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Regelgeving en beleid
Op nationaal beleidsniveau wordt hier ten eerste aan
dacht geschonken aan de stimulering van innovatie en 
vernieuwing in de journalistiek. Tussen 2010 en 2014 
bracht het Stimuleringsfonds voor de journalistiek de 
Tijdelijke sub sidieregeling Persinnovatie ten uitvoer 
op basis van artikel 8.3 Mediawet 2008. In 2010 stelde 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 8 
miljoen beschikbaar via het Stimuleringsfonds voor inno
vatieprojecten binnen de pers. Voor 2016 zijn geen extra 
middelen beschikbaar gesteld voor dergelijke projecten. 
In plaats daarvan wil de staatssecretaris dat het fonds 
haar koers en werkwijze ter stimulatie van innovatie in 
de journalis tiek voortzet vanuit middelen die op regu
liere wijze beschikbaar zijn gesteld. De huidige Tijdelijke 
subsidie regeling Journalistieke Innovatie op basis van 
artikel 8.15a Mediawet 2008 is een voortzetting van de 
‘oude’ Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie, maar de 
vorm is aangepast aan de huidige situatie (Toelichting bij 
de Regeling van het Stimulerings fonds voor de Journalis
tiek van 24 augustus 2016, nr. 26108, tot vaststelling van 
een tijdelijke subsidie regeling journalistieke innovatie 
ronde 12 2016, Stcrt. 2016, 45630). In 2012 is daar de Tij
delijke subsidieregeling voor Vernieuwende Journalistiek 
bijgekomen. Deze opereert onder de naam The Challenge: 
Re inventing Journalism. Waar de Tijdelijke subsidie
regeling Persinnovatie met name betrekking heeft op 
projecten van gevestigde mediapartijen is The Challenge 
bedoeld voor vernieuwing in de totstandkoming van jour
nalistieke producten en diensten van mediastartups. De 
regeling die in 2017 wordt uitgevoerd is de derde editie 
van The Chal lenge (Toelichting bij de Regeling van het 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek van 5 september 
2016 nr. 26130, tot vaststelling van een Tijdelijke subsi
dieregeling voor vernieuwende journalistiek 2017 (The 
Challenge), Stcrt. 2016, 49893). Voor beide regelingen geldt 
dat versterking en vernieuwing van de journalistiek in Ne
derland het uitgangspunt voor de subsidieverstrekking is. 
Beoordeling van de projectideeën, projectplannen en uit
eindelijke aanvragen geschiedt op basis van drie punten: 
bijdrage aan journalistieke functies, innovatief karakter 
en haalbaarheid (art. 3 lid 4 en art. 7 lid 1 van de tijdelijke 
subsidieregeling Journalistieke Innovatie en art. 2 lid 4 en 
art. 7 lid 1 sub a van The Challengeregeling).

Het Stimuleringsfonds stelt op basis van artikel 8.15 
Mediawet 2008 ook subsidies beschikbaar voor het doen 
van onderzoek ten behoeve van de bedrijfstak als geheel. 
Stichting Free Press Unlimited heeft op 17 mei 2016 
bijvoorbeeld een subsidiebijdrage gekregen voor onder
zoek naar verbetering van het klokkenluidersplatform 
Publeaks. Dit digitale platform, gestart in september 2013, 
voorziet in veilige communicatie tussen klokkenluiders 
en de media in Nederland. Met op het moment 24 aange

sloten Nederlandse uitgevers beoogt het communicatie 
tussen media en publiek te versterken. Het onderzoek 
moet gebruiksgemak en toegankelijkheid van het platform 
verbeteren voor zowel journalisten als hun bronnen. Uit
eindelijk moet dit leiden tot meer kwantiteit en kwaliteit 
van binnenkomende tips, meer publicaties en versterking 
van de Nederlandse journalistiek (Stcrt. 2016, 41812).

Op het gebied van de toekomst van het mediabeleid 
is er te doen geweest over de procedure van benoeming 
van de raad van toezicht van de NPO. Met name de 
onafhankelijk heid en transparantie van de benoeming 
en procedure zijn onderwerp geweest van kritiek. Over 
de zomer heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cul
tuur en Wetenschap zijn besluit op het Wobverzoek met 
betrekking tot informatie over de benoeming in twee delen 
openbaar gemaakt (Kamerstukken II 2015/16, 32827, 86 en 
89). Op basis van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur 
kan eenieder een verzoek om informatie neergelegd in do
cumenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot 
een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van 
een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

