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CONTACTEN TUSSEN JEUGDIGEN/
DIREC’fETJREN EN MEDIA

Circulaire van 5 juli 2000, ur. 5033148/00/DJI’
Naar verwachting zal het wetsvoorstel Beginselenwet justitiële jeugd
inrichtir&gen (lilerna: BJJI) in 2001 in werldng treden. In artikel 45 van
de BJJI zijn de contacten tussen jeugdigen en vertegenwoordigers van
de media geregeld.
Lid ivan artikel 45 van de BJJI bepaalt dat de directeur van een inrich
ting toesteimrdng kan geven vopr het voeren van een gesprek tussen de
jeugdige en een vertegenwoordiger van de media, voor zover dit zich
verdraagt met de volgende belangen.
a. de handhaving van de orde of de veffigheid in de inrichting;
b. de bescherrnfrg van de openb are orde en de goede zeden;
a de geestelijke of lichamelijke ontwilckeling van de j eugdige;
d. de uitvoering van het verb]ijfs- of behandelpian;
e. de beschenning van de rechten en de vrijheden van anderen dan de
j eugdige;
f de voorkorning of opsporing van strafbare feiten.
Met uitzondering van de belangen onder sub a. c. en d. overstijgen de
overige belangen onder sub b. e. enf. die van de inrichtirig. In sub b. gaat
het onder meer om het karakter van de vrijheidsbeneming en de functie
die de vrijheidsbeneraing overeenkomstig de heersende rechtsovertui
ging in het geheel van de rechtshandhaving heeft. Sub e. betreft onder
andere de bescherming van de recliten en vrijheden van slachtoffers van
delicten, nabestaanden, famifieleden, andere bij het delict betrokkenen,
medejeugdigen enpersoneelsieden. Subf heeft betrekking op zowel pre
ventie van delicten als ook op lopende straftaken ten aanzien van de
jeugdige of derden. Ret openbaar ministerie heeft de bevoegdheid om
in het belang van het onderzoek een verbod tussen verdachte en de
media te bevelen.
Artikel 82 van de Bill bevat wijzigingen in de Wet op dej eugdhulpverle
ning (bierna: WJEV). Volgens artilcel 67 van de (gewijzigde) WJRV berust het beheer van een rijksiiuichting bij de directeur en berust het
opperbeheer van de rijksinrichtingen bij Onze Minister. Nt betelcent in
dit verband dat u primair verantwoordelijk bent voor de cornxnunicatie
van en over uw liu’ichting met de media. Voor uw beleid met de media
als zodanig, ben ilc eindverantwoordelijk.
Omwille van het streven naar een duidelijk en uniform lande]ijk media
beleid, client u ter uitvoeririg van de inrichtingsoverstijgende belangen
enhet opperbeheer in de artilcelen 45 en 82 van de BJJI in sameithang

1. Noot redactie: Deze circulaire (met bijlagen 1 en 2) werd gericht aan de
rijksinrichtingen. Aan de particuliere justitiële jeugdinrichtingen werd
een soortgelijke circulaire verstuurd. Zie hiervoor de opruerking van de
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met artilcel 67 WJHVm voorkomende gevallen te handelen volgens de
navolgende regels.
Een verzoek met betrekiang tot contact tussen een vertegenwoordiger
van de media en de jeugdige of de directeur worden scbnftelijk bij u
ingediend ongeacht ~vie de mltiatiefnemer is. Ret verzoek bevat een nit
eenzettrng van het onderwerp en het kader waarbinnen het onderwerp
worth geplaatst Alvorens bierop te beslissen, wordt het verzoelc door U
altijd aan de persvoorlichter van de Dienst Justitiele Inrichtingen (bier
na DJI) ter beoordehng voorgelegd mthen
1 het onderwerp betrekkffig heeft op (verdenking van) het plegen
van een delict door dejeugdige of op diens (lopende) stran)rocedure, of
—2 de jeugchge verdacht wordt van of veroordeeld is wegens een ge
welds- of zedendehet; of
—3. bet eenjeugthge vreemdehng betreft in afwachting van (een beslissing tot al dan met) uitzetting; of
—4. het onderwerp (in)direct betrekiung heeft op een beleidsterrein
van bet Ivhmsterie van Justitie; of
—5 bet opvattingen betreft van bew]ndsheden, of
—6 bet werkzaamheden of opvattingen betreft van ambtenaren van
bet (kern)departement van het lYfinisterie van Justitje of van bet booMkantoor van DJI; of
—7 bet ernstige mcidenten betreft zoals gijzehngen, suicides en ontsnappmgen; of
—8 bet onderwerp een ‘landeijlce uitstrahng’, heeft
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Indien er toestenmung worth verleend, dient u een schnftelijke overeen
lcomst te slmten met de vertegenwoordiger van de media volgens bet
model m Bijiage 1 van deze circulaire. Dit model heeft betrekking op
een interview met een jeugdage Voor een interview met een directeur
client bet model te worden aangepast. In Bijlage 2 treft u een modelcontract aan bestemd voor de jeugdige met de vertegenwoordiger van de
media. In geval van Ininderiarigheid van de jeugdige dient zijn wettelijk
vertegenwoordiger mede te ondertekenen. Hierop client u toe te zien Dit
modelcontract kimt u aan de jeugthge en diens wettelijk vertegenwoor
dliger nitreilcen onder de uitdrukkelijke mededeling dat het bier om een
dienstverlenmg gaat. Z]J zijn met verplicht om luervan gebruik te maken Zij zijn zelf verantwoorde1~jlc voor de ondertekening. Inthen dejeug
dige en zijn wettebjk vertegenwoordiger een ander contract of geen con
tract wensen te sluiten, dan zijn zij daarvoor ook zelfverantwoordelijk
Beide modelovereefflco~ten staan op de eveneens bijgevoegde dasket
te
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Namens de Mimster van Justitie,
M.C.W Horstmk
threctem- van de Directie Justitiele Jeugdinrichtingen en TBS
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Contacten tussenjeugtligen/directeuren en media
BIJLAGE 1

