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VERANTWOORDING

1. De Publieke Omroep wordt terecht aangesproken op zijn onafhankelijkheid van overheid, politiek,

adverteerders, sponsors en commerciële activiteiten. De Publieke Omroep is daarbij zo sterk als zijn

zwakste schakel en kwetsbaar door het ontbreken van omroepbrede afspraken.

2. De Publieke Omroep is een maatschappelijke organisatie uit algemene middelen gefinancierd en wil

daarom er alles aan doen een organisatie te zijn die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheidsge-

voel ten opzichte van zijn belanghebbenden. De groep van belanghebbenden is in wezen de

Nederlandse samenleving. Niet voor niets is de Publieke Omroep van en voor iedereen. Via de con-

cessie- en erkenningverlening heeft de Publieke Omroep een maatschappelijk contract met de

samenleving. Bij de invulling van dit contract dragen de publieke omroepinstellingen een grote ver-

antwoordelijkheid ten opzichte van de belanghebbenden. Belanghebbenden zijn onder andere groe-

pen, individuen, instellingen, organisaties, bedrijven en de overheden in de uitoefening van hun

taken. Vertrouwen van de belanghebbenden, goed ondernemerschap, integriteit, transparantie, onaf-

hankelijkheid, betrouwbaarheid en het afleggen van verantwoording, zijn essentiële voorwaarden om

geloofwaardig te voldoen aan de wettelijke taakopdracht van de Publieke Omroep.

3. De raad van bestuur Publieke Omroep heeft daarom in het voorjaar van 2003 de vraag opgeworpen

op welke wijze de publieke middelen moeten worden beheerd, zo dat recht wordt gedaan aan eisen

van transparantie, onafhankelijkheid en integriteit. Alle publieke omroepinstellingen moeten zich

immers permanent hun publieke financiering realiseren en zich telkens bewust zijn van hun maat-

schappelijke verantwoordelijkheid, waaraan geen concessies mogen worden gedaan. Als behartiger

van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de landelijke omroepinstellingen

(artikel 16, tweede lid, sub h Mediawet), koppelde de raad van bestuur hieraan het voornemen één of

meerdere richtlijnen in het kader van de bevordering van goed bestuur en integriteit te ontwikkelen.

4. In de Mediabrief van 14 november 2003 gaat de Staatssecretaris van OCW zelf ook op dit onderwerp

in. Zij wil tot een omroepbrede integriteitscode komen. In eerste instantie geeft zij ruimte voor zelfre-

gulering, maar sluit wetgeving niet uit, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn. Deze gedachte sluit aan bij

de maatschappelijke ontwikkeling dat naast het bedrijfsleven ook organisaties in de publieke sector

zich telkens rekenschap moeten geven van hun publieke taak en “good governance”. Op grond van

deze maatschappelijke en politieke opvattingen heeft de raad van bestuur besloten om krachtens arti-

kel 16, tweede lid sub h Mediawet Richtlijnen over goed bestuur en transparantie op te stellen. En

intussen is met de wijziging van de Mediawet per 1 september 2005 in artikel 16, vijfde lid, met zoveel

worden aan de raad van bestuur opgedragen, te zorgen voor de totstandkoming van een gedragsco-

de ter bevordering van goed bestuur en integriteit ten behoeve van de landelijke omroepinstellingen.

5. De raad van bestuur heeft van abstract naar concreet een aantal thema’s vastgesteld dat zich voor een

richtlijn leent. Mede voor de overzichtelijkheid, maar ook om dat het (deels) gescheiden onderwerpen

betreft, is gekozen voor een richtlijn per thema.
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• Richtlijn ter bevordering goed bestuur en toezicht

• Richtlijn ter bevordering van integriteit

• Richtlijn verslaglegging

• Richtlijn ideële sponsoring

• Richtlijn interactieve telefoondiensten, sms, 0900-lijnen en mobiel internet

• Richtlijn e-mailmarketing

6. Daarnaast is een klokkenluidersregeling opgesteld. De raad van bestuur hecht er veel belang aan dat

mogelijke misstanden binnen de eigen organisatie veilig en zonder repercussies aan de orde kunnen

worden gesteld.

7. De raad van bestuur heeft zich deels laten inspireren door soortgelijke regelingen in de publieke sec-

tor. Het wiel opnieuw uitvinden was zeker niet in alle gevallen nodig. Zo hebben als voorbeeld

gediend voor de Richtlijn Verslaglegging soortgelijke regelingen vastgesteld door de Algemene

Rekenkamer. De Richtlijn integriteit heeft als voorbeeld de modelcode van IPO/VNG gehad. De

modelregeling Klokkenluiders van SER heeft geleid tot de eigen klokkenluidersregeling. De Code-

Tabaksblat was vertrekpunt voor de Richtlijn ter bevordering van goed bestuur en toezicht.

8. Als sluitstuk is gekozen voor een onafhankelijk toezicht op de handhaving en naleving van de

Richtlijnen. Er is daarom de Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit ingesteld.

Deze onafhankelijke commissie kan op eigen initiatief een onderzoek verrichten naar een kennelijk

redelijk vermoeden van een of meerdere misstanden bij een of meerdere omroeporganisaties met

betrekking tot de Richtlijnen, behalve die inzake goed bestuur en toezicht. Ook kan uiteindelijk door

belanghebbenden bij de Commissie geklaagd worden over misstanden die niet of kennelijk niet naar

behoren door de desbetreffende omroepinstelling zijn afgehandeld.

9. In tegenstelling tot de andere Richtlijnen betreft de Richtlijn goed bestuur en toezicht geen minimum-

regeling. Er is hier voor de figuur van aanbevelingen gekozen, omdat het onderwerpen betreft die

diep ingrijpen in de verenigings- en stichtingenstructuur van de omroepinstellingen en zich uiteinde-

lijk uitkristalliseren in het verkeer met de achterban. Wel ziet de raad van bestuur graag stroomlijning

in dit onderwerp, zodat voor de samenleving duidelijk is hoe omroepinstellingen met dit onderwerp

omgaan. De raad van bestuur hoopt dan ook dat deze Richtlijn evenzeer normerende werking heeft.

10. Voor de Richtlijnen 2 t/m 6 geldt, gelijk voor de Code-Tabaksblat, de toepassing van de ‘pas toe of

leg uit’-regel. Er kunnen zeker gerechtvaardigde gronden voor omroepinstellingen zijn om onderdelen

van de Richtlijnen niet toe te passen, maar die dienen dan wel jaarlijks verantwoord en toegelicht te

worden. Van nature zijn alle omroepinstellingen niet hetzelfde; daar is de externe pluriformiteit van het

omroepbestel juist op gebaseerd en vindt het zijn meerwaarde. Iedere omroepinstelling vermeldt

jaarlijks op welke wijze zij de Richtlijnen in het afgelopen jaar heeft toegepast en geeft voor de start

van het nieuwe jaar aan waar en waarom wordt afgeweken van de norm. De omroepinstellingen staan

VERANTWOORDING
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uiteraard open voor het aangaan van een dialoog over de redengeving voor de afwijkingen.

Onvoorwaardelijke vrijheid om de Richtlijnen wel of niet op te volgen is echter niet wenselijk. De flexi-

biliteit wordt in zoverre aan banden gelegd door vanwege de gemeenschappelijke belangenbeharti-

ging van de omroepinstellingen te verlangen elk jaar gemotiveerd uit te leggen of en zo ja waarom en

in hoeverre zij afwijken van de Richtlijnen. Het is verder aan belanghebbenden om de omroepinstellin-

gen over de toepassing van de Richtlijnen en de verklaring over de naleving ervan ter verantwoording

te roepen. Wat betreft Richtlijn 1 over goed bestuur en toezicht verwacht de raad van bestuur dat ook

bij dit onderwerp de omroepinstellingen elk jaar in hun jaarverslag gemotiveerd uitleggen of en zo ja

waarom en in hoeverre zij afwijken van de aanbevelingen.

11. De raad van bestuur schrijft niet voor hoe deze verantwoording moet plaatsvinden. Het is aan iedere

omroepinstelling om daarvoor de meest bij de organisatie passende vorm te kiezen. Wel rekent de

raad van bestuur erop dat verantwoording in het kader van de verschillende Richtlijnen op een ade-

quate en toegankelijke wijze plaatsvindt, en in ieder geval via het eigen internetdomein.

12. De Richtlijnen 1 t/m 6 alsmede de Regelingen zijn op 15 november 2005 door de raad van bestuur

vastgesteld krachtens artikel 16 vijfde lid. Richtlijnen 2 t/m 6 en de Regelingen zijn nadere regelingen

als bedoeld in artikel 19a onderdeel h juncto 21 eerste lid onderdeel e en zijn daarom bindend voor

de omroepinstellingen. Zij moeten gezien worden als een minimumnormstelling voor het gedrag van

bestuurders, directeuren en overige medewerkers. Zij kunnen worden opgevat als een nadere invul-

ling van de algemene beginselen van goed bestuur. Het staat een omroepinstelling uiteraard vrij ver-

der te gaan. De Richtlijnen staan naast de bestaande wet- en regelgeving voor de landelijke publieke

omroep. Zij concretiseert en scherpt aan met maar één doel: transparantie, onafhankelijkheid en inte-

griteit. Dat sommige onderdelen verder gaan dan de wet- en regelgeving is verklaarbaar door de

maatschappelijke ontwikkelingen op deze terreinen.

13. De Richtlijnen richten zich in eerste instantie tot toezichthoudende en bestuurlijke organen en

medewerkers die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij de landelijke publieke omroep. 

De betekenis van de richtlijnen zal verder toenemen indien omroepinstellingen er naar streven om,

binnen de mogelijkheden, deze ook hun invloed ten opzichte van freelancers te laten hebben. In som-

mige gevallen kunnen andere betrokkenen er een beroep op doen. In de diverse Richtlijnen en de

aanbevelingen wordt daar nadrukkelijker op ingegaan.

14. Omroepinstellingen doen al het nodige om zo spoedig mogelijk aan de bepalingen van de Richtlijnen

te voldoen. Is dit vanwege praktische problemen niet mogelijk, dan dient een omroepinstelling

richting de raad van bestuur een traject aan te geven waaruit blijkt dat de Richtlijnen zo spoedig

mogelijk worden toegepast. De richtlijnen en regelingen treden per 1 januari 2006 in werking. 
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15. De raad van bestuur verwacht dat al vanaf het verslagjaar 2005 jaarlijks wordt ingegaan op de hoofd-

lijnen van de Richtlijnen en ook op de voorgenomen naleving per 2006, waarbij eventuele afwijkingen

van de aanbevelingen van tevoren worden verklaard. De raad van bestuur kan zich heel goed voorstel-

len dat omroepinstellingen die een vereniging zijn, dit hoofdstuk onder een apart agendapunt op de

algemene ledenvergadering in 2006 bespreken. 

Raad van bestuur Publieke Omroep

November 2005

VERANTWOORDING
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De Richtlijnen gelden voor de medewerkers die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij de

instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep, alsmede voor de bestuurders en

toezichthouders van deze instellingen. Verder gelden de volgende algemene bepalingen:

• De inhoud van de Richtlijnen laat onverlet de verplichtingen krachtens de artikelen 55, tweede en

derde lid en 56 Mediawet, evenals artikel 3 van de CAO voor het omroeppersoneel.

• In gevallen waarin de Richtlijnen niet voorzien of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt

bespreking plaats in de Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit Publieke Omroep. 

• De Richtlijnen zijn openbaar en door derden te raadplegen.

• Daar waar in deze Richtlijnen over openbaarheid wordt gesproken, wordt hieronder in ieder geval

openbaarheid via internet onder verstaan. De openbaarheid berust onder de verantwoordelijkheid

van het bestuur van de omroepinstelling en geschiedt adequaat en is toegankelijk voor iedereen.

• Nieuwe medewerkers, alsmede freelancers ontvangen bij hun in dienst treden een exemplaar van de

Richtlijnen en Regelingen.

