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De Volkskrant is een kwaliteitskrant. Dat betekent dat we betrouwbaar, integer en zo

objectief mogelijk willen zijn in alles wat we doen. Als onderdeel daarvan is de redactie

transparant over haar werkwijze en journalistieke beginselen. De identiteit van de krant staat

omschreven in het redactiestatuut. Regels voor journalistiek handelen van redactie,

individuele redacteuren en medewerkers staan omschreven in dit Volkskrant Protocol. De

regels over spelling en woordgebruik zijn vastgelegd in het Stijlboek.

De redactie verwacht van redacteuren en medewerkers dat zij de richtlijnen en protocollen

kennen en hun werk eraan toetsen. Zowel het Stijlboek als het Protocol wordt indien nodig

bijgewerkt en van aanvullingen voorzien. Ze zijn openbaar en worden gepubliceerd op de

digitale kanalen van de krant. Het Protocol maakt de lezer duidelijk wat ze van de Volkskrant

kan verwachten en is tegelijk een handleiding voor de eigen journalisten en medewerkers die

er praktische, interne afspraken in terugvinden.

Het Protocol geldt voor alle journalistieke uitingen onder de vlag van de Volkskrant. Het is

een algemene richtlijn, geen juridische tekst. Het is onmogelijk om regels te maken voor elke

situatie die zich kan voordoen tijdens het maken van de Volkskrant. Tegelijk zijn er vaak

voorkomende kwesties en dilemma’s die vragen om een zo specifiek en eenduidig mogelijk

antwoord. Het Protocol is daarom een mengsel van korte en feitelijke richtlijnen en meer

beschrijvende hoofdstukken. Omwille van de doorzoekbaarheid staan ze gerangschikt op

thema in alfabetische volgorde.

De Volkskrant onderschrijft in beginsel de Leidraad voor de Journalistiek. Dit zijn algemene

regels voor zorgvuldig journalistiek handelen van de Raad voor de Journalistiek die mede ten

grondslag liggen aan dit Protocol. Daarbij is steeds gezocht naar een praktische invulling van

het algemeen geformuleerde beginsel.
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AI, kunstmatige intelligentie

De Volkskrant beschouwt kunstmatige intelligentie (AI) als een hulpmiddel, nooit als een

systeem dat het werk van een journalist kan vervangen. De inhoud van de Volkskrant wordt

gemaakt door menselijke redacteuren, verslaggevers, eindredacteuren, fotografen en

illustratoren.

Bij alles wat de Volkskrant maakt, mag er geen enkel misverstand zijn over wat echt en wat

waar is en wat niet. De redactie publiceert daarom geen journalistiek werk dat is

gegenereerd door kunstmatige intelligentie. De Volkskrant wil bovendien volstrekt

transparant zijn over hoe informatie is vergaard en welke bronnen daaraan ten grondslag

liggen. Journalistiek werk dat gegenereerd is door AI-systemen biedt deze transparantie niet.

De Volkskrant wordt gemaakt door gespecialiseerde redacteuren, die volgens het

Volkskrant-protocol werken en betrouwbaar, onafhankelijk, integer en zo objectief mogelijk

willen zijn.

Generatieve AI bevat te vaak fouten (‘hallucinaties’) of vooroordelen (‘bias’), en meestal is

onbekend met welke data de systemen zijn getraind. Daarom kan de betrouwbaarheid van

bronnen waarop het systeem is getraind niet worden geverifieerd. Rechthebbenden hebben

vaak geen toestemming gegeven om hun materiaal te gebruiken om te trainen. Zowel bij

tekst als beeld weegt de Volkskrant nadrukkelijk mee dat medewerkers iets nieuws creëren

en in hun broodwinning afhankelijk zijn van hun creatieve vermogen.

De uitzondering op het bovenstaande is wanneer het doel van een publicatie is te laten zien

hoe een AI-systeem functioneert. Als in de context van zo’n publicatie iets ‘geschreven’ of

gegenereerd is door kunstmatige intelligentie, dan meldt de Volkskrant dat altijd expliciet en

geeft daarbij aan waar de eventuele fouten zitten in het gegenereerde werk. Een dergelijk

gebruik van generatieve AI gebeurt alleen na toestemming van chefs en hoofdredactie.

Dat neemt niet weg dat kunstmatige intelligentie als hulpmiddel kan dienen voor

eindredactie, onderzoek en als gereedschap. Bijvoorbeeld om audio-opnamen van een

interview te transcriberen, teksten te laten vertalen of het laten inspreken van verhalen door

synthetische stemmen opdat de lezer deze ook kan beluisteren. Daarbij wordt de beslissing

om een dienst, en het gegenereerde, wel of niet te gebruiken altijd genomen door een mens.

Niets wat door AI is gegenereerd mag onder de naam van de Volkskrant worden gebruikt

zonder dat een mens dat goedkeurt. En altijd moet duidelijk zijn dat het niet om echte

stemmen gaat.

Als de Volkskrant zelf kunstmatige intelligentie inzet als hulpmiddel om journalistiek

onderzoek te doen, bijvoorbeeld het filteren van specifieke informatie uit een grote dataset,

is de redactie transparant over haar werkwijze. De redactie levert een verantwoording van de

gebruikte methode en de journalistieke keuzes die zijn gemaakt.
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Kunstmatige intelligentie is techniek die het journalistieke werk kan beïnvloeden op

manieren die we niet kunnen voorspellen. De Volkskrant volgt de ontwikkelingen met

kritische interesse. Waar nodig wordt dit protocol aangepast.

Autoriseren, quotes, interviews.

