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PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR
Hoedanigheid van betrokkene : Verdachte
Wtj, CAMMAERT Stefaan, Inspecteur van de politie te Politiezone Kapelle op den Bos/
LonderzeeVMeise verhoren 1861 Meise, Hoogstraat36
op I 8 mei 2004om l3:29uur :
Naam: ERNST Marc
Geborente Leuven op 0611211957
Nationalireit: België
Beroep : 0497/218506
Wonendete 9000 GENT, Smidsestraat50 , België
Identiteitsdocumenten nr. : 278O60773815
die verklaartin de Nederlandsetaal :
"Ikwens
mij uif k drukken in het Nederlandsen wensgebruik te makenvan de rechtsplegingin
dezeÍaal. U deelt mij mee:
- dat ik kan vragen dat alle vragen die mij worden gesÍeld en alle antwoorden die ík geef,
worden genoteerdin de gebruikte bewoordingen
Ik wens hier gebruik van te maken.
- dat ik kan vragen dat een bepaalde opsporingshantleling wordt verricht of een bepaald
verhoor wordt afgenomen
Ik wens hier geengebruik van te maken.
- dat mijn verklaringenals bewijs in rechte kunnenworden gebruikt
- dat ik gebruik mag makenvan de documentenin mijn bezit,zonder dat daardoor het verhoor
wordt uitgesteld
- dat ik Íidens de ondervraging oflater, mag eisen dat deze documeníen bij het proces-verbaal
van hel verhoor worden gevoegdof ter grffie worden neergelegd
Ik wens hier geengebruik van te maken.
Ik neemkennis van de redenvan mijn ontbieding.
Ik ben directeur/uitgever& hoofdredacteurvan HRM Net en het (toenmalige)e-zineHRM News
- tegenwoordigHRM Focusgeheten. Dat ben ik sinds 1998.Daarvoor was ik hoofdredacteur
van HR Magazine.De diverseartikels over Areopa zijn verschenenin HRM News, en online
geplaatstop hrm.net.Ze zijn nog steedsconsulteerbaarop www.hrm.net/areopa.
Het onderwerpvan dezeartikels was Areopa in het algemeenen zijn geplandebeursgangin het
bijzonder. Daarbij is gebruik gemaaktvan diversepublieke en anderebronnen.De
gereleverde/onthulde
feiten zijn, zoals het hoort, systematischhet onderwerpgeweestvan
controle (en zelf dubbel-check).Daarbij is telkensook contactopgenomenmet de tegenpartij
telefonischen of via e-mail. Die bleek in geenenkel geval bereid om me vooraf (voor publicatie
van de artikels) te woord te willen staanen toelichting te willen verstrekkenover orze
informatie.
U vraagtme of ik het Busineesplan en andereconfidentiëledocumentenvan Areopa op het net
(op hrm.net) heb geplaatst.
Mijn antwoord hierop is: ja, ik heb documentenover en van Areopa op hrm.net geplaatst,o.a.
het businessplan, briefivisselingen (interne)mails.
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U waagt me hoe ik die documentenin mijn bezit keeg.
Mijn antwoord is: hiervoor beroepik me op mijn, wettelijk beschermd,bronengeheimals
joumalist.
U vraagtme of ik contactgehadhebt met diversezaken-en andererelatiesvan Areopa,zoals
Henkel, Olivetti, Mercedes, EuropaTruck enzovoort.
Mijn antwoordhierop is: inderdaadik heb, in het kader van de normalejoumalistieke arbeid en
controle van informatie bij de betrokkenen,contactgehadmet diversezaken-en andererelaties
van Areopa. Ik herinnerme niet meer preciesde welke, maar de relevanteneerslaghiervan is
terug te vinden in de artikels gepubliceerdstaanop hrm.net.
U waagt me ofAreopa ofPyis zakelijk schadezou kunnengeledenhebbendoor de publicatie
van die artikels,in het algemeenen met betrekking tot een geplande/mogelijkebeursgang.
Ik antwoordhierop: vooreerstis het zo dat niet enkel hrm.net over dezezaakpubliceerdemaar
ook Trends,De Morgen en De Tijd (toen nog FinancieelEconomischeTijd geheten).Of Areopa
schadezou (kunnen)geledenhebbenweet ik niet. Areopa/Pyiszou dezebewering dienente
concretiseren(wat, wanneer).Hoe dan ook lijkt het me moeilijk om een oorzakelijk verband
tussenonze artikels en die beweerdeschadeaan te tonen en bovendienhet aandeelvan onze
publicatieste isolerenvan dat van de hier boven vermeldemedia. Tot slot: indien er
daadwerkelijkzakelijke schadezou zijn gelopen,betreurik dat, maar aanvaardgeenenkele
verantwoordelijkheidin dezewant ze zou enkel het gevolg zijn van onzejoumalistieke arbeid.
U vraagt me of ik ooit manifestonjuiste info zou verspreidhebbenop hrm.net.
Mijn antwoord: alle informatie die we gepubliceerdhebbenis 'behandeld'volgensde
jounalistiekedeaontologie:controlevan bronnen,zondervooringenomenheidmaar met het
grootsterespectvoor de feiten/waarheid,poging om woord en wederwoordte verlenen.Maar
tevensmet het rotsvastegeloofin de stelling dat alle informatie/feitendie volgensde hier boven
gesteldenormen/regelszijn behandeldkunnen,ja zelf moeten,gepubliceerdworden.
U waagt me wat ik "wens te bereiken" met de berichtgevingover Areopa.
Antwoord: wij verspreideninformatie, die relevantis voor HR-professionals(mensendie werken
op het vlak van personeelsmanagrnent).
Areopa is, weliswaarmaar voor een stuk (o.a. via hun
dienstverleningop het vlak van opleidingenen kennismanagernent)
een speler(dienstverlener)
op HR-vlak. Het is onze taak/plicht te informeren over alles wat relevant is voor onze lezers,zelf
al is die informatie niet welgevallenvoor de betrokkenpaÍij.

Ik neemer kennis van dat ik kostelooseen kopie van het proces-verbaalvan mijn verhoor kan
verkrijgen. Ik wens hier gebruik van te maken. Hiertoe kies ik als verzendingsadres: 9000
Gent, Smidsestraat50."
Geven op 181512004
om 14:18uurlezing aan de onderwaagdevan het proces-verbaalvan
verhoor, en wagen of betrokkenede verklaringenwil verbeterenofdaaraan iets toevoegen.
'Ik wens mijn verklaring niet
te wijzigen.'
Onderwaagde naamtekent
Waarvanakte,geslotenop 181512004
om 14:18uur.
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