• Omroepinstellingen leggen elk jaar gemotiveerd uit of en zo ja waarom en in hoeverre zij zijn 

afgeweken van de Richtlijnen.
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INLEIDING EN OVERWEGINGEN

De aanbevelingen in deze Richtlijn betreffen gedragsregels voor goed bestuur en verantwoording

afleggen. De concrete aanbevelingen bevatten in ieder geval een normstelling voor het gedrag van

Topfunctionarissen zoals de leden van het besturend orgaan, statutair directeuren, coördinatoren tele-

visie, radio en internet. Ook richt de Richtlijn zich tot het toezichthoudend orgaan en – in beperkte

mate – tot de leden van omroepverenigingen. De aanbevelingen hebben tot doel de transparantie,

onafhankelijkheid, integriteit van het bestuur en toezicht daarop te verbeteren. Zij kunnen worden

opgevat als een nadere invulling van de algemene beginselen van goed bestuur en toezicht.

In tegenstelling tot de meeste andere Richtlijnen die uitgaan van de raad van bestuur Publieke

Omroep betreft het hier geen minimumregeling waaraan omroepinstellingen zich verbinden door

intekening. Er is hier voor de figuur van aanbevelingen gekozen, omdat het onderwerpen betreft die

diep ingrijpen in de verenigings- en stichtingenstructuur van de omroepinstellingen en zich uiteinde-

lijk uitkristalliseren in het verkeer met de achterban. De kwaliteit van bestuur en toezicht betreft de

eigen verantwoordelijkheid van de organisaties. Wel ziet de raad van bestuur graag stroomlijning in

dit onderwerp, zodat voor de samenleving duidelijk is hoe omroepinstellingen met dit onderwerp

omgaan. Daarom dient een omroepinstelling elk jaar gemotiveerd uit te leggen of en zo ja waarom en

in hoeverre zij afwijken van de aanbevelingen (de regel van “pas toe of leg uit”).

De aanbevelingen zijn onderverdeeld in drie onderdelen:

1. Het besturend orgaan

2. Het toezichthoudend orgaan

3. De leden van een omroepvereniging

P E R  O N D E R D E E L  W O R D T  E E N  A A N TA L  R I C H T L I J N E N  U I T G E W E R K T.  

H I E R B I J  Z I J N  D E  V O L G E N D E  K E R N B E G R I P P E N  VA N  T O E PA S S I N G :

Besturend orgaan Het orgaan van een omroepinstelling, dat belast is met het bestu-

ren van de omroepinstelling en onder meer verantwoordelijk is

voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het 

(financiële) beleid.

Toezichthoudend orgaan Het orgaan dat belast is met het toezicht houden op het beleid

van het besturend orgaan en op de algemene gang van zaken bij

de omroepinstelling.

GOED BESTUUR EN TOEZICHT
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Topfunctionarissen Dit zijn functionarissen die zitting hebben in het besturend orgaan

alsmede statutair directeuren.

Functieloon Functieloon is bruto jaarloon exclusief toelagen, toeslagen en

andere vaste vergoedingen zoals vakantiegeld of eindejaarsuitke-

ring. 

Jaarinkomen Het jaarinkomen is het bruto Functieloon inclusief vaste en varia-

bele bijzondere beloningen, maar exclusief belaste onkostenver-

goedingen.

Variabele bijzondere beloningen Variabele bijzondere beloningen betreffen alle door de omroepor-

ganisatie toegekende bruto toelagen en toeslagen die per jaar in

omvang kunnen verschillen, zoals bonussen, tantièmes, gratifica-

ties, eenmalige uitkeringen, etc. Indien deze beloning netto wordt

uitgekeerd, dient het bedrag gebruteerd te worden. Uitgesloten

zijn afkoopregelingen en eventuele nabetalingen.

Vaste bijzondere beloningen Vaste bijzondere beloningen betreffen alle door de omroeporgani-

satie gegarandeerde bruto toelagen en toeslagen, zoals vakantie-

geld, eindejaarsuitkering, vaste persoonlijke toelagen, etc. Indien

deze beloning netto wordt uitgekeerd, dient het bedrag gebru-

teerd te worden.

Belaste onkostenvergoedingen Een bruto vergoeding die forfaitair is toegekend, zoals een vaste

representatievergoeding, tegemoetkoming voor ziektekosten-

verzekering en vaste onkostenvergoedingen voor het volgen van

cursussen, seminars, symposia, congressen, etcetera.
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RICHTLIJN GOED BESTUUR EN TOEZICHT

1    H E T  B E S T U R E N D  O R G A A N

TA A K  E N  W E R K W I J Z E

1. Het besturend orgaan van omroepinstellingen is belast met het besturen van de omroepinstelling. Dit

houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de

omroepinstelling, de strategie en het (financiële) beleid. Het besturend orgaan richt zich bij de vervul-

ling van zijn taak naar het belang van de omroepinstelling, rekening houdend met het gemeenschap-

pelijk belang van het bestel van publieke omroepinstellingen.

2. Het besturend orgaan is verantwoordelijk voor de transparantie, onafhankelijkheid en integriteit van

de omroepinstelling. Tevens is het besturend orgaan verantwoordelijk voor de naleving van alle rele-

vante wet- en regelgeving en zelfregulering, het beheersen van de risico’s verbonden aan de onderne-

mingsactiviteiten en voor de juiste besteding van de middelen van de omroepinstelling.

3. De samenstelling en het functioneren van het besturend orgaan, waarvan zowel personen van het

besturend orgaan deel kunnen uitmaken die tevens zijn belast met de dagelijkse gang van zaken als

personen die daarmee niet zijn belast, moeten zodanig zijn dat een behoorlijk en onafhankelijk bestu-

rend orgaan is gewaarborgd.

4. Het besturend orgaan kan bevoegdheden delegeren aan een directie, maar blijft altijd eindverant-

woordelijk.

5. Het besturend orgaan is verantwoordelijk voor de verslaggeving en rapporteert jaarlijks op de voor de

omroepinstelling meest passende wijze over de resultaten van de omroepinstelling.

B E N O E M E N ,  S C H O R S E N  E N  O N T S L A A N  VA N  L E D E N  

VA N  H E T  B E S T U R E N D  O R G A A N

6. De omroepinstelling regelt op heldere wijze in de statuten de wijze van en bevoegdheden voor het

benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het besturend orgaan.
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F U N C T I E L O O N ,  J A A R I N K O M E N ,  VA S T E  B I J Z O N D E R E  E N  VA R I A B E L E  B I J Z O N D E R E

B E L O N I N G E N  E N  B E L A S T E  O N K O S T E N V E R G O E D I N G E N

7. Topfunctionarissen kunnen voor hun werkzaamheden een Functieloon van de omroepinstelling ont-

vangen, dat wat betreft hoogte en structuur zodanig is dat gekwalificeerde personen kunnen worden

aangetrokken en behouden. Tevens kunnen zij Variabele bijzondere, Vaste bijzondere beloningen en

Belaste onkostenvergoedingen ontvangen. Voor zowel het Jaarinkomen als voor de eventueel over-

eengekomen ontslagvergoeding geldt dat deze zodanig moet zijn dat het de belangen van de

omroepinstelling op middellange en lange termijn bevordert, niet aanzet tot gedrag van bestuurders,

directeuren en netcoördinatoren in hun eigen belang met veronachtzaming van het belang van de

omroepinstelling en falen bij ontslag niet ‘beloont’. 

8. De hoogte van een ontslagvergoeding voor een Topfunctionaris wordt op dezelfde wijze bepaald als

is geregeld in de CAO voor omroepmedewerkers, tenzij dit in de omstandigheden van het geval ken-

nelijk onredelijk is. Indien een Topfunctionaris niet valt onder de CAO voor omroepmedewerkers

bedraagt de ontslagvergoeding niet meer dan éénmaal het Functieloon vermeerderd met de Vaste

bijzondere beloning, tenzij dit in de omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk is.

9. De omroepinstelling verstrekt aan haar Topfunctionarissen geen persoonlijke leningen, garanties, en

dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele per-

soneel geldende voorwaarden. Leningen worden niet kwijtgescholden.

VA S T S T E L L I N G  E N  O P E N B A A R M A K I N G  VA N  H E T  J A A R I N K O M E N

10. Het Jaarinkomen en de Belaste onkostenvergoedingen van Topfunctionarissen wordt vastgesteld door

het toezichthoudend orgaan van de omroepinstelling.

11. De verantwoordelijke binnen een omroepinstelling maakt jaarlijks de hoogte van het Jaarinkomen, de

opbouw en hoogte van de Vaste bijzondere en variabele bijzondere beloningen, evenals de functie of

functies en de duur van het dienstverband in dat jaar van Topfunctionarissen openbaar. De verant-

woordelijke vermeldt tevens deze gegevens over het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop

de genoemde verplichting betrekking heeft. Ook wordt opgave gedaan van de in een kalenderjaar

aan een gewezen lid van het besturend orgaan de facto uitgekeerde bezoldiging volgens de overeen-

gekomen afvloeiingsregeling.
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V E R A N T W O O R D I N G  E N  T R A N S PA R A N T I E

12. De taakverdeling binnen het besturend orgaan, evenals zijn werkwijze wordt neergelegd in statuten

en/of reglement(en). 

13. Van de jaarstukken van de omroepinstelling maakt deel uit een verslag van het besturend orgaan,

waarin het besturend orgaan verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar en de specifieke

opgaven en vermeldingen opneemt die de bepalingen van deze en andere Richtlijnen verlangen.

14. Een lid van een besturend orgaan treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren of structurele

onverenigbaarheid van belangen.

15. Indien een lid van een besturend orgaan frequent afwezig is bij vergaderingen van het besturend

orgaan, wordt hij daarop aangesproken. Het verslag van het besturend orgaan vermeldt welk lid fre-

quent afwezig is geweest bij de vergaderingen van het besturend orgaan. Het bestuur bepaalt wat

onder frequent wordt verstaan.

O N A F H A N K E L I J K H E I D

16. Het besturend orgaan is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het besturend

orgaan en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

D E S K U N D I G H E I D  E N  S A M E N S T E L L I N G

17. Elk lid van het besturend orgaan dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te

beoordelen. Elk lid van het besturend orgaan beschikt over de specifieke deskundigheid die noodza-

kelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets. Het bestu-

rend orgaan dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. 

R O L  VA N  D E  V O O R Z I T T E R  VA N  H E T  B E S T U R E N D  O R G A A N

18. De voorzitter van het besturend orgaan bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen, ziet toe op

het goed functioneren van het besturend orgaan en draagt zorg voor een adequate informatievoor-

ziening aan het toezichthoudend orgaan en zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluit-

vorming.
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2    H E T  T O E Z I C H T H O U D E N D  O R G A A N

TA A K  E N  W E R K W I J Z E

19. Een omroepinstelling belegt de toezichthoudende functie bij het besturend orgaan of bij een afzon-

derlijk toezichthoudend orgaan. Indien de toezichthoudende functie binnen het besturend orgaan is

belegd, moeten bestuurlijke en toezichthoudende taken duidelijk en aantoonbaar gescheiden zijn en

door verschillende functionarissen vervuld worden.

Hierna worden beiden aangeduid als ‘toezichthoudend orgaan’. De functie van het toezichthoudend

orgaan betreft het toezicht houden op het beleid van het besturend orgaan en op de algemene gang

van zaken bij de omroepinstelling, tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald. Het toezichthou-

dend orgaan richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de omroepinstelling, reke-

ning houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke omroepinstellingen.

Voor de raad van toezicht van Publieke Omroep geldt voorts hetgeen bepaald is bij of krachtens de

wet. Met inachtneming van het aldus bepaalde, gelden de aanbevelingen zoveel als mogelijk ook

voor de raad van toezicht van Publieke Omroep.

20. De taakverdeling van de leden van het toezichthoudend orgaan, evenals zijn werkwijze wordt neerge-

legd in een reglement. Het toezichthoudend orgaan neemt in statuten en/of reglement(en) een passa-

ge op voor zijn omgang met het besturend orgaan en indien aanwezig de algemene

ledenvergadering en de ondernemingsraad.

