
Journalistieke beroepsethiek
en

Raad voor de Journalistiek
Seniorenuniversiteit Hasselt

24 april 2017

Pieter Knapen



Persvrijheid

• Grondwet
• Art. 19. De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, 

alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, 
behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het 
gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.

• Art. 25. De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen 
borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. 
Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de 
uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.



Persvrijheid

• Art. 10 EVRM
• 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid 

een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen 
of te verstrekken, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen. Dit 
artikel belet niet dat Staten niet radio-omroep-, bioscoop- of 
televisieondernemingen kunnen onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

• 2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met 
zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, 
beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische 
samenleving nodig zijn in het belang van ‘s lands veiligheid, de bescherming van de 
openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten 
van anderen om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of 
om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.



Vrijheid en verantwoordelijkheid

• Vrijheid en verantwoordelijkheid
• Journalistieke activiteit = een uitoefening van vrijheid of rechten

• Dat impliceert ook verantwoordelijkheid of plichten

• Wie reguleert en bewaakt die rechten en plichten
• Overheidsregulering

• Zelfregulering



Raad voor de Journalistiek

• Zelfregulering: Raad voor de Journalistiek

• Opgericht en samengesteld (effectief / plaatsvervangend) door
• Journalistenverenigingen

• Uitgevers, omroepen, persagentschappen en productiehuizen

• Drievoudige opdracht
• Persvrijheid vrijwaren

• Code

• Klachtenbehandeling

http://www.rvdj.be/
http://www.rvdj.be/node/114
http://www.rvdj.be/node/118
http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/code-rvdj.pdf


Raad voor de Journalistiek

• Voorwaarden voor klachtenbehandeling
• Burgers en organisaties
• Werkingsreglement

• Persoonlijk belang > ruime interpretatie
• Binnen twee maanden na publicatie
• Gratis
• Lage drempel

• Klachtenbehandeling
• Ombudsfunctie: bemiddeling door ombudsman met oog op minnelijke regeling
• Klachtprocedure: horen van beide partijen met oog op uitspraak door Raad
• Uitspraak: morele uitspraak

• Geen sancties of schadevergoedingen
• Wel publicatie: naming and shaming

http://www.rvdj.be/node/119
http://www.rvdj.be/node/64
http://www.rvdj.be/uitspraken


Minnelijke regelingen

• Doel: herstel van vertrouwen
• Tussen 30 en 40 % van de gevallen
• Inhoudelijk

• Niet financieel
• Voorbeelden

• Excuses
• Gesprek met journalist of hoofdredactie
• Nieuw artikel
• Interview
• Rechtzetting
• Afspraken voor verdere samenwerking
• Anonimisering elementen online
• Verwijdering foto online
• Toezegging om niet meer te publiceren tenzij relevante nieuwe feiten
• …



Beroepsethiek versus redactionele lijn

• Beroepsethiek: basisnormen voor goede journalistiek
• Voor alle media

• Voor alle thema’s en domeinen

• Onafhankelijk van de redactionele lijn en redactionele keuzes



Code

• Waarheidsgetrouw berichten

• Onafhankelijk informeren

• Fair play

• Respect voor privéleven en menselijke waardigheid

http://www.rvdj.be/sites/default/files/pdf/code-rvdj.pdf
http://www.rvdj.be/sites/default/files/pdf/code-rvdj.pdf


Waarheidsgetrouw berichten



Uitdagingen

• Probleem
• Post-truth: omstandigheden waarin emoties en persoonlijke overtuigingen zwaarder 

op de publieke opinie doorwegen dan objectieve feiten (Oxford Dictionary)
• Alternative facts

• Fake news: opzettelijke productie en verspreiding van vals nieuws via internet of 
sociale media om financieel, politiek of ander gewin te verwerven

• Oplossing
• Fact cheking door Facebook en Google?

• Met algoritmes of fact checking teams?
• Volgens welke criteria?

• Belang van geloofwaardige journalistiek!!!



