
Redactionele huisregels Pensioen Pro 
 
Van tijd tot tijd krijgen Pensioen Pro redacteuren verzoeken om inzage in artikelen te krijgen 
voorafgaand aan publicatie. Onderstaand de huisregels die wij ten aanzien van dergelijke 
verzoeken hanteren: 
  

 Inzage geven in de tekst van een artikel voorafgaand aan publicatie, is nooit standaard. 
 We staan niet per definitie afwijzend tegenover verzoeken om inzage vooraf/quote checks, 

mits: 
- het verzoek wordt voorgelegd vóór het interview/commentaar wordt gegeven 
- er heldere afspraken over worden gemaakt die voldoen aan onze leidraad 

 Inzage kan niet worden geëist. Wel kan een partij weigeren medewerking te verlenen aan 
een artikel/interview als geen inzage wordt verleend 

 Citaten uit interviews mogen niet worden gebruikt in een andere context dan de 
geïnterviewde mocht verwachten, gelet op wat hem door de journalist werd meegedeeld. 

 Als iemand telefonisch of in persoon voor een artikel is geïnterviewd, staan we welwillend 
tegenover verzoek voor een quote check. Een quote check houdt in: 
- De persoon in kwestie krijgt inzage in de eigen citaten en zoveel van de omringende 

tekst als nodig is voor context (kan ook het hele artikel zijn) 
- De geïnterviewde kan ALLEEN de eigen quotes checken en maakt geen wijzigingen in 

andermans quotes of redactionele tekst 
- Quotes worden UITSLUITEND gecheckt op feitelijke onjuistheden/onduidelijkheden. 
- Redacteuren zijn vrij om te bepalen hoe zij op- en aanmerkingen in het artikel 

verwerken. 
 Als iemand/een bedrijf medewerking verleent aan een artikel en vragen van een journalist 

schriftelijk beantwoord, zijn de antwoorden per definitie bestemd voor publicatie. Daar is 
dus geen verdere inzage/quote check/toestemming voor nodig  

 Pensioen Pro is journalistiek onafhankelijk. Wij hebben voor het schrijven/publiceren van 
artikelen geen toestemming nodig van externe partijen. Ook niet als die partij is 
geïnterviewd/input heeft geleverd 

 Sommige bedrijven schrijven intern voor dat perscontacten uitsluitend via de 
woordvoerder/comms-afdeling mogen verlopen. Pensioen Pro redacteuren zijn niet 
gehouden aan dergelijke interne voorschriften en bepalen zelf wie ze benaderen voor 
input. 

  
 


