Bijlage journalistieke code NOS Journaal:

1. De NOS stelt zich, als integraal onderdeel van de publieke omroep, tot doel de primaire
informatiebron te zijn op het gebied van nieuws, sport en evenementen, zodat de Nederlandse burger
beter in staat is te oordelen over ontwikkelingen in de wereld, en zijn eigen gedrag te bepalen.
2. De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van evenwichtigheid, zorgvuldigheid,
betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en onbevooroordeeldheid.
3. De NOS streeft ernaar deze informatie toegankelijk te maken via alle beschikbare media en voor
alle maatschappelijke geledingen.
4. De NOS is vrij in de selectie van nieuws, ze laat zich bij publicatie niet leiden door een ander dan
het algemeen belang.
5. De NOS scheidt feiten en meningen, past hoor en wederhoor toe en vermijdt eenzijdige
berichtgeving.
6. De NOS gaart informatie met een open vizier, journalisten maken zichzelf bekend, betalen
informanten niet en beschermen indien nodig hun bronnen.
7. De NOS discrimineert niet en meldt etnische afkomst, nationaliteit, ras, religie, sekse en seksuele
geaardheid van personen en groepen alleen als dat nodig is voor een beter begrip van het nieuwsfeit.
8. De NOS respecteert de privacy van personen in het nieuws, inbreuken daarop staan in redelijke
verhouding tot het belang van publicatie en tot de rol en/of functie van de persoon in het nieuws.
9. De NOS accepteert embargo’s die de kwaliteit van de berichtgeving bevorderen en die niet
eenzijdig zijn opgelegd.
10. De NOS bericht waarheidsgetrouw. Kijkers en luisteraars moeten zich met de door de NOS
uitgezonden informatie een reëel en controleerbaar beeld kunnen vormen van de werkelijkheid.
11. De NOS behandelt klachten serieus en rectificeert ruiterlijk.
12. De NOS is een met publieke middelen gefinancierde onafhankelijke nieuwsorganisatie. De NOS
hecht aan een transparante werkwijze en legt daarover verantwoording af.

Deze NOS-code is gebaseerd op de missies van de Nederlandse Publieke Omroep en de NOS,
op de „Gedragscode voor Journalisten” van de Internationale Federatie van Journalisten
(1954/1986), op de “gedragscode voor Nederlandse Journalisten” van het Nederlands
Genootschap van Hoofdredacteuren (1995) en op de „Leidraad van de Raad voor de
Journalistiek” (2007).