In de Nederlandse journalistiek is het is gebruikelijk geworden om interviews en quotes vóór

publicatie te laten lezen (autoriseren) om fouten en misverstanden te voorkomen, maar dat

is geen journalistieke plicht. Journalisten kunnen hierover vooraf afspraken maken met de

geïnterviewde. Zonder zo’n afspraak is er in beginsel dus geen recht op inzage voorafgaand

aan de publicatie. Hierbij verwachten we van publieke figuren meer mediawijsheid dan van

burgers die geen ervaring hebben opgedaan met media. Hoewel het ‘recht’ op autorisatie

dus niet bestaat, vindt de Volkskrant het, met name voor deze laatste groep, verstandig er

ruimhartig mee om te gaan.

De stelregel voor vraaggesprekken is: gezegd is gezegd. Geïnterviewden wordt voorafgaand

aan het vraaggesprek duidelijk gemaakt dat zij alleen feitelijke onjuistheden en onjuiste

citaten mogen rechtzetten, maar de strekking van het artikel niet kunnen wijzigen. Als het

om een artikel gaat met meerdere geïnterviewden, kan de redacteur ervoor kiezen de

geïnterviewde persoon alleen haar of zijn citaat te laten autoriseren. Een ter autorisatie

voorgelegde tekst mag door bronnen niet met anderen worden gedeeld om te voorkomen

dat artikelen reeds voor publicatie gaan rondzwerven. Teksten zijn vertrouwelijk en voorlopig

totdat ze in de (digitale) krant staan.

Andere aspecten van autorisatie worden behandeld onder het lemma Wederhoor in dit

Protocol.

Anonieme bronnen en bronnenbescherming.

Onze journalistiek moet controleerbaar zijn. De lezer mag van de Volkskrant verwachten dat

we anonieme bronnen zoveel mogelijk vermijden en ons bij de uitzondering aan extra

zorgvuldigheidseisen houden. Omdat Volkskrant-artikelen op internet het eeuwige leven

hebben en makkelijk doorzoekbaar zijn, willen steeds minder mensen met naam en toenaam

in de krant. Soms is dat begrijpelijk. De verleiding om anonieme bronnen of gefingeerde

namen op te voeren, wordt daardoor echter groter. Dat kan onze betrouwbaarheid schaden.

Op de regel ‘geen anonieme bronnen’ gelden dus uitzonderingen. Als iemand over hoogst

persoonlijke ervaringen vertelt en daarmee, behalve eventueel zichzelf, niets of niemand

beschadigt, kan anonimiteit worden overwogen. Dit geldt ook als iemand door een
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onthulling gevaar loopt of door de publicatie grote hinder of schade kan ondervinden.

Verslaggevers maken hiervan zelf een inschatting die ze aan hun chef kunnen uitleggen. Hoe

kwetsbaarder de geïnterviewde, hoe eerder anonimiteit kan worden verleend. Het initiatief

daartoe kan ook liggen bij de journalist.

Aan bronnen kan expliciet worden gevraagd waarom zij anoniem willen blijven. Een

algemeen beroep op privacy is daarbij onvoldoende. De redactie wil het argument kunnen

delen met de lezer, zoals in een citaat als: ‘Als mijn baas dit leest, ben ik mijn baan kwijt.’ We

wachten met deze uitleg niet tot het einde van het artikel en vermelden bij anonimisering

zoveel mogelijk andere gegevens zoals leeftijd, beroep of relatie tot het nieuwsonderwerp

om te laten zien dat het een echt persoon betreft, die we daadwerkelijk hebben gesproken.

Ook kan overwogen worden in of onder het artikel de toevoeging op te nemen dat de

volledige namen van de geïnterviewde personen bij de redactie bekend zijn.

Het gebruik van gefingeerde namen proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Niet iedere

geanonimiseerde bron hoeft een naam te krijgen. Als het stilistisch moeilijk anders kan,

melden we het zo spoedig mogelijk in het stuk en leggen we verantwoording af waarom de

bron een gefingeerde naam heeft gekregen. In zo’n geval gebruiken we nooit een voor- én

achternaam omdat er een reële kans is dat er werkelijk iemand met die gefingeerde naam

bestaat.

De Volkskrant kent rubrieken waarin geanonimiseerde bronnen vertellen over persoonlijke

ervaringen of gebeurtenissen of een persoonlijk dilemma aan lezers mogen voorleggen.

Soms worden deze ‘anonieme’ omstandigheden echter herkend door anderen die zeggen dat

de feiten anders liggen. Anonimiteit ontslaat de journalist niet van de taak om beweringen of

veronderstelde feiten te controleren, met name als het betreffende verhaal óók gaat over

anderen en herleidbare details bevat. We citeren het relaas van een geanonimiseerde bron

dat gevoelige informatie over anderen bevat en herleidbaar is, nooit zomaar. We vragen om

ondersteunend bewijs of zoeken een tweede bron die het kan bevestigen.

Soms wil de redactie de lezers vertellen hoe er, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, off the

record over personen of onderwerpen wordt gesproken. Dat is per definitie een noodgreep

vanwege ons algemene beleid ten aanzien van anonieme bronnen. Ook in deze context

citeren we hen bij voorkeur dus niet, maar parafraseren we de betreffende uitspraken of

brengen ze als eigen waarneming. Fictief voorbeeld: ‘Zeker zes VVD-Kamerleden vertellen in

de wandelgangen onder geen beding met D66 te willen samenwerken, maar zeggen dat ze

dit vanwege de strenge fractiediscipline niet durven aankaarten.’

Voor een journalistieke reconstructie of voor een profiel (waarvoor de betrokkene niet wordt

geïnterviewd maar op basis van interviews met anderen wordt geprofileerd), geldt de

algemene regel dat bronnen met naam en toenaam worden genoemd. Als het nodig is

daarop een uitzondering te maken, vermelden we in dat geval de reden waarom iemand
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anoniem wil blijven én maken we de informatie ook op andere manieren aannemelijk. En

ook in dit journalistieke genre vragen we bij een concrete beschuldiging altijd om wederhoor.

