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Na het twitterrelletje met voetbalanalist Philippe Vande Walle bij de RTBF, deed ook journalist
Walter Pauli zondag online even de wenkbrauwen fronsen. Hoe ver mag een twitterende journalist
gaan? Wij vroegen het aan de Vlaamse hoofdredacties.

Zondag ontstond op Twitter een discussie tussen de Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen!) en Open
VLD-politicus Bart Tommelein over het al dan niet cumuleren van mandaten. Knack-Journalist Walter Pauli
ergerde zich dermate aan de uitspraken van Tommelein, dat hij zich besloot te mengen in de online
discussie. 'Vind je jezelf, nu je weer fractieleider bent, o zo knap, Bart? Krijg je opnieuw een stijve van zo te
sneren?', tweette de journalist.
Pauli bood gisterochtend alweer zijn excuses aan voor de tweet, maar de uitlating roept niettemin vragen op.
Mag een journalist zich op een dergelijke manier uitlaten op sociale media? De RTBF gaf afgelopen
weekend al een antwoord op die vraag, door analist Philippe Vande Walle met onmiddellijke ingang te
schorsen. De aanleiding? Een boze tweet omdat voetballer Zakaria Bakkali twijfelt om Rode Duivel te
worden. 'Zuivere Belgen' als Vossen of Meunier komen al kruipend', had Vande Walle getweet.
'Wij gaan geen stappen ondernemen tegen Pauli', zei Jos Grobben, uitgeefdirecteur van Knack. 'We werken
met mensen met passie en dan kookt de pot al eens over. Met de excuses is de zaak voor ons gesloten.'
Een beleid rond sociale media heeft Knack niet. 'Het is hier Roularta, niet nv regelneverij. Journalisten
mogen in eigen naam tweeten. Voor de officiële berichtgevingen hebben we aparte accounts.'
Uit een rondvraag bij andere redacties blijkt al snel dat de meningen verdeeld zijn.
'Ik vind de bewoording van Pauli vrij fors, maar we moeten dat niet opblazen. We zijn toch allemaal
volwassenen onder elkaar?', nuanceert Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Trends. Bij Trends
mogen journalisten hun eigen mening ventileren op Twitter, met de enige regel dat ze zich moeten houden
'aan de regels van algemeen fatsoen'. Wat die regels dan precies zijn? 'Dat weten de journalisten wel', zegt
Van Overtveldt. 'We hebben hier op de redactie toch nooit problemen.'
Ook Kris Hoflack, hoofdredacteur van de VTM-nieuwsdienst, is voorzichtig met geboden. 'We raden onze
journalisten aan voorzichtig te zijn met commentaar op collega's, concullega's en politici, maar dat is een
algemene richtlijn.' Hoflack vindt voor de rest niet dat hij zich als hoofdredacteur dient te moeien met wat
journalisten op Twitter zeggen. 'Als ik inhoudelijk niet akkoord ben, zal ik er de persoon in kwestie op
aanspreken. Maar we moeten van Twitter niet meer maken dan het is: een online cafétoog.'
Zowel Hoflack als Van Overtveldt is geen voorstander van een overkoepelende gedragscode. 'Ofwel is die te
algemeen en haalt het niets uit, ofwel is het te strak en dan ruikt het naar censuur', meent Van Overtveldt.
Bij De Standaard en de VRT hebben ze wél een beleid. Vooral bij de VRT is dat heel duidelijk. Zo stelt het
eerste 'gebod' voor sociale media: 'Zeg nooit iets op sociale media wat je niet door een VRT-microfoon zou
zeggen.' De geboden, tien in totaal, zijn vorig jaar opgesteld. 'Niet door een incident, maar omdat er zoveel
van onze journalisten op Twitter zitten', aldus Luc Rademakers, hoofdredacteur van de VRT-nieuwsdienst.
'We hebben er hier op de redactie al veel over gediscussieerd', zegt Karel Verhoeven, hoofdredacteur van
De Standaard. Om duidelijkheid te brengen stelde de krant in 2011 een beleid op, geïnspireerd op dat van
internationale kranten. Samengevat vraagt De Standaard zijn journalisten om er rekening mee te houden dat
ze de krant 'altijd een beetje uitdragen'. Het kanaal gebruiken om verslag uit te brengen wordt
aangemoedigd, politieke en mediatieke commentaren dienen dan weer 'voorzichtig en met kennis van zaken'
te gebeuren. 'Eigenlijk is het gewoon een kwestie van gezond verstand', stelt Verhoeven.
En hoe twittert een journalist van De Tijd? Hoofdredactrice Isabel Albers: 'Onze journalisten weten dat
Twitter een publiek medium is en dat ze zich als journalist van De Tijd op dat medium uiten. De tweets of
facebookberichten van onze journalisten mogen gerust persoonlijk zijn, en op Twitter mag het wat grappiger
en interactiever. Maar ze moeten ver van beledigingen wegblijven. Ook partijpolitiek is allerminst op zijn
plaats.'
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