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Redactiestatuut KRO-NCRV  
 
Inleiding  
KRO-NCRV onderschrijft de kernwaarden van het beleid ten aanzien van de publieke 
omroep, te weten: non-commercialiteit, pluriformiteit en onafhankelijkheid van commerciële 
en overheidsinvloeden. In het verlengde hiervan schrijft artikel 2.88 lid 1 Mediawet 2008 voor 
dat KRO-NCRV vorm en inhoud van het door haar verzorgde Media-aanbod bepaalt en zij 
daarvoor verantwoordelijk is. 
 
Daarnaast schrijft artikel 2.88 lid 2 en 3 Mediawet 2008 voor dat publieke media-instellingen 
in overeenstemming met hun werknemers die belast zijn met de verzorging en samenstelling 
van het Media-aanbod, een Redactiestatuut tot stand te brengen waarin de journalistieke 
rechten en plichten van werknemers zijn neergelegd, waaronder in elk geval:  

a. Waarborgen dat normen inzake journalistieke deontologie worden gehanteerd, en  
b. Waarborgen voor redactionele onafhankelijkheid ten opzichte van adverteerders, 

sponsors en anderen die bijdragen hebben verstrekt aan de totstandkoming van 
Media-aanbod.  

 
Dit Redactiestatuut is conform de Mediawet 2008, de collectieve arbeidsovereenkomst 
omroeppersoneel (cao) en op grondslag van de statuten (artikel 17, lid 3 onder n) door de 
Statutaire Directie van KRO-NCRV vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van het 
Redactiestatuut van 17 november 2014, na overleg met de Hoofdredacteur Journalistiek en 
met instemming van de Ondernemingsraad, waardoor dit Redactiestatuut in 
overeenstemming met de werknemers is vastgesteld.  
 
Artikel 1 - Doel  
 
1.1  
In het Redactiestatuut zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, rechten en plichten 
van Medewerkers en andere organen van KRO-NCRV bij het tot stand brengen van Media-
aanbod vastgelegd. Ook zijn hierin (in artikel 3) de uitgangspunten neergelegd waarmee 
KRO-NCRV Media-aanbod maakt en beoordeelt, en wordt melding gemaakt van de 
toepasselijke kaders ten aanzien van (merk/marketing) strategie, programmatisch, financiën, 
faciliteiten en personele bezetting.  
Binnen genoemde kaders beoogt dit Redactiestatuut verder de redactionele 
onafhankelijkheid, vakkundigheid en daarmee verband houdende medezeggenschap van de 
Medewerkers ten volle te waarborgen. Dit Redactiestatuut bevat in elk geval de waarborg dat 
de normen inzake journalistieke beroepsethiek en kwaliteit worden nageleefd, alsmede 
waarborgen voor redactionele onafhankelijkheid ten opzichte van sponsors, co-financiers en 
anderen die bijdragen hebben verstrekt voor de totstandkoming van Media-aanbod. Verder 
bepaalt dit Redactiestatuut dat er een onafhankelijke Redactieraad met adviesbevoegdheid 
zal worden ingesteld en bevat dit Redactiestatuut een regeling voor geschillen en 
gewetensbezwaren, zodat voor Medewerkers duidelijk is welke stappen gezet worden als er 
onenigheid ontstaat. Tevens regelt het Redactiestatuut dat de Redactieraad met enige 
regelmaat overleg voert met de Directie en de Ondernemingsraad.  
 
1.2  
Dit Redactiestatuut is van toepassing op alle Medewerkers van KRO-NCRV als bedoeld in 
artikel 2 onder b van dit Redactiestatuut.  
 
1.3  
De rechten en plichten van Medewerkers, zoals neergelegd in dit Redactiestatuut zijn bij 
strijdigheid ondergeschikt aan de wet- en regelgeving of andere procedures en regelingen, 



2 
 

waaraan KRO-NCRV is onderworpen. Ook maakt het Redactiestatuut geen inbreuk op de 
Statuten van KRO-NCRV.  
 