21. Van de jaarstukken van de omroepinstelling maakt deel uit een verslag van het toezichthoudend

orgaan, waarin het verslag doet van zijn werkzaamheden in het verslagjaar en de specifieke opgaven

en vermeldingen opneemt die andere bepalingen krachtens (zelf)regulering verlangen.

22. Een lid van een toezichthoudend orgaan treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structure-

le onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van het toezichthou-

dend orgaan is geboden.

23. Indien een lid van een toezichthoudend orgaan naar het oordeel van een gewone meerderheid van

de overige leden frequent afwezig is bij vergaderingen van het toezichthoudend orgaan, wordt hij

daarop door de voorzitter aangesproken. Het verslag van het toezichthoudend orgaan vermeldt welk

lid frequent afwezig is geweest bij de vergaderingen van het toezichthoudend orgaan. Indien het toe-

zichthoudend orgaan onderdeel uitmaakt van het besturend orgaan, worden de verslagen hieromtrent

gecombineerd.

RICHTLIJN 1 
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24. Het toezichthoudend orgaan bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het

besturend orgaan zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele toezichthouders en de con-

clusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstel-

ling en competentie van het toezichthoudend orgaan besproken. Het toezichthoudend orgaan

bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het besturend orgaan zowel

het functioneren van het bestuur als college als dat van de individuele bestuurders, en de conclusies

die hieraan moeten worden verbonden. Van het houden van deze besprekingen wordt melding

gemaakt in het verslag van het toezichthoudend orgaan.

B E N O E M E N ,  S C H O R S E N  E N  O N T S L A A N  VA N  L E D E N  

VA N  H E T  T O E Z I C H T H O U D E N D  O R G A A N

25. De omroepinstellingen regelen op heldere wijze in de statuten de wijze van en bevoegdheden voor

het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het toezichthoudend orgaan.

O N A F H A N K E L I J K H E I D

26. Het toezichthoudend orgaan is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestu-

rend orgaan en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

D E S K U N D I G H E I D  E N  S A M E N S T E L L I N G

27. Elk lid van het toezichthoudend orgaan dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid

te beoordelen. Elke toezichthouder beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is

voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets. Het toezichthoudend

orgaan dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. 

28. Het toezichthoudend orgaan stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening

houdend met de aard van de omroepinstelling, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en

achtergrond van het toezichthoudend orgaan en hetgeen bepaald is bij of krachtens de wet en statu-

ten van de omroepinstelling. De profielschets is algemeen verkrijgbaar en wordt in ieder geval op de

website van de omroepinstelling geplaatst.
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R O L  VA N  D E  V O O R Z I T T E R  VA N  H E T  T O E Z I C H T H O U D E N D  O R G A A N

29. De voorzitter van het toezichthoudend orgaan bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen, ziet

toe op het goed functioneren van het besturend orgaan en zijn eventuele commissies, draagt zorg

voor een adequate informatievoorziening aan het toezichthoudend orgaan en zorgt ervoor dat vol-

doende tijd bestaat voor de besluitvorming. De voorzitter is het voornaamste aanspreekpunt voor het

besturend orgaan en initieert de evaluatie van het functioneren van het toezichthoudend orgaan en

van het besturend orgaan.

30. De voorzitter van het toezichthoudend orgaan is in de twee jaren voorafgaand aan zijn benoeming

geen bestuurder van een omroepinstelling geweest.

31. De voorzitter van het toezichthoudend orgaan is geen voorzitter van het besturend orgaan.

F U N C T I E L O O N ,  J A A R I N K O M E N ,  VA S T E  B I J Z O N D E R E  E N  VA R I A B E L E  B I J Z O N D E R E

B E L O N I N G E N  E N  B E L A S T E  O N K O S T E N V E R G O E D I N G E N

32. Een q.q. benoemd lid van een toezichthoudend orgaan ontvangt geen Jaarinkomen. Hij kan wel een

Belaste onkostenvergoeding ontvangen. Overige leden van een toezichthoudend orgaan kunnen voor

hun werkzaamheden uitsluitend een Functie-inkomen en een belaste onkostenvergoeding van de

omroepinstelling ontvangen, die wat betreft hoogte en structuur zodanig is dat gekwalificeerde en

deskundige toezichthouders kunnen worden aangetrokken en behouden. Het Functie-inkomen en de

belaste onkostenvergoeding zijn zodanig dat zij de belangen van de omroepinstelling op middellange

en lange termijn bevorderen en niet aanzetten tot gedrag van toezichthouders in hun eigen belang

met veronachtzaming van het belang van de omroepinstelling. 

33. De omroepinstelling verstrekt aan toezichthouders geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke.

VA S T S T E L L I N G  E N  O P E N B A A R M A K I N G  VA N  H E T  F U N C T I E - I N K O M E N  

E N  D E  B E L A S T E  O N K O S T E N V E R G O E D I N G

34. Het Functie-inkomen en de Belaste onkostenvergoeding van leden van het toezichthoudend orgaan

wordt vastgesteld door het benoemende orgaan van de omroepinstelling.

35. De hoogte van het Functie-inkomen en de Belaste on kostenvergoeding van een toezichthouder

wordt jaarlijks afzonderlijk openbaar gemaakt. 

Ook wordt opgave gedaan van de in een kalenderjaar aan een gewezen lid van het toezichthoudend

orgaan de facto uitgekeerde bezoldiging volgens de overeengekomen afvloeiingsregeling.

RICHTLIJN 1 

GOED BESTUUR EN TOEZICHT



19GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

3    D E  L E D E N  VA N  E E N  O M R O E P V E R E N I G I N G

TA A K  E N  W E R K W I J Z E

36. Ten minste eenmaal per jaar wordt door het besturend orgaan een formele bijeenkomst voor leden

van een omroepvereniging georganiseerd ter gelegenheid waarvan aan de leden op adequate en

toegankelijke wijze verantwoording wordt afgelegd over het bestuur en toezicht bij de omroepvereni-

ging. Het is in het belang van de omroepvereniging dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan de

besluitvorming binnen de omroepvereniging. Daarom wordt door het besturend orgaan van de

omroepinstelling gestreefd naar een zo groot mogelijke deelname aan de bijeenkomst.

37. De leden dienen zodanig invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van het besturend en toezicht-

houdend orgaan, dat zij een volwaardige rol spelen in het systeem van “checks and balances” in de

omroepvereniging.

4    O V E R I G E  B E PA L I N G E N

38. Het personele diversiteitsbeleid van een omroepinstelling moet zodanig zijn dat dit in alle functie-

lagen een aan de Nederlandse bevolkingssamenstelling gerelateerde evenwichtige samenstelling

weerspiegelt naar leeftijd tussen mannen, vrouwen, autochtonen en allochtonen.  

S L O TA A N B E V E L I N G

39. Elke substantiële verandering in de structuur van bestuur en toezicht van de omroepinstelling en in de

naleving van de Richtlijnen wordt, voorzover het een omroepvereniging betreft, onder een apart

agendapunt ter bespreking aan de formele ledenbijeenkomst van de vereniging voorgelegd. De ove-

rige omroepinstellingen bespreken dit binnen het besturend orgaan. Alle omroepinstellingen leggen

hierover jaarlijks openbaar verantwoording af.
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INLEIDING EN OVERWEGINGEN

Het doel van deze Richtlijn is om omroepinstellingen een houvast te bieden bij het bepalen van nor-

men over de integriteit van de omroepinstelling en daarmee de gehele publieke omroep. 

In de Richtlijn wordt een aantal thema’s onderscheiden:

1. Belangenverstrengeling en aanbesteding

2. Nevenfuncties

3. Informatie

4. Aannemen van geschenken

5. Bestuurlijke uitgaven, declaraties en creditcards

6. Gebruik van voorzieningen van omroepinstellingen

7. Reizen buitenland 

P E R  T H E M A  I S  E E N  A A N TA L  R I C H T L I J N E N  U I T G E W E R K T

I N T E G R I T E I T B E L E I D  I N  B R E D E R  P E R S P E C T I E F

In het integriteitbeleid binnen de Publieke Omroep wordt veel belang gehecht aan het bevorderen

van een cultuur waarin op een open wijze over normen en waarden wordt gesproken. In het integri-

teitbeleid moet een balans worden gezocht tussen de positie van de individuele medewerker en de te

nemen maatregelen. De specifieke werksituatie maar ook cultuuraspecten spelen daarbij een belang-

rijke rol. 

N.B.: Onder medewerkers wordt verstaan diegenen die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn

bij een omroepinstelling alsmede bestuurders, directeuren en toezichthouders van een omroepinstel-

ling. Freelancers zijn weliswaar geen medewerkers in de zin van deze richtlijn; dit neemt niet weg dat

ook van hen verwacht mag worden dat zij zich gedragen conform deze richtlijn voor zover dat redelij-

kerwijs van hen verwacht mag worden. 

Integer handelen van bestuurders, toezichthouders, directeuren en overige medewerkers van de

publieke omroepinstellingen, is een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit en het functioneren van

zowel een omroepinstelling als de publieke omroep als zodanig, centraal te kunnen stellen. Integriteit

van het met gemeenschapsgelden gefinancierde publieke omroepbestel is daarvoor een belangrijke

voorwaarde.

Consequentie van integer handelen is dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt,

wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording

wordt intern afgelegd aan medewerkers en leden, maar ook extern aan de samenleving en de belang-

hebbenden voor wie de publieke omroepinstelling de in de wet verankerde taakopdracht uitvoert.



RICHTLIJNEN

RICHTLIJN 2 

INTEGRITEIT

22

De volgende kernbegrippen zijn in ieder geval leidend en plaatsen integriteit in een breder perspectief: 

Dienstbaarheid Het handelen van een medewerker is altijd en volledig gericht op

het belang van de omroepinstelling, rekening houdend met het

gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke omroepin-

stellingen. 

Functionaliteit Het handelen van een medewerker heeft een herkenbaar verband

met de functie die hij vervult binnen het publieke omroepbestel.

Onafhankelijkheid Het handelen van een medewerker wordt niet beïnvloed door

oneigenlijke belangen en zelfs de schijn daarvan wordt vermeden.

Openheid Het handelen van een medewerker is transparant zodat hij te allen

tijde verantwoording kan afleggen over zijn handelen. 

Betrouwbaarheid Op een medewerker moet men kunnen rekenen. Hij houdt zich

aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde

van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die

zijn gegeven. 

Zorgvuldigheid Een medewerker behandelt externe betrokkenen met respect en

weegt de belangen van partijen op correcte wijze af.

Topfunctionarissen Dit zijn functionarissen die zitting hebben in het besturend orgaan,

alsmede statutair directeuren. 

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de Richtlijn Integriteit. Gedragingen moeten aan deze

kernbegrippen getoetst kunnen worden.



23GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

RICHTLIJN INTEGRITEIT 

1 B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G  E N  A A N B E S T E D I N G  

1.1 Medewerkers of hun partners hebben geen financiële belangen in ondernemingen, organisaties, e.d.,

die een directe dan wel indirecte relatie met een omroepinstelling hebben, tenzij de desbetreffende

omroepinstelling ontheffing heeft verleend en deze ontheffing door de wet mogelijk is gemaakt.

Van aldus toegestane financiële belangen doet de medewerker opgave aan de betrokken omroep-

instelling in een daartoe opengesteld register. In dit register wordt de omvang en/of aard van het

belang gemeld, sinds wanneer het bestaat, evenals van iedere wijziging. De opgave is openbaar en

door derden te raadplegen.

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. 

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. 

1.4 Topfunctionarissen, toezichthouders en belangrijke journalistieke functionarissen melden beleggingen

en de daarmee samenhangende transacties in sectorgerelateerde ondernemingen of van bedrijven

waarmee de publieke omroepinstelling en/of omroepinstellingen een zakelijke verhouding heeft, bij

een daartoe speciaal aangewezen functionaris bij de desbetreffende omroepinstelling, of als die ont-

breekt bij de voorzitter van het bestuur. De meldingen worden via een register openbaar gemaakt.

