Redactiestatuut Nationale Database voor Biobased Producten
Dit statuut is opgesteld naar het model van het redactiestatuut van de Raad voor de Journalistiek
voor websites. Het heeft een interne status. Dit statuut heeft tot doel de onafhankelijkheid en
kwaliteit van de inhoud van de database te garanderen en regelt daartoe de positie van de
daarbij betrokken partijen, meer in het bijzonder de Redactieraad.
Artikel 1. De database.
1.1

1.2

De database voor biobased producten maakt onderdeel uit van de website
biobasedinkopen.nl. Het doel van de database is het verschaffen van informatie
met betrekking tot biobased producten en leveranciers ten behoeve van ‘biobased
inkopers’ bij overheden en het bedrijfsleven.
De website en database vloeien voort uit het projectplan Nationale Database
Biobased Producten, een samenwerking tussen Stichting Circular Biobased Delta,
het Centre of expertise Biobased Economy van Avans Hogeschool en HZ University
of Applied Sciences, en Performis BV.

Artikel 2. De Redactieraad.
2.1

2.2
2.3

2.4

Het projectplan Nationale Database Biobased Pro ducten voorziet in de instelling
van een Redactieraad. Het Centre of Expertise Biobased Economy heeft binnen het
project de verantwoordelijkheid voor het instellen van de Redactieraad en vervult
in dit verband de rol van opdrachtgever voor de Redactieraad.
Het doel van de Redactieraad is het borgen van de kwaliteit van de inhoud van de
database op basis van de criteria: actualiteit, juistheid en compleetheid van de
daarin opgenomen data.
De werkzaamheden van de Redactieraad betreffen onder meer:
- het bepalen en communiceren van definities betreffende algemene of aanvullende
specificaties per productcategorie;
- het bepalen van definities en toepasselijke eisen voor de bewijsvoering van
productspecificaties;
- het toetsen van bewijsvoering van productspecificaties en claims op conformi teit
met de gehanteerde definities;
- het vaststellen van een classificatiesystematiek voor productdefinities en het
toekennen van deze classificaties.
De werkwijze van de Redactieraad is nader omschreven in bijlage A behorende bij
de opdracht aan de Redactieraad.
De Redactieraad is een onafhankelijk orgaan en voert haar taak uit binnen de aan
haar gegeven opdracht zonder last of ruggenspraak. De Redactieraad werkt
volgens de beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Artikel 3. Samenstelling en werkwijze van de Redactieraad.
1.1
1.2

1.3
1.4

De Redactieraad bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter. De voorzitter is
afkomstig uit het Centre of Expertise Biobased Economy.
De leden worden op basis van een overeenkomst tot opdracht aangesteld door de
opdrachtgever en zijn specialist op het gebied van biobased producten resp.
normalisatie en conformiteitsbeoordeling. Eén lid is afkomstig uit het
Lectorenplatform Biobased Economy.
De leden van de Redactieraad worden aangesteld voor de duur van (maximaal) drie
jaar.
De Redactieraad komt ten minste vier keer per jaar bijeen. De voorzitter roept de
Redactieraad voor eventuele tussentijdse vergaderingen bijeen op verzoek van de
opdrachtgever, op eigen initiatief, of op verzoek van één of meer leden van de
Redactieraad.

1.5

De Redactieraad werkt haar taken, werkwijze en besluitvorming verder uit in een
Werkwijze (huishoudelijk reglement) dat vastgesteld wordt door de stuurgroep van
het project Nationale Database Biobased Producten.

Artikel 4. De gebruiker.
4.1

Om de integriteit van de Redactieraad en de vertrouwensrelatie met de gebruiker
van de database te waarborgen, treedt de Redactieraad de gebruiker in alle
openheid tegemoet. Ter versterking van deze doelen verstrekt de Redactieraad alle
relevante informatie die voor een open communicatie vere ist zijn. Het voorgaande
omvat onder meer het volgende:
- het doel van de database;
- informatie omtrent de leden van de Redactieraad;
- informatie omtrent eigenaarschap database;
- beleid ten aanzien van de totstandkoming van de in de database opgenomen
informatie;
- beleid ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de in de database
opgenomen informatie;
- beleid ten aanzien van privacybescherming;
- informatie omtrent de omgang met klachten over de juistheid en kwaliteit van de
in de database opgenomen informatie.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de database .
5.1

5.2

De Redactieraad borgt dat de specificaties van de producten in de database voor
zover mogelijk juist zijn. De juistheid van de informatie is de verantwoordelijkheid
van de leverancier, conform hetgeen hierover in de disclaimer van de database is
opgenomen.
De Redactieraad is niet verantwoordelijk voor afwijkingen tussen de s pecificaties
van producten zoals vermeld in de database en de specificaties van door
leveranciers aan gebruikers geleverde producten. Gebruikers dienen de
productspecificaties zelf te verifiëren bij de leverancier(s).

Artikel 6. Overige bepalingen
6.1
6.2
6.3
6.4

Dit Redactiestatuut treedt in werking op 1 december 2021
Leden van de Redactieraad ontvangen bij de overeenkomst tot opdracht een
exemplaar van dit Redactiestatuut.
Leden van de Redactieraad worden binnen 48 uur op de hoogte gesteld van
wijzigingen in dit Redactiestatuut.
Dit Redactiestatuut is vastgesteld door de stuurgroep van het project Nationale
Database Biobased Producten op datum

