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Geachte lezer,
De gedragscode goed bestuur en integriteit is nu 
drie jaar geleden in werking getreden. De indruk 
van CIPO is dat de omroepen zich zeer bewust 
zijn van de betekenis van integriteit en goed 
bestuur en dit onderdeel hebben gemaakt van 
hun beleid. Uit het onderzoek dat in opdracht  
van CIPO door het Verwey-Jonker Instituut is  
uit ge voerd naar de naleving van de gedragscode  
komt een beeld naar voren dat reden geeft tot 
op timisme. 

Veel omroepen hebben gehoor gegeven aan de 
aanbevelingen in Richtlijn 1 Goed bestuur en 
toezicht – zij hebben gekozen voor een bestuurs-
structuur met onafhankelijke toezichthouders.  
De gedragscode wordt als nuttig ervaren door de 
omroepen, men vindt het vanzelfsprekend dat  
er regels zijn voor de omgang met publiek geld.  
De huidige toerusting en opstelling van CIPO 
wordt door de omroepen als adequaat ervaren.  
De andere zijde is dat de verslaglegging over de 
naleving van de gedragscode nog niet altijd  
even transparant is. Daar gaan we in 2009 meer 
nadruk op leggen.

Goed bestuur en integriteit zijn onderwerpen die 
een plaats verdienen in de bedrijfscultuur. Dat 
vergt meer dan opleggen van regels. Integriteit 
vraagt om een open cultuur waar ieder zijn  
ver antwoordelijkheden kent en durft te dragen. 
Dat is waar CIPO naar streeft, in 2008 én in de 
komende tijd.

Hans Dijkstal
Voorzitter CIP0
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Twee vliegen in één klap

“De omroepverenigingen 

hebben een heel eigen, 

specifieke organisatiestruc-

tuur. De AVRO, de TROS,  

de KRO – allemaal wilden 

ze graag meewerken aan 

een goede scheiding van 

bestuur en toezicht. Maar 

dan wel mét behoud van  

de verenigingsstructuur.  

Door de ledenraad toezicht 

te laten houden sloeg de 

AVRO twee vliegen in één 

klap: gescheiden toezicht  

en meer betrokken leden.”

Marry de Gaay Fortman, 
vice-voorzitter CIPO
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Terugblik op 2008

Waar kijk je vooral met trots op terug? 
“Vrijwel alle publieke omroepen hebben nu een 
helder gescheiden bestuur en toezicht. Ze hebben 
wijzigingen in hun organisatiestructuur aan-
gebracht of mensen van buitenaf benoemd – geen 
geringe opgave. Ook zie ik dat het niet alleen  
blijft bij een pro forma handeling: omroeporganisa-
ties zien écht de waarde van een goed gescheiden 
bestuur en toezicht. Ze begrijpen steeds beter 
waarom het zo belangrijk is dat een bestuurder 
verantwoording aflegt aan een orgaan waar hij of 
zij zelf geen deel van uitmaakt. Integriteit wordt 
– kortom – meer en meer geïnternaliseerd.”

Zijn er nog meer ontwikkelingen waaraan  
je ziet dat CIPO en de gedragscode bekender 
worden? 
“Je ziet het ook aan de toegenomen belangstelling 
voor andere richtlijnen dan Richtlijn 1 Goed 
bestuur en toezicht – denk bijvoorbeeld aan de 
klokkenluidersregeling. We hebben een goede 
naam opgebouwd omdat we bij onze leest blijven. 
Blijkt dat een vraag niet bij ons hoort, dan scha-
kelen wij alsnog de juiste instantie in. Die houding 
werpt nu zijn vruchten af: omroeporganisaties 
weten dat wij niet overal zomaar induiken én dat 
we ze verder helpen als wij het niet kunnen op - 
lossen. En daarmee bekleden we langzaam maar 
zeker een vertrouwenspositie binnen het bestel.”

En hoe kijken de omroepen nu naar de 
gedragscode?
“Omroeporganisaties nemen de gedragscode 
serieus. Zoveel is afgelopen jaar wel duidelijk 
geworden. De organisaties zelf zijn heel snel 
ge professionaliseerd. Hun onafhankelijkheid is 
beter gewaarborgd, het huis is nu op orde. In 2009 
gaan we daarom onderzoeken hoe het zit met de 
contacten buitenshuis. Hoe is de onafhankelijk-
heid gewaarborgd in de verhouding met externe 
relaties? Denk aan aanbesteding en besluit-
vorming over opdrachten waarin persoonlijke 
relaties mee kunnen spelen.”