Bij anonimiteit of bij het gebruik van alleen een voornaam, moet de volledige naam altijd bij

de verslaggever bekend zijn. Dit geldt dus ook voor vluchtige (straat)interviews. Bij

onderzoeksverhalen of artikelen waarin beschuldigen worden gedaan, overleggen

verslaggevers altijd de namen van anonieme bronnen aan de chef en/of hoofdredactie. Voor

buitenlandse reportages geldt dit ook. Wel kan de chef Buitenland oordelen dat in sommige

gebieden het onthullen van de identiteit zo gevoelig ligt, dat het te veel gevraagd kan zijn om

de volledige naam aan de verslaggever te geven.

Met bronnen of informanten die óók tegenover de journalist niet willen zeggen wie ze zijn,

neemt de redactie extreme voorzichtigheid in acht. Redacteuren overleggen zo’n casus altijd

met de hoofdredactie. Als de informatie van de bron belangwekkend genoeg lijkt, moet ze

worden bevestigd door ten minste twee onafhankelijke andere bronnen en/of documenten.

Wanneer een informant of bron anonimiteit is beloofd, moet deze erop kunnen vertrouwen

dat zijn of haar naam niet wordt prijsgegeven. Daar staat de redactie pal voor.

Bronbescherming is een hoeksteen van persvrijheid en is verankerd in de Nederlandse wet.

Dit betekent echter niet dat journalisten in alle gevallen verschoningsrecht hebben, mocht

een zaak voor de rechter komen. De krant moet geheimhouding kunnen verantwoorden.

Samenvatting in zes geboden:

● De Volkskrant gebruikt in principe geen anonieme bronnen, tenzij de ondervraagden

aannemelijk kunnen maken dat ze disproportionele schade ondervinden als hun

naam bekend wordt.

● Als een bron geanonimiseerd wordt (door de naam af te korten of een gefingeerde

naam te gebruiken) wordt dat in het artikel zo snel mogelijk gemeld met de reden

erbij.

● De reden wordt zo concreet mogelijk gemaakt. Een beroep op privacy alleen is niet

voldoende.

● De echte namen zijn altijd bij de verslaggever en de chef bekend. De chef of de

hoofdredactie bepaalt uiteindelijk of anonimisering verantwoord is.

● Bij gevoelige primeurs of beeldbepalende stukken zijn de echte namen ook bij de

hoofdredactie bekend.

● Anonimiteit ontslaat de journalist niet van de taak veronderstelde feiten te

controleren.

Citaten.

Citaten in de Volkskrant moeten ‘correct’ zijn. Dat betekent niet dat ze letterlijk moeten zijn.

In de praktijk zijn ze dat vaak niet omwille van de leesbaarheid, maar zorgt de journalist
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ervoor dat de uitgesproken tekst integer en geloofwaardig is weergegeven. Naarmate het

besproken onderwerp gevoeliger is, zal de ‘juistheid’ van het citaat sneller door de bron

worden bestreden. Zeker in relatief korte nieuwsartikelen heeft het de voorkeur van de

redactie om bronnen te parafraseren of hun standpunten in eigen woorden samen te vatten.

Eventueel ondersteund met een kort en zo letterlijk mogelijk citaat.

We zijn voorzichtig met citaten die tegelijk een beschuldiging zijn aan iemand. Interviews zijn

geen vrijplaats voor concrete beschuldigingen, en dat geldt ook voor persoonlijke interviews.

In geval van concrete beschuldigingen vraagt de redactie om wederhoor.

Soms willen redacteuren een citaat gebruiken dat ze niet zelf hebben gehoord, maar

afkomstig is uit een andere bron. In dat geval noemen we de vindplaats van het citaat en

geven we een tijdsaanduiding. Bij voorkeur proberen we de betreffende persoon alsnog te

bereiken om het citaat te verifiëren, want soms zijn er dingen veranderd of is het citaat

verouderd. Uiteraard worden beschuldigingen die in een ander medium zijn gedaan, niet

klakkeloos overgenomen. Daar wordt eerst wederhoor op toegepast.

Columnisten.

Columnisten hoeven zich niet te houden aan journalistieke regels voor objectiviteit. De

Leidraad voor de Journalistiek stelt: ‘Columnisten, cartoonisten en recensenten zijn vrij om

hun mening te geven over gebeurtenissen en personen. Daarbij zijn stijlmiddelen als

overdrijven en bewust eenzijdig belichten geoorloofd.’

De Volkskrant maakt duidelijk welke medewerkers op welke plek in de krant worden

beschouwd als columnist. In alle andere gevallen (recensenten en cartoonisten uitgezonderd)

houden redacteuren en medewerkers zich aan de redactionele gedragsregels voor

evenwichtigheid en zorgvuldigheid die in dit Protocol staan vermeld.

Ook voor columnisten in de Volkskrant zijn er regels. Zij moeten zich net als redacteuren aan

de regels van het Stijlboek houden. Zij mogen niet aan sluikreclame doen en ze mogen hun

vrijheid niet gebruiken om feitelijke onjuistheden te verspreiden. Onenigheid tussen

columnisten kan een interessant debat opleveren, maar de Volkskrant is niet het podium om

persoonlijke vetes uit te vechten. Verder gelden dezelfde regels als voor opiniebijdragen:

meningen zijn vrij, maar als naar (nieuws)feiten of citaten wordt verwezen, moeten die

verifieerbaar zijn en juist.

Mede daarom haalt de columnist geen anonieme bronnen aan tenzij daarvoor een goede

reden bestaat die dan ook wordt vermeld. Denk bijvoorbeeld aan een columnist, tevens

huisarts, die patiënten anoniem citeert. De lezer haalt vaak óók nieuwe informatie uit
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columns of denkt dat te doen. Lezers moeten ervan uit kunnen gaan dat de auteur die feiten

of citaten niet losjes heeft geïnterpreteerd.

Commentaar/commentator.

Het Volkskrant-commentaar vertolkt de mening van de krant. Het komt tot stand na een

discussie in het commentaarberaad, waarbij altijd een lid van de hoofdredactie aanwezig is.

