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Art 1 Het doel van het redactiestatuut

1.1 Het redactiestatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de 
redactie te waarborgen bij het uitoefenen van haar journalistieke 
taak. Het regelt de rechten en plichten van de medewerkers in 
relatie tot hun journalistieke functie.

Art 2 Deelnemende partijen

Aan dit redactiestatuut zijn gebonden:
A. Degenen die blijkens een schriftelijke arbeidsovereenkomst 

betrokken zijn bij producties op duitslandnieuws.nl
B. De hoofdredactie
C. De directeur-uitgever

Art 3. Begripsbepaling 

3.1. Redactie:  Tot de redactie behoren degenen die blijkens een 
schriftelijke arbeidsovereenkomst ongeacht de aard en de duur 
van het dienstverband als journalist zijn aangesteld. 

3.2. Hoofdredactie: De hoofdredactie wordt gevormd door de 
hoofdredacteur. Hij/zij is verantwoordelijk voor de inhoud en de 
vorm met uitzondering van de reclameboodschappen.

3.3 Directeur-Uitgever  
Aan de directie van duitslandnieuws.nl is de verantwoordelijkheid 
voor het zakelijk beleid toegekend. Hij/zij is verantwoordelijk voor 
de inhoud van het commerciële beleid.  

3.4 Nieuwsfeed:  
Tot de nieuwsfeed wordt gerekend de berichten die primair 
bedoeld zijn te informeren over actuele gebeurtenissen, 
ontwikkelingen en achtergronden bij die actualiteit. 

3.5 Gesponsorde concepten, cq branded content. Deze 
concepten, of onderdelen van concepten, komen tot stand 
door medefinanciering en of zakelijke ondersteuning door derden 
waarbij de redactie kan instemmen met de inhoud zonder afbreuk 
te doen aan de journalistieke onafhankelijkheid.

3.6 Reclameboodschappen: zijn alle uitingen van bedrijven en /of 
instellingen al dan niet betaald die erop zijn gericht het publiek te 
bewegen tot het kopen van een bepaald product of het gebruik 
maken van een bepaalde dienstverlening.
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Art 4 Doelstelling en identiteit 

4.1 Duitslandnieuws.nl levert hoogwaardige nieuwsdiensten en 
diepgaande verhalen die de dialoog over Duitsland op gang 
brengen voor bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en 
media. 

4.2 We produceren, verwerken en selecteren, doen onderzoek en 
verzorgen of ondersteunen evenementen voor bedrijfsleven, 
overheid, kennisinstellingen en media. Dit doen we door gebruik te 
maken van tekst, beeld en geluid. 

4.3 Duitslandnieuws.nl gelooft in onafhankelijke journalistiek en 
experimenteert enkel binnen dat kader met nieuwe eerlijkere 
verdienmodellen.

4.4 Onze medewerkers werken met de beste vakmensen en 
technische middelen. Daardoor staat Duitslandnieuws.nl te boek 
als een vooruitstrevende opleidingsplaats voor jong talent. 

4.5 Wij dragen actief bij aan discussies over de rol van 
journalistiek in de maatschappij. 

4.6 Onze doelstellingen realiseren we op een financieel gezonde 
manier, waardoor continuïteit gewaarborgd is.

5. Journalistieke onafhankelijkheid  

5.1 De redactie oefent de haar opgedragen programmatische 
journalistieke taken uit zonder rechtstreekse beïnvloeding door 
wie dan ook. 

5.2 De redactie hecht aan fundamentele waarden en 
grondrechten, als de vrijheid van meningsuiting, het handhaven 
van de rechtsstaat en eerbiediging van de menselijke 
persoonlijkheid, ongeacht afkomst, ras, geslacht of seksuele 
geaardheid. 

5.3 De redactie streeft bij de uitvoering van haar werk steeds 
objectiviteit en onpartijdigheid na, zowel in berichtgeving als 
analyse. Ze laat zich leiden door de uitgangspunten van 
journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid.

