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INLEIDING 

Dit redactiestatuut beschrijft de missie van MUG en de verhouding tussen redactie en 
hoofdredactie en die tussen redactie en directie, c.q. het stichtingsbestuur in zijn rol van 
uitgever. Het redactiestatuut bevat afspraken waaraan partijen zich dienen te houden. Het 
redactiestatuut is een referentie voor redactie, hoofdredactie, stichtingsbestuur én lezers. Het is 
derhalve een openbaar stuk, door iedere lezer of anderszins belanghebbende op te vragen. 

Het redactiestatuut is verplichte kost voor iedere nieuwe redacteur en schrijvende vrijwilliger. Bij 
dit redactiestatuut hoort ook een organisatiestatuut (niet te verwarren met het stichtingsstatuut) 
geïntegreerd. Dat bevat regels voor de werkvloer en bepalingen die aanvullend zijn op het 
redactiestatuut zoals richtlijnen voor de advertentieverkoop. Ook het stijlboek maakt deel uit de 
het redactiestatuut, omdat vorm en inhoud niet los van elkaar kunnen worden gezien. Beide zijn 
in deze verkorte versie van het redactiestatuut niet opgenomen. 

Redacteuren, overige medewerkers en regelmatige losverband-schrijvers (vrijwilligers, 
freelancers, stagiaires) worden geacht het redactiestatuut te kennen en zich aan de gestelde 
regels te houden. 

Dit statuut volgt dat van 2008 op. Das was het eerste, door het bestuur van stichting BBU 
bekrachtigde redactiestatuut. Daarvoor kende MUG alleen een stijlboek. Dit actuele 
redactiestatuut geeft meer aandacht aan de positie van freelancers. Door de afbouw van het 
gesubsidieerd werk zal MUG de komende jaren steeds minder met een vaste redactie en meer 
met een redactie van freelancers en vrijwilligers werken. 

GESCHIEDENIS 

De eerste Amsterdamse MUG verscheen in oktober 1988, in navolging tot MUG Rotterdam en 
MUG Den Haag. MUG stond voor Maandblad van UitkeringsGerechtigden. MUG wordt 
uitgegeven door de in 1988 opgerichte stichting BBU (Bevordering van de Belangen van 
Uitkeringsgerechtigden). Kernactiviteit van BBU is het uitgeven van MUG en de aan het 
maandblad gekoppelde website. Stichting BBU is speciaal opgericht voor het uitbrengen, 
mogelijk maken en in standhouden van MUG Magazine. Het is haar enige bestaansrecht. 

 / 1 10

http://www.mugmagazine.nl


Uit de statuten van stichting BBU: 

• toepassing van elementaire democratische beginselen 

• onafhankelijk van enige formele ideologie of levensbeschouwing 

• eerbiediging van de waardigheid, mondigheid en autonomie van het individu 

De stichting stelt zich ten doel: 

• uitkeringsgerechtigden van alle categorieën te steunen in hun streven de eigen 
maatschappelijke positie, opgevat in de ruimste zin des woords, te verbeteren 

• hiertoe relevante informatie te verzamelen en te verspreiden en gerichte voor- en toelichting 
te geven ten aanzien van de mogelijkheden daartoe 

• mensen zonder werk de mogelijkheid te bieden om ervaring op te doen met desbetreffende 
werkzaamheden en vaardigheden 

De stichting tracht haar doel te bereiken met name door: 

• het uitgeven en verspreiden van een periodiek verschijnend blad ten behoeve van de in 
artikel 3 genoemde doelgroep dat de naam Maandblad van Uitkeringsgerechtigden (M.U.G.), 
editie Amsterdam zal dragen, of enige andere door het bestuur vast te stellen naam 

• het oprichten en in stand houden van een organisatie waarmee een hoogwaardige productie 
van het onder a. bedoelde blad kan worden gewaarborgd 

• het oprichten, in stand houden en exploiteren van bureau- en overige accommodatie 

In 2007 werd de titel M.U.G. veranderd in MUG Magazine. Het onderschrift ‘maandblad voor 
uitkeringsgerechtigden’ verdween. Reden was dat meer mensen dan in de beginjaren van MUG 
tot de minima hoorden, terwijl zij geen bijstandsuitkering hadden maar verdiensten uit loon, een 
zelfstandige onderneming, of een andere regeling dan bijstand (bijv. studiefinanciering, WAO, 
Wajong, WW, AOW/WIA, WIK etc.). Door diverse wetswijzigingen was de groep 
bijstandsgerechtigden bovendien uitgedund. 

