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Jaarverslag 2007

Geachte lezer,
Het jaar 2007 was een woelig jaar voor de omroepen. Incidenten en politieke druk zorg-

den voor grote belangstelling voor de handel en wandel van de omroepen. In een dergelijk jaar is het misschien niet altijd even makkelijk om de gedragscode te volgen. Toch is
het juist dán belangrijk. Want de gedragscode laat zien dat omroepen zich bewust zijn
van de eigen positie. Dat ze belang hechten aan hun onafhankelijkheid en hard willen
werken aan het voorkomen van elke schijn van belangenverstrengeling.

Duidelijk is dat veel omroepen zich inmiddels bewust zijn van het belang van integriteit.

En in het verlengde daarvan van de gedragscode. Sommige omroepen hebben zelfs eigen
gedragscodes in het leven geroepen (en afgestemd op de algemene), anderen doen

uitgebreid verslag van de manier waarop zij de richtlijnen wel of niet toepassen. De volgende stap is de verankering van de gedragscode bij álle omroepen.

Voor CIPO was 2007 een jaar van werken aan onze bekendheid. Nu gaat het ons er niet

om zelf, als commissie, bekend te worden, maar vooral om bekendheid van dat waar wij
voor staan: de gedragscode. Daarin is CIPO volledig onafhankelijk – CIPO is weliswaar
door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in het leven geroepen, maar opereert

zelfstandig. Die code, door de omroepen zelf in het leven geroepen, moet een logisch

onderdeel uitmaken van het werk van de omroepen. Iedere omroepmedewerker zou zich
bewust moeten zijn van zijn of haar verantwoordelijkheid, niet alleen de bestuurders.

Twee jaar bestaat de commissie nu. Het jaar 2007 stond nog voor een groot deel in het

teken van een aanloop: in bemanning en organisatie, maar ook in bekendheid en bewustwording. In dit jaarverslag laten we u zien waar we aan gewerkt hebben. Centraal staan
de adviezen die we uitgebracht hebben. Zo lichten we, op verzoek van verschillende
omroepen, toe wanneer er sprake is van een q.q.-nevenfunctie en wanneer niet (dit

houdt verband met de vraag wanneer de inkomsten in de omroepkas moeten worden
gestort). Een ander advies ging over de geschenkenregeling: wanneer is een geschenk

nog toelaatbaar? Daarnaast was de scheiding van bestuur en toezicht een terugkerend
thema - u vindt het daarom op meerdere plekken in dit jaarverslag terug. Wilt u weten
wat in 2008 op de agenda staat, dan kunt u daarvoor terecht in de vooruitblik.
Met vriendelijke groet, namens CIPO,

Hans Dijkstal
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Wanneer gaan extra verdiensten in de omroepkas?

Uitgelicht:
q.q.-nevenfuncties
Als een presentator van een actualiteitenprogramma dagvoorzitter is van een mediacongres, is dat dan een q.q.-nevenfunctie? Een interessante vraag, want inkomsten uit een
q.q.-nevenfunctie horen in de omroepkas. Dit in tegenstelling
tot ‘gewone’ nevenfuncties.

Wat heeft CIPO gedaan?
Van verschillende kanten, bijvoorbeeld door de AKN en de NPS, is CIPO gevraagd om een
advies over q.q.-nevenfuncties uit te brengen. Inkomsten uit q.q.-nevenfuncties horen

omroepinstellingen namelijk in de omroepkas te storten en openbaar te maken. Gewone
nevenfuncties horen los te staan van de hoofdfunctie bij de omroepen en inkomsten

daarvan mogen de medewerkers daarom zelf houden. Maar, vroegen omroepen zich af,
wanneer is er nou sprake van een q.q.-nevenfunctie? CIPO bracht in 2007 uitsluitsel.

Wat houdt het advies in?
Het q.q. in q.q.-nevenfunctie staat voor ‘qualitate qua’: ‘in de hoedanigheid van’ of ‘uit
hoofde van’. Een q.q.-nevenfunctie is een functie die in het verlengde van de hoofd-

functie ligt, die een medewerker uit hoofde van de hoofdfunctie uitoefent. Is iemand

bijvoorbeeld manager bij een omroep en zit zij daarnaast in het bestuur van een zorg-

instelling, dan is dat geen q.q.-nevenfunctie. Maar zet zij, als medewerker van een omroep,

haar expertise of bekendheid in voor een spotje voor een goed doel, dan zou dat een
q.q.-nevenfunctie kunnen zijn. De grens is met deze definitie echter nog niet scherp
genoeg.

