worden aangesproken. Ook hiervan kan een verkillend
effect uitgaan. Het lijkt echter redelijk dat de media dit maar moeten gedogen.
Bovendien heeft de duidelijkheid ook voor de pers het voordeel dat zij haar
rechtspositie beter kan inschatten. Daarbij zou de grotere duidelijkheid benadeelden
er vaker van kunnen weerhouden, om met een kansloze claim naar de rechter te
stappen.

Bij

de eventuele rechtsbijstandsvoorziening

voor zekere geringe schades is een
rol toebedeeld aan een bepaalde instantie, onder andere bestaande uit het
verzamelen van klachten, soms gevolgd door communicatie met benadeelden
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terzake een gezamenlijke schadevergoedingsactie, dan wei het instellen van een
collectief belang actie (art. 3:305 BW). Aangezien de instantie door de overheid
zou worden gefinancierd ontstaat in enige mate het beeld van de overheid die achter
de pers aanzit, hoe onafhankelijk de instantie verder ook van de overheid zou
worden vormgegeven. Daarom rijst de vraag of de eventuele voorziening strijdig
is met de persvrijheid. Dit lijkt echter wel mee te vallen. Het middel zou immers
enkel worden ingezet bij zekere geringe schendingen, terwijl voorde handhaving
van het recht bij dergelijke inbreuken geen adequaat alternatief lijkt te bedenken.
Daarbij zou de inzet worden beperkt tot gevallen waarbij de noodzaak tot

rechtshandhaving groot is.
Onlangs heeft de pers een Nieuwsmonitor en Debattenbureau opgericht, met als
doel om berichtgeving te onderzoeken en discussies te organiseren over het
functioneren van de media. De instituten worden vooral door de overheid
gefinancierd, tenminste voor een periode van driejaar. Van de middelen onderzoek
en evaluatie gaan mogelijk preventieve prikkels uit om de reputatie en privacy
te respecteren, zodat de zelfregulerende maatregelen zeer welkom zijn.
De keerzijde van zelfregulering is echter dat de branche wel eens de neiging
heeft om te vriendelijk voor zichzelf te zijn. De tijd zal leren of de pers deze

verleiding kan weerstaan. Een minder goed voorteken wat dit betreft is dat de
Nieuwsmonitor enkel empirisch onderzoek doet, maar geen oordeel velt. Dit nadeel
zou kunnen worden ondervangen wanneer het Debattenbureau de evaluaties ter
hand zou nemen, maar deze lijkt hiertoe een te gering budget te hebben.
Een andere kanttekening bij de maatregelen is dat ze niet voorzien in een
middel waarmee op de actualiteit wordt gereageerd, bijvoorbeeld een televisieprogramma over het functioneren van de pers, dat bij voorkeur regelmatig wordt
uitgezonden en zo onafhankelijk mogelijk is opgezet. Het middel pers werkt goed
ten opzichte van andere instanties, waarom zou hetzelfde middel niet even zinvol
zijn ten opzichte van de media zelf? Verder lijken er geen plannen te bestaan om
beoordelingscriteriate ontwikkelen, waarbij overigens voorde hand ligt rekening
te houden met de diversiteit van de media. Ook zouden de Nieuwsmonitor en het
Debattenbureau wellicht meer (expliciete) aandacht kunnen hebben voor het
respecteren van de reputatie en de privacy. Aangezien de zelfregulering enkel
optimaal tot bloei lijkt te kunnen komen wanneer ook deze maatregelen worden
genomen, zou de overheid kunnen overwegen ook deze te financieren.
Mocht de pers onvoldoende werk maken van de Nieuwsmonitor en het
Debattenbureau, dan komt de vraag op ofde overheid de klussen niet zou kunnen
uitbesteden aan 66n of meerdere derden. Hoewel de middelen onderzoek en
evaluatie geen sanctie behelzen, dient wei te worden bedacht dat ook van kritiek
een verkillend effect kan uitgaan. Anderzijds lijktniet onredelijk van journalisten
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te verwachten dat zij maar tegen kritiek kunnen, net als andere professionals.
Bovendien zou het eventuele mediawatchinstituut niets anders doen dan feiten
en meningen in omloopbrengen, zodatook het doorde vrijheid van meningsuiting
wordt beschermd.
Wat betreft de kosten voor de overheid springt het (mede) financieren van de
Nieuwsmonitor en het Debattenbureau eruit, met name wanneer de maatregelen
in de hierboven bedoelde zin zouden worden uitgebreid, en de financiering ook
over drie jaar zou worden gecontinueerd. Aangezien de andere middelen uit deze
paragraaf ook de preventie dienen, maar een stuk goedkoper zijn, lijkt voor de
hand te liggen hiernaar de voorkeur uit te laten gaan: Bovendien trekken minder
serieuze media zich waarschijnlijk minder aan van de oordelen van het eventuele
instituut, terwijl wellicht juist voor hen preventieve middelen nodig zijn.
De extra kosten van een meer integrale toetsing en vaker een obiter dictum
lijken te overzien. Ditzelfde geldt voor de eventuele oprichting van een perskamer,
zeker omdat mogelijk kosten worden bespaard wanneer deze eenmaal werkt
(efficiency).

