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Commissie Integriteit
Publieke Omroep

Voorwoord
Sinds 2006 zijn er binnen de landelijke publieke omroepinstellingen
richtlijnen om goed bestuur en integriteit te waarborgen. Een
onafhankelijke commissie ziet toe op de naleving van deze richtlijnen,
de Commissie Integriteit Publieke Omroep.
De Commissie heeft vertrouwen dat de omroepinstellingen beseffen
dat een gedragscode bij deze tijd hoort. De landelijke publieke
omroepinstellingen werken vanuit een maatschappelijke basis en
hebben alle belang bij een onbesmet blazoen. De Richtlijnen zijn hierbij
een goed instrument om goed bestuur en integriteit te borgen en (de
schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.
De Commissie is nu een jaar actief en het valt op dat er vanuit de
omroeporganisaties tot nu toe geen meldingen zijn binnengekomen van
vermoede misstanden. Dit kan twee dingen betekenen: of men is nog te
weinig op de hoogte van het bestaan van de Commissie, of er is weinig
tot geen aanleiding om meldingen te doen.
2006 was het introductiejaar van de Commissie. Dit eerste jaar is door
de Commissie gebruikt om zich te organiseren, zich te presenteren bij
de omroepinstellingen en andere relaties en om haar werkzaamheden
aan te vatten. Daarbij heeft zij besloten om een zorgvuldige werkwijze
te kiezen om primair de omroepinstellingen in de gelegenheid te stellen
hun integriteit te bewaken. Verder is de nadruk gelegd op het vergroten
van de bekendheid van de gedragscode en van de werkzaamheden van
de Commissie bij de landelijke publieke omroeporganisaties. Maar ook
op het gebied van toezicht heeft de Commissie stappen ondernomen.
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Gekeken is naar mogelijke belangenverstrengeling bij Llink en naar
de dubbele petten van de voorzitter van de TROS. De kwestie van de
dubbele petten speelt bij meer omroepen en daar zal de Commissie
in 2007 in bredere zin aandacht aan besteden. Onder meer zal worden
bekeken of een duidelijke scheiding tussen bestuur en directie nodig zal
zijn.
Met dit jaarverslag wil de Commissie Integriteit Publieke Omroep een
zakelijke verslaggeving doen van haar activiteiten voor de publieke
omroeporganisaties.
Hans Dijkstal, voorzitter Commissie Integriteit Publiek Omroep
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Over de Commissie
De Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit Publieke
Omroep (hierna: de Commissie) bestaat uit drie onafhankelijke leden,
ondersteund door een secretariaat, bestaande uit één jurist. De leden
hebben gekozen voor de roepnaam Commissie Integriteit Publiek
Omroep (CIPO).
De Commissie staat onder voorzitterschap van oud-minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hans Dijkstal, en heeft
als overige leden Pauline Kruseman, directeur van het Amsterdams
Historisch Museum, en Marry de Gaay Fortman, partner bij Houthoff
Buruma.
De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep (hierna: de Raad van
Bestuur) heeft de Commissie benoemd voor een periode van vier jaar.
De leden zijn voor één periode herbenoembaar.
Indien nodig laat de Commissie zich bijstaan door deskundigen op het
gebied van bestuurskwesties en gedragscodes, waarvoor in het budget
van de Commissie een post is opgenomen (zie bijlage “Financiële
verantwoording”).

Achtergrond
In 2003 sprak de toenmalig Staatssecretaris van het ministerie van
OC&W de wens uit dat er een omroepbrede integriteitscode ontwikkeld
zou worden. In eerste instantie gaf zij ruimte voor zelfregulering. De
Raad van Bestuur Publieke Omroep heeft in een reactie hierop in 2006
de ‘Richtlijnen en regelingen ter bevordering van goed bestuur en
integriteit Publieke Omroep’ (hierna: de Richtlijnen) gepubliceerd. In dit
60 pagina’s tellende document staan de richtlijnen voor goed bestuur en
integriteit bij de Publieke Omroep uitgebreid en zakelijk beschreven. De
Richtlijnen gelden voor alle landelijke publieke omroepinstellingen en
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zijn een instrument om integriteit en goed bestuur binnen de landelijke
omroepinstellingen te borgen (zie kader).

Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep
Er zijn zes Richtlijnen, waarbij de eerste drie betrekking hebben op
organisatiestructuren en verantwoording:
• Richtlijn ter bevordering goed bestuur en toezicht
• Richtlijn ter bevordering van integriteit
• Richtlijn verslaglegging
De overige drie richtlijnen hebben betrekking op praktische zaken:
• Richtlijn ideële sponsoring
• Richtlijn interactieve telefoondiensten,
SMS, 0900-lijnen en mobiel internet
• Richtlijn e-mailmarketing

Ook heeft de Raad van Bestuur een klokkenluidersregeling laten
ontwikkelen om het voor individuele medewerkers mogelijk te maken
eventuele misstanden binnen de eigen organisatie aan de orde te
stellen, zonder dat er repercussies volgen voor de betreffende persoon.
Ten slotte heeft de Raad van Bestuur de Commissie in het leven
geroepen, om onafhankelijk toezicht te houden op de handhaving
en naleving van de Richtlijnen. Regeling B ziet op de taken en
verantwoording van de Commissie (zie kader).

De belangrijkste taken van de Commissie:
• onderzoek naar mogelijke misstanden, zelfstandig of naar 		
aanleiding van een melding
• toezicht op handhaving en naleving Richtlijnen*
• adviseren omroepen over handhaving en naleving Richtlijnen
• adviseren omroepen over toepassing en interpretatie Richtlijnen
• volgen toepassing en voorstellen doen over actualisering 		
Richtlijnen
* Dit geldt niet voor de Richtlijn Goed Bestuur en Toezicht, 		
aangezien deze is opgenomen als aanbevelingen.
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Op Richtlijnen 2 tot en met 6 is het “pas toe of leg uit”- principe
van toepassing. In beginsel verwacht de Commissie dat de
omroepinstellingen zich houden aan de gedragscode. Indien hiervoor
een gerechtvaardigde reden bestaat kan een omroepinstelling afwijken
van de Richtlijnen. Dit dient te worden verantwoord in het jaarverslag.
De Commissie legt nadruk op toezicht en advies en het stimuleren
van het zelfreinigend vermogen binnen de omroeporganisaties. De
maatschappij vraagt van organisaties en bedrijven, zowel publiek als
privaat, steeds meer om een heldere, toetsbare verantwoording. In
veel sectoren van woningcorporaties tot zorginstellingen verschijnen
codes en reglementen met afspraken over het gedrag van directie
en medewerkers. Bij de invulling van maatschappelijk verantwoord
ondernemen of corporate governance gaat het erom dat een
organisatie transparant is over zaken die de integriteit betreffen en
hierbij de schijn van belangenverstrengeling tegengaat. Het bestaan
van de Richtlijnen en de Commissie is het beste bewijs dat de publieke
omroepinstellingen zijn doordrongen van dit besef.
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De Commissie in 2006
Het eerste jaar van de Commissie was een introductiejaar, voor de
Richtlijnen en de Commissie. Naast de toezichthoudende taken stond
2006 vooral in het teken van kennismaking met onder meer het College
van Omroepen, het Commissariaat voor de Media, en de Raad van
Bestuur van de Publieke Omroep. Daarnaast besteedde de Commissie
tijd aan de organisatie van de eigen werkzaamheden.

Werkterrein van de Commissie
De Commissie heeft kennisgemaakt en nadere afspraken gemaakt
met het Commissariaat voor de Media, een orgaan dat toeziet op de
handhaving van de Mediawet en verregaande sanctiebevoegdheden
heeft. Eveneens is kennisgemaakt met het College van Omroepen, het
adviesorgaan van de Publieke Omroep. De secretaris van de Commissie
heeft gesprekken gevoerd met medewerkers van AKN, NPS, VARA,
AVRO, PO/NOS, KRO, TROS, VPRO, Wereldomroep, TELEAC/NOT,
en met medewerkers van het Commissariaat voor de Media. Deze
gesprekken hebben geleid tot aanbevelingen, adviezen, uitwisseling
van informatie, beantwoording van vragen en nadere contacten over tal
van onderwerpen. De Commissie stelt belang in persoonlijk contact met
vertegenwoordigers van de omroepen. De Commissie beoogt op te
treden als een partner van de omroeporganisaties bij de totstandkoming
en invoering van integriteitsbeleid.
Met het Commissariaat voor de Media is gesproken over mogelijke
overlap van het werkterrein. Dit is in 2006 naar voren gekomen bij de
kwestie van de dubbele petten bij de TROS. Om meer duidelijkheid te
scheppen zal een samenwerkingsprotocol worden gehanteerd.
Sommige omroepen hanteren eigen gedragsregels of een
integriteitscode, zoals de KRO. De Commissie juicht dit toe en is
tegelijkertijd van mening dat het wenselijk is dat alle omroepen de
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gezamenlijke code onderschrijven. Zo is de integriteitscommissie van
de KRO erop gewezen dat de Richtlijnen verder strekken dan de eigen
code van de KRO. De competentie van de Commissie zoals beschreven
in de Richtlijnen strekt zich ook uit tot de KRO. De Commissie staat de
integriteitscommissie van de KRO desgevraagd terzijde met advies.
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De Commissie houdt toezicht
De Commissie houdt toezicht op naleving van de Richtlijnen door de
omroepen. Indien er sprake is van een redelijk vermoeden van een
misstand stelt de Commissie een onderzoek in. Het gaat dan om zaken
die mogelijk in strijd zijn met de Richtlijnen. Het voornaamste instrument
is het persoonlijke gesprek van de commissieleden met de betrokkenen.
Dit zijn vertrouwelijke gesprekken waarover geen mededelingen
worden gedaan. De Commissie legt verantwoording af over dergelijke
onderzoeken in haar jaarverslag. Zo zijn in 2006 geen directe meldingen
van een vermoeden van een misstand ontvangen. Wel is in een
aantal gevallen publieke discussie geweest over de persoonlijke of
professionele integriteit van leidinggevenden bij de omroep. Hier heeft
de Commissie aandacht aan besteed.