De toevoeging ‘editie Amsterdam’ had geen betekenis aangezien MUG alleen nog in 
Amsterdam en omstreken verscheen. MUG Magazine kent vooralsnog één editie, met een 
bescheiden landelijke dekking via postabonnementen en de website. 

 / 2 10



1. HET REDACTIESTATUUT 
1.1 ONAFHANKELIJKHEID 
MUG Magazine is de kernactiviteit van stichting BBU maar is daarmee geen spreekbuis van de stichting. 
De stichting fungeert als niet-commerciële, ideële uitgeverij. Het bestuur van de stichting bewaakt de 
redactionele koers van MUG en de bedrijfsvoering en heeft deze taak aan een hoofdredactie en een 
directie gedelegeerd. 

Het redactiestatuut waarborgt de redactionele onafhankelijkheid van MUG als journalistiek medium t.o.v. 
belangen van de stichting. Het stichtingsbestuur erkent de redactionele onafhankelijkheid van MUG. De 
redactie kan zich te allen tijde beroepen op de Code van Bordeaux (beroepscode voor journalisten), het 
voor zover bij wet geregelde verschoningsrecht voor journalisten, de vrijheid van pers en meningsuiting 
en vanzelfsprekend op het redactiestatuut. Tegelijkertijd worden journalisten die voor MUG werken – in 
loondienst, gedetacheerd, als stagiair, freelancer of als vrijwilliger – geacht zich aan de beroepscode en 
dit redactiestatuut te houden. Onder het redactiestatuut vallen ook andere journalistieke uitingen onder 
beheer van stichting BBU (zoals www.mugweb.nl). 

Het karakter en de journalistieke koers van MUG Magazine zijn te omschrijven als ‘journalistiek met een 
maatschappelijke missie’. 

Bewaker van het redactiestatuut is de hoofdredacteur, eventueel bijgestaan door een of meer 
redactiechefs en een redactieraad (of de redactie). Stichting BBU ziet erop toe dat het redactiestatuut 
wordt nageleefd en spreekt de hoofdredacteur daar zo nodig op aan. Indien het bestuur van mening is 
dat het redactiestatuut niet wordt nageleefd roept het de hoofdredacteur ter verantwoording. Dit recht 
heeft ook de redactie, doch het is aan het bestuur om daarop actie te ondernemen. 

Een deel van het magazine bestaat uit advertenties en niet-redactionele bijdragen. Het niet-redactionele 
deel van MUG Magazine en andere aan het blad gerelateerde activiteiten zoals distributie en 
opmaakwerk voor derden vallen onder verantwoordelijkheid van de directeur/uitgever. 

1.2 STATUTAIRE REGELS EN AFSPRAKEN 

Art. 1 MUG als onafhankelijk journalistiek medium 

A. MUG is niet gebonden aan enige ideologie of levensovertuiging, noch aan enige politieke partij, 
instantie, organisatie of commercieel belang.  

B. De redactie zal iedere schijn van belangenverstrengeling vermijden. 

C. De redactie erkent de Code van Bordeaux (www.dejournalist/dossiers/journalistieke-codes/codevan-
bordeaux) als beroepscode en gedraagt zich naar die code door het toepassen van journalistieke 
regels als het plegen van hoor en wederhoor, het checken van feiten, het waar nodig vermelden van 
bronnen, het zich niet schuldig maken aan smaad, laster of discriminatie. 

D. Redacteuren melden eventuele nevenfunctie(s) en politieke activiteiten aan de leiding. Indien in 
redelijkheid mag worden verwacht dat een nevenfunctie of activiteit de schijn van 
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belangenverstrengeling oproept, kan de leiding tot een gepaste maatregel besluiten (bijvoorbeeld 
een verbod om over bepaalde onderwerpen te berichten). 

E. Redacteuren laten zich nooit door derden betalen, niet in geld en niet in natura, voor het schrijven van 
artikelen voor MUG. 

F. Redacteuren betalen geen vergoeding aan geïnterviewden. 

G. Redacteuren of externe schrijvers kunnen een artikel ter lezing/controle (inzage) aan een betrokkene 
(geïnterviewde of woordvoerder) voorleggen. Dit is geen automatisme; er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend. Daarbij gelden de volgende regels: alleen feitelijke onjuistheden worden 
gecorrigeerd; op elk ander verzoek hoeft de auteur niet in te gaan; correcties worden schriftelijk (per 
e-mail) doorgegeven en wel binnen een afgesproken termijn van ten hoogste twee werkdagen. 