CIPO stelt in haar advies dat de lakmoesproef de koppeling met de hoofdfunctie is. Een
nevenfunctie is een q.q.-nevenfunctie wanneer er een formele koppeling is. Bij beëindiging van de hoofdfunctie bij een omroepinstelling eindigt ook de q.q.-nevenfunctie.

Toch blijft de praktijk weerbarstig. De context speelt ook een rol. Tenslotte bepaalt de
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reguliere functie of het werk dat diegene er naast doet, wel of geen q.q.-nevenfunctie
is. Is hij – bijvoorbeeld – een bestuursvoorzitter, dan gaat het om andere functies dan

wanneer hij een camera bemant. Onderdeel van het advies van CIPO is dan ook altijd te
overleggen met een leidinggevende.

Waarom was het advies nodig?
Voor omroepen is het aannemen van geschenken (zie ook verderop) en vergoedingen
naast het reguliere salaris een heikel punt. De schijn van belangenverstrengeling, en

daarmee twijfel aan onafhankelijke berichtgeving, is snel gewekt. Zeker als het gaat om
een functie die in het verlengde ligt van de hoofdfunctie bij de omroepinstelling. Voor

de verschillende omroepinstellingen was dat een belangrijke reden om twee artikelen

in de gedragscode op te nemen over inkomsten en vergoedingen uit q.q.-nevenfuncties.
Omdat die artikelen toch nog vragen opriepen, was een aanvullend advies nodig.

De achterliggende gedachte van de richtlijn en het aanvullend advies is dat de werkzaamheden die iemand verricht in de q.q.-functie feitelijk gewoon bij het normale

takenpakket horen. En daar krijgt diegene al een salaris voor. Het is wel normaal dat de
medewerker een onkostenvergoeding krijgt van de instantie waar hij of zij de nevenfunctie uitoefent.

Advies hoort bij:
artikel 2.3. en 2.5. uit richtlijn 2 van de gedragscode
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Januari en februari
Deze maanden heeft CIPO onder meer een goed gesprek
gevoerd met ambtenaren van het ministerie van OCW.
Zolang CIPO zorgt voor zelfregulering binnen de branche
houdt het ministerie afstand, benadrukken de ambtenaren
nog eens. Goed nieuws: de Wereldomroep onderschrijft nu
ook de richtlijnen van CIPO!
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Onderstaande kwestie is gebaseerd op een werkelijke
vraag die in 2007 bij CIPO binnenkwam

De kwestie: een
ingezonden brief
Life of mammals, een serie van de BBC, is in 2007 door de EO aangekocht en uitgezon-

den. Na eindredactie zijn delen van de serie, waarin de evolutietheorie aan de orde komt,
gewijzigd of verdwenen. Voor sommige kijkers was dit tegen het zere been. In de pers

stelt de EO dat zij altijd eindredactie voert en daarbij, zoals elke omroep, uitgaat van de

eigen identiteit. Een kijker wil het hier niet bij laten en schrijft CIPO een brief. Wat, vraagt
zij, kan CIPO aan deze kwestie doen?
Wat zou ú met deze brief doen?

Wat CIPO heeft gedaan
CIPO gaat over naleving van de gedragscode. Wanneer een omroepinstelling een richtlijn
uit die gedragscode schendt, dan kan CIPO de desbetreffende omroep om opheldering

vragen. Wanneer het echter gaat over de inhoud van een programma, dan is het niet aan
CIPO om een omroep ter verantwoording te roepen.

Klokkenluidersregeling
In 2007 kregen we meer ingezonden brieven binnen, waarbij schrijvers zich incidenteel

beroepen op de klokkenluidersregeling. En dat kan natuurlijk binnen de voorwaarden die
de regeling hieraan stelt. Vertrouwelijke stukken geven wij niet aan derden, klokkenlui-

ders zijn bij ons goed beschermd. Eén brievenschrijver wilde zich anoniem op de klokkenluidersregeling beroepen. Dat is niet mogelijk. CIPO heeft een naam en contactpersoon
nodig om het verhaal te kunnen verifiëren.
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Prettig vertrouwd of aangenaam objectief

Uitgelicht:
accountantstermijn
Niets is prettiger samenwerken dan met iemand die bekend
is. Overleggen gaan efficiënt, het is niet nodig om de weg
te wijzen, het voelt vertrouwd. Gaat het echter over een
accountant, dan moet de band juist niet te innig worden.
Want blijft een accountant dan wel scherp? Is de samenwerking nog wel zuiver?