Llink
Begin 2006 was er sprake van een conflict tussen de Raad van Toezicht
van omroep Llink en de omroepdirecteur. Deze zou namens de omroep
onrechtmatig opdrachten hebben gegeven aan het bedrijf van een
familielid. Dit was reden voor de Raad van Toezicht om het vertrouwen
in de directeur op te zeggen, onder protest van het personeel van
de omroepvereniging. Naar aanleiding van de berichten in de media
heeft de Commissie in juni 2006 een gesprek gevoerd met de zakelijke
leider en de voorzitter van Llink. Zij hebben de Commissie mondeling
en schriftelijk uitgebreid over de zaak geïnformeerd. Nadat de rechter
de directeur in het gelijk had gesteld en een nieuwe Raad van Toezicht
bij Llink het vertrouwen in de directeur had uitgesproken, was voor de
Commissie de zaak afgedaan.

TROS
In juli 2006 heeft de Commissie gesproken met de voorzitter van
de TROS. Aanleiding waren berichten over diens dubbelfunctie als
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directeur van de TROS en als voorzitter van het bestuur van de TROS.
Een dergelijke constructie is niet in lijn met de Richtlijnen. Het advies
van de Commissie was daarom een van beide functies neer te leggen.
De directeur heeft uiteindelijk zijn functie als voorzitter van het bestuur
neergelegd, toen het personeel van de TROS zich keerde tegen
verkoop van het omroepwerk aan het Hilversumse productiebedrijf
Dullaert & Dumas. Voor de Commissie hield hiermee de betrokkenheid
bij het conflict op.

Nieuwe omroepen
De Commissie vindt het belangrijk dat ook nieuwe partijen in het
omroepbestel zich committeren aan integriteit. Aan Llink en Max
werd schriftelijk verzocht om de Richtlijnen te onderschrijven en zich
in te spannen deze toe te passen en te handhaven. Llink heeft op 3
november 2006 toegezegd dit te gaan doen. De Commissie verwacht
nog een reactie van Max.

Wereldomroep
De Radio Nederland Wereldomroep (hierna: Wereldomroep) heeft een
status aparte binnen de Mediawet. De Wereldomroep valt niet zonder
meer onder de Richtlijnen. De Wereldomroep is in gesprek gegaan met
de Commissie en heeft op
29 december 2006 laten weten zich aan de Richtlijnen te conformeren.
Al in het jaarverslag over 2006 zal de Wereldomroep zich verantwoorden
ten aanzien van naleving van de gedragscode. De Commissie zal zijn
taken ook voor de Wereldomroep vervullen.
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De Commissie adviseert
Een belangrijke taak van de Commissie ligt op het gebied van
advisering en het doen van aanbevelingen over kwesties rond integriteit
binnen de publieke omroepinstellingen. Zo kunnen de omroepen
de Commissie vragen hoe bepaalde richtlijnen in de praktijk moeten
worden geïnterpreteerd. Ook kan de Commissie uit eigen beweging
adviseren. Deze adviezen worden geanonimiseerd gepubliceerd op
de website van de Commissie en zijn tevens opvraagbaar via het
secretariaat.

Nevenfuncties
Artikel 2 van richtlijn 2 bestaat uit vijf bepalingen over het onderwerp
Nevenfuncties. De Commissie heeft in 2006 meerdere vragen
gekregen om dit artikel te verhelderen. In 2006 is een advies over
nevenfuncties voorbereid, met behulp van een deskundige op het
gebied van corporate governance in de non-profit sector, afkomstig van
Governance University te Doorn.

