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Geachte heer , 

Hilversum, 18 december 2017 
Kenmerk: 2017-071/juza avt 

Namens de hoofdredacteur van AVROTROS EenVandaag bericht ik u naar aanleiding van uw 
brief d.d. 5 december jl. inzake J. Bijlsma. 

Het viel mij op dat u in de 27 pagina's tellende klacht van uw cliënt op geen enkel moment de 
kern van de zaak aankaart: het feit dat uw cliënt de gedragsregels van zijn beroepsgroep fors 
overschreden heeft in de door hem geleide mediation tussen mevrouw Pril en haar werkgever. 
Zijn uitlatingen in de caucus zijn de directe aanleiding geweest deze op te nemen in het item. 
Deze uitlatingen zijn in strijd met de kernwaarde van een goede mediator: integriteit (en niet 
de geheimhoudingsplicht, zoals u aangeeft). De uitspraken zijn verder in strijd met artikel 3.2 
(de mediator doet geen uitspraak over de kwestie), art. 4 (de mediator stelt zich 
onafhankelijk op), art. 5: onpartijdigheid, art. 7: competentie (integer en betrouwbaar, 
empathisch) van de gedragsregels voor MfN-registermediators. De Tuchtcommissie heeft uw 
cliënt hierover berispt. De reden waarom het College van Beroep het beroep deels gegrond 
heeft verklaard is omdat mevrouw Pril de betreffende geluidsopname niet kon overleggen 
vanwege de tegen haar lopende strafzaak over deze opname. Hierdoor kon het College de 
juistheid van de transcriptie niet verifiëren. Inmiddels heeft een ieder zelf de opnamen kunnen 
beluisteren en kan de conclusie getrokken worden dat de mediator zich inderdaad niet 
onafhankelijk, onpartijdig en integer heeft gedragen. Uw cliënt is zelf verantwoordelijk voor 
zijn eigen handelen en de gevolgen die daar uit voortvloeien. Daarbij staat ook niet vast wie 
de betreffende geluidsopname heeft gemaakt. 

Uw bewering dat de uitspraak van uw cliënt dat mevrouw Pril een psychiatrische stoornis zou 
hebben, juist zou zijn omdat zij zelf aangeeft dat er PTSS gediagnostiseerd is, is natuurlijk 
onjuist. PTSS is geen psychiatrische stoornis. Los daarvan is uw cliënt geen medicus en dient 
hij zich van dergelijke uitspraken te onthouden in zijn hoedanigheid als mediator. 

Dhr. Born heeft uw cliënt tijdig op de hoogte gesteld over de uitzending van EenVandaag. Hij 
heeft daarbij telefonisch aangegeven dat het item op radio, tv en op de website aan bod zou 
komen (zoals gebruikelijk bij items die in de tv-uitzending zitten). In de radio-uitzending van 
EenVandaag is het item besproken. U geeft op pag. 11 aan dat de zin 'dan valt-ie buiten onze 
kostenpost en krijgen we minder premie terug' uit het citaat weggevallen zou zijn, dat is 
onjuist. Deze zit in het fragment vanaf 2:38 en wordt door dhr. Born herhaald in zijn reactie. 
U trekt verder in twijfel of hetgeen besproken is in de uitzending wel op band zou staan, dat 
kunt u uiteraard zelf beluisteren in de opname die op de website staat. 
Uw cliënt beroept zich diverse malen op de geheimhoudingsplicht, u geeft aan dat dhr. Born in 
de uitingen rond het item helemaal niets naar buiten heeft gebracht over de inhoud van de 
reactie van uw cliënt, dat is niet juist. Zowel op de radio als in het persbericht over het item 
als op de site is vermeld dat dhr. Bijlsma niet wilde reageren vanwege zijn 
geheimhoudingsplicht. 

Verder is het nogal opmerkelijk dat uw cliënt overstelpt zou zijn met nare reacties en een 
stortvloed aan commentaren, aangezien de naam van uw cliënt geen enkele keer genoemd is 
door EenVandaag (net zoals de namen van de betrokken agenten niet zijn genoemd). 
Opvallend is dat uw cliënt wel met naam is genoemd in het artikel in de Tubantia d.d. 9 
oktober 2016 (dus bijna een jaar voor de uitzending), waarin deze zaak al werd besproken. 
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Het artikel staat nog steeds online, blijkbaar heeft dhr. Bijlsma daar geen problemen mee. Dat 
de naam van uw cliënt wel door een reaguurder van GeenStijl genoemd wordt kan niet op het 
conto van EenVandaag komen. 

Tenslotte uw vordering. Ik kan uit uw brief niet opmaken welke status de klacht zou moeten 
hebben die uw cliënt bij EenVandaag en dhr. Born deponeert. Als uw cliënt vindt dat de 
uitzending in strijd zou zijn met wat u de code voor journalistiek noemt (ik neem aan dat u de 
Leidraad bedoelt van de Raad voor de Journalistiek), dan dient u daar een klacht in te dienen. 
Dezelfde Leidraad geeft overigens aan dat een dergelijke opname openbaar gemaakt kan 
worden indien dit een maatschappelijk belang dient, waar volgens EenVandaag hier sprake 
van is. 
Het enkele stellen dat de uitzending onrechtmatig is kan ik om bovenstaande redenen niet 
volgen. Dat geldt ook voor de aangevoerde schadeposten, gelet op het eigen gedrag van uw 
cliënt, en het feit dat in alle uitingen rondom het onderwerp de naam van uw cliënt nooit is 
genoemd. 
U sommeert EenVandaag om de juridische kosten die uw cliënt vanaf 5 september heeft 
moeten maken alvast te voldoen. U specificeert deze kosten niet, het bedrag van 21.693,78 
voor een dergelijke sommatiebrief ook nog drie maanden na dato, komt mij nogal 
buitensporig over. 

Gelet op het bovenstaande wijst AVROTROS elke aansprakelijkheid van de hand en zal niet 
voldoen aan uw sommatie. 

Hoogachtend, 
AVROTROS 

Juridische Zaken 