1.5 Indien een omroepinstelling ten behoeve van zijn organisatie producten of diensten wenst af te

nemen waarvoor de wettelijke aanbestedingsregels niet gelden, is hij gehouden, bij tenminste drie

organisaties/bedrijven een offerte aan te vragen, indien het met de opdracht gemoeide bedrag meer

is dan e 50.000,-. Deze bepaling is niet van toepassing indien het een opdracht tot het maken van een

televisie-of radioprogramma, danwel internetcontent, danwel de uitzonderingen genoemd in de

Europese aanbestedingsrichtlijnen betreft.

1.6 Een accountant is voor ten hoogste vijf jaren achtereen verbonden aan een

omroeporganisatie als degene die de jaarstukken opmaakt.
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2 N E V E N F U N C T I E S  

2.1 Een medewerker vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de omroepinstelling. 

2.2 Een omroepinstelling openbaart in elk geval de nevenfuncties van de Topfunctionarissen en toezicht-

houders waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. 

2.3 De kosten die een medewerker maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van zijn werkzaam-

heden (q.q.-nevenfunctie), worden vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend. 

2.4 Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde van zijn werkzaamheden,

bespreekt dit voornemen binnen de omroepinstelling.

2.5 Een medewerker geniet, afgezien van het bepaalde in 2.3, geen inkomsten – in welke vorm dan ook –

voor werkzaamheden, verricht in nevenfuncties uit hoofde van zijn of haar functie (q.q.-nevenfunctie).

Ontvangen inkomsten moeten in de kas van de desbetreffende omroepinstelling worden gestort en

worden door de omroepinstellingen openbaar gemaakt.

3 I N F O R M AT I E  

3.1 Een medewerker gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn mede-

werkerschap beschikt. 

4 A A N N E M E N  E N  G E V E N  VA N  G E S C H E N K E N  

4.1 Medewerkers nemen uit hoofde van hun functie geen geschenken, diensten of beloften aan om iets

te doen of te laten.

4.2 Medewerkers geven aan zakelijke relaties geen geschenken of diensten op persoonlijke titel, maar

doen dit namens de omroepinstelling. Van een dergelijke schenking wordt een openbaar register

bijgehouden. De waarde van een dergelijk geschenk bedraagt niet meer dan e 50,-.

4.3 Geschenken, diensten en giften van derden boven een bedrag van e 50,- die een medewerker uit

hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de omroep-

instelling en worden direct in het bezit van de omroepinstelling gesteld. Voor het accepteren van

schenkingen boven e 50,- is toestemming van de omroepinstelling vereist. De omroepinstelling kan

besluiten dat deze geschenken, diensten en giften niet geaccepteerd worden.
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4.4 Een medewerker ontvangt uit hoofde van zijn functie geen geschenken, diensten en giften van der-

den op het huisadres. Indien dit toch gebeurt, meldt de medewerker dit aan de omroepinstelling.

5 U I T G AV E N ,  K O S T E N D E C L A R AT I E S  E N  G E B R U I K  VA N  C R E D I T  C A R D S

5.1 Medewerkers krijgen uitgaven voor o.a. diners, excursies, evenementen en reizen uitsluitend vergoed

als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond en zij waar mogelijk, van tevo-

ren zijn gemeld.

5.2 Ter bepaling van de functionaliteit van uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd:

• Met de uitgave is het belang van de omroepinstelling gediend;

• De uitgave vloeit voort uit de functie; en

• De functionaliteit van de uitgave moet voldoende aannemelijk zijn.

5.3 Kosten worden zoveel mogelijk direct in rekening gebracht bij de omroepinstelling; de omroepinstel-

ling is gehouden de medewerker zo min mogelijk kosten vooruit te laten betalen.

5.4 Een medewerker declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed. 

5.5 Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure. 

5.6 Een medewerker dient een declaratie in door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het

formulier wordt, tenzij redelijkerwijs niet mogelijk, een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier

wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld. 

5.7 Gemaakte kosten worden, tenzij redelijkerwijs niet mogelijk, binnen een maand gedeclareerd.

Eventuele voorschotten worden voorzover mogelijk binnen een maand afgerekend. 

5.8 In geval van twijfel over een declaratie, wordt deze voorgelegd aan het bestuur van de omroepinstel-

ling. Zonodig wordt de declaratie ter besluitvorming aan de Commissie ter bevordering van goed

bestuur en integriteit Publieke omroepinstelling voorgelegd. 

5.9 Het gebruik van bedrijfscreditcards voor binnenlands gebruik wordt zo veel mogelijk beperkt. 

5.10 De directie, of bij gebreke daarvan het besturend orgaan, van een omroepinstelling draagt zorg

voor aanvragen, verstrekken en intrekken van bedrijfscreditcards. Er wordt vastgelegd voor welk soort

kosten de bedrijfscreditcard kan worden gebruikt. 

5.11 Bij de afhandeling van betalingen verricht met een bedrijfscreditcard wordt een daartoe vastgesteld
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formulier ingediend. Bij het formulier wordt, tenzij redelijkerwijs niet mogelijk, een betalingsbewijs

gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld. Een afschrift van een

betaling met een bedrijfscreditcard wordt niet geaccepteerd.

5.12 Het gebruik van de bedrijfscreditcard kan uitsluitend betrekking hebben op uitgaven die volgens

geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen.  

5.13 Ingeval van twijfel over een correct gebruik van de bedrijfscreditcard wordt dit aan het besturend

orgaan van de omroepinstelling voorgelegd. Zonodig wordt de declaratie ter besluitvorming aan de

Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit Publieke omroepinstelling voorgelegd. 

5.14 Indien met de bedrijfscreditcard kosten zijn betaald die na controle blijken voor rekening van de

medewerker te moeten komen, wordt aan de medewerker een factuur gezonden ter hoogte van het

bedrag dat voor zijn rekening dient te blijven. 

6 G E B R U I K  VA N  V O O R Z I E N I N G E N  VA N  O M R O E P I N S T E L L I N G E N

6.1 Gebruik van eigendommen of voorzieningen van omroepinstellingen voor privé-doeleinden is niet

toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is gegeven. 

6.2 Medewerkers kunnen op basis van een overeenkomst ter zake voor zakelijk gebruik een fax, mobiele

telefoon, computer en audiovisuele apparatuur in bruikleen of ter beschikking krijgen. De kosten hier-

van zijn voor rekening van de omroepinstelling.

6.3 Als het belang van de omroepinstelling daarmee is gediend kan het besturend orgaan van een

omroepinstelling besluiten dat voor dienstreizen gebruik gemaakt kan worden van een dienstauto, al

dan niet met chauffeur. Het gebruik van deze voorziening wordt centraal geregistreerd. Het bestuur

kan bepalen dat in bijzondere gevallen van de dienstauto gebruik kan worden gemaakt voor woon-

werkverkeer of voor de uitoefening van q.q.-nevenfuncties. Het in de eerste en tweede volzin bepaal-

de is eveneens van toepassing indien een chauffeur voor het gebruik van een lease-auto wordt

ingezet.

6.4 Lunches en diners worden door omroepinstellingen alleen verstrekt, voor zover deze rechtstreeks

voortvloeien uit de functie en in het belang van de omroepinstelling zijn.

RICHTLIJN 2 

INTEGRITEIT
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7 R E I Z E N  B U I T E N L A N D

7.1 Een medewerker die het voornemen heeft een buitenlandse reis te maken, heeft voorafgaande schrif-

telijke 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 kos-

ten. 

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 besluit-

vorming. 

7.4 Van de reis wordt verslag gedaan. 

7.5 Het ten laste van de omroepinstelling meereizen van de partner van een medewerker is niet toege-

staan, tenzij een specifiek benoembaar belang van de omroepinstelling in het geding is. In dat geval

wordt het meereizen van de partner bij de besluitvorming over het toestaan van de reis betrokken. 

7.6 Het anderszins meereizen van derden op kosten van de omroepinstelling is niet toegestaan, tenzij de

derde werkzaamheden verricht voor de omroepinstelling. Het meereizen van derden op eigen kosten

is toegestaan. 

7.7 Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan. De extra reis- en

verblijfkosten komen volledig voor rekening van de medewerker. 

7.8 De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform

de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voorzover zij redelijk en verantwoord worden

geacht.
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INLEIDING EN OVERWEGINGEN

Verslaglegging van de publieke omroepinstelling dient om belanghebbenden periodiek op efficiënte

wijze inzicht te geven in de uitvoering van de hoofdtaak, neventaken, verenigings- en nevenactivitei-

ten en de daarmee gemoeide middelen. Sleutelwoorden hierbij zijn verantwoording en transparantie.

Onder verslaglegging wordt verstaan: alle schriftelijke informatie die de publieke omroepinstelling ter

verantwoording over de uitvoering van zijn hoofdtaak, neventaak, verenigingsactiviteiten en nevenacti-

viteiten periodiek verstrekt aan belanghebbenden. Bij verslaglegging gaat het om het openbaar

maken van periodieke informatie, voorzien van context en toelichting.

In deze Richtlijn staat de inhoud van verslaglegging centraal. Aspecten die betrekking hebben op toe-

gankelijkheid (zoals presentatie en gebruikersvriendelijkheid) zijn vanwege de externe pluriformiteit

aan de omroepinstellingen gelaten.

De Richtlijn bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Algemene verslaglegging over de organisatie

2. Verslaglegging over de bedrijfsvoering

3. Financiële verslaglegging

4. Verslaglegging over prestaties

Definities:

Bedrijfsvoering De sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de

organisatie om de gestelde beleidsdoelstellingen te kunnen reali-

seren. Het betreft sturing en beheersing van zowel de primaire

processen als van de processen die hiervoor faciliterend zijn.

Topfunctionarissen Dit zijn functionarissen die zitting hebben in het besturend orgaan,

alsmede statutair directeuren.

Besturend orgaan Het orgaan van een omroepinstelling, belast met het besturen van

de omroepinstelling en onder meer verantwoordelijk voor de reali-

satie van de doelstellingen, de strategie en het (financiële) beleid.

Toezichthoudend orgaan Het orgaan dat belast is met het toezicht houden op het beleid

van het besturend orgaan en op de algemene gang van zaken bij

de omroepinstelling.
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Voor alle onderdelen van verslaglegging gelden de volgende uitgangspunten:

Relevantie De geboden informatie moet aansluiten bij het gebruik dat de

ontvanger ervan wil maken.

Samenhang Prestaties, de daarmee gemoeide middelen en bedrijfsvoering

worden in de verslaglegging met elkaar in verband gebracht. 

Evenwichtigheid De onderwerpen in de verslaglegging zijn niet onder- of over-

belicht, tenzij een belanghebbende behoefte heeft aan extra

informatie over een onderdeel.

Tijdigheid De informatie moet met het oog op het gebruik door de belang-

hebbenden tijdig worden verstrekt; de informatie moet voldoende

actueel zijn. 

Deugdelijkheid en transparantie De informatie dient deugdelijk en transparant te zijn. Dat wil zeg-

gen dat de informatie juist en toereikend, inzichtelijk en begrijpe-

lijk is. De informatie wordt goed toegelicht en is gebaseerd op

aanvaardbare vooronderstellingen en grondslagen. Deze grond-

slagen zijn door de jaren heen consistent of in ieder geval herleid-

baar.

Efficiency Informatie waaraan belanghebbenden behoefte hebben en de

informatie die de omroepinstelling zelf nodig heeft voor haar

beleid en bedrijfsvoering, worden zoveel mogelijk op elkaar afge-

stemd.

Volledigheid De informatie is volledig in formele zin en in de zin van wat

belanghebbenden naar redelijkheid kunnen verwachten.

Wetconformiteit De informatie en verslagleggingstukken van de omroepinstellin-

gen voldoen wat betreft vorm, inhoud en tijdstip aan de wettelijke

vereisten (waaronder Burgerlijk Wetboek boek 2 titel 9, Mediawet,

Handboek Financiële Verantwoording Media) die ter zake gelden. 

Autorisatie De verslagleggingstukken zijn door een daartoe bevoegde functi-

onaris ondertekend.

Deze uitgangspunten zijn de toetssteen voor de Richtlijn Verslaglegging. Gedragingen moeten aan

deze uitgangspunten getoetst kunnen worden.