Wat heeft CIPO gedaan?
CIPO heeft onderzoek laten doen naar de richtlijn waarin staat dat een omroepinstelling
elke vijf jaar moet wisselen van accountant. In 2007 rondde het NIVRA, het Nederlands

Instituut van Register Accountants, desgevraagd het onderzoek af naar de termijn die in
andere sectoren gehanteerd wordt. Op basis van dit onderzoek bracht CIPO een advies

uit. Ook heeft CIPO de richtlijn nader onderzocht. Klopt de formulering wel? Is de richtlijn specifiek genoeg?

Maart en april
CIPO houdt steeds meer kennismakingsgesprekken. In
maart met de directie van BNN. Bij de KRO spreken we
deze maand met medewerkers én met hun eigen
integriteitscommissie. In april gaat CIPO langs bij de
directie van omroep Max en bij medewerkers van de TROS.
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Wat houdt het advies in?
In andere sectoren worden nauwelijks termijnen gehanteerd. Een enkele sector heeft in

de gedragscode een termijn van vier jaar afgesproken. Na die vier jaar kan de accountant

na een grondige evaluatie wel weer opnieuw benoemd worden. NIVRA zelf adviseert een
termijn van zeven jaar.

De uitkomsten van dit onderzoek waren voor CIPO geen reden om de termijn te wij-

zigen. Wel bleek de formulering van de richtlijn voor meerdere interpretaties vatbaar.

Gaat het nu om degene die de jaarstukken opmaakt of controleert? Dat maakt nogal wat
uit. In het eerste geval gaat het om een eigen medewerker, in het tweede geval om een
externe. En moet er van accountant worden gewisseld of van heel kantoor?
Het advies van CIPO is, samengevat:
•

De wisselingsrichtlijn gaat over degene die jaarstukken controleert.

•

Na die vijf jaar is het wel mogelijk een andere accountant uit hetzelfde kantoor te

•

We handhaven de termijn van vijf jaar.

nemen. Let er dan wel op dat ook het hele team nieuw is én maak het verstrijken
van de vijf jaar ruim van te voren aan het kantoor bekend.

Waarom was het advies nodig?
Hoewel de gedragscode door de meeste omroepinstellingen is ondertekend, en daarmee
dus ook het artikel dat bepaalt dat om de vijf jaar van accountant moet worden gewisseld, blijkt in de praktijk dat niet iedereen er zomaar achter staat. Het is soms gewoon

lastig afscheid te nemen van een vertrouwde relatie. Een nieuwe accountant inwerken

kost tijd en geld. Toch hoort een accountant scherp en onafhankelijk een jaarrekening te
kunnen controleren. Het mag hoe dan ook geen routine worden.

Advies hoort bij:
artikel 1.6. uit richtlijn 2 van de gedragscode
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Over dubbelfuncties, topsalarissen en de invloed van
de ledenraad

In de volle breedte
Een terugkerend thema in 2007 was het inrichten van goed
bestuur. Hoe kan een omroepinstelling de toezichthoudende
en de besturende taken scheiden? Een aantal onderzoeken
illustreert deze preoccupatie.

Het onderzoek: dubbelfuncties van
topfunctionarissen, kan dat?
In 2007 heeft CIPO de zogenaamde dubbelfuncties van bestuurders onderzocht. Hoewel
dit onderzoek niet in 2007 maar begin 2008 is afgerond, werd in 2007 al wel duidelijk
dat de bevoegdheden van bestuur en toezicht vaak door elkaar lopen.

Nog een kwestie:
betaling topfunctionarissen
De betaling van topmensen was in 2007 een veelbesproken thema, zowel buiten als binnen de omroepen. Verschillende instanties hanteren verschillende eisen en manieren

van berekenen. Want het gaat niet alleen om een salaris, maar ook om bonussen, uit-

keringen en andere vormen van inkomen. Wat moet nou openbaar worden en wat niet?
Volgens de Wet Openbaarheid Topinkomens (WOPT) moet een instantie bekend maken

voor welke topfunctie welk inkomen geldt. Is er maar één directeur, dan zijn de inkomens-

gegevens niet anoniem meer. Volgens de WOPT is het dan niet meer nodig om verantwoording af te leggen. Volgens de richtlijnen is dan echter wel openheid geboden.