H. Het ter inzage geven van kopij betekent niet dat derden autorisatierecht kunnen claimen; alleen de 
hoofd-/eindredactie bepaalt wat wordt gepubliceerd en wat niet. Een geïnterviewde kan vooraf 
(voordat het interview heeft plaatsgevonden en niet nadien) autorisatierecht eisen; het is aan de 
redacteur om in overleg met de hoofd-/eindredactie, in afwijking van de regel, al dan niet met deze 
eis in te stemmen na een duidelijke afweging van belangen. Zo'n instemming dient expliciet en 
schriftelijk (e-mail) door de redacteur te worden bevestigd met een afschrift aan de hoofd-/
eindredactie. 

Art. 2 MUG is onderscheidend van andere media 

A. Door het geven van aandacht aan individuen en groepen die economisch, sociaal of cultureel zwak 
staan. 

B. Door het bieden van een podium aan de onder a) genoemde individuen en groepen. 

C. MUG wil door het geven van relevante informatie (nieuws, achtergrond, service, entertainment en 
opinie) de onder a) genoemde individuen en groepen ondersteunen in hun emancipatie en hun 
gevoel voor eigenwaarde, en deelname aan de maatschappij bevorderen. 

D. Ongehinderd door politieke of ideologische dogma's wil MUG bijdragen aan een samenleving 
waarin ieder individu gelijke rechten geniet en kansen krijgt zich te ontplooien. 

E. MUG verklaart zich ‘kritisch solidair’ met de rechtstaat, de overheid, de democratie, de politiek en met 
maatschappelijke organisaties die het bovenstaande nastreven. 

F. MUG is kritisch jegens bewegingen die de gelijkwaardigheid van individuen in de weg staan. 

Art. 3 Inhoud 

A. Redacteuren en andere schrijvers voor MUG (freelancers, vrijwilligers, stagiaires, gastschrijvers) 
houden zich aan de journalistieke regels, de regels van fatsoen en de wet (geen smaad, geen oproep 
tot geweld, geen reproductie van vooroordelen, respect voor het privé-leven van individuen – ook 
wanneer het publieke personen betreft). 
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B. Redacteuren en andere schrijvers houden zich aan de formats, naar vorm en inhoud. Dat wil onder 
meer en nadrukkelijk zeggen: geen vermenging van feiten en persoonlijke meningen in artikelen die 
daarvoor niet zijn geoormerkt. Objectieve journalistiek bestaat niet: MUG heeft een kritische stijl, die 
de maatschappelijke betrokkenheid van MUG mag verraden. Dat dient uit de nieuwsselectie, uit de 
keuze van personen die aan het woord komen en uit de vraagstelling te blijken, niet uit het geven van 
persoonlijke meningen en analyses. Voor zover MUG opiniërend wil zijn, wordt dat duidelijk in stijl en 
opmaak aangegeven, in een passend format. 

C. MUG laat ook mensen aan het woord die door de reguliere media worden genegeerd of vooral als 
object worden behandeld zoals uitkeringsgerechtigden, dak- en thuislozen, gehandicapten, 
immigranten en hun nakomelingen, vluchtelingen en mensen zonder papieren. MUG bericht óók 
vanuit hun perspectief, het perspectief van de machtelozen. 

D. MUG laat die onderwerpen liggen die al voldoende in andere nieuwsmedia aan bod komen, tenzij 
die onderwerpen voor MUG belangwekkend zijn en/of om de MUG-aanpak vragen: MUG is geen 
dagblad en volgt derhalve ook niet de waan van de dagelijkse actualiteit maar is voor veel lezers wel 
de enige journalistieke bron voor bijvoorbeeld nieuws op het gebied van sociale regelgeving, sociale 
huisvesting, stedelijke vernieuwing, werk en inkomen etc. 

E. Cultuur neemt bij MUG een belangrijke plaats in. Ook voor cultuur geldt dat de onderwerpen bij 
voorkeur niet al door andere media zijn uitgekauwd en dat de besproken evenementen ook voor 
minima toegankelijk zijn. MUG heeft extra aandacht voor kunst in de periferie: alternatieve kunst, 
straatkunst, maatschappelijk geëngageerde kunst, verrichtingen van starters, voorhoedekunst. 

