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1. Inleiding 
Voor u ligt het rapport van een onderzoek naar de wijze waarop publieke omroepen 

invulling geven aan het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling. Onderwerp 
van onderzoek is een aantal artikelen van Richtlijn 2 van de Richtlijnen en regelingen goed 
bestuur en integriteit (hierna: ‘gedragscode’). Deze richtlijn heeft betrekking op de 
integriteit van de publieke omroepen.  

Uit de CIPO-monitor over voorgaande jaren blijkt dat omroepen het lastig vinden 
om een aantal artikelen uit deze richtlijn in de praktijk te brengen. Vooral de artikelen die 
te maken hebben met mogelijke belangenverstrengeling blijken moeilijkheden met zich 
mee te brengen. Meer in het bijzonder de artikelen over persoonlijke relaties met 
opdrachtnemers, aannemen en geven van geschenken en het deelnemen aan buitenlandse 
reizen blijken voer voor vragen en discussie in de wandelgangen.  

Daarnaast heeft zich in 2008 een aantal incidenten met buitenproducenten 
voorgedaan die te maken hadden met deze onderwerpen. Naar aanleiding van de vragen 
en de incidenten heeft CIPO besloten een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop de 
publieke omroepen invulling geven aan die specifieke onderdelen van de 
integriteitsrichtlijn.  
 

Met dit onderzoek wil CIPO de publieke omroepen informeren over de werkwijzen 
die andere omroepen hanteren in de omgang met de beschreven onderwerpen. Op basis 
daarvan kunnen omroepen putten uit elkaars ervaringen bij de eigen toepassing van de 
integriteitsrichtlijn. Uit informele gesprekken is gebleken dat drie onderwerpen hierbij 
interessant zijn.  

1. Het creëren van bekendheid en begrip bij medewerkers. 
2. Het zorgen voor naleving door de medewerkers. 
3. Het toezien op de naleving. 

2. Onderzoeksmethode  
Om zicht te krijgen op de wijze waarop de 24 publieke omroepen invulling geven 

aan de artikelen zijn twee methoden van onderzoek gebruikt. Allereerst hebben we in de 
CIPO-monitor 2009 een aantal extra vragen over deze onderwerpen gesteld. Vervolgens 
hebben we op basis van de resultaten van de monitor uitgebreide gesprekken gehad met 
zes omroepen. Beide methoden worden hieronder verder toegelicht.  

Monitor 
In de CIPO-monitor over 2009, afgenomen in juni 2010, is een aantal vragen over 

belangenverstrengeling opgenomen. Bij drie onderwerpen binnen Richtlijn 2 is nadere 
uitleg gevraagd over de bekendheid onder de medewerkers, zicht op de naleving en 
moeilijkheden bij de naleving. Deze verdiepingsvragen zijn gesteld bij de volgende 
onderwerpen. 

- Onthouding van besluitvorming indien sprake is van persoonlijke relatie met een 
aanbieder (artikel 1.2).  

- Het aannemen van geschenken (artikel 4).  
- Het deelnemen aan buitenlandse reizen (artikel 7).  

 

Gesprekken 
Op basis van de resultaten van de monitor is vervolgens een selectie gemaakt van 

zes omroepen. De zes omroepen zijn geselecteerd omdat zij een methode ontwikkeld 
hebben die de bekendheid, het begrip of het draagvlak voor de artikelen verhoogt, het 
zicht op en de controle van de naleving vergemakkelijken, of beide. Ook heeft selectie 
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plaatsgevonden op basis van grootte van de omroep. De reden daarvoor is dat we zowel 
grote als kleine omroepen willen informeren over geschikte werkwijzen. Met deze zes 
omroepen is een uitgebreid gesprek gevoerd over hun manier van werken. 

Bij de geïnterviewde omroepen hebben we gesproken met één of meer 
medewerkers. Bij sommige omroepen hebben we een jurist gesproken, bij andere de 
‘compliance officer’ en/of de controller, vaak aangevuld met een directielid of iemand 
van de afdeling bedrijfsvoering.  

De gesprekken hebben zich gericht op de ‘good practice’ die uit de monitor naar 
voren kwam. Daarnaast is met hen besproken wat zij vinden van de artikelen en in 
hoeverre zij verwachten dat de artikelen bekend zijn en nageleefd worden. 

3. Resultaten  
In dit hoofdstuk beschrijven we allereerst onze algemene bevindingen op basis van 

de monitor en de gesprekken. Vervolgens gaan we per onderwerp in op de resultaten van 
de verdiepingsvragen in de monitor, wat er uit de gesprekken bij de omroepen is gebleken 
en welke tips zij hebben voor andere omroepen. Achtereenvolgens komen in deze 
resultatensectie de volgende onderwerpen aan bod. 