Een onderzoeksbudget voor de rechter is niet goedkoop, maar lijkt van belang
vanwege de noodzaak van innovatie. Interne evaluaties van de uitspraken lijken
zinvol en niet al te duur. Externe evaluaties lijken ook zinvol, maar duur wanneer
deze continu en veelvuldig plaatsvinden. Een bescheidener aanpak, of externe
input via onderzoek is wellicht een meer verantwoord alternatief.
Van de rechtsbijstandsvoorziening voor geringe schades zijn de kosten
waarschijnlijk te overzien. Daarbij lijkt de noodzaak groot, aangezien kleine

normoverschrijdingen anders te zeer zouden lonen.
Een regelmatige toepassing van het rechtsmiddel cassatie in belang der wet
is waarschijnlijk nogal duur, zeker wanneer ook aan wetenschappers zou worden
gevraagd om commentaar op het voorstel van de P-G te geven. Anderzijds lijkt
de noodzaak van dit middel groot, zeker voor de gevallen waarin de benadeelde
zich in de regel niet ofnauwelijks tot de rechter wendt. Wellicht zou het middel
dus vooral in die gevallen kunnen worden toegepast.
Deeventuele instelling van eenperskamerzoumogelijkzel fseen besparing
opleveren voor de overheid. De behandeling van alle perszaken door een
gespecialiseerde kamer lijkt immers efficienter dan dat verschillende rechters bij
de weinig voorkomende perszaken steeds opnieuw het wiel uitvinden.
7
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Notabene: ik kijk hierenkel naar de - individuele - verwachting respect voor de reputatie en privacy
Voor het publieke belang bij juiste, evenwichtige, objectieve en actuele informatie zouden dc
waarschunlijke baten weI licht eerder opwegen tegen de kosten. Dit staat echter buiten de
probleemstelling van dit boek. Mocht de overheid overigens vanwege dit laatste belang besluiten
meeren continu geld terbeschikkingte stellen vooronderzoek en evaluaties, dan lijkt echterzinvol
hierin ook het respect voor de privacy en - in ieder geval - de reputatie te betrekken

Conclusies en aanbevelingen
2.9

Tegenwicht commercie

Bij wijze van expliciet tegenwicht voor de commerciele verleidingen waaraan de
media blootstaan, zijn de volgende voorstellen gedaan:
- het betalen van een zeker bedrag bovenop de schadevergoeding op grond van
de preventiefunctie van art. 6:106 BW, bij media die misbruik lijken te maken
van de geringe pakkans;

en/of
- het faciliteren van collectieve claims tegen media die misbruik lijken te maken
van de geringe pakkans, al dan niet onder betaling van de rechtsbijstandskosten
van minder draagkrachtige benadeelden;

- winstafdracht;
punitive damages.

-

Door de veelal ongunstige kosten- en batenverhouding, is bij perszaken de pakkans
gering. Hierdoor worden sommige media verleid het niet zo nauw te nemen met
de geldende normen. Deze verleiding is met name groot bij de entertainmentpers,
aangezien schending van journalistieke normen minder tot reputatieverlies lijkt
te leiden dan bij de serieuze media, terwijl privacy verkoopt en de concurrentie
mogelijk groot is. Daar komtnog eens bij datde bekende Nederlanders, over wie
deze media vooral berichten, van hen afhankelijk zijn en daardoor mogelijk nog
minder snel naar de rechter zullen stappen. Met name voor dit type berichtgeving
zijn dus wellicht extra preventieve maatregelen nodig.
Zo'n maatregel zou onderandere kunnen bestaan uithet somstoewijzen van
een bedrag bovenop de schadevergoeding op grond van de preventiefunctie van
art. 6:106 BW. Het doel van het toewijzen van een dergelijk bedrag zou zijn om

het persorgaan een signaal te geven dat hij de geldende normen in acht dient te
nemen.
Deze rechtsfiguur doet denken aan de punitive damages uit de Angelsaksische
rechtstelsels, over invoering waarvan in de Nederlandse literatuur ook is
gediscussieerd. Aangezien het gaat om een vergelijkbaar instrument, heb ik
aangesloten bij de argumentatie uit deze discussie voor het vormen van een oordeel
over de al dan niet geschiktheid van de verhoogde vergoeding vanwege art. 6:106
BW (preventie). Hierbij heb ik mij echterniet gebaseerd op eigen rechtsvergelijkend
onderzoek, zodat ik mogelijk zaken over het hoofd zie. Mocht worden overwogen
een verhoogde vergoeding eventueel in te voeren, dan is wellicht verstandig een
dergelijk onderzoek alsnog te verrichten. Bovendien lijkt goed op een rij te zetten
hoe een eventuele invoering van een verhoogde vergoeding bij perszaken zich
verhoudt tot andere rechtsgebieden, waar mogelijk ook een noodzaak bestaat voor
een dergelijk middel.
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De eventuele invoering van een verhoogde vergoeding lijkt voor de benadeelde
in de eerste plaats als voordeel te hebben dat hiervan een preventieve werking

uitgaat. Daarnaast heeft de verhoogde vergoeding voor de benadeelde die de actie
onderneemt mogelijk tot gevolg dat in ieder geval zijn advocaatkosten worden
voldaan. Ook zal de toewijzing van het extra bedrag, en het signaal dat hierdoor
wordt afgegeven, waarschijnlijk tot een grotere genoegdoening leiden.
een instrument als een vergoeding bovenop de schadevergoeding komt
uiteraard de vraag op of het geen ontoelaatbaar verkillend effect heeft op de

Bij

persvrijheid. Naar mijn oordeel zal dit niet snel het geval zijn wanneer de rechter
een dergelijk bedrag enkel toewijst als voldaan is aan de in het voorstel opgenomen
voorwaarden. Deze voorwaarden houden in dat sprake moet zijn van een ernstige
mate van schuld, misbruik van de lage veroordelingkans, de publicatie mag enkel
een amusementsbelang dienen en de vergoeding moet proportioneel zijn,
bijvoorbeeld een bedrag van€ 15.000. Bovendien zou enkel bij wijze van uiterste
maatregel naar het middel mogen worden gegrepen. Maakt de benadeelde