Marry de Gaay Fortman is vice-voorzitter van CIPO. 
Zij kijkt met trots terug op 2008. 
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Uitgelicht:  
over dubbelfuncties

Omroepen regelen zélf onafhankelijk toezicht

Hoewel risicovolle dubbele petten 
elders – zowel in bedrijfsleven 
als bij de overheid  – steeds meer 
uitgesloten zijn, bleek het bij om-
roeporganisaties nog veel voor te 
komen, zo ontdekte CIPO begin 
2008. Maar in de loop van het jaar 
nam de ene na de andere grote 
omroep maatregelen om belangen-
verstrengeling tegen te gaan. 

Wat heeft CIPO gedaan?
Een dubbelfunctie van een medewerker in de top 
van een omroep kán een risico zijn. De belangen 
van de verschillende organen waar de medewerk-
er in kwestie voor werkt kunnen namelijk flink 
botsen. Omdat dubbelfuncties bij omroepen nog al 
wat aandacht van de media kregen, publiceerde 
CIPO in maart 2008 een advies over het voor-
komen van risicovolle dubbelfuncties. 

Verschillende media pikten het rapport op.  
En hoewel CIPO het rapport geanonimiseerd  
publiceerde, bleek de omroepwereld klein: de pers 
pikte er genadeloos de omschreven omroep -
orga nisaties met een dubbelfunctie uit. Het publiek 
maken van het schenden van integriteitrichtlijnen 
kan door CIPO als pressiemiddel – het enige 
middel – gebruikt worden, maar dat was in deze 
kwestie absoluut niet de bedoeling.

Want inmiddels is duidelijk dat in 2008 alle grote 
omroeporganisaties naar het advies luisterden en 
een manier vonden om risicovolle dubbelfuncties 
te voorkomen: door de functies van bestuur en 
toezicht goed te scheiden. Hoe omroepen deze 
scheiding invullen, maakt CIPO niet uit. Daarin 
verschillen CIPO en het Commissariaat van de 
Media van mening. Het Commissariaat ziet liever 
een verplichte Raad van Toezicht. CIPO ziet het 
feit dat alle grote omroeporganisaties in 2008 een 
gescheiden toezichtfunctie hadden als een bewijs 
dat omroepen het prima zelf kunnen oplossen.  
Het ministerie van OC&W ook en verankerde deze 
benadering daarom in de nieuwe Mediawet of 
Erkenningswet (artikel 2.142).
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Wat houdt het advies  
van CIPO in?
Heel kort samengevat: sluit dubbelfuncties 
statutair uit wanneer deze tot een onwenselijke 
belangenverstrengeling kunnen leiden tussen 
(bestuurlijke) uitvoering en toezicht. De scheiding 
tussen bestuur en toezicht garandeer je door 
functies aantoonbaar te scheiden. De precieze 
invulling – een aparte Raad van Toezicht of  
bijvoorbeeld het toezicht neerleggen bij een 
ledenraad, zoals de AVRO doet – bepaalt een 
omroep volgens de gedragscode zelf. Al adviseert 
CIPO in het geval van de ledenraad wel dat de 
leden goed opgeleid worden en dat de omroep  
er voor zorgt dat er voldoende deskundigheid 
aanwezig is bij de toezichthoudende leden.

Waarom was het advies 
nodig?
Het was niet voor iedereen even duidelijk hoe en 
waarom risicovolle dubbelfuncties moeten worden 
voorkomen. Kan een presentator van een omroep 
bijvoorbeeld ook lid zijn van het bestuur? Of van 
een toezichthoudend orgaan? CIPO stelt dat top- 
functionarissen met een dubbelfunctie kwetsbaar 
zijn, áls de organen waar zij deel van uitmaken 
tegenstrijdige belangen hebben. En: een omroep- 
organisatie is zo kwetsbaar als zijn dubbel-
functionaris. De continuïteit en stabiliteit van de 
omroep komen daarmee in gevaar. En daarmee 
de integriteit.