MODELOVEREENXOMST INThRVIEW MET
JEUGDIGE, BEHORENDE BIJ DE
CIRCULAIRE CONTACTEN TUSSEN
JEUGDIGEN/DTRECThUREN EN MEDIA,
KEM&ERIC 5033148/00/PM, P.11 3 MILl 2000,
CODE 07.353.3
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QVEREENKOMST INTERVIEW MET JEUGDIGE
tussen
STAAT DER NEDERLANDEN,
Mimstene van Justitie,
Dienst Justitiële Inrichtingen,
Justitiêle jeugdixirichtmg

(naam)

en
4~

STICHTINGJBESLOTEN/NAAMLOZE VENNOOTSCHAP/VEREMG-ING
(vorm rechtspersoon)
(naam) of
(voile
dige imtialen + achternaam)
.

.

kenmeric
(voiledage datum)
Inhoudsopgave

[~

Faginct

Aanhef en considerans
Artikel 1 Onderwerp
Artilcel 2 Toestemmmg
Artilcel 3 Correctie
Artilcel4 Hoor
Artilcel 5 Herhahng
Artilcel 6 Betalingen
Artilcel 7 Opnamen
Artilcel 8 Regels en aanwijzingen
Artilcel 9 Gehemihoudmg
Artilcel 10 Garanties en vnjwarmg
Artilcel 11 Aansprakehjkheid
Artikel 12 Geschillen en toepassehjk recht
Artikel 13 Diversen
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Overeenkomst interview metjeugdige kenmerk
Paraafjustitiele jeugdrnnchtmg
Paraaf Stichting

.

.

.

.

.

datum

...

(naam).

etc (vorm rechtspersoon)

.
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.

(naam)
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De ondergetel<enden.
de rechtspersoon naar publiek recit
Staat der Nederlanden, Mirdstene van Justitie, Dienst Justitiële lunch
tmgen,
waarvan de zetel is gevestigd te ‘s-Gravenhage,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordiga door:
de heer/mevrouw
(aile voorletters + achternaam), algemeen di
recteur van
(volledige naam Justitièle jeugdinrichtjng), hierna te
noemen: X
en
de stichting/bes1oten/naa~jo~5 verlnootschap/verepjging (vorm
rechtspersoon)
(naam voluit), gevestigd te
(plaats), te
dezen rechtsgeldig vertegenwoorthgd door: de heer/mevrouw
(alle
voorletters + achter~am)
(ftnctie), of
(voL
ledige initialen + achternaam + geboortedatum + geboorteplaats), biernatenoemen.y
OVERWEGEN:

r

dat Y aan X bij brief van
(voile dige datum + kenmerk mvuilen)
heeft verzocht om m de justitiële jeugdiurichtmg van X een interview te
mogen houden met eenjeugdage die zich in de inrichting van X bevindt;
of
datjeugdige
(aile voorletters + achternaam) the zich m de inrichting van X be~dt, bij brief van.. (voiledige datum) heeft verzocht om
in de justitiele jeugdinrichtjng van X een interview te mogen geven aan
—

—

‘

..

