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Samenvatting 
 
In het digitale tijdperk zijn de traditionele, professionele media opnieuw op zoek naar hun 
bestaansrecht. Een focus op betrouwbaarheid van berichtgeving kan daarbij een weg zijn: 
feitelijke juistheid als ‘unique selling point’ in het (sociale) mediagewoel. Tegelijkertijd 
verwachten lezers, kijkers en internetgebruikers meer dan ooit dat de verslaggeving accuraat 
is. En áls de berichtgeving niet deugt, willen ze kunnen opkomen tegen fouten in de media, 
zeker als die op henzelf betrekking hebben.  
Deze studie analyseert de vier traditionele correctie-instrumenten in de Nederlandse 
journalistiek: de journalist aanspreken, bij een ombudsman aan de bel trekken, een klacht 
indienen bij de Raad voor de Journalistiek en een gang naar de rechter. Deze blijken van 
waarde, maar tegelijkertijd kennen ze forse beperkingen. Zeker tussen de Raad en de rechter 
gaapt een gat: een snel, goedkoop en effectief instrument om een tegengeluid te laten horen, 
ontbreekt. 
Een recht van antwoord, zoals dat in andere Europese landen al meer dan een eeuw staande 
praktijk is, zou zo’n instrument kunnen zijn, ware het niet dat in Nederland in het verleden 
meerdere voorstellen voor introductie zijn afgeschoten uit vrees voor aantasting van de 
persvrijheid en de autonomie van de journalistiek. 
Europese regelgeving, van zowel de Europese Unie als de Raad van Europa, heeft het 
onderwerp echter weer in de schijnwerpers gezet, versterkt door recente jurisprudentie van het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Daarbij is ook het maatschappelijk kader de 
afgelopen decennia ingrijpend veranderd. 
Een blik op de Belgische en Duitse wetgeving, de jurisprudentie en niet in de laatste plaats de 
praktijkervaringen daar leert dat het recht van antwoord een zinvol instrument is. 
Tegelijkertijd laat die praktijk, waarvoor vertegenwoordigers van zes Belgische en vijf Duitse 
media zijn bevraagd, zien dat implementatie van het recht van antwoord, althans in België en 
Duitsland, valkuilen kent.  
Daaromheen laverend komt deze studie tot een model met bouwstenen voor een Nederlands 
recht van antwoord. Vervolgens wordt dit model, en onderliggende analyse, getoetst bij zes 
vertegenwoordigers van mediaproducenten en vijf advocaten die geregeld ‘media-
gelaedeerden’ bijstaan. Hun oordeel leidt tot kanttekeningen bij de bepleite introductie van 
het nieuwe correctie-instrument, maar biedt tegelijkertijd onderbouwing voor een ‘relatief’ 
dan wel een ‘vrijwillig’ recht van antwoord in de Nederlandse mediapraktijk, waar zowel 
betrokken mediaconsumenten als professionele journalisten baat bij hebben. 
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Abstract 
 
In our digital age the traditional, professional media have to reinvent themselves. A focus on 
reliability in reporting might be a key: trustworthiness can be a unique selling point in the 
current whirlpool of (social) media. At the same time is the critical, assertive audience 
counting on reliable reporting. More than ever, they demand that mistakes in the news are 
corrected, especially if it concerns themselves. 
This thesis analyses the four traditional instruments Dutch media-users can avail of to have 
errors rectified: approaching the journalist involved, contacting an ombudsman, filing a 
complaint with the Press Council and going to the courts. As it turns out, all four are useful, 
but at the same time each has its own weaknesses. Especially between the Press Council and 
the courts appears to be a gap. A speedy, affordable instrument to voice one’s objection 
against certain statements in the media is missing. 
A right of reply, as is common in some other European countries, might be such an 
instrument. However, it was already proposed twice in the Dutch parliament, but both times it 
was quickly shoved out of the door because it was believed to harm the freedom of the press 
and the autonomy of professional journalists. 
European regulation, both by the European Union and the Council of Europe, and recent 
judgments by the European Court of Human Rights, put the issue back in the spotlight, while 
also the social climate has been changing in favor of introduction of the right of reply. 
A study of the legislation, case law and practice of the right of reply in neighboring Belgium 
and Germany reveals that this right might be a useful instrument, although the practice, for 
which representatives of six Belgium and five German media were consulted, also reveals its 
pitfalls.  
Based on the developing European legal context and the German and Belgium experiences, 
this study introduces a model, with ‘building blocks’, for a Dutch right of reply. This model, 
and its underlying analysis, is being put to the test by having it reviewed by six stakeholders 
in the Dutch media and five lawyers who on a regular basis, have been representing ‘media-
victims’.  
They make quite a number of critical remarks regarding the proposed new instrument, but on 
the other hand, their comments give rise to the suggestion of a ‘relative’ or ‘voluntary’ right 
of reply, which would benefit both media-users and journalists in the Netherlands. 
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1 Inleiding 
 
Was enkele decennia terug verslaggever-zijn nog een vak waarvoor je (enigszins) moest 
hebben doorgeleerd, tegenwoordig kan iedereen het laatste nieuws melden.1 In het digitale 
tijdperk, waarin een groot deel van de bevolking 24/7 online is en waar sociale media zo 
indringend aanwezig zijn dat Facebooken bijna een Nederlands werkwoord is geworden, 
hebben de professionele media hun traditionele communicatie-rol grotendeels verloren. 
Weinig is er meer over van het concept dat zij een exclusief ‘venster op de wereld’ zijn dat 
burgers een, kritische, toegang verschaft tot de belangrijke zaken des levens.2  
Ook omgekeerd zien maatschappelijke instituties de media al lang niet meer als het unieke 
kanaal om de burger te bereiken. Burgers en instituties kunnen dat onderling communiceren 
prima zelf.  
Professionele media moeten op zoek naar hun resterende bestaansrecht in deze 
communicatiedynamiek. Wat is de meerwaarde van professionele journalistiek anno 2018?  
Een van de mogelijke strategieën om uit te stijgen boven het sociale-mediarumoer is een 
focus op betrouwbaarheid van berichtgeving.3 
Tegelijkertijd hechten ook lezers, kijkers en andere mediagebruikers belang aan deugdelijke 
verslaggeving. Zeker als ze zelf lijdend voorwerp zijn. De urgentie daarvan is alleen maar 
toegenomen door de komst van het internet. Juist op de elektronische snelweg verspreidt een 
foutje zich razendsnel.4 En Google vergeet alleen bij hoge uitzondering.  
In de groeiende roep om correcte berichtgeving en adequate bescherming van naam, faam en 
privacy vinden kritische consumenten steun in nationale wetgeving, maar bovenal stelt de 
Europese wetgever steeds meer paal en perk. 
 
Deze studie beschouwt de verschillende mogelijkheden die burgers hebben om fouten in 
berichtgeving te corrigeren. De conclusie dat de bestaande correctie-middelen zinvol zijn, ligt 
voor de hand. Maar één instrument ontbreekt in Nederland: een recht van antwoord.5 Dat leidt 
tot de centrale onderzoeksvraag in deze masterscriptie: 
 
Hoe kan een Nederlands recht van antwoord concreet worden geconstrueerd opdat het voor 
mediaconsumenten een effectief en voor mediaproducenten een hanteerbaar instrument vormt 
ter vergroting van de betrouwbaarheid van de media in het digitale tijdperk, gegeven de 
Europese context, ervaringen in België en Duitsland en reflecties van Nederlandse 
stakeholders? 
 
Voor de beantwoording van deze vraag stelt deze studie de volgende deelvragen: 
 
1 Welke instrumenten hebben Nederlandse lezers, kijkers en internetgebruikers nu reeds om 
onjuistheden in mediaberichtgeving verbeterd te krijgen? 
 
2 Is invoering van een recht van antwoord nuttig dan wel noodzakelijk als een aanvulling op 

                                                
1 Auteur was zelf tot 2017 journalist en journalistiek manager bij diverse media. 
2 Beeldspraak gebaseerd op Couldry, European Journal of Communication 2009, p. 440. 
3 Drok 2014, p. 12; White 2015; Kovach & Rosenstiel 2003, p. 48, 70-93; Schudson, 
Daedulus 2013, p. 167-173. 
4 Dommering e.a., p. viii.	
5 In navolging van Voorhoof & Valcke (2014) gebruikt deze studie ‘recht van antwoord’ in 
plaats van synoniemen als ‘recht op antwoord’, ‘recht tot antwoord’, ‘recht van weerwoord’ 
of ‘recht van wederwoord’. Essentieel is dat het gaat om een recht om een antwoord te geven. 
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deze corrigerende instrumenten? 
 
3 Welke actuele Europese juridische basis heeft dit recht van antwoord? 
 
4 Hoe krijgt zo’n recht van antwoord invulling in België en Duitsland? 
 
5 Hoe laten deze Belgische en Duitse ervaringen zich, tegen de achtergrond van het Europese 
kader, vertalen in een model voor de Nederlandse media dat zowel effectief is voor 
mediaconsumenten als hanteerbaar voor media-producenten?6 
 
2 Methodologie  
 
Methodologisch hanteert dit onderzoek een extern perspectief. De onderzoeker bekijkt 
nadrukkelijk van buiten het rechtssysteem hoe dit functioneert. Uiteindelijk beoogt deze 
studie een voorstel te presenteren hoe het recht zou moeten functioneren ten gunste van 
directbetrokkenen, ‘slachtoffers’ van de media, en indirect ook redacteuren en verslaggevers. 
Op basis van literatuuronderzoek, vooral op het terrein van de communicatiewetenschappen, 
legt deze studie allereerst een theoretisch fundament voor nut en noodzaak van uitstekende 
betrouwbaarheid.  
Daarna volgt een analyse van de bestaande instrumenten waarmee lezers, kijkers en 
websitegebruikers nu reeds kunnen proberen om onjuistheden in berichtgeving verbeterd te 
krijgen. Dit onderzoek, dat een beschrijvende aanpak volgt, geeft het antwoord op de eerste 
deelvraag. 
Vervolgens komt aan bod of deze correctie-instrumenten anno 2018 nog voldoen. Die 
beoordeling vindt plaats in de context van de ervaring van enerzijds mediagebruikers en 
anderzijds mediaprofessionals gecombineerd met de specifieke mogelijkheden en gevaren van 
het digitale tijdperk. Dit deel heeft nadrukkelijk een normatief karakter.  
Na deze inventarisatie analyseert deze studie, kort, de historische context en schetst enkele 
actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Dat vormt de opmaat voor een antwoord op 
deelvraag drie met een uitgebreide beschrijving van het Europese juridisch kader. Daarbij ligt 
de nadruk op de actuele discussie rond de Europese Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn, 
aanbevelingen en resoluties van het Comité van Ministers van de Raad van Europa en recente 
uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens die het onderwerp opnieuw in 
de spotlight hebben gezet. 
Daarna werpt deze studie een blik op het buitenland. Op basis van een rechtsvergelijking 
tussen de actuele wet- en regelgeving en recente jurisprudentie in België en Duitsland volgt 
een inventarisatie van de ervaringen in deze landen met een recht van antwoord. Vertrekpunt 
bij die analyse is de vraag in hoeverre mediaconsumenten geholpen zijn met dit specifieke 
recht (‘problem solving’-benadering). Een ander aandachtspunt vormt de vraag in hoeverre dit 
instrument hanteerbaar is voor de media in die twee landen. De gekozen methodologie in deze 
fase van het onderzoek is sterk beschrijvend. Dit levert het antwoord op deelvraag vier. 
Het betreft een vergelijking op microniveau, tussen de concrete regelgeving op dit specifieke 
punt. In het onderzoek is gekozen voor België en Duitsland omdat deze landen tot dezelfde 
rechtsfamilie behoren als Nederland, beide al een vorm van recht van antwoord hebben en 
mede vanwege de geografische nabijheid al een journalistieke dan wel juridische band hebben 

                                                
6 Deze studie gaat bewust voorbij aan het feit dat mediaconsumenten zelf ook steeds meer 
mediaproducenten zijn, bijvoorbeeld op sociale media, en de traditionele grenzen vervagen. 
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met ons land (zo zijn bijvoorbeeld de meeste Nederlandse dagbladen eigendom van Belgische 
ondernemingen7 en is het Nederlandse auteursrecht sterk gemodelleerd naar het Duitse8).  
Anderzijds zijn er ook verschillen tussen de drie landen: anders dan in het wetgevings-
technisch meer uniforme Nederland is in Duitsland de perswetgeving geconcentreerd op 
deelstaat-niveau. De wetgeving voor audiovisuele en online-media is daarentegen nationaal. 
In België is het juist andersom: het recht van antwoord voor de geschreven pers is geregeld op 
federaal niveau, terwijl voor de audiovisuele mediawetgeving geldt op gemeenschapsniveau, 
Vlaanderen en Wallonië; en voor de digitale media ontbreekt een duidelijk kader, zoals in 
paragraaf 7 ter sprake komt. (De Waalse jurisprudentie is buiten beschouwing gelaten 
vanwege de grote afstand tot de Nederlandse media-praktijk.) 
Om deze theoretische beschouwingen meer praktische inkleuring te geven zijn Vlaamse c.q. 
Duitse media gevraagd naar hun ervaringen door middel van een toegestuurde lijst open 
vragen. De antwoorden, die uit hun aard een sterk subjectief, anekdotisch karakter hebben, 
dienen ter illustratie van de dagelijkse mediapraktijk. 
Deze analyse draagt bouwstenen aan om vervolgens ter beantwoording van deelvraag vijf een 
model te construeren van een invulling van een recht van antwoord in de Nederlandse 
context. Deze constructie van ‘het Nederlandse recht van antwoord’ volgt nadrukkelijk een 
normatieve aanpak. 
In een poging om dit model enigszins te valideren is het ter toetsing aangeboden aan 
stakeholders in de Nederlandse media in de vorm van ‘semi-structured’, één-op-één-
interviews.  Die ‘stress-test’ levert een enigszins onderbouwd oordeel op in hoeverre het 
gecreëerde model effectief kan zijn voor de Nederlandse mediaconsumenten en hanteerbaar 
voor de Nederlandse mediaproducenten. Dit deel van het onderzoek pretendeert nadrukkelijk 
niet meer dan slechts indicatief te zijn. 
Het aldus geconstrueerde en (enigszins) getoetste model vormt uiteindelijk het antwoord op 
de onderzoeksvraag van deze studie. 
 
3 Definities 
 
De term ‘media’ kent vele verschillende invullingen. Deze studie verstaat onder media: 
instanties die bedrijfsmatig informatie verzamelen, bewerken en verspreiden, met in 
achtneming van professionele, journalistieke gedragscodes, en daarbij fungeren als 
intermediair, met redactionele verantwoordelijkheid, tussen informatiebronnen en een 
relevant publiek.9 In praktijk gaat het daarbij om (dag)bladen, omroepen en ondernemingen 
die digitaal publiceren, ongeacht het platform (print, audiovisueel, internet, social media).  
De mediaproducenten zijn de journalisten die deze informatie verzamelen, verwerken en 
verspreiden. Als journalist beschouwt deze studie, in lijn met de Leidraad Raad voor de 
Journalistiek, een natuurlijk persoon die beroepsmatig journalistieke handelingen verricht of 
iemand die regelmatig en tegen betaling meewerkt aan de redactionele inhoud van 
publiciteitsmedia.10 
De mediaconsumenten zijn de natuurlijke personen en rechtspersonen die de informatie die 
deze media verspreiden tot zich nemen.  
De termen ‘effectief’ (voor de mediaconsumenten) en ‘hanteerbaar’ (voor de mediaproducten) 
worden gebruikt in dezelfde sfeer als het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) met zijn ‘practical-and-effective’-doctrine streeft naar rechten die “practical and 

                                                
7 https://www.svdj.nl/de-stand-van-de-nieuwsmedia/uitgevers-opmars-belgen-aftocht-britten/  
8 Kamerstukken II 2011/12, 4, p.2 (Advies Raad van State en Nader Rapport). 
9 Zie ook McQuail 2003; p. 4-5, Dommering e.a. 2007, p. iii-iv. 
10 https://www.rvdj.nl/leidraad . 
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effective” zijn en dus niet enkel “theoretical or illusory”.11 De norm effectief wordt in deze 
studie geoperationaliseerd middels kenmerken als ‘snel effect’, ‘resultaat opleverend’, 
‘weinig moeite’ en ‘lage kosten’. Als ‘praktisch’ geldt dat journalisten er in de dagelijkse 
beroepsuitoefening mee uit de voeten kunnen. 
Een duidelijke, eensluidende definitie van het recht van antwoord ontbreekt in de literatuur. 
Deze scriptie hanteert voor het recht van antwoord een definitie op basis van elementen 
aangedragen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa12 in de zin dat: 
 
Het recht van antwoord is het recht van ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon om te 
kunnen reageren op iedere mediapublicatie die onjuiste of onvolledige feiten bevat over hem 
en hem daarmee raakt in zijn persoonlijke rechten, met een reactie die openbaar wordt 
gemaakt, zonder onnodige vertraging, zonder kosten, en op, zo ver als mogelijk, een even 
prominente plek als de bestreden informatie opdat hetzelfde publiek wordt bereikt en de 
reactie dezelfde invloed heeft.  
 
