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Dirk Leestmans wint tweede Persprijs Orde van Vlaamse
Balies met “Euthanasie in de gevangenis” (Panorama)
Brussel, 30 januari 2017 – VRT-journalist Dirk Leestmans wint de tweede Persprijs Orde van Vlaamse
Balies met de Panorama-uitzending “Euthanasie in de gevangenis” van 17 oktober 2013 over
geïnterneerde Frank Van Bleeken die euthanasie vroeg als uitweg voor zijn uitzichtloze situatie.
De motivering van de jury luidt als volgt:
De uitzending ‘Euthanasie in de gevangenis’ heeft grote indruk gemaakt op de jury. Het is een
sterke, beklijvende, goed gedocumenteerde reportage in een heldere stijl over de gebrekkige
behandeling van geïnterneerden in het Belgische rechtssysteem én over het euthanasievraagstuk.
Dirk

Leestmans

belichtte beide moeilijke problematieken op

een humane,

concrete en

tegensprekelijke wijze: zowel de betrokken geïnterneerde zelf en zijn familie, de visies van
psychiaters pro en contra, de analyse van een criminologe en die van de advocaat van Frank Van
den Bleeken kwamen aan bod.
De reportage toont aan dat dat het niet zo evident is om via recht tot rechtvaardige oplossingen te
komen en dat vooraleer wetten worden gemaakt niet alleen individuele belangen tegen het
algemeen belang moeten worden afgewogen, maar dat ook de ethische kant van regelgeving via
alle mogelijk invalshoeken moet worden bekeken.
De nieuwswaarde van de reportage bleek enorm: BBC en andere internationale zenders besteedden
aandacht aan dat kleine België waar men euthanasie van een geïnterneerde in overweging nam.
De uitzending overstijgt het concrete verhaal en laat de kijker nadenken over die ethische vragen
die aan de grondslag liggen van behoorlijke wetgeving.

De persprijs bedraagt € 7500 en wordt driejaarlijks uitgereikt. Bedoeling is de kwaliteit van de
journalistiek over het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder te bevorderen.
De twee andere genomineerden waren:
•

Nikolas Vanhecke en Marjan Justaert (De Standaard): 7 november 2015: De machteloosheid
van de politierechter

•

Kristof Clerix (journalist Knack): Boek: Spionage. Doelwit: Brussel (september 2013)

De jury bestond uit volgende leden:
•

Mr. Gracy Saerens (juryvoorzitter), bestuurder communicatie en personeelsbeleid

•

Stafhouder Kathleen Vercraeye, advocaat

•

Prof. Piet Taelman, UGent

•

Prof. Dirk Voorhoof, Universiteit Kopenhagen en European Center for Press and Media
Freedom (ECPMF)

•

De heer Leo Stoops, voormalig VRT-journalist justitie
EINDE

Over de Orde van Vlaamse Balies
De Orde van Vlaamse Balies is het overkoepelend orgaan van alle advocaten die aan de 13 Vlaamse
balies verbonden zijn. De Orde van Vlaamse Balies heeft tot doel voor een behoorlijke en efficiënte
rechtsbedeling te ijveren, de praktijkuitoefening te bevorderen en overleg te plegen over alle
onderwerpen die voor de advocatuur en de rechtzoekende van belang zijn. De meer dan 10 000
Vlaamse advocaten kiezen hun afgevaardigden voor de algemene vergadering. De algemene
vergadering vormt het parlement, stippelt de belangrijkste beleidslijnen uit en duidt de leden van
de raad van bestuur aan. De Orde van Vlaamse Balies is sinds 1 mei 2002 operationeel
(inwerkingtreding KB 17 februari 2002), maar was sinds 7 februari 1998 als 'Vereniging' actief.
Voor meer tekst en uitleg, consulteer www.advocaat.be
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