1. Algemene bevindingen 
2. Persoonlijke betrekkingen 
3. Geschenken  
4. Reizen  
5. Algemene ‘good practices’  

 

3.1 Algemene bevindingen 
Allereerst valt zowel in de monitor als in de gevoerde gesprekken op dat de meeste 

omroepen bewust bezig zijn met het onderwerp belangenverstrengeling. In de monitor 
geven verschillende omroepen aan initiatieven te hebben ontwikkeld om de bekendheid en 
de naleving van de artikelen zo groot mogelijk te maken. In de gesprekken vertellen ze dat 
medewerkers zich goed realiseren dat hun gedrag kan leiden tot imagoschade van de eigen 
omroep maar ook van de publieke omroep als geheel. 

De meeste omroepen zorgen voor bekendheid van de artikelen door bij aanstelling 
een exemplaar van de code uit te reiken. Daarnaast stuurt een groot aantal omroepen 
jaarlijks een brief waarin de medewerkers nogmaals op de code gewezen worden. Met 
deze brief wordt veelal een verklaring meegestuurd waarbij medewerkers verzocht worden 
hun nevenfuncties, financiële belangen in andere organisaties en soms ook de ontvangen 
geschenken in te vullen. Met deze verklaring verwachten de omroepen goed zicht te 
houden op de naleving van de artikelen.  

Zoals we hierna zullen zien, doet een aantal omroepen meer dan dat om te zorgen 
voor bekendheid en naleving van deze artikelen. In de volgende paragrafen beschrijven we 
per eerder genoemde onderwerpen hoe de omroepen omgaan met deze onderwerpen. In 
de monitor is allereerst gevraagd naar de bekendheid van de artikelen bij de medewerkers 
en hoe de omroep zorgt voor bekendheid bij de medewerkers. Vervolgens is gevraagd in 
hoeverre de omroep zicht heeft op de naleving, hoe de omroepen zicht houden op de 
naleving en waar mogelijke knelpunten in de naleving zitten. 

 

 



Versie: openbaar Voorkomen van belangenverstrengeling 

 Een onderzoek naar ‘good practices’ 

5 

3.2 Persoonlijke betrekkingen 
Artikel 1.2 van richtlijn 2 beschrijft dat een medewerker zich moet onthouden van 

besluitvorming over gunning van een opdracht als er sprake is van persoonlijke 
betrekkingen met een aanbieder van de gevraagde diensten. Dit artikel luidt als volgt. 
 
1.2 Een medewerker die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke 
betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de omroepinstelling, onthoudt 
zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.  
 

Monitor 
Alle omroepen geven in de monitor 2009 aan dat dit artikel nageleefd wordt. Eén 

omroep licht daarbij toe dat dergelijke relaties niet voorkomen in het team van makers. 
De meeste omroepen geven aan dat dit artikel grotendeels (10) of geheel bekend (13) is bij 
de medewerkers. Één omroep verwacht dat het artikel niet bekend is bij de medewerkers.  

De omroepen zorgen voor bekendheid van het artikel door alle medewerkers bij 
aanstelling een kopie van de code of de samenvatting te geven. Een aantal omroepen 
realiseert zich dat dit geen garantie is voor bekendheid en stuurt de medewerkers jaarlijks 
een brief waarin ze het onderwerp noemen. Bij deze brief wordt meestal een verklaring 
meegestuurd waarin de medewerkers bij verschillende onderwerpen kunnen aangeven in 
hoeverre ze de code op dat onderwerp toepassen.  

Ook het zicht op de naleving wordt door de invullers als groot beoordeeld. Dertien 
omroepen zeggen veel zicht te hebben op de naleving en tien omroepen zeggen volledig 
zicht te hebben op de naleving. Zij geven aan op verschillende manieren zicht te houden 
op de besluitvorming. Enerzijds door de controle van contracten en facturen. Anderzijds 
door gesprekken met medewerkers te hebben over dit onderwerp (in werkoverleggen, 
functioneringsgesprekken en gesprekken met de compliance officer). Daarnaast hebben 
verschillende omroepen preventieve maatregelen ontwikkeld door de besluitvorming door 
meerdere of verschillende functionarissen de besluitvorming over contracten te laten 
doen.  

Vier omroepen geven aan nauwelijks zicht te hebben op de naleving. De verklaring 
die zij daarvoor geven is dat het lastig controleerbaar is of iemand een contract aangaat 
met een dienstverlener met wie persoonlijke banden bestaan. Eén omroep geeft aan dat 
het artikel niet alleen lastig controleerbaar is maar ook lastig na te leven. Zij geven aan 
dat in een werkrelatie goede relaties ontstaan, dit laatste is ook een punt dat in de 
gesprekken bij de zes omroepen over dit onderwerp aan de orde komt. Een andere omroep 
benadrukt dat de naleving niet te controleren is omdat het om de houding van 
medewerkers gaat.  

