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Collectieve norm 
mediasector
 
De mediasector spreekt af dat er altijd melding wordt gedaan bij PersVeilig van gedragingen,  
die als dreigend en intimiderend worden ervaren in relatie tot het journalistieke werk. 
Dit is nodig om actueel te blijven op het vlak van bedreigingen.

De mediasector spreekt ook onderstaande collectieve norm af. De politie en het Openbaar  
Ministerie ondersteunen deze norm en zullen bij overtreding van de collectieve norm  
optreden conform de afspraken in het protocol PersVeilig. 
 

In de volgende gevallen wordt altijd aangifte gedaan. 
Dit is de collectieve norm van de mediasector:

•   Bedreiging (bijvoorbeeld mondeling, via een dreigbrief, via social media of via 
 bronnen vernomen tenzij de journalist uit ethische afwegingen besluit dat er 
	 geen	aangifte	gedaan	moet	worden	(onthullen	bronnen	bijvoorbeeld))
•		 		Fysiek	geweld	(als	er	sprake	is	van	letsel	en/of	schade)
•		 		Seksueel	geweld	(verkrachting,	aanranding,	betasting,	e.d.)
•		 		Discriminatie	(naar	huidskleur,	geloofsovertuiging,	sekse,	seksuele	geaardheid	of	voorkeur)
•		 		Stalken	/	stelselmatige	intimidatie	(al	dan	niet	via	social	media)
•    Diefstal
•    Vernieling



Toelichting puntsgewijs
 
 
  
 Bedreiging
•  Met openlijk geweld
•   Met enig misdrijf waardoor de algemene 

veiligheid of gezondheid van personen  
in gevaar kan worden gebracht, dan  
wel algemeen gevaar voor goederen  
kan ontstaan.

•   Met verkrachting / feitelijke aanranding  
van de eerbaarheid

•   Met enig misdrijf tegen het leven  
gericht is

•   Met gijzeling, zware mishandeling, 
brandstichting of terrorisme

•   Via social media. De bedreiging moet 
rechtstreeks	zijn,	dus	niet	‘wensdenken’.	
Aangezien de formulering van de bedreiging 
heel nauw komt, moet per keer worden 
bekeken of het strafbaar is.

 Fysiek geweld
•  Duwen, trekken, vastgrijpen is onder 

omstandigheden strafbaar als het pijn 
veroorzaakt of letsel teweeg brengt

•  Slaan als er sprake is van pijn of letsel
•  Schoppen als er sprake is van pijn of letsel
•  Verwonden als het opzettelijk gebeurt

  
 Seksueel geweld
•  Verkrachting
•  Aanranding, betasting, knijpen e.d. indien  

het	ontuchtige	handelingen	betreft

 Discriminatie
•  Naar sekse, huidskleur, geloofsovertuiging  

en seksuele geaardheid of voorkeur als het
 beledigend is

 Stalken / stelselmatige intimidatie
•  Indien er sprake is van stelselmatigheid. 

Bewaar daarom al het bewijsmateriaal  
om dit aan te kunnen tonen

 Diefstal
•  Te allen tijde strafbaar. 

Geldt ook voor roofoverval.

 Vernieling
•  Te allen tijde strafbaar. Dit houdt ook in 

het beschadigen of onbruikbaar maken 
van apparatuur of andere journalistieke 
hulpmiddelen.

Over PersVeilig  
PersVeilig is een gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Genootschap 
van Hoofdredacteuren, de Politie en het Openbaar Ministerie en 
heeft	tot	doel	de	positie	van	journalisten	te	versterken	tegen	geweld 
en agressie op straat, op social media en tegen juridische claims.

Meer weten? 
info@persveilig.nl  @PersVeilig www.persveilig.nl 


