
1 

 

Bekendmaking van de uitspraken van de RvdJ in de media 
 
 
 
In het recente onderzoeksrapport over slachtoffers & media wordt voorgesteld om 
aan de uitspraken van de Raad meer bekendheid te geven bij een ruim publiek. Dit 
zou moeten gebeuren door in het betrokken medium te berichten over de afloop van 
een zaak waarbij dat medium betrokken is. 
Het is niet de eerste keer dat op publicatie van de uitspraken in de betrokken media 
wordt aangedrongen. Alle buitenlandse persraden vragen dit trouwens al aan hun 
leden, en sedert januari doet ook de Franstalige CdJ het. 
Bekendmaking van de uitspraken van de Raad in het betrokken medium is ook een 
antwoord op de kritiek dat de Raad ‘geen tanden’ zou hebben omdat hij geen 
sancties kan nemen. Maar bekendmaking  van een uitspraak is wel een geëigende 
manier om op die kritiek te antwoorden, en komt ook neer op een vorm van 
genoegdoening voor de benadeelde, in het geval een klacht gegrond wordt 
bevonden. 
 
Het is journalistiek niet verdedigbaar om te vragen om de volledige uitspraak in het 
betrokken medium te publiceren. Dit gebeurt trouwens al op de website van de Raad, 
en ook in De Journalist, die beide een meer gespecialiseerd publiek bereiken. 
We willen daarom vragen dat elk medium een korte mededeling publiceert over een 
uitspraak waarbij dat medium betrokken was. De mededeling zal worden opgesteld 
door de ombudsman van de Raad, die de opdracht heeft om de essentie van de 
uitspraak op een journalistieke manier samen te vatten. De mededeling wordt door 
de Raad goedgekeurd samen met de uitspraak zelf, en beide teksten worden nadien 
aan het betrokken medium bezorgd. 
 
De Raad wil niet in detail opleggen hoe en in welke vorm de publicatie gebeurt. 
Essentieel is dat de publicatie op een loyale en faire wijze gebeurt, met andere 
woorden dat ze niet ‘verstopt’ wordt in het nieuwsaanbod. Dit kadert trouwens in de 
filosofie van de journalistieke Code, waarin gevraagd wordt om feitelijke informatie op 
een loyale manier recht te zetten of aan te vullen (artikel 6 van de Code). Er dient 
ook rekening gehouden te worden met de eigenheden van de diverse media: print, 
audiovisueel, internet. 
 
Daarom zijn een aantal voorstellen uitgewerkt, om deze vorm van publicatie concreet 
in te vullen. 
 
Aan de printmedia gevraagd om de mededeling op volgende wijze te doen: 
 
OFWEL: 
Door publicatie binnen een termijn van veertien dagen op een zichtbare plaats in het 
betrokken medium, bijvoorbeeld op de opiniepagina, de lezerspagina of in de rubriek 
‘aanvullingen en correcties’. Indien het oorspronkelijke artikel, waarover de uitspraak 
van de Raad handelt, op een regionale pagina werd gepubliceerd, kan de 
mededeling op de regionale pagina worden geplaatst. 
 
OFWEL, indien het medium een internetsite heeft: 
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Door publicatie binnen een termijn van veertien dagen op een zichtbare plaats op de 
openingspagina van de website. Met een zichtbare plaats wordt bedoeld een plaats 
die zichtbaar is bij opening van de website, of na maximaal eenmaal naar beneden 
scrollen, en met dien verstande dat de mededeling daar minstens gedurende 48 uur 
te lezen is en nadien nog minstens één jaar op de site blijft staan. 
 
Aan de audiovisuele media wordt gevraagd: 
 
OFWEL: 
De mededeling binnen een termijn van veertien dagen kort samen te vatten in het 
oorspronkelijke programma waarover de uitspraak handelt, met doorverwijzing naar 
de internetsite waarop de mededeling te lezen is. 
 
OFWEL, indien het medium een internetsite heeft: 
Door publicatie binnen een termijn van veertien dagen op een zichtbare plaats op de 
openingspagina van de website. Met een zichtbare plaats wordt bedoeld een plaats 
die zichtbaar is bij opening van de website, of na maximaal eenmaal naar beneden 
scrollen, en met dien verstande dat de mededeling daar minstens gedurende 48 uur 
te lezen is en nadien nog minstens één jaar op de site blijft staan. 
 
Aan de media die enkel op het internet actief zijn, wordt gevraagd de mededeling te 
plaatsen op de voor het internet voorgestelde wijze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