5.4 Wanneer een redacteur ernstige gewetensbezwaren heeft 
tegen een aan hem verstrekte opdracht, danwel de opdracht in 
strijd acht met de journalistieke  
grondbeginselen kan zij/ hij een dergelijke opdracht weigeren.

5.5 Leden van de redactie zullen, zonder schriftelijke toestemming 
van de directie en hoofdredactie, geen contacten onderhouden 
met bedrijven, instellingen of maatschappelijke groeperingen, 
gericht op het totstandkomen van enige zakelijke of persoonlijke 
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samenwerking met genoemde bedrijven, instellingen of 
maatschappelijke groeperingen.

5.6 De hoofdredactie is primair verantwoordelijk voor de 
journalistieke producties. Ook ondersteunt de hoofdredactie de 
directeur-uitgever bij het onderhouden en uitbouwen van de 
zakelijke contacten.

5.7 In alle gevallen dat de directie-uitgever weet of redelijkerwijs 
kan vermoeden dat een directionele beslissing direct of indirect 
van invloed kan zijn op objectiviteit, geloofwaardigheid, kwaliteit of 
karakter van producties op Duitslandnieuws.nl pleegt zij vooraf 
overleg met de hoofdredacteur.

5.8 De partijen die aan dit statuut gebonden zijn, verklaren het 
hoogste belang te hechten aan goede werkverhoudingen tussen 
journalistieke en niet-journalistieke medewerkers, alsmede tussen 
journalistieke medewerkers onderling. Zij erkennen het belang 
van  onderling overleg in situaties die daar om vragen.

Art 6 Structuur

Duitslandnieuws UG 

Duitslandnieuws UG bestaat uit drie gelijkwaardige eigenaren. 
1. Hoofdredacteur/ oprichter Derk Marseille 33,33% 
2. Redacteur/ oprichter Bertus Bouwman 33,33% 
3. Directeur-Uitgever Roy van Veen 33,33%. 

Duitslandnieuws UG 
Brunnenstrasse 181  
10119 Berlin  
redactie@duitslandnieuws.nl  
Handelsregister Berlin-Charlottenburg: HRB163130B 
BTW-nummer/ MwSt: DE297617745  
Rek. Nr. Berliner Sparkasse 190358599

Art 7 Begroting

7.1 Het redactiebudget (*) wordt jaarlijks door de uitgever 
vastgesteld na overleg met de hoofdredacteur, tenzij anders 
bepaald. Slechts op zwaarwegende gronden kan het budget 
tussentijds worden bijgesteld.

7.2 De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de besteding en de 
bewaking van het redactiebudget. Hij ontvangt alle periodieke 
administratieve gegevens die hij noodzakelijk acht voor deze 
permanente bewaking. Bij de uitvoering van zijn beleid dient de 
hoofdredacteur onder meer rekening te houden met het bepaalde 
omtrent personeelsbeleid en algemene richtlijnen zoals die bij de 
uitgeversmaatschappij gelden.

 3



»Dn«
» Duitslandnieuws Ug » www.duitslandnieuws.nl «  

» Büro Berlin » Brunnenstraße 181 » 10119 Berlin » Duitsland «

7.3 De hoofdredacteur informeert de redactievergadering over de 
verdeling en de hoogte van de te onderscheiden posten van het 
redactiebudget, alsmede over wijzigingen in het redactiebudget.

Art 8 Geschillen

8.1 Bij geschillen, direct samenhangend met de bepalingen met 
het redactiestatuut wordt door de uitgever, hoofdredactie en 
redactie een commissie van wijzen samengesteld bestaande uit 
drie personen. De voordracht geschied op voorwaarde van 
unanimiteit. Na het schriftelijk voorleggen van de casus is de 
uitspraak bindend.

 
Art 9 Slotbepaling 

9.1 Dit statuut maakt automatisch deel uit van de 
arbeidsovereenkomst die tussen de directeur-uitgever en de 
individuele leden van de redactie is gesloten. 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