Het recht van antwoord verschilt van het recht op rectificatie (‘right of rectification’) in de zin 
dat dit laatst genoemd recht ziet op een correctie van foutieve informatie door het publicerend 
medium.13 
Ook wijkt het recht van antwoord af van een regeling gericht op het intrekken van 
gepubliceerde informatie (‘right of retraction’) door een dagblad, omroep of website omdat 
deze onjuist zou zijn.14 
Het belangrijkste verschil tussen het recht van antwoord en deze andere instrumenten is dat 
bij de laatste twee het medium uiteindelijk de inhoud van de reactie bepaalt, terwijl bij het 
recht van antwoord de gedupeerde dat in eigen hand heeft. 
Het recht van antwoord onderscheidt zich ook van het recht tot toegang tot de media (‘right of 
access’), omdat in dit concept de lezer, kijker of websitebezoeker zelf kan bepalen wanneer, 
waarover wordt bericht, terwijl het recht op antwoord daarentegen expliciet een reactief 
karakter heeft.15 
 
4 Correctie-instrumenten in de media 
 
4.1 Nut en noodzaak van correctie-instrumenten voor de journalistiek 
 
Waarheidsgetrouwe berichtgeving is het fundament van de journalistiek. Daarmee 
onderscheidt ze zich wezenlijk van entertainment, propaganda, fictie of kunst.16 Iedere lezer, 
kijker of websitebezoeker heeft gewoonlijk de verwachting dat serieuze media het nieuws dat 
zij melden, hebben gecheckt en daarmee impliciet als ‘waar’ bestempelen.17  
Bij die claims van ‘objectiviteit’ en ‘accuraatheid’ zijn fundamentele vraagtekens te plaatsen, 
gegeven het politieke, economische en sociale krachtenveld waarin journalisten dagelijks 

                                                
11 Zie o.a. EHRM 9 oktober 1979, ECLI:CE:ECHR:1979:1009JUD000628973, r.o. 24 
(Airey/Ierland). 
12 Aanbeveling Rec(2004) 16 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (15 
december 2004), On the right of reply in the new media environment.  
13 Björgvinsson 2012, p. 163; Koltay 2013, p. 1-2; zie ook Schuijt 1989, p. 11. 
14 Barron, Hastings Comm. & Ent. L.J. 1992, p. 2-3; Koltay 2013, p. 1-2. 
15 Barron, Hastings Comm. & Ent. L.J. 1992, p. 2-3; McGonagle 2011, p. 545. 
16 Kovach & Riesenstiel 2003, p. 37, 71. 
17 McQuail 2003, p. 9., Kovach & Rosenstiel 2003, p. 43, 71, 77. 
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moeten opereren.18 Maar zelfs in onze hedendaagse postmoderne tijd die toelaat dat DE 
waarheid vaak niet bestaat, maar deze relatief en contextafhankelijk is, waardoor 
verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan19, mag iedere mediaconsument 
niettemin aannemen dat een goed verslaggever idealiter zoekt naar wat journalistiek icoon 
Carl Bernstein steevast omschrijft als “the best obtainable version of the truth”.20  
De notie dat journalisten naar waarheid zullen berichten vormt ook een belangrijke 
rechtvaardiging voor het hogere concept van persvrijheid.21 In praktijk betekent 
waarheidsgetrouwe berichtgeving het publiceren van “reliable, verifiable data and (…) expert 
analysis and interpretation”.22  
Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft als norm gesteld dat de “duties and 
responsibilities” van journalisten inhouden dat ze moeten handelen “in good faith in order to 
provide accurate and reliable information in accordance with the ethics of journalism”.23 
Dat journalistieke uitgangspunt van waarheidsgetrouwe berichtgeving, of in ieder geval de 
claim daarop, brengt met zich mee dat verslaggevers bereid moeten zijn om fouten in 
berichtgeving toe te geven en onmiddellijk, en niet-selectief, recht te zetten.24 Die correcties 
verhogen de kwaliteit en daarmee de waarde, ook economisch, van de verslaggeving en 
daarmee ook weer het vertrouwen dat het geïnteresseerde publiek erin zal stellen.25  
Dat is bepaald geen overbodige luxe want de pers behoort volgens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek in Nederland al jaren tot de minst vertrouwde maatschappelijke ‘instituties’; zelfs 
‘de politiek’, de Europese Unie, banken en andere grote bedrijven scoren beter.26 (Overigens 
schetst het Commissariaat voor de Media in zijn Mediamonitor 2018 op basis van onderzoek 
door het Reuters Institute for the Study of Journalism een geruststellender beeld: 59 % van de 
Nederlanders zegt in het algemeen nieuws meestal te kunnen vertrouwen.27) 
Correctie van onjuiste berichtgeving is niet alleen in het belang van de journalisten, maar 
natuurlijk ook van de gedupeerden waarover aanvankelijk een onwaarheid werd gemeld. Wie 
zich onjuist ziet neergezet, weet zich niet alleen aangetast in eer of goede naam, maar kan ook 
materieel gedupeerd raken. Daarbij is bovendien een factor dat de media fungeren als een 
soort maatschappelijk archief. Waar vroeger het ‘betere’ dagblad gold als ‘paper of record’ 
vervult tegenwoordig het online-archief die functie. Voor het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens betekent dit dat de pers in zijn archieven alleen maar nóg zorgvuldiger moet 
zijn.28 
De gevolgen van onjuist berichtgeving kunnen bovendien extra ernstig zijn als deze 
minderheden of andere kwetsbare groepen in de samenleving onterecht in een kwaad daglicht 
plaatst. Ook kan feitelijke foutieve verslaggeving over politici, bestuurders of 
maatschappelijke instellingen verdergaande consequenties hebben en uiteindelijk zelfs de 

                                                
18 McQuail 2013, p 102-103; Bertrand 2000, p. 25. 
19 Van Bortel 2013, p. 15. 
20 https://npo.nl/VPWON_1248333 ; Bernstein, The New Republic 1992, p. 22-28. 
21 McQuail 2013, p. 101, 203-205; Bertrand 2000, p. 26. 
22 McQuail 2003, p. 69. 
23 EHRM 20 mei 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0520JUD002198093 (Bladet Tromsø en 
Stensaas/Noorwegen), r.o. 65; zie ook EHRM 21 januari 1999, 
ECLI:CE:ECHR:1999:0121JUD002918395 (Fressoz en Roire/Frankrijk), r.o. 54. 
24 O’Neill 2013, p. 53. 
25 McQuail 2003; Wurff, van der & Schönbach, Journalism Studies 2014, p. 121-137. 
26 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82378NED/table?dl=C39F . 
27 Commissariaat voor de Media 2018, p. 53-55. 
28 EHRM 10 maart 2009, ECLI:EC:ECHR:2009:0310JUD000300203 (Times Newspapers Ltd 
nr.1 en 2/Verenigd Koninkrijk), r.o. 45. 
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maatschappij ontwrichten.29  
Vandaar het eminente belang dat burgers de mogelijkheid krijgen (en aangrijpen) om 
journalisten op te roepen, dan wel te dwingen, om fouten te corrigeren. 
 
4.2 Correctie-instrumenten in de Nederlandse media 
 
Wie zich geconfronteerd ziet met onjuiste, onvolledige of anderszins ondeugdelijke 
berichtgeving kan in Nederland volgens de literatuur30 traditioneel vier verschillende wegen 
bewandelen om deze verbeterd te krijgen: 1) de journalist in kwestie aanspreken, 2) contact 
opnemen met de ombudsman van het betreffende medium, 3) een klacht indienen bij de Raad 
voor de Journalistiek en 4) naar de ‘reguliere’ rechter stappen.31 De stappen kennen een 
oplopende heftigheid, in de vorm van de zogenoemde ‘disputing pyramid’.32 
Ieder instrument heeft specifieke voordelen, maar ook nadelen, die hierna worden besproken. 
Deze correctie-benadering is niet uniek voor Nederland. Ze past in de internationaal gangbare 
‘accountability frames’ zoals McQuail die schetst. Het aanspreken van de journalist, de 
ombudsman en de Raad voor de Journalistiek vallen in het ‘frame’ van ‘professsional 
responsibility’ en de rechter behoort tot het ‘legal-regulatory frame’. (McQuail benoemt ook 
nog de markt en de publieke opinie als correctie-‘frames’. Deze blijven hier onbesproken 
omdat die voor de individuele mediaconsument weinig soelaas bieden.)33 
 

 
 
Figuur 1: visualisatie van de ‘disputing pyramid’ van Nemeth in de Nederlandse context. Overigens kunnen, 
anders dan de figuur suggereert, de stap naar de rechter en andere stappen ook onafhankelijk, los van elkaar 
(en desnoods ook tegelijkertijd) worden gezet. Om een klacht in te dienen bij de Raad moet deze echter eerst zijn 
voorgelegd aan het betreffende medium. 
 

                                                
29 McQuail 2003, p. 255-256.	
30 Interviews met ‘stakeholders’ laten zien dat er in de praktijk ook nog andere zijn, zie 
paragraaf 10.1 . 
31 Bertrand (2000, p. 107-136) komt bovendien tot een tiental kleinere ‘media accountability 
systems’. 
32 Nemeth, How a Typical American Newspaper Handles Complaints 2000, p. 43. 
33 McQuail 2003, p. 219-224; McQuail, European Journal of Communication 1977, p. 511-
529. 
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4.2.1 De journalist aanspreken 
 
De meest voor de hand liggende stap is om de betrokken journalist persoonlijk aan te spreken 
(of zijn leidinggevende, eindredacteur of hoofdredacteur) en hem te verzoeken de fout te 
corrigeren. De Nederlandse mediaconsument zegt over het algemeen veel vertrouwen te 
hebben in dit zelfcorrigerend vermogen van de beroepsgroep, al heeft men ook graag een stok 
achter de deur.34 
Het voordeel van het direct benaderen van de verslaggever is vooral de laagdrempeligheid. 
Met de komst van de sociale media, zoals Twitter, is die drempel alleen maar verder gedaald. 
Het nadeel is echter dat een dergelijke interventie in praktijk zelden tot iets leidt. 
Hoewel de Code van Bordeaux35, die algemeen geldt als de normatieve standaard voor het  
beroepsmatig journalistiek handelen, voorschrijft dat de redacteur bereid zal zijn om “elke 
verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten” (art. 
5) komt het daar slechts zelden van.36 
Ook al belijden velen dat ze openstaan voor inbreng en desnoods verbeteringen vanuit het 
publiek, in praktijk hechten veruit de meeste journalisten aan een cultuur waarin de autonomie 
om vrij en onafhankelijk te kunnen berichten, centraal staat. Verslaggevers gaan bij voorkeur 
hun eigen gang, ook omdat dat volgens hen de beste journalistiek oplevert.37  
Dit is overigens geen typisch Nederlands verschijnsel. Nemeth schetst in een analyse van de 
Bloomington (Indiana) Herald-Times hoe journalisten zich amper geroepen voelen te 
reageren op klachten van ‘gewone lezers’. Alleen klagers met een “high status” kunnen 
rekenen op een reactie.38 McQuail spreekt in dit kader zelfs over een journalistiek 
“autisme”.39 Volgens hem bewegen journalisten in dit soort zaken slechts “onder de dreiging 
van dwang die ingrijpt op hun materiële belangen”.40 Bertrand signaleert naast ‘arrogantie’ 
vooral ook ‘clan-gedrag’ dat journalisten niet ontvankelijk maakt voor kritiek.41 
 
4.2.2 De ombudsman 
 
De volgende stap is het aankaarten van de kwestie bij de ombudsman die sommige media 
hebben.42 Bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de meeste landelijke dagbladen 
geeft deze persoon de betreffende media intern advies over bepaalde journalistiek-ethische 
kwesties en onderzoekt hij, in sommige gevallen, klachten van het publiek. De ombudsman 
staat op de loonlijst van het medium, maar claimt in de regel onpartijdig te kunnen opereren.43  
In de Verenigde Staten, waar het fenomeen redelijk is (of was) ingeburgerd in de 
journalistieke praktijk, blijkt de ombudsman een effectieve methode te kunnen zijn voor 
verantwoording tegenover de lezers en kijkers.44 Overigens is deze functionaris, ook wel 

                                                
34 Wurff, van der & Schönbach Journalism Studies 2014, p 121-137. 
35 http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles/ . 
36 Woltz 1989, p. 71-72. 
37 Haan, de, 2011, p. 209; Schudson, Daedulus 2013, p. 164. 
38 Nemeth, How a Typical American Newspaper Handles Complaints 2000, p. 42-54. 
39 McQuail 2003, p. 276. 
40 McQuail, European Journal of Communication 1977, p. 518. 
41 Bertrand 2000, p. 109, 112, 143-144. 
42 Deze ombudsman verschilt van een wettelijk ingestelde Ombudsman zoals o.a. Dommering 
e.a. 2007 bepleiten. Het pleidooi voor een dergelijk instituut, dat sterk lijkt op de Press 
Ombudsman in Ierland, heeft tot nu toe in Nederland nauwelijks bijval gevonden. 
43 Zie: https://over.npo.nl/voor-publiek/ombudsman; https://www.nrc.nl/blog/ombudsman/. 
44 Nemeth, A News Ombudsman as an Agent of Accountability 2000, p. 55-67. 
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‘public editor’ of ‘readers representative’ genoemd, bij veel Amerikaanse media op zijn 
retour vanwege bezuinigingen en de opkomst van sociale media als alternatief.45 
Voor Nederland onderschrijven Evers, Groenhart en Van Groesen dat een ombudsman 
inderdaad een bijdrage levert aan de verbetering van de journalistieke kwaliteit. Tegelijkertijd 
signaleren zij echter dat ook in ons land het aantal ombudsmannen eerder af- dan toeneemt, 
onder andere als gevolg van bezuinigingen. Journalisten geven verder aan zich weinig 
gelegen te laten liggen aan uitspraken van de (eigen) ombudsman.  
De achilleshiel van de klachtafhandeling langs deze route is echter dat de functionaris uit zijn 
aard en functie eerder aan de kant van het medium staat dan aan de kant van de klager; echt 
onafhankelijk zijn er maar weinigen.46 
 
4.2.3 De Raad voor de Journalistiek 
 
De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie van zelfregulering voor de 
media waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die 
naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad legt de 
handelswijze van de journalist naast een binnen de beroepsgroep algemeen geaccepteerde 
gedragsstandaard en beoordeelt op grond daarvan of hij zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en 
of een publicatie binnen de grenzen van de journalistieke ethiek is gebleven.47  
Als de Raad van oordeel is dat de journalist in kwestie onjuist heeft gehandeld, verzoekt hij 
het medium om die uitspraak te publiceren. Het aanbrengen van een klacht is gratis en relatief 
laagdrempelig. 
Dit instrument kent echter enkele tekortkomingen. Zo erkennen niet alle media het gezag van 
de Raad.48 Voor de media die dat wel doen, is het naleven van de uitspraak bovendien 
vrijwillig. De Raad kan geen sancties opleggen.  
Daarom blijkt de invloed van de Raad discutabel, want deze staat niet bij alle 
beroepsbeoefenaars in heel erg hoog aanzien.49 Uitspraken van de Raad hebben weinig 
invloed op het alledaagse doen en laten van journalisten.50 Gevoegd bij de lange doorlooptijd 
die een klacht bij de Raad normaliter kent, vermindert dit voor de klagende mediaconsument 
de effectiviteit van deze procedure.51 
Fundamenteel probleem is bovendien dat de Raad, zoals Dommering signaleert, zowel een 
opinievormend orgaan als een klachteninstantie beoogd te zijn, waarbij de nadruk sterk op de 

