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Bijlage: chronologisch overzicht van meldingen in 2019 

 

Beerschotsupporters gaan zich te buiten (maart 2019) 

Na een verloren match van hun club gaan voetbalsupporters van Beerschot zich te buiten aan 
verbale agressie tegenover een sportverslaggever. De teleurstelling van die mensen na die verloren 
match was begrijpelijk, aldus de journalist, maar hun uitlatingen aan zijn adres waren dat niet. 

 

Ogeo Fund tegen Apache (maart 2019) 

Het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund vordert in maart 500.000 euro van Apache en het Franstalige 
magazine Le Vif, na nieuwe onthullingen over Antwerpse vastgoedmalversaties. De claim volgt kort 
nadat een eerdere vordering tegen de betrokken onderzoeksjournalisten ongegrond werd verklaard. 
Volgens de journalisten is er dan ook duidelijk sprake van intimidatie. Intussen is de nieuwe klacht 
wel een stille dood gestorven. 

 

Concertnews.be: laster en censuur (maart 2019) 

De onafhankelijke cultuursite Concertnews.be meldt dat ze het slachtoffer is van laster en 
blacklisting vanwege een platenfirma. Ook in een boek worden de site en zijn beheerder unfair 
bejegend. De VVJ maakte de klachten over aan de platenmaatschappij en de uitgever. 

 

De ‘arrogantie’ van politieke woordvoerders (maart 2019) 

Een VRT-journalist klaagt mee in naam van vele collega’s de negatieve houding aan waarmee 
politieke woordvoerders journalisten bejegenen. Nu eens gaat het om compleet negeren, dan weer 
om nietszeggende communicatie en soms wordt een journalist zelfs regelrecht afgedreigd, met name 
wanneer die iets naar buiten wil brengen dat de politicus in een kwaad daglicht kan plaatsen. Die 
‘arrogantie van de macht’ is even goed een vorm van agressie, aldus de betrokken journalisten. En 
dus zou het goed zijn dat de VVJ die zaken meer in kaart brengt en man en paard noemt. 

 

Kamer van Volksvertegenwoordigers pest Wetstraatverslaggevers (maart 2019) 

De vier grote omroepen van het land klagen de wijze aan waarop ze in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers soms worden behandeld. Hun werk wordt door volksvertegenwoordigers 
en Kamerpersoneel meer dan eens onnodig moeilijk of onmogelijk gemaakt. Extra pijnlijk was dat 
oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke geen graten zag in de praktijken. De Wetstraatjournalisten 
hebben de zaak voor verder gesprek bij de Kamer aangekaart. 

 

Belga-drone onder vuur in Hoei (april 2019) 

Tijdens de wielerwedstrijd Waalse Pijl op 24 april wordt een drone van het persagentschap Belga 
onder vuur genomen. Het toestel, bediend door een fotograaf van Belga, vloog over de muur van 
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Hoei, een van de hellingen in de wielerkoers. Een buurtbewoner bleek het daar moeilijk mee te 
hebben en beschikte blijkbaar over een vuurwapen. 

 

Nieuw rechts vergrijpt zich aan Pano en andere kritische waarnemers (juni 2019) 

In juni brengt de VRT verslag uit van bedreigingen en intimidatie vanwege de ultrarechtse organisatie 
Schild & Vrienden en verwanten. Vaak gebruikte technieken daarbij zijn het hacken van persoonlijke 
accounts, doxxing (het openbaar maken van persoonlijke gegevens) en raiden (via gecoördineerde 
actie iemand reputatie ondermijnen). 

Een van de doelwitten is Tim Verheyden, maker van een Pano-reportage over Schild & Vrienden in 
september 2018. Verheyden meldt dat hij sinds die uitzending regelmatig wordt uitgescholden en 
bedreigd. “Dat gaat van de obligate ‘linkse rat’ tot mensen die een vuist willen planten in mijn 
gezicht, met een baseball bat tegen mijn hoofd willen slaan of me dood wensen. De kans dat iemand 
ook daadwerkelijk tot actie overgaat is wellicht klein. Maar die voortdurende polarisering en 
intimidatie planten soms zaadjes in de hoofden van mensen die de boodschap wél letterlijk 
opnemen. Hoe dan ook voedt men zo de haat, creëert men een angstklimaat en ondermijnt men het 
vrije debat.” 

 

Proces tegen Hells Angels in Leuven (juni 2019) 

Een verslaggever van Het Nieuwsblad en een collega van Het Laatste Nieuws krijgen het hard te 
verduren met enkele Hells Angels die voor de correctionele rechtbank in Leuven moeten verschijnen 
wegens drugscriminaliteit. Op het ogenblik dat de journalisten beelden willen maken, worden ze 
door bendeleden fors afgedreigd. 