VERKLAREN I-lET VOLGEN1DE TE ZIJN OVREENQEKQ~N•
Artikel 1
Onderwerp
—1.1. X verleent toestemining aan Y voor het houden van een interview
metjeugthge
(voiledige imtialen + achternaam + geboortedatuart +
geboorteplaats) bestaande uit het maken van een gespreksverslag/
beeld-en/of geluidsopnamen ten behoeve van publicatie in
(voile
dige naam van het blad)/ten behoeve van de uitzending van het radio/
televisieprogranmia
(voiledige naam) door
(voiledige naam
ultzendgemachtigde) De publicatie van het gespreksverslag gescbiedt
in één keer/wordt in
(aantal) delen dage1~jks/weke~ks gepubh
ceerd/Dit progrannma bestaat nit
(aantal) dageijks/wekehjks nit
te zenden afleveringen. IDe (geplande) datum van (de eerste) publicatie/
....

p

Overeenlcomst interview metjeugdige keiu-nerk
Paraafjustjtiele j eugdinnichtmg
Paraaf Stichtmg

datum

(naam):

etc (vorm rechtspersoon)

(naarn):

Contactentusse1\~&gdigen/d1recteuren en metha
uitzendmg is op

I

.

.
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(vollethge datum) Het onderwerp van het inter

view heeft betrekiang op
De verleende toesteminmg heeft uitslui
tend betrekking op het onderwerp van het interview bestemd voor pu
bhcatie in het biervoor genoemde blad/bestemd voor het luervoor ge
noemde programma.
—1.2. Indien de daadwerkeijke publicatie/uitzendmg niet bmnen dne
maanden na de (geplande) datum van (de eerste) pub]acatie/uitzending
heeft plaatsgevonden, dan is voor de pubhcatie/uitzending aparte toe
stemming van X vereist
1.3. Het mterview mag niet zonder schriftehjke toesternming van X
voor andere doelen dan in cirtiket 1 1 omscbreven worden gebruikt
Voorzover ze met worden vermetigd, dienen hiertoe alle gespreksver
slagen/opnamen, met mb egrip van het mt te zenden programma, te wor
den bewaard in het zogeheten gesloten archief. De gespreksverslagen/
opnamen of gedeelten ervan mogen niet zonder schriftelijke toestem
ining van X aan derden ter beschikkmg worden gesteld.
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.Artilcel 2
Toestemming
De schrifteluke toestemnimg van jeugdige
(achternaam)/en de
wettelijk vertegenwoordiger (volledige naam) voor het houden van
een mterview zoals bedoeld in artikel 1.1 is als bijiage bu deze overeen
lcomst opgenomen
...

k
richit om
taan

Artikel 3
Correctie
X wordt in de gelegenheid gesteld vooraf het te pubhceren/uit te zenden
mterview te lezen/nen, tenemde feitelljke orijuistheden te corngeren,
alsook in uitzonderlijke situaties jeugthge
(achternaam) tegen
zichzelf te beschermen De journalistieke eindverantwoordehjkheid be
rustmetbijXmaarbijY.

4

~
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Artilcel 4
Hoor
Indien in het mterview belastende of nadelige uitspraken worden ge
daan over een of meerdere derden, krijgen deze de gelegertheid om te
reageren. Deze reactie wordt tevens in het interview verwerkt

view
Artikel 5
ilerlialing
Het is Y niet toegestaan zonder schriftelijke toestemnm~g van X de pu
bhcatie/uitzending van het gespreksverslag/de opname(n) te herhalen,
behoudens binnen zeven dagen na de publicatie/uitzending.
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Artilcel 6
Betalingen
Y doet geen betalingen aanjeugdige
(achternaam) /en thens wette
lijk vertegenwoordiger, noch aan andere personen binnen de innchtmg
van X in verb and met het interwew

U

Overeenkomst interview met jeugdige kenmerk

I

Paraafjustitièle jeugdinrichtmg
Paraaf Stichting
etc. (vorm rechtspersoon)

datum.