 
Artikel 2 - Definities  
 
a. KRO-NCRV: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KRO-NCRV.  
b. Medewerkers: alle medewerkers werkzaam op basis van een arbeids- of 
opdrachtovereenkomst met KRO-NCRV die binnen de vooraf vastgestelde 
(programmatische en financiële) kaders direct of indirect zijn belast met de totstandkoming 
van Media-aanbod, waaronder ook vallen: de Hoofdredacteur Journalistiek, Managers 
Media-afdelingen, Producenten, Productiemanagers, Eindredacteuren, Teamleiders en 
Redactiemedewerkers.  
c. Redactiemedewerker: Medewerkers die onder leiding van een Eindredacteur of 
Teamleider vallen en binnen de vooraf vastgestelde (programmatische en financiële) kaders 
programmatisch en redactioneel inhoudelijk betrokken zijn bij de totstandkoming en 
openbaarmaking van het Media-aanbod dat onder de eindverantwoordelijkheid van KRO-
NCRV tot stand komt.  
d. Eindredacteur: Medewerker die verantwoordelijk is voor o.a. de inhoud en de vorm van 
het onder haar verantwoordelijkheid vallende Media-aanbod. Zij heeft de leiding over de 
redactie en maakt daarvan deel uit.1  
e. Teamleider: Stuurt de activiteiten van het team aan en draagt zorg voor de realisatie van 
de doelstellingen van het team. Zij heeft de leiding over het team en maakt daar deel vanuit.  
f. Producenten: Medewerker die verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van titels van 
KRO-NCRV vallend onder een specifiek genre en daarbij behorende projecten op lange 
termijn. Zij geeft leiding aan de, bij het specifieke genre betrokken, eindredacteuren en 
productieleiders. 
g. Hoofdredacteur Journalistiek: Mediafunctionaris vallend onder de Statutaire Directie.  
h. Managers Media-afdelingen, te weten de Creatief Producent, Manager Digitaal & 
Marketing, Manager Video & Online Producties, Manager Audio & Podcast Producties 
en Manager Drama: Leidinggevenden van media-afdelingen. Hierna aangeduid als 
“Mediamanagers”.   
i. Statutaire Directie: orgaan dat belast is met het besturen en vertegenwoordigen van 
KRO-NCRV. In dit Redactiestatuut wordt de Statutaire Directie verder kortheidshalve 
aangeduid als “Directie”.  
j. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van KRO-NCRV is belast met het toezicht op 
de Directie.  
k. Ledenraad: de Ledenraad is het hoogste orgaan van KRO-NCRV.  
l. Redactieraad: Het adviesorgaan als beschreven in artikel 8 van dit Redactiestatuut.  
m. Ondernemingsraad: De door de Directie ten behoeve van het overleg met en de 
vertegenwoordiging van de bij KRO-NCRV werkzame personen, ingestelde 
ondernemingsraad.  
n. Media-aanbod: één of meer elektronische producten met beeld- of geluidsinhoud die 
bestemd zijn voor afname door het algemene publiek of een deel daarvan.  
o. Redactiestatuut: dit Redactiestatuut.  
p. Reglement: het Reglement waarin de Redactieraad de samenstelling, benoeming en 
werkwijze van de Redactieraad beschrijft. 
 
Artikel 3 – Uitgangspunten bij het maken van Media-aanbod  
 
Identiteit en missie  
De identiteit, missie en het doel van KRO-NCRV liggen vast in de doelstelling van KRO-
NCRV zoals geformuleerd in artikel 2 van de statuten. De identiteit en missie, alsmede het 

 
1 Daar waar zij/haar staat, kan ook hij/zijn, hen/hun (etc.) worden gelezen. 
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beleid ten aanzien van het Media-aanbod van KRO-NCRV worden nader beschreven in het 
Meerjaren Strategisch Beleidsplan en de daarop gebaseerde jaarlijkse beleidsplannen van 
KRO-NCRV. Elke Medewerker stelt zich op de hoogte van de identiteit, missie en 
doelstellingen van KRO-NCRV zoals omschreven in de statuten van KRO-NCRV en in voor 
Medewerkers kenbare beleidsplannen en onderschrijft de hierin genoemde uitgangspunten 
die van toepassing zijn bij het maken en verspreiden van Media-aanbod.  
De hierboven genoemde statuten en het Meerjaren Strategisch Beleidsplan KRO-NCRV 
2022 – 2026 zijn te vinden op intranet, dan wel op te vragen bij de direct leidinggevende.  
 