De basiswaarden van de Volkskrant zoals vastgelegd in het statuut zijn leidend in de

discussie. Anders dan voorheen worden commentaren ondertekend. Dat benadrukt dat het

gaat om een persoonlijk verwoorde opvatting, maar de lezer mag verlangen dat het

commentaar méér is dan een willekeurige mening.

Lezers moeten kunnen rekenen op consistentie: commentaren moeten in beginsel eerdere

commentaren niet tegenspreken. Als ze dat wel doen, moet specifiek worden uitgelegd

waarom. Bij publicaties elders in de krant houden commentatoren zich aan dezelfde regels

van journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid als andere redacteuren. Tenzij ze

beschikken over een eigen column, want daarin is ‘bewust eenzijdig berichten’ immers

toegestaan.

Financiële belangen, nevenfuncties, jury’s.

Als een auteur direct voordeel kan hebben van wat hij of zij schrijft, bijvoorbeeld als

privépersoon, bestuurder, belangenbehartiger of eigenaar, ligt belangenverstrengeling op de

loer. Dat willen we vermijden. Redacteuren en medewerkers schrijven daarom niet over

zaken, bedrijven of organisaties waarin ze een persoonlijk, bestuurlijk, cultureel of financieel

belang hebben. Met dat ‘belang’ wordt uiteraard een diepere betrokkenheid bedoeld dan

wanneer iemand alleen ergens lid of klant van is.

Wie bij de Volkskrant over economische of financiële onderwerpen schrijft, houdt geen

aandelen aan of andere financiële producten waarvan de waarde in aanzienlijke mate door

marktinformatie of speculatie wordt bepaald, zoals Bitcoins, andere cryptovaluta of

beleggingen in goud. Uitzondering is de eventuele aanschaf van één aandeel om een

aandeelhoudersvergadering te kunnen bijwonen of het uitproberen van een cryptomunt om

de procedure te beschrijven of testen. Beleggingsfondsen gelden in deze context niet als

aandelen. Redacteuren die een mogelijke belangenverstrengeling zien in hun (toekomstige)

functie, zoeken daarvoor een oplossing met de hoofdredactie.

Redacteuren en (freelance) medewerkers nemen in beginsel geen zitting in jury’s die

oordelen over het terrein waarover ze als verslaggever berichten. Dat geldt bij uitstek voor

commerciële of promotionele activiteiten. Op cultureel gebied (film, boeken, dans,

architectuur, etc.) kan een uitzondering worden gemaakt in overleg met de hoofdredactie.
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Deelname aan de journalistieke vakjury’s zoals De Loep en De Tegel zijn in beginsel

toegestaan, maar worden vooraf gemeld aan de hoofdredactie.

Politieke functies en onafhankelijke journalistiek laten zich moeilijk combineren. Redacteuren

en vaste medewerkers kunnen zoals iedereen lid zijn van een politieke partij, maar vervullen

in die partij geen (neven)functie en adviseren partijen of politici ook niet over

mediastrategieën.

Foto’s, bijschriften en fototaboes.

De Volkskrant streeft ernaar in fotografie de werkelijkheid niet te verdraaien of geweld aan

te doen, niet door camerastandpunten, technische middelen, digitale manipulatie of wat

voor fotografisch middel dan ook. Dat geldt met name in de nieuwskrant. Kleur en contrast

van het beeld kunnen bijvoorbeeld worden aangepast, en vlekjes en beschadigingen mogen

worden geretoucheerd, maar niet als de afgebeelde werkelijkheid daardoor wezenlijk wordt

aangetast. Denk bijvoorbeeld aan het met contrast of kleurcorrectie ‘aandikken’ van een

rookpluim na een aanslag. De omvang van die rookpluim kan een indicatie zijn van de ernst

van die gebeurtenis. Aan illustratieve of artistieke foto’s, zeker wanneer die buiten de

nieuwskrant worden gebruikt, worden minder strenge eisen gesteld hoewel

beeldmanipulatie daar bij voorkeur wordt toegelicht.

Het gebruik van archiefbeelden en stockfoto’s bij een artikel luistert nauw. Als het artikel

geen controversieel onderwerp behandelt en gekozen wordt voor archiefbeeld, vermelden

we dat de afgebeelde personen niets te maken hebben met het verhaal. Zie hiervoor ook het

Stijlboek onder het lemma Portretrecht. Bij artikelen over controversiële onderwerpen

plaatsen we geen foto’s van herkenbare personen als die niet in het artikel voorkomen of

worden beschreven, bijvoorbeeld als slachtoffer.

Op enkele uitzonderingen na, hanteert de redactie geen taboes op het afbeelden van

specifieke thema’s als seks, bloot en geweld. We navigeren op normen van goede smaak en

fatsoen. Die zijn uiteraard subjectief en veranderlijk. De Volkskrant heeft zich in de jaren

zestig van de vorige eeuw ontworsteld aan een religieuze zuil met veel zedelijke taboes en

koestert sindsdien haar vrijzinnigheid en eigenzinnig karakter. Dat zijn nog steeds nuttige

handvatten.

De Volkskrant vraagt zich continu af of het beeld niet bijdraagt aan seksistische of xenofobe

clichébeelden. Het streven is altijd om de mens als mens te laten zien en niet als lustobject of

gedehumaniseerde vreemdeling.

Ook in het afbeelden van geweld laten we ons beperken door smaak en fatsoen. Alleen al

vanwege hun privacy laten we geen herkenbare beelden zien van slachtoffers van geweld,
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oorlog of ongevallen. Een uitzondering kan gelden voor belangrijke publieke of bekende

personen zoals een politicus die is vermoord, maar ook dan zijn we terughoudend in het

tonen van expliciete verwondingen. Altijd geldt het principe van proportionaliteit. De ernst

van het beeld moet in lijn zijn met de ernst van de gebeurtenis.