Gesprekken 
Op basis van de monitor zouden we kunnen concluderen dat de bekendheid, de 

naleving en de controle van dit artikel geen enkel probleem is. Uit de gesprekken die 
gevoerd zijn bij zes omroepen blijkt echter een ander beeld. De omroepen verwachten wel 
dat dit artikel wordt nageleefd maar ze weten het niet zeker. De vraag is ook of dit 
mogelijk is. De respondenten benadrukken terecht dat het onmogelijk is om ieder proces 
te controleren op het bestaan van persoonlijke banden, zeker als het een grote omroep 
betreft.  
 Daarnaast levert het begrip ‘vriendschapsbetrekkingen’ levendige discussie op. De 
gesproken omroepen beschrijven dat zakelijke vriendschappen ontstaan tijdens het maken 
van producties. De kleinere omroepen, veelal geschoeid op levensbeschouwelijke leest, 
geven aan te werken met een kleine poule van buitenproducenten met wie ze goed 
contact hebben. Zij vragen zich af of dergelijke relaties dan vallen onder de noemer 
vriendschapsbetrekkingen. 
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 Dit overwegend komen de gesproken omroepen er in het gesprek op uit dat een 
vriendschapsbetrekking moet slaan op een reeds bestaande vriendschap. Dit artikel is 
volgens hen van toepassing als de intentie bestaat om iemand een gunst te verlenen.  

De gesproken omroepen realiseren zich dat belangenverstrengeling, of in ieder 
geval de schijn daarvan, in dit kader op de loer ligt. Zeker waar het gaat om de kleinere 
omroepen. Het is volgens hen daarom zaak om zo veel mogelijk te voorkomen dat 
dergelijke belangenverstrengeling kan plaatsvinden en objectieve methoden toe te passen 
om belangenverstrengeling te signaleren. De omroepen hebben ter preventie en signalering 
verschillende methoden ontwikkeld. Deze beschrijven we in de hierna volgende paragraaf. 

Praktijkvoorbeelden 
Zoals eerder gezegd hebben we grote en kleinere omroepen gesproken in het kader 

van dit onderzoek. In de hierna volgende beschrijving van ‘good practices’ bij dit 
onderwerp, blijkt dat omroepen afhankelijk van hun grootte verschillende initiatieven 
hebben ontwikkeld. 

De drie grotere gesproken omroepen hebben een systeem ontwikkeld dat het risico 
beperkt dat iemand die een persoonlijke relatie heeft met een aanbieder, betrokken is bij 
het besluitvormingsproces. Een van deze omroepen beschrijft dit risico in vier stappen te 
beperken. Ten eerste worden door hen over het algemeen meerdere partijen gevraagd om 
een offerte. Ten tweede worden de beslissingen niet genomen door een redacteur die 
mogelijk voorkeur heeft voor een dienstverlener maar door de producent. Ten derde 
worden de onderhandelingen vervolgens gedaan door een functionaris die nog verder 
afstaat van het desbetreffende programma. Tot slot neemt die laatste een dergelijke 
beslissing zelden alleen, waarmee ook mogelijke voorkeuren van de beslisser genivelleerd 
worden.   

Een andere grote omroep beschrijft een aparte afdeling inkoop te hebben die bij 
aankopen van producten of diensten de afweging tussen prijs en kwaliteit maakt. De 
voorkeuren van medewerkers zijn daarbij van ondergeschikt belang. 

De derde grote omroep benoemt als belangrijke waarborg voor integer handelen dat 
de redacties moeten werken met beperkte budgetten. Dat vergroot volgens hen de kans 
dat de medewerkers op zoek gaan naar de beste aanbieder voor de beste prijs. Dat 
verkleint daarmee het risico dat een opdracht verleend wordt om een kennis te 
begunstigen. Daarnaast hanteert deze omroep een systeem van ‘checks & balances’ om de 
inkoop zo objectief mogelijk te laten verlopen. In de praktijk betekent dit dat de persoon 
die de aankoop doet een andere persoon is dan de persoon die de rekening goedkeurt voor 
betaling en een derde persoon de betaling uiteindelijk uitvoert. Deze omroep werkt al 
bijna dertig jaar met dit systeem en heeft er goede ervaringen mee.  

De omroep benadrukt dat dit systeem belangenverstrengeling niet direct tegengaat 
maar wel waarborgen voor integer handelen met zich meebrengt. De persoon die bestelt 
kan namelijk nog steeds in zee gaan met een bekende, maar weet dat er twee 
controlemomenten zijn waardoor het opvalt als een functionaris steeds bij dezelfde 
leverancier bestelt of als een hoger bedrag dan normaal in rekening wordt gebracht. 

Het is uiteraard niet voor alle omroepen rendabel om een dergelijk systeem in het 
leven te roepen. De kleinere omroepen zeggen dan ook vooral te vertrouwen op hun eigen 
systeem van interne controle.  

De kleinste van de gesproken omroepen beschrijft dat de directeur altijd van alle 
processen op de hoogte is. Alle contracten en financiële afspraken worden door de 
directeur gecontroleerd, als er sprake kan zijn van mogelijke belangenverstrengeling dan 
zal dat hem opvallen. Daarnaast zijn er meerdere momenten waarop besluitvorming 
plaatsvindt door verschillende functionarissen. De directeur is dus niet de enige 
eindverantwoordelijke, dat zou immers ook risico op (schijn van) belangenverstrengeling 
met zich meebrengen.   
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3.3 Geschenken 
Het tweede onderwerp dat in de monitor meer diepgaand aan de orde is gekomen is het 
onderwerp ‘geschenken’. Richtlijn 2 van de code goed bestuur zegt hier het volgende over.  
 