RICHTLIJN 3
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RICHTLIJN VERSLAGLEGGING

1  A L G E M E N E  V E R S L A G L E G G I N G  O V E R  D E  O R G A N I S AT I E

1.1 Taken en activiteiten van de organisatie 

De verslaglegging van de publieke omroepinstelling geeft informatie over:

• de hoofd- en neventaken en welke activiteiten worden ontplooid om die taken uit te voeren;

• de nevenactiviteiten en de verenigingsactiviteiten.

1.2 Samenstelling van de organisatie 

In de verslaglegging wordt beschreven:

• de plaats in het publieke omroepbestel; 

• de inrichting van de organisatie (organogram);

• de bestuursstructuur;

• de samenstelling van het besturend en/of toezichthoudend orgaan en de statutaire directie;

• de relatie met het toezichthoudende orgaan; 

• aard en omvang van langdurige samenwerking(sverbanden) buiten het omroepbestel;

• de aard en omvang van deelnemingen en overige (financiële) belangen.

1.3 Strategie en beleid 

De verslaglegging bevat de volgende informatie:

• de missie van de omroepinstelling;

• de koers van de organisatie (strategie en beleid);

• de ontwikkeling van het sociale beleid.

2 V E R S L A G L E G G I N G  O V E R  D E  B E D R I J F S V O E R I N G

2.1 Bedrijfsvoeringverklaring. 

Elk jaar wordt een bedrijfsvoeringverklaring afgegeven. Hiermee verklaart het besturend orgaan dat

niet is gebleken dat de bedrijfsvoering tekort is geschoten. Bij de bedrijfsvoering moet men denken

aan:

• Administratieve organisatie en maatregelen van interne controle: ondersteuning administratieve

organisatie en systeem van informatievoorziening aan werkprocessen. 

• Kwaliteitsborging: kwaliteit van de werkprocessen en prestaties.
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• Personeel: omvang en samenstelling personeel, personeelsbeleid.

• Richtlijnen: al of niet toepassing van Richtlijnen van Publieke Omroep.

• Scheiding hoofd- en neventaken enerzijds en neven- en verenigingsactiviteiten anderzijds: 

scheiding geldstromen en gegevensstromen.

• Beleggingsbeleid: eventuele richtlijnen voor beleggen.

Eventuele uitzonderingen (lees: tekortkomingen) worden toegelicht, inclusief maatregelen om de

tekortkomingen te verhelpen en het bijbehorende tijdpad. 

Van tevoren is door het besturend orgaan en/of de statutaire directie vastgelegd aan welke eisen

ieder onderdeel moet voldoen. In de verklaring wordt verwezen naar deze eisen. 

3 F I N A N C I Ë L E  V E R S L A G L E G G I N G  

3.1 Wettelijke bepalingen. 

Uitgangspunt is het Burgerlijk Wetboek Boek 2 Titel 9. Daarnaast zijn voor de publieke omroepinstel-

ling specifieke voorschriften voor de financiële verantwoording opgenomen in de Mediawet, welke

nader zijn uitgewerkt in het Handboek Financiële Verantwoording Media. Deze voorschriften zijn lei-

dend. 

3.2 Jaarrekening en additionele informatie. 

De jaarrekening van de publieke omroepinstelling dient in ieder geval een balans met toelichting, een

categoriale exploitatierekening met toelichting en een kasstroomoverzicht te omvatten. 

Daarnaast verstrekt de publieke omroepinstelling additionele informatie ten behoeve van het

Commissariaat voor de Media. De additionele informatie bevat onder meer een functionele exploita-

tierekening en specificaties van de baten en lasten van de neven- en verenigingsactiviteiten. 

3.3 Toelichtingen bij jaarrekening en additionele informatie.

De toelichtingen bij de balans en exploitatierekening (categoriaal en functioneel) omvatten in ieder

geval: 

• Uitleg van de belangrijke posten;

• Verklaring van belangrijke verschillen tussen cijfers van het betreffende en het voorgaande jaar; 

• Opvallende ontwikkelingen (onder andere in de vermogenssamenstelling);

• Verliezen en risico’s, voor zover bekend voor het einde van het kalenderjaar;

• Informatie over de individuele beloning van Topfunctionarissen alsmede die van de leden van het

Toezichthoudend orgaan.

RICHTLIJN 3
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4         V E R S L A G L E G G I N G  O V E R  D O E L S T E L L I N G E N  

E N  R E A L I S AT I E  VA N  D O E L S T E L L I N G E N

4.1 Verantwoording over doelstellingen en realisatie van doelstellingen. 

De verantwoording betreft de Publieke Omroep als geheel.

Per platform wordt toegelicht:

• de doelstellingen, zoveel mogelijk gekwantificeerd;

• de realisatie van de doelstellingen, zoveel mogelijk gekwantificeerd;

• verklaring van verschillen ten opzichte van doelstellingen en voorgaande jaren;

• de middelen (kosten) die gemoeid zijn geweest met de realisatie van de doelstellingen;

• eventuele maatregelen die naar aanleiding van de realisatie worden genomen.

4.2 Verslaglegging door raad van bestuur van Publieke Omroep. 

Verslaglegging over doelstellingen en realisatie van doelstellingen van het gehele omroepbestel

wordt verzorgd door de raad van bestuur van Publieke Omroep.

5 F R E Q U E N T I E  E N  T I J D S T I P  V E R S L A G L E G G I N G

5.1 Verslaglegging over ieder van de voorgaande onderdelen wordt jaarlijks gegeven over ieder kalender-

jaar, waarbij verslaglegging over de onderdelen 2 en 3 uiterlijk 1 mei van ieder jaar geschiedt.
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RICHTLIJN 4

COFINANCIERING
IDEËLE SPONSORING

GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

INLEIDING EN OVERWEGINGEN

Deze Richtlijn heeft als doel de cofinanciering door ideële en overheidsinstellingen ten behoeve van

programma’s van publieke omroepinstellingen te regelen. Hierbij gelden de volgende overwegingen:

• Het is Mediawettelijk toegestaan dat publieke omroepinstellingen gebruik maken van bijdragen van

ideële- en overheidsinstellingen bij de totstandkoming van programma’s en internetsites. 

• Publieke omroepinstellingen maken gebruik van deze bijdragen om de kwaliteit van hun program-

ma's te bevorderen.

• Omroepinstellingen zijn verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van hun programma's 

(artikel 48 Mediawet).

• Omroepinstellingen kiezen voor financiering van instellingen die passen bij hun programmabeleid.

• De Mediawet en aanverwante regelgeving regelen nagenoeg niets over deze vorm van financiering;

wel bevat de Mediawet een regeling over commerciële financiering (‘sponsoring’). Deze richtlijn

beperkt zich tot cofinanciering door ideële en overheidsinstellingen.

• De meeste publieke omroepinstellingen hebben interne afspraken over het gebruik van deze vorm

van financiering.

• Het is in het kader van artikel 16, tweede lid sub h Mediawet wenselijk uniforme afspraken te maken

over transparantie en redactionele onafhankelijkheid bij het gebruik van deze financiering.

De richtlijn bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Transparantie

2. Redactionele onafhankelijkheid

3. Uitsluiting

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend:

Omroepinstelling Een instelling die zendtijd heeft verkregen voor landelijke publieke

omroep, als bedoeld in de Mediawet.

Cofinancier Overheidsinstellingen (Ministerie van Justitie, KLPD, gemeente

Rotterdam etc. zie art.5 Beleidslijn Sponsoring Publieke Omroep)

en/of andere instellingen die geen bedrijf of onderneming uitoe-

fenen, ook wel ideële instellingen genoemd, waaronder instellin-

gen als bedoeld in artikel 3 Mediawet (Unicef, WNF, Hartstichting,

Stivoro etc.). Instellingen als het Stimuleringsfonds het CoBo-fonds

en Filmfonds zijn geen cofinancier.

Bijdrage Een bijdrage van een cofinancier die rechtstreeks aan de omroep-

instelling of aan de buitenproducent, dan wel aan een rechts-

persoon wordt geleverd, in geld en /of in natura, aan de

totstandkoming van een omroepprogramma en/of aan internet-

sites van omroepinstellingen.
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Bijdrage van ondergeschikte Een bijdrage, in geld of in natura, die niet-identificeerbaar in

betekenis het betreffende programma in beeld wordt gebracht c.q. wordt

vermeld en zonder welke bijdrage het programma ook wel tot

stand zou zijn gekomen. Voorbeelden hiervan zijn bijdragen die in

bruikleen zijn gegeven, of bijdragen met een waarde van 1% of

minder van de totale productiekosten.

Programma Programmaonderdeel als bedoeld in artikel 1 sub g van de

Mediawet

Besturend orgaan Het orgaan van een omroepinstelling, belast met het besturen van

de omroepinstelling en onder meer verantwoordelijk voor de reali-

satie van de doelstellingen, de strategie en het (financiële) beleid

RICHTLIJN COFINANCIERING 
I D E Ë L E  S P O N S O R I N G

1 T R A N S PA R A N T I E

1.1 De verantwoordelijkheid voor en de besluitvorming over het gebruik maken van bijdragen ligt bij 

(het besturend orgaan/de statutaire directie van) de omroepinstellingen. 

1.2 Omroepinstellingen bedingen bijdragen door middel van een schriftelijke (standaard)overeenkomst

(zie bijlage). Indien de bijdragen worden bedongen door de buitenproducent, dient de omroep-

instelling het tussen de cofinancier en de buitenproducten te sluiten contract mede te ondertekenen. 

1.3 Omroepinstellingen doen jaarlijks tevens opgave van de financiële bijdragen en de betreffende

programma’s aan de Netcoördinator van het thuisnet van de betreffende omroepinstelling.

1.4 Cofinanciers worden op de (af)titelrol van het betreffende programma vermeld. Deze vermelding

duurt niet langer dan vijf seconden en is niet beeldvullend (zie artikel 52b lid 2 Mediawet).

1.5 Omroepinstellingen doen jaarlijks in hun jaarrekening melding van het bedrag en/of de aard en de

waarde van het product/dienst dat zij aan bijdragen hebben ontvangen, de naam van de cofinancier

en wat de specifieke relatie tussen de betreffende cofinancier en de omroepinstelling is, een en ander

gespecificeerd per programma.
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1.6 De meldingsplicht in sub 1.3, 1.4 en 1.6 geldt ook voor bijdragen die rechtstreeks aan de buitenprodu-

cent zijn betaald.

1.7 Een omroepinstelling is gehouden jaarlijks een verklaring af te geven over programmaonderdelen

waarbij sprake is van cofinanciering. In deze verklaring verklaart de omroepinstelling dat niet gebleken

is dat tekortgeschoten is in de naleving van de artikelen 2.1 tot en met 2.5 van deze richtlijn. 

1.8 Artikel 1.2, 1.3, 1.4 en 1.6 zijn niet van toepassing op de bijdragen van ondergeschikte betekenis.

2 R E D A C T I O N E L E  O N A F H A N K E L I J K H E I D

2.1 Het maken van afspraken en de onderhandelingen over bijdragen van cofinanciers geschiedt niet

door omroepmedewerkers die betrokken zijn bij de redactionele totstandkoming van het betreffende

programma.

2.2 Cofinanciers (ook die van bijdragen van ondergeschikte betekenis) wordt geen enkele redactionele

zeggenschap over de programma’s toegestaan. Cofinanciers hebben derhalve geen invloed op het

redactionele en/of productionele proces. Cofinanciers hebben geen zitting in c.q. leveren geen bij-

drage aan zogenaamde programma- c.q. redactiecommissies. 

2.3 Uit de in 2.2 omschreven bepaling vloeit onder meer voort dat omroepinstellingen geen ‘band op

tafel’ c.q. ‘gereed product’ van een geheel programma van cofinanciers ontvangen. Gedeeltelijke,

kleine redactionele bijdragen aan een omroepprogramma van cofinanciers zijn wel toegestaan, mits

deze een informatief karakter hebben (bv. filmpjes WNF). 

2.4 Omroepinstellingen nemen de onder 2.2 vermelde voorwaarde op in de bovenbedoelde 

overeenkomsten. 

2.5 Omroepinstellingen rapporteren over redactionele onafhankelijkheid ten aanzien van cofinanciers,

gespecificeerd per programmasoort.