Waarheidsgetrouw
Titels

• RVDJ: BCZ t Het Nieuwsblad (2003 – 05)

• De Raad stelt vast dat de titel ‘Opnieuw gif in 
melk’ niet overeenstemt met de feiten zoals 
voorgesteld in het artikel. De kwestie van de 
voedselveiligheid ligt bijzonder gevoelig na de 
dioxinecrisis van 1999. Het is dan ook niet uit 
te sluiten dat de publieke opinie door de 
nodeloos werd verontrust. Het valt ook op dat 
de tekst van het artikel zelf veel 
genuanceerder is, en enkel spreekt van de 
mogelijkheid dat er opnieuw gif zou 
terechtgekomen zijn in ons voedsel. De titel 
stemt dus niet overeen met de eigenlijke 
strekking van het artikel. Het klopt dat (…) 
een titel kort en kernachtig moet zijn en dat 
hij bedoeld is om de aandacht van de lezer te 
trekken. Maar dat betekent nog niet dat de 
titel onjuist mag zijn of iets anders mag 
zeggen dan het artikel zelf. (…).

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/beslissing_10_07_03b.pdf


Waarheidsgetrouw
Titels

• RVDJ: X t/ TV Limburg (2016-20)

• Op basis van de cumulatie van deze 
inconsistenties is de Raad van oordeel dat 
de zender met betrekking tot de titel op 
de website – die niet strookt met de 
inhoud van het stuk en affirmatief 
geformuleerd is in tegenstelling tot de 
intro en waarvan bovendien een ernstige 
beschuldiging kan uitgaan – onvoldoende 
verantwoordelijk is omgegaan met de 
verklaringen die hem door bronnen zijn 
meegedeeld. 

• De klacht is deels gegrond wat de titel van 
de reportage op de website betreft.

http://www.tvl.be/nieuws/dader-vluchtmisdrijf-ging-twee-keer-kijken-naar-zijn-slachtoffer-22117
http://www.tvl.be/nieuws/dader-vluchtmisdrijf-ging-twee-keer-kijken-naar-zijn-slachtoffer-22117
http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/1617. Beslissing.pdf


Waarheidsgetrouw
Bronnen

• RvdJ: Poppe t Humo (2012 – 23)

• De Raad stelt vast dat de journalist meerdere 
bronnen heeft gecontacteerd, waarvan er drie in 
het artikel met naam worden genoemd, om zijn 
informatie te checken. De journalist heeft 
aannemelijk gemaakt dat er geen reden was om de 
betrouwbaarheid van deze getuigen in twijfel te 
trekken. Deze drie getuigen bevestigden 
verschillende van de aangeklaagde feiten, onder 
meer betreffende drugsgebruik en –smokkel, 
ongevallen en twee dodelijke incidenten tijdens 
opnames van Peking Express.

• De specifieke beschuldigingen betreffende 
instructies om bij een ongeval door te rijden en het 
verbod om aangifte te doen, waarmee klager 
rechtstreeks in verband wordt gebracht, zijn echter 
afkomstig van één enkele bron, waarvan de 
journalist wist dat zij een conflict had met klager. 
De Raad meent dat de journalist formele 
bevestiging had moeten krijgen uit minstens één 
andere goedgeplaatste bron alvorens deze 
beschuldigingen te publiceren, zeker gelet op het 
feit dat het zeer ernstige feiten van strafrechtelijke 
aard betreft. Nergens in het artikel blijkt dat deze 
bevestiging werd verkregen.

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/beslissing201223.pdf


Code Raad voor de Journalistiek

• Art. 1. De journalist bericht waarheidsgetrouw. Dit vloeit voort uit het recht 
van het publiek om de waarheid te kennen.

• Art. 2. De journalist publiceert alleen informatie waarvan de oorsprong 
hem gekend is. De journalist checkt de waarachtigheid van de informatie. 
In de mate van het mogelijke, en voor zover dit relevant is, maakt hij de 
bron van zijn informatie bekend.

• Art. 3. De journalist schrapt of verdraait geen essentiële informatie  in 
teksten, beelden, klankfragmenten of andere documenten. Bij het 
verwerken van vraaggesprekken geeft hij de verklaringen van de 
geïnterviewde getrouw weer en respecteert hij de geest van het gesprek.



Intermezzo
Embedded journalism



Embedded journalism



Fair play
Undercover



Undercover
• RvdJ: Backx e.a. t VRT en Volt (2009 – 12)

• De VRT heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt 
dat de informatie over het voorschrijfgedrag van 
artsen niet alleen met de klassieke journalistieke 
methoden kon worden vergaard. 