1.3 Een medewerker neemt van een aanbieder van diensten aan een omroepinstelling 
geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de 
aanbieder kan beïnvloeden.  
4.1 Medewerkers nemen uit hoofde van hun functie geen geschenken, diensten of beloften 
aan om iets te doen of te laten.  
 
Kort samengevat mag een medewerker op basis van deze artikelen geen geschenken 
aannemen die hem op enige wijze kunnen beïnvloeden.  
 

Monitor 
 In de monitor 2009 geven alle omroepen aan deze artikelen na te leven. Ook geven 
zij aan dat de artikelen grotendeels (8 en 10) of geheel (15 en 14) bekend zijn bij de 
medewerkers. Eén omroep verwacht dat artikel 1.3 nauwelijks bekend is bij de 
medewerkers. 
 De meeste omroepen geven aan zicht te hebben op de naleving van deze artikelen. 
Wel zijn ze hier iets terughoudender in dan bij het voorgaande artikel. Het merendeel 
geeft aan zicht te hebben op de naleving (15 en 14) maar een klein deel geeft aan volledig 
zicht te hebben (5 en 3).  
 Grofweg hebben deze omroepen twee manieren om de naleving te controleren. De 
kleine omroepen geven aan door de kleinschaligheid volledig zicht te kunnen houden. 
Daarnaast gebruiken de grotere omroepen jaarlijkse integriteitsverklaringen of hebben het 
onderwerp van gesprek gemaakt in werkoverleggen, functioneringsgesprekken of 
gesprekken met de compliance officer. 

 Controle is echter volgens een deel van deze omroepen niet nodig. Zij 
proberen het risico op belangenverstrengeling zo veel mogelijk preventief te beperken. Zij 
zorgen ervoor dat het voor opdrachtnemers niet loont om geschenken aan medewerkers te 
geven of sturen. Zij benadrukken dat individuele werknemers in principe niet betrokken 
zijn bij de inkoop van producten of diensten. Dat gebeurt door een aparte inkoopafdeling 
of er zijn meerdere medewerkers bij een traject betrokken. Dit heeft volgens deze 
omroepen een preventieve werking op dergelijke vormen van mogelijke 
belangenverstrengeling. 

 
 Vier omroepen geven aan nauwelijks zicht te hebben op de naleving van artikel 1.3 
en zes omroepen op de naleving van artikel 4.1. Zij geven aan dat het ontvangen van een 
geschenk volledig buiten het zicht van een leidinggevende kan plaatsvinden. Eén omroep 
merkt op dat de naleving van dergelijke artikelen volledig afhankelijk is van het 
integriteitsbesef van de medewerkers.  

De omroepen die aangeven weinig zicht te hebben op de naleving, denken echter 
niet dat de naleving een probleem is. Ze hebben dan ook geen plannen om meer zicht te 
krijgen op de naleving. Ze passen dezelfde methoden toe die de omroepen toepassen die 
wel zeggen zicht te hebben op de naleving. Ook deze omroepen maken het onderwerp van 
gesprek in werkoverleggen en functioneringsgesprekken en hopen het zo veel mogelijk te 
voorkomen door kleinschaligheid, indien van toepassing, en het betrekken van meerdere 
en verschillende functionarissen bij de besluitvorming.  

Gesprekken 
 In de gesprekken over het onderwerp geschenken komt naar voren dat het voor 
omroepen moeilijk is om zicht te houden op de naleving van deze artikelen. In theorie is 
het volgens de omroepen mogelijk voor medewerkers om geschenken te ontvangen en dat 
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volledig aan het zicht van de omroep te onttrekken. De omroepen verwachten echter dat 
dit niet gebeurt. Een van de gesproken omroepen benadrukt dat de medewerkers zich 
ervan bewust zijn dat als zoiets uitkomt, het imago van de eigen omroep en de hele 
publieke omroep niet ten goede komt. Een andere omroep gaat er van uit dat alle 
medewerkers zich realiseren dat dit niet integer is en ze op basis daarvan daar niet voor 
zullen kiezen. Bovendien zou volgens deze omroep iets dergelijks snel uitkomen bij een 
kleine omroep als zij.  
 Een wat grotere omroep, gaat onder andere uit van de kracht van sociale controle. 
Binnen de cultuur van deze omroep gaat iedereen goed met elkaar om en men weet veel 
van elkaar. Een geschenk van een externe zou niet gemakkelijk te verzwijgen zijn, zo 
vertelt de compliance officer. 
 Een van de grotere omroepen gaat er van uit dat medewerkers zelden tot nooit 
geschenken aangeboden krijgen. Simpelweg omdat de meeste medewerkers niet 
beslissingsbevoegd zijn. Daarmee loont het niet voor een leverancier om een medewerker 
te trakteren op een duur concert of een diner.  
 Om dezelfde reden ziet een andere grote omroep strenger toe op het terugkrijgen 
van een ingevulde ‘compliance verklaring’ door de personen die contracten kunnen 
aangaan namens deze omroep.  
 