2.6 Omroepinstellingen werken het in dit artikel bepaalde nader uit in hun redactiestatuten.

3 U I T S L U I T I N G  

3.1 Omroepinstellingen bedingen geen bijdragen van cofinanciers voor nieuwsprogramma’s (Journaal).
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BIJLAGE BIJ  R ICHTLIJN 4

S TA N D A A R D O V E R E E N K O M S T  C O F I N A N C I E R I N G  O V E R H E I D S I N S T E L L I N G E N  

E N / O F  I N S T E L L I N G E N  M E T  I D E Ë E L  K A R A K T E R  

DE ONDERGETEKENDEN

1. ...................................., gevestigd te ......................., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door  .................................. , hierna te noemen: [Omroepinstelling] enerzijds;

en

2. ...................................., gevestigd te  ......................., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

door .................................. hierna te noemen: "cofinancier" anderzijds;

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

[Omroepinstelling] voornemens is om een programma aan te kopen dan wel te (doen) produceren

en uit te zenden voorlopig getiteld "...........................", hierna te noemen "het Programma", welk

Programma geen nieuws- of actualiteitenprogramma is;

Cofinancier een overheidsinstelling of ideële instelling is, als bedoeld in art. 3 Mw., welke geen

particuliere onderneming uitoefent;

Cofinancier voornemens is aan de aankoop dan wel de productie van het Programma een 

cofinancieringsbijdrage te leveren, welke van een meer dan ondergeschikte betekenis is gelet 

op de totale kosten van aankoop dan wel productie van het Programma, teneinde de uitzending

daarvan te bevorderen of mogelijk te maken;

met verwijzing naar en toepassing van de mediarechtelijke regelgeving, in het bijzonder artikel

52b lid 4 Mediawet, de vermelding van Cofinancier als zodanig ter informatie aan het publiek aan

het begin en/of aan het einde van desbetreffend programma is voorgeschreven;

partijen hun rechtsbetrekking wensen vast te leggen met inachtneming van de navolgende 

condities;
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1

Cofinancier levert ten behoeve van het Programma de navolgende bijdrage:

......................................................................................

Deze bijdrage zal uiterlijk op .. ....... ..... (datum) aan [Omroepinstelling] geleverd worden op de

volgende plaats / op de volgende wijze:

......................................................................................

......................................................................................

Artikel 2

De vermelding van de Cofinancier in de (af)titelrol dient te voldoen aan hetgeen in art. 52b Mw. en

BSPO is gesteld.

Cofinancier zal vermeld worden op de (af)titelrol van het Programma onder de noemer 

"mede totstandgekomen door ...................................." dan wel woorden van soortgelijke strekking.

De totale vermelding - van alle cofinanciers tezamen - zal een lengte hebben van maximaal 5

seconden. De vermelding zal niet beeldvullend en niet wervend zijn.

Artikel 3

Indien de in artikel 1 genoemde bijdrage in het Programma wordt getoond of vermeld, of indien

producten of diensten van de Cofinancier worden getoond of vermeld, zal dit geschieden op niet

nadrukkelijke en niet wervende wijze, doch op functionele wijze en in de natuurlijke context van

het programma. 

Artikel 4

Omroepinstelling is ex art. 48 Mw. eindverantwoordelijk voor de vorm en inhoud van het

Programma. Cofinancier zal op geen enkele wijze redactionele invloed op de inhoud van het

Programma (kunnen) uitoefenen en geen zitting hebben in redactie of werkgroepen die ten 

dienste staan van de redactie.

Artikel 5

Cofinancier verklaart zich ermee bekend en akkoord dat Omroepinstelling gehouden is jaarlijks

opgave te doen aan de Netcoördinator van het thuisnet van de Omroepinstelling, van de bijdra-

gen van cofinanciers. 
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Artikel 6

Omroepinstelling is voornemens het Programma op ...... - ...... - ...... (datum), ........... uur (tijdstip) 

uit te zenden. Omroepinstelling is nimmer verplicht tot uitzenden.

Artikel 7

Aanvullingen en/of wijzigingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk 

overeengekomen en door beide partijen ondertekend.

Artikel 8

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de uitvoering of de

uitleg van de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend te ............................................. d.d. ....... - ...... - ......

Omroepinstelling ...................................... Cofinancier  ....................................................

Naam:    ..................................................... Naam:   .............................................................

Functie:  ..................................................... Functie: .............................................................

RICHTLIJN 4

COFINANCIERING
IDEËLE SPONSORING
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INLEIDING EN OVERWEGINGEN

Deze Richtlijn heeft als doel de dienstverlening rondom interactieve telefoondiensten, sms, 

0900-lijnen en mobiel internet te regelen. Hierbij gelden de volgende overwegingen:

• Het is Mediarechtelijk toegestaan dat omroepinstellingen gebruik maken van de in deze Richtlijn

omschreven diensten.

• Het is tevens toegestaan dat omroepen deze diensten tegen betaling aanbieden.

• Uit een inventarisatie van het Commissariaat voor de Media is gebleken dat de tarieven die omroep-

instellingen hanteren, aanmerkelijk in hoogte verschillen (tussen € 0,25 en € 1,10). Zie brief

Commissariaat voor de Media van 23 april 2003.

• Het is gelet op het imago van de publieke omroep wenselijk dat omroepinstellingen hun tarieven

zoveel als mogelijk harmoniseren en bovendien dat de omroepen kostenneutrale tarieven hanteren.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Transparantie

2. Tariefstelling

Per onderdeel wordt een regeling uitgewerkt aan de hand van een aantal artikelen.

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend:

Diensten Interactieve telefonische diensten, sms, 0900-lijnen, en mobiel

internet die door omroepinstellingen worden gebruikt om het

publiek (nader) te informeren of interactiviteit te bevorderen.

Diensten als hoofdtaak Diensten, die gerelateerd zijn aan een omroepprogramma, waarbij

het publiek bijvoorbeeld een mening of antwoord geeft en waarbij

de omroep geen programmamateriaal via de dienst verspreidt of

aanbiedt (o.a. de zogenaamde belspelletjes).

Diensten als neventaak Diensten waarbij sprake is van het op andere (dan de reguliere)

wijze verspreiden van programmamateriaal (artikel 13c, derde lid

Mediawet). 

Diensten als nevenactiviteit Het exploiteren van vrijwel alle andere vormen van diensten als

bovenvermeld, heeft de status van nevenactiviteit. Zoals bijvoor-

beeld het aanbieden van informatie die niet als programmamateri-

aal is aan te merken, zoals ringtones of horoscopen. De meeste

van deze diensten zijn wegens gebrek aan verband met de hoofd-

taak verboden (zie brief Commissariaat voor de Media van 23 april

2003).               



RICHTLIJNEN

RICHTLIJN 5

TELEFOONDIENSTEN
INTERACTIEVE TELEFOONDIENSTEN, SMS,  0900-L IJNEN EN MOBIEL INTERNET 

42

RICHTLIJN INTERACTIEVE TELEFOONDIENSTEN, 
S M S ,  0 9 0 0 - L I J N E N  E N  M O B I E L  I N T E R N E T

1 T R A N S PA R A N T I E

A R T I K E L  1

1.1 Omroepinstellingen doen opgave van het gebruik van diensten in het kader van een hoofdtaak in de

logboeken bij de programma’s. 

1.2 Omroepinstellingen doen melding van het gebruik van diensten in het kader van een neventaak,

voordat deze verricht worden, als neventaak conform het bepaalde in paragraaf 4.3 van de Notitie

Neventaken van het Commissariaat voor de Media. Hierbij wordt een omschrijving van de dienst en

een overzicht van de kosten en voorzover mogelijk, een schatting van de opbrengsten gegeven.

1.3 Omroepinstellingen doen melding van het gebruik van de diensten in het kader van een nevenactivi-

teit bij het Commissariaat voor de Media via de raad van bestuur (conform de huidige systematiek

voor aanmelding nevenactiviteiten, zie Richtlijn Neven- en Verenigingsactiviteiten).

1.4 Wat betreft de informatievoorziening aan het publiek, handelen omroepinstellingen naar de gelden-

de landelijke branchegedragscodes van de betreffende dienstverleners (bijvoorbeeld sms- en 0900-

branchecodes). Kernpunten van deze gedragscodes zijn: meer informatie, vooraf inzage in de kosten

en gemakkelijker afmelden.

1.5 Omroepinstellingen verstrekken het publiek voldoende informatie over het stemmen van het publiek

via een dienst: in ieder geval dient het moment waarop stemmen niet meer meetellen voor de eind-

uitslag en het maximaal aantal stemmen (dat wordt meegeteld) per persoon door de omroepinstelling

in het betreffende programma kenbaar te worden gemaakt.

1.6 Omroepinstellingen leggen in hun jaarrekeningen verantwoording af over de inkomsten uit het

gebruik van diensten en de in artikel 2.4 bedoelde opslagen.

2 TA R I E F S T E L L I N G

A R T I K E L  2

2.1 Omroepinstellingen hanteren een kostengeoriënteerd tarief voor het gebruik van diensten in het

kader van de hoofdtaak. Dat wil zeggen, een tarief dat in beginsel alleen de kosten van de dienst

dekt. Omroepinstellingen berekenen de kosten op basis van een integrale kostprijsberekening (zie
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Richtlijn Nevenactiviteiten en Verenigingsactiviteiten van het Commissariaat voor de Media, 

pagina 14). Programmakosten worden niet aan de dienst toegerekend. 

2.2 Omroepinstellingen hanteren voor diensten in het kader van neventaken en nevenactiviteiten 

marktconforme tarieven, in verband met het verbod van concurrentievervalsing (zie artikel 57a sub c

Mediawet).

2.3 De inkomsten die gegenereerd worden uit diensten (in het kader van neventaken), worden voor de

verzorging van de programmering aangewend (artikel 57c Mediawet).

2.4 Een hoger tarief dan een kostengeoriënteerd tarief kan tevens worden gehanteerd als opslag bij lief-

dadigheidsacties (bijvoorbeeld een inzamelingsactie ten behoeve van (natuur)rampen ). De inkomsten

ten behoeve van deze acties komen – na aftrek van de gemaakte kosten - rechtstreeks ten goede aan

de betreffende hulp- of liefdadigheidsinstelling.1

2.5 De bij de dienst betrokken ‘solution provider’ en/of telecombedrijf (KPN, T-Mobile etc.) krijgt een

marktconforme vergoeding van de omroepinstelling (in verband met het verbod van dienstbaar zijn

aan het maken van winst door derden, zie artikel 55 Mediawet).

1 In verband met artikel 57c lid 1 Mediawet dient bij liefdadigheidsacties de geldstroom buiten een

omroepinstelling om te worden afgehandeld. 



RICHTLIJNEN44



RICHTLIJN 6

E -MAILMARKETING

45GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

INLEIDING EN OVERWEGINGEN

Deze Richtlijn heeft als doel de omroepbrede Richtlijn e-mailmarketing ten behoeve van publieke

omroepinstellingen te regelen. Hierbij gelden de volgende overwegingen:

• Er is een Europese richtlijn voor privacybescherming en elektronische communicatie van kracht op

onder meer het gebied van de bestrijding van spam.

• Bijna elke omroepinstelling maakt gebruik van DMdelivery voor e-mailcampagnes. Indien één

omroepinstelling spamt, kunnen andere omroepinstellingen hier last van krijgen doordat zij bijvoor-

beeld in spamfilters terecht komen en mailings dus niet bij de eindgebruiker aankomen. Alle

omroepinstellingen hebben er daarom belang bij dat iedereen zich houdt aan de Richtlijn e-mail-

marketing.

• Imago: Publieke Omroep wil integer omgaan met e-mailmarketing. 

• Zelfregulering is de gewenste vorm om de e-mailmarketing van de omroepinstellingen te regelen.

De Richtlijn E-mailmarketing is grotendeels gebaseerd op de Europese richtlijn.