(naam)
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Artikel 7
Opnamen
—7.1. Het interview zal plaatsvinden op
Deze datum/data kan/
kunnen eventueel worden gewijzigd in overleg met X. Bij verschil van
mening hierover beslist X.
Y overhandjg~ aan het begin van de/elke opnamedag een list, in drie
voud, van namen van de opnameploeg, aismede van de mee te brengen
opname-apparatu~ en• attributen aan X. Telkens als de brichting
wordt betreden, dienen alle leden van de opnameploeg zich te identifi
ceren.
—7.2. Er mogen uitslujtend opnamen worden gemaakt van jeugdige
(achternaam) en slechts op een nader door X aan te wijzen locatie.
—7.3. Aan het einde van de/ellce opnamedag brengt Y de betreffende
locatie terug in de oorspronjcejjjke toestand. Tevens verwijdert Y aan
het einde van de/elke opnamedag alle opname-appara~ en eventueel
overige meegebradlite attributen uit de inrichting.
.
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Artikel 8
Regels en aanwijziugen
Y houdt zich binnen de inrichting strilct aan alle regels en (mondelinge)
aanwijzingen namens de algemeen directeur van X gegeven.

44
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Artikel 9
Gelielinhouding
Partijen zullen deze overeerilcomst en al hetgeen waarvan zij in verband
met de uitvoering van deze overeerijcomst kem,is luijgen en waarvan zij
het vertrouwelijk karakter kerinen of redelijker-cvijs kunnen vermoeden,
op generlei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoe
ring van deze overeenkomst noodzakeluk is of enig wettehjk voorschrift
hen tot bekendrnalçing verplicht. Deze geheimnlioudingsplicht zal 00k na
het einde van deze overeenkon-i.st blijven gelden.
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Artikel 10
Garanties en vrijwaring
Y staat ervoor garant dato ok
(volledige naam PUblicist/uitzendge~
machtigde) en diens eventuele rechtsopvoigers aan aile verplichtingen
in deze overeerikomat zullen voldoen. Y is volledig aansprakeljjk voor
alle schade indien
(naam Publicist/uitzendgemachtigde) en diens
eventuele rechtsopvolgers zich niet aan de verplichtingen in deze over
eenkornst houden. Y zal X vrijwaren voor aanspraken van derden in dat
geval.
Artilcel 11
Aansprake1jjJrJjei~
—11.1. Indien Y zijn verplichtingen alt deze overeenicomst riiet nakomt,
is Y tegenover X aansprakeluk voor alle door X te lijden schade. Y vrij
waart X voor aanspraken van derden met betreicking tot schade in re
latie tot dit niet nalcomen.
11,2. Onverminderd de aansprakehjkJ-jeid van Y voor schade zoals in

p

—

Overeenlcomst interview metjeugdige kenmerlc
Paraa.fjustitieie jeugdinrichtthg
Paraafstichting

datum
p

(naam):

etc. (vorm rechtspersoon)

1

(naam):

J
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artilcel .71.1 vermeld, is X gerechtigd deze overeenlcomst te allen tijde,
met ommddellijke mgang en zonder redengeving op te zeggen. X is dan
met gehouden eventueel reeds gemaakte (on)kosten, kosten the onaf
wendbaar zijn en schade aanY te vergoeden
—11.3. X aanvaardt geen enicele aansprakehjkheid voor materiele en/of
immatenéle schade weilce an de innchting ontstaat aan leden van de
opnameploeg van Y en aan door haar meegebrachte opname-appara
tuur en attributen.
Artikel 12
Gesehifien en toepasselijk reclit
12.1. Op deze overeenlcomst is Nederlands recht van toepassmg
—12.2. Algernene voorwaarden zjn op deze overeenlcomst met van
toepassing.
—12.3 Elk geschl in verband met deze overeenkomst, zal bij mtslmting
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gra
venliage, tentj partij en alsnog arbitrage of bmdend advies zullen over
eenkomen

‘

—

linge)

.Artikel 13
Diversen
13.1 Door ondertekenmg van deze overeerilcomst vervallen alle even
tueel eerder door partijen gemaakte mondelmge, dan wel schraftelijke
afspraken omtrent het mterviewen van gedetaneerden, voor zover deze
in strijd zijn met de uilioud van deze overeerdcomst.
—13 2. Keniilsgevingen the partjen op grond van deze overeenkomst
aan ellcaar zullen do en, vinden scbnftehjk plaats
13.3. Y is met gerechtigd on de rechten uit deze overeenlcomst zonder
scluifte]ijke toestemnung van X aan een derde over te dragen
—
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Aldus op de laatste van de twee luerna genoemde data overeengekomen
en in tweevoud ondertekend,
~

te

(plaats),
(volledige datum)

Staat der Nederlanden,
namens deze,
de algemeen threcteur,
van
(volledige naam innchtang)

omt

(imtialen + naam)

ire
[sin

I.,

rn)~

(

te
.

(plaats),
(volledige datum)

(naarn Y)
namens deze,
(functie),
.