Praktijkvoorbeelden 
Kijkend naar ‘good practices’ om de bekendheid, het draagvlak en de naleving van 

de geschenkenregeling te vergroten, valt op dat één van de gesproken omroepen hier 
relatief veel aandacht aan besteedt. Om de bekendheid en het draagvlak te bevorderen 
houden zij jaarlijks een geschenkentombola. Om de naleving te vergroten en te 
controleren, hebben zij het onderwerp geschenken opgenomen in de compliance 
verklaring. Hieronder lichten we beide toe. 
 
Geschenkentombola 

Deze omroep verwacht dat de geschenkenregeling bij de medewerkers zeer goed 
bekend is en het draagvlak hoog. De compliance officer vertelt dat de zogenoemde 
jaarlijkse ‘geschenkentombola’ daar grotendeels voor zorgt. Tijdens dit evenement 
worden alle geschenken die door directie, hoofden en medewerkers ontvangen zijn als 
prijs ingezet.  

Alle medewerkers van deze omroep leveren gedurende het jaar hun geschenken in 
bij het secretariaat van de directie en in december worden alle geschenken naar een 
ruimte gebracht waar het evenement plaatsvindt.  
 
Integriteitsverklaring   

De compliance officer van deze middelgrote omroep heeft recentelijk een 
integriteitsverklaring ontwikkeld. Het is de bedoeling deze te laten invullen en 
ondertekenen door de stroom nieuwe medewerkers die in augustus beginnen. De vaste 
medewerkers vullen de verklaring eenmaal per jaar in. Voor de nieuwe medewerkers 
bestaat een introductieprogramma. De intentie is om, in samenspraak met de 
communicatie adviseur, de code en de verklaring op een speelse manier onderdeel te 
maken van het introductieprogramma.  

Deze omroep verwacht niet dat de medewerkers het een probleem vinden om de 
verklaring in te vullen. Ze verwacht dat de medewerkers het misschien wat lastig vinden 
maar wel begrijpen dat het goed is dat er toegezien wordt op de naleving van de code. 
Vooral de integriteitsrichtlijn heeft een groot draagvlak.  

Voor het opstellen van de verklaring heeft deze omroep een eigen versie gemaakt 
van de ‘compliance verklaring’ van de NPO. Meerdere omroepen maken gebruik van een 
dergelijke verklaring maar vragen daarin niet naar de naleving van de geschenkenregeling. 
De gesproken omroep doet dat wel.  
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Het voornaamste doel van de verklaring is dat de medewerkers zich er bewust van 
blijven dat deze richtlijnen bestaan. De onderwerpen die genoemd worden in de 
verklaringen zijn gebaseerd op de artikelen in de code waar de medewerkers het meest 
waarschijnlijk mee te maken kunnen krijgen. 

In de verklaring van deze omroep wordt allereerst gevraagd naar eventuele 
financiële belangen van de medewerker of partner in organisaties die een relatie hebben 
met de omroep. Vervolgens wordt gevraagd naar eventuele nevenfuncties. Tot slot vraagt 
de verklaring naar de geschenkenregels. Bij alle onderwerpen wordt gevraagd of het 
artikel van toepassing is op de medewerker, vervolgens wordt gevraagd om nadere 
toelichting.  
 

3.4 Reizen 
Het onderwerp ‘buitenlandse reizen’ komt aan bod in artikel 7 van richtlijn 2. Dit artikel 
bestaat uit vier onderdelen.  
 
7.1 Een medewerker die het voornemen heeft een buitenlandse reis te maken, heeft 
voorafgaande schriftelijke toestemming nodig.  
7.2 Een medewerker die het voornemen van een reis meldt, verschaft informatie over het 
doel van de reis, de bijbehorende (beleids)overwegingen, de samenstelling van het 
gezelschap en de geraamde kosten.  
7.3 Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden 
binnen de omroepinstelling met de meest gerede functionaris besproken en onder meer 
getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het belang van de omroepinstelling is 
doorslaggevend voor de besluitvorming.  
7.4 Van de reis wordt verslag gedaan.  
 

Monitor 
 De omroepen geven in de monitor 2009 aan de artikelen die met reizen te maken 
hebben, grotendeels na te leven. Een minderheid maakt hier uitzonderingen op. Zo is 
schriftelijke toestemming voor een reis niet bij alle omroepen verplicht gesteld. Vier 
omroepen volstaan met mondelinge toestemming.  
 Bij het artikel dat uitnodigingen van reizen door derden moeten worden behandeld 
conform artikel 7.3, geeft een drietal omroepen aan daar nog strikter in te zijn en 
dergelijke reizen in het algemeen niet toe te staan. Uit gesprekken met verschillende 
omroepen blijkt dat dit voor meer omroepen geldt dan de omroepen die dit expliciet 
aangeven.  
 Op de vraag of buitenlandse reizen worden behandeld conform artikel 7 van richtlijn 
2 geeft één omroep aan daar in 2009 een uitzondering op gemaakt te hebben. Bij een 
programma waarbij medewerkers maanden van huis waren hebben zij een uitzondering 
gemaakt op het meereisverbod van partners op kosten van de omroep.  
De overige artikelen worden door de omroepen naar eigen zeggen volledig nageleefd.  
 