Controle & zeggenschap over de inhoud  
KRO-NCRV behoudt conform artikel 2.88 lid 1 Mediawet 2008 de volledige controle en 
zeggenschap, dat wil zeggen de eindredactie, over de inhoud van het Media-aanbod.  
 
Onafhankelijk, evenwichtig en betrouwbaar Media-aanbod  
Het Media-aanbod van KRO-NCRV is onafhankelijk en betrouwbaar. Medewerkers nemen 
kennis van- en committeren zich aan de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek2 en aan 
de Journalistieke Code NPO3 die, ook bij niet journalistiek Media-aanbod, een goed handvat 
kan bieden voor evenwichtig en betrouwbaar Media-aanbod. Meer in het bijzonder geldt dat 
Medewerkers altijd werken volgens journalistieke beginselen van redactionele 
onafhankelijkheid, evenwichtigheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, 
analyse en opinie.  
  
Bijdragen van derden  
Medewerkers dienen zich op de hoogte te stellen van de Mediawet en aanverwante 
regelgeving en het beleid van KRO-NCRV op het terrein van sponsoring, cofinanciering, 
bruikleen en bijdragen van ondergeschikte betekenis die verstrekt worden ten behoeve van 
de totstandkoming of aankoop van Media-aanbod. Genoemd beleid is neergelegd in 
(hoofdstuk III van) de Gedragscode KRO-NCRV en in de Procedure Sponsoring en 
Cofinanciering KRO-NCRV. Die regelingen zijn te vinden op het Intranet van KRO-NCRV.  
Externe financiers kunnen nooit enige invloed uitoefenen op de inhoud van het Media-
aanbod. Het maken van afspraken en de onderhandelingen over bijdragen van 
Cofinanciering en/of Commerciële financiering (sponsoring) geschiedt nimmer door 
programmatisch en redactioneel inhoudelijk werkzame Redactiemedewerkers van het 
desbetreffende Media-aanbod, maar uitsluitend en alleen door productionele medewerkers 
(producers en/of (productie-)managers). De Directie beslist over iedere vorm van 
cofinanciering of sponsoring. Er wordt altijd gebruik gemaakt van standaardcontracten, welke 
dienen te worden ondertekend door de Directie. Dit is eveneens het geval indien de bijdrage 
wordt bedongen door de buitenproducent. Alle contractuele afspraken omtrent 
Cofinanciering en/of Commerciële financiering dienen voorafgaand aan eerste 
openbaarmaking aan de Raad van Bestuur NPO te worden voorgelegd.  
 
Integriteit  
Medewerkers nemen kennis van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 en de 
Gedragscode KRO-NCRV. Deze regelingen vormen een integraal onderdeel van dit 
Redactiestatuut en zijn beiden te vinden op het Intranet van KRO-NCRV. De onderwerpen 
die daarin aan de orde komen zijn onder meer:  
• Financiële belangen en Belangenverstrengeling  
• Inkoop en aanbesteding  
• Nevenfuncties  
• Omgaan met vertrouwelijke informatie  
• Aannemen en geven van geschenken, uitnodigingen en andere voordelen  
• Uitgaven, kostendeclaraties en gebruik van creditcards  

 
2 https://www.rvdj.nl/leidraad 
3 https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten/journalistieke-code-npo 
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• Gebruik van voorzieningen van omroepen en buitenlandse reizen  
 
Artikel 4 - Beleidsbepaling KRO-NCRV  
 
4.1  
KRO-NCRV kent een Ledenraad, een Raad van Toezicht en een Statutaire Directie.  
 
4.2  
De hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot het Media-aanbod worden beschreven in het 
Meerjaren Strategisch Beleidsplan. Dit wordt elke vijf jaar door de Directie opgesteld. De 
Ledenraad stelt, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, het Meerjaren Strategisch 
Beleidsplan vast.  
 
