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Artikel 1: Begripsomschrijvingen  
In dit statuut wordt verstaan onder:  

 VVM: Vereniging VVM.  

 Bestuur: het bestuur van Vereniging VVM.  

 Directie: de directeur van de VVM.  

 Tijdschrift Lucht: tijdschrift uitgegeven door de VVM, onder leiding van een hoofdredacteur en 
een redactie, dat bestaat uit artikelen van 1800 – 2400 woorden en voldoet aan aparte eisen 
die door de redactie zijn vastgelegd in een auteursinstructie.  

 Redactie: luchtprofessionals die verantwoordelijk zijn voor het verwerven van kopij en als 
kritisch lezer van de verworven/aangeboden artikelen optreden en besluiten over plaatsing 
van artikelen.  

 Hoofdredacteur: eerste aanspreekpunt binnen de redactie voor de Directie. 

 
Artikel 2: Doelstelling  

 Het tijdschrift heeft ten doel kennis en meningsvorming over luchtkwaliteit in de ruimste zin 
(emissies, verspreiding, depositie, juridische aspecten, beleid) te stimuleren.  

 Het Tijdschrift verschijnt viermaal per jaar, waaronder in de regel eens per jaar een special 
met een verdieping op één actueel thema.  

 Het tijdschrift zet aan tot verdieping en meningsvorming.  
 
Artikel 3: Redactiebeleid  

 Het tijdschrift wordt geredigeerd volgens de journalistieke beginselen van betrouwbaarheid, 
deskundigheid, en zelfstandigheid ten opzichte van VVM in selectie en commentaren.  

 Het tijdschrift is gericht op luchtprofessionals. 

 Het redactiebeleid ten aanzien van het werven en plaatsen van artikelen kenmerkt zich door 
kennis van luchtkwesties en maatschappelijke ontwikkelingen en door wetenschappelijke 
integriteit. Binnen dit beleid kan de redactie besluiten het tijdschrift uit te brengen als 
themanummer.  

 De opgenomen artikelen zijn niet op te vatten als een standpunt van de VVM en dit wordt als 
zodanig in het colofon aangegeven.  

 Het bestuur en de directie hebben het recht korte, zakelijke mededelingen op te laten nemen 
in het tijdschrift.  

 VVM is uitgever van het tijdschrift en derhalve is het bestuur van de VVM verantwoordelijk 
voor het advertentiebeleid en voor financiële, technische en administratieve voorwaarden, 
vastgelegd in jaarplannen en bijbehorende begrotingen, om het tijdschrift te kunnen laten 
verschijnen volgens de doelstelling en redactionele formule. Wijziging van deze voorwaarden 
vindt alleen plaats na overleg met de hoofdredacteur en redactie.  

 Het bestuur waakt over de onafhankelijkheid van de redactie, waarbij eventuele kritiek 
achteraf wordt getoetst.  
 

Artikel 4: Samenstelling redactie.  

 De redactie bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van luchtprofessionals uit 
diverse sectoren van het werkveld alsook diverse sectoren uit de samenleving (wetenschap, 
kennisinstellingen, adviseurs en bedrijfsleven).  

 Leden van de redactie stellen zelf nieuwe leden voor wanneer dat gewenst is. 

 De redactie draagt uit haar midden een hoofdredacteur voor aan het bestuur. 

 Het bestuur van de VVM benoemt nieuwe leden en de hoofdredacteur. Hierbij ziet het bestuur 
toe op een evenwichtige samenstelling van de redactie. 

 Indien er zwaarwegende redenen zijn om de samenstelling van de redactie te wijzigen, heeft 
het bestuur de bevoegdheid om redactieleden van hun functie ontheffen.  

 
 



 
 
Artikel 5: Taken en bevoegdheden van de hoofdredacteur  

 Het bestuur benoemt de hoofdredacteur. 

 De hoofdredacteur draagt zorg voor de uitvoering van het redactiebeleid en de productie van 
het tijdschrift samen met de redactie.   

 De hoofdredacteur coördineert de werkzaamheden van de redactie.  

 De hoofdredacteur legt verantwoording af over de uitvoering van het redactiebeleid aan het 
bestuur van de VVM.  

 Ingezonden brieven, ter publicatie in de daarvoor bestemde rubriek, kan de hoofdredacteur in 
overleg met de redactie zonder nader overleg inkorten of niet plaatsen, maar met 
berichtgeving aan de inzender. Wordt een ingezonden brief niet opgenomen, dan krijgt de 
inzender daarvan zo snel mogelijk en met opgaaf van redenen bericht.  

 
Artikel 6: Taken en bevoegdheden redactie  

 De redactie heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van Tijdschrift Lucht  

 De redactie reageert op voorstellen voor artikelen, dient als klankbord en beoordeelt de 
bijdragen via een meeleesprocedure.  

 De redactie komt voor elk nummer (telefonisch) bijeen. 

 De redactie evalueert de verschenen nummers.  
 
 
Artikel 7: Geschillenregeling  
In geval van conflicten over het redactiebeleid tussen het bestuur, de hoofdredacteur en de redactie 
kan een onafhankelijke deskundige, die het vertrouwen geniet van alle partijen, worden ingeschakeld 
om te adviseren. Het bestuur heeft als eindverantwoordelijke voor het redactiebeleid het beslissende 
woord. 


