
Advies van de Raad voor de Journalistiek 
 
over de vraag van 
 
de Vlaamse Vereniging van beroepsJournalisten VVJ 
 
in verband met 
 
de nevenactiviteiten van journalisten 
 
Met een brief van 27 april 2005 vraagt de heer Pol Deltour, nationaal secretaris van de VVJ, 
advies naar aanleiding van de beroering die is ontstaan nadat VRT-journalist Siegfried Bracke 
een debat heeft gemodereerd in opdracht van een politieke partij. De vraagstelling luidt als 
volgt: 
1) In hoeverre kunnen journalisten hun normale journalistieke werkzaamheden combineren 
met het modereren van debatten, het afnemen van interviews of het geven van lezingen voor 
derden? 
2) In hoeverre kunnen meer bepaald politieke journalisten dit doen op vraag van een politieke 
partij of anderszins ideologisch-politiek geprofileerde entiteit? 
3) Hoe zit het met de vergoeding voor dit werk? 
De Raad voor de Journalistiek heeft de zaak behandeld op 23 juni 2005. 
 
ADVIES 
 
Er zijn geen beroepsethische regels die beletten dat journalisten activiteiten zoals het 
modereren van debatten, het afnemen van interviews of het geven van lezingen, al dan niet 
vergoed, uitoefenen buiten het kader van hun gebruikelijke journalistieke opdracht. 
Uit artikel 11 van de Code van journalistieke beginselen (‘De kranten en de journalisten 
mogen aan geen enkele druk toegeven’) volgt wel als voorwaarde dat journalisten daarbij hun 
onafhankelijkheid en die van hun redactie niet in het gedrang brengen. 
Deze gedragsregel is niet beperkt tot politieke journalisten die dergelijke opdrachten uitvoeren 
op vraag van politieke partijen of ideologisch-politiek geprofileerde entiteiten, maar richt zich 
tot alle journalisten die andere terreinen van het maatschappelijke leven verslaan, zoals 
economische journalisten in verhouding tot sociaal-economische belangengroepen en 
bedrijven, of sportjournalisten in verhouding tot sportclubs. 
 
Elke redactie kan voor de toepassing van deze gedragsregel bijkomende afspraken en/of 
regelingen uitwerken en ook werk- of opdrachtgevers kunnen met hun journalisten 
bijkomende en meer expliciete afspraken en/of regelingen over nevenactiviteiten uitwerken. 
 
 
 
Brussel, 23 juni 2005 
 
 
 
 
 