 

Politie dwingt cameraman tot het wissen van beelden (juli 2019) 

Een cameraman van de Oost-Vlaamse regio-omroep AVS maakt beelden van een ongeval met 
respect voor de perimeter die de politie afbakende. Toch komt een agent de journalist opzoeken en 
dwingt hij hem de beelden te wissen. Wat het incident extra pijnlijk maakt, is dat de politie niet het 
recht heeft om dit te doen – iets wat de politionele hiërarchie nadien op verzoek van de VVJ ook 
heeft erkend. 

 

Lokale verslaggever geslagen en werkonbekwaam (augustus 2019) 

Een lokale verslaggever van Het Nieuwsblad maakte in de zomer beeldopnames van een fikse brand 
in Merchtem, die een landbouwloods met honderd dieren trof. De landbouwer viel daarop de 
journalist aan en vernielde zijn fototoestel. De journalist geraakte gewond aan het hoofd en was 
enige tijd werkonbekwaam. Hij diende een klacht in bij de politie. 

 

Vlaamse sportjournalistes over ongepaste intimiteiten en intimidatie (oktober 2019) 

In oktober 2019 getuigen zes Vlaamse sportjournalistes op Studio Brussel over ongepaste 
intimiteiten, intimidatie en seksisme tijdens het werk. Die gaan uit van sportfiguren of hun 
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entourage, een enkele keer ook van een mannelijke collega. Nogal wat mannen in de sportwereld 
blijken nog altijd de overtuiging toegedaan dat vrouwen niet geschikt zouden zijn voor 
sportverslaggeving. Met hun getuigenissen gaven de vrouwen alleszins een sterk signaal, dat ook 
politiek werd opgepikt. Overigens was voordien al werk gemaakt van een beter opvang van seksueel 
overschrijdend gedrag in de schoot van de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. 

 

Journalist van HLN brutaal weggejaagd door wegpolitie 

Een journalist van Het Laatste Nieuws, die verslag wil uitbrengen over een verkeersongeval op de E40 
ter hoogte van Aalst, wordt bij zijn werk tot drie keer toe brutaal weggejaagd door de lokale 
wegpolitie. De journalist legde nochtans zijn officiële perskaart voor. De VVJ tekende verzet aan bij 
de Federale Wegpolitie, die bij monde van hoofdcommissaris Ricour erkende dat beroepsjournalisten 
hun democratische rol moeten kunnen vervullen. De commissaris dringt er in een adem wel op aan 
dat de journalist zijn/haar perskaart bij heeft, zich meldt bij de aanwezige politie en de gewone 
verkeersregels respecteert. 

 

Apache wordt bedreigd door Warriors of Odin Flanders (november 2019) 

Op 18 november 2019 uit een duister genootschap met de naam Warriors of Odin Flanders 
onverholen bedreigingen aan het adres van nieuwssite Apache. “Het was al even geleden, maar 
moest toch even delen dat nu de leden van rioolblad Apache onder de loep worden genomen”, staat 
in een post op hun Facebookpagina. “Eens zien hoe straf hun riooljournalistiek nu zal zijn… Deze keer 
zullen er geen struiken zijn om jullie te verstoppen !” 

 

Journalist Peter Verlinden geïntimideerd door Rwandese regime (november 2019) 

Peter Verlinden, oud-VRT-journalist en Afrika-kenner, wordt intussen geruime tijd geïntimideerd 
door vertegenwoordigers van het regime-Kagame in Rwanda. In november 2019 bevestigde minister 
van Justitie Koen Geens (CD&V) dat Rwandese spionnen in ons land tegenstanders van de regering-
Kagame het leven zuur maken. Peter Verlinden getuigt van ongepaste druk via zijn voormalige VRT-
hiërarchie en de Raad voor de Journalistiek, en klaagt over trollen van het Rwandese regime die hem 
met een twitterbombardement monddood proberen te maken. De journalist diende naar aanleiding 
van een en ander klacht in bij het federale parket. 

 

Apache gevolgd door privé-detectives (december 2019) 

Eind 2019 deelt Apache mee dat journalisten verbonden aan de site in 2016 zijn geschaduwd door 
privé-detectives in opdracht van de Antwerpse vastgoedpromotor Land Invest Group. Dat gebeurde 
na onthullingen over omstreden bouwdossiers in de Scheldestad. Diverse bronnen bevestigen het 
verhaal. Samen met Apache dient de VVJ een klacht met burgerlijke partijstelling in voor schending 
van het journalistieke bronnengeheim en de persvrijheid, schending van de privacy (GDPR), belaging 
(zie ook andere maneuvers tegen Apache) en overtreding van de wet op de privé-detectives. De VVJ 
meldt de zaak ook aan op het Platform voor de bescherming van journalisten van de Raad van 
Europa. 

 