Met de beelden die we publiceren, beïnvloeden we het publieke debat en nemen we stelling

over wat daarin ‘geoorloofd’ is. De redactie denkt voortdurend na over de voorbeeldfunctie

die een kwaliteitskrant ook heeft en of zij onethisch en ongezond gedrag normaliseert of

romantiseert. We volgen het maatschappelijk debat en bekijken waar de krant verschil kan

maken. We publiceren daarom bijvoorbeeld geen foto’s van catwalkmodellen die ondervoed

lijken te zijn vanwege doorgeslagen eisen in de mode-industrie, tenzij dit gebeurt bij een

artikel dat over dat onderwerp gaat. Uit onderzoeken blijkt dat de beelden aantoonbaar

schadelijk kunnen zijn voor jonge mensen en kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een

eetstoornis.

Zo hebben studies ook een verband aangetoond tussen rookgedrag en ‘anderen zien roken’.

Rokers zijn slachtoffers van een ernstige verslaving. Eén op de twee overlijdt aan de

gevolgen. Adverteren voor roken is zowel in advertenties als in de publieke ruimte verboden.

Roken in beeld brengen als normaal of neutraal gedrag, wat het ooit was, is daarom

achterhaald. Het is vooral gratis reclame voor de tabaksindustrie die naar dit soort omwegen

zoekt om haar producten in beeld te krijgen. We plaatsen daarom in beginsel geen beelden

van rokers, tenzij dat nieuwswaarde heeft of noodzakelijk is in de journalistieke context, of

wanneer er geen ander geschikt beeld bij een artikel kan worden gevonden.

De afspraken die in dit Protocol zijn opgenomen over cadeaus, giften, reizen, en

reisjournalistiek, gelden ook voor fotografie en beeldredactie. Zie ook het lemma over

privacy ten aanzien van foto’s.

Fouten rectificeren, rectificatie.

Transparantie over fouten verhoogt de geloofwaardigheid van de krant. De lezer mag er op

rekenen dat relatief kleine fouten of onvolledigheden worden gecorrigeerd in de rubriek

‘Aanvullingen en verbeteringen ’. Redacteuren of medewerkers die waar dan ook in de krant

zo’n fout signaleren, wordt gevraagd die zo snel mogelijk door te geven aan de betreffende

redacteur. We zijn ruimhartig als iemand ons vraagt iets recht te zetten maar checken ook

deze informatie.

Bij grote fouten, zoals in belangwekkende of gezichtsbepalende publicaties, kan een

rectificatie in de rubriek ‘Aanvullingen en verbeteringen’ overkomen als het wegmoffelen van

relevante informatie voor de lezer. We vinden dat snel en ruiterlijk toegeven van een fout, zo

mogelijk met uitleg van hoe de fout is ontstaan, de geloofwaardigheid van de Volkskrant
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vergroot. In de papieren krant corrigeren we grote fouten, liefst op eigen initiatief, op een

vaste plek op pagina 2.

Ingezonden brieven worden niet gebruikt als verkapte rectificaties. Zolang de krant een fout

niet zelf rechtzet, kan bij de lezer de vraag blijven hangen of het daadwerkelijk een fout was.

In sommige gevallen doen redacteuren altijd een fouten-check, zoals bij eigen rekensommen

ter ondersteuning of falsificatie van een redactionele conclusie. Die laten we altijd door

minstens één andere collega narekenen voordat voordat het stuk naar de eindredactie gaat.

Op de digitale kanalen van de krant is de hiërarchie van berichten voor lezers niet altijd

duidelijk. Digitale publicaties blijven in beginsel ook voor lange tijd beschikbaar. Dat vraagt

om aparte regels bij verbeteringen, aanvullingen of fouten. Kleine taal-, spel- en stijlfouten

passen we online aan zonder daar melding van te maken. Bij alle andere aanpassingen wordt

onder het artikel vermeld dat er een correctie is doorgevoerd. Voorbeeld: ‘In een eerdere

versie van dit artikel stond vermeld dat de schadeclaim 150 miljard pond bedraagt. Dat moet

150 miljard dollar zijn.’

Bij grote fouten of omissies, die in de fysieke krant leiden tot een correctie op pagina 2,

wordt de digitale rechtzetting gepubliceerd boven het artikel zelf, en gepubliceerd in de

nabijheid van de meest gelezen artikelen op de homepage van Volkskrant.nl in een

zelfstandig bericht dat een dagdeel blijft staan. In uitzonderlijke gevallen kan achteraf blijken

dat een artikel ondeugdelijk is gemaakt, zoals met verzonnen bronnen of plagiaat. Die

stukken worden niet verwijderd maar voorzien van een uitleg. In uiterst zeldzame situaties

kan de hoofdredactie na een zorgvuldige procedure besluiten een artikel online onvindbaar

te maken. Wanneer het om een bijdrage in de fysieke krant gaat, is deze nog wel vindbaar in

het elektronische archief.

Cadeaus, giften, reizen, reisjournalistiek.

In onze redactionele keuzes willen we betrouwbaar, integer en zo objectief mogelijk zijn.

Redactie, redacteuren en medewerkers accepteren daarom geen giften of diensten die tot

belangenverstrengeling kunnen leiden of zelfs maar de schijn van beïnvloeding kunnen

wekken.

In de praktijk zijn alleen kleine attenties toegestaan, zoals pennen, blocnotes,

bedrijfssouvenirs etc. Alles wat meer waard is dan ongeveer 15 euro wordt in beginsel

geweigerd of teruggegeven. Dit geldt niet alleen voor spullen maar bijvoorbeeld ook voor

aangeboden diners, reizen of andere gunsten of diensten om iets onder de aandacht van de

redactie te brengen. We erkennen dat er altijd specifieke situaties zullen zijn die om een

uitzonderingen vragen, zoals voor degenen die hun werk doen in andere landen of culturen.

