Kerstin Schweighöfer
Voorzitter Buitenlandse Persvereniging in Nederland BPV

schweighoefer@weltreporter.net

Aan de
- AVRO / Redactie EenVandaag (redactie@eenvandaag.nl)
- het bestuur van Nieuwspoort (secretariaat@nieuwspoort.nl)
- Raad voor de Journalistiek (raad@rvdj.nl)
- Ombudsman NOS (ombudsman@nos.nl)

Voorschoten, 20 februari 2008

Geachte Dames en Heren, collegae en bestuursleden,
Op 11 februari 2008 had de BPV in Nieuwspoort een van haar traditionele workinglunches, deze middag met Vice-Premier Wouter Bos. Zoals gebruikelijk was ook
deze ontmoeting een exclusieve aangelegenheid van de BPV en alleen toegankelijk
voor onze leden.
Een aanvraag van een filmploeg van EenVandaag om tijdens deze meeting te mogen
filmen werd dus afgewezen. Ook de vraag van de betreffende journalist of het misschien
mogelijk zou zijn door het raam te filmen, werd met een duidelijk „nee“ beantwoord.
Onze gasten moeten zeker kunnen zijn dat er geen pottenkijkers zijn.
Voor filmopnames zouden we van tevoren hun fiat moeten hebben, en sommige
zouden dan niet eens komen. Dus daarom hebben we al jaren geleden besloten
om een generaal filmverbod in te voeren.

Maar dat doet er in dit geval eigenlijk niet toe: Ook zonder verdere uitleg
verwachten we dat ons „nee“ gerespecteerd wordt.
Onze collega van EenVandaag echter besloot desondanks te filmen - stiekem als
een paparazzo door een luik vanuit de Nieuwspoort-gangen – en deze opnames later
ook te gebruiken: Hij wist dat het verboden was, zo zei hij een dag later tegen mij
aan de telefoon, maar omdat hij de opnames „nodig“ hadvoor zijn verhaal, heeft hij
„toch maar besloten ze te gebruiken“.

Daarmee druiste hij in tegen een van de belangrijkste regels van de serieuze
journalistiek: Iedere journalist die wil dat hij geacht en gerespecteerd wordt, houdt
zich aan van te voren gemaakte afspraken - zeker op een plek als Nieuwspoort, een
internationaal perscentrum!
Wij eisen daarom de excuses van EenVandaag en de belofte dat ze zich in de
toekomst aan afspraken houden. Nieuwspoort en de Raad voor de Journalistiek
worden over dit incident geïnformeerd - en zullen bij herhaling hopelijk stappen
ondernemen.

Namens het bestuur van de buitenlandse persvereniging in Nederland

Kerstin Schweighöfer (voorzitter)