bijvoorbeeld aanspraak op een vergoeding vanwege zijn inkomensschade, dan
zou hij deze moeten vorderen.
Een ander alternatief zou mogelijk een collectieve actie kunnen zijn. Dit
middel zou wellicht door de overheid zou kunnen worden gefaciliteerd op
soortgelijke wijze als voorgesteld bij de geringe schendingen (par. 2.8). Een
succesvol gebruik van dit middel zou er misschien eveneens toe kunnen leiden
dat het persorgaan een signaal krijgt. Verder zou het middel tot gevolg kunnen
hebben dat benadeelden die er aan meedoen niet alleen staan tegenover het
persorgaan, en dus een zeker machtsblok vormen. Bovendien zouden deze
benadeelden niet met de moeilijkheid kampen dat zij aannemelijk moeten maken
dat het persorgaan vaker normen overtreedt, hetgeen bij een individuele claim
waarbij een verhoogde vergoeding wordt gevorderd wei het geval zou zijn (bewijs
misbruik lage veroordelingskans).
Vanuit het perspectief van de vrijheid van meningsuiting is het voordeel van
dit middel ten opzicht van de verhoogde vergoeding dat niet meer schade hoeft
te worden toegewezen dan daadwerkelijk is geleden, tenminste wanneer het
persorgaan niet in herhaling valt. Bovendien zou het middel enke! worden ingezet
wanneer er veel klachten zijn over een bepaald persorgaan, terwijl daarnaast
- evenals bij de verhoogde vergoeding - sprake zou moeten zijn van een ernstige
mate van schuld en het ontbreken van een serieus maatschappelijk belang bij de

openbaarmaking.

Het faciliteren van

de collectieve

acties en het soms betalen van de

rechtsbijstandskosten van minder draagkrachtige benadeelden, zou echter welleiden
tot zekere kosten voor de overheid. Deze lijken echter verantwoord, aangezien

hetprobleem van de geringe pakkans bij sommige mediaeen reeel probleem lijkt.
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Daarbij zijn collectieve acties mogelijk een goed alternatiefvoor toekenning van
verhoogde vergoedingen, waardoor de rechter overigens zelfs het standpunt zou
kunnen innemen dat toekenning van dergelijke vergoedingen niet mogelijk is.
Winstafdracht lijkteen minder geschikt middel als tegenwicht voor de commerciele
verleidingen. De hoogte van de vergoeding werkt mogelijk immers enkel
afschrikwekkend wanneer de winst enkele malen over de kop zou gaan. Daarbij
valt zeer moeilijknategaanof, en zoja welke, winst de publicatietot gevolg heeft
gehad. Dit probleem zou natuurlijk kunnen worden opgelost met veronderstellingen

en dergelijke, maar een verhoging van de vergoeding vanwege de preventieve
werking hiervan lijkt dan een eenvoudiger en werkbaarder alternatief.
Punitive damages lijken voor de benadeelde wei iets te kunnen betekenen.
Mogelijk zou min of meerhetzel fde effect echter kunnen worden bereikt met een
verhoging van de vergoeding vanwege de preventieve werking (art. 6:106 BW).
Een exercitie waarbij een vergoeding van punitive damages wettelijk mogelijk
wordt gemaakt, lijkt dus overbodig.

3

Rechtvaardiging bijdrage overheid

Uit het bovenstaande blijkt dat de uitvoering van sommige opties een bijdrage van
de overheid vereist. De vraag komt op of hiervoor wel voldoende rechtvaardiging
bestaat. Een eerste argument voor een bevestigend antwoord is dat het tot de

(grondrechtelijke) taak van de overheid behoort om te zorgen voor een effectieve
aanspraak op rechtsbescherming, waarvan op dit terrein momenteel geen sprake
lijkt te zijn. Bovendien draagt de overheid financieel bij aan het toezicht op andere
activiteiten waarmee grote publieke belangen zijn gemoeid, denk aan de Autoriteit
Financiele Markten (AFM), De Nederlandse Bank en het College bescherming
persoonsgegevens (CBP). Aangezien dergelijk toezicht ontbreekt bij de pers,
zouden de uitgespaarde kosten wellicht ten goede kunnen komen aan een verbeterde
gang naar de rechter. Dit lijkt des te meer noodzakelijk omdat de media door de
toename van de concurrentie en het sneller rondgaan van informatie tegenwoordig
sterker worden verleid om normen te overschrijden. Daarbij bestaat voor een
benadeelde in een perszaak geen belangenbehartiger, zoals de Consumentenbond.
Bovendien lijkt ook art. 10 EVRM de overheid (positief) te verplichten tot
een verbeterde toegang tot de rechter. Bij een gebrekkige toegang bestaat immers
kans op een toename van normoverschrijdingen en randverschijnselen. Hierdoor
zou de pers aan geloofwaardigheid kunnen inboeten, waardoor zij haar maatschappelijke taak minder goed zou kunnen vervullen.
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Tot slot worden benadeelden in perszaken door de rechter vaak op een
achterstand gezet, met een beroep op de vrijheid van meningstuiting. Dit is
natuurlijk terecht, maar resulteert er wel in dat een kleine groep individuen lijdt
onder een benadeling die in het collectieve belang wordt verricht. In dergelijke
gevallen stelt de overheid de benadeelde soms schadeloos, op grond van het
beginsel van de gelijkheid voor de publieke lasten. Bij perszaken is niet aan de
toepasselijkheidsvoorwaarden van dit beginsel voldaan, zodat een vergoeding van
overheidswege niet voor de hand ligt. Er valt echter wel iets voor te zeggen dat
de zekere analogie met het beginsel een extra reden geeft, waarom de overheid
op dit gebied tenminste dient te zorgen voor een goede toegang tot de rechter.
De argumenten hierboven lijken een bijdrage van de overheid ter verbetering
van de toegang tot het recht in perszaken, voldoende te rechtvaardigen. Uiteraard
zou er bij de uiteindelijke keuze voor de meest geschikte middelen wei voor moeten
worden gewaakt dat de kosten te zeer oplopen. Met name dient in het oogte worden
gehouden dat de kosten in de juiste verhouding staan tot die van de toegang tot
het recht in andere zaken.