(antialen + naam)
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TOELICHTJNG OP DE MODELovEJtF~ENKoMsT INTERVmW MET
JEUGDIGE
1

Algemeeu

la
inleidmg
Bilce concrete op te stellen overeefflcomst wordt aan de hand van deze
rnodelovereepjcomst mtgeschreven flit betekent m elk geval dat eon
aantal gegevens nader worden mgevuid zoals personaha en data (zie
), maar (eventueel) ook dat keuzes ftissen op~es worden gemaakt
(zie /), en, indien nodig, ~jzigthgen en toevoegingen plaa~vthden. flit
ales hangt uiteindelijk af van de omstanthgheden van hot geval. Advies
kan worden ingewonren b~ do afdeling Juridisehe Zaken van de Dienst
Justitléle Inrichtingen.
lb
Rechtspersoon
Ret Ican vooricomen dat contractant Y als natuurlijk persoon handelt.
Inthen confractant Y eon rechtspersoon is, confroleer dan altijd of de
na~ur~k persoon die de onderhande~gen doet en de natuurl~k persoon die hot con~act ondertekent ook bevoegd is/~jn om the rechtsper
soon te vertegenwoordigen. Iflertoe dient een ~~rekse1 int hot handels
register te worden opgewaagd bD de Kamer van Koophandel en Fabricken waaronder de vestigingsplaat~ van de onderneming valt (dit kost
geld!). flegene die op ~ond van hot handelsregister vertegenwoor&_
gingsbevoegd is, kan iemand anders daartoe machfigen. Vraag in dat
geval altijd om een scbri±teijke machtiging.
ic
Justitielogo
Dc te ondertekenen overeenicomst wordt op papier met het justifielogo
geprint.

•

2

Artikelsgewlis

Artikel 1
Onderwerp
Hot verthent de aandaclit om het onderwerp van het interview zorgvui
dig en in duidelijke bewoordingen te omschri9jven. Indien hot bieraan
voldoet, kan eventueel via bijsluiting van een bijiage bij hot contract
worden verwezen naar een omschrijving afkornstig van Y.
Artikel 2
Toestenuuthg
De getekende overeenicon,~t tussen de jeugdige / en zijn wettelijk verte
.genwoordiger en Yfungeert bier als bijiage. Let wel, in geval dejeugdige
minderjarig is, dit wil zeggenjonger dan achttionjaar, dan client do over
eenkomst altijct door zijn wettelijk vertegenwoordiger mede te worden
ondertekend (1/2).
1. Wetteijk vertegenwoordiger: Een minderjarige is handellngsonbe
kwaam. Voor de rechtsgeldighoid van (de overoenkomst tot) het houden
van een interview is behalve zijn eigen toestenuning ook the van zijn
wettdijk vertegenwoordiger vereist. De wettelijk vertegenwoordiger
oefent gezag over de minderjarige uit. Onder gezag wordt verstaan
ouderlijk gezag dan wel voogdij. Ouderlijk gezag wordt door do ouders
gezameniijk of door één ouder uitgeoefend. Voogdij wordt door een an
der dan een ouder uitgeoefend, te weten door een natuurlijk persoon of
—
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een rechtspersoon bijvoorbeeld een voogdaj-mstethng Bij de kantonge
rechten bevinden ztch openbare registers waarin aantekenmg wordt ge
liouden over rechtsfeiten die op het over de rninderjange uitgeoefende
gezag betreldung hebben. Om dit te weten te komen, dient m geval dc
jeugdige in Nederland is geboren een mttrelcsel uit het openbaar register
bij bet kantongerecht waaronder de geboorteplaats valt, te woiden op
gevraagd. Indien de jeugdige m het buiteniand is geboren of zijn geboor
teplaats binnen Nederland onbekend is, wordt de informatie verkregen
door een uittreksel op te vragen uit het openbaar register bij het ican
tongerecht in Amsterdam. Het opvragen van uattreksels kost geld! Kort
om, wanneer de jeugdlige jonger dan achttien jaar is, dan moet intge
zocht worden vae de wetteijk vertegenwoordiger is De wettehjk verte
genwoordiger dient deze overeenkomst dan mede te ondertekenen
—2. Curatele: De jeugdige en diens wettelijk vertegenwoordiger (na
tuurlijk persoon) kunnen wegens een geestelijke stoorms, verkwistmg
of dranicnisbrmk onder curatele staan. Een onder curatele gestelde is
handelingsonbekwaam. Een onder curatele gestelde is bekwaam rechts
handehngen te verrichten met toesteminfrg van zijn curator In geval
van twijfel of iemand onder curatele staat, ican een uittreksel worden
opge-vraagd uit de openbare registers van de rechtbanlc Den Haag
(kost geld!). Vraag in geval van curatele altijd om een scbnfteijke
machtigrng van de curator
Axtikel 8
Regels en aanwijzingen
Het hinshoudelijlc reglement en eventuele andere interne voorscbnften,
mdien van toepassmg, lcunnen bier abs bijiage worden bijgesloten Zo ja,
verwijs er dan ook expliciet naar. Alsdan icent Y de regels althans be
hoort hij deze te kennen.