De redacteur bespreekt dit dan met de chef.
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De restricties gelden ook voor freelance medewerkers en recensenten voor zover de gift de

relatie met de Volkskrant kan betreffen. Het geldt dan uiteraard niet voor het te recenseren

werk (boek, cd, optreden, concert enz.). Als een te recenseren evenement reis- of

verblijfkosten met zich meebrengt, zijn die kosten in beginsel voor de redactie. Bij het

recenseren van restaurants, betalen we zelf de rekening. Bij twijfel raadplegen redacteuren

hun chef of de hoofdredactie.

De ‘ongeveer 15 euro’-regel geldt ook voor producten die de redactie ongevraagd krijgt

toegestuurd om te bespreken. Bij een hogere waarde worden ze (al of niet na een

bespreking) teruggestuurd of wordt de aanbieder gevraagd het product te komen

terughalen. Datzelfde geldt voor spullen die de redactie zelf opvraagt om te bespreken of uit

te proberen.

Reizen vormen een aparte categorie. De krant betaalt reizen in beginsel zelf en laat zich niet

sponsoren. Bij georganiseerde persreizen kan de reis echter zélf het te bespreken evenement

zijn of de reis kan worden aangemerkt als een persconferentie. In dat geval is het

verdedigbaar dat de kosten van transport en verblijf bij de organiserende partij belanden. Dit

geldt bijvoorbeeld voor groepsinterviews en presentaties die op een locatie in het buitenland

worden gehouden. Bij reportagereizen betaalt de krant de kosten altijd zelf.

Ook bij reisjournalistiek (recenseren van vakantiereizen of -bestemmingen) betaalt de

Volkskrant de kosten zelf, tenzij de reis kan worden aangemerkt als een persconferentie

waarbij een land zich aan de verslaggever wil presenteren. Dan worden dezelfde

overwegingen gemaakt als hierboven besproken. Over de keuze welke reis of bestemming

wordt besproken, vindt geen overleg plaats met commerciële afdelingen van de krant. Zo

wordt voorkomen dat advertenties worden afgestemd op het redactionele aanbod waardoor

de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan.

De regel dat de redactie zich niet laat beïnvloeden door (de beschikbaarheid van) sponsoren,

en de schijn van belangenverstrengeling wil vermijden, geldt ook voor de productie van

beeld en fotografie. De redactie laat zich niet sponsoren om producten of diensten in beeld

te brengen of is daar transparant over. Wanneer de fotoredactie, bij gebrek aan ander of

beter beeld, het noodzakelijk acht een een foto te gebruiken van een freelance fotograaf die

gesponsord is voor zijn/haar aanwezigheid bij een gebeurtenis, wordt die sponsoring

vermeld. Bij fotografie van (buitenlandse) persbureaus is eventuele sponsoring vaak

onbekend en vaart de redactie op de reputatie van het betreffende persbureau.

Alleen de hoofdredactie kan besluiten om in afwijking van het Protocol reiskosten extern te

laten financieren of geld of diensten van sponsoren te accepteren ten behoeve van een

journalistieke productie. Bij het verslag of de publicatie die dat oplevert, wordt daarvan dan

melding gemaakt. Zoals met de formulering: ‘De totstandkoming van dit verhaal is (deels)

gefinancierd door (naam). Het betreft (reis, verblijf of andere kosten).’
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Open vizier, undercover.

Journalisten van de Volkskrant werken in beginsel met open vizier. We maken ons bekend als

journalist, leggen uit waarom we iemand benaderen en waarvoor we de gevraagde

informatie willen gebruiken. Alleen als er echt geen andere methode te bedenken is om de

gewenste informatie te verkrijgen én het vermoeden bestaat van een ernstige misstand, kan

op deze regel een uitzondering worden gemaakt. Die uitzondering bepaalt een

Volkskrant-verslaggever niet op eigen houtje maar wordt overlegd met de chef en de

hoofdredactie. In of bij een artikel waarvoor de journalist niet met open vizier heeft

geopereerd, wordt aan de lezer verantwoording afgelegd over de gekozen methode.

Opinie, gastauteurs.

De Volkskrant staat open voor lezers op de brievenpagina en bevordert het openbare debat

op de opiniepagina. Auteurs op deze pagina’s zijn vrij in hun mening maar moeten zich net

als columnisten houden aan de feiten. De redactie van de brieven- en opiniepagina ziet daar

op toe.

Wanneer gastauteurs verwijzen naar (nieuws)feiten of citaten, moeten die juist zijn en

verifieerbaar, dus niet anoniem. De lezer haalt immers vaak óók nieuwe informatie uit

opiniestukken en ingezonden brieven of denkt dat te doen. Lezers moeten ervan uit kunnen

gaan dat de auteur die feiten of citaten niet losjes heeft geïnterpreteerd.

De identiteit van gastauteurs wordt door de redactie gecontroleerd om te voorkomen dat in

feite anonieme bijdragen worden geplaatst. Meningen moeten verkondigd worden met open

vizier. Bij een auteur van opiniestukken hoort mede daarom een relevante vermelding van

zijn of haar functie en nevenfuncties. Naast iemands hoofdfunctie noemt de redactie ook

functies die informatief zijn voor de opinie die wordt verdedigd. Denk aan de situatie waarin

een gastauteur docent Voedingsleer is maar tevens bestuurder van de Vegetariërsbond.

Deelname aan het debat op de opiniepagina staat in beginsel voor iedereen open en is

afhankelijk van de kwaliteit van de bijdrage. Met die bijdragen wil de opinieredactie de

kwaliteit van het publieke debat helpen verhogen, mede ten behoeve van een goed

geïnformeerde democratische besluitvorming. Op de opiniepagina’s staat het debat open

voor eenieder die blijk geeft van respect voor onafhankelijke journalistiek en de

democratische rechtsstaat.

Peilingen en enquêtes.