• De VRT heeft voorzorgen genomen om de artsen 
niet herkenbaar te maken maar, gelet op de 
speciale vertrouwensrelatie tussen de betrokken 
artsen en hun patiënten, had hier zorgvuldiger
mee moeten worden omgegaan. Zo had bv. ook de 
stem kunnen worden vervormd. Nu is dat niet 
gebeurd, waardoor de artsen ongetwijfeld door 
patiënten konden worden herkend. 

• Volgens aangeven van de betrokken artsen, werd 
in de uitgezonden beelden ook niet duidelijk 
gemaakt dat de journalist telkens beweerd had dat 
hij een bestaande  medicatie had onderbroken, 
zodat de indruk kon ontstaan dat hij het voorschrift 
vrijwel onmiddellijk had ontvangen. Het onvermeld 
laten van de beweerde medische voorgeschiedenis 
kan een verkeerde indruk geven van wat er zich 
werkelijk in het dokterskabinet heeft afgespeeld. 

Raad voor Journalistiek veroordeelt 
"Volt" 

Het VRT-programma "Volt" heeft een 
veroordeling gekregen van de Raad voor de 
Journalistiek omdat het undercover gefilmd 
heeft bij huisartsen voor een reportage over 
het voorschrijven van antidepressiva ("Een 
pilletje voor alles").

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/beslissing200912.pdf


Undercover
• RvdJ: V. t VRT (2011 – 01)

• De illegale uitvoer van antiek uit Afghanistan, en 
het feit dat door deze handel de Taliban en 
terreurgroepen worden gefinancierd, is 
onmiskenbaar een zaak van groot maatschappelijk 
belang. De VRT wilde in haar reportage de hele 
keten ervan in beeld brengen (…) en voert terecht
aan dat het nodig was (…) om gebruik te maken 
van de undercovermethode. Indien betrokkenen 
met een zichtbare camera zouden zijn 
ondervraagd, zou hun reactie immers niet dezelfde 
zijn geweest(…). Om het thema van de reportage 
goed te onderbouwen was het eveneens nodig om 
klager thuis voor zijn kunstcollectie te interviewen, 
en niet in een neutrale ruimte. (…)

• Gelet op de context van de reportage en gelet op 
de uitlatingen die klager zelf doet in de reportage, 
kan niet vermeden worden dat de kijker hem 
associeert met praktijken die de reportage 
aanklaagt. Daar komt bij dat de opname bij klager 
thuis is gemaakt, en niet op een neutrale plaats. 
Uit de reportage blijkt dat de huisgevel van klager, 
weliswaar zeer gedeeltelijk en schokkerig, en met 
een onherkenbare naamplaat, tot tweemaal toe is 
getoond. De Raad meent dat deze beelden niets 
toevoegen aan het verhaal en vermeden konden 
worden zonder dat de reportage aan kwaliteit zou 
inboeten. Voorts is het moeilijk te begrijpen 
waarom de stem van klager niet werd vervormd. 

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/beslissing201101.pdf


Code Raad voor de Journalistiek

• Richtlijn bij art. 17 over verborgen opnames, incognito- en aliasjournalistiek

• De journalist die een communicatie registreert met de bedoeling ze integraal of 
gedeeltelijk uit te zenden of te publiceren, stelt in beginsel zijn gesprekspartner hiervan 
op de hoogte, alsook van het doel waarvoor hij de opname maakt.

• Incognitojournalistiek, (…) verborgen opnames en aliasjournalistiek (…) zijn slechts 
verantwoord indien de informatie niet op een andere manier kan verkregen worden en 
wanneer er voldoende maatschappelijk belang is. (…) Er moet steeds zorgvuldig worden 
afgewogen of er geen overdreven risico’s worden genomen voor de veiligheid van de 
journalist en de omstanders. (…)

• Het uitzenden van heimelijk opgenomen telefoongesprekken of van opnames met 
verborgen camera of microfoon kan alleen als er een voldoende maatschappelijk belang 
is en als de informatie niet op een andere manier kan verkregen worden. (…)

• Bij incognito-, alias- en verborgen opnames wordt er in beginsel voor gezorgd dat de 
betrokkenen niet identificeerbaar zijn.