Advies hoort bij:  
Artikel 1.1., 1.2.,  
1.4., 1.20., 1.21. en 
1.24. uit Richtlijn 1 
Goed bestuur en  
toezicht van de  
gedragscode.
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Van vriendendienst tot vertrouwenspersoon

Vragen  
en antwoorden
Hoe zit het ook alweer met 
cadeautjes? Voor de zekerheid 
maar altijd weigeren? En gelden 
voor bestuursleden dezelfde regels 
voor declaraties als voor ‘gewone’ 
omroepmedewerkers? Soms zit 
het hem in de nuance of zijn het 
de uitzonderingen die de regels 
bevestigen. Een selectie van  
vragen uit 2008 en de antwoorden 
van CIPO.

Vriendendienstje van  
de redactie – belangen-
verstrengeling of niet?
Een kijker stuurt twee klachten: over de enthou-
siaste promotie van een boek en de grote aan-
dacht voor een theatertour in twee veelbekeken 
tv-programma’s. Beide gevallen zwemen naar een 
vriendendienst van redactie dan wel regisseur.  
In één geval is wellicht zelfs sprake van sluik-
reclame. Is dit belangenverstrengeling? CIPO is 
niet bevoegd hierover advies uit te brengen. 
Richtlijn 2 Integriteit beperkt zich tot financiële 
belangenverstrengeling. Onafhankelijkheid van 
de redactie en sluikreclame vallen onder artikel 48 
van de (oude) Mediawet, dus onder de bevoegd-
heid van het Commissariaat voor de Media.
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DVD-box voor bestuurs-
leden – aannemen of 
niet?
Een omroep geeft haar bestuursleden een 
DVD-box cadeau. Mogen de bestuursleden deze 
aannemen? Volgens Richtlijn 2 Integriteit, 
artikel 4, mogen omroepmedewerkers uit hoofde 
van hun functie geen geschenken aannemen.  
Dat geldt ook voor toezichthouders, directieleden 
én bestuursleden. Alleen, artikel 4 spreekt 
uitsluitend over geschenken van derden en dat  
is hier niet het geval. De bestuursleden mogen  
de box dus aannemen, waarbij het de omroep 
natuurlijk vrijstaat deze gift alsnog op te nemen 
in het openbare geschenkenregister.

Declaraties van bestuurs-
leden – vallen die onder 
de gedragscode of niet?
Artikel 5 van Richtlijn 2 Integriteit, over uit-
gaven, kostendeclaraties en gebruik van credit 
cards, geldt voor álle medewerkers – dus ook voor 
bestuursleden. Dat betekent dat ook bestuurs-
leden bijvoorbeeld hun kosten alleen kunnen 
declareren als de uitgave het belang van hun 
omroep dient (artikel 5.2) en dat ze hun decla -
raties in principe binnen een maand moeten 
indienen (artikel 5.7). Voor de afrekening van 
declaraties zijn geen specifieke richtlijnen. Wel 
moeten de omroepen ervoor zorgen dat mede- 
werkers zo min mogelijk kosten vooruit hoeven  
te betalen. Een systeem waarin gedeclareerde 
kosten volgens een vastgestelde administratieve 
procedure periodiek worden vergoed, stuit dus 
niet op bezwaren. 



10 CIPO | Jaarverslag 2008

Medewerker met eigen 
bedrijf – inhuren of niet?
Een medewerker werkt naast zijn parttime baan 
bij een omroep als coach voor omroepmede-
werkers. P&O besluit van zijn coachingsdiensten 
gebruik te maken en huurt hem in. Is dit in strijd 
met artikel 1.2 van Richtlijn 2 Integriteit? 
Zo vraagt de betreffende omroep aan CIPO.  

Nee: de medewerker is namelijk op geen enkele 
wijze betrokken geweest bij de besluitvorming. 
Met andere artikelen kan het wel botsen. Zo heeft 
de medewerker er financieel belang bij dat P&O 
hem inhuurt en daar stelt artikel 1.1 specifieke 
eisen aan: de omroep moet hier expliciet toe stem-
ming voor geven, wat moet worden opge nomen  
in het openbare register financiële belangen 
medewerkers medewerkers en partners. Ook 
andere instanties kunnen beperkingen opleggen. 
Het Commissariaat voor de Media hanteert  
bijvoorbeeld een meldingsplicht in dergelijke 
gevallen.

Directeur meldt misstand-
en – klokkenluider of niet?
Een omroepdirecteur stuurt CIPO een e-mail  
over misstanden binnen de eigen omroep. Daarin 
wordt een beroep gedaan op de Regeling Melding 
vermoeden van misstanden, die rechtsbescher-
ming biedt door de bepaling dat een melding géén 
nadelige gevolgen mag hebben voor de positie 
van de klokkenluider. 