 De artikelen over reizen lenen zich bij uitstek voor goed zicht op de naleving omdat 
enige vorm van verslaglegging in de artikelen besloten zit. De meeste omroepen werken 
met schriftelijke toestemming en geven dan ook aan veel (10) of volledig (13) zicht te 
hebben op de naleving van deze artikelen. Eén omroep geeft aan geen zicht te hebben op 
de naleving omdat deze artikelen voor hen niet van toepassing zijn. De manier waarop 
reizen binnen deze omroep plaatsvinden, brengen automatisch met zich mee dat de 
artikelen worden nageleefd. Reizen vinden binnen deze omroep alleen plaats in opdracht 
van de desbetreffende omroep. 
 Verder geven de omroepen aan dat artikel 7 van richtlijn 2 grotendeels (8) tot geheel 
(15) bekend is bij de medewerkers. De artikelen zijn goed bekend bij de medewerkers 
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omdat een andere manier van reizen niet mogelijk is. Een reis brengt kosten met zich mee 
die begroot moeten zijn. Een reis kan daarom niet plaatsvinden zonder overleg. Gevraagd 
naar specifieke wijzen waarop de omroepen deze artikelen bekend maken en houden 
geven zij veelal aan dat informatie over alle richtlijnen en in het bijzonder de 
integriteitsrichtlijnen bij aanstelling verstrekt worden, bij sommige omroepen is het 
onderwerp van gesprek en anderen informeren medewerkers die hiermee te maken krijgen 
via de leidinggevenden.  
 De toets op belangenverstrengeling bij reizen die door derden worden aangeboden, 
vindt bij de grote omroepen plaats door een leidinggevende, bij de kleine omroepen door 
de directeur. Bij de toetsing wordt gekeken naar wie de uitnodiger is, waarom de 
functionaris van de omroep wordt uitgenodigd en hoe relevant de reis is. De meeste 
omroepen geven aan zelden tot nooit met dergelijke uitnodigingen te maken te krijgen. 
Als ze er wel mee te maken krijgen, geven twee van de gesproken omroepen aan de reis 
bij gebleken relevantie op eigen kosten te maken om de schijn van en risico op 
belangenverstrengeling te voorkomen.  

Gesprekken 
 In de gesprekken met de zes omroepen komt naar voren dat er onder de 
medewerkers weinig draagvlak is voor het schriftelijk aanvragen van toestemming bij 
reizen die per direct gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld voor een 
actualiteitenprogramma. Bij meerdere omroepen is dit een onderwerp waar de compliance 
officer veel aandacht aan moet besteden. Een van de gesproken omroepen heeft dit deels 
opgelost door verschillende gesprekken met de redactie van de programma’s waarbij dit 
speelt te voeren. Sindsdien worden de formulieren, hoewel nog niet perfect, beter en 
vaker ingevuld.  

Praktijkvoorbeelden 
De gesproken omroepen hebben verschillende manieren ontwikkeld om de regels met 

betrekking tot reizen bekend te maken, begrip daarvoor te creëren en de naleving te 
waarborgen en controleren. Hieronder beschrijven we de volgende ‘good practices’. 
 

- Kosten niet vergoeden zonder toestemming 
- Formulieren invullen 
- Check belangenverstrengeling 
 

Kosten en toestemming 
Het is bij meerdere omroepen niet mogelijk om ongezien een (buitenlandse) reis te 

maken. Een middel dat door meerdere omroepen wordt ingezet om dit te waarborgen is 
dat er geen reis- en verblijfskosten gedeclareerd kunnen worden zonder toestemming 
vooraf. Deze toestemming moet bij de meeste gesproken omroepen schriftelijk gegeven 
worden door een leidinggevende.  

Eén omroep licht toe hoe zij ervoor zorgen dat een reis niet mogelijk is zonder 
toestemming. Als iemand het voornemen heeft een buitenlandse dienstreis te maken 
moeten ten eerste drie partijen toestemming geven: de leidinggevende, de redacteur en 
het afdelingshoofd. Ten tweede kan er geen afwezigheid opgenomen worden zonder 
toestemming vooraf, voor die toestemming vullen de medewerkers een formulier in dat de 
direct-leidinggevende ondertekent.  
 
Duo formulieren 

De gedragscode beschrijft dat een medewerker voor een reis schriftelijk 
toestemming moet vragen en na de reis een verslag maakt. Eén van de grotere omroepen 
heeft deze beide regels opgenomen in een set formulieren die voor en na de reis ingevuld 
worden.  
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Deze formulieren zijn ontwikkeld na een vragenronde van de ‘compliance officer’ 
over dit onderwerp. Zij heeft een steekproef van acht redacteuren gevraagd hoe zij 
omgaan met het beoordelen van reisverzoeken. Om het de redacteuren gemakkelijker te 
maken is het duo formulieren ontwikkeld. De eindredacteuren bewaren de ingevulde 
formulieren en de ‘compliance officer’ vraagt deze steekproefsgewijs op. 
 