Onafhankelijk informeren

Feitelijke berichtgeving
versus opinie



Opinie 
• RvdJ: De Schutter t/ De Morgen.be en Vandeweghe 

(2016-23)

• De journalist blikt in zijn column terug op 
verschillende feiten uit de afgelopen sportweek, 
waaronder het vonnis in de Hillsborough-zaak. 
Zonder de feitelijke berichtgeving over het vonnis 
te hernemen, wat eigen is aan een column, geeft 
hij zijn standpunt over de uitspraak van de 
volksjury. Hij evalueert de gebeurtenissen van 1989 
anders dan de rechtbank en is van oordeel dat de 
volksjury zich vergist heeft door de supporters 
volledig vrij te spreken, wat hij weergeeft met de 
term supportersgeweld. Een journalist heeft het 
recht om de uitspraak van een rechtbank te 
becommentariëren, in twijfel te trekken en te 
bekritiseren. Artikel 8 van de code geeft hem als 
auteur van een column een grotere mate van 
vrijheid om zijn mening te geven en conclusies te 
trekken uit de feiten dan in feitelijke berichtgeving. 
In dit geval gaat het over de gebeurtenissen van 
1989 én over het vonnis van de volksjury. De 
journalist mag in zijn column het vonnis fout 
noemen. Over sommige nevenfeiten die worden 
aangehaald kan betwisting bestaan, zoals de vraag 
hoeveel supporters geen ticket hadden, maar die 
halen het fundamentele commentaar van de 
journalist op het vonnis niet onderuit.

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/1629. Beslissing.pdf


Cartoon
• RvdJ: Advies: Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum in verband 

met Het Belang van Limburg en HBVL.be (2016-06)

• Het is niet de opdracht van de RvdJ om zich uit te spreken over de 
goede smaak, of over de opportuniteit of kwaliteit van de cartoon, en 
evenmin over de vraag of de cartoon past binnen de redactionele lijn 
van Het Belang van Limburg of HBVL.be. De Raad toetst de cartoon wel 
aan zijn beroepsethische code en aan het standpunt dat de Raad begin 
2015 innam n.a.v. de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo.

• Artikel 7 waarborgt de journalist een maximale vrijheid van informatie, 
commentaar en kritiek, die met verantwoordelijkheid wordt 
uitgeoefend. Artikel 8 voegt daaraan toe dat hij als auteur van een 
opiniebijdrage, een column of cartoon een grotere mate van vrijheid 
geniet om zijn mening te geven en om conclusies te trekken uit de 
feiten dan in zijn feitelijke berichtgeving.

• In zijn standpunt over de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo
noemt de Raad de botsing van meningen een wezenskenmerk van de 
persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de democratie. Dat geldt 
ook voor meningen die kwetsen, choqueren of verontrusten, of voor 
overdrijving en provocatie. Cartoonisten hebben het recht om van die 
vrijheid gebruik te maken om feiten, tendensen of meningen op de 
korrel te nemen of ermee te spotten, zegt de Raad. Dat is iets anders 
dan laster verspreiden of aanzetten tot haat.

• In de huidige zaak stelt de Raad vast dat de cartoon verwijst naar een 
context over radicalisering die ook in september 2015 actueel en 
bekend was. Hij vergroot die uit op een manier die kan kwetsen, 
choqueren of verontrusten. Maar dat is eigen aan cartoons en satire, 
die per definitie dingen simplificeren, uitvergroten en overdrijven.

• De Raad begrijpt dat voor sommigen de cartoon stigmatiserend kan 
overkomen, wat opnieuw te maken heeft met de simplificering en 
overdrijving eigen aan cartoons. Maar de Raad is van oordeel dat de 
cartoonist niet oproept tot haat of aanzet tot discriminatie of racisme. 
Er is ook geen sprake van veelvuldige herhaling waarbij de cartoonist 
systematisch dezelfde groep zou viseren.

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/1537. Advies.pdf




Code Raad voor de Journalistiek

• Art. 4. De journalist maakt voldoende het onderscheid tussen zijn feitelijke 
berichtgeving en zijn commentaar duidelijk voor het publiek. 

• In zijn berichtgeving maakt de journalist het onderscheid tussen feiten, 
veronderstellingen, beweringen, en opinies duidelijk voor het publiek.

• Art. 7. De journalist en zijn redactie genieten een maximale vrijheid van 
informatie, van commentaar en van kritiek, en zij oefenen die in 
verantwoordelijkheid uit.