CIPO verklaart de klacht niet-ontvankelijk omdat 
sprake is van een arbeidsconflict – op basis waar- 
van de directeur later wordt ontslagen. Volgens  
de rechter hebben melding en ontslag niets met 
elkaar te maken. De niet ontvankelijkheidver -
kla ring betekent overigens niet dat CIPO niets 
met de melding doet. De klacht betreft deels de 
scheiding van toezicht en bestuur en de onaf-
hankelijkheid van topfunctionarissen. Hier deed 
CIPO al onderzoek naar, voordat de klacht werd 
ontvangen. Een deel van de klacht valt onder de 
be voegdheid van het Commissariaat voor de 
Media, waarnaar CIPO – conform de regeling – 
heeft doorverwezen.
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Vertrouwenspersoon 
Regeling Klokkenluider  
– ook buiten de omroep  
of niet?
Kan de vertrouwenspersoon van een klokkenluider 
binnen de omroep iemand van buiten de omroep 
zijn? Ja: in navolging van de rapportage Evaluatie 
klokkenluidersregelingen van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken kan een vertrouwenspersoon 
ook een medewerker zijn van een externe orga-
nisatie, bijvoorbeeld een arbodienst. Deze persoon 
moet wel bekend zijn met de omroep en toegang 
hebben tot de hoogste lagen. Meer over de rappor- 
tage van BZK op pagina 15.

Contract tussen buiten-
producent en cofinancier 
– meetekenen of niet?
Een extern producent heeft voor een programma 
een contract afgesloten met een cofinancier. 
Omdat het contract al is gesloten, blijft de betref-
fende omroep bij voorkeur aan de zijlijn en aan 
CIPO de vraag of het voldoende is om het contract 
voor akkoord te paraferen. Maar dat is niet hele- 
maal de gedachte achter Richtlijn 4 Cofinan-
ciering. Volgens deze richtlijn moeten de omroepen 
als partij meetekenen. Vanaf 1 januari 2009 is dit 
zelfs vastgelegd in de Mediawet. Uiteindelijk  
heeft deze omroep een annex gestuurd, waarin de 
directeur zich akkoord verklaart met de overeen-
komst, inclusief de specifieke financiële bijdragen. 
Zo hoefde de omroep geen medepartij te worden. 
Vanaf 2009 is dit niet meer mogelijk.
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Meebetalen betekent niet automatisch 
meebepalen

Hoeveel invloed mogen externe 
partijen uitoefenen op een  
omroep? Of het nou gaat om de 
bemoeienis van een ministerie  
of om een grote kansspelen-
organisatie: de redactionele onaf-
hankelijkheid van een omroep 
móet gewaarborgd zijn.

Wat heeft CIPO gedaan?
In 2008 heeft CIPO onderzoek gedaan naar spon- 
soring door overheidsinstellingen én de voor-
waarden die loterijen stellen aan cofinanciering. 

Voor het eerste onderzoek zijn alle omroepen 
benaderd met een in 2007 door een ministerie 
gesponsord programma (totaal: 19 programma’s). 
Van die omroepen lieten er elf weten hoe de 
overeenkomsten in elkaar zaten; één omroep gaf 
geen reactie. CIPO wilde vooral weten hoe ze  
hun onafhankelijkheid waarborgden. Eerder bleek 
uit een onderzoek van het Commissariaat van de 
Media dat ministeries bij deze sponsoring niet 
altijd naar eigen richtlijnen handelen. Hoe zit het 
bij de omroepen? 

Uitgelicht:  
over cofinanciering

Het tweede onderzoek betrof een verplicht lid- 
maatschap van een loterij voor kandidaten die 
deel wilde nemen aan een spelletjesprogramma. 
De loterij was sponsor van het programma. Een 
vreemde gang van zaken, vond CIPO. Nee hoor, 
stelde de omroep in kwestie, de kansspelen-
toezichthouder verplicht dit lidmaatschap zelfs. 
CIPO zocht het uit.

Wat houdt het advies van 
CIPO in?
Uit het onderzoek naar cofinanciering door 
ministeries bleek onder meer dat:
–    twee omroepen de standaardovereenkomst  

van de omroepen gebruikten,
–    vier omroepen in totaal vijfmaal gebruik 

hebben gemaakt van een overeenkomst van 
het ministerie, 

–    in drie gevallen daarbij is afgeweken van  
de standaardbepaling van de redactionele  
onafhankelijkheid van de omroepen.

