
Beslissing van de Raad voor de Journalistiek 
 
over de klacht van 
 
de heer D. L. 
 
tegen 
 
Dag Allemaal en de heer Serge Vanhellemont, journalist 
 
Met een aangetekende brief van 2 november 2005 dient advocaat Iris Van Zand namens haar 
cliënt klacht in tegen Dag Allemaal en tegen journalist Serge Vanhellemont naar aanleiding 
van een artikel in Dag Allemaal van 4 oktober 2005 met als titel ‘Parket voert onderzoek 
tegen ex-lid van Rm’nY uit “X-Factor”’. 
De ombudsman van de Raad voor de Journalistiek heeft de inhoud van de klachtbrief 
meegedeeld aan de hoofdredacteur van het weekblad en aan de journalist, die er op 
geantwoord hebben met een brief van 10 december 2005. 
Advocaat Iris Van Zand heeft hierop gerepliceerd met een brief van 22 februari 2006. 
De rapporteringscommissie van de Raad voor de Journalistiek heeft een hoorzitting gehouden 
op 7 april 2006. Klager is persoonlijk verschenen, samen met zijn advocaat. Ook 
hoofdredacteur Ilse Beyers en journalist Serge Vanhellemont zijn op de hoorzitting 
verschenen. Beide partijen hebben er uitvoerig hun standpunt toegelicht. 
 
DE FEITEN 
 
Klager is lid van de muziekgroep Rm’nY, die in 2005 de finalerondes van de VTM-
talentenjacht ‘X-Factor’ heeft gehaald. In het nummer van 4 oktober 2005 van Dag Allemaal 
verschijnt hierover een artikel van de hand van Serge Vanhellemont. De journalist maakt erin 
bekend dat klager een relatie zou hebben met een 17-jarige vriend, die negen jaar jonger is 
dan klager. 
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN 
 
Klager voert aan dat de journalist een inbreuk heeft gepleegd op zijn privé-leven. De 
beweerde homoseksuele relatie van klager komt ter sprake in een artikel over feiten waarmee 
klager geen uitstaans heeft. Het artikel behandelt het vertrek van een ander lid van de 
muziekgroep omdat er een onderzoek zou zijn naar zedenfeiten. Door de relatie van klager en 
de leeftijd van zijn vriend in een dergelijke context te vermelden, wordt klager in een negatief 
daglicht voorgesteld, die zijn goede naam heeft aangetast. Klager betoogt ook dat hij nooit 
door de journalist is gecontacteerd, en dat hij dus ook niet heeft kunnen reageren op de 
bewering. 
 
De hoofdredacteur van Dag Allemaal en journalist Serge Vanhellemont betogen dat de relatie 
van klager spontaan ter sprake kwam in een interview met een ander lid van de muziekgroep. 
De relatie was de journalist trouwens bekend uit meerdere andere bronnen. Er was dus geen 
reden om ze niet te vermelden, temeer daar de leden van de muziekgroep door hun deelname 
aan ‘X-Factor’ tot bekende personen zijn uitgegroeid. 
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Het bekend maken van de seksuele geaardheid van klager en van diens relatie met een 17-
jarige man, komt in dit geval neer op een inbreuk op de privacy, niet enkel van klager maar 
ook van de minderjarige man, die in het artikel met naam wordt genoemd. De informatie 
verschijnt bovendien in een artikel, dat handelt over een beweerd onderzoek naar zedenfeiten 
met minderjarigen, waarmee klager geen uitstaans heeft. De journalist heeft klager ook niet 
gecontacteerd voordat hij de gegevens bekend heeft gemaakt. 
 
Er worden geen overtuigende overwegingen in verband met de persvrijheid voorgelegd, die 
een inmenging in de privacy noodzakelijk maken. 
Om die redenen heeft de journalist heeft een inbreuk gepleegd op artikel 5 van de Code van 
journalistieke beginselen: ‘De uitgevers, de hoofdredacteuren en de journalisten moeten de 
individuele waardigheid en de privacy respecteren (…) tenzij overwegingen in verband met 
de persvrijheid (…) dit noodzakelijk maken.’ 
 
De klacht is gegrond. 
 
 
Brussel, 11 mei 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 