dat

ogo

1

te
ige
er
ten
en
ijn
~er
an
‘rs
n
of

Artikel 10
Garanties en vr[jwaring
Dit artikel is voor het geval dat contractantYniet zeif pubhceert of uat
zendt. Zo kan het zijn dat contractant Y (freelance) journalist is of pro
ductiebedrijf (producent van de opnamen). Trek na wie de publicist/nitzendgemachfigde is.
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MODEL JNTERVIEWOVEREEMCOMST
BEHORENDE BIJ DE CIRCIJLMRE
GONTACTEN TtJSSEN JEUGDJQEN/
DIRECTEUREIc EN MEDIA, KEI’QMERK
5033148/00/DJI, D.D. 4 JTJLI 2000, CODE
07.353.3

ene

BIJLAGE 2

en
am

INTERVIEWOVEREEMCOMST

de
rec

tussen

dez
(al]

~‘

•

..

.

led
na

(volledige n-utialen + achternaamjeugdige)

en
(stichting/besloten/naamjoze vennootschap/verenjging (vorm
rechtspersoon)
(naam)

—1
mt

enerzij ds

be~
dig

en

teL
uit

•

..

inc

anderzijds

flit
afi
dir
hec
bel

STICHTRG~ESLQTEN/N~~vjj,QzE VENNOOTSCHAP/vEREMQNG
(vorm rechtspersoon)
(naam) of
(volledige mitialen
+ achternaam)
.

•

.

.

.

m

(vollechge datum)

prc
ooj
ve
ge
za
ge
na

De ondergetekenden.
(alle imtialen + achternaamjeugdage + geboortedatui-n + geboorteplaats), verbhjvende m de justitiele jeugdinrichtmg
(volledige naam), Inerna te noemen. X
en

~

WE
—1

(stichtmg/besloten/naaniloze vennootschap/vereriigmg (vorm rechtspersoon)
(naam), luerna te noentei-r Y

he
ho
de

ffiterwewovereefflcomst d d

mi

(alle untialen -I- achternaam ouder(s) c.q. voogd of

Paraafjeugdige

.

.

(naam).

/Paraalwettelijke vertegemvoordiger
ParaafStichtmg

.

.

.

.

Pa
•

(naam)

etc (vormrechtspersoon)

..

(naam).

Pa
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enerzijds
en
anderzijds
de stichtmg/besloten/naamloze venno otschap/veremging (vorm
rechtspersoon)
(naam voluit), gevestigd te.
(plaata), te
dezen rechtsgeldig vertegenwoorcligd door: de heer/mevrouw
(alle voorletters + achternaam)
(ftmctie), of
(vol
ledage mitialen + achternaam + geboortedatum + geboorteplaats), biernate noemen. Z
.

VERKLAREN BET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOIVIEN
Artikel 1
Onderwerp
—1 1. X/ enYverle(nen)ent toestenutmg aan Z voor het houden van een
interview met X bestaande nit het maken van een gespreksverslag/
beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van pubhcatie in
~voile
dige naam van het blad)/ten behoeve van de uitzenthng van het radao/
televisieprogramma
(volledige naam) door
(volledige naam
uitzendgemachtigde). De pubhcatie van het gespreksverslag gescltedt
in één keer/wordt m (aantal) delen dagelljks/wekehjks gepubhceerd/
Dit progranima bestaat nit.. (aantal) dagehjks/wekehjks uit te zenden
afleveringen Dc (geplande) datum van (de eerste) publlcatie/iutzen
ding is op
(volledige datum). Bet onderwerp van het interview
heeft betrekiang op
De verleende toestemining heeft uitsluitend
betrekking op het onderwerp van het interview bestemd voor pubilcatie
in het luervoor genoemde blad/bestemd voor het hervoor genoemde
programma /In geval van overlijden van X, komt zijn toestemming, /
ook ten aanzien van hetgeen in de artikelen 1.2, 1 3 en 2 is bepaald, te
vervallen. Aisdan is toestemrrang vereist van /een ieder van de bierna
genoemde personen Dc erfgenamen/de partner met wie X een duur
zame gemeenschappehjke huishouding voerde/ en, voorzover de bierna
genoemde personen met tevens erfgenamen zijn, degenen die zip erfge
namen zouden zijn geweest indien de overledene geen wijzigmg in de
wette].ijke erfopvolging zou hebben gebrachi.
1.2 Aan de toestemining zoals vermeld in artikel 1.1 stel(len)t X/ en Y
ala voorwaarde dat bij/zij in de gelegenheid word(en)t gesteld vooraf
het te pubilceren gespreksverslag te zien/de nit te zenden opnamen te
horen/zien, tenemde feiteijke onjuistheden te corngeren en, indien re
dehjk, de eerder gegeven toestemroing m te trekken in die zu dat de
...