Eén omroep bleek géén schriftelijke overeen-
komst te hebben. Per 1 januari 2009 is dat  
verplicht – vanaf dat moment is de nieuwe  
Mediawet van kracht. Cofinanciering door 
overheidsinstellingen komt daarmee onder het 
toezicht van de NPO en het Commissariaat van 
de Media. CIPO adviseert daarom allereerst de 
overeenstemming schriftelijk vast te leggen. 
Voldoet de overeenstemming niet aan de wette-
lijke bepalingen en regeling uit Richtlijn 4 
Cofinanciering? Dan is het wijs om het contract 
aan te passen: zo weet een omroep in elk geval 
zeker dat de redactionele onafhankelijkheid 
gewaarborgd is.
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Het onderzoek naar het verplichte lidmaatschap 
van kandidaten van de sponsor van een spelletjes-
programma wees uit dat deze verplichting niet 
legitiem was. De toezichthouder van de kans-
spelen stelt weliswaar verplicht dat een winnaar 
van een loterij lid moet zijn van die loterij – en 
volgens het College van Toezicht op Kansspelen  
is de omroep in kwestie hieraan gebonden.  
Maar volgens CIPO is dit aanvechtbaar: wanneer 
mensen meedoen aan een programma kan de 
omroep even goed eisen stellen aan de loterij. 
Kandidaten moeten gewoon mee kunnen doen, 
óók als ze niet lid zijn. Een tijdelijk lidmaatschap 
van drie maanden vindt CIPO geen alternatief. 
Het advies? De omroep moet de sponsorovereen-
komst in lijn brengen met richtlijn 2 en 4 van de 
gedragscode, en de kandidaten dus niet verplich-
ten lid te worden van de loterij.

Waarom was het advies 
nodig?
Lange tijd leek het alleen iets voor commerciële 
omroepen: sponsoring door externe partijen.  
Maar ook publieke omroepen zoeken steeds vaker 
aanvullende financiering van buitenaf. Geen 
probleem, zolang de redactionele onafhankelijk-
heid van de omroep maar gewaarborgd is. CIPO 
maakt zich sterk voor die onafhankelijkheid.

Advies hoort bij:  
Artikel 1.1. tot en 
met 2.6. uit Richtlijn 
4 Cofinanciering van 
de gedragscode
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Onderzoek naleving gedragscode

Publieke omroep 
gáát voor integriteit
Een gedragscode voor goed 
bestuur en integriteit is een mooi 
gegeven. Mits de daad naar het 
woord wordt gevoegd. In opdracht 
van CIPO deed het Verwey-Jonker 
Instituut in de tweede helft van 
2008 onderzoek naar de naleving 
van de Richtlijnen en regels – met 
positieve bevindingen. 

Ruim twee jaar na de invoering van de gedrags-
code is een mooi moment voor evaluatie en 
contemplatie. Alle partijen lijken ermee bekend  
en aan gewend; tijd voor aanscherping en ver  -
betering. Dus nam CIPO het Verwey-Jonker  
Instituut bij de arm, een onafhankelijk onderzoeks- 
instituut op sociaal-maatschappelijk vlak. Op 
basis van documentstudie, een enquête, analyse 
van jaarverslagen en vraaggesprekken onderzocht 
het instituut of en hoe de gedragscode wordt na- 
geleefd. Met speciale aandacht voor Richtlijn 1 
Goed bestuur en toezicht, die niet bindend is zoals 
de andere richtlijnen – maar dat misschien wel 
zou moeten worden.

Bevindingen  
en verbeterpunten
Het gedachtegoed achter de gedragscode wordt 
algemeen onderschreven binnen de publieke 
omroep. Dat is mooi: idealiter is integriteit een 
onderdeel van de bedrijfscultuur – de norm.  
Wel is het zo dat de code vooral leeft op bestuurs-, 
directie- en stafniveau. Aan CIPO de taak de 
richtlijnen ook verder in de organisatie te ver-
ankeren. De bereidheid tot naleving van de 
gedragscode is hoog. En ja, de daad wordt naar 
het woord gevoegd: aspecten van Richtlijn 2 
Integriteit zijn geïmplementeerd in P&O- 
procedures en Richtlijn 1 Goed bestuur en 
toezicht heeft bij de meeste omroepen al geleid 
tot organisatorische en statutaire aanpassingen. 
In de praktijk worden toezicht en bestuur in elk 
geval al gescheiden. Dit bevestigt niet alleen het 
draagvlak en de nalevingsbereidheid bij de  
omroepen, maar ook dat een richtlijn niet bindend 
hoeft te zijn en zelfregulering inderdaad een juiste 
keuze was.