Nader onderzoek

4

Op verschillende plaatsen in dit boek doe ik suggesties voor onderzoek dat
noodzakelijk lijkt in het kader van de toegang tot het recht in perszaken.8 Zo stelde
ik onder andere voor om een rechtsvergelijkend en interdisciplinair onderzoek
te doen naar de vraag wat de media wei mogen, en wat niet (de toerekenbare
onrechtmatigheid).' Het doel van een dergelijk onderzoek zou zijn om de rechter
aanknopingspunten en inspiratie te verschaffen voor zijn uitspraken, en te helpen
om in gevallen die zich daarvoor lenen tot een verantwoorde verduidelijking van
de normen te komen.
Het onderzoek zou onder andere kunnen bestaan uit de volgende componenten:
- een rechtsvergelijkend onderzoek naar een aantal belangrijke vragen op het terrein
van de reputatiebescherming, bijvoorbeeld welke normen gelden voor de mate
waarin het persorgaan de beschuldiging moet hebben onderzocht (waaronder hoor
en wederhoor), wanneer tot publicatie mag worden overgegaan, en hoe mag worden

bericht;

8

9
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Bij de voorstellen die betrekking hebben op andere disciplines dan de juridische heb ik niet steeds
nagegaan ofhetonderzoek wellicht (deels) al is gedaan. Mogelijk is dus meer informatie voorhanden
dan waar ik vanuit ga.
Onlangs beval de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de overheid ook aan om een
breed en rechtsvergelukend onderzoek te doen naar de vraag hoe de rechtspositie van benadeelden
in mediazaken kan worden versterkt. Zie WRR 'Focus op functies' 2005, p. 140.
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- een rechtsvergelijkend onderzoek naar de privacybesc
herming aan de hand van
een aantal belangrijke gevaltypen waarin dit belang blijkt te spelen, zoals

strafrechtelijke berichtgeving, de entertainmentpers, vermaak met de privacy van
doorsnee burgers, en berichtgeving waarbij met oog op de maatscha
ppelijke taak
van de benadeelde over zijn privacy wordt bericht (Oudkerk);
- een

kritisch onderzoek naar de vraag ofhet eigenlijk wel terecht is om berichtge-

ving die een amusementsbelang dient minderte beschermen, waarbij naast literatuur
betreffende de vrijheid van meningstuiting wellicht ook communica
tiewetenschappelijke literatuur zou kunnen worden betrokken;
- een onderzoek naar de vraag hoe mededelingen door het publiek worden
gernterpreteerd, zodat voorde rechter duidelijker zou worden wanneer mededelingen de reputatie schenden, en in welke mate;
- een empirisch onderzoek naar de gevolgen van onrechtmatige
publicaties voor
de benadeelden;
- een empirisch onderzoek naar de belangen die spelen bij
gevaltypen als
strafrechtelijke berichtgeving en de entertainmentpers, vooral de belangen van
de benadeelden en het publiek;
- een empirisch onderzoek naarde preventieve
werking enerzijds en het verkillende
effect anderzijds van (aanscherping van) normen en sancties;
- een (rechtsvergelijkend) onderzoek naar de beroepsnorme
n aan de hand van
journalistieke codes, uitspraken van de Raad voor de Journalistiek en hierop
betrekking hebbende literatuur (media-ethiek);
- een onderzoek naar de mogelijkheid of rechters bij twij fel of in een concreet
geval al dan niet dejournalistieke ethiek is geschonden, middels een deskundigenbericht tot een verantwoord oordeel zouden kunnen komen.

Verder stelde ik voor dat wellicht onderzoek zou kunnen worden gedaan

naar de

wijze waarop vorm zou kunnen worden gegeven aan een databank, waarbij
benadeelden 'stil' zouden kunnenprotesteren tegen berichten inde mediadie hun
belangen schenden. De zin van een dergelijke databank zou zijn dat benadeelden
door een protest zouden kunnen voorkomen, dat een persorgaan
dat het bericht
wil overnemen mag uitgaan van de juistheid daarvan. io
Bij de sancties opperde ik dat wellicht zinvol is om te onderzoeken hoe
mededelingen door het publiek worden gernterpreteerd, en tot welke nadelige
gevolgen onrechtmatige openbaarmakingen voorde benadeelde leiden. Dergelijke
onderzoeken heb ik ook voorgesteld in het kader van het eventuele brede
rechtsvergelijkende en interdisciplinaire onderzoek naar de normen terzake de
toerekenbare onrechtmatigheid (zie hierboven). De onderzoeken lijken dus al snel
10

Het protest zou het persorgaan dus dwingen ook bij de benadeelde te informeren hoe de vork in
de steel zit, tenzu Op andere gronden van de juistheid van het bericht kan worden uitgegaan.
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zinvol, omdat ze meerdere doelen dienen. Wellicht zouden de onderzoeken kunnen
worden uitgebreid met een onderzoek naar het effect van rectificaties, zowel wat
betreft schadevergoeding en -beperking als genoegdoening.
Ook lijkt zinvol rechtsvergelijkend onderzoek te doen naar de sancties, met
name het recht van antwoord en de punitive damages. Hoewel ik niet pleit voor
invoering van punitive damages, heeft een rechtsvergelijkend onderzoek hiernaar
wellicht toch zin, omdat bij het toekennen van een bedrag bovenop de schadevergoeding vanwege de preventiefunctie van art. 6:106 BW, min ofmeer vergelijkbare
vragen lijken te spelen.
Wanneer nog twijfel bestaat over de noodzaak om de toegang tot het recht
in perszaken te verbeteren, valt wellicht te overwegen empirisch onderzoek te
doen naar de vraag of - en zo ja hoe vaak - benadeelden claims tegen de pers laten
zitten vanwege de ongunstige kosten- en batenverhouding. Ook zou kunnen worden
onderzocht hoe benadeelden die w61 een procedure zijn begonnen, nadien over
de kosten- en batenverhouding oordelen.
Mochten enige voorstellen worden ingevoerd, dan is van groot belang om te weten
of, en zo ja in welke mate hiervan een aanzuigende werking uitgaat op kansloze
zaken. Blijkt dit het geval, dan lijkt immers sprake van een ontoelaatbaar verkillend
effect op de persvrijheid, zodat voor de hand ligt een of meerdere maatregelen
terug te draaien. Wanneer mogelijk is de aanzuigende werking enigszins
verantwoord te meten, lijkt dus verstandig hiertoe over te gaan. Wellicht zou het
een indicatie geven hoe vaak benadeelden in mediazaken ongelijk krijgen bij de
rechter. Is dit in vergelijking met andere zaken boven gemiddeld vaak, dan lijkt
het erop dat te veel zwakke zaken worden aangetrokken. Uiteraard geven de
rechtszaken enkel een indicatie, aangezien mogelijk ook veel zaken buiten de
rechter om worden geregeld. Het lijkt echter moeilijk om deze zaken eveneens
in de metingte betrekken. Het feit dat een persorgaan een schikking heeft getroffen
wil nog niet zeggen dat de benadeelde gelijk had, evenmin als de weigering - en
het vervolgens hierbij neerleggen van de benadeelde - wil zeggen dat deze eigenlijk
geen zaak had. Bij schikkingsbeslissingen speelt immers ook het kostenplaatje