RICHTLIJN E-MAILMARKETING

1 W AT  M A G  N I E T  ( M E E R )  O F  W AT  M O E T  J U I S T

1.1 Een enkele opt-in, dat wil zeggen een invulveld met e-mailadres zonder enige bevestiging naar de

aanmelder, is niet voldoende. Dit omdat de aanmelding op basis van een enkele opt-in moeilijk is te

bewijzen en omdat niet bekend is of de aanmelder en de aangemelde dezelfde zijn. De inschrijving

moet daarom worden bevestigd door de aangemelde een e-mail te sturen. Dit kan op twee manieren:

via een zogenaamde dubbele opt-in e-mail (waarbij iemand moet bevestigen/klikken om opgenomen

te worden), of met een welkomst e-mail waarbij iemand moet klikken om niet opgenomen te worden.

1.2 Er mag niet alleen maar worden verwezen naar de algemene voorwaarden en/of de privacyverklaring.

Op het aanmeldingsscherm moet expliciet worden aangegeven wat er met de e-mailadressen en

eventuele andere op te geven persoonsgegevens gebeurt. Daarnaast kan dit ook in een privacyverkla-

ring worden opgenomen zodat de gebruikers deze en andere informatie over het privacybeleid kun-

nen nalezen.

1.3 Het voorvinken van vakjes mag niet meer. Gebruikers moeten dit zelf aanvinken. Voorbeelden van niet

toegestane toepassingen zijn:

• Bij het abonneren op een programma nieuwsbrief van een omroepinstelling, standaard voorvinken:

‘Ik wil ook de algemene nieuwsbrief van die omroep ontvangen.’
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• Het voorvinken van een vakje: ‘Ik wil ook op de hoogte gehouden worden over….’

• Het opnemen van een vakje: ‘Klik hier als u geen e-mail wilt ontvangen.’

1.4 Het verplicht stellen van het invullen van velden bij het aanmeldproces, die niet noodzakelijk zijn voor

de doeleinden van de mailing/acties, mag niet. Als bijvoorbeeld een leeftijd niet relevant is voor het

ontvangen van een nieuwsbrief, is het optioneel vragen de enige mogelijkheid. 

1.5 Bij het aanmelden moet duidelijk het doel en de reikwijdte van de aanmelding worden vermeld. Voor

gebruikers moet namelijk altijd duidelijk zijn waarvoor zij toestemming geven en wat zij kunnen ver-

wachten. Mochten omroepinstellingen de persoonsgegevens op een andere manier (dan gemeld bij

oorspronkelijke doel en reikwijdte) gaan gebruiken, dan moet bij het (verplicht) opnieuw vragen van

toestemming daarvoor weer duidelijk het doel en de reikwijdte worden aangegeven.

1.6 Bij de inschrijving moeten de aard en de frequentie van de e-mailings duidelijk worden aangegeven.

1.7 Het is niet toegestaan om iemand die zich heeft aangemeld op een bepaalde nieuwsbrief, zonder

toestemming een aankondiging of e-mailing te sturen van een andere nieuwsbrief of activiteit waar-

voor hij/zij zich niet expliciet heeft aangemeld. Zie echter hieronder, wat nog wel mag bij (soort)gelij-

ke acties.

1.8 Het aankopen/verkrijgen van e-mailadressen en overige persoonsgegevens bij derden is niet toege-

staan. Bij een samenwerking tussen meerdere partijen is het gebruik van de database van de andere

partij wel toegestaan, maar alleen indien vooraf duidelijk is gemaakt wie deze partijen zijn en de

gebruiker hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven (door middel van aanvinken).

1.9 Het verkopen van e-mailadressen en overige persoonsgegevens aan derden is niet toegestaan. Bij

een samenwerking tussen meerdere partijen is het afgeven van deze gegevens aan de andere partij

alleen toegestaan indien vooraf duidelijk is gemaakt wie de betrokken partijen zijn en de gebruiker

hiervoor expliciet toestemming heeft geven (door middel van aanvinken). 

1.10 Bij aanbiedingen/advertenties/reclame en andere commerciële uitingen van derden wordt een e-mail

gelijkgesteld aan een internetpagina en moeten commerciële uitingen/advertenties van derden het

bestaande internetregime met betrekking hiertoe volgen. Dat betekent in ieder geval dat commercië-

le uitingen/reclame van derden duidelijk als dusdanig herkenbaar moeten zijn. En dat er een duidelij-

ke (redactionele) scheiding moet zijn tussen inhoud en commercie.

1.11 Elke e-mail moet voorzien zijn van een duidelijke afzender (met daarin de naam van de omroep of het

programma) en een werkend reply-adres (dat wordt gelezen en beantwoord). 
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1.12 Gebruikers moeten zich altijd snel en eenvoudig kunnen afmelden van een nieuwsbrief of type e-mai-

ling. Bij de aanmelding én in iedere verzonden e-mail moet duidelijk worden aangegeven hoe men

zich weer kan afmelden (b.v. via afmeld- of unsubscribe link/button). Er mag dan niet meer naar een

afmelder worden gemaild en de betreffende gegevens (dat die persoon zich heeft aangemeld) moe-

ten binnen een maand worden verwijderd. Als de aanmelding op de nieuwsbrief een onderdeel is van

de aanmelding van bijvoorbeeld een community en/of gekoppeld is aan een gebruikersnaam behoe-

ven uiteraard niet alle gebruiksgegevens verwijderd te worden, alleen de betreffende aanmelding is

dan voldoende.

1.13 Vanwege de bewijslast moeten alle aanmeldingen op nieuwsbrieven worden gelogd. Indien omroep-

instellingen gebruik maken van het aanmeldproces in DMdelivery, zal het loggen daarin (gaan) gebeu-

ren. Indien omroepinstellingen een apart eigen aanmeldproces hebben dienen zij voor eigen logging

zorg te dragen. Deze logging dient minimaal drie jaren bewaard te worden.

1.14 Individuele statistieken van bijvoorbeeld e-mail opens en kliks op links, moeten (zoveel mogelijk)

geanonimiseerd worden opgeslagen en mogen alleen op geaggregeerd niveau toegankelijk worden

gemaakt en worden gebruikt. 

2 W AT  M A G  ( N O G )  W E L

2.1 Herhaalacties, voortgezette acties en soortgelijke acties. Gebruikers van een oude actie de nieuwe

(zelfde of soortgelijke!) actie toesturen. Let op: mogelijkheid tot permanent afmelden moet worden

opgenomen. 

2.2 Eenmalig opt-in verkrijgen: als bepaalde adressen niet op de juiste wijze zijn verkregen – dat wil zeg-

gen dat bestaande gebruikers geen toestemming hebben gegeven door voor akkoord te klikken –

mag een omroep eenmalig om toestemming vragen voor herhaalacties, voortgezette acties en soort-

gelijke acties. Let wel: dit mag eenmalig per e-mailadres. Dus niet voor alle acties/nieuwsbrieven

opnieuw en dit mag alleen met een expliciete bevestiging (dus met klik voor akkoord). In geval van

onduidelijkheid van de wijze waarop e-mailadressen zijn verkregen, mogen dezelfde acties (als deze

doorlopend van aard zijn) wel doorgezet worden zonder verkrijging van de opt-in.

2.3 Niet-soortgelijke acties. In de nieuwsbrief waarvoor een persoon zich heeft aangemeld, mag wel

gewezen worden op een nieuwe, niet-soortgelijke, activiteit/nieuwsbrief.
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3 S A M E N W E R K I N G  E N  N A L E V I N G

3.1 Omroepinstellingen verplichten de partijen met wie zij samenwerken de in deze Richtlijn opgenomen

afspraken en de algemene privacyregelgeving na te leven.

3.2 Bij deze Richtlijn heeft Publieke Omroep, afdeling ICO een signalerende werking richting de omroep-

instellingen. Bij herhaalgedrag volgt rapportage richting de internetcoördinator en de Werkgroep

Internet. De Werkgroep Internet is bevoegd de schending voor te leggen aan de Commissie ter

bevordering van goed bestuur en integriteit Publieke Omroep.

3.3 Het College Bescherming Persoonsgegevens kan daarnaast sanctiemogelijkheden opleggen,

bijvoorbeeld door het opleggen van een bestuurlijke boete, indien een omroep in strijd met de

privacyregelgeving handelt.
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INLEIDING EN OVERWEGINGEN

Deze Regeling regelt de procedure voor het omgaan met een vermoeden van een misstand. De

Regeling draagt bij aan het scheppen van condities om het melden van mogelijke misstanden soepel,

langs heldere lijnen te doen verlopen. Een goede procedure voor het intern melden van misstanden

kan ‘klokkenluiden’ voorkomen. Hierbij gelden de volgende overwegingen:

• Een medewerker dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens, indien

door de openbaarmaking de goede vervulling van de arbeid van de medewerker of het goede func-

tioneren van de onderneming van de werkgever, voor zover dit in verband staat met de vervulling

van de arbeid van de medewerker, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd;

• Een medewerker is verplicht tot geheimhouding van bijzonderheden aangaande de onderneming

waarvan hij het vertrouwelijke karakter begrijpt of redelijkerwijs moet begrijpen en waarvan hij kennis

draagt door de arbeidsovereenkomst;

• Een uitzondering geldt echter, wanneer de medewerker in redelijkheid kan menen dat het algemeen

belang de openbaarmaking van gedachten of gevoelens als hierboven bedoeld of de bekend-

making van bijzonderheden als hierboven bedoeld noodzakelijk maakt;

• Een medewerker zal niet wegens de openbaarmaking als bedoeld in het vorige lid worden bena-

deeld in zijn positie in de onderneming;

• Hiervan kan niet ten nadele van de medewerker worden afgeweken;

• Niet elke medewerker kan beoordelen welke externe instantie hij moet benaderen voor de misstand

in kwestie. Een meldpunt met een advies- en verwijsfunctie zal hier uitkomst kunnen bieden. De

naleving en handhaving van de Richtlijnen betreffende de bevordering van goed bestuur en integri-

teit, behoudens de richtlijn betreffende Goed bestuur en toezicht, wordt daarom opgedragen aan

de externe en onafhankelijke Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit Publieke

Omroep. Deze Commissie zal ook dienen als extern meldpunt van een vermoeden van een misstand

zoals in deze regeling bedoeld.

Overigens behoeft een vermoeden van een misstand niet alleen betrekking te hebben op het functio-

neren van de omroepinstelling waar de medewerker aan verbonden is, maar kan het ook betrekking

hebben op het functioneren van de landelijke publieke omroep als geheel.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Interne procedure

2. Melding aan een externe derde

3. Rechtsbescherming

4. Schadeloosstelling



Per onderdeel wordt deze regeling uitgewerkt aan de hand van een aantal artikelen. Hierbij is de

modelregeling van de Stichting van de Arbeid (‘Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van

misstanden in ondernemingen’, juni 2003) als basis genomen.

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend: 

Medewerker Onder een medewerker wordt verstaan diegene die krachtens

arbeidsovereenkomst werkzaam is bij een omroepinstelling als-

mede een bestuurder, directeur en toezichthouder van een

omroepinstelling.

Raadsman Iedere persoon, die het vertrouwen van de medewerker geniet en

op wie een geheimhoudingsplicht rust.

Hoogst verantwoordelijke Degene die alleen of samen met anderen rechtstreeks de hoogste

zeggenschap heeft bij de leiding van de organisatie van de werk-

gever.

Verantwoordelijke Leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over het

onderdeel van de organisatie waar de medewerker werkzaam is

en/of waarop een vermoeden van een misstand betrekking heeft

Leidinggevende Degene die direct leiding geeft aan de medewerker.

Vertrouwenspersoon Degene die door de Hoogst verantwoordelijke is aangewezen om

als zodanig voor de organisatie van de werkgever te fungeren·

Vermoeden van een misstand Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking

tot de organisatie waar de medewerker werkzaam is en waarbij

een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:

a. een (dreigend) strafbaar feit;

b. een (dreigende) schending van regels;

c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het

milieu;

d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke 

organen;

e. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld, of

f. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of

manipuleren van informatie over deze feiten.
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REGELING KLOKKENLUIDER

1         I N T E R N E  P R O C E D U R E

1.1 Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 2.2, meldt de medewerker een ver-

moeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of indien hij melding aan zijn leidinggevende

niet wenselijk acht bij een verantwoordelijke of indien hij melding aan een verantwoordelijke niet wen-

selijk acht bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden

naast de melding aan zijn leidinggevende of aan een verantwoordelijke. 