.

—

Interviewovereenkomst d d
Paraafjeugdige

(naam)

/Paraafwettehjke vertegenwoordager
Paraafstichting

(naam)

etc. (vorm rechtspersoon)

.

.

.

.

(naarn)
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pubhcatie/mtzendjng anomem plaatsv-mdt, dit wil zeggen zonder ver
melding van personalia/zonder sternlaerkenning, eventueel met stem
vervorrner/zonder gezichtsherkem-~ng
—1.3. Inchen de daadwerlcelijke Publlcatie/uatzendjng met bmnen dne
maanden na de (geplande) datum van (de eerste) publicatie/ujtzen~~g
heeft plaatsgevonclen, dan is voor de Pubhcatie/uitzendfi~g aparte toestemming van X/ en Y vereist
Artikel 2
Herlialing
I-let is Z met toegestaan zonder schnftehjke toestemining van X/ en Y de
Pubhcatie/uatzendung van het gesprelcsver~ag/de opname(n) te herha
len, behoudens bin-ten zeven dagen na de uitzendmg
Artilcel 3
Garantjes en vrtjwaring
Z staat ervoor garant dat ook
(volledige naam publicist/uftzendge
machtigde) en diens eventuele rechtsopvolgers aan alle verplichtingen
in deze overeenkorn~t zullen voldoen. Z is voliedig aansprakehjk voor
alle schade mdien
(naam publicist/uitzendgemachtigde) en diens
eventuele rechtsopvolgerg zich met aan de verplichtmgen in deze over
eenkomst houden. Z zal X/ en Y vrijwaren voor aanspraken van derden
m dat geval.
..

-

Artikel 4
Aansprakelijnejd
Inthen Z zijn verplichtmgen mt deze overeenkomst niet nakomt, is 2 te
genover X/ en Y aansprakehjk voor alle door X/ en Y te hjden schade. 2
vrijwaart X/ en Yvoor aanspraken van derden met betrekking tot scha
de m relatie tot dit met nakomen.
Artikel 5
Geschfflen en toepassellik reclit
—5.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
5.2. Algemene voorwaarden zijn op deze overeenlcomst niet van toe-

—

passing.

Aldus op de laatste van de twee hierna geno emde data overeengekomen
en in tweevoud/dj-ievoud ondertekend,
te

(plaats),

(datum) /te
/

..

(plaats),

.

(datum) te

(naam Y)

(alle n-utialen + naam X)

/.

(datum)

namens deze,

(functie),
(idem (narnens)

.

(naam Z)

/namens deze,
/

(plaats),

.

(functie)
Y)

.

(idem ~namens) 2)

Contactentusseiugdigen/directeuren en media
~r verstem—

0-4

TOELTCHTING OP RET MODEL INTERVIEWOVEREEM~OMST
1

n dne
sncling
e toeF

Algemeen

la
Iiileithng
Ellce concrete op te stellen overeenkomst wordt aan de hand van deze
modelovereenkomst mtgeschreven Dit betekent in elk geval dat een
aantal gegevens nader worden ingevuld zoals personalia en data (zie
), maar (eventueel) ook dat keuzes tussen opties worden gemaakt
(zie /), en, indien nothg, vnjzigingen en toevoegingen plaatsvmden. Dit
alles hangt uitemdehjk af van de oxnstandigheden van het geval
lb

