
Facebookpagina van de gemeente Watermaal-Bosvoorde – 
Handvest van gematigdheid en engagement 

  
De Facebookpagina van de gemeente Watermaal-Bosvoorde is voor iedereen toegankelijk 
en wenst u op de hoogte te houden van de acties van de gemeente. 
Iedereen kan commentaar en vragen publiceren over de onderwerpen die op de 
Facebookpagina komen. De dienst Inlichtingen van de gemeente stelt alles in het werk om 
zo spoedig mogelijk te antwoorden, maar kan dit niet voor elk commentaar garanderen. 
Iedereen wordt uitgenodigd deel te nemen, mits hij de basisregels van hoffelijkheid, respect 
en alle geldende wettelijke bepalingen in acht neemt. Alvorens commentaar te plaaten, 
gelieve na te gaan of deze rechtstreeks verband houden met het onderwerp van publicatie. 
Commentaar dat niets met het onderwerp te maken heeft, zal worden verwijderd. 
Dit Handvest is ontwikkeld om Facebookgebruikers duidelijk te maken hoe zij deze pagina op 
een veilige en gepaste manier kunnen bekijken en er interactief mee kunnen omgaan. 
Door de pagina te raadplegen, te volgen en commentaar te plaatsen, aanvaardt de 
Facebookgebruiker zonder voorbehoud onderhavig Handvest, en verbindt hij er zich toe het 
bij elk bezoek aan de muur na te leven. 
Elke vorm van commentaar die onder de categorieën in de niet-limitatieve lijst hieronder 
valt, kan onmiddellijk worden gemeld en zonder voorafgaande kennisgeving worden 
verwijderd. 
 
Regels van gematigdheid   
Deze pagina wordt beheerd door de dienst Informatie  van de gemeente Watermaal-
Bosvoorde. 
Het commentaar dat op de pagina wordt geplaatst, kan door alle gebruikers van de 
Facebookpagina worden gelezen. 
De automatische Facebookmoderatie is van toepassing voor elke publicatie. Deze functie 
verwijdert alle berichten die het platform als spam beschouwt. Bovendien is er een filter op 
beledigingen ingesteld. Een lijst van de meest gewelddadige beledigingen wordt opgeslagen 
en indien een of meer van de woorden ernaar verwijzen, wordt de publicatie a priori door de 
filter geweigerd. 
Gepubliceerd en zichtbaar commentaar, zal achteraf worden gemodereerd. Indien de 
moderator van mening is dat het commentaar niet in overeenstemming is met de op het 
internet geldende gedragsregels en de Belgische wet, behoudt hij zich het recht voor om dit 
zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. 
 
De moderator verwijdert publicaties die hij als niet van toepassing op het onderwerp, 
lasterlijk of beledigend beschouwt. 
De moderator kan het recht om te reageren intrekken (verbannen) van Facebookleden die, 
na een eerste verwijdering, toch nog dergelijke berichten blijven plaatsen. 
 
Gedragsregels 
Commentaar is vrij, zolang de basisregels van fatsoen gerespecteerd blijven. Om de dialoog 
en het respect voor anderen te bewaren, kan de moderator zonder voorafgaande 
waarschuwing reacties verwijderen die onder de wet vallen van: 
- het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld van racistische, xenofobische, homofobe, 
revisionistische of negationistische aard, 



- opmerkingen die aanzetten tot buitensporig of ongepast gebruik van alcohol of drugs, of 
die dronkenschap verheerlijken. 
In het bijzonder kan het volgende worden geschrapt: 
- commentaar waarin oorlogsmisdaden worden verheerlijkt, 
- commantaar dat gewelddadig, beledigend, agressief of vulgair is, pesterijen inhoudt of een 
of meer deelnemers in opspraak brengt, 
- commentaar van lasterlijke of denigrerende aard, 
- commentaar en bijdragen die niets met het onderwerp te maken hebben, overbodig zijn of 
herhaald worden (spam), zonder enige waarde voor de uitwisselingen, 
- persoonlijke aanvallen, 
- commentaar en berichten voor commerciële of reclamedoeleinden, 
- links naar externe sites waarvan de inhoud in strijd kan zijn met de in België geldende 
wetten en voorschriften, 
- beledigende bijdragen in "SMS-taal" en hoofdletters, 
- privégesprekken op de pagina, uitwisseling van privécontactinformatie en persoonlijke 
vragen, 
- commentaar dat inbreuk maakt op beeldrechten, privacyrechten, auteursrechten of 
naburige rechten, 
- commentaar dat inbreuk maakt op de bescherming van persoonsgegevens van derden. 
 
Kritiek of commentaar over de moderatie moeten privé worden geveven. Elke gebruiker kan 
op elk moment, als een bijdrage inbreuk maakt op zijn rechten, dit melden aan het bedrijf 
Facebook, volgens de meldingsprocedure die Facebook heeft ingesteld. Bovendien 
behouden de beheerders van de gemeentelijke pagina zich het recht voor om onwettig 
gedrag aan te geven bij de gerechtelijke autoriteiten. 
 
Beperking van de aansprakelijkheid 
De gebruiker van de Facebookpagina van de gemeente Watermaal-Bosvoorde is als enige 
verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud (teksten, afbeeldingen, meningen, bestanden…) 
die hij online zet op de pagina. De gebruiker verbindt zich ertoe dat de door hem 
gepubliceerde inhoud de rechtmatige belangen van derden niet kan schaden. 
De informatie die op de pagina ter beschikking wordt gesteld, dient uitsluitend ter 
informatie. Bijgevolg kan de gemeente Watermaal-Bosvoorde in geen geval aansprakelijk 
gesteld worden voor het gebruik van de informatie en de inhoud op de pagina. 
Het is aan de gebruiker om alle nodige maatregelen te treffen om zijn of haar eigen 
gegevens te beschermen om toegang te krijgen tot de pagina. De beheerders van de 
Facebookpagina van de gemeente Watermaal-Bosvoorde behouden zich het recht voor om 
de voorwaarden en vermeldingen van dit Handvest op elk moment en zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. De gebruikers wordt dan ook aangeraden om regelmatig de meest 
recente versie van dit Handvest te raadplegen, die beschikbaar is op deze pagina en op de 
website van de gemeente: www.watermael-boitsfort.be. 
 
Tijdens de verkiezingsperiode 
Elk gemeentebestuur is onderworpen aan strikte regels inzake communicatie tijdens de 
verkiezingsperiode en de periode vóór de verkiezingen. De kieswet verbiedt elk direct of 
indirect gebruik van openbare middelen ter ondersteuning van de campagne van een of 
meer kandidaten. Deze wettelijke bepaling verbiedt met name het gebruik van institutionele 

http://www.watermael-boitsfort.be/


digitale communicatiemiddelen voor verkiezingspropaganda. Het is de gebruikers van de 
pagina derhalve verboden zich op wat voor manier ook politiek te uiten. Elke interventie en 
stellingname ten gunste of ten nadele van een kandidaat of politieke gevoeligheid is 
verboden op deze pagina en zal bijgevolg zonder voorafgaande kennisgeving worden 
verwijderd. 
 
Heruitzending van de gemeenteraad 
Tijdens de heruitzendingen van de gemeenteraad gelden de regels voor de communicatie 
tussen de verkozenen en de burgers die van toepassing zijn tijdens rechtstreekse 
ontmoetingen. Gekozen vertegenwoordigers en personeelsleden kunnen dus niet met het 
publiek communiceren via de ruimte voor commentaar. Reglement van de gemeenteraad. 


