VZW DABRO – De Alternatieve Brugse Radio Omroep
Emile Bethuynelaan 7, 8200 Sint-Michiels Brugge
Ondernemingsnummer 0425.651.836

Redactiestatuut
1. Het redactiestatuut heeft specifiek tot doel een omgeving te scheppen waarbinnen de
journalisten professioneel en met eerbied voor de deontologische code , hun taak kunnen
uitoefenen met de gangbare waarborgen voor het redactioneel onafhankelijk opereren van
commerciële, politieke, particuliere en groepsbelangen.
2. De redactie maakt en levert in eerste instantie en hoofdzakelijk nieuwsberichtgeving voor de
uitzendingen en website van Radio Exclusief Brugge 102,7 FM. Deze wordt geëxploiteerd
door de VZW DABRO, De Alternatieve Brugse Radio Omroep met maatschappelijke zetel
Emile Bethuynelaan 7 te 8200 Sint-Michiels Brugge.
3. De redactie neemt de naam @Exclusiefnieuws aan en opereert van op het adres Emile
Bethuynelaan 7 te 8200 Sint-Michiels Brugge.
4. Als hoofdredacteur werd de heer Erik Clyncke, leerkracht en geboren te Brugge op 1 maart
1965 aangeduid.
5. De hoofdredacteur is deontologisch verantwoordelijk voor zijn redactie. De hoofdredacteur
is de persoon die garant moet staan voor de onafhankelijkheid van de redactie tegenover de
buitenwereld. Hij moet zorgen dat de redactionele inhoud niet wordt beïnvloed door andere
(politieke, commerciële) invloeden.
6. Alle aangeleverde berichtgeving wordt door de hoofdredacteur gecontroleerd op echtheid en
objectiviteit, alvorens die worden uitgezonden of gepubliceerd op de website.
7. Ieder redactiemedewerker of journalist verbindt er zich toe te waken over de objectiviteit en
echtheid van het aangeleverde bericht. Hij zal er dus naar streven zijn eigen mening of
artikels gebaseerd op roddels en loze flodders achterwege te laten. Tevens zal hij er over
waken geen politieke voorkeur of motieven een rol te laten spelen.

8. Elke vorm van interne en externe druk wordt, onder toezicht en verantwoordelijkheid van
de hoofdredacteur, geweerd en zo hij zich voordoet, wordt zoveel mogelijk bewijsmateriaal
verzameld. De journalist brengt de hoofdredacteur onmiddellijk op de hoogte als hij druk
ondervindt, van welke aard ook, om de berichtgeving te beïnvloeden.
9. De journalist kan niet gedwongen worden een handeling te verrichten of informatie te
verspreiden die in tegenspraak is met de realiteit van de feiten.
10. De journalist kan niet gedwongen worden een daad te stellen die ingaat tegen zijn diepste
professionele overtuiging.
11. De journalist kan - indien de geheimhouding van de bronnen afgesproken is –
overeenkomstig de wet tot de bescherming van de journalistieke bronnen niet gedwongen
worden zijn bronnen prijs te geven.
12. De redactie verbindt er zich toe een gevraagde rechtzetting van een gepubliceerd artikel
steeds in overweging te nemen, mits de correctheid en geloofwaardigheid van deze
rechtzetting.
13. Als redactiemedewerker of journalist kan in principe iedereen worden toegelaten, mits een
voorafgaande screening en toelating van de hoofdredacteur.
14. De redactie neemt hem het voorrecht dat alle gepubliceerde artikels of foto's kunnen door
verkocht worden aan derden. Met dien verstandhouding dat de auteur een deel van de
opgebrachte winst kan opeisen. Dit zal steeds in onderling overleg op voorhand besproken
worden en schriftelijk worden vastgelegd.
15. De redactie bestaat uit sprekend, schrijvende en fotograferende pers.
16. De redactie is bereikbaar via exclusiefnieuws@gmail.com of exclusief@hotmail.com.
Telefonisch op het nummer 0475 23 96 85 of het adres Emile Bethuynelaan 7 te 8200 SintMichiels Brugge.

