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Regelgeving en beleid
De wijziging van het Wetboek van Strafvordering in ver-
band met bronbescherming in strafzaken is hier al eerder 
aan de orde gekomen (KwartaalSignaal 133, p. 7655-7656, 
KwartaalSignaal 134, p. 7733-7734 en KwartaalSig-
naal 135, p. 7806). De afgelopen tijd zijn amendementen 
voorgesteld om te verduidelijken wie als ‘bron’ wordt 
beschouwd respectievelijk wie beroep kan doen op bron-
bescherming in de zin van artikel 218a Sv. Ten eerste zou 
‘bron’ niet beperkt moeten zijn tot bronnen die expliciet 
als voorwaarde hebben gesteld dat de verstrekking van 
de gegevens niet tot hen herleid kan worden (Kamer-
stukken II 2014/15, 34032, 12). Anders zouden bronnen 
die de gegevens op meer impliciete vertrouwelijke wijze 
aan journalisten hebben verstrekt of bronnen waarvan 
journalisten wisten of konden weten dat zij vertrouwelijk-
heid wensen, buiten de reikwijdte vallen. Ten tweede zou 
de bescherming ingeroepen moeten kunnen worden door 
journalisten en publicisten as such, ook buiten ‘het kader 
van nieuwsgaring’. Deze limitering is nu toegevoegd aan 
de term ‘publicist’. Als dit vervalt, zou de bronbescherming 
ook zien op publicisten die schrijven over politieke en ac-
tuele kwesties buiten nieuwsgaring om, zoals wetenschap-
pers en ngo-medewerkers. Als de term ‘publicist’ zo wordt 
begrepen, zou de toevoeging van nieuwsgaring verwarrend 
en onlogisch zijn (Kamerstukken II 2014/15, 34032, 10).

Dan een aantal korte onderwerpen. Ten eerste heeft 
Nederland een verdrag gesloten met Zuid-Afrika over 
audiovisuele coproductie (Trb. 2016, 72). Dit moet de sa-
menwerking in de audiovisuele sector bevorderen, even-
als culturele en economische uitwisseling. In Nederland 
gaat het Nederlands Filmfonds het verdrag toepassen. 
Bepalingen zien o.a. op aanwijzing van de coproducties 
als nationale audiovisuele werken, de verdeling van het 
budget over de respectievelijke coproducenten, de invulling 
van de artistieke en technische functies in een gecoprodu-
ceerd audiovisueel werk, de aanwijzing van filmlocaties en 
de taal waarin soundtracks worden uitgevoerd. 

Ten tweede wordt het Besluit aanwijzing stichting 
Regionale Publieke Omroep (RPO) uitgelicht (Stcrt. 2016, 
28443). De aanwijzing vloeit voort uit de recente wijziging 
van de Mediawet. De stichting is ‘het samenwerkings- en 
coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke 
mediaopdracht op regionaal niveau’ (art. 2.60a). Tegen 
de achtergrond van een afnemend bereik, verouderd 
publiek en zorgelijke financiële gesteldheid van de regio-
nale nieuwsvoorziening, moet de stichting bijdragen aan 
herstructurering van de regionale publieke omroep. De re-
gering wil in drie stappen een ‘slagvaardige en efficiëntere 
regionale publieke omroep’ realiseren. Na het verplaatsen 
van de financiële verantwoordelijkheid voor de regionale 
omroep naar het Rijk is de aanwijzing van de stichting 
RPO de tweede stap. Een overkoepelend begrotings- en 
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verantwoordingsproces en een concessiebeleidsplan moe-
ten bijdragen aan de slagvaardigheid. In dit proces zal een 
wetsvoorstel tot modernisering van de regionale publieke 
omroep de volgende stap zijn. 

Ten derde speelt modernisering ook in de bibliotheek-
sector: net als vorig jaar heeft de Koninklijke Bibliotheek 
(KB) in juli jl. subsidie toegekend aan tien innovatieve 
projecten als stimulans voor de sector (Stcrt. 2016, 20868). 
Zoals de KB aangeeft in de Innovatieagenda, is die 
vernieuwing nodig vanwege ontwikkelingen in ‘media en 
informatie (zoekmachines, gratis content op het internet, 
mobiele devices)’ (zie www.kb.nl). Bibliotheken willen een 
rol blijven spelen in die informatie-overvloed vanuit waar-
den als onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toeganke-
lijkheid en pluriformiteit. Een rode draad in de projecten 
die daaraan een bijdrage beogen te leveren zijn digitale 
vaardigheden en de omgang met nieuwe technologieën: 
denk aan een ‘hackerroom’ voor kinderen en jongeren, 
een robot in de bibliotheek, connecties tussen YouTube en 
bibliotheekwebsites, en een service die de gebruiker bij 
binnenkomst in de bibliotheek attendeert op gedicht dat 
vervolgens op de telefoon gelezen kan worden.