4.3  
De Directie stelt jaarlijks een Operationeel Beleidsplan op dat na goedkeuring door de Raad 
van Toezicht door de Directie wordt vastgesteld. In het Operationele Beleidsplan wordt in 
hoofdlijnen beschreven hoe in het betreffende kalenderjaar zal worden bijgedragen aan het 
realiseren van de doelstellingen in het Meerjaren Strategisch Beleidsplan.  
 
4.4  
De dagelijkse leiding van KRO-NCRV berust bij de Directie. De Directie is verantwoordelijk 
voor de bestuurstaken hem opgelegd in artikel 17 van de statuten en is voor de uitvoering 
daarvan verantwoording verschuldigd aan de Ledenraad.  
 
4.5  
De Mediadirecteur geeft het Mediabeleid van KRO-NCRV vorm en is als collegiaal 
bestuurder inhoudelijk en financieel eindverantwoordelijk voor de gehele Media-operatie. Zij 
voert hiertoe overleg met de Algemeen Directeur.  
 
4.6  
Alvorens over te gaan tot ingrijpende wijzigingen in (de uitgangspunten van) het Mediabeleid 
hoort de Directie de Ondernemingsraad die in deze de Medewerkers van KRO-NCRV 
vertegenwoordigt.  
 
4.7  
Door de Mediadirecteur zijn aan de volgende functionarissen de daarbij genoemde taken 
(direct of indirect) gedelegeerd. Zij zijn – behalve de Producenten en 
Eindredacteuren/Teamleiders – voor de uitvoering van hun taken verantwoording 
verschuldigd aan de Mediadirecteur.  
 
Creatief Producent  
Is o.a. belast met de ontwikkeling van het creatieve beleid binnen de strategische kaders, 
formatontwikkeling, samenwerking met buitenproducenten en het “verkopen” van ideeën 
voor Media-aanbod (intern en extern). Stuurt de eindredacteuren aan die zich bezig houden 
met formatontwikkeling en samenwerking met buitenproducenten. 
 
Hoofdredacteur Journalistiek 
De Hoofdredacteur Journalistiek levert een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming en 
ontwikkeling van het programma-inhoudelijke (journalistieke) beleid. Zij initieert, ontwikkelt, 
implementeert en bewaakt mede het te voeren (cross-mediale) programma- en mediabeleid 
voor de journalistieke producties in nauw overleg met de Mediamanagers en Directie.   
 
Manager Digitaal & Marketing  
Is verantwoordelijk voor de technologische, digitale en centrale datastrategie, 
marketingbeleid en de online content hub van KRO-NCRV. Deze manager zorgt ervoor dat 
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deze strategieën aansluiten bij de ontwikkeling in de organisatie en inspireert de organisatie 
op technologisch en digitaal gebied.  
 
Managers Video & Online en Audio & Podcasts Producties  
Zijn binnen de door de Directie vastgestelde kaders ten aanzien van (merk/marketing) 
strategie, programmatisch, financiën, faciliteiten en personele bezetting (gedelegeerd) 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de onder hen vallende mediaproducties. Daarbij 
werken zij samen met de Creatief Producent en de Hoofdredacteur Journalistiek.  
 
Producenten Levensbeschouwing en Jeugd 
De Producent Levensbeschouwing is binnen de strategische kaders verantwoordelijk voor 
het aanbod van de levensbeschouwelijke programmering en projecten op lange termijn en 
de samenwerking met externe organisaties op het gebied van levensbeschouwing. De 
Producent Jeugd is verantwoordelijk voor het realiseren en (door)ontwikkelen van 
inhoudelijke lineaire en online jeugdcontent. Producenten geven hiërarchisch en functioneel 
leiding aan de, bij het specifieke genre betrokken, eindredacteuren en productieleiders. De 
Producenten vallen hiërarchisch onder de Manager Video & Online Producties. 
 
Eindredacteuren/Teamleiders  
Onder de Mediamanagers vallen de (overige) Eindredacteuren en Teamleiders. Zij hebben 
de dagelijkse leiding over een of meer teams en zijn binnen de door de Directie vastgestelde 
kaders ten aanzien van (merk/marketing) strategie, programmatisch, financiën, faciliteiten en 
personele bezetting, integraal verantwoordelijk voor het onder hen ressorterende Media-
aanbod. Zij zijn voor de uitvoering van hun taken verantwoording verschuldigd aan hun 
Mediamanager.  
 
