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Aan de Wetstraat in Brussel, dicht bij 
de nationale en internationale politieke 
arena, zit de Raad voor de Journalistiek van 
Vlaanderen. Elders in het gebouw zitten 
mensenrechtenorganisaties en andere non-
gouvernementele organisaties (ngo’s) die 
de democratie en het vrije woord koesteren. 
De redactie van Christen-Democratische 
Verkenningen sprak met Flip Voets, secreta-
ris-generaal van de Raad en als zodanig het 
gezicht naar buiten. Voets is zelf twintig jaar 
journalist geweest voor de radio en voor een 
weekblad. Hij is een gedreven en enthousi-
ast journalist, die zich tevens sterk bewust 
is van zijn verantwoordelijkheid. Hij straalt 
het vrije woord en betrokkenheid uit. 

In Vlaanderen bestaat de Raad voor  
de Journalistiek nog niet zo lang, sinds 
2002. Waarom niet eerder?

Voets Inderdaad bestaat onze Raad 
nog niet zo lang. In Wallonië is nog niet een 
vergelijkbaar orgaan. Toch biedt de ach-
terstand ook voordelen, want we hebben 
kunnen leren van vergelijkbare initiatieven 
in andere landen. Onze Raad heeft ook de 
ombudsfunctie in tegenstelling tot bijvoor-
beeld in Nederland, waar u een college hebt 

dat enkel uitspraken doet. De Raad voor 
de Journalistiek hier had wel enkele voor-
lopers, maar die waren meestal enkel door 
journalisten bezet. Vertegenwoordigers 
van dezelfde beroepsgroep als die betrok-
ken was bij het dispuut deden uitspraak. Er 
waren conflicten en crisissituaties nodig om 
externen ertoe te bewegen deel uit te maken 
van een nieuw op te richten Raad. De hui-
dige Raad voor de Journalistiek bestaat uit 
drie groepen: journalisten, uitgevers-ver-
tegenwoordigers en externe deskundigen, 
veelal professoren, oud-magistraten, e. d. 
Zij bewaken de goede journalistiek.

Dan is het natuurlijk de vraag wat  
goede journalistiek is, want dat is een 
subjectief begrip. 

Voets Inderdaad is dat soms lastig. 
De start van onze Raad vond plaats na 
een rumoerige tijd. Er waren conflicten 
aan de basis. Onder andere speelde de 
Dutroux-zaak. Hierover is veel geschreven 
in de kranten en de magazines. Feiten, 
meningen, maar ook sensatieverhalen. De 
juistheid werd zwaar op de proef gesteld. 
Zo verschenen er complottheorieën. De 
media, de journalisten gingen mee in deze 
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verhalen, in deze complottheorieën. Zo 
zouden enkele bekende politici en magi-
straten betrokken zijn bij grootscheepse 
pedofiliezaken. Andere verdwijningen van 
kinderen uit het verleden werden eraan 
gekoppeld. En zelfs een gerenommeerde 
krant als De Standaard plaatste sugges-
tieve zaken op de voorpagina, terwijl deze 
later niet waar bleken te zijn. Onjuiste 
publicaties over een minister hebben 
geleid tot het ontslag van de adjunct-
hoofdredacteur van De Morgen. Dit speelde 
allemaal in de jaren negentig en leidde tot 
de oprichting van de Raad voor de Jour-
nalistiek in 2002 in Vlaanderen. Wallonië 
heeft een dergelijke raad nog niet en is wat 
dit betreft nog zoekende.

Hoe gaat de Raad nu te werk en wat  
zijn de verschillen?

Voets Wij vinden de minnelijke schik-
king belangrijk. Een klacht komt binnen 
en dan wordt direct bekeken of en hoe 
een minnelijke schikking mogelijk is. Zo 

ja, dan doen we in dat kader een voorstel 
met de oplossing en leggen dat voor aan 
de klager. Als hij het er mee eens is, is de 
zaak afgedaan zonder dat een uitspraak 
plaatsgevonden heeft. In Nederland 
wordt altijd een uitspraak gedaan. We 
handelen door deze minnelijke schik-
king tweederde van de klachten af. De 
genoegdoening kan bestaan uit excuses 
(bij meer private zaken), een nieuw stuk 
in de krant om zaken te corrigeren of het 
instellen van een interne richtlijn. Door 
minnelijke regeling hebben we vorig jaar 
ook tweemaal bereikt dat een gepland 
programmaonderdeel werd geschrapt of 
aangepast, omdat het een inbreuk maakte 
op het privé-leven van de klagers. Op dit 
moment zijn we bezig met het opstellen 
van een nieuwe Code voor de media. Deze 
Code moet de code uit 1982 vervangen, 
hoewel verschillende punten in die code 
nog immer actueel zijn. Uiteindelijk zal 
de nieuwe Code een mix zijn van de oude 
code, de eerder genoemde Richtlijnen en 
jurisprudentie.

