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Programma-/redactiestatuut 
 
 
Artikel 1 

1. Dit programmastatuut is opgesteld op grond van artikel 12 lid 1 van de statuten en artikel 1 
lid 2 van het huishoudelijk reglement van de stichting. 

2. De algemeen geldende uitgangspunten voor het media- aanbodbeleid zijn van 
overheidswege vastgelegd in het programmavoorschrift, zoals weergegeven in de 
Mediawet, het Mediabesluit en in nadere regelgeving van het Commissariaat voor de 
Media. 

3. De specifieke uitgangspunten voor de programmering van de Stichting Publieke Omroep 
Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe zijn neergelegd in de statuten van de 
stichting alsmede in hieruit voortvloeiende interne regelingen. 

4. De hoofdredacteur en de programmastaf zijn aan deze uitgangspunten gebonden. 
5. Alle medewerkers van de stichting kunnen kennisnemen van deze stukken en worden 

geacht de inhoud ervan te kennen en in de uitvoering van hun werkzaamheden toe te 
passen. 

6. Statuten, media-aanbodbeleid en interne regelingen kunnen worden gewijzigd. Indien dit 
aan de orde is, wordt dit gedaan in overeenstemming met de betreffende bepalingen in de 
statuten van de stichting en de procedures beschreven in dit programmastatuut. 

7. De stichting is eindverantwoordelijk voor de vorm en inhoud van wat in zijn zendtijd wordt 
uitgezonden, zowel intern als tegenover derden. 

8. Dit programmastatuut functioneert tevens als redactiestatuut, zoals bepaald in de 
Mediawet, het Mediabesluit en richtlijnen van het Commissariaat voor de Media. 

 
Artikel 2 

1. Dit programmastatuut beoogt de programmamedewerkers waarborgen te geven voor het 
onafhankelijk uitoefenen van de hieruit voortvloeiende taken, zonder rechtstreekse 
beïnvloeding door wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, anders dan op de 
wijze als in dit programmastatuut wordt geregeld. 

2. De programmamedewerkers gaan op grond van deze onafhankelijke taakuitoefening bij de 
samenstelling van programma(onderdelen) als volgt te werk: 
- zonder vooroordelen, 
- geven de gelegenheid tot hoor en wederhoor, 
- betrekken burgers bij de programma’s, 
- spelen in op de behoeften van burgers, 
- houden rekening met het dienstverlenende karakter van de omroep, 
- controleren de aangeboden informatie op juistheid en volledigheid, 
- weren vermijdbare reclame, 
- brengen een zo herkenbaar mogelijk onderscheid aan tussen feitelijke gegevens en de 

interpretatie daarvan of het commentaar daarop, 
- laten tot de programmaonderdelen toe wat informatief en opinievormend is, 
- stellen zich terughoudend op tegenover sponsoractiviteiten, 
- besteden alleen aandacht aan commerciële producten of diensten wanneer het een 

duidelijk journalistiek doel dient, 
- staan niet toe dat sponsors en/of adverteerders het media 

aanbod beïnvloeden, 
- en verrichten geen nevenactiviteiten die met hun onafhankelijke taakuitvoering strijdig 

kunnen zijn. 
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Artikel 3 

1. Wijzigingen in de programmering die technische en/of facilitaire gevolgen hebben, worden 
door de hoofdredacteur in overleg met het hoofd techniek voorbereid en eerst na 
wederzijdse instemming feitelijk doorgevoerd. Dit geldt ook voor wijzigingen in de 
technische faciliteiten die gevolgen hebben voor de programmering of voor de werkwijze 
van de programmastaf. 

2. Het hoofd techniek kan instructies opstellen en/of instructiebijeenkomsten beleggen met 
betrekking tot het gebruik en onderhoud van omroepapparatuur en andere hulpmiddelen 
voor uitzending. Alle gebruikers zijn aan deze instructies gebonden. Bij nalatigheid kan het 
hoofd techniek een of meer medewerkers (tijdelijk) uitsluiten van de bediening van 
apparatuur tot een juiste bediening is gewaarborgd. Alvorens iemand uit te sluiten, meldt hij 
dit voornemen aan de hoofdredacteur en het bestuur. 

3. Het hoofd techniek werkt nauw samen met de hoofdredacteur en brengt periodiek verslag 
uit aan het bestuur omtrent de voortgang in voorbereiding en uitvoering van 
investeringsbeslissingen. 
 

Artikel 4 
1. Alvorens het bestuur, het pbo, de hoofdredacteur en/of het hoofd techniek een beslissing 

neemt over een zaak die van wezenlijk belang is voor de werkzaamheden van de 
programmastaf, wordt de medewerkersvertegenwoordiging zo tijdig mogelijk geïnformeerd 
en gehoord. 

2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden ten minste aangemerkt: 
a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voor zover de 

wijzigingen betrekking hebben op het voorbereiden van de programma’s en de 
verzorging van de programmering, 

b. ingrijpende wijzigingen in de samenstelling van de programmastaf, 
c. wijzigingen in het programmastatuut, met inachtneming van het daarover statutair 

bepaalde, 
d. wijzigingen in de techniek en/of de programmering, voor zover deze 

ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de programmastaf, 
e. disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers. 

 
Artikel 5 

1. Wanneer een programmamedewerker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan 
hem verstrekte opdracht in verband met een programmaonderdeel en hij zich niet kan 
neerleggen bij een door de hoofdredacteur ter zake te nemen of genomen beslissing, kan 
hij zich wenden tot het pbo om een uitspraak. 

2. Wanneer de hoofdredacteur besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen 
aanbrengen in een programmaonderdeel, kan (kunnen) de betrokken medewerker(s) 
verzoeken om het programmaonderdeel niet uit te zenden. Indien door de hoofdredacteur 
niettemin tot uitzending wordt besloten, zal het programma-onderdeel niet van de naam 
van de betrokken programmamedewerker(s) worden voorzien. Als de betrokken 
programmamedewerker(s) het niet met de 
genomen beslissing eens is (zijn), kan (kunnen) de betrokken programma medewerker(s) 
zich achteraf wenden tot het pbo met het verzoek om een uitspraak. 

3. Wanneer de hoofdredacteur meent de uitspraak, zoals hierboven bedoeld, niet te kunnen 
aanvaarden, maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar aan het pbo. 
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4. Indien het pbo ernstige klachten heeft over het gevoerde redactioneel beleid op één of 
meer uitgezonden programmaonderdelen, dienen de hoofdredacteur en de betrokken leden 
van de programmastaf terzake te worden gehoord. Als het PBO daarna de klacht 
handhaaft, kan het pbo de hoofdredacteur verzoeken zijn beleid aan te passen. 

 
Artikel 6 
Wijzigingen van dit programmastatuut worden vastgesteld met inachtneming van wat hierover in 
de statuten van de stichting wordt vermeld. 
 
 
 
Vastgesteld door het bestuur van de SPO-BCVW te Culemborg d.d. 23 augustus 2018. 
 