Manager Drama  
Geeft binnen de strategische kaders vorm aan het dramabeleid en is verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling en productie van KRO-NCRV dramaproducties.  
 
Artikel 5 - Overlegstructuur KRO-NCRV  
 
5.1  
De Directie voert periodiek overleg in het Directie Team overleg.  
 
5.2  
Naast de bilaterale overleggen door de Mediadirecteur met de Mediamanagers en 
Hoofdredacteur Journalistiek, en door de Algemeen Directeur met de Stafhoofden, vinden 
onder leiding van één of beide leden van de Directie periodiek Managementteam overleggen 
plaats in diverse samenstellingen.  
 
5.3  
De Mediamanagers voeren, waar van toepassing, samen met de Hoofdredacteur 
Journalistiek of de betreffende Producent, periodiek overleg met hun Eindredacteuren en/of 
Teamleiders. Daarnaast voeren zij zelf of via hun Eindredacteuren en Teamleiders, periodiek 
overleg met hun Redactiemedewerkers.  
Daarin worden de Eindredacteuren/Teamleiders/Redactiemedewerkers op de hoogte gesteld 
van de uitgangspunten en doelstellingen van KRO-NCRV, de kaders ten aanzien van 
(merk/marketing) strategie, programmatisch, financiën, faciliteiten en personele bezetting 
waaraan het Media-aanbod moet voldoen (in het algemeen alsook ten aanzien van 
specifieke titels) en van alle overige informatie die van belang is voor 
Eindredacteuren/Teamleiders/Redactiemedewerkers om verantwoordelijkheid te kunnen 
dragen voor het Media-aanbod waar zij bij betrokken zijn.  
Daarnaast zijn deze overleggen bedoeld om de voortgang van de uitvoering van de 
verschillende taken te bespreken, Media-aanbod te evalueren en om ontwikkelingen en 
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overige relevante zaken te delen waarvan het van belang is dat de betrokken 
Mediamanager/Producent/Eindredacteur/Teamleider, Hoofdredacteur Journalistiek en/of 
Redactiemedewerkers daar, gelet op hun verantwoordelijkheid, (tijdig) kennis van krijgt.  
 
Artikel 6 – Rechten en plichten van Medewerkers  
 
6.1  
Naast de in artikel 3 van dit Redactiestatuut genoemde wet- en regelgeving en het daarin 
genoemde beleid van KRO-NCRV, stellen Medewerkers zich ook op de hoogte van de 
Mediawet en aanverwante regelgeving waaraan KRO-NCRV zich dient te houden op het 
gebied van nevenactiviteiten, reclame en dienstbaarheid.  
Dit is te vinden op intranet, dan wel op te vragen bij de direct leidinggevende. 
 
6.2  
Medewerkers zijn binnen de kader van dit Redactiestatuut onafhankelijk bij de ontwikkeling 
van voorstellen en het maken van Media-aanbod mits dit gebeurt met inachtneming van de 
vastgestelde kaders ten aanzien van (merk/marketing) strategie, programmatisch, financiën, 
faciliteiten en personele bezetting. 
 
6.3  
Elke Medewerker is over de uitvoering van haar werkzaamheden verantwoording 
verschuldigd aan haar leidinggevende. Een Medewerker overlegt met haar leidinggevende 
als zij twijfelt of (1) de aanvaarding van een bijdrage van een derde partij of (2) een 
samenwerking met een derde partij of (3) de resultaten uit haar werkzaamheden of die van 
Medewerkers die onder haar leiding staan of Media-aanbod dat geproduceerd wordt door 
een buitenproducent, in strijd zijn met wet- of regelgeving, de statuten van KRO-NCRV of 
met de in dit Redactiestatuut bedoelde uitgangspunten (artikel 3) of met de gestelde kaders 
ten aanzien van (merk/marketing) strategie, programmatisch, financiën, faciliteiten en 
personele bezetting waaraan het Media-aanbod moet voldoen of als het om andere redenen 
verstandig is de leidinggevende te informeren. Daarbij valt o.a. te denken aan twijfels van 
een Medewerker over: mogelijke reputatieschade van KRO-NCRV, de onafhankelijkheid van 
KRO-NCRV of over een mogelijke aansprakelijkheidsstelling van KRO-NCRV.  
 