                                                
45 https://www.minnpost.com/media/2015/03/death-reader-representative ; 
https://www.poynter.org/news/morning-mediawire-espn-cuts-public-editor-alt-weeklys-
national-scoop-over-rap-flap . 
46 Evers 2013, p. 149; Evers, Groenhart & Van Groesen 2009, p. 150-153; Bertrand 2000, p. 
117-118. 
47 https://www.rdvj.nl . 
48 De Raad kent geen formeel lidmaatschap. Daarmee is enigszins fluïde welk medium het 
gezag wel erkent en welk niet. De Telegraaf, Het Parool, TROS Radar en Noordkaap TV 
Producties (Alberto Stegeman) behoren op dit moment tot de uitgesproken niet-erkenners. 
49 Evers 2011, p. 55-58. 
50 Evers 2013, p. 149. 
51 Frits van Exter, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, en een van de geïnterviewde 
stakeholders, zie paragraaf 10.1, werpt in een reactie tegen dat vrijwel alle media deelnemen 
aan de Raad; zij werken mee aan de behandeling, zijn meestal ook aanwezig bij zittingen en 
de meeste media publiceren ook de conclusies als die negatief zijn voor het medium. 
Bovendien faciliteren zij de Raad met hun financiële bijdragen. 
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eerste ligt.52 Dat komt bij voorbeeld tot uiting door het feit dat een gehonoreerde klacht leidt 
tot een, in het gunstigste geval gepubliceerde, opinie van de Raad dat de betreffende journalist 
niet zorgvuldig heeft gehandeld, maar niet noodzakelijkerwijs tot een concrete verbetering 
van de publicatie. 
Overigens is het in andere landen, waar soortgelijke Press Councils bestaan, niet beter 
gesteld.53 McQuail noemt het instrument in het algemeen vooral “symbolisch”.54  Wat betreft 
de voormalige Britse Press Council signaleert O’Neill dat deze niet heeft geleid tot een 
zorgvuldiger en minder sensatiebeluste pers.55 Voor de VS komt Pritchard tot eenzelfde 
conclusie: zelfregulering maakt zelden de claims van haar voorstanders waar.56  
Ierland kent het systeem van een landelijke Press Ombudsman, waar burgers een klacht 
kunnen indienen over publicatie en gedragingen van journalisten, die los staat van de 
(print)media en de overheid. De Press Council fungeert daar (deels) als beroepsinstantie. 
Deelnemende media hebben zichzelf verplicht om de uitspraken van de Ombudsman of de 
Council over gegronde klachten te publiceren. Maar klachten over niet-deelnemende 
publicaties worden niet in behandeling genomen (en dus ook niet gepubliceerd).57 
Pritchard constateert in een studie naar het functioneren van Quebec Press Council dat deze 
niet alleen traag en daarmee niet-effectief is, maar bovendien opvallend vaak de kant kiest 
van de partij die de raad mede financiert.58  Ook in Nederland dragen de media-organisaties 
bij aan de instandhouding van de Raad voor de Journalistiek en daardoor het mogelijk maken 
van deze interne ‘rechtspraak’.59 
 
4.2.4 De rechter 
 
Tenslotte resteert de gedupeerde lezer, kijker of internetter een gang naar de rechter. Dat kan 
op basis van het strafrecht door een aangifte van smaad (art. 261 WvSr) of laster (art. 262 
WvSr). Eenvoudiger is de weg naar de civiele rechter. Die kan het ‘foute’ medium op grond 
de ‘onrechtmatige daad’ veroordelen tot een rectificatie (art. 6:167 BW), al dan niet in 
combinatie met een schadevergoeding (op grond van art. 6:162 BW).  
Correctie via de rechter heeft het grote voordeel dat de betreffende omroep, krant of website 
zich daar niet aan kan onttrekken. Daar staan echter grote nadelen tegenover.60 Zo is het 
instellen van strafrechtelijke vervolging afhankelijk van de goedgunstigheid van Justitie. De 
civielrechtelijke weg vereist (meestal) de inzet van juristen en het spenderen van een flinke 
som geld. De juridische procedures kennen daarmee een hoge drempel. Ze duren ook vaak 
lang. 
Bovendien is de uitkomst vaak ongewis omdat uiteindelijk de rechter moet oordelen of een 
specifieke bewering waar of niet-waar is, terwijl die daar ook niet altijd voor is toegerust.61 
Ook is het in geval van een rectificatie altijd nog een derde (de rechter) die uiteindelijk beslist 
over de inhoud ervan en niet de gedupeerde zelf. Verder kan een rechtszaak aanleiding geven 
tot meer publiciteit waar het media-slachtoffer nou net van verschoond wil blijven. Tenslotte 

                                                
52 Dommering e.a. 2007, p. x. 
53 Bertrand 2000, p. 127-129. 
54 McQuail 2003, p. 285. 
55 O’Neill 2004. 
56 Pritchard, The	Future	of	Media	Accountability	2000, p. 191. 
57 http://www.presscouncil.ie . 
58 Pritchard, Structural	Flaws	in	Press	Council	Decision-Making	2000, p. 90-108. 
59 Raad voor de Journalistiek 2018, p. 3.	
60 Dommering e.a. 2007, p. ii, p. v-viii. 
61 Schuijt 1989, p. 20-21. 
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is het lastig, zo niet onmogelijk, om juridisch op te komen tegen fouten die de klager niet 
direct, persoonlijk raken. 
 
Resumerend blijken de vier (traditionele) instrumenten om berichtgeving gecorrigeerd te 
krijgen hun eigen specifieke manco’s te hebben. Leidt het aanspreken van de journalist of 
ombudsman zelden tot bevredigend resultaat, de Raad voor de Journalistiek en de rechter zijn 
eigenlijk niet veel beter: de een is weliswaar laagdrempelig, maar niet effectief, de ander is 
wel effectief maar kent juist weer een hoge toegangsdrempel. Bovendien garanderen beide 
instrumenten niet dat de verslaggever een volgende keer niet opnieuw in de fout gaat. Ook ligt 
de regie over de gevraagde correctie, indien afgedwongen, in beide gevallen niet bij de 
gedupeerde, maar bij een ander, het medium dan wel de rechter. 
Er lijkt dus ruimte voor c.q. behoefte aan een nieuw instrument, dat a) het gat kan vullen 
tussen Raad voor de Journalistiek enerzijds en rechter anderzijds, in de zin dat het én effectief 
én laagdrempelig is, en bovendien b) de gedupeerde de mogelijkheid biedt om in zelfgekozen 
bewoording zijn ‘waarheid’ (structureel) vast te leggen. Hierna zal worden onderzocht of en 
hoe het recht van antwoord zo’n nieuw instrument zou kunnen zijn. 
 
5 Recht van antwoord in Nederland 
 
5.1 Herhaling van zetten? 
 
Het recht van antwoord is bepaald geen noviteit.62 Al in 1876 kwam journalist en Tweede 
Kamerlid Haffmans met een initiatiefvoorstel voor een wettelijk ‘zoogenaamd regt van 
antwoord.’63 Hij bouwde daarmee voort op het Franse ‘droit de réponse’. Het voorstel 
verdween echter al snel van de agenda.  
In 1982 dook het recht van antwoord voor kijkers en luisteraars opeens op in de 
Regeringsverklaring van het kabinet-Lubbers I.64 Minister Brinkman (Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur) kondigde de introductie vervolgens aan in zijn Medianota.65 In 
een storm van protest ging dat voorstel echter roemloos ten onder. 
Critici voorzagen een eindeloze reeks polemieken tussen klagende burgers en zich 
verwerende media, die gedwongen zouden worden gratis zendtijd en krantenkolommen af te 
staan aan querulanten. Bovendien zouden journalisten die hun publiek serieus nemen ook 
zonder wettelijke regeling bereid zijn te rectificeren, was de redenering; en anders kon de 
rechter altijd nog uitkomst bieden. Een wettelijke recht van antwoord achtten de critici kortom 
onnodig.66  
Anno 2018 is echter én een nieuw maatschappelijk kader én een nieuw juridisch kader 
ontstaan dat zowel nut als noodzaak van introductie van een Nederlands recht van antwoord 
het overwegen waard maakt. 
 

                                                
62 Evenmin is het iets exotisch: het is te vinden in regelgeving van diverse Europese landen, 
de Europese Unie en de Raad van Europa (zie hierna). Bovendien staat het sinds 1969 in de 
American Convention on Human Rights (art. 14), was het tot 1974 wettelijk geregeld in 
Florida (totdat het Amerikaanse Supreme Court er een streep door haalde), is het erkend in 
Zuid-Korea en onderwerp van beraad in Nieuw Zeeland, zie Youm, Geo. Wash. L. Rev. 2008, 
p. 1017-1064; Stove 2013. 
63 Lebesque 1986, p. 17; Schuijt 1989, p. 16-17. 
64 Kamerstukken II 1982/83, 17555, 7, p. 72 (Bijlage 6 Regeerakkoord). 
65 Kamerstukken II 1982/83, 18035, 1, p. 3. 
66 Lebesque 1986, p. 114-116. 
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5.2 Nieuw maatschappelijk kader 
 
Het mogelijk nut van een recht op antwoord komt voort uit twee ontwikkelingen:  
- a) de corrigerende werking van journalistiek fatsoen, zelfregulering en rechtspraak, waarin 
de tegenstanders in de jaren-80 nog zoveel vertrouwen stelden, blijkt niet feilloos te zijn (zie 
paragraaf 4 en 10.2) en 
- b) het digitale tijdperk biedt nieuwe mogelijkheden, maar ook verplichtingen die 
heroverweging van introductie van een recht van antwoord rechtvaardigen. Zo is het bezwaar 
van dure zendtijd en krantenmillimeters niet meer valide in het internet-tijdperk. Daarbovenop 
zijn de risico’s op eeuwigdurende reputatieschade van media-slachtoffers groter dan ooit.  
De publicatiedrempel in het digitale tijdperk is lager, de productiesnelheid is hoger, fouten 
worden sneller gemaakt, veel breder verspreid en blijven, tenzij het slachtoffer aan de bel 
trekt en succesvol het ‘vergeetrecht’ inroept, voor eeuwig staan, ergens in de cloud. Een 
snelle, effectieve, corrigerende actie van de gedupeerde is daarom meer dan ooit van belang. 
 
In die nieuw context lijkt introductie in Nederland van een correctionele tussenweg tussen 
Raad voor de Journalistiek en de rechter in de vorm van een recht van antwoord daarom 
maatschappelijk nuttig te kunnen zijn. Het komt tegemoet aan de bezwaren van beide 
instrumenten, terwijl het de voordelen combineert.  
 
6 Actueel Europees juridische context 
 
Naast het veranderend maatschappelijk kader hebben juist ook actuele ontwikkelingen in de 
Europees juridische context het recht van antwoord opnieuw in de schijnwerpers gezet. Die 
context wordt gevormd door: 
- de richtlijn audiovisuele mediadiensten en andere instrumenten in het kader van de Europese 
Unie; 
- uitspraken van Europese Hof voor de Rechten van de Mens en 
- aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa.  
 
6.1 Richtlijn audiovisuele mediadiensten 
 
De huidige Europese Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn (AVMDR, daterend uit 2010) 
verplicht lidstaten zorg te dragen voor een “daadwerkelijke uitoefening van een recht op 
weerwoord of vergelijkbare middelen” voor alle natuurlijke en rechtspersonen wier wettige 
belangen, met name ten aanzien van reputatie, zijn aangetast door een onjuiste bewering 
tijdens een televisie-uitzending. Het weerwoord moet binnen een redelijke tijd geschieden en 
op een tijd en wijze die passend zijn voor de uitzending waarop het verzoek betrekking heeft 
(art. 28 lid 1).67  
In de analyse van de REFIT-evaluatie van deze richtlijn concludeert de Commissie in mei 
2016 dat een meerderheid van de stakeholders de regeling nog steeds relevant, effectief en 
fair vindt. Slechts twee lidstaten, zes “regulators” en een minderheid aan anderen bepleiten 
een uitbreiding van het recht van antwoord tot de online-wereld.68 
In het voorstel tot wijziging van de richtlijn69 van 25 mei 2016 en het compromisvoorstel70 
van 24 mei 2017 bleef deze verplichting dan ook ongewijzigd gehandhaafd. Op 6 juni 2018 

                                                
67 Richtlijn 2010/13/EU, PbEU 2010 L 95/1. 
68 SWD(2016) 170 final, 25 mei 2016, p. 73. 
69 COM(2016) 287 final, 25 mei 2016. 
70 ST 9691 2017 INIT, 24 mei 2017.	
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bereikten de onderhandelaars van het Europese Parlement en de voorzitter van de Europese 
Raad een akkoord, dat op 13 juni 2018 door de EU-ambassadeurs werd bekrachtigd en naar 
verwachting later in 2018 ter finale besluitvorming zal worden voorgelegd. De tekst van het 
akkoord is op dit moment (1 juli 2018) nog niet gepubliceerd, maar het persbericht van de 
Raad duidt niet op een wijziging met betrekking tot het recht van antwoord.71 
Zowel in de huidige richtlijn als in de nieuwe voorstellen en (vermoedelijk) het uiteindelijke 
onderhandelingsresultaat geldt de verplichting dus alleen voor ‘traditionele’ televisie-
uitzendingen en niet voor niet-lineaire mediadiensten of andere online-uitingen. Daarnaast 
richt het weerwoord zich in de huidige richtlijn én in alle nieuwe voorstellen nadrukkelijk 
tegen feitelijke beweringen en niet tegen meningen. 
Bij de behandeling van het Nederlandse wetsvoorstel tot implementatie van een voorganger 
van de richtlijn, de Richtlijn 97/36/EG, waarin het recht op weerwoord ook al stond, stelde het 
kabinet af te zien van doorvoering van dat recht in de Nederlands wet, omdat er al voldoende 
wettelijke bepalingen zouden bestaan om op te treden tegen onjuiste, misleidende en 
onvolledige publicaties. Ook zouden er in het verleden geen problemen zijn ontstaan door het 
ontbreken van dit recht. Verder wees de regering op het bestaan van een breed samengestelde 
Raad voor de Journalistiek.72 De Tweede Kamer maakte er daarna geen woorden meer aan 
vuil. 
Anno 2018 is echter de vraag of deze drie argumenten tegen invoering nog opgeld doen in het 
licht van wat beschreven is in paragraaf 4. Daarnaast is het sowieso twijfelachtig of de 
bestaande correctie-instrumenten te classificeren zijn als “vergelijkbare middelen”, zoals de 
Richtlijn verlangt, omdat ze qua karakter sterk verschillen van een recht van antwoord (regie 
bij de gedupeerde, snelle en effectieve afhandeling).  
In december 2006 kwamen het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie 
daarnaast tot een, niet-bindende, aanbeveling waarin ze juist met oog op het internet een lans 
braken voor het invoeren van “een recht van weerwoord of gelijkwaardige rechtsmiddelen” 
om minderjarigen en de menselijke waardigheid te beschermen.73 “Het recht op weerwoord is 
een zeer geschikt rechtsmiddel in een online-omgeving, daar onmiddellijk op betwiste 
informatie kan worden gereageerd en het technisch eenvoudig is het weerwoord van de 
betrokkenen bij te voegen”, stelt de aanbeveling in bijlage I. 
 