Op basis van weigeringsgronden uit de Wob heeft de 
staatssecretaris besloten bepaalde informatie niet of deels 
openbaar te maken. Zo ziet de staatssecretaris op basis 
van artikel 11 lid 1 Wob bijvoorbeeld af van openbaring 
van informatie uit interne beraadstukken die persoon
lijke beleidsopvattingen weergeven. Deze beperking op de 
informatieverplichting moet garanderen dat ambtenaren 
en externen bij intern beraad vrijelijk en openhartig kun
nen communiceren. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn: 
‘meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies 
met de daartoe aangevoerde argumenten’. Ook maakt de 
staatssecretaris geen ontvangen sollicitaties, lijsten met 
kandidaten en persoonlijke aantekeningen van de leden 
van de sollicitatiecommissie en het secretariaat openbaar. 
Volgens hem zou dit leiden tot onevenredige benadeling 
van de personen die de informatie betreft en weegt dit be
lang zwaarder dan het openbaarheidsbelang. Stukken met 
persoonsgegevens worden op basis van artikel 10 lid 2 sub 
e Wob deels geopenbaard, namelijk met verwijdering van 
de persoonsgegevens. Hierbij vindt een afweging plaats 
tussen het belang van eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer en het algemeen publiek belang bij goed en 
democratisch bestuur, waarbij volgens de staatssecretaris 
in dit geval het eerste belang zwaarder moet wegen. Wat 
de staatssecretaris verder wel (deels) openbaar maakt, 
zijn voorbeeldinterviewvragen aan kandidaten, bespreek
punten en mailcorrespondentie. 

Op Europees niveau signaleerden we eerder de aan
beveling van het Comité van Ministers van de Raad van 
Europa ‘on the protection of journalism and safety of 
journalists and other media actors’ (KwartaalSignaal 140, 
p. 8151 (AAK20168150)). Vermeldenswaardig is dan ook 
dat, op internationaal niveau, de Mensenrechtenraad van 
de Verenigde Naties eind september een resolutie heeft 
aangenomen over deze problematiek (zie www.coe.int). Een 
kernonderwerp in de ‘baanbrekende’ resolutie over de vei
ligheid van journalisten is het tegengaan van straffeloos
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heid met betrekking tot aanvallen op journalisten: Staten 
moeten zorgen voor een veilige en stimulerende omgeving 
voor journalisten om hun werk zonder belemmeringen 
te kunnen uitvoeren. Het belang hiervan wordt nog eens 
onderstreept door de recentste alerts op het internetplat
form ter bescherming en versterking van de veiligheid en 
vrijheid van journalisten (een initiatief van de secretaris
generaal van de Raad van Europa in samenwerking met 
journalistenorganisaties). Die vragen o.a. aandacht voor 
de moord op de Russische onderzoeksjournaliste Anna 
Politkovskaya die tien jaar geleden plaatsvond. Ondanks 
diverse veroordelingen in die zaak is het daadwerkelijke 
brein achter de moord een decennium na dato nog niet op
gespoord en berecht (zie over het platform o.a. Kwartaal
Signaal 138, p. 8012 (AAK20168012)).

Binnen de EU heeft de Europese Commissie eveneens in 
september plannen gepubliceerd voor de aanpassing van 
het auteursrecht aan de realiteit van de digital single mar
ket (zie o.a. Voorstel voor een Richtlijn [...] inzake auteurs
rechten in de digitale eengemaakte markt, Brussel, 14 
september 2016, COM(2016)593 final, en Voorstel voor een 
Verordening [...] tot vaststelling van voorschriften inzake 
de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die 
van toepassing zijn op bepaalde onlineuitzendingen van 
omroeporganisaties en doorgifte van televisie en radio
programma’s, Brussel, 14 september 2016, COM(2016)594 
final). De voorstellen zijn gedaan tegen de achtergrond van 
digitale technologieën, waardoor muziek, films, tv, radio, 
boeken en de pers op nieuwe manieren worden gecreëerd, 
verspreid en verkregen. De relevantie voor het mediarecht 
ligt bijvoorbeeld in de doelstellingen van de Europese Com
missie om culturele diversiteit en beschikbaarheid van 
online content (met name televisie en radioprogramma’s) 
te bevorderen en de regels voor alle online actoren te ver
duidelijken. Daarbij beoogt de Commissie een balans tus
sen de bescherming van creatoren en de culturele industrie 
enerzijds, en toegang tot cultuur, kennis en onderwijs voor 
burgers, ook grensoverschrijdend. Een ander nieuw (en 
niet onbekritiseerd) aspect in dit opzicht is het voorstel 
voor een naburig recht voor ‘persuitgevers’, gezien hun rol 
in een pluralistische samenleving en democratisch debat. 
Te midden van de opkomst van nieuwsaggregatoren en 
social media krijgen zij hierdoor een eigen recht om licen
tieovereenkomsten te sluiten met online service providers, 
zaken aan te spannen wegens auteursrecht inbreuk, etc.