Naar aanleiding van een onderzoek:
statuten gewijzigd
Twee jaar geleden adviseerden wij de TROS over de dubbelfunctie van hun voorzitter. Die
dubbelfunctie was namelijk in strijd met de richtlijnen. Sindsdien is er veel veranderd.
Noemenswaardig is het feit dat de TROS in de huidige statuten dubbelfuncties heeft
uitgesloten.
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Mei
CIPO spreekt met andere instanties die zich bezighouden
met integriteit, zoals de Algemene Rekenkamer en BIOS –
Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector van het
ministerie van Binnenlandse Zaken.
Goed om te weten: BIOS geeft workshops integriteitsbeleid
(www.integriteitoverheid.nl).

Onderzoek naleving gedragsregels

In de volle breedte
In hoeverre houden omroepen zich aan de eigen gedragsregels? Halverwege 2007 is CIPO op eigen initiatief op zoek
gegaan naar een antwoord op deze vraag. We hebben
jaarverslagen, internetsites en jaarrekeningen doorgespit.
Het blijkt nogal uiteen te lopen.
Sommige omroepen geven uitvoerig inzicht in de toepassing van de richtlijnen en

lichten toe in hoeverre ze deze wel of niet uitvoeren, mét een uitleg waarom wel of
niet. Andere omroepen stellen dat ze alle richtlijnen opvolgen, zonder daar enige
toelichting bij te geven. Dat maakt het wat ongeloofwaardig.

De omroepen zijn benaderd met de eigen resultaten. Indien onvoldoende inzichtelijk
is gemaakt in hoeverre ze de gedragscode toepassen, heeft CIPO ze gevraagd dit
volgend jaar uitgebreider toe te lichten.
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Aardigheidjes leiden tot papierberg

Uitgelicht:
geschenkenregeling
Stel, u krijgt een kaartje voor een theatershow waar u zijdelings aan heeft meegewerkt. De kaartjes zijn niet overdreven
duur, rond de twee tientjes. Een leuk gebaar, zo voelt het.
Toch zijn ze officieel een geschenk en moesten ze daarom tot
voor kort geregistreerd worden. Voor veel omroepen ergerlijk, want die registratie bracht een hoop administratief
werk met zich mee.

Wat heeft CIPO gedaan?
In 2007 bleek dat verschillende omroepen in hun maag zaten met de geschenkenrege-

ling. Omdat ieder geschenk geregistreerd moest worden gaf dat vreselijk veel administratief werk. Voor de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de

initiatiefnemer van de gedragscode, zelfs een reden om een eigen geschenkenregeling

in het leven te roepen. CIPO besloot daarom de desbetreffende richtlijn nog eens nader

Juni
Het Commissariaat voor de Media ziet toe op naleving van
de Mediawet, CIPO ziet toe op naleving van de gedragscode.
Twee verschillende takken van sport, maar wel met overlap.
Daarom willen we heldere afspraken maken en zoeken we
onderlinge samenwerking. Deze maand versturen we het
samenwerkingsvoorstel.
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te bekijken. Is het mogelijk om de richtlijn zodanig aan te passen dat die in de praktijk

beter toepasbaar is? Voor de beoordeling zijn verschillende gedragscodes geraadpleegd,
met name die van de rijksoverheid.

Wat houdt de aanbeveling in?
CIPO heeft de Raad van Bestuur van de NPO aanbevolen om een onderscheid aan te brengen tussen gebruikelijke en ongebruikelijke geschenken. Ongebruikelijke schenkingen
zijn in elk geval geschenken met een waarde van meer dan m 50,- (een norm die overi-

gens wel periodiek geëvalueerd zal moeten worden), maar geschenken met een waarde
van minder dan m 50,- kunnen ook ongebruikelijk zijn. Wij adviseren om gebruikelijke
schenkingen van onder de m 50,- niet te registreren.

Of een omroepmedewerker een ongebruikelijke schenking kan accepteren, is aan de

omroepinstelling. Tijdens aanbestedingstrajecten moeten echter alle geschenken (ook
die onder de m 50,-) aan de omroepinstelling worden voorgelegd.

Waarom is de aanbeveling nodig?
Zoals eerder al gesteld in dit jaarverslag is het voor omroepen belangrijk de schijn van
belangenverstrengeling te voorkomen. Het geven of ontvangen van geschenken is

voor veel omroepen gebruikelijk. Via een geschenk hoopt de gever een relatie met een

medewerker op te bouwen, in stand te houden of te verbeteren. Niets mis mee, zolang

dat doel niet uit het oog wordt verloren. CIPO raadt de omroepen overigens wel aan een
openbaar register te hanteren. Een website is daarvoor een goed middel.