6.2 Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
 
Het EHRM heeft zich tot nu toe zesmaal74 gebogen over het recht van antwoord, waarvan 
meest recent in oktober 2017 in de zaak Eker/Turkije75. Daarin stelde het Hof dat het recht 

                                                
71 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/13/audiovisual-media-
services-agreement-on-a-new-directive-to-boost-competitiveness-and-promote-european-
content/ . 
72 Kamerstukken II 1998/99, 26256, 3 (MvT). 
73 Recommendation 2006/952/EC, PbEU 2006 L 378/72. 
74 EHRM 12 juli 1989, application 13010/87 (Ediciones Tiempo S.A./Spanje); EHRM 5 juli 
2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC002874303 (Melnychuk/Oekraïne); EHRM 16 
december 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1216DEC002351002 (Vitrenko/Oekraïne); EHRM 3 
april 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0403JUD004320607 (Kaperzynski/Polen); EHRM 24 
oktober 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1024JUD002401605 (Eker/Turkije) en zijdelings 
EHRM 28 maart 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0328JUD005170611 (Marunic/Kroatië) (r.o. 
50). 
75 EHRM 24 oktober 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1024JUD002401605 (Eker/Turkije);  Ó 
Fathaigh 2018, Hempel, Journal of Media Law 2018. 
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van antwoord zijn grondslag vindt in zowel bescherming van “private life” (art. 8 Europees 
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
EVRM) als de zorg voor pluriformiteit van informatie in een democratische samenleving en 
daarmee ieders recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM). De verplichting om een 
weerwoord af te drukken, waar het in Eker/Turkije om draaide, achtte het Hof daarbij 
nadrukkelijk geen onrechtmatige beperking van art. 10 EVRM (r.o. 48).  
Opvallend is dat het Hof daarbij oordeelde dat een ‘gedupeerde’ het recht van antwoord ook 
mag aanwenden tegen meningen -dus niet alleen feiten- die de eer en waardigheid zouden 
kunnen schenden (r.o. 47). Bovendien mocht het weerwoord van het Hof denigrerende 
insinuaties bevatten over de kwaliteiten van de auteur van het oorspronkelijk bericht, omdat 
het eerste bericht dezelfde toon had (r.o. 50). 
In Ediciones Tiempo S.A./Spanje76 oordeelde de voormalige Europese Commissie voor de 
Rechten van de Mens dat het recht van antwoord (ook) dient ter bescherming van het publiek 
belang om informatie te krijgen van verschillende bronnen en daarmee de grootst mogelijke 
toegang tot informatie.77 Het argument dat de inhoud van het antwoord onjuist is, vormt geen 
argument om het recht van antwoord af te wijzen. Ook het argument dat de beweringen in de 
oorspronkelijke uiting correct zijn, doet niet terzake. 
Ook in EHRM-arrest Melnychuk/Oekraïne oordeelde het Hof dat het recht van antwoord valt 
binnen de reikwijdte van art. 10 EVRM, met het doel om onjuiste informatie tegen te spreken 
en om zo een breed aanbod aan opinies te verzekeren in het openbaar debat (r.o. 2).78  
Hoewel dagbladen en andere media in privaat eigendom de vrijheid moeten hebben om zelf te 
beslissen wat ze opnemen, kunnen zij in “uitzonderlijke omstandigheden” met recht 
gedwongen worden om bijvoorbeeld een intrekking, verontschuldiging of een uitspraak in een 
laster-zaak te publiceren, meent het EHRM. Op de Staat kan de positieve verplichting rusten 
om de gedupeerde deze uitingsvrijheid, inclusief een recht van antwoord, in deze media te 
verzekeren (r.o. 2).79 In het EHRM-arrest Vitrenko/Oekraïne80 herhaalde het Hof deze 
positieve verplichting (r.o. 1).81 
In EHRM-arrest Kaperzynski/Polen stelde het Hof expliciet dat een wettelijke verplichting 
om een rectificatie of antwoord te publiceren kan worden beschouwd als een normaal 
onderdeel van een juridisch kader dat het recht op vrijheid van expressie beheerst voor de 
gedrukte media.82 “It cannot, as such, be regared as excessive or unreasonable” (r.o. 66).   
De recht-van-antwoord-zaken bij het EHRM hebben tot nu toe geen betrekking op publicatie 
in de nieuwe media. Anderzijds worden ze in de argumentaties ook niet expliciet uitgesloten. 
Gezien het grote belang dat het Hof in Straatsburg hecht aan de eerbieding van dit recht, 
zowel op grond van art. 8 als art. 10 EVRM, lijkt het onwaarschijnlijk dat het dit wil beperken 
tot alleen de ‘traditionele’ media. 

                                                
76 EHRM 12 juli 1989, application 13010/87 (Ediciones Tiempo S.A./Spanje). 
77 McGonagle 2011, p. 541; Hempel (2018) plaatst de kritische kanttekening dat een ruime 
toepassing van het recht van antwoord kan leiden tot een ‘chilling effect’ bij media en 
daardoor juist de pluriformiteit aan uitingen eerder af- dan toeneemt. 
78 EHRM 5 juli 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC002874303 (Melnychuk/Oekraïne). 
79 EHRM 5 juli 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC002874303 (Melnychuk/Oekraïne.) 
80 EHRM 16 december 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1216DEC002351002 
(Vitrenko/Oekraïne). 
81 Zie Ó Fathaigh, J. Media L. 2012, p. 322-332; McGonagle 2016, p. 53, Björgvinsson 2012, 
p. 167-175. 
82	EHRM 3 april 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0403JUD004320607 (Kaperzynski/Polen).	
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6.3 Aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa 
 
Sinds het opvlammen en weer snel uitdoven van de discussie over het recht van antwoord in 
de jaren-80 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa over dit thema meerdere 
malen een aanbeveling geformuleerd gericht aan de lidstaten.  
Overigens sprak het Comité van Ministers zich al in 1974 uit voor, als minimum, een 
“effective possibility for the correction” van incorrecte feiten, maar dat pleidooi was erg 
breed; niet alleen natuurlijke personen en rechtspersonen zou dit recht moeten toekomen, 
maar ook “other bodies” met uitzondering van de Staat en publieke organen.83 Bovendien 
gold naast het recht op rectificatie en het recht van antwoord ook een behandeling van een 
klacht bij een Raad voor de Journalistiek als afdoende correctiemogelijkheid.84  
In een aanbeveling uit 2004, dus jaren na het kortstondig debat in Nederland, bepleitte het 
Comité een invoering van ‘the right of reply in the new media environment’.85 Opvallend 
daarbij is dat het medium waarop het recht van antwoord van toepassing zou moeten zijn, heel 
ruim is geformuleerd: “any means of communication for the periodic dissemination to the 
public of edited information, whether on-line or off-line, such as newspapers, periodicals, 
radio, television and web-based news services”.86 Daarbij is de term ‘edited information’ 
nogal diffuus - valt een particuliere blog met gemodereerde reacties daar ook onder? - hetgeen 
het toepassingsgebied alleen maar nóg ruimer maakt.  
Opvallend is verder dat in de overwegingen van de aanbeveling “On the right of reply in the 
new media environment” het recht van antwoord een grondslag krijgt in onder andere het 
publiek belang om informatie van verschillende bronnen te ontvangen, terwijl in de 
aanbeveling zelf de nadruk enkel ligt op het belang als remedie tegen onjuiste berichtgeving.87 
Zeven jaar later volgt in CM/Rec(2011)7 de aanbeveling dat “[a]ctors in the new ecosystem 
should develop adequate complaints mechanisms and strive to offer remedies to third parties 
who consider that they have suffered prejudice because of media activities or services (for 
example right to reply…)”.88 
Anders dan aanbeveling Rec(2004)16 en voorganger resolutie Res(74)26 die zich specifiek 
richten tegen niet-correcte weergave van feiten, houdt aanbeveling CM/Rec(2011)7 ook de 
mogelijkheid open voor verweer tegen schade als gevolg van meningen.89 Daarmee rekt het 
Comité van Ministers het toepassingsbereik van het recht sterk op, zo zeer zelfs dat mogelijk 
een effectieve, hanteerbare toepassing wordt ondergraven. In België en vooral Duitsland, 

                                                
83 Resolutie (74)26 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (2 juli 1974), On 
the right of reply – position of the individual in relation to the press. 
84 Resolutie (74)26 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (2 juli 1974), On 
the right of reply – position of the individual in relation to the press. 
85 In de tussenliggende periode sprak de Raad van Europa zich ook in de European 
Convention on Transfrontier Television (1989) en herziening daarvan (2002) uit voor een 
recht van antwoord (art. 8). Ook in de (afgewezen) herziening van 2009 was het recht 
opgenomen. 
86 Aanbeveling Rec(2004)16 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (15 
december 2004), On the right of reply in the new media environment.	
87 Aanbeveling Rec(2004)16 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (15 
december 2004), On the right of reply in the new media environment; McGonagle 2011, p. 
543. 
88 Aanbeveling CM/Rec(2011)7 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (21 
september 2011), On a new notion of media, appendix punt 90. 
89 Zoals in paragraaf 6.2 beschreven kiest ook het EHRM voor die weg in het recente 
Eker/Turkije-arrest, ECLI:CE:ECHR:2017:1024JUD002401605. 
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waar een vorm van recht van antwoord bestaat, vormt die afbakening feit-versus-mening een 
belangrijke rem op het gebruik (zie paragraaf 7 en 8). 
Naast het Comité van Ministers heeft ook de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa zich uitgesproken ten gunste van een recht van antwoord. Al een kwart eeuw geleden 
braken de leden onomwonden een lans voor dit instrument.90 
 
Resumerend blijkt er vanuit Europa een sterke aandrang dan wel (indirecte) verplichting tot 
gebruik van dit instrument en acht het EHRM het recht van antwoord besloten in het 
fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting. Resteert de vraag hoe een dergelijk middel 
concreet zou moeten worden vormgegeven. Daarvoor analyseert dit onderzoek allereerst de 
ervaringen in twee buurlanden waar een soortgelijke regeling al bestaat: België en Duitsland. 
 
7 Het recht van antwoord in België 
 
7.1 De wet 
 
7.1.1 Algemeen 
 
België kent sinds 1831 een wettelijke recht van antwoord geïnspireerd op het Franse ’droit de 
réponse’.91 Het geldt als aanvulling op en waarborg binnen de grondwettelijke persvrijheid.92 
“Het formuleren van een antwoord is geen beperking van de persvrijheid of van de vrije 
meningsuiting; het is integendeel een verrijking daarvan …”.93 De rechter heeft bepaald dat 
dit recht “soepel” moet worden toegepast.94  
Op dit moment is deze voorziening voor Belgische “periodieke geschriften” geregeld in de 
Wet betreffende het recht op antwoord95 van 23 juni 1961 en wat betreft de Vlaamse 
audiovisuele media in het Vlaams Mediadecreet96.  
De ‘Antwoordrechtwet’ bepaalt dat elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die in een 
periodiek geschrift bij naam is genoemd of naar wie impliciet is verwezen, het recht heeft om 
binnen drie maanden, kosteloos, zijn reactie te laten opnemen in deze publicatie (art. 1).97 
Enig belang is niet vereist. Ook behoeft de uiting waartegen hij opkomt niet onwaar of 
krenkend te zijn.98 Niet alleen feitelijke beweringen, maar ook meningen of zelfs neutrale 
vermeldingen zijn een grond voor een recht op antwoord; enige uitzondering is 

                                                
90 Aanbeveling 1215 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (1 juli 1993), 
Ethics of Journalism, art. 5 lid 1. 
91 Voorhoof 2005, p. 137. 
92 Rb. Oudenaarde (1ste k. bis) 21 maart 2005 en 6 juni 2005, Auteurs & Media 2005/5, p. 
451. 
93 Corr. Gent (21ste k.) 21 december 2010, Auteurs & Media 2011/2, p. 262. 
94 Corr. Gent (21ste k.) 21 december 2010, Auteurs & Media 2011/2, p. 262. 
95 Wet betreffende het recht tot antwoord, 23 juni 1961, dossiernummer: 1961-06-23/30,  
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1961/06/23/1961062307/justel  
96 Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, Belgisch Staatsblad  3 
februari 2017, 
https://cjsm.be/media/sites/cjsm.media/files/public/mediadecreet_01032017.pdf . 
97 Voor een uitgebreidere beschrijving zie: Voorhoof & Valcke, 2014, p. 275-295; Voorhoof 
2005, p. 143-156. 
98 Rb. Oudenaarde (1ste k. bis) 21 maart 2005 en 6 juni 2005, Auteurs & Media 2005/5, p. 
451. 
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“wetenschappelijke, artistieke of letterkundige kritiek” (art. 1).99 
Het recht van antwoord komt bovenop eventuele andere rechtsmiddelen. Het staat dus los van 
een vordering tot rectificatie of schadevergoeding.100 Het antwoord dient gericht te zijn aan 
“de strafrechtelijk verantwoordelijke uitgever” van de perspublicatie; deze is 
verantwoordelijk voor publicatie.101 
Het antwoord mag niet meer zijn dan 1000 letters of het dubbele van de ruimte ingenomen 
door de tekst waartegen wordt opgekomen (art. 2). Het antwoord moet verder voldoen aan 
bepaalde materiële eisen: het moet direct verband houden met de bestreden tekst; mag niet 
beledigend zijn of in strijd met de wet of goede zeden; mag niet derden zonder noodzaak in de 
zaak betrekken en moet in dezelfde taal zijn als de oorspronkelijk tekst (art. 3).102  
Ook dienen bepaalde formele procedures te worden gevolgd. Weigert een uitgever ten 
onrechte een verzoek tot plaatsing van een antwoord dan wacht hem niet alleen een door de 
rechter opgelegde verplichting dat alsnog te doen, maar zelfs strafrechtelijke vervolging.103  
Een initiatief-wetsvoorstel dat op 11 augustus 2003 is ingediend in de Belgische Senaat (maar  
nog steeds op de plank ligt) schrapt deze optie van strafvervolging. Ook stelt het voor om het 
recht van antwoord te beperken in de zin dat in periodieke media genoemde personen alleen 
kunnen opkomen tegen “onjuiste informatie die met betrekking tot hen is verspreid of om te 
antwoorden op aanrandingen van hun eer en faam”.104  
Het Vlaamse Mediadecreet creëert voor de audiovisuele media, die in België niet op federaal 
maar op gemeenschapsniveau zijn gereguleerd, een recht van antwoord “voor ieder natuurlijk 
persoon en rechtspersoon wiens aanzien en reputatie zijn aangetast door een onjuiste 
bewering tijdens de uitzending van een programma van een lineaire of niet-lineaire 
omroepdienst” (art. 104 § 2).105 Dat recht richt zich dus alleen tegen feitelijke onjuistheden en 
betrokkenen moeten zijn aangetast in hun belang.  
Het antwoord moet worden opgenomen in de eerstvolgende uitzending (lineaire 
omroepdienst) of aan het item worden “vastgehecht” (non-lineaire omroepdienst) (art. 109). 
Een medewerker van de omroep dient het voor te lezen. Het mag maximaal drie minuten of 
4500 tekens beslaan (art. 108). Als de hoofdredacteur ten onrechte weigert om het antwoord 
te publiceren kan de rechter hem daartoe dwingen, maar het Mediadecreet biedt niet de 
mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging. 

7.1.2 Digitale publicaties 
 
Een recht van antwoord op digitale uitingen is in de Belgische wet niet expliciet geregeld 

                                                
99 Wet betreffende het recht tot antwoord, 23 juni 1961, dossiernummer: 1961-06-23/30, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1961/06/23/1961062307/justel . 
100 VandenBerghe, Tijdschrift voor Privaatrecht 2010, p. 1827. 
101 Voorz. Rb. Brussel (kort. ged.) 2 december 2001, Auteurs & Media 2002/2, p. 192-193; 
Corr. Brussel (52ste k.) 17 december 2004, Auteurs & Media 2005/4, p. 331; Corr. Gent (21ste 
k.) 21 december 2010, Auteurs & Media 2011/2, p. 262. 
102 Wet betreffende het recht van antwoord, 23 juni 1961, dossiernummer: 1961-06-23/30, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1961/06/23/1961062307/justel . 
103 Antwerpen (7de k.) 19 december 2003, Auteurs & Media 2005/4, p. 318-320; Corr. Gent 
(21ste k.) 21 december 2010, Auteurs & Media 2011/2, p. 263-264. 
104 Wetsvoorstel betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie van 11 
augustus 2003 3-144/1.	
105 Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, Belgisch Staatsblad 3 
februari 2017, 
https://cjsm.be/media/sites/cjsm.media/files/public/mediadecreet_01032017.pdf . 
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(met uitzondering van non-lineaire video in het Vlaams Mediadecreet). Het eerder genoemde 
initiatief-wetsvoorstel van 11 augustus 2003 beoogt dat te veranderen door in artikel 2 de 
media waarop het recht van antwoord betrekking zou hebben ruim te definiëren: “elk procedé, 
… , waarmee door regelmatige afleveringen en door middel van welke drager ook, tekens, 
signalen, geschriften, beelden, geluiden of enig ander soort bericht, ter beschikking worden 
gesteld van het publiek of van een categorie ervan”.106 Daarmee zou ook een publicatie op 
internet expliciet onder de wet vallen, mits het geen eenmalige uiting betreft. “De periodiciteit 
is immers een element dat inherent is aan de correctie of de rechtzetting die door middel van 
het recht van antwoord wordt beoogd.”107  
Een (eveneens nog niet verwerkt) voorstel tot wetswijziging van 30 september 2010 gaat nog 
een stap verder: het stelt voor de periodiciteit helemaal te schrappen en geeft “elke natuurlijke 
of rechtspersoon, ongeacht zijn nationaliteit of verblijfplaats, die in een 
onlinecommunicatiedienst voor het publiek bij name is genoemd of impliciet aangewezen, het 
recht binnen drie maanden kosteloze inlassing van een antwoord te vorderen (art. 15 § 2)”.108 
Het zoekt daarbij aansluiting bij de regels van de Europese E-Commerce Richtlijn en de 
Handhavingsrichtlijn.109  
Dit voorstel was een reactie op het vonnis van de correctionele rechtbank in Brussel in 2007 
die een vordering van recht van antwoord op een internetbericht afwees omdat “le législateur 
de 1961 ne pouvait imaginer d’autre forme d’écrit périodique que celui imprimé sur 
papier”110 en daarom de wet niet van toepassing verklaarde. Ook nog in 2008 oordeelde een 
Belgische rechter dat het recht van antwoord zich niet uitstrekte tot “un média internet”.111 
Het wetsvoorstel uit 2010 heeft echter tot nu toe niet de eindstreep gehaald. Daarmee zijn 
digitale publicaties nog steeds niet expliciet onder de wet betreffende het recht van antwoord 
gebracht. In de jurisprudentie wordt de Antwoordrechtwet uit 1961 echter tegenwoordig ook 
van toepassing verklaard op internet-teksten.  
In een smaad-zaak oordeelde de rechter in 2006 al dat “drukpers” ruim moet worden opgevat 
als ook “elk ander mechanisch, [f]ysiek of chemisch procedé waardoor een strafbare 
meningsuiting in een groot aantal identieke exemplaren kan worden vermenigvuldigd. 
Electronische post en het internet maken daar deel van uit.”112 
Met betrekking tot de Antwoordrechtwet expliciet oordeelde een Brusselse rechter in 2009 dat 
de wet niet heeft gespecificeerd dat de betrokken periodieke geschriften (uitsluitend) op 
papier gedrukt moeten zijn. Publicatie van deze krantenberichten op internet zouden er ook 
onder kunnen vallen.113 Daarom moest een antwoord dat geplaatst diende te worden bij een 