Art. 4 Stijl 

A. Ook voor stijl geldt dat de redactie zich aan de gangbare journalistieke formats houdt, zoals die voor 
pagina's, rubrieken, series, dossiers etc. zijn vastgesteld. Nieuwsartikelen worden oprolbaar 
geschreven. Nieuwsartikelen beginnen met het bekende rijtje ‘wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom, 
waartoe’. Nieuwsartikelen, uitgezonderd zogenaamde kortjes, beginnen met een lead. In interviews 
komt de geïnterviewde aan het woord en komt de interviewer zo weinig mogelijk aan het woord. Een 
interview geeft direct - in kop, onderkop/chapeau, streamers en zo nodig in de eerste alinea - prijs wat 
de aanleiding tot het interview is: de relevantie. Hetzelfde geldt voor portretten. Portretten 
onderscheiden zich van interviews door het schetsen van de persoon achter de geportretteerde. Een 
portret kan ook over een organisatie, een instelling, een zaak gaan. Een reportage voert de lezer mee 
naar andere plekken of tijden. In een MUG-reportage komen altijd mensen aan het woord, bij hoge 
uitzondering alleen de verslaggever. 

B. MUG richt zich op een breed lezerspubliek, niet gedefinieerd naar opleiding of status. Dat vereist een 
toegankelijke schrijfstijl, waarin wel een zekere voorkennis mag worden verondersteld (algemene 
maatschappelijke ontwikkeling) maar niet mag worden uitgegaan van een brede en diepgaande 
maatschappelijke kennis. Uitleg van termen en afkortingen als DWI, aow, wik, i/d is altijd geboden, net 
als een bondige, heldere toelichting op bestuurlijke verhoudingen, structuren, wetten etc.  
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C. Onder een toegankelijke schrijfstijl wordt ook verstaan dat al te lange, ingewikkelde zinnen worden 
vermeden, evenals een al te ingewikkelde woordkeuze. MUG moet ook leesbaar zijn voor lezers met 
minder dan havo/vwo als vooropleiding. 

D. MUG stelt zich als taak complexe materie (zoals sociale regelgeving en uitvoering) voor lezers zo 
duidelijk mogelijk te maken, zonder in simplificaties te vervallen die de waarheid geweld aan doen. 
Daarbij hoort dat ambtelijk taalgebruik en ander jargon wordt vermeden of op z'n minst uitgelegd. 

E. MUG hanteert een stijlboek; journalisten houden zich aan dat stijlboek. De eindredactie is 
verantwoordelijkheid voor het naleven van dit artikel. 

Art. 5 Citeren versus plagiëren 

A. Citaten worden als zodanig gemarkeerd, met dubbele aanhalingstekens als het door de redacteur 
opgetekende citaten betreft en met enkele aanhalingstekens als het citaten uit bestaande teksten 
betreft zoals persberichten, boeken, artikelen in andere media etc. In dat laatste geval vindt altijd 
bronvermelding plaats, tenzij het om kennis gaat die als algemeen bekend mag worden 
verondersteld. 

B. Het uit andere bronnen citeren zonder bronvermelding heet plagiaat. Plagiaat kan grond zijn voor 
ontslag op staande voet. 

C. Internet biedt de mogelijkheid om snel informatie te vinden en via de functies copy and paste snel in 
een eigen artikel te verwerken. Het copy/pasten van internet zonder inachtneming van voorgaande 
regels staat gelijk aan plagiaat; zie ook het volgende lid: 

D. Andere media, inclusief internet, kunnen als nieuwsbron dienen. Indien het om nieuws (of feiten, 
achtergrondinformatie etc.) gaat dat openbaar is, en niet het product van wetenschappelijke of 
journalistieke bevinding, kan dat nieuws zonder vermelding van het 'bronmedium' worden 
overgenomen, mits gecheckt. Het gaat hierbij in z'n algemeenheid om berichten die zijn 
gedestilleerd uit persberichten of publieke bekendmakingen, van bijvoorbeeld de overheid. Bij het 
op deze wijze overnemen van nieuws moet kunnen worden aangetoond dat het om publiek nieuws 
gaat, bijvoorbeeld door het – zo nodig achteraf, doch bij voorkeur vooraf – opvragen van het 
betreffende persbericht of printen van de betreffende openbare website. In het algemeen moet de 
oorspronkelijke bron (bijvoorbeeld ministerie) worden vermeld. 

