Hoofdredactionele verantwoording
Geachte lezer,
Tot onze spijt en met pijn in het hart moeten wij u een journalistieke doodzonde opbiechten. Een van
onze verslaggevers heeft onlangs, zonder dat zijn leidinggevende of een van zijn collega's daarvan
op de hoogte was, heimelijk geluidsopnames gemaakt van een besloten deel van
een commissievergadering van de gemeente Kerkrade. De op onrechtmatige wijze verkregen
informatie is vervolgens verwerkt in een artikel dat is gepubliceerd op dinsdag 15 december.
Burgemeester Jos Som van Kerkrade heeft naar aanleiding van die publicatie aangifte gedaan van
lekken uit een vertrouwelijk overleg. Hij wilde uitgezocht hebben wie van de commissieleden naar de
krant had gelekt.
De betrokken verslaggever, van wie wij deze week met onmiddellijke ingang afscheid hebben
genomen, heeft in strijd gehandeld met journalistieke codes en het redactiestatuut van deze krant. Hij
heeft niet met het noodzakelijke open vizier geopereerd, dat tot transparantie in berichtgeving moet
leiden.
Onderzoeksjournalistiek is een van de belangrijkste speerpunten van deze krant. Met alle middelen
die ons ter beschikking staan, gaan wij op zoek naar de waarheid, in de absolute overtuiging dat het
de taak van de journalistiek is om de macht te controleren. Dit dient altijd op een faire en transparante
wijze te gebeuren, die past bij de kwaliteitskrant die wij willen zijn.
Helaas is dat in dit geval niet gebeurd. Wij bieden daarvoor onze oprechte excuses aan: aan de
commissieleden van de gemeente Kerkrade, die ten onrechte in een kwaad daglicht zijn gesteld; aan
burgemeester Som die zich gedwongen zag aangifte te doen van lekken; en aan het Openbaar
Ministerie, dat inmiddels met een onderzoek was begonnen.
Maar de verontschuldigingen gaan zeker ook uit naar onze lezers. Wij hebben niet gebracht wat u
van ons verwacht: open en eerlijke journalistiek. Wij doen er alles aan om onze betrouwbaarheid in
de toekomst nog beter te waarborgen. Dat beschouwen wij als het hoogste goed van een krant.
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