
Eindhoven, 22 december 2022, 
 
Geachte mw. Yeşilgöz, 
 
Met verbazing en ongeloof hebben de regionale publieke omroepen en de regionale 
dagbladen kennisgenomen van uw voornemen om de Persalarmering per 1 april stop te 
zetten. Dit besluit is in onze ogen een ernstige aantasting van de persvrijheid en staat haaks 
op het streven naar een Open Overheid. We willen u daarom met klem oproepen uw 
standpunt te herzien. In deze brief leggen we u graag uit waarom. 
 
Sinds enkele jaren is het Persalarm een uitstekend systeem dat door de hulpdiensten wordt 
ingezet om de media op de hoogte te stellen van grote incidenten. En alhoewel in de 
publieke opinie dit vaak gerelateerd wordt aan klein nieuws over ongelukken en brandjes, 
zien wij in de praktijk dat dit Persalarm juist staat voor iets veel groters. Heel veel nieuws dat 
van nationaal of zelfs internationaal belang is, wordt voorafgegaan door een Persalarm. Dat 
gaat van invallen bij drugslabs, via schietpartijen met grote impact, invallen bij topmensen 
uit het bedrijfsleven, tot rampen. De voorbeelden kunt u eenvoudig halen met een blik op 
het recente regionale en landelijke nieuws. Het Persalarm geeft de journalist een instrument 
om te volgen wat de hulpdiensten doen en het publiek van adequate en betrouwbare 
informatie te voorzien. Dat is van wezenlijk belang, in een gepolariseerde samenleving: een 
betrouwbare informatievoorziening naar ons publiek. 
 
Vanaf 1 april is hier niets meer van over. We zullen als journalisten niet meer weten wat er in 
de hulpverlening speelt. We worden niet meer op de hoogte gesteld, kunnen niet meer 
actief meekijken met de meldingen en hier afgewogen volgens journalistieke normen over 
berichten. Ons ‘weerwoord’ op de ongecontroleerde posts op Sociale Media verdwijnt. Er 
treedt voor de journalistiek een doodse stilte op, die slechts onderbroken wordt wanneer de 
hulpdiensten bereid zijn ons achteraf op de hoogte te stellen.  
 
Hoe moet de pers nu de overheid controleren, als die overheid zelf bepaalt wat wij te weten 
komen? 
 
Vanuit de hoek van Ambulancezorg is de wens gekomen om het Persalarm te stoppen. Het 
zou inbreuk maken op de privacy van gedupeerden en daarmee tegen de AVG ingaan. Graag 
wijzen wij u op de Journalistieke Exceptie die in de AVG is opgenomen, welke onzes inziens 
de weg vrij maakt om het Persalarm door te zetten in de huidige vorm. Wij denken 
bovendien dat een oplossing voor het medisch beroepsgeheim uiterst eenvoudig is: alle 
Ambulance-meldingen kunnen prima ontdaan worden van privacygevoelige informatie, zoals 
adressen. Dat is in veel Ambulance-regio’s al lang gebruikelijk en stuit op geen enkel bezwaar 
bij de pers.  
 
Wij hopen als gezamenlijke landelijke, regionale en lokale media dat u uw voornemen wilt 
herzien. Het doorvoeren van uw voornemen is niets anders dan een ontoelaatbare inperking 
van onze persvrijheid, een inperking van de open overheid die staat voor een vrije 
informatievoorziening in ons land, om nog maar te zwijgen over de onhoudbare extra 
belasting die er gaat komen op de afdelingen perswoordvoering bij de politie- en 



brandweerkorpsen die dag en nacht gebeld gaan worden door vele honderden journalisten 
en persfotografen.  
 
Graag komen we samen met u tot een goed werkbare oplossing. Hij ligt klaar en is 
eenvoudig. Wij spreken er graag met u over in een persoonlijk gesprek. We hopen op uw 
uitnodiging.  
 
Namens de hoofdredacteuren van de landelijke, regionale en lokale media, 
 
 
 
Renzo Veenstra 
Hoofdredacteur Omroep Brabant 
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