Art. 6 Bronnen 

A. Anonieme bronnen worden alleen dan gebruikt indien de bron (reputatie)schade kan ondervinden 
door het bekend worden van zijn naam. Het gaat daarbij om informatie waarvan het publicatiebelang 
duidelijk is en informatie die gecontroleerd kan worden. Naam en contactgegevens van de bron 
dienen bij de hoofdredactie bekend te zijn. 

B. Voor het gebruik van anonieme bronnen, al dan niet met gebruik making van een gefingeerde naam, 
moet altijd toestemming vooraf worden gevraagd aan de hoofdredacteur of diens plaatsvervanger. 
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C. Het gebruik van anonieme bronnen en gefingeerde namen moet altijd onderaan het artikel worden 
toegelicht. 

Art. 7 Productie en copyright 

A. De redactie vergadert tenminste twee keer per maand. 

B. Artikelen kunnen worden uitbesteed aan freelancers, vrijwilligers of andere gastschrijvers, doch 
wanneer dit tegen een financiële vergoeding gaat nooit zonder toestemming vooraf van de 
hoofdredactie. 

C. Foto's worden in beginsel gemaakt door vaste fotografen, al dan niet tegen een afgesproken 
vergoeding; van deze regel kan in overleg met de hoofdredactie of diens plaatsvervanger worden 
afgeweken, bij voorkeur op aangeven van de fotoredacteur en in beginsel vooral t.b.v. de website. 

D. Deadlines zijn bindende afspraken tussen werknemer en werkgever (MUG) of tussen freelancer/
vrijwilliger (opdrachtnemer) en opdrachtgever (MUG); het niet nakomen van deadlines kan reden zijn 
om artikelen niet te plaatsen (en niet af te nemen) c.q. reden zijn voor ontslag of ontbinding van de 
freelance- of vrijwilligersrelatie. Het niet kunnen halen van een deadline om legitieme reden wordt 
altijd tijdig met de eindredactie of de redactiecoördinator/redactiechef besproken. 

E. De eindredactie is gerechtigd wijzigingen in een artikel aan te brengen, een artikel in te korten of aan 
te vullen en zo nodig zelfs volledig te herschrijven op basis van door de oorspronkelijke auteur 
aangeleverde informatie. De eindredactie zal dit zo mogelijk in overleg doen met de auteur, tenzij de 
productie dit niet toestaat en/of de auteur niet binnen een voor de eindredactie redelijke termijn kan 
worden bereikt. De eindredactie respecteert afspraken inzake 'inzage' en 'autorisatie', doch houdt te 
allen tijde de eindredactie onder eindverantwoordelijkheid van de hoofdredacteur, die hij in geval 
van twijfel raadpleegt. 

F. De eindredactie schrijft in beginsel koppen, onderkoppen, intro's, streamers etc.; de auteur doet 
suggesties voor koppen, onderkoppen etc. 

G. Bij grotere artikelen wordt de naam van de auteur vermeld (ook indien de eindredactie het artikel 
ingrijpend heeft veranderd); de eindredactie houdt bij wie welke kleinere artikelen heeft geschreven 
(dit met het oog op eventuele vergoedingen en als referentie; eventueel kunnen bij rubrieken en 
kleinere artikelen initialen geplaatst worden). 

H. Elk artikel dat in opdracht van MUG tot stand is gekomen en voor de eerste keer in MUG Magazine of 
een andere BBU-uitgave (www.mugweb.nl etc.) is gepubliceerd is eigendom van stichting BBU/MUG 
Magazine. Werknemers in loondienst, gedetacheerde werknemers en stagiaires kunnen sowieso 
geen copyright claimen op werk dat zij voor MUG hebben verricht. Freelancers, vrijwilligers en andere 
gastschrijvers kunnen dat in beginsel wel. Door het onderschrijven van dit redactiestatuut erkennen zij 
echter het recht van stichting BBU om elk in opdracht van MUG vervaardigd werk op elk moment in 
elke uiting van stichting BBU te plaatsen, zonder extra vergoeding buiten de in eerste instantie 
afgesproken vergoeding. Deze regel geldt voor elk product: tekst, foto, illustratie, logo etc. 
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Art. 8 Besluitvorming 

A. De hoofdredacteur bewaakt de redactionele koers van MUG Magazine, www.mugweb.nl en overige 
journalistieke uitingen van stichting BBU. 

B. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het naleven van dit statuut door de redactie. 

C. De hoofdredacteur doet voorstellen voor koerswijzigingen, series, onderwerpen etc. en keurt 
voorstellingen van de redactie goed of wijst ze af. Hij doet dit in overleg met de redactie en neemt 
alleen besluiten indien daar voldoende draagvlak voor is. Overigens wordt ook van de (eind-)redactie 
verwacht dat zij zich actief opstelt in het verbeteren van MUG. 

D. De hoofdredacteur bewaakt de scheiding tussen redactie en commercie; ook indien hoofdredactie 
en directie in één persoon zijn verenigd. 

E. De hoofdredacteur neemt redacteuren en freelancers (ook vrijwilligers) aan en is bevoegd 
redacteuren en freelancers (ook vrijwilligers) ontslag aan te zeggen op grond van hun journalistieke 
prestaties of het niet naleven van het redactiestatuut of andere werkafspraken. 

F. De directie is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, expliciet ook voor commercie, distributie, 
secretariaat en opmaak. Indien hoofdredactie en directie in één persoon zijn verenigd respecteert de 
directie in die rol de scheiding tussen redactie en commercie/bedrijfsvoering, zoals die in dit statuut is 
beschreven. De directie neemt besluiten, die de redactie rechtstreeks raken. Het gaat dan om de 
volgende besluiten: 

• het aannemen dan wel ontslaan van medewerkers omwille van de bedrijfsvoering, in 
samenspraak met (of uit hoofde van zijn gecombineerde functie als) de hoofdredacteur als het 
om redacteuren gaat 

• overige personeelszaken (voor zover niet gedelegeerd aan de redactieleiding) 

• het verhogen dan wel verlagen van pagina's 

• het vaststellen van budgetten 

• investeringen zoals de aanschaf van apparatuur, software, kantoor (inrichting, verhuizing, 
benodigdheden etc.) 

G. Voor zover besluiten zoals onder E. en F. bedoeld het functioneren van de redactie raken, kent de 
directie de redactie vooraf in haar voornemen en zoekt draagvlak voor haar besluit. De redactie, 
hierin al dan niet vertegenwoordigd in een personeelscommissie of een ondernemingsraad, kan 
tegen besluitvoornemens op directieniveau bezwaar maken en dit bezwaar zo nodig aan het 
stichtingsbestuur kenbaar maken, waarna het stichtingsbestuur het besluitvoornemen al dan niet 
verwerpt. De directie neemt het initiatief tot overleg met het personeel; andersom kan de redactie (en 
ook andere personeelsleden) de directie tot overleg uitnodigen. Voor het instellen en functioneren 
van een personeelscommissie geldt: 
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• een personeelscommissie bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf personen, die allen 
tenminste een half jaar bij de stichting in dienst zijn of gedetacheerd 

• een personeelscommissie komt vier keer per jaar bijeen en doet van zijn bijeenkomsten 
schriftelijk verslag aan het voltallige personeel, inclusief de directeur 

• de personeelscommissie wordt hoofdelijk gekozen in een vergadering waarvoor alle 
personeelsleden (in loondienst of gedetacheerd) zijn uitgenodigd en waarbij tenminste 
tweederde aanwezig is 

H. De redactie kan zich laten vertegenwoordigen door een redactieraad voor het met de hoofdredactie 
bespreken van redactie-inhoudelijke kwesties. Bij ontstentenis van een redactieraad fungeert de 
voltallige redactie (met een quorum van de helft plus één) als redactieraad, waarmee de 
hoofdredactie tenminste vier keer per jaar die zaken bespreekt die de redactie aangaan. De 
hoofdredactie neemt het initiatief tot overleg met het personeel; andersom kan de redactie - en 
kunnen ook andere personeelsleden - de directie tot overleg uitnodigen. 

