VERWIJDEREN VAN NAMEN UIT HET ARCHIEF

UKrant wordt met regelmaat gevraagd om namen uit het archief te verwijderen of bronnen
(deels) te anonimiseren.
Uitgangspunt is dat UKrant de integriteit van het archief vooropstelt en dat zulke
verzoeken niet worden gehonoreerd, ook als bedoelde artikelen (of delen daarvan)
‘klein’ en/of ‘onschuldig’ lijken.
UKrant beroept zich daarbij onder meer op een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek:
‘De samenleving is gebaat bij goed functionerende, zo volledig mogelijke en dus betrouwbare
archieven, waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd.’
Er zijn wel bijzondere gevallen denkbaar waarbij UKrant anders kan besluiten. In het
algemeen geldt dit alleen voor bronnen die in ernstige problemen kunnen worden gebracht. In
zulke gevallen is het denkbaar dat - na zorgvuldige belangenafweging - een uitzondering
wordt gemaakt.
UKrant maakt in deze kwestie geen principieel verschil tussen artikelen op de site of op
andere ‘dragers’ (zoals sociale media).
U wilt uw naam verwijderd zien – wat kunt u doen
Als uw naam voorkomt in het archief van UKrant en u wilt die (deels) verwijderd of
geanonimiseerd zien, dan kunt u een mail sturen naar de hoofdredactie van UKrant. Daarin
meldt u om welk artikel het gaat, wanneer dat is gepubliceerd en legt u kort uit waarom u
vindt dat uw naam verwijderd moet worden.
De hoofdredactie bekijkt uw verzoek en besluit daarin mee te gaan of die (gemotiveerd) af te
wijzen. In het laatste geval zal de hoofdredactie u in ieder geval wijzen op ‘the right to be
forgotten’ oftewel het vergeetrecht.
Mocht uw verzoek niet worden gehonoreerd en bent u het niet eens met de motivering van de
hoofdredactie, dan kunt u zich wenden tot de redactieraad van UKrant. Stuur dan een mail
naar uk@rug.nl met in de onderwerpregel ‘klacht tbv redactieraad’.

De redactieraad zal opnieuw naar de kwestie kijken en een uitspraak doen die bindend is voor
de (hoofd)redactie van UKrant. Vooraf zijn daar geen duidelijke richtlijnen over te geven,
omdat elk geval op zich staat.
Als de redactieraad oordeelt dat het verzoek van klager terecht is, dan zijn er twee
mogelijkheden:
1. Het artikel wordt niet uit het archief verwijderd of aangepast, maar niet langer
geïndexeerd. Dat wil zeggen: het archief blijft intact, maar het gewraakte artikel wordt
niet meer gevonden met een simpele zoekopdracht (dit werkt niet voor berichten op
sociale media).
2. Het artikel wordt inhoudelijk aangepast of verwijderd: de naam wordt (deels)
gewijzigd/geanonimiseerd (dit is ook van toepassing op berichten op sociale media).
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