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Persvrijheidsmonitor Nederland

Presentatie

-Deel 1: opzet

Met aandacht voor onderzoeksvoorstel en inkadering
keuzes/alternatieve afbakening + methode

(thematisch, Europees niveau, bestaande nationale en 
wereldwijde monitoring/indexering en landenstudies)

-Deel 2: resultaten

Met aandacht voor format juridische monitors met 
illustratieve voorbeelden gemaakte keuzes inhoud + 
exposure 2009, 2010, 2011



Deel 1: opzet – onderzoeksvoorstel

Univ. Leiden (eLaw)/Amsterdam (IViR)

Onderzoeksvoorstel met thematische opzet 

Prof. Dr. A.W. Hins en Mr. Dr. M. Groothuis 

Voorgestelde thema’s:

- Huiszoeking en inbeslagneming bij journalisten 

- Toegang tot openbare en/of nieuwsrelevante 
gebeurtenissen 

- Toegang tot informatie 

- Aansprakelijkheid



Deel 1: opzet – bestaand kader

Raad v. Europa (principes 47 lidstaten)

‘1. The Parliamentary Assembly refers to its Resolution

1636 (2008) (…)

1.1. endorse the list of basic principles contained in the

above-mentioned resolution;

1.2. take this list into account when assessing the

media situation in member states;

1.3. establish indicators for a functioning media (…)



Deel 1: opzet – bestaand kader 

Resolutie 1636 (indicators – thema’s)



Deel 1: opzet – eigen onderzoek

doelstelling/vraag Persvrijheidsfonds

Oprichters: Nederlandse Vereniging van Journalisten

(NVJ) en Genootschap van Hoofdredacteuren

Doel fonds: 

juridische procedures met een principieel karakter tav

vrijheid journalistieke beroepsgroep, persvrijheid in 

meest ruime zin



Deel 1: opzet – onderzoeksvoorstel

verdere afbakening

Werktitel: “Monitor Persvrijheid”

Rechtspraak en wetgeving en daaraan gerelateerde 

incidenten in jaarlijks overzicht Nederland:

het gaat om de rechtspositie van de journalist

Keuze:

geen institutionele aspecten, zoals media toegang en 

stimulering

geen privaatrechtelijke aspecten als arbeidspositie



Deel 1: opzet – bestaand kader 

Resolutie 1636 (indicators - overige)



Deel 1: opzet – bestaand onderzoek

media en persvrijheid

Monitors (nationaal): Mediamonitor

(Commisariaat voor de Media (sinds 2001) 

‘eigendomsverhoudingen en marktaandelen’

Comparative Index/Rankings (wereldwijd): Press 

Freedom Index (Reporters sans Frontières, sinds 2002), 

Freedom of the Press (Freedom House, sinds 1980)



Deel 1: opzet – huidig onderzoeksveld

Civil Rights Defenders o.b.v. indicators

SHADOW REPORT for Bosnia and Herzegovina (2012)

Serbian Media Scene VS European Standards (2012)

-‘Comprehensive’ in samenwerking ‘local partners’

-‘presenting the main challenges to the 

implementation of 27 principles’

Methode: ‘surveys, focus groups, individual interviews, 

desk research and final expert analysis’



Deel 1: opzet – huidig onderzoeksveld

EU-studie Mediadem

The project ‘European Media Policies Revisited: Valuing 

& Reclaiming Free and Independent Media in 

Contemporary Democratic Systems’ (MEDIADEM)

‘Project duration: April 2010 - March 2013

EU funding: approx. 2.65 million Euro’

Incl. België (http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-

content/uploads/2010/05/Belgium.pdf)



Deel 2: resultaten – hoofdvragen

hoofdstuk “1. Ten Geleide”

‘Hoofdlijnen + details’: doel = juridische ontwikkelingen 
vanuit rechtsgeleerdheid

hoofdstuk Evaluatie respectievelijk Kronieken

-Heeft de kwestie betrekking op de vrijheid van 
nieuwsgaring of de vrijheid van meningsuiting? 

-Gaat het om openbare informatievoorziening door een 
professioneel medium? 

+ aanverwante principiële uitspraken, en incidenten



Deel 2: resultaten – Illustratie

geweld tegen journalisten

In Persvrijheidsmonitor:

-selectie incidenten met altijd bron in media

-waar mogelijk, ook uitspraken rechter (NB: spaarzame
voorbeelden + veelal politierechter)

Aanverwant: politie-optreden

-Journalisten (enquete /Persvrijheidslezing 2009): 
“erger dan geweld”

-Nationale ombudsman is bevoegd: “1 uitspraak 3 jaar”

(NB: aanvullend onderzoek in 2010 – zie verder)



Deel 2: resultaten – Illustratie

'Authority to Remove' Tate Modern in 

London, 2010 (AIVD removed 17 jan)



Deel 2: resultaten – illustratie

journalist vs OM in 2009, 2010, 2011
-Arrestatie en verhoor webmaster Ravage digitaal
(2009) – geseponeerd + kamervragen

-Arrestatie cartoonist Nekschot (2010) – idem

-Verhoor journalist Bert Brussen (2010-2011) – idem

Verband motie 2005?: ‘verzoekt de regering het OM op 
te dragen de vervolging en bestraffing van haat zaaien, 
racisme en discriminatie te intensiveren’)

Vgl. conclusie RSF over Turkije 2011: wanneer is er 
sprake van ‘The unprecedented extension of the range 
of arrests, the massive phone taps and the contempt 
shown for the confidentiality of journalists’ sources 
have helped to reintroduce a climate of intimidation in 
the media.’?



Deel 2: resultaten – illustratie

terugblik 3 jaar

In Persvrijheidsmonitor 2011 (par. 2.4): 

‘Het is niet erg wetenschappelijk één 

schoolcijfer te geven voor de mate van 

persvrijheid in ons land.’

- 6 ‘indrukken’



Deel 2: resultaten – exposure

titels Persvrijheidsmonitor

Presvrijheidsmonitor Nederland 2009, 2010, 2011

Nationale monitors

+aanvullende onderzoeken: Stop! Politie (2010) en 

Ervaringen van journalisten bij het zoeken naar 

nieuwswaardige overheidsinformatie (2011)

Jaarlijks: 3 mei Dag van de Persvrijheid (eigen thema) + 

Persvrijheidslezingen



Deel 2: resultaten – exposure

ihkv PEN Vlaanderen (vandaag)

Brainstorm – vragen?