Check belangenverstrengeling 

De check op mogelijke belangenverstrengeling wordt over het algemeen door een 
leidinggevende gedaan. Deze controle is vooral belangrijk als een reis door een derde 
wordt aangeboden. De gesproken omroepen vertellen dat dit zelden tot nooit voorkomt. 
Als het voorkomt is de regel van de meeste omroepen dat reizen door derden niet 
geaccepteerd worden. Twee van de grote gesproken omroepen geven aan bij gebleken 
noodzaak van een aangeboden reis, de kosten dan voor eigen rekening te nemen.  

 

3.5 Algemene ‘good practices’ 
Naast de hiervoor beschreven werkwijzen per onderwerp, komen er in de 

gesprekken met de zes omroepen een aantal ‘good practices’ naar voren die zich richten 
op de bekendheid, draagvlak en naleving van de belangenverstrengeling-artikelen in het 
algemeen. Deze beschrijven we in deze paragraaf waarbij wel allereerst ingaan op 
bekendheid en draagvlak, vervolgens op controle van de naleving en tot slot waarborgen 
voor de naleving en mogelijkheden voor preventie. 

Bekendheid en begrip 
Uit de monitor blijkt, zoals beschreven, dat de meeste omroepen bekendheid aan 

het onderwerp belangenverstrengeling geven door het uitreiken van de richtlijnen of de 
samenvatting bij aanstelling. De gesproken omroepen doen dat ook, twee omroepen 
werken aan een eigen samenvatting waarin ze de voor de medewerker meest relevante 
onderwerpen laten terugkomen.  

Daarnaast heeft een groot deel van de gesproken omroepen de belangrijkste 
bepalingen op intranet staan. Over het algemeen worden als belangrijkste bepalingen de 
onderwerpen van dit onderzoek gezien aangevuld met het onderwerp nevenfuncties.  

Verder ontplooien een aantal omroepen wat extra activiteiten om de bekendheid 
van de richtlijnen te vergroten. Zo sturen drie van de gesproken omroepen jaarlijks een 
brief aan alle medewerkers. Bij de brief zit een formulier om nevenfuncties en eventuele 
belangen in andere ondernemingen te inventariseren. De brief is een middel om de code 
weer in herinnering te brengen.  

De directie stuurt de brief uit haar naam om duidelijk te maken dat zij het een 
belangrijk onderwerp vindt. Twee omroepen vertellen dat de medewerkers over het 
algemeen wel begrip hebben voor de brief en de verklaring. Velen voelen het als een 
verplichting maar sturen de brief en de verklaring toch ondertekend terug. De 
medewerkers zien het volgens deze omroepen als een voorrecht bij de publieke omroep te 
werken en zien een dergelijk formulier als bijkomstigheid. Ook zijn er bij beide omroepen 
medewerkers die zo’n brief en verklaring ervaren als ‘keurslijf’.  

Andere ideeën voor de bekendheid en draagvlak voor de genoemde regelingen 
komen van een andere omroep. Eén van hen heeft in 2009 een informatiebijeenkomst 
georganiseerd voor ongeveer 35 eindredacteuren, leidinggevenden en producers waar het 
onderwerp integriteit op de agenda stond. Op deze bijeenkomst heeft de compliance 
officer een presentatie over de code gehouden en is een enquête afgenomen over kennis 
en naleving van de code. Het meest belangrijke onderdeel was volgens deze omroep 
echter de vragenronde. Op basis van vragen uit de zaal zijn op informele manier een 
aantal dilemma’s besproken die voor velen concrete handvatten hebben opgeleverd. 
 Een ander initiatief dat deze omroep in dit kader ontplooit zijn gesprekkenrondes 
die de compliance officer binnen de organisatie maakt. Zij voert een aantal keer per jaar 
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gesprekken met eindredacteuren, producers en leidinggevenden over onderwerpen die in 
richtlijn 2 voorkomen. De onderwerpen die in deze gesprekken naar voren komen zijn 
grofweg de volgende: de bekendheid van een bepaald artikel, of er onduidelijkheden 
bestaan en waar verbetering mogelijk is.  

De gesprekkenrondes blijken vooral bij te dragen aan het draagvlak voor de 
gedragscode. De medewerkers begrijpen de code en de achtergrond beter en kunnen 
moeilijkheden en eventuele frustraties uiten. Dat laatste geeft de compliance officer de 
mogelijkheid te helpen met oplossingen en ideeën. Daarnaast levert het de compliance 
officer informatie op waar mogelijke moeilijkheden in de naleving zitten.  

Zicht op naleving 
Om zicht te houden op de naleving van de artikelen die te maken hebben met 

belangenverstrengeling hanteren de meeste omroepen compliance- of 
integriteitsverklaringen (vijf van de zes gesproken omroepen). Daarnaast leveren de 
gesprekkenrondes van een van de omroepen, zoals hiervoor beschreven, veel informatie 
op.  
 Drie van de gesproken omroepen vertrouwen daarnaast op de organisatiecultuur. 
Eén van hen benadrukt dat de relatie tussen medewerkers belangrijk is. Als de relatie 
tussen leidinggevenden en medewerkers goed is, verwacht één van deze omroepen dat 
medewerkers enerzijds geneigd zijn meer integer te handelen en het anderzijds opvalt als 
dat niet het geval is.  