                                                
106 Wetsvoorstel betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie 11 augustus 
2003, 3-144/1. 
107 Wetsvoorstel betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie 11 augustus 
2003, 3-144/1, toelichting artikel 2. 
108 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord 
30 september 2010 5-196/1. 
109 Vooral art. 11 Richtlijn 2004/48/EG, PbEG 2004 L 195/16 en art. 14 Richtlijn 
2002/31/EG, PbEG L /1178. 
110 De wetgever van 1961 kon zich geen andere vorm van periodiek geschrift voorstellen dan 
die afgedrukt op papier (vertaling JvV); Corr. Bruxelles, 14 november 2007, JT, nr. 6303, 15 
maart 2008, geciteerd in Voorhoof & Valcke 2014, p.278. 
111 Civ. Bruxelles (prés.) 9 december 2008, R.G. n° 08/12.560/A, Auteurs & Media 2009/4, p. 
454. 
112 Antwerpen (8ste k.) 20 december 2006, Auteurs & Media 2008/2 p. 133. 
113 Civ. Bruxelles (44e ch.) 30 oktober 2009, R.G. n° 00831, Auteurs & Media 2010/5-6, p. 
573. 
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artikel in de krant La Libre Belgique ook worden opgenomen bij dezelfde publicatie op 
internet. 
In 2010 ging de rechter in Brussel nog een stap verder door een regelmatig bijgewerkte 
website ook expliciet als periodiek geschrift te beschouwen in de zin van de 
Antwoordrechtwet.114 Een rechter in Antwerpen verplichtte daarom ook in 2010 de 
nieuwswebsite www.apache.be om op grond van het recht op antwoord een reactie te 
plaatsen.115 
Overigens menen sommige media-partijen nadrukkelijk dat zij niet gehouden zijn een recht 
van antwoord te honoreren als het betrekking heeft op internetberichtgeving, zoals zij 
aangeven in de volgende paragraaf. 
 
7.2 De praktijk116 
 
Op basis van een empirisch onderzoek in 2016 naar de attitude van de Belgische mediasector 
tegenover het huidige recht van antwoord concluderen Deroeck, Van Leuven en Lievens dat 
bijna alle elf respondenten vinden dat, “ondanks dat het (recht) weinig voorkomt, (het) een 
terecht bestaan heeft”.117 De meeste zijn voorstander van een expliciete uitbreiding van het 
recht van antwoord tot online-media.118 
De respondenten, die overigens allemaal mediaproducent zijn en dus nadrukkelijk niet de 
vragende kant vertegenwoordigen, zien het recht van antwoord niet als bedreiging, maar juist 
als essentieel element in de bescherming van zowel de burgerrechten van de ‘gedupeerde’ als 
de vrije meningsuiting en daarmee de persvrijheid. Weliswaar hebben de ondervraagde media 
liever dat de klagers minder ingrijpende correctie-wegen bewandelen (minnelijk overleg, 
klacht bij Raad voor de Journalistiek, akkoord gaan met een nieuw, aanvullend bericht), maar 
als alternatief en ‘stok achter de deur’ wijzen ze het recht van antwoord niet af. 
Wel signaleren de respondenten in de praktijk twee tekortkomingen: 
a) voor de geschreven pers zijn de toepassingsmogelijkheden te ruim, omdat het recht 
toekomt aan iedereen die op enigerlei wijze genoemd wordt in berichtgeving; 
b) de strenge vormvereisten voor het verzoek tot recht van antwoord leiden ertoe dat 
‘gedupeerden’ uiteindelijk de hulp moeten inroepen van een advocaat, waardoor de drempel 
voor het gebruik van dit instrument alsnog hoog is. 
Wat betreft de toepassing van het recht van antwoord naar aanleiding van online-publicaties 
werpen respondenten wel de vraag op of iemand die reageert onder een internetbericht, als 
‘comments’ mogelijk zijn, dat recht verspeelt.119 Enerzijds lijkt het overdreven om iemand 
twee keer een mogelijkheid te geven om zijn kant van het verhaal weer te geven, anderzijds 
zijn de reacties vaak talrijk, valt een specifieke reactie niet op en worden ze, over het 
algemeen, slecht gelezen. Bovendien heeft een antwoord in een bericht meer zeggingskracht 
dan een ‘comment’ in een eindeloze stroom van reacties. 
 

                                                
114 Civ. Bruxelles (14e ch.) 13 april 2010, R.G. n° 2008/4395/A, Auteurs & Media 2010/5-6, 
p. 583. 
115 Voorz. Rb. Antwerpen (eenz. verz.) 24 november 2010, A.R. nr. V. 10/4218/B/598, 
Auteurs & Media 2011/4-5, p. 565-568. 
116 Voor enkele voorbeelden zie bijlage I. 
117 Deroeck, Van Leuven & Lievens, Mediaforum 2017-2, p. 46-49; de respondenten zijn 
hoofdredacteuren, uitgevers, managers en coördinatoren van Belgische media. 
118 Deroeck, Van Leuven & Lievens, Mediaforum 2017-2, p. 46-49; zie ook Deroeck 2016. 
119 Deroeck 2016, p. 23-24. 
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Een eigen peiling120 onder Vlaamse media onderschrijft de conclusies van Deroeck, Van 
Leuven en Lievens. Vertegenwoordigers van vier Belgische media vinden het recht van 
antwoord een (enigszins) zinvol of bruikbaar instrument, al is de toepassing voor de 
geschreven pers volgens hen veel te ruim. “Dat zet de deur open voor misbruik”, stelt een 
respondent. 
De vertegenwoordiger van een vijfde medium is neutraler. Een respondent van een zesde staat 
meer afwijzend tegenover het instrument an sich, zeker waar het een antwoord op televisie 
betreft, omdat het oninteressante televisie oplevert die kijkers afstoot en waarmee de 
‘gedupeerde’ uiteindelijk ook niet gediend is. Een antwoord op internet acht hij meer 
praktisch en voor de betrokkene zinvoller, ook omdat het antwoord dan terug te vinden blijft. 
De betrokken media ontvangen in praktijk overigens slechts mondjesmaat een verzoek tot 
antwoord. Het aantal varieert van 1 à 2 per jaar tot 1 à 2 per maand. Daarbij zullen aard, 
omvang en populariteit van het medium ongetwijfeld een rol spelen. Veruit de meeste 
verzoeken worden gehonoreerd, zonder tussenkomst van een rechter. Twee media proberen 
nadrukkelijk publicatie van antwoorden te voorkomen, soms door in overleg met betrokkenen 
een compromis-oplossing te vinden, soms door verzoeken te weigeren op formele of 
materiële gronden of soms door het te laten aankomen op de rechter. 
Wat betreft een recht van antwoord naar aanleiding van online-publicaties houden de dagblad-
respondenten de boot nadrukkelijk af, verwijzend naar het ontbreken van een expliciete 
juridische grondslag. De andere media zijn wel bereid tot publicaties van antwoorden op 
internet; één probeert het te voorkomen, maar is niet principieel tegen. 
Op de vraag of het recht van antwoord leidt tot zorgvuldiger journalistiek handelen, reageren 
de respondenten verschillend: drie menen van wel, maar andere achten dat effect niet of vrij 
beperkt aanwezig. Een respondent wijst erop dat ook inhoudelijk juiste berichtgeving grond 
kan zijn voor een recht van antwoord; “(d)aar kan je als journalist echt niet permanent mee 
rekening houden”. 
 
De Belgische praktijk laat zien dat een recht van antwoord voorziet in een behoefte van 
consumenten en tegelijkertijd niet onwerkbaar is voor de betreffende media. Van een 
stortvloed aan querulanten, waarvoor Nederlandse critici zo bang zijn, blijkt geen sprake. De 
meeste Belgische media zetten kanttekeningen bij de concrete uitwerking van het instrument, 
maar de grondgedachte erachter is onomstreden. Tegelijkertijd laat de Belgische praktijk zien 
dat een wet die de technologische ontwikkelingen niet bijhoudt, in de praktijk zijn relevantie 
verliest. 

8 Het recht van antwoord in Duitsland 
 
8.1 De wet 
 
8.1.1 Algemeen 
 
Duitsland kent eveneens sinds 1831 een wettelijk recht van antwoord 
(‘Gegendarstellungsanspruch’). Voor de geschreven pers, die in Duitsland op het niveau van 
deelstaat is gereguleerd, is het recht van antwoord te vinden in bijvoorbeeld de Berliner 

                                                
120 Zes respondenten hebben in april 2018 per mail of telefonisch geantwoord op een 
toegestuurde vragenlijst; zie bijlage III t/m V en XI t/m XVII. 
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Pressegesetz (§ 10)121 of de Pressegesetz für das land Nordrhein-Westfalen (§ 11)122. Voor de 
omroepen c.q. de online-diensten, die een (afzonderlijk) wettelijk kader kennen op bonds-
niveau, is het recht op antwoord te vinden in het Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien 
(§ 56).123 
Ondanks die verscheidenheid aan vindplaatsen is de inhoud van het recht in grote lijnen 
gelijk. De Gegendarstellungsanspruch geeft natuurlijke personen, rechtspersonen, overheden 
en organisaties het recht op plaatsing, zonder kosten, van een tegenbericht in een gelijksoortig 
medium, mits deze in enig, direct belang zijn geraakt door de publicatie van informatie van 
feitelijke aard.  
Het Bundesverfassungsgericht heeft in 1998 expliciet geoordeeld dat het Gegendarstellungs-
recht geen ongeoorloofde beperking van de Duitse persvrijheid betekent, omdat het adequaat 
is afgeperkt en er voldoende ruimte overblijft voor de vrije uiting van feiten en meningen 
door de journalistiek.124 Het Duitse Constitutionele Hof geeft daarbij als grondslag voor het 
recht van antwoord het “allgemeinen Persönlichkeitsrecht” en het “Grundsatz der 
Waffengeleichheit”. Bovendien zou dit recht de vrije pers en openbare meningsvorming ten 
goede komen omdat de lezer naast de informatie van de pers ook de kant van de 
directbetrokkene zelf te horen krijgt.125  
Anderzijds heeft het Constitutionele Hof ook erkend dat een ruimhartig toelaten van het recht 
van antwoord een ongewenst ‘chilling effect’ kan hebben op de pers. Daarbij betrekt het Hof 
ook dat een Gegendarstellung bij het lezerspubliek twijfel kan oproepen over de 
betrouwbaarheid van het betreffende medium, ook ten opzichte van berichtgeving die 
weliswaar waarheidsgetrouw maar niet te bewijzen is, die zich nauwelijks meer laat 
wegnemen.126 Mede door die overwegingen blijft een beroep op de persvrijheid voor Duitse 
media een laatste, fundamentele verdedigingslinie tegen een Gegendarstellungsanspruch. 
Vandaar dat het Bundesverfassungsgericht, dat zich in Duitsland buigt over de 
verenigbaarheid van (de toepassing van) de wetten met de nationale grondwet, zich 
regelmatig over grensgevallen moet uitspreken.  
Grootste discussiepunt bij toepassing van het Gegendarstellungs-recht betreft het onderscheid 
tussen feitelijke uitingen (‘Tatsachenbehauptungen’), die een antwoord kunnen 
rechtvaardigen, en uitingen van meningen (‘Meinungsäußerungen’), die geen grond vormen 
voor een dergelijke actie. Daarover heeft zich de afgelopen decennia een rijke jurisprudentie 
ontwikkeld. Bewijsbaarheid vormt daarbij een belangrijk criterium. Anders dan subjectieve 
meningsuitingen zijn objectieve uitspraken vatbaar voor bewijs.127 Hierin volgt het 
Constitutionele Hof de opvatting van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat 

                                                
121 Berliner Pressegesetz Vom 15. Juni 1965, Gliederungs-Nr: 2250-1. 
122 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW), stand vom 
14.4.2018,  https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000330 . 
123 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunk-Staatsvertrag) vom 31. August 
1991, 
http://www.presserecht.de/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=28  
124 Bundesverfassungsgericht 14 januari 1998, 1 BvR 1861/93, 
ECLI:DE:BVerfG:1998:rs19980114.1bvr186193, r.o. 81; zie ook Youm 2008, p. 1040-1043. 
125 Bundesverfassungsgericht 14 januari 1998, 1BvR 1861/93, 
ECLI:DE:BVerfG:1998:rs19980114.1bvr186193, r.o. 79. 
126 Bundesverfassungsgericht 19 december 2007, 1 BvR 967/05, 
ECLI:DE:BVerfG:2007:rk20071219.1bvr096705, r.o. 40 en r.o. 41. 
127 Bundesverfassungsgericht 25 augustus 1998, 1 BvR 1435/98, 
ECLI:DE:BVerfG:1998:rk19980825.1bvr143598, r.o. 31. 
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eerder stelde dat: “the existence of facts can be demonstrated, whereas the truth of value-
judgments is not susceptible of proof”.128  
Overigens is niet vereist dat de bewering ook daadwerkelijk bewezen wordt. Naast 
zintuigelijk waarneembare feiten kan het ook gaan om zogenoemde ‘innerlijke’ feiten, zoals 
motieven en bedoelingen.129 
De feitelijke bewering waartegen de ‘gedupeerde’ opkomt, behoeft niet onwaar te zijn. 
Evenmin is vereist dat het antwoord waar is. Alleen als een antwoord naar de volle 
overtuiging van een rechter overduidelijk onjuist is, kan dat het medium ontslaan van de 
plicht tot publicatie.130  
De Gegendarstellung geldt niet als een sanctie of correctie.131 Dat kan het ‘slachtoffer’ 
eventueel los van het recht op antwoord vorderen. Publicatie van het antwoord betekent ook 
niet dat het medium verplicht is om af te zien van herhaling van de betreffende uitlating in de 
toekomst.132 
De betrokkene moet herleidbaar zijn in de berichtgeving, maar hoeft niet met naam genoemd 
te worden. Evenmin is vereist dat de uiting negatief is geweest; zelfs een lovende opmerking 
kan aanleiding zijn voor een recht van antwoord.133  
Ook tussen-de-regels-beweringen kunnen grond zijn voor een antwoord.134 Daar staat 
tegenover dat politieke uitingen al snel als ‘meningen’ kwalificeren. Ook een 
hoofdredactioneel commentaar geldt als mening en is daarom niet vatbaar voor 
Gegendarstellung.135 In geval van satire of karikatuur ligt de lat voor het toestaan van een 
recht van antwoord hoog.136 Open vragen, zelfs als ze suggestief zijn, gelden als niet feitelijk 
genoeg, maar retorische vragen zijn dat daarentegen weer wel.137 
Naast diverse (strenge) formeel-rechtelijke eisen kent het antwoord ook inhoudelijke 
begrenzingen. Het mag geen strafbare uitlatingen bevatten en moet zich beperken tot feiten, 
die bovendien een directe samenhang moeten hebben met de oorspronkelijke uiting waartegen 
de gedupeerde opkomt.138  
De omvang van het antwoord mag niet meer zijn dan ‘redelijk’. Een antwoord dat qua lengte 
gelijk is aan het oorspronkelijke bericht voldoet sowieso aan die eis; of een antwoord ook 
langer mag zijn, hangt af van de omstandigheden. Als het een geschreven bericht betreft moet 