Ook op Europees niveau vraagt het veranderende me-
dialandschap om aanpassingen in het beleid. Zo heeft de 
Europese Commissie op 25 mei jl. het plan gepubliceerd 
om de Richtlijn audiovisuele mediadiensten (2010/13) te 
actualiseren als onderdeel van de ‘strategie voor de digi-
tale eengemaakte markt’ (zie het persbericht: IP/16/1873 
en het voorstel: COM/2016/0287 final). Televisie en inter-
netdiensten convergeren, maar nu gelden verschillende 
voorschriften voor televisieomroepdiensten, aanbieders 
van video on demand (zoals Netflix) en videoplatforms (zo-
als Youtube). Een van de wijzigingen beoogt de spel regels 
voor de traditionele en nieuwe spelers evenwichtiger te 
maken, o.a. wat betreft de bescherming van minder jarigen. 
Televisieomroepen moeten verder vrijer kunnen bepalen 
wanneer zij reclame uitzenden, aangezien kijkers online 
ook kunnen kiezen voor aanbod zonder reclame. Andere 
doelstellingen zijn het stimuleren van culturele diversi-
teit en Europese producties en de onafhankelijkheid van 
mediatoezichthouders in de lidstaten. Hiermee wil de 
Commissie een klimaat scheppen waarin online platforms 
kunnen blijven groeien, vooral gezien hun rol in toegang 
tot informatie. Daar horen ook verantwoordelijkheden bij: 
zo werkt de Commissie met een aantal grote platforms 
aan een gedragscode voor de bestrijding van haatzaaiende 
uitlatingen op internet. De Commissie zal binnenkort met 
nadere richtsnoeren en aanwijzingen voor de lidstaten 
komen. 

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa 
heeft op 13 april jl. een aanbeveling aangenomen ‘on the 
protection of journalism and safety of journalists and 
other media actors’ (CM/Rec(2016)4). Aanleiding is een 
‘alarmerende’ en ‘onacceptabele’ toename in geweld tegen 
journalisten (vanwege hun onderzoeksactiviteiten om mis-
standen aan de kaak te stellen) en niet-traditionele media-
actoren (die een vergelijkbare waakhondfunctie vervullen). 
De aanbeveling onderstreept dat zulk geweld een ‘chilling 

effect’ heeft op die functie, de vrijheid van meningsuiting 
(art. 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, 
EVRM), en het publiek debat in een democratische sa-
menleving. Omdat staten vaak niet adequaat reageren en 
daardoor een situatie van straffeloosheid ontstaat, roept 
de (niet-bindende) aanbeveling op om, zowel nationaal als 
internationaal, de veiligheid van journalisten en andere 
media-actoren te versterken. Staten hebben in dat opzicht 
positieve verplichtingen. Niet alleen moeten ze bestaande 
standaarden beter naleven; de aanbeveling adviseert ook 
dat staten:
1 de richtlijnen uit de aanbeveling implementeren (be-

langrijke principes daarbij zijn o.a. vrijheid van me-
ningsuiting, veiligheid en bescherming), die onderver-
deeld zijn in vier pijlers (preventie, protectie, prosecutie 
en promotie van informatie, educatie en bewustma-
king); 

2 relevante nationale wetten evalueren en zo nodig her-
zien; en

3 de doelen van de aanbeveling op nationaal niveau bevor-
deren in samenwerking met alle belanghebbenden. 

Opvallend is het voorbehoud van Rusland, dat naleving 
van de aanbeveling niet garandeert voor zover deze ver-
wijst naar andere media-actoren.

Het belang van deze aanbeveling over de bescher-
ming van journalisten wordt nog eens benadrukt door 
de gebeurtenissen in de nasleep van de couppoging in 
Turkije op 15 juli jl. De noodtoestand werd uitgeroepen 
en op grond daarvan heeft de staat meerdere ‘emergency 
decrees’ uitgevaardigd die de autoriteiten ruime be-
voegdheden toekennen. Dat heeft ten eerste geleid tot de 
sluiting van verenigingen, universiteiten en dergelijke. De 
Commissaris voor de Mensenrechten (Raad van Europa) 
heeft zijn zorgen geuit over de verenigbaarheid van deze 
maatregelen met het EVRM. Hij pleit voor constructieve 
dialoog om toekomstige mensenrechtenschendingen in het 
land te voorkomen. Ten tweede zijn 131 Turkse media-
outlets opgeheven (televisie- en radiokanalen, kranten, 
tijdschriften, etc.). Dit is een van de meldingen op het 
internetplatform ter bescherming en versterking van de 
veiligheid en vrijheid van journalisten die zijn binnenge-
komen in de weken na de mislukte staatsgreep (zie over 
het platform o.a. KwartaalSignaal 138, p. 8012). Ook zijn 
arrestaties van journalisten in Turkije gerapporteerd, die 
een ‘chilling effect’ hebben op de mediavrijheid (zie voor 
meer informatie: www.coe.int).