een rot.

5

Conclusie

In perszaken heeft de focus lange tijd gelegen op de vrijheid van meningstuiting.
De andere kant van deze zaken - de bescherming van de reputatie en privacy - is
hierdoor in de vergetelheid geraakt. Dit heeft er toe geleid dat de rechtsbescherming
van personen die door de media worden benadeeld tekortschiet. Met name is de
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opbrengst van een eventuele actie meestal zo gering, dat deze onvoldoende opweegt
tegen de lasten. In dit boek is nagegaan op welke wijze deze kosten en batenverhouding zou kunnen verbeteren, zonder de persvrijheid al te zeer te belemmeren en
met bij voorkeur zo min mogelijk kosten voor de overheid. Hiertoe zijn een groot
aantal opties op een rij gezet, waaruit een eventuele commissie een keuze zou
kunnen maken.

Opties die naar mijn idee bij uitstek geschikt lijken zijn de normering van
de immateriele en inkomensschade, en de instelling van een speciale perskamer,
die alle mediazaken in Nederland zou behandelen. Verder zou kunnen worden
overwogen een instituut op te richten dat benadeelden helpt om sommige zaken
collectief bij de rechter aan te brengen. Hierbij valt vooral te denken aan zaken
waarin de preventieve werking van het recht tekort lijkt te schieten, zoals soms
bij schending van geringe belangen en openbaarmakingen doorde entertainmentpers. De Hoge Raad zou wellicht meer kunnen bijdragen aan de rechtsvorming,
doorperszaken integraler te toetsen, en vaker gebruik te maken van overwegingen
ten overvloede en/of het rechtsmiddel cassatie in belang der wet. Wat betreft de
rectificatie lijkt goed een plicht hiertoe ook aan te nemen voor media die
berichtgeving overnemen, zelfs dus wanneer hen niets valt te verwijten. Verder
zouden wat betreft inhoud, plaats en vorm van de rectificatie wellicht zoveel
mogelijk vaste regels kunnen gelden, hetgeen met name zou kunnen stimuleren
dat snelle schikkingen worden bereikt. Tot slot valt te overwegen dat een
benadeelde die extra schade heeft geleden door overgenomen berichtgeving,
hiervoor het persorgaan dat met de primeur kwam aansprakelijk kan houden.
De kosten- en batenverhouding zou ook kunnen verbeteren door meer
duidelijkheid over wat de media wel mogen, en wat niet (toerekenbare onrechtmatigheid). In hoeverre mogelijk is deze duidelijkheid te verschaffen, en - zo ja - hoe
de regels dan zouden moeten luiden, kwam in dit boek slechts zijdelings aan de
orde. Het lijkt noodzakelijk deze vraag nader te onderzoeken. In het kader van
een dergelijk onderzoek zou ook aan de orde kunnen komen of de vrijheid van
de pers zou moeten worden gehandhaafd op het huidige niveau, dan wel zou moeten
worden vergroot ofjuist verkleind. Overigens zou het doel van het eventuele
onderzoek niet zijn het geven van munitie voor nieuwe wetgeving, maar het
verschaffen van aanknopingspunten en inspiratie aan de persrechter voor zijn
uitspraken. Zoals ook nu al het geval is, zou het dus de rechter zijn die uiteindelijk
beslist over de eventuele verduidelijking en het beschermingsniveau.

281

Samenvatting
De media vervullen een onmisbare rol in onze samenleving. Daartoe dienen zij
zo vrij en onbevangen mogelijk te kunnen functioneren. Deze vrijheid is echter
niet absoluut. Met name zijn de media gehouden de belangen van de personen

waarover zij berichten te respecteren, denk aan de privacy en reputatie. Aangezien
de media dagelijks grote hoeveelheden informatie openbaar maken, lijkt zelfs bij
de uiterste zorgvuldigheid niet te voorkomen dat soms fouten worden gemaakt.

Dit geldt des te meer daar nieuws tegenwoordig sneller rondgaat, waardoor eerder
iets mis gaat. Bovendien is de concurrentie op de mediamarkt toegenomen, onder
andere door de opkomst van de commerciele televisie en internet. Mogelijk bestaat
hierdoor vaker de verleiding het niet zo nauw te nemen met de geldende normen.
Aangezien een zekere kans bestaat op fouten is van belang dat getroffen
individuen hun recht kunnen halen. Formeel is dit mogelijk, maar de vraag is in
hoeverre de benadeelde daadwerkelijk iets met deze mogelijkheid kan. Daarom
wordt in hoofdstuk 2 van dit boek onderzocht ofdoor de media getroffen individuen
een effectieve toegang hebben tot het recht. Daarbij is als toetsingscriterium
gehanteerd of de kosten in voldoende mate opwegen tegen de baten. In dit
hoofdstuk blijkt dat de benadeelde niet veel heeft aan de sancties. Een rectificatie
komt vaak komt als mosterd na de maaltijd, en kan zel fs averechts werken. Daarbij
is de vergoeding van de immateriele schade meestal laag, terwijl het bestaan van
inkomensschade slechts in een enkel geval kan worden bewezen. Bovendien is
de procedure relatief duur, en - soms ook traag (emotionele belasting). Door
de ongunstige kosten- en batenanalyse is het voor een benadeelde vaak dus niet
-