Het kan natuurlijk altijd beter. Zo is het draagvlak 
voor de registratie- en openbaarmakingverplicht-
ingen bij onder meer geschenken, nevenfuncties 
en andere financiële belangen nog gering. 
Daarnaast pleit het Verwey-Jonker Instituut voor 
een meer expliciete publieke verantwoording van 
het naleven van de gedragscode. En daar gaat 
CIPO zich in 2009 hard voor maken.
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Binnenlandse Zaken evalueert  
klokkenluidersregelingen, CIPO evalueert mee

In april 2008 presenteerde het ministerie  
van Binnenlandse Zaken het onderzoeks-
rapport Evaluatie klokkenluidersregelingen 
publieke sector. Conclusie: de huidige 
regelingen voor klokken luiders bevorderen 
slechts in beperkte mate het intern melden 
en opsporen van misstanden en bieden  
geen (rechts)bescherming aan klokken-
luiders. Het onderzoek van Binnenlandse 
Zaken was uitsluitend gericht op ambte-
naren, maar gaf CIPO wel de aanleiding en 
handvatten voor een eigen evaluatie van  
de Regeling A Klokkenluider in de gedrags-
code.  
Regeling A is vooral een interne procedure, 
waarbij rechtsbescher-ming geen primair 
doel is – de praktijk wijst namelijk uit dat  
de gang naar de rechter weinig soelaas 
biedt. Wel waarborgt CIPO vertrouwelijk-
heid: de naam van de melder wordt niet  
vrijgegeven.  

Mocht bescherming van een klokkenluider 
nodig zijn, dan is dat een zaak van de NPO. 
In overleg met de NPO gaat CIPO nu na of 
die bescherming voldoende is. Verder  
concludeert CIPO dat de definities in de 
regeling voldoende duidelijk zijn en vol-
doende mogelijkheden bieden bij een 
misstand. Het belangrijkste is dat de gang 
die een klokkenluider moet gaan helder en 
duidelijk is: eerst intern proberen op te 
lossen, dan naar CIPO. 
 
Opvallend aandachtspunt was de term 
‘klokkenluidersregeling’: weerhoudt de 
negatieve berichtgeving rond die term 
medewerkers niet van melding?  
CIPO denkt hierover na in afwachting van 
de resultaten van de vervolgonderzoeken 
van Binnenlandse Zaken.
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CIPO en Commissariaat voor de Media  
bepalen posities

De kwestie: aan-
vulling en overlap
Eerst was er het Commissariaat 
voor de Media, dat toezicht houdt 
op de naleving van de Mediawet. 
In 2006 kwam CIPO, die de na-
leving van de Richtlijnen en rege-
lingen goed bestuur en integriteit 
in de gaten houdt. Twee verschil-
lende organen, twee verschillende 
takenpakketten. Maar in 2008 
blijkt de verdeling in de praktijk 
toch niet altijd even duidelijk. 

Doorverwijzen
Tussen wat mág en wat kán zonder een slecht 
geweten zit een dunne lijn. Neem bijvoorbeeld een 
klacht van een kijker over belangenverstrengeling 
bij tv-programma’s. Naar het gevoel van de kijker 
is hier de integriteit van de redactie in het geding, 
dus klopt hij aan bij CIPO. Maar onafhankelijkheid 
valt onder de Mediawet, het werkgebied van het 
Commissariaat voor de Media – waarnaar CIPO 
dan ook doorverwijst. Soms wordt een klacht 
zowel bij CIPO als het Commissariaat ingediend. 
Dat is in 2008 eenmaal gebeurd, toen een belang-
hebbende belangenverstrengeling vermoedde van 
de directie van zijn omroep met twee commerciële 
partijen. Maar noch de gedragscode, noch de 
Mediawet boden daarvoor aanknopingspunten. 
Uiteindelijk is, na overleg, het Commissariaat het 
gesprek aangegaan met de omroep.