Advies hoort bij:
artikel 4.2. en 4.3. uit richtlijn 2 van de gedragscode
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Onderstaande kwestie is gebaseerd op een werkelijke
vraag die in 2007 bij CIPO binnenkwam

De kwestie:
wel of geen Raad
van Toezicht
In richtlijn één van de gedragscode staat dat omroepen goed bestuur én toezicht moeten hebben. Er is dus wel vastgelegd dát omroepen bestuur en toezicht moeten

scheiden, maar nog niet hóe. Voor een omroep reden om CIPO te vragen: wat moet

ik nu doen? Moet ik een Raad van Toezicht instellen of zijn er ook andere manieren?
Wat zou ú adviseren?

Wat heeft CIPO geadviseerd?
De keuze voor een bestuursmodel – wel of geen Raad van Toezicht – is een keuze van de

omroepvereniging. Zij kunnen zelf het best beoordelen of er een onafhankelijk toezicht-

houdend orgaan moet komen of dat het voldoende is om binnen het bestuur de functies
en bevoegdheden (aantoonbaar) te scheiden en te verdelen. Zolang de scheiding tussen
de bestuurlijke en toezichthoudende taken en bevoegdheden maar gegarandeerd is.

Hoe beter gescheiden, hoe minder
schadelijk
Zonder onafhankelijk toezichthoudende functionarissen (hetzij in het bestuur, hetzij in
een extern toezichthoudend orgaan) kan de aandacht van een bestuurder verschuiven

van het belang van de organisatie als geheel naar de belangen van het orgaan waar hij

of zij de dubbelfunctie uitoefent. Hoe beter de toezichthoudende en bestuurlijke taken

gescheiden zijn, hoe duidelijker de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Om elk risico uit
te bannen kunnen dubbelfuncties statutair worden uitgesloten, zoals dit door de VARA

en de TROS is gedaan. Blijft de mogelijkheid van dubbelfuncties bestaan – met mogelijk
tegenstrijdige belangen tussen de organen van de organisatie waar de bestuurder die

dubbelfunctie bekleedt – dan is het aan te raden statutair vast te leggen dat er in zo’n
geval (tijdelijke) vervanging komt.

16 /

Jaarverslag 2007

Blik vooruit
Waar 2007 in het teken stond van bewustwording en een
groeiende bekendheid met de gedragscode, komt 2008 in
het teken te staan van stevige verankering.
Afgelopen jaar is de gedragscode niet altijd gevolgd of is door omroepen nog onvoldoen-

de toegelicht waarom richtlijnen niet gevolgd zijn. De ervaring leert dat dit niet uit onwil
is, maar als gevolg van onvoldoende op de hoogte zijn. In 2008 wil CIPO daarom nog

meer gesprekken voeren met omroepen, zowel met bestuurders als met medewerkers.

Op eigen initiatief
In 2008 zullen we wederom adviezen uitbrengen, aan de hand van vragen van om-

roepinstellingen of van externe partijen. Maar ook op eigen initiatief. Bijvoorbeeld over:
•

Cofinanciering door overheidsinstellingen en ideële sponsors (richtlijn 4)

Moet er in contracten met derden (zoals freelancers en buitenproducenten) een

passage worden opgenomen waarin de richtlijnen door die derden wordt onderschreven?
•

Scheiding bestuur en toezicht (richtlijn 1)

Hoe gaan we om met de verwachte wijzigingen van de bestuursstructuren naar
een modernere variant?

•

‘Gewone’ nevenfuncties (richtlijn 2)

In hoeverre moeten nevenfuncties (anders dan de q.q., zie elders in dit jaarverslag)
worden gemeld en geregistreerd? Zou in de arbeidsovereenkomsten niet een

algemene passage kunnen komen over de melding van nevenfuncties? En zouden
medewerkers jaarlijks een compliance-formulier moeten invullen?
•

Evaluatie klokkenluidersregeling

Rond de klokkenluidersregeling zijn nog veel vragen. Zijn medewerkers nu voldoende beschermd? En wat is de positie van de commissie in de hele procedure?
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September en oktober
Na de zomer neemt CIPO deel aan een expertmeeting van
de werkgroep Governance van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. In oktober organiseert CIPO zelf
een bijeenkomst voor de ‘39f-omroepen’ (omroepen die
een geestelijke stroming vertegenwoordigen). Voor deze
kleinere omroepen is het organisatorisch soms wat
lastiger om aan de gedragscode te voldoen.