verantwoordelijke journalistiek

De Raad voor de Journalistiek van 
Vlaanderen heeft bij zijn oprichting 
drie opdrachten meegekregen: een 
informatieve, een bemiddelende en een 
beoordelende opdracht. De Raad voor 
de Journalistiek is een initiatief van de 
hele mediasector. De journalisten, de 
uitgevers van kranten, weekbladen en 
magazines, de omroepen en de pers-
agentschappen en productiehuizen. 
Doel: de bewaking van de journalistieke 
kwaliteit.
De Raad is onafhankelijk en staat los 
van de overheid. De Raad bestaat uit 

18 leden: 6 journalisten, 6 vertegen-
woordigers van uitgevers en media-
huizen en 6 externe deskundigen. Zij 
doen uitspraak over de klachten die 
bij de Raad werden ingediend en die 
niet minnelijk opgelost konden wor-
den. De secretaris is tegelijk ombuds-
man van de Raad voor de Journalis-
tiek. Hij beantwoordt uw vragen en 
zoekt een minnelijke oplossing van de 
klachten.

Bron: jaarverslag en brochure van de  
Raad voor de Journalistiek
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Hoe kijkt u aan tegen de ethiek in de 
media? Is dat niet een verantwoordelijk-
heid voor elke journalist?

Voets Ethiek moet op verschillende 
niveaus worden georganiseerd. Allereerst 
moet deze liggen bij de individuele jour-
nalist. Deze krijgt deze ethiek mee in zijn 
opleiding, in discussies, door bijscholing 
en door ervaring. Op het tweede niveau is er 
de redactie, het medium zelf, waar ethiek 
in de journalistiek een plaats moet hebben. 
Hier ligt een belangrijke rol voor de hoofd-
redacteur. Tenslotte, en dat is het sluitstuk, 
is er de Raad voor de Journalistiek, die als 
derde in beeld komt wanneer het gaat om 
het handelen van journalisten. En het feit 
dat deze Raad bestaat is geen excuus voor 
die twee andere niveaus om deze ethiek niet 
te hanteren. Deze gedachten liggen in lijn 
met wat Claude-Jean Bertrand betoogt.  
(Zie elders in dit nummer, red.)

Waarom maken journalisten fouten? 
Zijn ze de afgelopen jaren onzorgvuldiger 
geworden?

Voets Uitgevers jagen journalisten op. 
Alles moet onder druk van tijd plaatsvinden. 
Ik ben vroeger journalist geweest en ik ken 
de tijdsdruk uit die tijd. Als je dat vergelijkt 
met nu, dan is dat een enorm verschil. Er 
zijn geen deadlines meer of, anders gezegd, 
ieder moment is een deadline. Ik heb jaren 
geleden als radiojournalist gewerkt. Dat was 
toen het snelste medium. Ieder uur was er 
een nieuwsbulletin. Alleen op zondagmid-
dag tussen 1 en 5 was er sport en die werd 
niet onderbroken door nieuwsuitzendingen. 
Wat een rust. Dat is nu ondenkbaar. Ook 
een krant is niet klaar na de avonddeadline 
van tien uur. Iedere krant heeft tevens een 
internetsite zonder die deadlines. En wat 
gebeurt er dan bij journalisten? Onder deze 

tijdsdruk publiceren ze zaken snel. Ze heb-
ben niet meer de tijd om een tweede bron te 
raadplegen. Dat kan niet, want de concur-
rentie kan je dan voor zijn geweest. Ik pleit 
in dat kader, vergelijkbaar met de slow food-
beweging als tegenhanger van fast food, 
voor slow journalism. Juist om uitglijers te 
voorkomen. En het is niet onterecht. De afge-
lopen jaren hebben ze allemaal forse missers 
gemaakt: New York Times, BBC, Le Monde. 
Alles onder druk van hardere deadlines, 
opgevoerde druk en concurrentie.

Zouden kranten, media weer meer een 
eigen identiteit moeten hebben? Nu 
 zitten kranten vaak allemaal op de 
main stream en zijn ze weinig onder-
scheidend van elkaar.

Voets Neen, dat moet niet en kan 
ook niet. De maatschappij is fors veran-
derd. Als de maatschappij niet verzuild 
is, zijn de media dat ook niet. De media 

Het ‘recht op repliek’ 
wordt in België  
regelmatig toegepast
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zijn wat dat betreft een weerslag van de 
maatschappij. En in België zijn er, net als 
in Nederland, enkele kleinere kranten en 
magazines die nog een sterke eigen identi-
teit hebben. Voor de grotere media is dit 
niet mogelijk, achterhaald en kansloos. 
In Vlaanderen zijn De Standaard (voor-
heen katholiek) en De Morgen (voorheen 
socialistisch) nu de grootste concurrenten 
van elkaar. Dat was vroeger ondenkbaar. 
Kranten hebben misschien geen echte 
identiteit meer, maar wel hebben ze veel 
opinieartikelen en lopen opinies en feiten 
vaak door elkaar heen. Ik vind dat het 
duidelijk moet zijn voor de lezer wat een 
mening is en wat feitelijk. Overigens denk 
ik wel dat er in België een markt is voor 
een opinieweekblad met een identiteit. 
Maar de wekelijkse magazines hebben het 
überhaupt moeilijk door de weekendbij-
lagen van kranten, die deze weekbladen 
geheel verdrukken.