Rechtspraak
De nationale rechtspraak heeft zich de afgelopen maan
den beziggehouden met uitingen op diverse sociale media, 
zoals Twitter, WhatsApp en Facebook. Steeds draait het 
om de vraag of de uitlating in kwestie onrechtmatig is, 
of dat een geslaagd beroep op de vrijheid van meningsui
ting kan worden gedaan. Hoewel elke uitspraak afhangt 
van de omstandigheden van het geval, zijn er een paar 
terugkerende factoren die de rechter meeweegt, waaron
der het bereik van een publicatie. Zo had een Heerlens 
politicus een ambtenaar in functie (te weten: een of

ficier van justitie) beledigd via een tweet door haar te 
vergelijken met een ‘kampbeul’. Volgens de rechter was 
die belediging ‘in het openbaar’ geuit, namelijk op een 
‘een sociaal netwerk met een groot publieksbereik’ waar 
berichten snel verder kunnen worden verspreid. Ondanks 
dat de tweet afkomstig was van een politicus, werd deze 
niet gezien als een constructieve bijdrage aan een publiek 
debat. Het beroep op de vrijheid van meningsuiting ging 
niet op en de twitteraar werd veroordeeld tot een boete 
(Rb. Limburg 22 augustus 2016, ECLI: NL: RBLIM: 2016: 
7288). Een tweede zaak ging daarentegen om een besloten 
(zij het omvangrijke) WhatsAppgroep van (Turkse) ouders 
van schoolgaande kinderen, waarin zij de school o.a. in 
verband brachten met ‘landverraders en terroristen’. Toch 
wees de kortgedingrechter het verbod daarop toe: derge
lijke uitlatingen waren onrechtmatig. Wel toegestaan 
was bijvoorbeeld ‘Gülenschool’. Middels het verbod kon 
schadelijke beeldvorming voor de school worden beperkt, 
maar rectificatie werd geweigerd omdat de uitlatingen niet 
publiek waren (Vzr. Rb. NoordHolland 19 september 2016, 
ECLI: NL: RBNHO: 2016: 7720). Een derde zaak betreft een 
tussenvorm: de Arubaanse rechter kwalificeerde Facebook 
als een ‘betrekkelijk openbaar medium’ (Gerecht in Eerste 
Aanleg van Aruba 19 augustus 2016, ECLI: NL: OGEAA: 
2016: 510). Dat gebeurde in een arbeidsgeschil: een post 
met grof taalgebruik over een leidinggevende had ge
leid tot ontslag op staande voet. De rechter stelde dat de 
betreffende opmerkingen ‘ruim’ buiten de uitingsvrijheid 
vielen, nu dat recht niet kon worden ingezet om ‘onbelem
merd met schuttingtaal over collega’s op social media te 
spreken’. Vanwege de negatieve impact op het imago van 
het bedrijf bleef het ontslag in stand. 

Een recente zaak van het Europese Hof van Justitie 
ging ook over de toelaatbaarheid van een uiting op inter
net. Het betrof de volgende variant: GeenStijl had een 
hyper link geplaatst naar foto’s die een andere site zonder 
toestemming van Playboy online had gezet. De recht
hebbende, Playboy, had deze foto’s nog niet zelf gepubli
ceerd. Is dit een auteursrechtelijke ‘mededeling aan het 
publiek’? Volgens het Hof moet voor de onrechtmatig
heidsvraag worden beoordeeld of de links al dan niet met 
winstoogmerk zijn verstrekt. Zo niet, dan is het volgende 
criterium dat de persoon in kwestie geen kennis had of 
kon hebben van het illegale karakter van de publicatie; 
zo wel, dan wordt die kennis vermoed (HvJ EU 8 septem
ber 2016, C160/15, ECLI: EU: C: 2016: 644, GS Media BV 
t. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises 
International Inc., Britt Geertruida Dekker). De uitspraak 
is kritisch ontvangen vanwege de rechtsonzekerheid die de 
uitleg van het Hof oproept, en de mogelijke gevolgen voor 
de vrijheid van meningsuiting (zie o.a.de bijdrage van Van 
Eechoud en Poort in het literatuuroverzicht hieronder).

Een traditioneler medium stond ten slotte centraal in 
een uitspraak van de andere Europese rechter, het EHRM. 
De Poolse opiniemaker Ziembiński was eigenaar, hoofd
redacteur en journalist bij een lokaal weekblad. In 2005 
publiceerde hij daarin over economische plannen voor de 
regio, zoals het ontwikkelen van een kwartelboerderij ter 
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bestrijding van de werkloosheid. Hij bekritiseerde dit, 
maar noemde geen namen. Toch waren de betrokkenen 
herkenbaar vanwege de context van de publicatie, en de 
plaatselijke burgemeester spande een zaak aan. Als gevolg 
werd Ziembiński in 2006 veroordeeld wegens belediging, 
volgens de Poolse rechter geuit ‘via een massamedium’. 
Dat vocht de opiniemaker aan voor het EHRM, dat uitein
delijk concludeerde tot schending van artikel 10 EVRM 
(vrijheid van meningsuiting). Voor het Hof woog zwaar dat 
de uiting bijdroeg aan een publiek debat. Daarbij her
haalde het dat de grenzen van acceptabele kritiek ruimer 
zijn als het gaat over politici. Verder had de uitspraak van 
de nationale rechter het satirische en ironische karakter 
van de gebruikte bewoordingen (waaronder ‘dumbskull’ 
en ‘dimwitted official’) moeten meenemen, waarbij een 
zekere mate van overdrijving of zelfs provocatie is toege
staan (EHRM 5 juli 2016, 1799/07, ECLI: CE: ECHR: 2016: 
0705JUD000179907 (Ziembiński t. Polen, nr. 2). 
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