nde~
hen
v~or
diens
over~rden

lvfinderjarigheid en wettelijke vertegenwoorthghig

Len jeugdigejonger dan achttienjaar is rninderjarig. Len mrnderjarige is

F

F

handehngsonbekwaam.Voor de rechtsgeldigheid van (de overeenkomst
tot) het houden van een interview is behalve zijn eigen toestemrmng ook
die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist De wettehjk vertegen
woordiger thent deze overeenkomst dan mede te ondertekenen
ic
Rechtspersooxt
Ret kan voorkomen dat contractant Y of Z als natuurlijk persoon han
delt. Inthen contractant Y of Z een rechtspersoon is, controleer dan al
tijd of de natuurlljkpersoon the de onderhandelingen doet en de natrnu
lijk persoon die het contract ondertekent ook bevoegd is/zijn on the
rechtspersoon te vertegenwoordigen. Riertoe thent een uittreksel uit
het handeisregister te worden opgevraagd bij de Kamer van Koophan
del en Fabrieken waaronder de vestigingsplaats van de ondernerning
valt (kost geld!). Degene die op grond van het handelsregister vertegen
woordigingsbevoegd is, kan iemand anders daartoe machtigen. Vraag in
dat geval altijcl om een scln’iftelijke machtigmg.
ld
Geenjustitielogo
De te ondertekenen overeenkomst wordtniet op papier met hetjustitie
logo geprint.

men

2

.Artilcelsgewijs

F

Artilcel 1
Onderwerp
—1.1. Ret verdient de aandacht on het onderwerp van het interview
zorgvulthg en in duidelijke bewoordmgen te omschrijven Inchen het
haeraanvoldoet, kan eventueel via bajsluiting van een bijlage bij het con
tract worden verwezen naar een omschrijving aflcomstig van Z
Ret is uiteraard een keuze van X om een bepalmg over toesteraming op
te nemen voor het geval hij zou komen te overlijden tijdens of na de op
namen. liii kan zeif bepalen wie er dan toesternrnang moet geven en
waarvoor. Zijn erfgenamen zijn zij die volgens de wet tot zip erfgenamen
behoren of degene(n) die Nj in zijn testament als erfgena(a)m(en) be
noemt
1.2, Eventuele intrekking van de toestemining door X/ en Y wordt

F

schriftelkik gedaan
verwijzmg naar de rnterviewo
vereenkomst
tussenonder
X/ enuitdrukke]ijke
Yen Z

F

—
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Artilcel 3
Garanties en vrijwaring
Dit artilcel is voor het geval dat contractant Z niet zeif publiceert of uit
zendt. Zo ican het zijn dat contractant Z (freelance) journalist is of productiebednjf (producent van de opnamen). 1~ek na wie de pubhcist/uat
zendgemachtigde is

I

II

PARTICTJTfl~RE JIJSTJTJELE JEUGDflcRJcpJp~GEN
(OPMERKING VAN DE REDACTIE)
Aan de paruculiere justitiéle jeugdmnchtmgen is een circulaire gericht,
met dezelfde datum, hetzelfde onderwerp en kenxnerlc aTh van boven
vermelde circulaire aan de directeuren van de rijlcsiririchtingen.
De circulaire en de bijlagen zijn vrijwel identiek Wegens de andere eta
tus van de particuliere jus~Uele jeugdinnchtmgen zip er de volgende
wijzigmgen.
De aard van de circulaire is een verzoek om medewerlung en de juri
thsche achtergrond is artikel 45 van de Begmselenwet justitiéle jeugd
inrichtingen
—Th
plaats van de 4~ en 5e a~ea is de tekst: Om~lle van het streven
—

.1

I

naar een dmdehjk en uniform landehjk mediabeleid, verzoek ilc u ter
mtvoerang van de mnchtmgsoverstijgende belangen in artikel 45 van
de Bjj m voorkomende gevallen te handelen volgens de navolgende re
gels.’
—In bijlage 1 luidt de tekst op het voorbladm plaa~ van ‘ST~T DER
NEDERLANDEN
(naam)’. ‘STICHTING
(naam justi
tiële jeugth~chtmg)’, is th de aanhef m plaats van ‘de rechtspersoon
naar pubhek recht
hierna te noemen. X’ de vermeldmg. ‘de
stichtmg,
(volledige naam van justitiéle jeugdinnchtmg), ge
vestgd te
(plaats), te dezen rechtsgeldig vertegenwoorchgd door
de heer/mevrouw
(alle voorletters + achternaam),
(ftmc
tie), luerna te noemen X’; en is de parafering met ‘Paraaf justitiele
jeugdmrichtmg
(naam)’, maar Taraaf Stichting
(naam justitiele jeugdmnchtmg).’
In bijlage 2 is de tekst van de toelichtmg, punt 1.d m plaats van ‘Geen
justitielogo De te ondertekenen overeenkomst wordt met op papier met
hetjustitielogo geprmt’ als volgt: ‘Geen stichtingslogo. De te onderteke
nen overeerilcomst wordt niet op papier met het stichtingslogo geprmt’
.

.

.

.

.

..

—

•

II?
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