In de lijn van dit internetplatform is het ten slotte 
vermeldenswaardig dat het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC) aan de vooravond van de Olympische Spe-
len in Rio een web-based reporting tool heeft gelanceerd. 
Journalisten en media-afgevaardigden die verslag doen 
van het sportevenement kunnen hier terecht met klach-
ten als zij menen dat hun persvrijheid in deze context 
is geschonden. De tool moet er aan bijdragen dat jour-
nalisten in volledige vrijheid kunnen berichten over de 
organisatie en omstandigheden van de Spelen (zie www.
olympic.org).
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Rechtspraak
Mediarechtzaken betreffen vaak een botsing van privacy 
en uitingsvrijheid. Ook de uitingsvorm valt daaronder; in 
het geval van De Doofpotgeneraal ging het bijvoorbeeld 
om een ‘autobiografische roman’ (Hof Den Haag 12 april 
2016, ECLI: NL: GHDHA: 2016: 870, IEF 15856). Met het 
boek, dat zich eind jaren negentig afspeelt, wil de auteur 
diverse maatschappelijke misstanden aan de kaak stellen. 
Zo stelt de auteur, in de bewoordingen van de rechter, dat 
het ministerie van Defensie sollicitanten voor het Korps 
Mariniers stelselmatig zou afwijzen op grond van homo-
seksualiteit, en dat het Srebrenica-fotorolletje van een 
Dutchbatmilitair bewust zou zijn achtergehouden door de 
Militaire Inlichtingendienst (MID). Een oud-medewerkster 
van de MID die in het verhaal wordt opgevoerd stelt dat 
zij in haar ‘eer en goede naam’ is aangetast door de manier 
waarop dat gebeurt (o.a. aangeduid als ‘babbelzieke spion’ 
en vermeld met haar hele naam). Eerder had de kort-
gedingrechter een verbod op herdruk toegewezen, maar 
het hof vernietigt dat vonnis: de auteur had al toegezegd 
om de oud-medewerkster in toekomstige uitgaven met een 
fictieve naam aan te duiden, en de bijdrage aan een debat 
van maatschappelijk belang weegt in dit geval zwaar. 

In de Europese rechtspraak was er eveneens aandacht 
voor boeken en specifieker, voor e-books. Eerder signaleer-
den we het proefproces rond e-lending, waarin de Haagse 
rechter vragen van uitleg besloot te stellen aan het Hof 
van Justitie over de reikwijdte van het leenrecht (Kwar-
taalSignaal 133, p. 7656). En nu is er dus de conclusie van 
advocaat-generaal Szpunar (16 juni 2016, zaak C-174/15, 
VOB v. Stichting Leenrecht). Als het aan de A-G ligt, zou 
het bestaande leenrechtregime uit Richtlijn 2006/115 
van toepassing moeten zijn op e-books als ‘functioneel 
equivalent’ van traditionele uitlening – ook hierbij wil 
een gebruiker kennisnemen van de inhoud van een werk 
zonder het zelf aan te schaffen. Op die manier kunnen 
bibliotheken hun ‘rol [...] op het gebied van de cultuurver-
spreiding’ blijven vervullen in een ‘moderne samenleving’. 
Daarom pleit hij voor een ‘dynamische’ uitlegging van de 
bepalingen uit de richtlijn die aansluit bij technologische 
ontwikkelingen. Dit is volgens hem niet strijdig met de 
tekst en het doel van de richtlijn. De doelstelling van het 
auteursrecht om auteursbelangen te beschermen zou 
volgens de A-G ook beter gediend zijn als de uitleenexcep-
tie digitale boeken zou omvatten; zij krijgen dan immers 
een vergoeding. Bij de A-G’s conclusie moet wel worden 
opgemerkt dat deze specifiek betrekking heeft op het one 
copy one user-model dat centraal staat in deze zaak. De 
conclusie is niet bindend, maar wel gezaghebbend. Wat de 
uiteindelijke uitspraak van het Hof later dit jaar ook zal 
zijn, deze zal in elk geval gevolgen (moeten) hebben voor 
het Nederlandse bibliotheekbeleid.
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