• Art. 8. Als auteur van een opiniebijdrage, een column of cartoon geniet de 
journalist een grotere mate van vrijheid om zijn mening te geven en om 
conclusies te trekken uit de feiten dan in zijn feitelijke berichtgeving.



Privacy



Privacy
Bekend persoon

• RvdJ: Advies Story – sms berichtgeving 
(2011-26)

• Berichtgeving over privé sms-berichten 
van een vooraanstaand politicus kan 
maatschappelijk relevant zijn, onder 
meer: 

• in de mate dat ze duidelijkheid verschaft over het 
functioneren van een van de belangrijkste 
beleidsmensen van het land,  

• wanneer zou blijken dat zij het functioneren van 
deze persoon werkelijk beïnvloeden, 

• wanneer zij het imago van zijn functie kunnen 
aantasten,

• wanneer kan afgeleid worden hoe gemakkelijk 
derden, van wie de achtergrond onduidelijk is, 
probleemloos toegang tot hem kunnen krijgen, 
waardoor hij zich kwetsbaar opstelt.

• De berichtgeving concentreert zich 
vooral op het anekdotische karakter en 
maakt de maatschappelijke relevantie 
nauwelijks en alleszins onvoldoende 
duidelijk. Gelet op de ernstige 
aantasting van de privacy, komt dit neer 
op een beroepsethische tekortkoming.

http://www.rvdj.be/sites/default/files/pdf/beslissing201126.pdf


Privacy
Bekend persoon

• RVDJ: Dheedene en Dexters t/ Dag 
Allemaal (2012-08)
• Klagers zijn bekende figuren in de 

Vlaamse entertainmentwereld die de 
media op diverse momenten een brede 
inkijk in hun privéleven hebben gegund. 
In die omstandigheden moeten ze 
aanvaarden dat diezelfde media 
ongevraagd ook over minder aangename 
aspecten van dat privéleven berichten.

• Rechter
• Iedere persoon, zelfs een publieke 

persoon heeft het recht om te bepalen 
welk deel van zijn of haar privéleven hij 
of zij publiek wenst te maken, waarbij de 
keuze daarvan niet ligt bij de journalist.

http://www.rvdj.be/sites/default/files/pdf/beslissing201208.pdf


Beelden op openbare plaatsen



Code Raad voor de Journalistiek

• Art. 23. De journalist respecteert het privéleven van personen en tast 
het niet verder aan dan noodzakelijk in het maatschappelijk belang 
van de berichtgeving.



Kwetsbare positie



Kwetsbare positie

• 2015-17: De Vlaeminck-
Swyngedauw t Primo Magazine en 
TV Gids
• Het is duidelijk dat Erik De Vlaeminck

zich in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie bevindt. De foto’s, 
genomen in het woonzorgcentrum, 
tonen hem in zijn kwetsbaarheid en 
behoren tot de privésfeer. De 
toestemming van zijn broer Roger 
volstond niet om ze te publiceren. De 
journalist had hiervoor toestemming 
moeten vragen aan en verkrijgen van 
de echtgenote van Erik. 



Kwetsbare positie

• 2015-13: Demeulenaere t/ Dag 
Allemaal
• X zat in een zeer kwetsbare positie. Dag 

Allemaal heeft daarmee onvoldoende rekening 
gehouden, en heeft het effect versterkt door 
herhaaldelijk op de situatie terug te komen en X 
herhaaldelijk aan het woord te laten.

• Een journalist kan mensen met psychische 
problemen uiteraard aan het woord laten, maar 
hij hoedt zich ervoor dat betrokkene zichzelf, 
met of door zijn problematiek, publiek te kijk 
laat zetten. Dat X zelf instemde met de 
interviews, doet niets af aan de plicht van de 
journalist om, ‘bijzonder omzichtig om te gaan 
met mensen in een maatschappelijk kwetsbare 
situatie’, en om zijn berichtgeving af te wegen 
tegen het maatschappelijk belang.



Slachtoffers in beeld
Foto en video









• 2013 – 12: Van Iseghem t/ Het 
Laatste Nieuws
• Klager kan worden bijgetreden 

wanneer hij bedenkingen heeft bij de 
publicatie in de krant van twee ‘stills’ 
van beelden die met een 
bewakingscamera zijn gemaakt. Het 
mag dan zo zijn dat klagers zoon niet 
herkenbaar is op de beelden, toch 
maakt met name het tweede beeld, 
waarbij het slachtoffer te zien is 
terwijl hij op de grond ligt, 
onmiskenbaar een inbreuk uit op 
diens menselijke waardigheid terwijl 
die specifieke still geen relevante 
informatie toevoegt. Het gebruik van 
de still moet ook worden afgezet 
tegen de uitdrukkelijke vraag van de 
familie om de videoclip niet te 
gebruiken. 