Peilingen en enquêtes zijn een makkelijke manier om nieuws te maken. Peilbureaus

proberen met resultaten ook het nieuws te halen om zichzelf te promoten. Peilingen
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suggereren echter vaak een helderheid of waarheid die de dag erna al nauwelijks meer

bestaat. Met name peilingen naar politieke voorkeur zijn vluchtig en soms niet meer dan een

reactie op het jongste incident. Ze zijn bovendien mede afhankelijk van de gekozen

peilmethode.

Daarom gaat de Volkskrant zeer terughoudend om met politieke peilingen. Buiten

verkiezingstijd vermelden we de uitkomsten in beginsel niet zonder nadere context en alleen

als de redactie zich heeft vergewist van relevantie en betrouwbaarheid.

Dezelfde terughoudendheid mag de lezer verwachten ten aanzien van publieksenquêtes,

ongeacht het onderwerp. Als ze afkomstig zijn van gerenommeerde (wetenschappelijke)

instituten en alle onderliggende informatie beschikbaar is, kunnen ze bruikbaar zijn voor

publicatie. Enquêtes afkomstig van bedrijven of onduidelijke (buitenlandse) bureaus

wantrouwen we per definitie. Bij enquêtes die de krant zelf houdt of laat houden, hoort altijd

informatie over vraagstelling, respons en representativiteit.

Privacy, privé domein, initialen.

De redactie van de Volkskrant wil de wereld beschrijven zoals die is. Daarbij houden we

rekening met juridische en ethische beperkingen. Zo beschermen we in beginsel, en zeker in

een negatieve of problematische context, de privacy van minderjarigen, slachtoffers van
ongevallen en misdrijven, nabestaanden, patiënten, verdachten en veroordeelden door hen

niet fotografisch herkenbaar in beeld te brengen of details te vermelden die direct

herleidbaar zijn. Rechtbanktekeningen mogen evenmin tot directe herkenbaarheid leiden.

Wat betreft het gebruik van initialen bij verdachten en veroordeelden, zet het het Stijlboek

de regels duidelijk op een rij: ‘We kiezen voor initialen van verdachten en daders ter

bescherming van de privacy van verdachten, daders en slachtoffers, en de familie van

verdachten, daders en slachtoffers. Van deze regel wijken we af als het potsierlijk of onzinnig

wordt. Bijvoorbeeld als de verdachte algemeen bekend is, als hij zichzelf in de media of op

andere wijze heeft bekendgemaakt of wanneer zijn identiteit uit de context volstrekt

duidelijk wordt.’

We respecteren de persoonlijke levenssfeer van publieke personen die onderwerp zijn van

een publicatie in roddelbladen. We weerstaan dus de verleiding om de eventuele ‘ophef’

over een roddelpublicatie die geen algemeen belang dient te verheffen tot eigen nieuws.

Soms is het maatschappelijk belang om private informatie te publiceren echter groter dan de

plicht om privacy te respecteren. Redacteuren mogen niet in iemands computer (laten)

inbreken of een sociale-media-account (laten) hacken. We berichten in normale

omstandigheden ook niet over iemands privé-mails, privé-telefoongesprekken of brieven.

Dan kan echter veranderen als het gaat om informatie van groot maatschappelijk belang die
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in handen komt van de krant of al in het publieke domein aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan

brieven aan de informateur die per ongeluk worden gefotografeerd en belangrijke

maatschappelijke informatie blijken te bevatten.

Privacygevoelige en zélfs vermoedelijk gestolen informatie die de krant wordt aangeboden,

kan bij uitzondering worden gebruikt voor een publicatie. Denk bijvoorbeeld aan de grote,

internationale lek-affaires over bedrijven en personen die belasting ontduiken of ontwijken.

Die onthullingen zijn overduidelijk gebaseerd op vertrouwelijke informatie van

consultancybureaus of overheden die door onbekenden is ‘gelekt’ naar journalisten en

mogelijk zelfs gestolen is. Dat maakt het verifiëren van zulke informatie extra belangrijk.

Maar als het schandaal dat ze onthullen groot genoeg is, en de informatie klopt, is publicatie

toegestaan.

Sociale Media, redacteuren op Twitter.

Sociale media zijn onmisbaar voor goede journalistiek. Ze stellen de redactie in staat om snel

in contact te komen met bronnen, het publiek om informatie te vragen en vragen te

beantwoorden, verantwoording af te leggen, een eerste indruk te krijgen van de actualiteit of

te reconstrueren hoe (valse) informatie rond gaat. Want zoals bekend worden sociale media

ook gebruikt voor propaganda en valse berichtgeving.

Nieuws dat alleen op deze kanalen bestaat moet door de redactie dus altijd onafhankelijk

worden gecheckt, ook als diverse berichten elkaar lijken te bevestigen. Ook voor meningen

zijn sociale media volgens de redactie geen betrouwbare indicator. Twitteraars zijn niet

representatief voor het Nederlandse volk en niet iedereen discussieert mee op Facebook of

Instagram. We realiseren ons dat zinnen als: ‘leidde op sociale media tot veel ophef’, in feite

weinig betekenis hebben. Ook vermijden we citaten van willekeurige twitteraars over het

onderwerp van het betreffende nieuwsverhaal.

Redacteuren en medewerkers die zich profileren met de Volkskrant, kunnen zelf actief zijn op

sociale media. Zo lang het zaken betreft die niets te maken hebben met hun werk of met

beladen actuele onderwerpen of thema’s, zijn ze net zo vrij zich te uiten als iedere andere

burger. In actuele en maatschappelijke kwesties waarmee ze ook als journalist te maken

kunnen krijgen, ligt het gevoeliger. Wie in dienst is van de krant en/of de Volkskrant in zijn

Twitter-biografie (of andere sociale media uiting) heeft opgenomen, is immers ook een

beetje ambassadeur van de krant. Redacteuren en medewerkers die zich met de Volkskrant

profileren zijn zich ervan bewust dat via hun bijdragen ook de Volkskrant onder het

vergrootglas ligt.