Artikel 7 - Besluiten tot wijzigen, intrekken en herhalen Media-aanbod en nakoming 
van geoorloofd tot stand gebrachte afspraken bronnen en/of in programmaonderdelen 
voorkomende personen  
 
7.1  
Een Eindredacteur/Teamleider kan binnen de grenzen van artikel 7.8 na overleg met de 
betrokken Redactiemedewerker (of Redactiemedewerkers) – voor zover het moment van 
uitzending of andersoortige openbaarmaking dit toelaat – het (mede) door de 
Redactiemedewerker tot stand gebrachte Media-aanbod ingrijpend (laten) wijzigen. Als de 
wijzigingen ingrijpend zijn en de betrokken Redactiemedewerker het met deze wijziging(en) 
niet eens is, heeft zij het recht in overleg te treden met de Mediamanager en, waar van 
toepassing, de Hoofdredacteur Journalistiek. De Mediamanager kan besluiten het (mede) 
door de Redactiemedewerker tot stand gebrachte Media-aanbod na wijziging, toch uit te 
zenden of anderszins openbaar te maken. De Redactiemedewerker heeft in dat geval het 
recht te eisen dat dit gebeurt zonder haar naamsvermelding.  
 
7.2  
Binnen de grenzen van artikel 7.8 kan Media-aanbod door de Eindredacteur/Teamleider 
worden geweigerd voor uitzending of andersoortige openbaarmaking. Als Media-aanbod nog 
niet voor uitzending of andersoortige openbaarmaking gereed is kan de verantwoordelijke 
Eindredacteur/Teamleider ook besluiten om de voorbereidingen voor de totstandkoming 
daarvan te stoppen. De betrokken Redactiemedewerker (of Redactiemedewerkers) zal 
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daarover door de Eindredacteur/Teamleider terstond worden geïnformeerd. Als de 
Redactiemedewerker het met deze beslissing niet eens is, heeft zij het recht in overleg te 
treden met de Mediamanager en, waar van toepassing, de Hoofdredacteur Journalistiek.  
 
7.3  
Betrokken Redactiemedewerkers zullen - voor zover de actualiteitswaarde dit toelaat - op de 
hoogte worden gesteld als KRO-NCRV overweegt om zelf of aan een derde partij 
toestemming te verlenen om, een of meer afleveringen van door KRO-NCRV vervaardigd en 
uitgezonden journalistiek Media-aanbod opnieuw openbaar te maken. Als een betrokken 
Redactiemedewerker het om principiële, journalistieke redenen oneens is met dit 
voornemen, heeft zij het recht in overleg te treden met de Mediamanager en de 
Hoofdredacteur Journalistiek.  
 
7.4  
Indien een Redactiemedewerker wegens ernstige gewetensbezwaren van haar opdracht 
wenst af te zien, meldt en bespreekt zij dit met haar Eindredacteur/Teamleider. Indien de 
Eindredacteur/Teamleider het bezwaar gegrond acht zal zij de Redactiemedewerker van 
haar opdracht ontheffen. Indien de Eindredacteur/Teamleider het  
bezwaar niet deelt, heeft de Redactiemedewerker het recht in overleg te treden met de 
Mediamanager en, waar van toepassing, de Hoofdredacteur Journalistiek.  
 
7.5  
Als een betrokken Redactiemedewerker vreest of constateert dat geoorloofd tot stand 
gekomen afspraken met bronnen en/of met in het Media-aanbod voorkomende personen, 
niet (geheel) worden nagekomen, dan meldt en bespreekt zij dit met haar 
Eindredacteur/Teamleider. Indien de Eindredacteur/Teamleider de zorg niet deelt en/of geen 
actie onderneemt, dan heeft de Redactiemedewerker het recht in overleg te treden met de 
Mediamanager en, waar van toepassing, de Hoofdredacteur Journalistiek.  
 
7.6  
Indien de in artikelen 7.1 t/m 7.5 bedoelde overleggen resulteren in een blijvend verschil van 
inzicht, dan heeft een Redactiemedewerker het recht zich te wenden tot de Directie. In zo’n 
geval kan de bij het geschil betrokken Medewerker en/of Directie aan de Redactieraad een 
advies vragen. Zie artikel 8.   
 