Omroep en accountant
Artikel 1.6 van Richtlijn 2 stelt dat ‘een accountant voor ten hoogste
vijf jaren achtereen verbonden is … als degene die de jaarstukken
opmaakt.’ De Commissie heeft dit onderwerp onder de aandacht
gebracht in een brief van 12 juni 2006 aan de landelijke publieke
omroeporganisaties. Bij de omroepen blijken bezwaren te bestaan
tegen dit artikel. Enkele omroepen wijzen op de meerwaarde die een
langere verbintenis met een accountant zou hebben. De kosten die het
inwerken van een nieuwe accountant met zich meebrengen zouden
niet opwegen tegen de voordelen. Ook lijkt er onduidelijkheid te
bestaan over de vraag of een ‘nieuwe accountant’ een medewerker
van het huidige kantoor kan zijn of een compleet nieuwe leverancier
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moet zijn. De Commissie heeft een advies voorbereid en heeft
hierbij ondersteuning gevraagd aan het Nederlands Instituut voor
Registeraccountants (NIVRA).

Jaarverslagen
Een jaarverslag is bij uitstek een middel om verantwoording af te
leggen tegenover belanghebbenden of dit nu de medewerkers
van een omroep, de leden of het grote publiek zijn. In een brief
van 12 juni 2006 heeft de Commissie de omroepen verzocht om
toezending van de jaarverslagen over 2005. Van de 31 aangeschreven
omroeporganisaties hebben hierop zes hun jaarverslag gestuurd. Van
drie andere omroepen is op een later tijdstip het jaarverslag ontvangen.
Van deze negen onderscheiden Teleac/NOT, VARA, NPS en NOS zich
in positieve zin door expliciet aandacht te besteden aan de invoering
van de Richtlijnen en de mogelijke consequenties ervan voor de eigen
statuten. De Commissie verwacht dat de komende jaren alle landelijke
omroepinstellingen een ‘integriteitsparagraaf’ in het jaarverslag
opnemen.

Geschenkenregeling
Diverse omroepen hebben vragen gesteld over artikel 4 van Richtlijn
2, die betrekking heeft op de geschenkenregeling. De NOS/PO heeft
ervoor gekozen om af te wijken van de regeling. De Commissie heeft
een advies over deze geschenkenregeling voorbereid.

Bedrijfsvoeringsverklaring
De bedrijfsvoeringverklaring genoemd in artikel 2 van Richtlijn 3 heeft
tot vragen geleid van de TELEAC/NOT. Onduidelijkheid bestaat onder
meer over de omvang van de verklaring. De Commissie heeft aan de
TELEAC laten weten dat het gaat om een negatieve verklaring van het
besturend orgaan, wat inhoudt dat een korte zakelijke verklaring zou
kunnen volstaan.
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Bewustwording
Uiteindelijk is de verantwoording ten aanzien van goed bestuur en
integriteit een kwestie van de omroepen zelf. De Commissie verwacht
dat dit bij de omroepen een steeds vanzelfsprekender zaak zal worden.
Met de Richtlijnen hebben zij een goed instrument in handen om dit te
doen. De activiteiten van de Commissie zijn er dan ook onder meer op
gericht om dit besef te laten groeien bij de omroepen.
In 2006 bestonden deze activiteiten onder meer uit de hierboven al
vermelde bezoeken van de leden en secretaris van de Commissie
aan verschillende partijen in het omroepbestel. In deze gesprekken is
onder meer aan de orde gekomen dat integriteit bij beoordelingen
van medewerkers op de agenda kan staan. Tevens zijn in- en
uitdiensttreding van medewerkers aangewezen momenten om
het onderwerp integriteit te bespreken. Verder is gewezen op de
mogelijkheid integriteit via het eigen intranet periodiek onder de
aandacht te brengen van de medewerkers, evenals op het jaarlijks
versturen van een zogenoemde complianceverklaring aan de
medewerkers.