Overigens komt het ook voor dat richtlijnen 
worden overgenomen in de Mediawet, zoals de 
Richtlijn Cofinanciering op 1 januari 2009.  
Konden omroepen in 2008 strikt genomen buiten 
beeld blijven bij cofinancieringscontracten van 
buitenproducenten, vanaf 2009 móeten ze mede-
partij zijn. En doen ze dat niet, dan trekt niet 
langer CIPO maar het Commissariaat en de NPO 
aan de bel.
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Inburgeren

“In de nabije toekomst  

richten we onze pijlen op 

verdere ondersteuning van 

de omroepen – bijvoorbeeld 

door publicatie van een 

handreiking bij de gedrag-

scode. Daarnaast zijn er de 

omroepen die toegelaten 

gaan worden. Zij komen 

geheel van buiten, en zullen 

zo spoedig mogelijk moeten 

‘inburgeren’. Dat betekent 

ook: kennismaken met de 

Hilversumse richtlijnen en 

gedragscode.”

Hans Dijkstal, voorzitter CIPO

Sanctioneren versus 
stimuleren
Extern is er – wellicht begrijpelijke – verwarring, 
maar ook tussen en binnen het Commissariaat en 
CIPO zijn nog niet alle posities duidelijk bepaald. 
Zo wilde het Commissariaat in de aanloop naar  
de nieuwe erkenningen en zendmachtigingen in 
2010 striktere criteria vastleggen voor goed 
bestuur en integriteit. Deze criteria zouden dan 
mede de basis vormen voor het advies van het 
Commissariaat aan minister Plasterk. 

Hiermee begeeft het Commissariaat zich echter 
op het werkgebied van CIPO en dus van de Raad 
van Bestuur van de NPO, dat CIPO in het leven 
heeft geroepen én eveneens wettelijk advies-
orgaan is voor erkenning en machtiging. Boven-
dien is met CIPO gekozen voor stimulering en 
zelfregulering van integriteit, met het idee dat 
integriteit onderdeel moet zijn van de bedrijfs-
cultuur voor het beste, langdurige resultaat. CIPO 
ziet wel enkele interessante aanvullingen in het 
voorstel van het Commissariaat, bijvoorbeeld het 
in lijn brengen van de Richtlijn 1 Goed bestuur 
en toezicht met de andere richtlijnen. Dus behalve 
overlappen en aanvullen, versterken Commis sa-
riaat en CIPO ook elkaar.
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In 2008 hebben omroepen bin-
nenshuis orde op zaken gesteld,  
in 2009 richt CIPO zich voor-
namelijk op de relaties van de 
omroepen búitenshuis. 

Zo worden onderwerpen als sponsoring en  
cofinanciering verder opgepakt. CIPO kijkt – wat  
de eigen organisatie betreft – in 2009 juist naar 
binnen. In 2008 heeft het Verwey-Jonker  
Instituut verschillende aanbevelingen gedaan.  
Die verwerkt CIPO in 2009 in de gedragscode. 
Daarnaast is 1 januari 2009 de nieuwe Mediawet 
ingegaan, een wet die ook gevolgen heeft voor  
de gedrags-code.

Blik vooruit
Verder staat voor de nabije toekomst op de 
agenda:

Aanbestedingen
Hoe gaan omroepen om met de verplichte aan-
bestedingen? Opdrachten – zoals leden werfacties 
– boven de 50.000 Euro moeten volgens de 
gedragscode aanbesteed worden, opdrachten 
boven 206.000 Euro zelfs Europees. CIPO gaat 
omroepen hier nog eens op attenderen.

Herziening gedragscode
Na drie jaar is het tijd voor een evaluatie van de 
gedragscode. Op welke onderdelen moet de code 
worden aangepast aan de praktijk, de nieuwe 
Mediawet en de aanbevelingen van derden, zoals 
de visitatiecommissie? In samenwerking met de 
NPO wordt de gedragscode herzien.

Handhaving gedragscode
In 2010 komt er een flink aantal nieuwe omroepen 
bij. Voor CIPO de taak om deze omroepen kennis 
te laten maken met de gedragscode.

Familieleden vooruitschuiven?
Volgens Richtlijn 2 Integriteit, artikel 1.2, mogen 
medewerkers niet beslissen over een opdracht-
verstrekking aan een familielid of een vriend. 
Maar hoe vaak komt dit in de praktijk nog voor? 
CIPO gaat hier in 2009 aandacht aan besteden.
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Financiële  
verantwoording  
2008
CIPO krijgt haar budget van de Raad van Bestuur 
van de NPO. In 2008 zijn we onder dit budget 
gebleven.  