verantwoord een procedure te starten, temeer daar hij op voorhand niet weet of
hij de procedure wel zal winnen, en dus ook rekening moet houden met een verlies,
met alle kosten van dien.
De ongunstige kosten- en batenverhouding heeft voor de benadeelde een aantal
nadelige consequenties, zo vervolgt hoofdstuk 2. Allereerst wordt zijn schade
regelmatig niet vergoed. Daarbij is de rechtspositie van de benadeelde niet in balans
met die van de media. Ook wordt zijn (fundamentele) recht op een effectieve
rechtsbescherming geschonden. Doordat de kans om aansprakelijk te worden gesteld
zo klein is, werkt het recht nauwelijks preventief. Ook wordt op dit terrein het recht
onvoldoende ontwikkeld, omdat slechts een gering aantal zaken voor de rechter
komt.
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Uit het bovenstaande volgt dat de toegang tot het recht in perszaken tekort schiet.
Hierdoor dringt zichde vraagop hoe deze toegang zou kunnen worden verbeterd.
Het meest voorde hand lijktte liggen hiertoe zoveel mogelijk (reele) verbetermogelijkhedente verzamelen. In de hoofdstukken 3 toten met 7 zet ik dan ook een groot
aantal verbeter-opties op een rij. Als toetsingscriterium voor de al dan niet
geschiktheid van de opties heb ik in de eerste plaats gekeken naar de mate waarin
te verwachten valt, dat deze de hierboven bedoelde kosten- en batenverhouding
gunstig zal bernvioeden. Daarbij heb ik - evenals hierboven - gekeken naar de
financiele en emotionele baten en lasten van de sancties enerzijds en de procedure
en de buitengerechtelijke geschilbeslechtingsmethoden anderzijds.
Bij het nemen van een beslissing op grond van een kosten- en batenanalyse

speelt ook een rol in welke mate de kans van het succes, en de grote hiervan, kan
worden ingeschat. Daarom is ook gezocht naar opties die de rechtszekerheid op
dit terrein vergroten. Hiertoe lijken middelen geschikt die stimuleren dat in het
persrecht geverseerde rechters vaker de mogelijkheid wordt geboden het recht
op dit terrein te ontwikkelen, al dan niet aan de hand van suggesties vanuit de
wetenschap of vanwege overleg tussen betrokken.
Verder lijkt op dit terrein behoefte te bestaan aan een sterkere preventieve
werking van het recht. Voor de al dan niet geschiktheid van een optie die vooral
beoogt de preventie ten goede te komen, heb ik in de eerste plaats gekeken naar
de mate waarin het middel stimuleert dat op verkeerd gedrag een reactie komt.

Daarbij lijkt de preventie eveneens gediend bij meerduidelijkheid, aangezien het
persorgaan daardoor van tevoren beter kan nagaan wat wei mag, en wat niet. Deze
duidelijkheid zou kunnen worden gestimuleerd doormiddelen die rechtsontwikkeling in de hand werken (zie hierboven).
De opties dienen uiteraard niet alleen te worden beoordeeld op hun
geschiktheid de rechtspositie van de benadeelde te verbeteren, maar ook of ze niet
te nadelig zijn voor de media. Maatregelen die de pers bijvoorbeeld in hoge mate
op kostenjagen ofte schande maken, kunnen immers een ontoelaatbaar verkillend
effect hebben op de vrijheid van meningstuiting. Of hiervan sprake is heb ik
beoordeeld aan de hand van de uitgangspunten van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens, bij zijn toets ofeen belemmeringvan de persvrijheid voldoet
aan de vereisten van art. 10 lid 2 EVRM. Deze uitgangspunten komen er op neer
datdergelijke maatregelen proportioneel dienen te zijn, terwijl voorzover mogelijk
- moet worden gezocht naar het minst drastische alternatief (subsidiariteit). Ook
heb ik aansluiting gezocht bij meer specifieke rechtspraak van het Europese Hof,
bijvoorbeeld dat bijdragen aan een maatschappelijk debat een grotere mate van
bescherming behoeven, evenalsjournalisten die zich houden aan de beroepsethiek,
terwijl het tegenovergestelde geldt wanneer dit niet het geval is. In het verlengde
hiervan heb ik er rekening mee gehouden in hoeverre een verbetervoorstel mogelijk
-
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de functies in gevaar brengt, die in de communicatiewetenschap aan de media zijn
toebedeeld, te weten de informatie-, opinierings-, kritiek-, expressie-, integratie-,
mobilisatie en amusementsfunctie.
Soms is voor de uitvoering van een verbeter-optie een rol weggelegd voor
de overheid. De hier mogelijk mee gemoeide kosten heb ik eveneens in de
beoordeling betrokken. Goedkopere middelen hebben uiteraard de voorkeur.
Samenvattend zijn in de hoofdstukken 3 tot en met 7 dus opties op een rij
gezet die enerzijds de rechtspositie van de benadeelde voldoende verbeteren, terwijl
ze anderzijds de persvrijheid zo min mogelijk belemmeren en bij voorkeur niet
al te duur zijn voor de overheid.