                                                
128 EHRM 8 juli 1986, ECLI:CE:ECHR:1986:0708JUD000981582 (Lingens/Oostenrijk), r.o. 
46. 
129 Bundesverfassungsgericht 21 december 2016, 1 BvR 1081/15, 
ECLI:DE:BVerfG:2016:rk20161221.1bvr08115, r.o. 9. 
130 Bundesverfassungsgericht 19 december 2007, 1 BvR 967/05, 
ECLI:DE:BVerfG:2007:rk20071219.1bvr096705, r.o. 39. 
131 Bundesverfassungsgericht 7 februari 2018, 1 BvR 442/15, 
ECLI:DE:BVerfG:rk20180207.1bvr044215, r.o. 24. 
132 Bundesverfassungsgericht 19 december 2007, 1BvR 967/05, 
ECLI:DE:BVerfG:2007:rk20071219.1bvr096705, r.o. 38. 
133 Löffler & Ricker 2005, p. 171-174. 
134 Bundesverfassungsgericht 19 december 2007, 1 BvR 967/05, 
ECLI:DE:BVerfG:2007:rk20071219.1bvr096705, r.o. 30. 
135 Bundesverfassungsgericht 17 september 2003, 1 BvR 825/99, 
ECLI:DE:BVerfG:2003:rk20030917.1bvr082599, r.o. 8. 
136 Löffler & Ricker 2005, p. 179. 
137 Bundesverfassungsgericht 4 november 2013, 1 BvR 2102/12, 
ECLI:DE:BVerfG:2013:rk20131104.1bvr210212; Bundesverfassungsgericht 7 februari 2018, 
1 BvR 42/15, ECLI:DE:BVerfG:rk20180207.1bvr044215, r.o. 7. 
138 Löffler & Ricker 2005, p. 183-184. 
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het antwoord op eenzelfde plek, in dezelfde opmaak en lettergrootte worden geplaatst als het 
eerste bericht.139  
Het persmedium mag overigens onder de Gegendarstellung ook weer een reactie plaatsen, de 
zogenoemde ‘Redaktionsschwanz’. Als deze nieuwe feitelijke beweringen bevat, kan dat weer 
grond zijn voor een nieuw recht van antwoord.140 
Als het medium weigert gehoor te geven aan het recht op antwoord, kan het daarop langs 
civielrechtelijke weg worden aangesproken.141  
 
8.1.2 Digitale publicaties 
 
Hoewel noch de Länder-perswetten noch de federale wet voor de audiovisuele media 
expliciet spreken over berichtgeving op internet, is in Duitsland, voor zover te achterhalen, 
algemeen geaccepteerd dat de Gegendarstellung ook van toepassing kan zijn op digitale 
publicaties. Ook de literatuur maakt weinig woorden vuil aan dit onderscheid.142 In de 
jurisprudentie is er geen dispuut over te vinden, anders dan in België. 
Ook hoofdredacteuren geven aan, zie hierna, dat ze in praktijk de Gegendarstellung, wanneer 
eenmaal toegelaten, media-neutraal benaderen. Dat betekent dat ook bij Duitse internet-
berichten af en toe een antwoord wordt toegevoegd, zie als voorbeeld bijlage II. 
 
8.2 De praktijk 
 
Een beperkte peiling onder Duitse media143 leert dat weinig gebruik wordt gemaakt van de 
Gegendarstellung. De respondenten krijgen jaarlijks gemiddeld slechts 1 tot 4 verzoeken. In 
de meeste gevallen proberen de media die ‘weg te werken’ door in gesprek te gaan met de 
lezer of kijker en een alternatief aan te bieden, zoals een ingezonden brief of een nieuw 
bericht. Meestal is ‘de gedupeerde’ daar al tevreden mee. 
Als die route niet succesvol blijkt, werpen de media een formeel-juridische verdedigingslinie 
op, schetsen drie respondenten. “Dat lukt vaak, omdat advocaten zonder kennis van het 
persrecht fouten maken”, aldus een van hen. Daarmee wijst hij op de achilleshiel van de 
toepassing van de Gegendarstelling in de Duitse praktijk: de formele horden zijn zo hoog dat 
ze alleen door gelaedeerden met advocaten genomen kunnen worden. “Een gewone burger 
kan dat niet betalen noch heeft er de puf voor. In die zin ontvalt het recht volledig zijn doel: 
gelijkheid van wapenen bewerkstelligen tussen burgers en media”, aldus een respondent. Een 
ander noemt het Gegendarstellungsrecht zoals dat in Duitsland vorm heeft gekregen daarom 
“ein stumpfes Schwert” (een bot zwaard).  
Twee respondenten geven nadrukkelijk aan een repliek te plaatsen op een ingestuurd 
antwoord. 
Over de vraag of het Gegendarstellungs-recht leidt tot zorgvuldiger journalistiek lopen de 
meningen uiteen. Drie respondenten menen dat de journalisten sowieso al zorgvuldig werken 
en dat ‘Gründlichkeit’ een Gegendarstellung niet kan voorkomen. Een ander merkt echter op 
dat het recht ertoe leidt dat “we een groot eigenbelang hebben om mensen of instellingen in 
staat te stellen om zich uit te spreken vóór publicatie en hen de gelegenheid te geven 
opmerkingen te maken”. 

                                                
139 Löffler & Ricker 2005, p. 193-196. 
140 Löffler & Ricker 2005, p. 196-197. 
141 Löffler & Ricker 2005, p. 198. 
142 Löffler & Ricker 2005, p. 167-204. 
143 Vijf respondenten hebben in april, mei en juni 2018 per mail geantwoord op een 
toegestuurde vragenlijst, zie bijlage VI t/m VIII en XVIII t/m XXII. 
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In de Duitse praktijk blijkt het recht van antwoord, net als in België, te voorzien in een 
behoefte en anderzijds de media niet voor onoverkomelijke problemen te plaatsen. Een 
toestroom van ‘ontstemden’ doet zich niet voor, evenmin als andere praktische problemen. 
Tegelijkertijd laten de ervaringen daar zien dat een overmaat aan formele en materiële 
vereisten leidt tot een doorgeslagen juridisering waarmee feitelijk de voordelen van het 
instrument (laagdrempelig, snel, goedkoop en daarmee effectief) teniet worden gedaan. 
 
9 Bouwstenen voor een Nederlands recht van antwoord  
 
Wil een recht van antwoord in de Nederlandse mediapraktijk toegevoegde waarde hebben 
voor de kijker, lezer en website-bezoeker en inderdaad, zoals in paragraaf 5 betoogd, een 
zinvolle en effectieve aanvulling vormen op de bestaande correctie-instrumenten dient het 
snel en gemakkelijk, concreet resultaat op te leveren, zonder hoge kosten. 
Om het middel voor journalisten hanteerbaar te maken, moet het vooral praktisch uitvoerbaar 
zijn en een relatief geringe beperking vormen van de redactionele autonomie. 
De combinatie van die twee uitgangspunten, gevoegd bij zowel de theorie als de praktijk in 
België en Duitsland én het actuele Europees juridische kader, leidt tot onderstaande 
bouwstenen (in willekeurige volgorde) voor een regeling van een Nederlands recht van 
antwoord. 
 
a) Het recht van antwoord moet media-neutraal zijn, dus nadrukkelijk ook betrekking hebben 
op online-berichtgeving. Niet alleen is dat in lijn met vergelijkbare, bestaande wettelijke 
bepalingen (zoals art. 6:167 BW en art. 261 WvSr) en past het binnen het Europees juridisch 
kader, maar bovenal is juist in internet-berichtgeving een antwoord gemakkelijk, snel en 
goedkoop te plaatsen. Ervaringen in België en Duitsland werpen geen ander licht op de zaak. 
 
b) Omdat het recht van antwoord naast de bescherming van de privacy van burgers en 
pluriforme meningsvorming (zie uitspraken EHRM) ook als doel heeft de (professionele) 
media te helpen hun betrouwbaarheid (en daarmee hun claim op respect en vertrouwen) te 
vergroten, zou het beperkt kunnen blijven tot publicaties van redactionele aard. Voor de 
nadere invulling daarvan zou de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek richtinggevend 
kunnen zijn.144 
 
c) Publicaties van redactionele aard impliceert dat het recht van antwoord geen betrekking 
heeft op advertenties. Voor gesponsorde berichtgeving en advertorials zou bepalend moeten 
zijn in hoeverre deze publicaties vallen onder verantwoordelijkheid van de (hoofd)redactie. 
Eenzelfde afwegingskader zou gekozen kunnen worden voor user generated content dat al 
dan niet onder redactionele verantwoordelijkheid wordt gepubliceerd. 
 
d) Het recht van antwoord dient, net als in België en Duitsland, slechts toe te komen aan i) 
directbetrokken, ii) natuurlijke personen en rechtspersonen, die iii) met naam worden 
genoemd of die eenduidig herleidbaar zijn in de publicatie. Deze beperkingen voorkomen dat 
het recht te algemeen kan worden aangewend. Mogelijk zou voor een natuurlijk persoon na 
overlijden zijn recht van antwoord kunnen toekomen aan ouders, echtgenoot, geregistreerd 
partner of kinderen (analoog aan art. 25a Auteurswet). 
 
e) Personen hebben het recht van antwoord als zij in verband worden gebracht met uitingen 

                                                
144 https://www.rvdj.nl/leidraad . 
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van feitelijke aard. Voor de beoordeling wat ‘een uiting van feitelijke aard’ is, kan de Duitse 
jurisprudentie tot inspiratie dienen; de bewijsbaarheid lijkt een hanteerbaar criterium. 
Anderzijds moet echter worden opgemerkt dat een ruimere invulling zoals in het Belgische 
‘Antwoordrecht’ blijkbaar niet leidt tot een onwerkbare toestroom aan verzoeken. Ook is een 
uitbreiding van de grondslag, waarbij ook een recht van antwoord ontstaat naar aanleiding van 
de uiting van meningen, in lijn met de aanbeveling ‘On a new notion of media’ van het 
Comité van Ministers van de Raad van Europa145 en de EHRM-uitspraak Eker/Turkije146. 
 
f) Het recht van antwoord vereist dat betrokkene in enig belang is getroffen. Die voorwaarde 
is in lijn met de aanbeveling147 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa ‘On a 
new notion of media’ en beperkt de mogelijke aanspraak. Anderzijds laat de ervaring in 
België zien dat het weglaten van de belang-vereiste niet leidt tot een stortvloed aan 
aanvragen. 
 
g) Het recht van antwoord ziet niet op de onjuistheid van de oorspronkelijke uiting noch op de 
juistheid van het antwoord. Dat is juist de kracht van het instrument, omdat het betrokkenen, 
inclusief eventuele rechtelijke instanties, ontslaat van de plicht tot tijdrovende en soms 
onmogelijke waarheidsvinding. Alleen als het antwoord apert onjuist is, zou de verplichting 
tot publicatie onredelijk kunnen zijn. De ervaringen in zowel België als Duitsland tonen aan 
dat deze benadering werkbaar is. 
 
h) Juist omdat het recht van antwoord los staat van de onrechtmatigheid van de 
oorspronkelijke uiting, blijven andere juridische middelen onverkort beschikbaar. 
 
i) Om een snelle, ongecompliceerde reactie op uitingen mogelijk te maken, zouden er geen of 
minimale vormvereisten dienen te worden gesteld aan een verzoek tot publicatie van 
antwoord. Dit voorkomt ook een doorgeslagen juridisering, die niet in het belang is van de 
‘gedupeerde’ zoals ervaringen in België en Duitsland laten zien. Wel moet er natuurlijk 
rekening worden gehouden met het specifieke karakter van het medium. 
 
j) De omvang en aard van het antwoord dienen slechts te voldoen aan de eis van redelijkheid. 
Die formulering geeft flexibiliteit en blijkt in Duitsland geen bron van dispuut. 
 
k) De inhoud van het antwoord is geheel aan de betrokkene (dat is juist de kracht van het 
middel). Alleen strafbare uitingen zijn niet toegestaan. Ook mogen derden niet onnodig in de 
kwestie worden betrokken, conform de praktijk in België en Duitsland. 
 
l) Om een snelle, adequate werking van het instrument mogelijk te maken en juist ook 
tegemoet te komen aan de eisen en mogelijkheden van de nieuwe media, mag van een 
‘gedupeerde’ worden verwacht dat hij snel reageert om zijn recht te laten gelden. Een termijn 
van maximaal zes weken na publicatie lijkt niet onredelijk. 
 
m) Wie reageert op een online-bericht in de vorm van een bijvoorbeeld ‘comment’, komt 
geen recht van antwoord meer toe, want anders zou die persoon twee keer zijn kant van het 

                                                
145	Aanbeveling CM/Rec(2011)7 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (21 
september 2011), On a new notion of media. 
146 EHRM 24 oktober 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1024JUD002401605 (Eker/Turkije). 
147 Aanbeveling CM/Rec(2011)7 van het Comité van Minister van de Raad van Europa (21 
september 2011), On a new notion of media. 
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verhaal kunnen vertellen en daarmee raakt de ‘Waffengeleichheit’ die de grondgedachte vormt 
voor het recht, opnieuw verstoord. (Overigens kan ook zeer wel een tegenovergestelde 
redenering worden verdedigd.) 
 
n) Het staat de redactie vrij om te reageren op een recht van antwoord. Weliswaar ligt 
daarmee het gevaar van een polemiek op de loer, maar anderzijds gaat het ook weer te ver om 
een medium te verbieden zich te verweren ‘in zijn eigen huis’. 
 
o) Het recht van antwoord is een civielrechtelijk instrument. Onterechte weigering van 
plaatsing kwalificeert als een onrechtmatige daad. Een strafrechtelijke vervolging van een 
weigerachtige uitgever of directeur, zoals in België, is in strijd met de jurisprudentie van het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.148 
 
10 De kritische blik van stakeholders 
 
Om het hierboven geschetste model, en de onderliggende analyse, te valideren, is het 
aangeboden aan elf Nederlandse stakeholders, waarbij zes gesitueerd zijn in het veld van 
mediaproducenten en vijf in het veld van mediaconsumenten.149 Omdat deze laatste vaak een 
heel eigen, casuïstische ervaring hebben, is voor die categorie gekozen voor vijf advocaten 
die regelmatig ‘media-gelaedeerden’ bijstaan. Met alle betrokkenen is een ‘semi-structured’, 
één-op-één interview gehouden op basis van de vooraf toegestuurde concept-versie van deze 
scriptie en een standaard vragenlijst.150 De gesprekken zijn integraal uitgeschreven in bijlage 
XXIII t/m XXXIII. 
 
10.1 Mediaproducenten 
 
Respondenten uit het veld van de mediaproducenten onderschrijven breed de focus op 
betrouwbaarheid voor professionele media en de toegenomen urgentie daarvan in het digitale 
tijdperk, al werpen sommigen op dat betrouwbaarheid ook in het pre-internet-tijdperk cruciaal 
was.  
Dat lezers, kijkers en internetgebruikers de mogelijkheid moeten hebben om op te komen 
tegen fouten in berichtgeving krijgt ook breed steun. De analyse dat de vier traditionele 
correctiemechanismen (redacteur aanspreken, contact opnemen met ombudsman, klacht 
indienen bij de Raad voor de Journalistiek, rechter inschakelen) waardevol zijn, maar tekort 
schieten en er vooral een leemte zou bestaan tussen Raad en rechter nodigt echter uit tot 
enkele tegenwerpingen. 
In praktijk blijken er namelijk ook andere correctiemechanismen te zijn ontstaan, zoals het 
dreigen met een rechtszaak en het inzetten van sociale media. Gedupeerde of teleurgestelde 
mediaconsumenten zijn assertiever dan voorheen. Ze halen steeds vaker hun gram direct op 
Facebook of Twitter, zonder eerst contact op te nemen met de journalist. Dat leidt tot grotere 
(reputatie)schade voor het medium dan bijvoorbeeld een uitspraak van de Raad.  
Grotere bedrijven en organisaties die zich onheus behandeld voelen, betalen de media met 
gelijke munt; op eigen websites of in andere publiciteitsuitingen ‘corrigeren’ ze de pers. Dat 
is een argument tegen een wettelijk verankerd recht van antwoord: het is overbodig, want de 
betrokkenen antwoorden zelf al. 

