
Beslissing van de Raad voor de Journalistiek 
 
over de klacht van 
 
Rob Verreycken, Vlaams parlementslid 
 
tegen 
 
Filip Rogiers, journalist, en De Morgen 
 
Met een brief van 31 mei 2005 dient Vlaams parlementslid Rob Verreycken klacht in tegen 
Filip Rogiers en De Morgen naar aanleiding van een artikel in die krant van 31 mei 2005 
onder de titel ‘Klepzeikers’. Hoofdredacteur Yves Desmet en journalist Filip Rogiers reageren 
met een brief van 14 juni 2005, waarna de klager nog een repliek stuurt op 9 september 2005. 
De rapporteringscommissie van de Raad voor de Journalistiek heeft de zaak behandeld op 16 
januari 2006. Rob Verreycken en Filip Rogiers zijn in persoon verschenen. Beide partijen 
hebben mondeling hun visie op de zaak toegelicht. 
 
DE FEITEN 
 
Op 31 mei 2005 verschijnt op pagina 2 van De Morgen in de rubriek ‘Bijgedachte’ een 
commentaarstuk van Filip Rogiers onder de titel ‘Klepzeikers’. Naar aanleiding van een 
onaangename ervaring die zijn ouders op reis hebben gehad met een man die zichzelf een 
‘Blokker in hart en nieren’ noemde, haalt de journalist uit naar onverdraagzame zeurpieten, 
die hij omschrijft als aanstichters van politiek of maatschappelijk onrecht. Hij besluit zijn stuk 
als volgt ‘Laten we extreem onverdraagzaam worden voor die onverdraagzamen. Laten we 
dat ook zijn en blijven of opnieuw worden voor de politieke tolken ervan.’ 
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN 
 
Rob Verreycken voelt zich als Vlaams parlementslid voor het Vlaams Belang persoonlijk 
geviseerd door het artikel. Volgens hem roept de journalist op tot extreme 
onverdraagzaamheid tegen de mandatarissen van zijn partij. Hij verwijt de journalist 
inbreuken te hebben gepleegd op de artikelen 4 en 6 van de Code van journalistieke 
beginselen. 
 
Yves Desmet en Filip Rogiers betogen dat de klacht niet ontvankelijk is omdat de klager niet 
van een persoonlijk belang doet blijken. Zij menen ook dat de bijdrage in overeenstemming is 
met de constante rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake vrije 
meningsuiting. In zijn mondelinge toelichting voor de rapporteringscommissie beklemtoont 
Filip Rogiers dat zijn stuk geen oproep is tot fysiek geweld, maar tot energieke afkeuring van 
de onverdraagzaamheid, waartegen hij zich afzet in zijn artikel. 
 
BESLISSING 
 
Artikel 17 van het werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek bepaalt dat een 
klager blijk moet geven van een persoonlijk belang. Rob Verreycken komt in de column op 
generlei wijze ter sprake en vindt dan ook ten onrechte dat hij persoonlijk geviseerd wordt 
door de algemene beschouwingen van de journalist. 
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De klacht is niet-ontvankelijk bij gebrek aan persoonlijk belang van de klager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brussel, 9 februari 2006 
 
 
 
 
 
 