7.7  
De Directie heeft, gelet op zijn eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het 
mediabeleid, te allen tijde het recht om op eigen initiatief, na overleg met de betrokken 
Eindredacteur/Teamleider, Mediamanager en, waar van toepassing, Hoofdredacteur 
Journalistiek en op basis van een redelijke belangenafweging, wijzigingen aan te (laten) 
brengen in het Media-aanbod dan wel het Media-aanbod te weigeren voor uitzending of 
andersoortige openbaarmaking als zij van mening is dat dit in strijd is met de in dit 
Redactiestatuut genoemde identiteit, missie, doelstellingen, uitgangspunten (artikel 3) of de 
kaders ten aanzien van (merk/marketing) strategie, programmatisch, financiën, faciliteiten en 
personele bezetting waaraan het Media-aanbod moet voldoen. De Directie zal daarbij artikel 
7.8 en 7.9 in acht nemen.  
De Directie is altijd bevoegd om wijzigingen aan te brengen dan wel op een andere wijze in 
te grijpen in het Media-aanbod na overleg met betrokkenen, indien inbreuk wordt gemaakt op 
intellectuele eigendomsrechten van derden of als er sprake is van aantasting van de 
persoonlijke levenssfeer of indien (andere) wet- of regelgeving wordt overtreden.  
 
7.8  
Op de in dit artikel genoemde bevoegdheden tot ingrijpende wijziging of weigering van 
Media-aanbod, mag geen beroep worden gedaan om misstanden toe te dekken die 
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betrekking hebben op personen en/of organisaties waarmee KRO-NCRV een relatie 
onderhoudt.  
 
7.9 
Mocht de uitoefening van de in artikel 7.7 genoemde bevoegdheid van de Directie, al dan 
niet (mede) op basis van het bepaalde in artikel 7.8, leiden tot een (blijvend) verschil van 
inzicht met de Directie, dan zal de Directie de Redactieraad om advies vragen.  
 
Artikel 8 - Redactieraad  
 
8.1  
Er is een Redactieraad die bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven 
Medewerkers die bij KRO-NCRV werkzaam zijn op basis van een 
arbeidsovereenkomst.  
Er worden verkiezingen georganiseerd onder de medewerkers, die op grond van 
het Redactiestatuut deel kunnen nemen aan de Redactieraad. Hierbij worden vijf 
kiesgroepen onderscheiden waarvan vier op basis van genres.4 Medewerkers die 
niet voor specifieke genres werkzaam zijn5 zullen een aparte kiesgroep vormen. 
De kiesgroepen Journalistiek/Documentaire en Overige genres hebben beide 
recht op maximaal twee zetels; de overige kiesgroepen hebben recht op 
maximaal één zetel in de Redactieraad.  
Als na de verkiezingen uit een of meer kiesgroepen geen of minder dan het 
maximum aantal kandidaten naar voren komen en hierdoor het totaal aantal 
leden van de Redactieraad minder dan vijf bedraagt, dan zal de Redactieraad 
onderzoeken of er in die kiesgroep(en) belangstellenden zijn om de vacature(s) in 
te vullen. Voor zover dit in totaal niet meer dan zeven (kandidaat) leden oplevert 
en hierdoor het maximum aantal zetels per kiesgroep niet wordt overschreden, 
worden deze geacht te zijn verkozen. Als dit meer dan zeven (kandidaat) leden 
oplevert en hierdoor het maximum aantal zetels van een of meer kiesgroepen 
zou worden overschreden, dan zal in die kiesgroep(en) een nieuwe verkiezing 
worden gehouden.  
 
8.2  
De Redactieraad functioneert als adviesorgaan en adviseert gevraagd en ongevraagd de 
Directie over het Media-aanbod dat KRO-NCRV verzorgt, voor zover het gaat om een zo 
groot mogelijke onafhankelijkheid van de redactionele en programmatische 
beroepsuitoefening met inachtneming van de bepalingen van dit Redactiestatuut. Met 
inachtneming van de privacywetgeving legt de Redactieraad verantwoording af aan de 
(Redactie)Medewerkers.  
 