Publicaties
De Commissie is terughoudend in het publiekelijk melden van zijn
activiteiten. Bevindingen zal de Commissie rechtstreeks aan betrokken
omroeporganisaties en personen doen toekomen. Wel is in maart 2006
een persbericht uitgebracht om de Commissie voor te stellen. Een
aantal externe publicaties heeft aandacht besteed aan de Commissie.
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De Commissie in 2007
Goed bestuur
De Commissie is voornemens in 2007 nadrukkelijk aandacht te
vestigen op het thema ‘dubbele petten’. Het komt regelmatig voor
dat functies van uitvoerende, bestuurlijke en toezichthoudende aard
bij de omroepen door een en dezelfde persoon worden uitgevoerd.
Soms worden deze constructies niet alleen statutair ondersteund, maar
zelfs in de hand gewerkt. Richtlijn 1 ziet op dit onderwerp, maar is
vooralsnog een verzameling aanbevelingen. De Commissie overweegt
een advies inzake Richtlijn 1 aan de Raad van Bestuur Publieke Omroep
uit te brengen om deze meer in lijn te brengen met gedragscodes
in andere branches en de huidige trend (i.e. een model met twee
duidelijk gescheiden organen (bestuur en toezicht) dan wel aantoonbaar
gescheiden taken van toezichthoudende en besturende functionarissen
en een duidelijke omschrijving van de functies binnen één orgaan). Er
zijn vijf omroepen waarvan bekend is dat dit speelt, te weten TROS,
AVRO, KRO, VARA en BNN. De AVRO, de TROS en de KRO hebben
gemeld dat deze dubbelfuncties tot wijzigingen in de statuten zullen
leiden.

Toezichthoudende rol en evaluatie gedragscode
De Commissie zal in 2007 meer nadruk leggen op zijn toezichthoudende
taken. De omroepen zullen in hun jaarverslagen over 2006 ingaan op
de toepassing en handhaving van de Richtlijnen. De Commissie gaat
aandacht besteden aan eventuele afwijkingen van de richtlijnen en de
uitleg daarvan (‘pas toe of leg uit’). De jaarverslagen zijn een belangrijke
bron voor de evaluatie van de gedragscode. Mogelijk volgen hieruit
aanbevelingen aan de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep om de
Richtlijnen te actualiseren.
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Verwachte adviezen in 2007
Om in 2007 te kunnen komen met een goed onderbouwd advies heeft
de Commissie het Nederlands Instituut voor Registeraccountants
(NIVRA) opdracht gegeven om te onderzoeken welke
accountantstermijn andere (semi)publieke sectoren hanteren. Het NIVRA
is bovendien gevraagd om de tekst van artikel 1.6 van Richtlijn 2 en de
tekst van Richtlijn 3 te bestuderen en indien nodig met voorstellen voor
aanpassingen te komen.
Andere adviezen in 2007 betreffen de geschenkenregeling,
nevenfuncties en de bedrijfsvoeringverklaring.

Overig
In mei 2007 staat er voor de Commissie een bijeenkomst met
de Algemene Rekenkamer op de agenda over het onderwerp
verantwoording en toezicht bij semi-publieke organen. In 2006
publiceerde de Rekenkamer een rapport waarin onder andere de
verantwoording bij de Publieke Omroep is onderzocht. Met de
Algemene Rekenkamer gaat de Commissie in gesprek over de
wederzijdse bevindingen.
De Commissie acht het van belang goed contact te hebben met de
omroepinstellingen. De bezoeken van de Commissie en de secretaris
aan de omroepinstellingen zullen dan ook in 2007 op de agenda blijven
staan.
Voor 2007 staat de lancering van de site www.integriteitomroep.nl
gepland. Op deze site zal informatie over de Richtlijnen en Regelingen
te vinden zijn. Ook de adviezen van de Commissie en het eigen
jaarverslag worden op de website gepubliceerd. De Commissie spreekt
de verwachting uit dat de omroepinstellingen op het eigen intranet een
link zullen plaatsen naar de website van de Commissie.
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Commissieleden
Hans Dijkstal (1943) is oud-minister van minister van Binnenlandse Zaken
en voormalig vice-minister-president. Hij vervult tal van functies bij

Hans Dijkstal

maatschappelijke en culturele organisaties en in het bedrijfsleven.
Pauline Kruseman (1942) is directeur van het Amsterdams Historisch
Museum.
Marry de Gaay Fortman (1965) is partner en advocaat bij Houthoff
Buruma te Amsterdam.
Het secretariaat van de Commissie Integriteit Publiek Omroep bestaat
Pauline Kruseman

uit een jurist, en is als volgt bereikbaar:
Anouk Rommes
secretaris CIPO
T 035 677 2767
F 035 677 2310
P Postbus 26444, 1202 JJ Hilversum
Marry de Gaay Fortman

E commissie.integriteit@omroep.nl
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Bijlage
Financiële verantwoording

Baten
Toegewezen budget kr. artikel 101 Mediawet

€ 40.238,25

Lasten
Vacatiegelden en onkostenvergoeding leden CIPO

€ 24.986,38

Personeelskosten

€

9.310,87

Kosten onderzoeksbureau

€

5.941,00

Huisvesting

-

Onkosten

-
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