Code Raad voor de Journalistiek

• Art. 22. De journalist houdt rekening met de rechten van eenieder die 
in de berichtgeving voorkomt. Hij weegt die rechten af tegenover het 
maatschappelijk belang van de informatie. 

• Art. 23. De journalist respecteert het privéleven van personen en tast 
het niet verder aan dan noodzakelijk in het maatschappelijk belang 
van de berichtgeving.

• De journalist gaat in het bijzonder omzichtig om met mensen in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie, zoals minderjarigen, slachtoffers 
van criminaliteit, rampen en ongevallen, en hun familie.



Dilemma



Dilemma



Dilemma

• http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/buitenland/1.
2315633

• http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/buitenland/1.
2315634

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/buitenland/1.2315633
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/buitenland/1.2315634


Native advertising



Persraad Finland – niet OK

IL Blogs –
Lifestyle:

Coffee and it´s
maker

IL Blogs –
Opinion:

For Finland

1.9.2015

© Risto Uimonen

’Coffee And 
It´s Maker’

At the end:
’In cooperation with 

Moccamaster’



Persraad Finland - OK

Commercial 
Collaboration

10 Facts
about the 

new 
Windows 10 

Company logo

© Risto Uimonen



The New York Times
TBrandStudio

Paid Post

Logo Netflix

The news and editorial staffs of The 
New York Times had no role in this 

post's preparation.

Selected by  
Netflix

1,500-word  native ad for Netflix's original 
series "Orange is the New Black" appeared on 
The New York Times website using video, 
charts and audio to supplement text about 
female incarceration in the U.S.

The paid post does not tell readers to watch 
the show. It only deals  deeply with the topic of 
women in prison.



Code RvdJ

• 11. De journalist leent zich niet tot reclame of propaganda. Hij laat 
zich niet onder druk zetten door adverteerders of belanghebbenden 
bij de informatie.

• Reclameboodschappen en andere commerciële bijdragen worden 
zodanig gebracht dat de mediagebruiker duidelijk kan vaststellen dat 
het geen journalistieke werken zijn, bijvoorbeeld door een expliciete 
vermelding of een duidelijk verschil in de vormgeving.

• 12. De journalist aanvaardt opdrachten noch voordelen die zijn 
onafhankelijkheid of de onafhankelijkheid van zijn redactie in gevaar 
brengen.



Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame

• Art. 9 – Identificatie
• Marketingcommunicatie moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn, ongeacht de 

vorm en het gebruikte medium. Wanneer een reclameboodschap verschijnt in een 
medium dat ook nieuws of redactioneel materiaal bevat, moet ze ook direct 
herkenbaar worden voorgesteld als reclame. Ook de adverteerder moet kenbaar
zijn (zie ook artikel 10).

• Reclameboodschappen mogen hun ware commerciële doel niet verhullen. 
Communicatie die de verkoop van een product promoot mag daarom niet worden 
voorgesteld als bijvoorbeeld markt- of consumentenonderzoek, informatie afkomstig 
van gebruikers, een privéblog of onafhankelijke beoordeling.

• Artikel 10 – Identiteit
• De identiteit van de adverteerder moet kenbaar zijn. Reclameboodschappen 

moeten, indien aangewezen, contactinformatie bevatten die de consument toelaat 
om zonder al te veel moeite contact op te nemen met de adverteerder. 



Gerechtelijke context



Gerechtelijke context
• RvdJ: Duyck t Krant v West-Vlaanderen (2015-03)

• De titel ‘Verkracht op het tenniscourt’ is, ondanks 
de combinatie met de ondertitel, te affirmatief 
geformuleerd. Hij strookt niet met de inhoud van 
het artikel en houdt onvoldoende rekening met het 
vermoeden van onschuld. 