8.3  
De uitoefening van bevoegdheden door de Redactieraad laat de uitoefening van 
bevoegdheden door de Ondernemingsraad onverlet.  
 
8.4  
De Redactieraad kent een eigen reglement, waarin de samenstelling en wijze van 
benoeming is geregeld met in achtneming van artikel 8.1. Lidmaatschap van de 
Redactieraad staat open voor Redactiemedewerkers, Eindredacteuren/Teamleiders en 
Producenten, met uitzondering van leden van de Ondernemingsraad. Vacatures en 
benoemingen worden openbaar gemaakt.  

 
4 Journalistiek/Documentaire, Levensbeschouwing, Drama/Jeugd en Overige genres (te weten Cultuur 
– muziek en kunst/expressie –, Kennis & Educatie en Human Interest) 
5 Medewerkers van niet genre-specifieke afdelingen Formatontwikkeling, Aansturing 
Buitenproducenten en Digitaal & Marketing 
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8.5.  
De Redactieraad vergadert minimaal twee keer per jaar en zo vaak als hem goed dunkt. De 
Redactieraad kiest uit zijn midden een voorzitter. De Redactieraad regelt zelf zijn werkwijze.  
 
8.6  
De Directie overlegt, als de directie dit wenselijk vindt: samen met een of meer 
verantwoordelijken, tenminste twee keer per jaar samen met de Redactieraad over (de 
hoofdlijnen) van het mediabeleid van KRO-NCRV alsook over de externe (omroeppolitieke) 
ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor dat mediabeleid.  
 
8.7  
De Redactieraad overlegt tenminste twee keer per jaar met de Ondernemingsraad over haar 
werkzaamheden. Indien de Redactieraad voornemens is om ongevraagd een advies uit te 
brengen (artikel 8.2) of als zij om een advies wordt gevraagd (artikel 8.2 of 8.8) wordt de 
Ondernemingsraad hier door de Redactieraad over geïnformeerd.  
 
8.8  
Daarnaast kan aan de Redactieraad een advies gevraagd worden door de Directie en 
Medewerkers als er sprake is van een (blijvend) verschil van inzicht in de gevallen zoals 
omschreven in de artikelen 7.1 t/m 7.5 voor zover de adviesaanvraag betrekking heeft op de 
onafhankelijke redactionele en programmatische beroepsuitoefening binnen de kaders van 
dit Redactiestatuut.  
Als de Directie gebruik maakt van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 7.7 dan zal de 
Directie de Redactieraad om advies vragen voor zover dit betrekking heeft op de 
onafhankelijke redactionele en programmatische beroepsuitoefening.  
Indien een lid van de Redactieraad zelf betrokken is bij een aan de Redactieraad voorgelegd 
geschil onthoudt het zich van deelname aan de beraadslagingen over dat geschil.  
 
8.9 
Bij een voorgenomen benoeming en bij een voorgenomen ontslag van de Hoofdredacteur 
Journalistiek, voor zover die verband houdt met de redactionele en programmatische 
beroepsuitoefening door de Hoofdredacteur Journalistiek, zal door de Directie voorafgaand 
overleg gevoerd worden met de Redactieraad.  
  
8.10  
Bij de Redactieraad ter advisering voorgelegde kwesties hebben geen schorsende werking, 
tenzij partijen anders overeenkomen. Adviezen van de Redactieraad zijn richtinggevend en 
zwaarwegend. Dit zijn geen bindende adviezen. Indien een advies van de Redactieraad niet 
wordt overgenomen worden de redenen hiervoor schriftelijk aan de Redactieraad en overige 
betrokkene(n) gecommuniceerd.  
 
Artikel 9 - Slotbepaling  
 
9.1  
Het Redactiestatuut treedt in werking op 28 maart 2022 en is tot nader order van kracht.6  
 
9.2  
Wijziging van het Redactiestatuut vindt plaats na overleg met de Redactieraad en na 
instemming door de Ondernemingsraad. 
 

 
6 De directie heeft het Redactiestatuut op 28 maart 2022 vastgesteld na de instemming van de 
Ondernemingsraad op 17 maart 2022. 