November
Goed bestuur bij de omroepen – een onderwerp dat nogal
wat discussie oproept. En daarom organiseert CIPO deze
maand een bijeenkomst over dit onderwerp. Met succes!
Deelnemers gaan bijzonder open in gesprek en vragen
elkaar de oren van het hoofd.

18 /

Jaarverslag 2007

Financiële verantwoording
CIPO krijgt haar budget van de Raad van Bestuur van de NPO (volgens artikel 101 van de
Mediawet). Wij kunnen dit vrijelijk en zonder ruggespraak besteden, wat een voor-

waarde is voor de borging van onze onafhankelijkheid. In 2007 zijn we ruim onder het
budget gebleven.

Volgens de afspraken met de Raad van Bestuur vloeit niet uitgegeven budget terug naar
de NPO. Hier staat tegenover dat, zou het budget te krap zijn, we meer ruimte kunnen
krijgen.

BUDGETTAIRE RUIMTE		

UITGAVEN

Budget Raad van

Vergoedingen leden

m

31.144,46

Kosten onderzoeksbureau

m

14.795,87

Onkostenvergoedingen

m

m 150.000,-

Bestuur NPO			
				

				

				
				
Totaal

m 150.000,-

CIPO

Personeelskosten

m 29.300,00
3.097,16

Huisvesting

m

12.250,00

Totaal

m

90.587,49

Toelichting
De vergoedingen voor de drie leden bestaat uit een vaste vergoeding en een vergoeding
per vergadering. Het lidmaatschap van de commissie is een bezoldigde nevenfunctie.

De kosten voor het externe onderzoeksbureau zijn gemaakt voor twee onderzoeken die

elders in dit jaarverslag aan de orde komen: het onderzoek naar de nevenfuncties en het
onderzoek naar de dubbelfuncties.
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Over CIPO
CIPO heeft een faciliterende rol bij de handhaving en naleving van de richtlijnen. Zijn er
vragen rond de interpretatie van richtlijnen, dan brengen we advies uit. Bij grotere

vragen doen we onderzoek, op verzoek van anderen of op eigen initiatief. In het geval
van misstanden vervult CIPO de rol van extern meldpunt.

Wanneer naar CIPO?
U kunt bij CIPO terecht wanneer u vragen heeft over integriteit bij de publieke omroe-

pen of over een van de andere thema’s die in de gedragscode aan de orde komen. Denk
aan thema’s als sponsoring door overheidsinstellingen, e-mailmarketing of neven-

functies. U kunt ons vragen een advies uit te brengen rond een kwestie die verband

houdt met de gedragscode. Of u kunt (onder de voorwaarden die zijn gesteld in de klokkenluidersregeling) misstanden bij ons melden. Voor algemene vragen kunt u terecht
op onze website – daar vindt u eveneens de gehele gedragscode.

Werkwijze
Bij een vraag of melding zoeken we eerst contact met de desbetreffende partijen. We

bespreken gezamenlijk wat CIPO kan doen. Dat kan een advies aan een omroep zijn, een

aanbeveling aan de Raad van Bestuur van de NPO om de richtlijnen aan te passen of – bij
onduidelijkheden – een nader onderzoek. Onderzoeksresultaten leggen we voor aan de
omroep in kwestie en plaatsen we geserreerd op www.integriteitomroep.nl.
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Leden van de commissie

Hans Dijkstal

oud-minister van Binnenlandse Zaken, voormalig

vice-minister-president, nu actief in tal van functies
bij maatschappelijke en culturele organisaties

Pauline Kruseman

directeur van het Amsterdams Historisch Museum

Marry de Gaay Fortman

partner en advocaat bij Houthoff Buruma

Secretariaat
Anouk Rommes, secretaris CIPO
Telefoon: 		

035 677 2767

Post:			

Postbus 26444

E-mail:			

commissie.integriteit@omroep.nl

Fax: 			
			
Website:		

035 677 2310

1202 JJ Hilversum

www.integriteitomroep.nl
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December
Na commotie in de media spreekt CIPO – in Nova aangeduid
als ‘de commissie Dijkstal’ – met de NMO (Nederlandse
Moslim Omroep). Het gesprek gaat over de structuur van
de nieuw opgerichte Stichting Verzorging Islamitische
Zendtijd. In 2008 gaan we verder in gesprek.
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