• De vermelding van zijn initialen en woonplaats, in 
combinatie met de verwijzing naar de gemeente 
van de tennisclub, het feit dat klager ex-kinesist 
was bij Cercle Brugge, de naam en de plaats van 
het MPI waar hij werkte en zijn foto, weliswaar met 
een balkje voor de ogen, maakt klager 
identificeerbaar. Klager is op de foto ook niet 
voldoende onherkenbaar gemaakt. De richtlijn bij 
artikel 23 van de code bepaalt in verband met 
verdachten: ‘Beperkte identificatie kan 
uitzonderlijk. De voornaam, de beginletter van de 
familienaam, de leeftijd en de woonplaats kunnen 
eventueel worden vermeld’. Klager is door de 
combinatie van de verschillende elementen 
herkenbaar en de krant kan niet aannemelijk 
maken dat herkenbaarheid in dit geval 
aangewezen of gerechtvaardigd was.

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/1445. Beslissing Duyck tegen De Krant van West-Vlaanderen.pdf


Gerechtelijke context

• Rvdj: Orde Vlaamse Balies t HBVL.be (2011-05)

• Art. 24 van de code bepaalt: ‘De journalist respecteert de 
menselijke waardigheid en tast ze niet verder aan dan 
noodzakelijk is in het maatschappelijk belang van de 
berichtgeving.’ De richtlijn over identificatie in gerechtelijke 
context zegt: ‘Uiterste voorzichtigheid wordt in acht genomen 
wanneer er twijfel is over de betrokkenheid van de 
verdachte. Elke verdachte geniet het vermoeden van 
onschuld.’

• Het organiseren van een poll over schuld of onschuld van een 
beklaagde (…) bij de aanvang van een proces, is strijdig met 
deze beginselen. (…) Terecht of ten onrechte wordt aan een 
poll een representatief karakter toegekend, waardoor hij een 
grotere impact krijgt.

• De poll daarom niet verantwoord. Het komt immers in de 
eerste plaats aan het bevoegde rechtscollege toe om met 
kennis van zaken en na een tegensprekelijk debat te oordelen 
over schuld of onschuld van de beklaagde (…). In deze zaak 
werd voor de gerechtelijke uitspraak aan het publiek de kans 
gegeven om over die vraag, zonder dossierkennis en als het 
ware bij wijze van pronostiek, een oordeel te vellen. 
Daardoor wordt de beklaagde nodeloos aan de openbare 
discussie en aan de mogelijke afkeuring van velen 
blootgesteld.

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/beslissing201105.pdf


Code Raad voor de Journalistiek

• Richtlijn bij art. 23 over identificatie in een gerechtelijke context
• De journalist die in zijn berichtgeving een procespartij, een verdachte, een 

veroordeelde of een slachtoffer identificeert door woord, tekst of beeld, 
maakt steeds een afweging tussen het recht van het publiek om zo volledig 
mogelijk geïnformeerd te worden enerzijds en het recht op privacy van de 
persoon over wie bericht wordt anderzijds. Naar gelang van de situatie en/of 
de gebruikte techniek (beeld, tekst…) zal de journalist kiezen voor een 
volledige identificatie, voor een beperkte identificatie of voor het niet 
bekendmaken van de identiteitsgegevens.

• Verdachten
• Veroordeelden
• Minderjarigen
• Slachtoffers



Openbare plaatsen



Fair play
Wederhoor



Opdringerige handelwijze



Opdringerige handelwijze

RvdJ: Drowart t Het laatste Nieuws (2007 – 08)

• Bij het zoeken naar informatie oefent de pers 
geen ongepaste druk uit op slachtoffers of 
hun omgeving, en ze valt de hen niet 
aanhoudend lastig. De journaliste heeft in de 
uren volgend op de dodelijke schietpartij, 
minstens driemaal contact heeft gezocht met 
klager: eerst twee keer telefonisch, waarna de 
journaliste klager in zijn winkel heeft bezocht. 
(…) Zelfs indien de journaliste daarbij tactvol 
is opgetreden, dan nog moet dit voor klager 
een pijnlijke ervaring zijn geweest. Voor de 
journaliste had het meteen duidelijk moeten 
zijn dat klager, die dat telkens te kennen had 
gegeven, er op dat moment geen behoefte 
aan had om zijn verhaal te doen in de pers.