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

In 2008 is gekozen voor een vaste onkostenver-
goeding voor twee leden. De post vacatiegelden is 
daardoor gestegen en de post declaraties gedaald. 
De kosten voor het onderzoeksbureau zijn voor de 
onderzoeken naar de dubbelfuncties en goed 
bestuur, de klokkenluidersmelding (pagina 15) en 
een deel van het onderzoek naar de gedragscode 
(pagina 14).

Budgettaire ruimte   Uitgaven

Budget Raad van Bestuur NPO € 125.000,- Vergoedingen leden CIPO € 33.147,20 
   Kosten onderzoeksbureau € 33.921,44 
   Personeelskosten € 34.433,94 
   Declaraties € 438,25 
   Huisvesting € 10.000,00 

Totaal € 125.000,- Totaal € 111.940,83 

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

“Goed bestuur en integriteit 

zijn onderwerpen die een 

plaats verdienen in de  

bedrijfscultuur. En dat vergt 

méér dan opleggen van 

regels. Integriteit vraagt om 

een open cultuur waar ieder 

zijn verantwoordelijkheden 

kent én durft te dragen.” 

Hans Dijkstal, voorzitter CIPO 
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De Commissie Integriteit Publieke 
Omroep, CIPO, is het geweten  
van de publieke omroep. Het doel:  
de bevordering van goed bestuur 
en integriteit. Het middel: co- en 
zelfregulering.

De basis van het werk van CIPO zijn de Richt-
lijnen en regelingen goed bestuur en integriteit, 
ook bekend als de gedragscode. CIPO ziet toe op 
de naleving van deze richtlijnen, geeft advies en 
heeft een monitorfunctie. Daarnaast doet de 
com missie onderzoek, op verzoek dan wel op 
eigen initiatief. Bij misstanden fungeert CIPO als 
extern meldpunt. De commissie is geen bestuurs-
orgaan en heeft nadrukkelijk géén toezicht-
houdende taak in bestuursrechtelijke zin. CIPO 
gaat uit van stimulering; integriteit moet een 
onder-deel zijn van de bedrijfscultuur.

Dit is CIPO
Reactief en proactief
CIPO werkt zowel reactief als proactief. Reactief 
geeft de commissie advies bij vragen over de 
interpretatie van richtlijnen, doet ze onderzoek na 
melding of berichtgeving en komt ze in actie na 
klokkenluidersmeldingen. Proactief diept CIPO 
deelonderwerpen van de richtlijnen verder uit  
en geeft ze aanbevelingen voor het wijzigen van 
richtlijnen (zoals de geschenkenregeling).

Vraag, klacht of  
(klokkenluiders-)melding?
Bel, mail of kom langs en CIPO bekijkt zorgvuldig 
wat ze kán en móet doen. Eerst bij en in samen-
spraak met de betreffende omroep(en). Dit kan 
leiden tot een advies aan de omroep, tot een aan- 
beveling aan de Raad van Bestuur van de NPO of 
tot nader onderzoek.  
Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op 
www.integriteitomroep.nl, de website van 
CIPO. In algemene bewoordingen, tenzij aan  -
be velingen geen gehoor krijgen. Dan kan publica-
tie ingezet worden als pressiemiddel.
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Wie is wie?
Hans Dijkstal, voorzitter CIPO, oud-minister  
van Binnenlandse Zaken, voormalig vice-minister-
president, diverse functies bij maatschappelijke 
en culturele organisaties

Marry de Gaay Fortman, lid CIPO, partner en 
advocaat bij Houthoff Buruma, lid RvT Stedelijk 
Museum Amsterdam, lid Raad van Commissaris-
sen Royal Haskoning

Pauline Kruseman, lid CIPO, oud-directeur van 
het Amsterdams Historisch Museum, voorzitter 
Raad van Toezicht (RvT) Nationaal Historisch 
Museum, lid RvT Nederlands Openluchtmuseum
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Anouk Rommes, secretaris CIPO

Marleen Barth, plaatsvervangend lid CIPO, 
voorzitter van GGZ-Nederland, lid van de RvT  
van TELEAC-NOT, voormalig lid van de Tweede 
Kamer
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