In hoofstuk 8 heb ik alle aangedragen opties nog eens tezamen op een rij gezet,
gecategoriseerd per deelprobleem. Het lijkt voor de hand te liggen vervolgens uit
de geselecteerde opties een combinatie te kiezen en deze te toetsen aan dezelfde
criteria, mede gelet op de onderlinge samenhang. In hoofdstuk 2 bleek echter dat
de beoordelingscriteria niet alle evengoed meetbaar zijn, zodat de beoordeling
in zekere mate een speculatiefkarakter heeft en de conclusies voordiscussie vatbaar
zijn. Daarbij is het onderhavige onderzoek in zekere zin verkennend, bij voorbeeld
lijkt noodzakelijk nader rechtsvergelijkend onderzoek te doen naar het recht van
antwoord en de punitive damages. Al met al lijkt dus weinig zinvol in dit stadium
te komen met definitieve conclusies en voorstellen.
Zou de regering echter tot het oordeel komen dat de toegang tot het recht
in perszaken mogelijk tekortschiet en wellicht moet worden verbeterd, dan is een
idee dat zij een breed samengestelde commissie aanstelt. Deze commissie zou na
eventueel nader onderzoek en een bredere discussie over de voorstellen, weI
definitieve voorstellen kunnen doen. Mogelijk zou de eventuele commissie ook
in haar beoordeling kunnen betrekken hoe de onderhavige voorstellen zich
verhouden tot de toegang tot het recht op andere terreinen, zodat wordt voorkomen
dat de toegang in perszaken dissoneert. Overigens richten sommige voorstellen
zich tot de rechter, en komen er op neer dat deze slechts een klein stapje verder
zet. Het lijkt mij dat het de rechter vrij staat om het oordeel van een eventuele
commissie niet afte wachten, en het desbetreffende voorstel zelfter hand te nemen.
Het vorenstaande laat uiteraard onverlet dat een oordeel van mij over de
voorstellen toch enige zin kan hebben, maar dan enkel als eerste aanzet voor een
eventuele discussie. Daarom heb ik in hoofdstuk 8 de afzonderlijke voorstellen
wel beoordeeld. Gezien de betrekkelijke waarde van dit oordeel, ben ik echter niet
zover gegaan vervolgens een combinatie van opties te selecteren en deze als geheel
te beoordelen. WeI stip ik een aantal opties aan die naar mijn idee bij uitstek
geschikt lijken om toe te passen.
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Zo lijkt in de eerste plaats veel te zeggen voor de normering van de
immateriele en inkomensschade, en de instelling van een speciale perskamer, die
alle mediazaken in Nederland zou behandelen. Verder zou kunnen worden
overwogen een instituut op te richten dat benadeelden helpt om sommige zaken
collectief bij de rechter aan te brengen. Hierbij valt vooral te denken aan zaken
waarin de preventieve werking van het recht tekort lijkt te schieten, zoals soms
bij schending van geringe belangen en openbaarmakingen door de entertainmentpers. De Hoge Raad zou wellicht meer kunnen bijdragen aan de rechtsvorming
door perszaken integralerte toetsen, en vaker gebruik te maken van overwegingen
ten overvloede en/of het rechtsmiddel cassatie in belang der wet. Wat betreft de
rectificatie lijkt goed een plicht hiertoe ook aan te nemen voor media die
berichtgeving overnemen, zelfs dus wanneer hen niets valt te verwijten. Verder
zouden wat betreft inhoud, plaats en vorm van de rectificatie wellicht zoveel
mogelijk vaste regels kunnen gelden, hetgeen met name zou kunnen stimuleren
dat snelle schikkingen worden bereikt. Tot slot valt te overwegen dat een
benadeelde die extra schade heeft geleden door overgenomen berichtgeving,
hiervoor het persorgaan dat met de primeur kwam aansprakelijk kan houden.
Zoals hierboven al aan de orde is gesteld zou de kosten- en batenverhouding
ook kunnen verbeteren door meer duidelijkheid over wat de media wel mogen,
en wat niet (toerekenbare onrechtmatigheid). In hoeverre mogelijk is deze
duidelijkheid te verschaffen, en - zo ja - hoe de regels dan zouden moeten luiden,
kwam in dit boek slechts zijdelings aan de orde. Het lijkt noodzakelijk deze vraag
nader te onderzoeken. In het kader van een dergelijk onderzoek zou ook aan de
orde kunnen komen ofde vrijheid van de pers zou moeten worden gehandhaafd
op het huidige niveau, dan wel zou moeten worden vergroot ofjuist verkleind.
Overigens zou het doel van het eventuele onderzoek niet zijn het geven van munitie
voor nieuwe wetgeving, maar het verschaffen van aanknopingspunten en inspiratie
aan de persrechter voor zijn uitspraken. Zoals ook nu al het geval is, zou het dus
de rechter zijn die uiteindelijk beslist over de eventuele verduidelijking en het
beschermingsniveau.
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The media fulfil an indispensable role in our society. Therefore they have to be
able to function as free and open-mindedly as possible. However, this freedom
is not absolute. The media are especially bound to respect the interests ofthe
people
on whom they report, for instance their privacy and reputation. Since the media
disclose large amounts of information daily, it seems impossible to prevent
mistakes, even with due observance of the utmost prudence. This is even more
so because news goes round fasternowadays. Moreover competition in the media
market has increased, among otherthings due to the rise of commercial television
and the Internet. This may enlarge the temptation not to conform to the
applicable
standards.
Because there is a risk oferrors it is important that any aggrieved individual
has access to justice. Formally, this is possible, but to what extent is there real
excess to justice? In Chapter 2 of this book, the question is explored whether
individuals injured by the media have effective access to justice. The touchstone
of this study is whether the costs of litigation are in proportion with the benefits.
The conclusion in this chapter is that the injured individual does not benefit much
from the available sanctions. A rectification is often too late and can in fact have
the opposite effect. Compensation for immaterial loss is usually low, while loss
of income is only accepted in few cases. Litigation is relatively expensive, and
sometimes also slow. Due to the imbalance between costs and benefits, it is often
not worthwhile to start a lawsuit, even more so because the injured individual does
not know beforehand whether he or she will win the case, and therefore has to
take a loss - with all the accompanying costs - into account.
The unfavourable balance between costs and benefits has a number ofadverse
consequences, as explained in Chapter 2. First ofall, the damage sustained by the
injured individual are usually not compensated. Furthermore, the legal position
ofthe injured individual is not in balance with the position ofthe media. The injured
individual's (fundamental) right to effective access to the courts is also violated.
The law in this field barely has a preventive effect, because the risk of liability
is small. The development of the law in this field is insufficient: only a small
number of cases come to the court.
From the above, it follows that access to justice in mediacases is inadequate.
In Chapters 3 - 7, a large amount of improvement options are listed. The touchstone
for the question of whether an option is suitable is primarily, whether the option
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effects the costs and benefits analysis in a positive way. The financial and emotional
benefits and burdens ofthe sanctions are discussed, as well as the legal proceedings
and extra-judicial dispute settlement methods.
When taking a decision on the basis of a costs and benefits analysis, the
predictability ofthe chance and extent ofsuccess is of importance too. Therefore