Discussies op sociale media kunnen snel uit de hand lopen. De Volkskrant vraagt redacteuren

daarom zich op sociale media van hun beste kant te laten zien en hun opinie, commentaar of

oordelen met objectieve argumenten te onderbouwen zoals ze dat ook in de krant zouden

doen. Bij voorkeur reageren we niet op hatelijke, dreigende, intimiderende en
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discriminerende reacties. De hoofdredactie doet in samenspraak met betrokken redacteuren

en medewerkers aangifte van bedreigingen en intimiderende en discriminerende berichten

die aan hen gericht zijn.

Stigmatisering, stereotypering en eufemismen.

De Volkskrant streeft gelijkwaardigheid in haar taalgebruik na en mijdt stigmatiserende

woorden en beelden. De redactie realiseert zich dat de maatschappelijke betekenis van

begrippen en definities voortdurend verandert. Zij denkt daarom steeds na over taalgebruik

dat mensen (onbedoeld) buitensluit en stereotypen bevestigt. Soms leidt dit tot

aanpassingen van haar taalgebruik. Dat gebeurt in het Stijlboek.

Vergetelheid, verwijdering uit archief.

Sinds de Volkskrant haar archief digitaal heeft opengesteld en zoekmachines kunnen

terugzoeken in alle online-producties, komt het voor dat mensen vragen om ‘geschrapt te

mogen worden uit het archief’. Ze hebben bijvoorbeeld vroeger al last gehad van de

publicatie en zien dat nu herhaald of hebben ooit in jeugdige overmoed iets gezegd of

gedaan waar ze nu als volwassene spijt van hebben.

De Volkskrant hanteert het principe dat de integriteit van (digitale) krantenarchieven in

beginsel heilig is. Als we met terugwerkende kracht gaan schrappen in artikelen die destijds

feitelijk en juist waren, zouden we de geschiedenis gaan herschrijven en dat is taboe. Alleen

in zeer uitzonderlijke gevallen, na een zorgvuldige procedure, honoreert de hoofdredactie

vergetelheidsverzoeken door een naam te anonimiseren. Veelal wordt een volledige naam in

een gearchiveerd artikel vervangen door een initiaal. Die ingreep wordt dan bij het bewuste

artikel verantwoord.

In nog uitzonderlijker gevallen kan achteraf blijken dat een artikel ondeugdelijk is gemaakt,

zoals met verzonnen bronnen of plagiaat. Zoals vermeld in het hoofdstuk over het corrigeren

van fouten, worden die stukken voorzien van een uitleg. In een uiterst zeldzame situatie kan

de hoofdredactie na een zorgvuldige procedure besluiten een artikel online onvindbaar te

maken. Wanneer het om een bijdrage in de fysieke krant gaat, is deze nog wel vindbaar in

het elektronische archief.

Wederhoor, eigen onderzoek, wetenschapsnieuws.

Weerwoord is een essentieel onderdeel van ons journalistiek onderzoek. Het benaderen van

alle relevante bronnen is noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen van de onderzochte
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kwestie. We nemen de tijd om feiten te checken of een extra mening te vragen, ook als het

gaat om ‘exclusief nieuws’ of primeurs die de redactie onder embargo worden aangeboden.

We geven degenen die we om commentaar vragen voldoende tijd om te reageren, waarbij

we hogere eisen stellen aan instanties en personen die vaker met media te maken krijgen

dan aan betrokkenen zonder media-ervaring.

De Volkskrant onderschrijft de Leidraad voor de Journalistiek die bepaalt dat beschuldigingen

alleen worden gepubliceerd wanneer onderzocht is of daarvoor een deugdelijke grondslag

bestaat. Zeker wanneer die beschuldigingen werden geuit door personen die in conflict

verkeren met de beschuldigde of die anderszins belanghebbende zijn. Soms is de krant

echter zelf de beschuldigende partij, zoals na een diepgaand eigen onderzoek. In die gevallen

moet het weerwoord extra zorgvuldig worden geregeld.

Wie ergens van wordt beschuldigd, moet voldoende tijd krijgen om de feitelijke aantijging te

bestuderen en de feiten waarop die is gebaseerd. Bij zware beschuldigingen op basis van

eigen onderzoek wordt uiteindelijk (ook) het hele verhaal aan de betrokken partij voorgelegd

met als doel om eventuele onjuistheden vóór publicatie te kunnen corrigeren. Dat is niet

alleen eerlijke journalistiek maar ook juridische noodzaak. Later dan een etmaal voor

publicatie wederhoor vragen, is onwenselijk. Drie dagen voor beoogde publicatie is meestal

een redelijke termijn maar bij ingewikkelde publicaties en zware beschuldigingen kan een

langere periode nodig zijn.

Als de beschuldigde partij geen weerwoord wil geven, maken we duidelijk dat we daar wel

herhaaldelijk om hebben verzocht en dat publicatie geen kwestie is van haast. Bovendien

verzorgen we dan een ‘vervangend wederhoor’, bijvoorbeeld door eerdere uitspraken te

melden van de beschuldigde partij over de kwestie. Geeft een beschuldigde slechts een

formeel en nietszeggend weerwoord, dan vermelden we dat toch, maar vullen het aan met

bovengenoemde zaken.

Voor opzienbarend wetenschapsnieuws hanteert de Volkskrant een specifieke regel om dit

nieuws te kunnen verifiëren en in context te plaatsen. Het punt is dat wetenschappers vaak

meer verstand hebben van een onderwerp dan journalisten en sneller kunnen beoordelen of

het nieuws werkelijk opzienbarend is. Daarom raadplegen we minimaal één onafhankelijke

deskundige of studie over het (wetenschappelijke) onderzoek. Deze regel geldt niet alleen

voor wetenschapsredacteuren, maar ook voor andere verslaggevers, samenstellers en

nieuwsjagers van de krant.
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