Hoe is in België de verhouding pers- 
politiek-publiek?

Voets Het is nu rustiger dan in de 
jaren negentig toen de spanningen hier 
hoog opliepen en er groot wantrouwen 
was richting de politiek en ook de media 
als niet goed werden gezien, zoals ik 
eerder zei. Tijdens de Dutroux-affaire 
zochten de media naar vergelijkbare 
zaken. Er verschenen verhalen als zou er 
achter iedere boom een pedofiel staan. 
De verhouding tussen pers en politiek is 
nu beter, zakelijk. Wel zijn er nu discus-
sies hoe om te gaan met berichtgeving 
over het Vlaams Belang. Ook hier heb-
ben we discussies over de hypes zoals die 
regelmatig opspelen en waar pers, poli-
tiek en publiek ieder hun rol spelen. Wat 
dat aangaat heeft Elchardus in zijn boek 
 De Dramademocratie wel een punt.

Hoe kijkt u aan tegen de ombudsrol van 
de Raad voor de Journalistiek?

Voets Zoals gezegd ligt deze rol ook bij 
de Raad in tegenstelling tot de Nederlandse 
situatie. In Nederland is deze ombudsrol 
nadrukkelijk bij de media zelf gelegd. Ove-
rigens hebben in België sommige media 
ook nog hun eigen ombudsman. Ook hier 
zijn er weer verschillende niveaus. Goed 
beleid met betrekking tot de ombudsman 
bij media is er in Zweden en Engeland. In 
Engeland zijn hierbij enkel externen, en 
geen journalisten betrokken. Een minpunt 
van Engeland is dat daar de tabloidpers 
nog veel verbetering behoeft en het orde op 
zaken stellen nog niet lukt. In Zweden is dit 
fenomeen al oud en goed ontwikkeld. 
Overigens zijn deze zaken ook cultureel 
bepaald. Ook de ethiek die wordt toegepast 
is cultureel bepaald. In Nederland is men 
bijvoorbeeld terughoudend met namen 
noemen (Volkert van der G., Mohammed B.), 
terwijl wij in grote zaken gewoon de volledi-
ge naam noemen. Wel vreemd dat de Neder-
landse pers wel sprak over Marc Dutroux en 

De Raad voor de Journalistiek kent 
de mogelijkheid Richtlijnen uit te 
vaardigen. Meestal gebeurt dat aan 
de hand van een of enkele casuspo-
sities. Twee concrete richtlijnen zijn: 
de ‘Embargorichtlijn’ en de ‘Richtlijn 
over de omgang van de pers met 
slachtoffers’. Door deze richtlijnen 
worden journalisten meer en beter 
gestuurd in hun handelen wat wel 
en wat niet kan, zonder dat het met 
strakke wet- en regelgeving wordt 
opgelegd. 

verantwoordelijke journalistiek
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niet over Marc D. Verder kan het soms ook 
goed zijn gewoon de naam te vermelden. Dat 
is beter dan te zeggen dan dat een rechter 
van een bepaald college (dat uit drie rechters 
bestaat) verdachte is. Dat werkt stigmati-
serend voor alledrie. Een interessant punt 
stond recentelijk ook in het Nederlandse 
blad De Journalist: moet de etniciteit van de 
verdachte of van de dader worden vermeld?

Hebt u nog een interessant verschil tussen 
de Belgische en de Nederlandse situatie 
daar waar het de media in relatie tot het 
publiek betreft?

Voets Interessant in België is dat 
iemand die in een krant wordt genoemd 
en in het citaat of de beschrijving een 

omissie aantreft, altijd het ‘recht op 
repliek’ heeft, wat betekent dat deze 
genoemde in dezelfde krant op dezelfde 
plaats (bijvoorbeeld op de voorpagina) 
op het punt mag terugkomen en daar 
ook dezelfde ruimte voor mag hebben 
als het eerdere artikel innam. Deze vorm 
van genoegdoening kent u in Nederland 
niet, maar wordt in België regelmatig 
toegepast. Ook door dit recht van repliek 
worden rechtszaken en noodzaak tot 
uitspraken voorkomen. Natuurlijk zijn er 
ook misbruiken mogelijk van dit recht van 
antwoord, maar in de praktijk komen die 
niet zoveel voor.