for options that increase the predictability of the legal protection
in this specific field. To this end, it seems appropriate that specialised judges are
more often able to develop the law in this field, either with or without suggestions
from academics or as a result ofconsultation with the parties involved.
Furthermore it seems that, in this field, a more powerful preventive effect
of the law is needed. The question of whether an option that is mainly aimed to
have a preventive effect is appropriate was answered first of all by researching
the extent to which that option triggers a reaction in the event of an infringement.
Furthermore, it seems that prevention is served by more transparent rules, because
they will make iteasier forthe press toknow beforehand what is allowed and what
is not. This transparency could well be stimulated by means that bring out the
I also searched

development of law (see above).
The options are, of course, not only judged by their ability to improve the
legal position ofthe injured individual. The answer tothe question ofwhetherthe
options are possibly too disadvantageous for the media was also of relevance in
this study. Measures that, for example, cause high expenses for the media, may
have an unacceptable chilling effect on the freedom of speech. Whether this was
the case wasjudged bythe starting points ofthe European CourtofHuman Rights
for its test of whether an obstruction of freedom of the press meets with the
requirements ofArt. 10 par. 2 ofthe European Convention ofHuman Rights. These
starting points imply that such measures have to be proportional and, ifavailable,
a less drastic alternative has to be used (subsidiarity). Also, a connection was made
with the more specific case law of the European Court of Human Rights, for
example that news contributing to a social debate needs more protection and that
journalists who conform to the ethics of their profession are also more protected.
In extension ofthe above, the possibility ofendangeringthe functions that the media
have in communication studies was taken into account, such as the functions of

information, criticism, opinion making, expression, integration, mobilisation, and
entertainment.
Sometimes, implementing an option to improve the access to justice in this
field can be atask forthe government. The expense involved was taken into account
as well. Cheaper measures are of course preferable.
Summarising, in Chapters 3 - 7, options are listed that will, on the one hand,
sufficiently improve the legal position ofthe injured individual and, on the other
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hand, interfere with the freedom of press
expensive for the government.

as

little as possible, and will not be too

In Chapter 8, all the options are categorized per part of the problem. Selected
options were combined and tested on the basis of the same criteria, taking into
account the mutual coherence between the options. In Chapter 2, I concluded that
some touchstones are not difficult to measure. Therefore, judging the options was
to some extent speculative, and conclusions are therefor disputable. Moreover,
this study was, in some ways, explorative in character. For example it is necessary
to do more comparative research on punitive damages and the right to reply.
Therefore it is of little use to come to definitive conclusions and proposals at this
stage.

Ifthe governement were to conclude that access to justice in press cases fails
or can be improved, it is recommended that a commission is formed. This
commission suggest definitive proposals, possibly after further research and broader
discussion. Such a commission could perhaps also take into account the access
to justice in other fields, so that dysfunction ofthe acces to justice in press cases
is avoided. Some proposals are addressed to the judge, and have in view that the
judge will take a small step forward. In my opinion the judge can decide to
introduce such a proposal, without waiting for the judgement of the commission.
My opinion about the proposals can nevertheless be of use as a first imput
for discussion. For this reason, the proposals are assessed individually in Chapter
8. Given the relative value ofthis assessment, I have not gone so far as to select
a combination

ofoptions next, and to assess them as a whole. I do, however, point
out a few options that, in my opinion, are extremely suitable.
In the first place, I recommend standardisation ofimmaterial loss and of loss
of income and the establishmentofaspecial Press Division to handle all the press
cases in the Netherlands. In the second place, the establishment of an institution
that helps the injured individuals to take a case collectively to court can be
considered, for instance, cases in which the preventive function ofthe law seems
to have fallen short, for example when minor interests are violated and with
publications by the entertainment press. The Hoge Raad (the Dutch Supreme Court)
could contribute to the development ofthe law by judging press cases integrally
and by clearly stating its considerations and/or by accepting more applications
for the interest of the law (cassatie in belang der wet). As concerns corrective
measures, it is perhaps appropriate to adopt an obligation to recti fy for the media
that copy reports of others, even ifthey cannot be blamed. Further more detailed
rules about the contents, place, and form of the rectification should be aplied as
much as possible, as this could stimulate speedy resolution. Finally there is the
possiblitity for the injured individual to hold the body of the press that was the
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firstto publish an erroneons report liable forthe extradamage sustained as a result

of other media copying reports.
As was already mentioned above, the balance between costs and benefits
could also be improved by creating more clarity on the rules about what the media
may and may not do (toerekenbaar onrechtmatig handelen).The extent to which
it is possible to give this clarity, and - if so - what the nature ofthe relevant rules
should be, was only discussed indirectly. It seems necessary to research this issue
in more depth. Within the framework of such study, the question of whether
freedom of press should be maintained at the present level or should be increased
or reduced should be explored, too. Moreover, the aim of this study should not
be to supply ammunition for new legislation, but to provide starting points and
inspiration to the judges dealing with press cases. As already the case, it would
eventually be the judge who decides abouttransparancy and the level ofprotection.
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