
Beslissing van de Raad voor de Journalistiek 

 

over de klacht van 

 

de heer Dirk De Haeck en mevrouw Caroline Eggermont  

 

tegen 

 

Dag Allemaal 

 

 

Met een mail van 25 april 2014 dienen de heer Dirk De Haeck en mevrouw en Caroline 

Eggermont een klacht in tegen Dag Allemaal en journalist Erik Segers. Aanleiding is een 

artikel in Dag Allemaal van 22 april 2014 onder de titel ‘Ex-schippers Willy en Rita vonden 

elkaar na veel miserie’. 

Hoofdredacteur Ilse Beyers van Dag Allemaal antwoordt hierop met een brief van 10 

september 2014. 

De rapporteringscommissie van de Raad voor de Journalistiek heeft - door omstandigheden -  

twee hoorzittingen gehouden. De eerste hoorzitting met Dirk De Haeck, zijn moeder Rita 

Verbeeck en zijn zus Inge De Haeck, vond plaats op 5 december 2014. De tweede hoorzitting 

met Ilse Beyers vond plaats op 16 februari 2015. 

 

DE FEITEN 

 

Dirk De Haeck en Caroline Eggermont zijn de zoon en schoondochter van Rita Verbeeck, die 

samen met haar tweede echtgenoot Willy Verbiest een interview gaf aan Dag Allemaal. Het 

interview paste in een reeks waarin lezers die op huisnummer 30 wonen, hun levensverhaal 

vertellen. In het interview vertellen Rita Verbeeck en Willy Verbiest over hun relatie, hun 

vakanties, hun leven als binnenschipper, de gebroken relaties met hun ex-partners en over hun 

kinderen en kleinkinderen. Bij het interview staat een foto van het koppel met hun 

respectievelijke kleinkinderen, onder wie de twee kinderen van klagers. 

 

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN 

 

Klagers nemen aanstoot aan de publicatie van de foto met hun kinderen bij het artikel. Ze 

wijzen erop dat ze daarvoor nooit toestemming hebben gegeven en zeggen dat de publicatie 

van de foto de privacy van hun kinderen schendt. 

Klagers spreken zich niet uit over de correcte weergave van het interview, waarbij ze niet 

aanwezig waren. Maar de combinatie van de uitspraken van Rita Verbeeck en Willy Verbiest 

over de problematische relatie met hun ex-partners met de foto van hun kinderen, berokkent 

hun kinderen schade, zeggen ze. De foto voegde volgens hen ook niets toe aan de inhoud van 

het artikel. 

 

Dag Allemaal zegt dat Rita Verbeeck en Willy Verbiest, de grootouders van de kinderen, de 

betrokken foto zelf aan de journalist en de fotograaf hebben gegeven, en dat ze expliciet 

toestemming hebben gegeven om de foto te publiceren. Aangezien ze de foto liever niet 

meegaven, maakte de fotograaf er ter plaatse een foto van, in het bijzijn van Verbeeck en 

Verbiest, en van Inge De Haeck, de zus van klager die het interview bijwoonde. 

Dag Allemaal zegt ook dat het artikel louter positief bericht over de relatie tussen Rita 

Verbeeck en Willy Verbiest en hun kleinkinderen, en dat de foto daarvan een illustratie is.  



 

BESLISSING 

 

De Raad stelt vast dat Rita Verbeeck en Willy Verbiest, de grootouders van de kinderen op de 

foto, de betrokken foto zelf aan de journalist hebben gegeven, en dat ze toestemming gegeven 

hebben om de foto te publiceren. Rekening houdend met de positieve manier waarop Rita 

Verbeeck en Willy Verbiest vertelden over hun kinderen en kleinkinderen, had de journalist 

geen redenen om aan te nemen dat de ouders bezwaar zouden kunnen maken tegen de 

publicatie van de foto. De manier waarop de kinderen in het artikel aan bod komen is positief 

en alledaags. Rekening houdend met die context en met de toestemming van de grootouders 

om de foto te publiceren, is de Raad van oordeel dat de publicatie van de foto gerechtvaardigd 

was. 

 

Om die redenen is de Raad voor de Journalistiek van oordeel: 

 

De klacht is ongegrond. 

 

Brussel, 12 maart 2015 

 

 

 