I. Tot het instellen van een redactieraad wordt overgaan als de redactie daartoe initiatief ontplooit; in 
dat geval geldt: 

• een redactieraad bestaat uit drie redacteuren niet zijnde freelancer of vrijwilliger, die tenminste 
een half jaar bij de stichting in dienst zijn of gedetacheerd 

• een redactieraad komt vier keer per jaar bijeen en doet van zijn bijeenkomsten schriftelijk verslag 
aan de voltallige redactie, inclusief de hoofdredacteur 

• de redactieraad overlegt vier keer per jaar met de hoofdredactie op eigen initiatief en overlegt 
met de hoofdredacteur indien die daar om dringende redenen om verzoekt 

• de redactieraad wordt gekozen in een vergadering waarvoor alle redacteuren (in loondienst of 
gedetacheerd) zijn uitgenodigd en waarbij tenminste tweederde aanwezig is 

J. Voor personeelscommissie en redactieraad geldt dat na instelling van een van beide of beide 
organen in samenspraak met respectievelijk directie en hoofdredactie een apart statuut wordt 
opgesteld, waarin de positie en het functioneren van commissie en/of raad wordt gepreciseerd. Deze 
statuten worden als bijlage aan het redactiestatuut toegevoegd. 

K. De redactie vergadert wekelijks plenair en komt daarnaast bijeen wanneer de hoofdredacteur 
daartoe oproept. De redactie bepaalt wanneer zij samen met freelancers/vrijwilligers vergadert. 

Art. 9 Leiding en conflict 

A. De hoofdredacteur beoordeelt het functioneren van redacteuren en andere schrijvers. Hij/zij is 
gemachtigd redacteuren (ook freelancers, vrijwilligers etc.) aan te nemen (hetzij in loondienst, hetzij 
gedetacheerd of als stagiair) en met in achtname van wettelijke regels te ontslaan. 

B. De hoofdredacteur is uit hoofde van zijn functie tevens eindredacteur en redactielid, doch kan geen 
plaats nemen in een redactieraad. 
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C. De hoofdredacteur kan taken delegeren aan een redactiechef, een redactiecoördinator of een of 
meer eindredacteuren. 

D. Een voornemen tot het aannemen van een redacteur (niet zijnde een vrijwilliger of een freelancer) 
moet met de redactie (of tenminste de redactieraad) worden besproken; indien de redactie met 
redenen omkleed bezwaar heeft tegen de voordracht dan dient zij dat terstond aan de 
hoofdredacteur kenbaar te maken of anders met de voordracht in te stemmen. 

E. Hetzelfde geldt voor elk voorgenomen ontslag of elke voorgenomen beëindiging van contract met 
een redacteur of een vaste freelancer medewerker of vrijwilliger. 

F. De redactie en elk individueel redactielid kan bij het bestuur van stichting BBU - en wel bij elk 
afzonderlijk bestuurslid - schriftelijk tegen een besluit van de hoofdredactie bezwaar maken; indien 
dat besluit naar mening van de redactie indruist tegen de regels of de geest van dit redactiestatuut. 

Art. 10 Optreden naar buiten 

A. Redacteuren en verslaggevers van MUG treden met open vizier naar buiten; zij gaan alleen dan 
undercover als er geen andere mogelijkheid is om achter belangwekkende informatie te komen, en 
dan nog uitsluitend in overleg met en na toestemming van de hoofdredactie. 

B. Redacteuren en verslaggevers van MUG zijn zich te allen tijde bewust van het feit dat zij MUG 
vertegenwoordigen; zij onthouden zich van gedrag dat het blad en de collega's in diskrediet kan 
brengen. 

C. Als onafhankelijke journalisten lenen redacteuren en verslaggevers zich niet voor het geven van 
meningen in andere media; de MUG-redactie behartigt geen belangen. Indien redacteuren of 
verslaggevers in hun hoedanigheid van MUG-medewerker worden uitgenodigd voor deelname aan 
discussieforums of andere publieke optredens kunnen zij daarop ingaan, doch uitsluitend in overleg 
met en na toestemming van de hoofdredactie. 

D. Redacteuren en verslaggevers zijn géén hulpverleners. Hulpvragen van lezers of personen die men in 
het werk ontmoet, worden afgedaan met een doorverwijzing naar de geëigende instantie. Het 
overtreden van deze regel wordt gezien als een vorm van 'misbruik van positie' en kan tot ontslag 
leiden. Op deze regel is een uitzondering: in overleg met en na toestemming van de hoofdredactie 
kan een redacteur bij wijze van participerende journalist een hulpzoekende in zijn zoektocht naar hulp 
begeleiden, om daar later in de krant verslag van te doen. De redacteur is zich in zo'n situatie van zijn 
mogelijkheden en beperkingen bewust, wijst bij voorbaat alle verantwoordelijkheid af voor de 
resultaten van zijn 'begeleiding' en zorgt voor goede afspraken daarover met betrokkenen. Zie ook 
art. 10-a. 
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