Een andere omroep is een kleine omroep waarbij de medewerkers elkaar goed 
kennen. Zo kan er weinig tot niets buiten het zicht van de collega’s plaatsvinden, 
beschrijft de directeur. Ook een grotere omroep, omschrijft een cultuur waarbinnen 
iedereen elkaar goed kent en open is. Dit brengt volgens deze omroep een cultuur van 
grote sociale controle met zich mee.  

Naleving waarborgen/ preventie 
Zoals eerder beschreven bij het onderwerp ‘persoonlijke relaties’ hanteert een 

aantal omroepen de organisatiestructuur als waarborg voor de naleving van de genoemde 
artikelen. Eén omroep hanteert het genoemde systeem van checks en balances, een 
andere heeft een inkoopafdeling en een derde zorgt voor functiescheiding in het 
besluitvormingsproces.  

Omdat de individuele werknemers in deze systemen geen zeggenschap hebben over 
de inkoop, beperkt dit direct het risico op belangenverstrengeling. Aanbieders weten dat 
het geen nut heeft om hen reizen of geschenken aan te bieden. 

Daarnaast noemt één van deze omroepen dat beperkte budgetten voor 
programma’s een extra waarborg zijn voor integer handelen. Met beperkte budgetten is de 
kans op contracteren van bekenden klein.  
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5. Conclusie 
Uit de monitor en de gesprekken blijkt dat de omroepen over het algemeen 

constructief bezig zijn met het onderwerp belangenverstrengeling. Men realiseert zich de 
schade die geleden kan worden in het geval van niet integer handelen.  

Ondanks de goede bedoelingen blijft het volgens de omroepen lastig om het risico 
op belangenverstrengeling te minimaliseren. De naleving van de artikelen over 
persoonlijke relaties, geschenken en reizen zijn namelijk afhankelijk van een aantal 
moeilijk controleerbare factoren als de individuele integriteit en de organisatiecultuur.  

Daarnaast blijkt het moeilijk om volledig zicht te houden op de naleving van deze 
artikelen door individuele medewerkers. Een kwaadwillende medewerker zou het in 
theorie zo kunnen organiseren dat zijn of haar gedrag niet snel opvalt binnen de omroep.  

Ondanks dat zijn er goede manieren ontwikkeld door diverse omroepen om het 
draagvlak en de naleving te optimaliseren.  

Ten eerste draagt een informele inbedding van het onderwerp bij aan de gewenste 
organisatiecultuur. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het organiseren van 
bijeenkomsten waar integriteitsdilemma’s besproken worden.  

Ten tweede is een organisatiestructuur belangrijk waarbinnen besluitvorming over 
gunning van opdrachten nooit alleen en bij voorkeur opeenvolgend door verschillende 
functionarissen plaatsvindt.  

Daarnaast komt er per onderwerp een aantal goede praktijkvoorbeelden naar 
voren. Bijvoorbeeld de ‘geschenkentombola’ die de bekendheid en het draagvlak voor de 
geschenkenregeling vergroot of het ‘duo van formulieren’ waarmee toestemming en 
rapportage van reizen eenvoudig te combineren is.  

6. Aanbevelingen 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek raadt CIPO de publieke omroepen aan waar 
relevant en mogelijk een voorbeeld te nemen aan de beschreven wijzen van toepassing van 
de bepalingen. Meer specifiek doen wij de volgende aanbevelingen. 

1. Neem het risico van belangenverstrengeling serieus. Leg de verantwoordelijkheid 
voor integer handelen niet alleen bij de individuele medewerker maar draag zorg 
voor een integere organisatiecultuur. Neem daarbij in acht dat kleinschaligheid 
geen waarborg is voor integriteit. Sociale controle is niet de enige pijler van een 
integere bedrijfscultuur. 

2. Draag zorg voor een organisatiecultuur waarbinnen het onderwerp integriteit 
bespreekbaar en laagdrempelig is.  

3. Zorg voor een organisatiestructuur waarin de besluitvorming over opdrachten niet 
door één persoon gebeurt. Laat evenmin de controle op de besluitvorming aan één 
persoon over. Bij kleine omroepen is de eindverantwoordelijke vaak de directeur. 
Naarmate deze meer beslissingen alleen neemt, stijgt het risico op (de schijn van) 
belangenverstrengeling. 

4. Om te voorkomen dat opdrachten verleend worden aan bekenden louter omdat het 
bekenden betreft, raden wij aan een objectief controlemechanisme te hanteren. 
Bij de keuze voor een leverancier dienen prijs (gangbare tarieven) en kwaliteit 
leidend te zijn.  

5. Maak bij buitenlandse reizen gebruik van schriftelijke toestemming.  
6. Neem een vraag over de geschenkenregeling op in de compliance- of 

integriteitsverklaring. 
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