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/beslissing200708.pdf


Intieme, familiale of rouwplechtigheden 

• RVDJ - Rooyakkers t/ Het Laatste Nieuws 
(2017-08)

• De familie van de overleden Lotte 
Rooyakkers had aan de krant uitdrukkelijk 
gevraagd om niets te publiceren over de 
uitvaartplechtigheid. De krant geeft toe 
dat ze met die vraag rekening had moeten 
houden. Er was geen reden om dat niet te 
doen. De Raad is daarom van oordeel dat 
de berichtgeving niet strookt met de 
richtlijn bij dat artikel 24 van de code: ‘De 
pers verslaat intieme, familiale of 
rouwplechtigheden met respect en houdt 
daarbij rekening met de wens van de 
betrokkenen’. 

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/1659. Beslissing.pdf


Wederhoor



Wederhoor

• RVDJ – Rode Kruis t/ P-Magazine (2013-05)

• Uit de transcriptie van het uitgebreide interview met de 
lokale gemandateerde van Rode Kruis Vlaanderen blijkt dat 
een aantal problemen die in het artikel aangeklaagd worden, 
effectief met hem werden besproken. De passages uit dat 
gesprek in het artikel zijn correct weergegeven met respect 
voor de geest van het gesprek. De Raad meent dan ook dat 
met dit interview correct wederhoor werd verleend aan Rode 
Kruis Vlaanderen.

• In verband met de beschuldigingen over de blokkering van 
tsunamigelden, die eigenlijk niets te maken hebben met de 
activiteiten van Rode Kruis Vlaanderen in Nepal, stelt de Raad 
vast dat dit onderwerp niet ter sprake is gekomen in het 
interview met de plaatselijke Rode Kruis vertegenwoordiger 
en dat Rode Kruis Vlaanderen hierover ook niet vooraf om 
een reactie werd gevraagd. Gelet op de ernst van de 
beschuldigingen meent de Raad dat dit wel had moeten 
gebeuren. 

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/beslissing201305.pdf


Wederhoor
• RVDJ - Agirdag t Humo, Humo.be en Sauviller

(2017-07)

• Het artikel neemt de kritiek van klager op de 
Humo-enquête en op ander sociologisch 
onderzoek onder moslims op de korrel, wat 
journalistiek geoorloofd is, te meer omdat klager 
reeds betrokken was in een polemiek over de 
Humo-enquête in verschillende andere media.

• Maar tegelijk uit de journalist zelf ernstige kritiek 
op klager als wetenschapper, waar hij schrijft dat 
zijn argumenten niet veel met wetenschap te 
maken hebben en dat hij vooral niet-
wetenschappelijke bezwaren en gratuite 
opmerkingen gebruikt om het werk van zijn collega 
Koopmans onderuit te halen, wat voor een 
wetenschapper zware beroepsfouten zijn. Die 
passages trekken de professionele integriteit van 
klager ernstig in twijfel. Ze vormen de basis en 
zetten de toon voor het hele artikel. 
Overeenkomstig artikel 20 van de code was het 
daarom aangewezen om klager vóór publicatie van 
het artikel om wederhoor te vragen. Artikel 20 
vraagt wederhoor wanneer een journalist zelf 
ernstige beschuldigingen uit die de eer en de 
goede naam betreffen, in dit geval de goede naam 
van klager als wetenschapper.

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/1653. Beslissing.pdf


Code Raad voor de Journalistiek

• Art. 20. Wanneer een journalist in zijn berichtgeving zelf ernstige 
beschuldigingen uit, met name wanneer die de eer en de goede naam 
betreffen, is het aangewezen dat hij de betrokkene voor de publicatie 
of de uitzending contacteert en hem loyaal de kans biedt hierop te 
reageren.



Waarheidsgetrouw
Bronnen

• RVDJ: Michielssens t/ Knack en 
Draulans (2015-01)

• De formulering van enkele passages in 
het artikel over de boekhoudkundige 
praktijken van Econation is 
onnauwkeurig. Maar tegelijk maakt 
Dirk Draulans aannemelijk dat hij over 
voldoende bronnen en informatie 
beschikt die de essentie van zijn 
artikel staven. De onnauwkeurigheden 
zijn niet van die aard dat ze de 
essentie van het artikel in twijfel 
trekken of onderuit halen. Ze zijn niet 
van die aard dat ze een 
beroepsethische fout uitmaken. 

http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/1331. Beslissing.pdf


Sociale media en nieuws



Distributieplatform of ingrijpen in content?

• Facebook

• Alliance of Independent Press Councils of Europe