                                                
148 Zie bijvoorbeeld EHRM 3 april 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0403JUD004320607 
(Kaperzynski/Polen), r.o. 74. 
149 Zie bijlage IX. 
150 Zie bijlage X. 
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Anderzijds erkennen sommige respondenten dat voor ‘gewone’ mensen een gang naar de 
Raad een hele opgave is, die bovendien niet snel tot concreet resultaat leidt. En wie naast een 
puur opiniërende uitspraak door de Raad voor de Journalistiek ook een tastbare correctie in de 
berichtgeving wenst, kan daarvoor alleen naar de rechter en moet daarmee een financiële 
horde nemen die voor sommigen te hoog is. Een ‘derde weg’ zou daarvoor een wenselijk 
alternatief zijn. Maar de (meeste) respondenten zetten forse vraagtekens bij een recht van 
antwoord als een optie daarvoor. 
Ze vinden het toelaten van derden, in zijn eigen woorden, in een medium een te grote inbreuk 
in het ‘autonome domein’ van de journalist. Het druist in tegen de vrijheid van de 
verslaggever. Ook ‘vervuilt’ het de publicatie en roept het verwarring op bij de lezer, luidt de 
kritiek. 
In het verlengde daarvan werpt een geïnterviewde als principieel bezwaar op dat het opnemen 
van een ongeredigeerd antwoord doet voorkomen alsof de journalist, als onafhankelijk, 
professioneel verslaggever, en de ‘ontstemde’ burger, die zijn eigen particuliere belang en 
waarheid verdedigt, eenzelfde waarde hebben, terwijl dat bepaald niet het geval is. Ook 
verhoudt een recht van antwoord zich moeilijk met een keuze van medium voor een 
specifieke profilering. 
Daarnaast zal het media voor praktische problemen plaatsen; hoe zou een recht van antwoord 
in een (bekijkenswaardig) tv-programma verwerkt moeten worden? Moet een 
actualiteitenrubriek als Nieuwsuur primetime-zendtijd inruimen voor allerlei ‘gekkies’ die 
hun verhaal willen houden?  
Een ander tegenargument is dat een recht van antwoord onvermijdelijk zal leiden tot een 
afweging: wie wel en wie niet? Dat blijft in de ogen van respondenten een subjectieve keuze 
en daarmee een bron voor conflicten. 
Ook vrezen sommigen dat een geformaliseerd recht van antwoord de journalist in een 
knellend keurslijf zal dwingen, terwijl de journalistiek juist gebaat is bij maatwerk, zowel in 
de dagelijkse verslaggeving als in de oplossing van problemen die daardoor in praktijk 
kunnen ontstaan. Een ‘one-size-fits-all’-stramien zou de journalistiek te veel beperken. De 
introductie van een nieuw instrument zorgt daarbij voor een verdere juridisering, waarbij dat 
maatwerk en vooral het menselijk contact tussen journalist en gelaedeerde, waarmee plooien 
kunnen worden gladgestreken, steeds verder uit zicht raakt.  
Een andere valkuil is, volgens stakeholders, de vraag voor wie het recht van antwoord zou 
moeten gelden. De formulering ‘professionele media’ voldoet niet omdat daar enerzijds ook 
Albert Heijn onder kan vallen (“met Allerhande het een na grootste professionele 
mediabedrijf van Nederland”) en anderzijds lokale nieuwssites (“eenpitters”) daar ten 
onrechte buiten blijven. Ook is de vraag wie het recht kan inroepen; “ook Erdogan als het 
NOS-Journaal een item maakt over de Turkse verkiezingen?” 
Tenslotte is de overheersende mening onder de respondenten dat een recht van antwoord 
eigenlijk al besloten ligt in een professioneel handelen van de journalist door consciëntieus 
wederhoor toe te passen en te verwerken in de publicatie. Tegelijkertijd erkennen enkele 
respondenten dat het daar soms aan ontbreekt. Ook zijn sommige media “lapzwanserig” in 
hun omgang met klachten uit het publiek, vinden enkele geïnterviewden. 
Eén respondent uit het veld van mediaproducenten ziet daarom wel perspectief in een optie 
waarbij een medium uit zichzelf, ‘vrijwillig’, aan lezers en kijkers een recht van antwoord 
aanbiedt, ook omdat hij signaleert dat er een door journalisten onvoldoende onderkent 
machtsverschil is tussen media en burgers. Dat machtsverschil creëert een onbehangen bij 
burgers die zich soms niet gehoord voelen in hun eigen gelijk. Met zo’n vrijwillig recht 
zouden de ‘goedwillende’ media zich dan kunnen onderscheiden, waarbij de optie fungeert 
als een soort kwaliteitskeurmerk. Zo zou het instrument niet alleen tot voordeel strekken van 
de burger, maar ook van het medium. 
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Daarbij stelt hij voor om ‘gedupeerden’ die naar tevredenheid een recht van antwoord hebben 
gekregen niet meer toe te laten tot de Raad voor de Journalistiek (maar eventueel nog wel de 
rechter, bij voorbeeld voor een schadevergoeding). “Om bij voorbaat te zeggen dit gaan we 
niet doen, want het is te lastig en we geven de persvrijheid of de onafhankelijkheid van de 
journalistiek uit handen, dat lijkt me niet zo’n goede houding”, is zijn reactie.  
 
De praktische bezwaren van de media-producenten tegen een recht van antwoord zijn reëel, 
maar anderzijds zijn voor praktische problemen altijd wel weer praktische oplossingen te 
bedenken; in de volgende paragraaf worden al enkele suggesties gedaan. Daarbij getuigen 
sommige bezwaren, zoals de verwachte toeloop van querulanten, van koudwatervrees, zoals 
de praktijk in België en Duitsland laat zien. Het geschetste alternatief van minnelijk overleg 
tussen hoofdredacteur en ‘gedupeerde’ gaat uit van een journalistieke (en menselijke) 
integriteit die anno 2018 helaas geen vanzelfsprekendheid blijkt. 
De principiële bezwaren snijden meer hout. Inderdaad dreigt het gevaar dat met een recht van 
antwoord de bevooroordeelde betrokkene zich in eenzelfde, morele positie manoeuvreert als 
de professionele, onafhankelijk journalist. Bovendien dient de keuze van een medium om 
meer te willen zijn dan een grabbelton aan meningen en feiten te worden gerespecteerd. Een 
(geprofileerde) krant of televisierubriek is niet die iconische Amerikaanse ‘town meeting’ 
waar “everything worth saying should be said”.151 
 
10.2 Mediaconsumenten 
 
De respondenten uit het veld van de ‘mediaconsumenten’ leggen (vanzelfsprekend) meer dan 
de vertegenwoordigers uit de sector zelf, de focus op het falen van de journalistiek. Vooral het 
ontbreken van wederhoor in publicaties is een terugkerende klacht. Betrokkenen wordt óf niet 
om weerwoord gevraagd óf als er al wel een reactie is gevraagd, wordt die verdraaid of 
onvolledig afgedrukt. “Meneer is gesproken, zegt de journalist dan. Maar er is een korte zin 
van hem weergegeven en voor de rest wordt hij met modder overladen. Dat is weerwoord als 
stoplap.” Een andere respondent ziet een toenemende journalistieke “normvervaging”. 
De mogelijkheden voor gelaedeerden om daartegen op te komen zijn onvoldoende, vinden de 
betrokken advocaten, omdat een rechtsgang duur is en de Raad voor de Journalistiek te 
weinig doorzettingskracht heeft en te langzaam werkt. Een recht van antwoord zou daarvoor 
een alternatief kunnen zijn. (Als een ander alternatief wordt geopperd om de toegang tot de 
rechter te vergemakkelijken in smaad-zaken, bij voorbeeld door de griffierechten te verlagen 
of de toevoegingsmogelijken te verruimen.) 
Dat de discussie over het recht van antwoord in het verleden is stukgelopen door het inroepen 
van de persvrijheid noemt een respondent “vrij hysterisch”. “De persvrijheid heeft (in dat 
debat) naast haar feitelijke grondslagen en betekenis ook een affectieve notie gekregen die 
losstaat van de werkelijkheid; een soort knuffelbeer die bijkans wordt uitgeroeid of op 
uitsterven staat.” Hij wijst op de ervaringen in het buitenland met het instrument; “dat zijn 
toch ook vergelijkbare beschavingen”. Ook een andere respondent vindt dat de pers ten 
onrechte uit de wind wordt gehouden, onder andere door rechters, op grond van de 
persvrijheid. 
Het recht van antwoord dient daarbij volgens meerdere respondenten twee doelen: 
tegemoetkomen aan de behoefte van burgers (“een helende werking”) en een tuchtiging van 
journalisten (“een reinigende werking”). Een journalist moet zich verdiepen in diegene over 
wie hij schrijft, moet feiten en beweringen controleren; dat zal hij toch wel wat beter doen als 
hij weet dat het voor betrokkene makkelijker is om zelf toegang te krijgen tot het medium, is 

                                                
151 Vrij naar Meiklejohn, The New York Times 1948. 
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de redenering. 
Het recht van antwoord kan tegemoetkomen aan de behoefte van burgers die genoemd zijn in 
de media om zich te kunnen uiten. “Dat is vaak al genoeg. Mensen willen vaak alleen maar 
gehoord worden.” De respondenten pleiten voor een “goed omschreven, gestructureerd, door 
regels omgeven recht”. Open normen zouden juist weer leiden tot juridisering. “Zo’n recht 
van antwoord kan misschien ook wel veel onnodige rechtszaken en kosten voorkomen.” 
De respondenten pleiten voor een niet te hoge drempel. Voorwaarde zou moeten zijn dat de 
burger in enig belang is geschaad, maar het recht zou zich niet alleen moeten beperken tot een 
reactie op onjuiste feiten. “Er zijn heel veel dingen die dan misschien feitelijk wel kloppen, 
maar die maken het niet minder naar. Of de suggestie (van iets onoorbaars) blijft leven.” Ook 
kan berichtgeving weliswaar niet onrechtmatig zijn, maar door (het ontbreken van) de context 
toch erg grievend, is het oordeel. 
Het antwoord zou in het archief moeten worden verwerkt, bij de betreffende publicatie. Bij 
terugvinden zou onmiddellijk de toevoeging zichtbaar moeten zijn, of in ieder geval een 
melding dat er een antwoord is, stellen meerdere respondenten. Eventueel zou daarvoor een 
‘pop-up melding’ zoals de rechter onlangs gebood in een zaak tegen De Telegraaf en Metro, 
dienstig kunnen zijn.152 Ook zou betrokkenen het recht gegeven kunnen worden om een linkje 
onder het bericht te plaatsen die verwijst naar een reactie op een eigen website. 
Juist om die tweeslag – correctie voor de burger en tuchtiging van de journalist- pleit een 
respondent voor een relatief recht van antwoord, waarmee hij ook tegemoetkomt aan het 
bezwaar dat het reactierecht de persvrijheid van de professionele verslaggever te zeer aantast. 
“Daarbij zou de gedupeerde het recht op antwoord krijgen indien de journalist heeft nagelaten 
zijn feiten te checken en meningen aan de betrokkene voor te leggen en de reactie van 
betrokkene in het artikel te verwerken op een zodanige wijze dat dit in balans is.” Het 
verzuim van adequaat en fair weerwoord wordt op die manier effectief afgestraft.  
 
Hoewel niet elk zelfbenoemd ‘media-slachtoffer’ per definitie onschuldig is, laat de rondgang 
langs media-advocaten overtuigend zien dat de pers soms meer kapot maar dan de 
maatschappij, of in ieder geval de directbetrokkene, lief is. Zoals de media-advocaten 
aangeven kan het recht van antwoord daarvoor een remedie zijn, niet als doel op zichzelf, 
maar meer als ‘second best’ zolang een garantie op weerwoord en oprecht journalistiek 
handelen in praktijk ontbreekt. 
 
11 Conclusie 
 
In het digitale tijdperk kunnen (en moeten) professionele media zich meer dan ooit 
onderscheiden door deugdelijke, waarheidsgetrouwe berichtgeving. Lezers, kijkers en 
internetgebruikers hebben daarbij juist ook in deze tijden van internet de behoefte om fouten 
in berichtgeving snel, simpel en effectief te herstellen en kwestieuze uitingen van repliek te 
kunnen voorzien. Deze studie laat zien dat de traditionele correctiemogelijkheden voor de 
Nederlandse media, de journalist aanspreken, aan de bel trekken bij een ombudsman, een 
klacht indienen bij de Raad van Journalistiek of een gang naar de rechter, elk waarde hebben, 
maar daarentegen ook fundamentele tekortkomingen.  
Weliswaar hebben allengs assertiever wordende burgers dat gebrek deels ondervangen door 
zelf via sociale media hun gram te halen, maar dat laat onverlet dat er binnen het palet aan 
gereguleerde interventiemogelijkheden in de vaderlandse journalistiek ruimte en noodzaak is 
voor een correctie-instrument dat mediaconsumenten snel, goedkoop, simpel en onder eigen 
regie de gelegenheid geeft tot een tegengeluid. De regelgeving uit Europa, zowel van de 

                                                
152 Rb. Amsterdam 14 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:763, r.o. 4.40. 
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Europese Unie, de Raad van Europa, als de recente jurisprudentie van het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens bieden daar steeds meer handvaten voor.  
De theorie en de praktijk in België en Duitsland laten zien dat een recht van antwoord een 
effectief en zinvol instrument kan zijn. Deze studie heeft op basis daarvan bouwstenen 
aangedragen voor de formulering van zo’n recht van antwoord in de Nederlandse context. 
Tegelijkertijd laten de doorgeslagen juridisering, zoals in Duitsland, en een wetgeving die uit 
de pas loopt met de stand der mediatechniek, zoals in België, zien dat toepassing van het 
instrument niet zonder voetangels en klemmen is. Gevoegd bij de vrees voor een te vergaande 
beknelling van de journalistieke praktijk en andere praktische én principiële bezwaren die 
vooral respondenten uit het veld van mediaproducenten in deze scriptie hebben geuit, maakt 
dit dat het recht van antwoord geen ‘quick fix’ is voor de Nederlandse praktijk. De bezwaren 
zijn (meestal) reëel, maar niet onoverkomelijk; deze scriptie doet enkele suggesties. 
 
Toetsing door de elf Nederlandse stakeholders leert dat de praktijk ingewikkelder is dan de 
theorie. Anderzijds blijft staan dat de vier traditionele correctiemechanismen niet in alle 
gevallen voldoen. Dagelijks worden mensen unfair behandeld door journalisten en kunnen zij 
zich daar niet of nauwelijks tegen verweren, of in ieder geval niet op een snelle, simpele 
goedkope wijze die evenveel impact heeft als de oorspronkelijke publicaties. Zelfs met het 
nieuwe correctie-instrument van de sociale media is er lang niet altijd sprake van een 
‘wapengelijkheid’ tussen burgers en media. Daarbij vragen de recente Europese regelgeving 
en jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens meer dan ooit van de 
Nederlandse wetgever om serieus te kijken naar een recht van antwoord. Het traditionele 
standpunt dat ‘wij dat niet nodig hebben’, verwijzend naar de autonomie van de pers en ‘het 
goede gedrag’ van de vaderlandse journalisten is niet meer overtuigend, zeker niet nu het 
instrument in buurlanden, met een volwassen, professionele pers, blijkbaar wel een functie 
vervult. 
Dat leidt tot de slotvraag in deze scriptie: wat is er dan nog wel mogelijk, welk instrument is 
zowel effectief voor de media-gebruiker als hanteerbaar voor de media-producent? Uit het 
geschetste model en de rondgang langs de stakeholders komen uiteindelijk twee alternatieven 
boven drijven die mogelijk kunnen dienen als ‘common ground’ voor alle betrokkenen: een 
‘vrijwillig’ recht van antwoord of een ‘relatief’ recht van antwoord. 
Met een ‘vrijwillig’ recht van antwoord biedt het medium expliciet de mogelijkheid aan zijn 
lezers, kijker en internetbezoekers om in hun eigen woorden, al dan niet via een verwijzing 
naar een eigen website of andere uiting, een reactie te geven op de berichtgeving. Daarmee 
zou het medium zich niet alleen in positieve zin onderscheiden, maar tevens een helpende 
hand reiken aan mediaconsumenten die zich nu onvoldoende gehoord voelen.  
Een ‘relatief’ recht van antwoord zou kunnen dienen als correctie-middel om een weerwoord 
af te dwingen als een journalist dat verzuimd heeft. Daarmee is het belangrijkste bezwaar, dat 
het recht van antwoord onnodig en onredelijk belastend is voor integer werkende journalisten, 
direct ondervangen, terwijl het de gedupeerde burger een krachtig instrument in handen geeft 
om, in eigen woorden, zijn kant van het verhaal te vertellen. 
Beide alternatieven hebben ontegenzeggelijk waarde als vertrekpunt voor een verdere 
gedachtenvorming die moet leiden tot instrumenten om ‘gewone’ mensen meer regie te geven 
over hun informatievoorziening. Dat dient niet alleen de ‘gekrenkte’ of ‘ongehoorde’ burger, 
maar is ook in het belang van de betrokken, professionele journalist. 
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Bijlage I voorbeelden van antwoorden op basis van recht van antwoord / België 
 
VTM Nieuws 
 

 

 
RECHTZETTING VTM NIEUWS 
10/04/2018 
In onze nieuwsuitzending van 10/04/2018 hebben we een kort bericht gebracht over een 
stakingsaanzegging bij Lidl. We hebben daarin gezegd dat “de christelijke vakbond het 
niet pikt dat iemand is ontslagen omdat hij de werkdruk niet aankon”.  Dat was niet 
correct. 

