
Meer weten? 
sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice

VERTROUWEN
Hoe we betrouwbare en relevante 
content bieden

 • We maken onafhankelijke beslissingen over onze 
content 

 • Onze berichtgeving omtrent nieuws- en actualiteiten 
is nauwkeurig, evenwichtig en onpartijdig, en van 
publiekelijk belang.

 • We omarmen een diversiteit aan standpunten en 
perspectieven – onze content kan zowel innovatief en 
uitdagend zijn, als controversieel en provocerend.

TRANSPARANTIE
Hoe wij u helpen bij 
contentskeuzes 

 • We voorzien u van informatie zodat u de content kan 
kiezen die bij u, en eventuele kinderen en jongeren 
die aan uw zorg zijn toevertrouwd, past. 

 • We zorgen ervoor dat advertenties verschillen van 
onze content en hebben regels voor het plaatsen van 
bepaalde soorten advertenties. 

 • Voor potentieel verontrustende content houden we 
rekening met de waarschijnlijke doelgroep, tonen we 
gevoeligheid, geven we waar nodig waarschuwingen 
en laten we het materiaal alleen zien als het 
inhoudelijk relevant is.

RESPECT
Hoe we respect uiten en 
bevorderen  

 • We vermijden content die vooroordelen en 
discriminatie bevordert, inclusief het onrechtvaardig 
gebruik van stereotypen. We houden daarbij 
rekening met de context.

 • We bieden inhoud in andere talen dan het Engels 
en moedigen het uiten van andere verschillende 
meningen aan.

 • We gaan gevoelig om met inheemse kwesties en 
houden ons aan de culturele protocollen van de 
Aboriginals en Torres Strait Islander-volkeren.

 • We respecteren de privacy van mensen 
en wegen die af tegen onze journalistieke 
verantwoordelijkheden.

VERANTWOORDING
Hoe we verantwoordelijk zijn 

 • We bieden u manieren om zowel positieve als 
negatieve feedback te geven over onze content en 
diensten. 

 • We hebben een onafhankelijke procedure voor 
klachten op grond van de Gedragscode. Deze 
worden onderzocht door de SBS-Ombudsman.

SBS is een onafhankelijke nationale publieke televisie-, radio- en 
digitale mediadienst, zoals uiteengezet in ons Handvest. Wij hebben 
verantwoordelijkheden jegens de Australische gemeenschap. We 
worden gefinancierd door de Australische overheid en commerciële 
inkomsten, zoals advertenties. 

Via ons netwerk delen we onderscheidende Australische verhalen, 
lokaal- en internationaal nieuws en actualiteiten, sport, internationale 
drama’s en documentaires, kookprogramma’s, films en lokale 
radiodiensten in meer dan 60 talen. We zijn ook de thuisbasis van 
First Nations-verhalen, met National Indigenous Television (NITV) 
dat programma’s maakt met een inheemse invalshoek.

Om ervoor te zorgen dat onze content voldoet aan de verwachtingen 
van de gemeenschap, hebben we de SBS Gedragscode. Hierin zijn 
regels en standaarden vastgelegd waar alle SBS content aan moet 
voldoen, ongeacht op welk platform u deze opent - op televisie, radio, 
online of op sociale media.
De gedragscode bestrijkt belangrijke onderwerpen zoals…

Over de SBS Gedragscode (CODE of PRACTICE)

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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