De LBC-NVK wijst er op dat “de reden van de stakingsaanzegging is terug te vinden in het 
feit dat we binnen Lidl al meer dan een jaar de hoge werkdruk aankaarten, tot op vandaag 
worden er geen maatregelen genomen om deze menselijker te maken. Het resultaat van deze 
hoge werkdruk is een hoog ziektecijfer en vele burn-outs.” 

De vakbond zegt “te hopen via sociaal overleg alsnog maatregelen te vinden om die werkdruk 
te kunnen verlagen en opnieuw een aangename werksfeer te krijgen voor het personeel.” 

We willen ons uitdrukkelijk verontschuldigen bij alle betrokkenen. 
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www.apache.be 
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Bijlage II voorbeeld van antwoorden op basis een Gegendarstellung / Duitsland 
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Bijlage III Overzicht benaderde Belgische media 
 
 
 
naam medium type medium reactie? 
   
Het Laatste Nieuws  dagblad ja 
Het Nieuwsblad dagblad nee 
Het Belang van Limburg dagblad ja 
Gazet van Antwerpen dagblad nee 
De Standaard dagblad nee 
De Morgen dagblad nee 
   
VRT Het Journaal audiovisueel ja 
VTM Nieuws audiovisueel ja 
   
Apache.be internet ja 
De Wereldmorgen.be internet ja 
   
Knack weekblad nee 

 
 
 
N.B. Het Laatste Nieuws, De Morgen en VTM behoren tot De Persgroep N.V.; Het 
Nieuwsblad, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en De Standaard behoren tot het 
Mediahuis-concern. 
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Bijlage  IV    Vragen-mail aan Vlaamse media 
 
Geachte <heer><mevrouw><achternaam hoofdredacteur> , 
 
De afgelopen dertig jaar was ik journalist, eindredacteur en hoofdredacteur in Nederland. 
Mede geïnspireerd door die ervaring studeer ik momenteel Informatierecht aan de Universiteit 
van Amsterdam. In dat kader doe ik een master-afstudeeronderzoek naar de vraag of in 
Nederland het recht van antwoord zou moeten worden ingevoerd naar Belgisch voorbeeld, en 
zo ja, in welke vorm. Daarom zou ik u de volgende vragen willen stellen: 
 
1) Hoeveel kijkers (ongeveer) hebben zich de afgelopen drie jaar (ongeveer) bij <naam 
medium>gemeld met een verzoek om gebruik te mogen maken van hun recht van antwoord? 
 
2) Hoeveel daarvan heeft <naam medium>gehonoreerd, zonder tussenkomst van de rechter? 
 
3) In hoeverre maakt het voor u verschil of het verzoek zich richt op een publicatie op 
<papieren versie van><naam medium><televisie> of de website? 
 
4) Denkt u dat van het recht van antwoord een preventieve werking uit gaat (in de zin dat 
journalisten zorgvuldiger te werk gaan)? 
 
5) In hoeverre vindt u het Belgisch recht van antwoord een hanteerbaar instrument? Zo ja, zou 
u het de Nederlandse media aanbevelen (en waarom)? Zo nee, wat zou u eraan veranderd c.q. 
verbeterd willen zien? 
 
<indien opportuun> 
6) Wat is uw mening over ‘het recht van informatie’ (waarbij een met naam genoemde 
verdachte die naderhand onschuldig blijkt te zijn het recht heeft om zijn onschuld vermeld te 
krijgen) zoals voorgesteld in de Belgische Senaat? 
 
<indien opportuun> 
6) Hoeveel kijkers (ongeveer) hebben de afgelopen drie jaar (ongeveer) bij <naam 
medium>een beroep gedaan op ‘het recht van informatie’ (waarbij een met naam genoemde 
verdachte die naderhand onschuldig blijkt te zijn het recht heeft om zijn onschuld vermeld te 
krijgen) op grond van het Vlaams Mediadecreet? 
 
<indien opportuun> 
7) Hoeveel van die verzoeken heeft <naam medium>gehonoreerd (zonder tussenkomst van de 
rechter)? 
 
<indien opportuun> 
8) Wat is uw mening over dat ‘recht van informatie’? 
 
Zoals u ziet heb ik de vragen redelijk open geformuleerd (en niet volgens een standaard 
online-enquête). Daarmee hoop ik u alle ruimte te geven om naar believen te antwoorden. 
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Ik zou een reactie zeer op prijs stellen, liefst voor 20 april. Als u liever face-to-face of 
telefonisch antwoordt, kan dat natuurlijk ook. Ik hoor graag van u. 
 
Ik waardeer uw hulp zeer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Vegchel 
 
+31-6-11774557 
info@janvanvegchel.nl 
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Bijlage V Overzicht Belgische respondenten  
 
 
Karen Van Brabant   bedrijfsjurist De Persgroep NV 
 
Toon van den Meijdenberg  redactiemanager Mediahuis 
 
Tim Pauwels   nieuwsombudsman VRT Nieuws 
 
Jo Buggenhout  chef deontologie VTM Nieuws 
 
Bram Souffreau   operationeel directeur Apache.be 
 
Keltoum Belorf  journalist en coördinator DeWereldmorgen.be 
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Bijlage VI Overzicht benaderde Duitse media 
 
naam medium type medium reactie? 
   
Westdeutscher Rundfunk Köln audiovisueel komt 
Welt N24 audiovisueel nee 
n-tv audiovisueel ja 
   
Der Rheinische Post dagblad weigert 
Bild Zeitung dagblad nee 
Die Welt am Sonntag dagblad nee 
taz dagblad weigert 
Berliner Zeitung dagblad nee 
Kölner Express dagblad nee 
Westdeutsche Zeitung dagblad ja 
Berlin B.Z. dagblad nee 
Der Tagesspiegel dagblad nee 
Handelsblatt dagblad nee 
Berliner Morgenpost dagblad nee 
Die Junge Welt dagblad nee 
Aacher Nachrichten dagblad ja 
General Anzeiger dagblad ja 
Westfälische Nachrichten dagblad ja 
   
   
Unabhängige nachrichten maandblad nee 
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Bijlage  VII Vragen-mail aan Duitse media 
 

Sehr geehrter <Herr><Frau><achternaam hoofdredacteur>, 
 
In den letzten dreißig Jahren war ich Journalist, Redakteur und Chefredakteur in den 
Niederlanden. Teilweise inspiriert von dieser Erfahrung studiere ich derzeit Medienrecht an 
der ‘Universiteit van Amsterdam’ (Universität von Amsterdam). In diesem Zusammenhang 
forsche ich in einer Masterarbeit darüber, ob die Niederlanden das Recht der 
Gegendarstellung auf das deutsche Modell begründen sollten, und wenn ja, in welcher Form. 
Deshalb möchte ich Ihnen folgende Fragen stellen: 
 
1) Wie viele Leser oder Website-Besucher haben in den letzten drei Jahren (ungefähr) mit 
einem Gegendarstellungsanspruch (ungefähr) an <naam medium> berichtet? 
 
2) Wie viel davon haben Sie ohne eine gerichtliche Intervention honoriert? 
 
3) Wie viel davon haben Sie nach einer gerichtlichen Intervention honoriert? 
 
4) In wieweit macht es für Sie einen Unterschied, ob sich die Anspruch auf eine 
Veröffentlichung in der <Fernsehsendung><Papierversion> von <naam medium> oder der 
Website bezieht? 
 
5) Denken Sie, dass das Recht der Gegendarstellung präventiv wirkt (in dem Sinne, dass 
Journalisten sorgfältiger arbeiten)? 
 
6) In wiefern halten Sie das deutsche Recht der Gegendarstellung für ein handhabbares 
Instrument? Wenn ja, würden Sie die niederländischen Medien empfehlen (und warum)? 
Wenn nicht, was möchten Sie ändern oder verbessert sehen? 
 
Ich habe die Fragen offen und nicht nach einer standardisierten Online-Umfrage formuliert. 
Damit hoffe ich, Ihnen allen Raum zu geben, um Ihnen zu antworten. 
 
Ich würde mich über eine Antwort freuen, vorzugsweise vor dem 26. April. 
 
Wenn Sie lieber persönlich (auf Englisch) oder per Telefon antworten, können Sie dies 
natürlich. 
 
Ich würde gerne von Ihnen hören. Ich schätze Ihr Hilfe sehr. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Jan van Vegchel 
+31-6-11774557 
info@janvanvegchel.nl 
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Bijlage VIII Overzicht Duitse respondenten  
 
 
Ulli Tückmantel   hoofdredacteur Westdeutscher Zeitung 
 
Monja Bernhold   chef ‘kijkersredactie’ n-tv  
 
dr. Helge Matthiesen              hoofdredacteur General Anzeiger 
 
dr. Norbert Tiemann               hoofdredacteur Westfälische Nachrichten 
 
prof. Bernd Mathieu   hoofdredacteur Aachener Zeitung / Aachener Nachrichten 
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Bijlage IX Overzicht Nederlandse respondenten  
 
 
Marcella Breedeveld  plaatsvervangend hoofdredacteur NRC Handelsblad 
 
Thomas Bruning  algemeen secretaris Nederlandse Vereniging van Journalisten 
                                                         (NVJ) 
 
Frits van Exter  voorzitter Raad voor de Journalistiek (RvdJ) 
 
Hille van der Kaa  hoofdredacteur BN/De Stem 
 
Margo Smit   ombudsman Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 
 
mr. Olaf Trojan  partner Bird & Bird (advocaat van o.a. De Persgroep BV) 
 
 
 
 
mr. Stefan Kalff  partner Kalff, Katz & Franssen 
 
mr. Harro Knijff  partner De Brauw Blackstone Westbroek 
 
mr. Quirijn Meijnen  partner Leopold Meijnen Oosterbaan 
 
mr. Peter Schouten                 advocaat Schouten Legal 
 
mr. Otto Volgenant                partner Boekx Advocaten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	 54	

Bijlage X Vragen Nederlandse ‘stakeholders’ 
 
Inleiding 
 
Dit interview vindt plaats in het kader van mijn scriptie over de vraag hoe een eventueel in 
Nederland in te voeren ‘recht van antwoord’ zou kunnen worden vormgegeven, mede 
gebaseerd op ervaringen in België, Duitsland en Europese regelgeving. Het onderzoek beoogt 
een aantal bouwstenen aan te leveren voor zo’n Nederlands recht van antwoord. Aan de hand 
van interviews met ‘stakeholders’ wil ik die bouwstenen toetsen op effectiviteit en 
hanteerbaarheid.  
 
Dit interview wordt opgenomen en integraal uitgewerkt. Die uitwerking wordt als bijlage 
toegevoegd aan de scriptie zoals ik die inlever bij mijn begeleider (dr. T. McGonagle) en 
beoordelaars binnen de Universiteit van Amsterdam (in het kader van de maximale 
transparantie van bronnen zoals in de wetenschap gebruikelijk), maar wordt verder niet 
verspreid. 
 
De inhoud van het interview wordt verwerkt in de tekst van mijn scriptie. Uitspraken worden  
niet op naam of functie aan u toegeschreven. U wordt vermeld als ‘stakeholder’, ‘betrokkene’ 
of ‘respondent’. Uw naam en functie worden uiteindelijk wel opgenomen in een lijst(je) van  
‘stakeholders’ waarmee ik gesproken heb, tenzij u aangeeft daartegen bezwaar te hebben. 
 
Naar aanleiding van mijn onderzoek en toegestuurde concept-scriptie heb ik de volgende 
vragen: 
 
1) Wat is uw visie op de bewering dat een van de mogelijke strategieën van de moderne, 
professionele journalistiek om zich te onderscheiden van andere ‘media’ zou kunnen zijn een 
focus op betrouwbaarheid van berichtgeving? 
 
2) Wat is uw visie op de bewering dat die focus juist in het digitale tijdperk van extra belang 
is (geworden)? 
 
3) Wat is uw visie op belang, nut en noodzaak van correctiemogelijkheden door lezers, kijkers 
en internetgebruikers (om die betrouwbaarheid te vergroten)? 
 
4) Wat is uw visie op de conclusie dat er qua correctiemechanismen in Nederland een leemte 
lijkt te bestaan tussen enerzijds de Raad voor de Journalistiek en anderzijds de rechter? 
 
5) Wat is uw visie op de stelling dat een ‘recht van antwoord’ een zinvol instrument is om die 
eventuele leemte te vullen (of sowieso)? 
 
6) Wat is uw visie op de specifieke bouwstenen voor een ‘recht van antwoord’ zoals genoemd 
in paragraaf 9, in het algemeen of vanuit het oogpunt van effectiviteit en praktische 
hanteerbaarheid? 
 
7) Zijn er, naar uw mening, hierboven vragen niet gesteld die wel gesteld hadden moeten 
worden over dit onderwerp? 
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Bijlage XI   Antwoord Het Laatste Nieuws door Karen Van Brabant (bedrijfsjurist De 
     Persgroep NV)  
 
Bijlage XII  Antwoord Het Belang van Limburg door Toon van den Meijdenberg  
     (redactiemanager Mediahuis), telefonisch 
 
Bijlage XIII  Antwoord Apache.be door Bram Souffreau (operationeel directeur)  
 
Bijlage XIV Antwoord VTM Nieuws door Jo Buggenhout (chef deontologie)  
 
Bijlage XV   Antwoord DeWereldmorgen.be door Keltoum Belorf (journalist en coördinator)  
 
Bijlage XVI  Antwoord VRT Nieuws door Tim Pauwels (nieuwsombudsman) 
 
Bijlage XVII Antwoord in tweede instantie van VRT Nieuws door Tim Pauwels  
     (nieuwsombudsman)  
 
Bijlage XVIII  Antwoord Westdeutscher Zeitung door Ulli Tückmantel (hoofdredacteur)  
 
Bijlage XIX Antwoord n-tv door Monja Bernhold (chef ‘kijkersredactie’) 	
	
Bijlage XX  Antwoord General Anzeiger door dr. Helge Matthiesen (hoofdredacteur) 
 
Bijlage XXI  Antwoord Westfälische Nachrichten door dr. Norbert Tiemann (hoofdredacteur) 
 
Bijlage XXII Antwoord Aachener Zeitung / Aachener Nachrichten Westdeutscher door prof.  
     Bernd Mathieu (hoofdredacteur)  
 
Bijlage XXIII Transcriptie interview Marcella Breedeveld, plaatsvervangend hoofdredacteur  
     NRC Handelsblad, 25 juni 2018 
 
Bijlage XXIV Transcriptie interview Thomas Bruning, algemeen-secretaris Nederlandse  
     Vereniging van Journalisten (NVJ), 17 mei 2018 
 
Bijlage XXV Transcriptie interview Frits van Exter, voorzitter Raad voor de Journalistiek  
     (RvdJ), 17 mei 2018 
 
Bijlage XXVI Transcriptie interview Hille van der Kaa, hoofdredacteur BN/De Stem, 11 mei 
     2018 
 
Bijlage XXVII Transcriptie interview Margo Smit, Ombudsman Nederlandse Publieke  
    Omroep (NPO), telefonisch, 18 mei 2018 
 
Bijlage XXVIII Transcriptie interview mr. Olaf Trojan, partner Bird & Bird, 4 juni 2018 
 
Bijlage XXIX Transcriptie interview mr. Stefan Kalff, partner Kalff, Katz & Franssen, 28 mei  
     2018 
 
 
 



	
	

	 56	

Bijlage XXX Transcriptie interview mr. Harro Knijff, partner De Brauw Blackstone  
    Westbroek, 22 mei 2018 
 
Bijlage XXXI Transcriptie interview mr. Quirijn Meijnen, partner Leopold Meijnen 
    Oosterbaan, 28 juni 2018 
 
Bijlage XXXII Transcriptie interview mr. Peter Schouten, advocaat Schouten Legal, 28 mei  
     2018 
 
Bijlage XXXIII Transcriptie interview mr. Otto Volgenant, partner Boekx Advocaten, 24 mei 
     2018 
 
 
 