1.2 De leidinggevende of de verantwoordelijke legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen

is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerker,

die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt. De leidinggevende of de verantwoordelijke draagt er

zorg voor dat de hoogst verantwoordelijke onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld

vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de hoogst

verantwoordelijke een afschrift van de vastlegging ontvangt. Indien de medewerker het vermoeden bij

de vertrouwenspersoon heeft gemeld, brengt deze eveneens de hoogst verantwoordelijke op de

hoogte met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met de mede-

werker overeengekomen wijze en tijdstip.

1.3 Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een

misstand gestart.

1.4 De hoogst verantwoordelijke stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die een vermoeden

van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke

melding. Dit geldt ook indien de medewerker het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidingge-

vende of een verantwoordelijke, maar aan de vertrouwenspersoon. 

1.5 De hoogst verantwoordelijke beoordeelt of de externe derde als bedoeld in artikel 2.3 van de interne

melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.

1.6 Betreft het een vermoeden van een misstand die het gemeenschappelijk belang van de landelijke publieke

omroep raakt, dan informeren medewerker en/of de hoogst verantwoordelijke de raad van bestuur van de

NOS. De raad van bestuur behandelt deze melding in overeenstemming met deze Regeling.

1.7 Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de medewerker

door of namens de hoogst verantwoordelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk

standpunt over het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke even-

tuele stappen de melding heeft geleid.



1.8 Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt medewerker door of

namens de hoogst verantwoordelijke hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn

hij een standpunt tegemoet kan zien.

1.9 De medewerker kan een vermoeden van een misstand melden bij een raadsman om hem in vertrou-

wen om raad te vragen. 

1.10 Als raadsman kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van de medewerker geniet en op wie

een geheimhoudingsplicht rust. 

2 M E L D I N G  A A N  E E N  E X T E R N E  D E R D E  

2.1 De medewerker kan het vermoeden van een misstand melden bij de externe derde als bedoeld in

artikel 2.3, met inachtneming van het in artikel 2.4 bepaalde, indien:

a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 1.7;

b.hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in  artikel 1.7 en 1.8;

c. de termijn, bedoeld in artikel 1.8, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en medewerker

hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de hoogst verantwoordelijke; of

d. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.

2.2 Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder d doet zich voor, indien sprake is van: 

a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke

externe melding noodzakelijk maakt;

b.een situatie waarin de medewerker in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van

een interne melding;

c. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;

d.een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de mis-

stand niet heeft weggenomen;

e. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

2.3 De krachtens de Regeling Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit in artikel 1.1

bedoelde Commissie is aangewezen als de externe derde in de zin van deze Regeling aan wie de

werknemer een vermoeden van een misstand meldt, omdat naar zijn redelijk oordeel dat van een

zodanig groot maatschappelijk belang is dat dat belang in de concrete omstandigheden van het

geval zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever bij geheimhouding, en die naar zijn

redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen

heffen of doen heffen.
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2.4 Met inachtneming van het artikel 2.3 bepaalde, kan de medewerker bij de externe derde als bedoeld

in het vorige lid een vermoeden van een misstand melden, indien sprake is van één van de in artikel

2.1 genoemde gevallen.

2.5 Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van de melding bij de externe

derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij de medewerker die bij de externe

derde meldt, sterker te zijn.

3 R E C H T S B E S C H E R M I N G

3.1 De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van 

een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van 

het melden. 

3.2 Een raadsman als bedoeld in artikel 1.10 of een vertrouwenspersoon, die in dienst van de werkgever

is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze

regeling.

4 S C H A D E L O O S S T E L L I N G

4.1 De werkgever herstelt elke vorm van benadeling als bedoeld in artikel 3 lid 1en vergoedt alle schade

die daaruit voortgevloeid is.

4.2 De medewerker, die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een

misstand heeft gemeld en die kosten heeft moeten maken die hebben bijgedragen tot de opheffing

van die misstand en/of om benadeling als bedoeld in artikel 3.1 te voorkomen of ongedaan te maken,

wordt voor die kosten schadeloos gesteld.
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REGELING B

COMMISSIE TER BEVORDERING GOED
BESTUUR EN INTEGRITEIT

GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

INLEIDING EN OVERWEGINGEN

Deze Regeling geeft regels voor de instelling en werkwijze van de Commissie ter bevordering van

goed bestuur en integriteit Publieke Omroep (de ‘Commissie’). Deze commissie bestaat uit onafhan-

kelijke externe deskundigen. 

Hierbij gelden de volgende overwegingen:

• De Commissie heeft een taak met betrekking tot:

- misstanden in de zin van de Regeling-Klokkenluider;

- onderzoek, naleving en handhaving met betrekking tot de verschillende richtlijnen ter bevordering

van goed bestuur en integriteit binnen de landelijke Publieke Omroep, behoudens de Richtlijn

Goed bestuur en Toezicht.

• De Commissie moet zowel op eigen initiatief als op verzoek een onderzoek in verband met deze

Richtlijnen kunnen instellen en de hoogst verantwoordelijke binnen een omroepinstelling kunnen

adviseren en zo nodig aanbevelingen kunnen doen.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Instelling en taakstelling van de Commissie

2. De samenstelling en budget van en verantwoording door de Commissie

3. Het onderzoek, het oordeel over de ontvankelijkheid en het advies

4. Rechtsbescherming

Per onderdeel wordt een regeling uitgewerkt aan de hand van een aantal artikelen.

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend:

Betrokkene Degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van een

omroepinstelling die zendtijd voor landelijke omroep 

heeft verkregen

Hoogst verantwoordelijke Degene die alleen of samen met anderen rechtstreeks de hoogste

zeggenschap heeft bij de landelijke publieke omroepinstelling

De Commissie De Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit

Publieke Omroep

Een vermoeden van een misstand Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking

tot de organisatie waar betrokkene werkzaam is en waarbij een

maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:

a. een (dreigend) strafbaar feit;

b. een (dreigende) schending van regels;

c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;

d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke 

organen;
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e. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld; of

f. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of 

manipuleren van informatie over deze feiten.

Vertrouwenspersoon Degene die door de hoogst verantwoordelijke is aangewezen om

als zodanig voor de organisatie van de werkgever, dan wel door

de raad van bestuur ten behoeve van de landelijke Publieke

Omroep als geheel is aangewezen, als zodanig te fungeren.

REGELING COMMISSIE TER BEVORDERING 
VAN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

1 I N S T E L L I N G  E N  TA A K S T E L L I N G  VA N  D E  C O M M I S S I E

1.1 Er is een Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit. Deze wordt ingesteld door de

raad van bestuur van Publieke Omroep. De raad van bestuur evalueert periodiek het functioneren van

de Commissie en stelt haar bezoldiging vast. De - plaatsvervangend - voorzitter en andere - plaatsver-

vangende - leden worden door de raad van bestuur van Publieke Omroep benoemd, geschorst en

ontslagen. De Raad van Toezicht van Publieke Omroep wordt door de raad van bestuur van Publieke

Omroep in de gelegenheid gesteld voorafgaande aan de benoeming van een lid en een plaatsver-

vangend lid te adviseren. De raad van bestuur voorziet zo spoedig mogelijk in ontstane vacatures.

1.2 De Commissie heeft tot taak:

• een door een betrokkene gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en daaromtrent de

betrokken landelijke publieke omroepinstelling(en) te adviseren en zonodig met aanbevelingen te

komen;

• het op eigen initiatief ondernemen van een zelfstandig onderzoek naar een kennelijk redelijk ver-

moeden van een misstand;

• toe te zien op de handhaving en naleving van de door de raad van bestuur Publieke Omroep vast-

gestelde Richtlijnen ter bevordering van integriteit en goed bestuur, met uitzondering van de

Richtlijn Goed Bestuur en Toezicht; en

• desgewenst naar aanleiding van een eigen onderzoek of over de handhaving en naleving van

bedoelde Richtlijnen de betrokken landelijke publieke omroepinstelling(en) te adviseren en zonodig

aanbevelingen te doen;

• desgevraagd omroepinstellingen te adviseren bij de toepassing en interpretatie van alle door de

raad van bestuur Publieke Omroep vastgestelde Richtlijnen;

• te volgen of omroepinstellingen moeite hebben bij de toepassing van alle door de raad van bestuur

Publieke Omroep vastgestelde Richtlijnen en desgewenst voorstellen te doen ter actualisering van

bedoelde Richtlijnen.



57GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

2 S A M E N S T E L L I N G  E N  B U D G E T  VA N  E N  V E R A N T W O O R D I N G  

D O O R  D E  C O M M I S S I E  

2.1 De Commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, onder wie de voorzitter. Voorts kunnen een 

onafhankelijk plaatsvervangende voorzitter en andere onafhankelijke plaatsvervangende leden worden

benoemd. 

2.2 De Commissie besluit bij meerderheid van stemmen.

2.3 De voorzitter en de andere leden, waaronder de plaatsvervangende leden, worden benoemd voor

een periode van vier jaren en zijn voor één periode herbenoembaar. Zij treden af volgens een door

hen opgesteld rooster van aftreden. Bij tussentijds aftreden treedt het nieuw benoemd lid in de plaats

van het aftredende lid, met dien verstande dat het aldus benoemde lid de resterende periode van zijn

voorganger uitdient en vervolgens herbenoembaar is voor maximaal twee volle termijnen van vier

jaren.

2.4 De Commissie wordt ondersteund door een secretaris en secretariaat en in staat gesteld ten behoeve

van haar gedachtevorming extern onderzoek te laten verrichten. De secretaris is een jurist. De raad

van bestuur van Publieke Omroep benoemt de secretaris na een bindende voordracht van de

Commissie. De secretaris treedt in dienst bij Publieke Omroep. De voorzitter van de Commissie

bepaalt in overleg met de secretaris zijn arbeidsvoorwaarden, een en ander met dien verstande dat

deze zich dienen te bewegen binnen door Publieke Omroep vastgestelde kaders die in overeenstem-

ming zijn met de toepasselijke bepalingen in de CAO voor het Omroeppersoneel. 

De voorzitter van de Commissie treedt als leidinggevende op van de secretaris en oefent – overigens

zonder enige last en ruggespraak met Publieke Omroep – alle werkgeversbevoegdheden uit die voor-

vloeien uit het arbeidscontract van de secretaris en de toepasselijke bepalingen in de CAO voor 

het Omroeppersoneel.

De secretaris kan werkzaam zijn bij een publieke omroepinstelling, maar treedt terug als een onder-

zoek de instelling betreft waaraan hij is verbonden. Artikel 3.1, vijfde lid is voor het secretariaat en de

secretaris van overeenkomstige toepassing.

2.4.1 De secretaris en het secretariaat als bedoeld in het vorige lid worden op geen enkele wijze

benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

2.5 De Commissie beschikt over een geëigend budget, afkomstig uit de middelen als bedoeld in artikel

101 Mediawet. De Commissie stelt jaarlijks voor 1 september een actieprogramma en een daarbij

behorende begroting op voor haar activiteiten en dient deze in bij de raad van bestuur Publieke

Omroep, die ervoor zorgdraagt dat deze onderdeel wordt van de Meerjarenbegroting als bedoeld in

artikel 98b Mediawet.
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2.6.1 Jaarlijks voor 1 juni wordt een jaarverslag en een jaarrekening door de Commissie opgesteld.

2.6.2 In dat verslag word geanonimiseerd en met inachtneming van de terzake geldende wettelijke bepa-

lingen per omroepinstelling vermeld:

a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand; 

b. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid;

c. het aantal onderzoeken dat de Commissie heeft verricht, en 

d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen die zij heeft uitgebracht. 

2.6.3 Het jaarverslag en de jaarrekening worden in ieder geval gestuurd aan de Minister van OCW, de

Raad van Toezicht, de raad van bestuur, de besturen van de publieke omroepinstellingen en het

Commissariaat voor de Media en is verder beschikbaar voor een ieder die daarom vraagt. 

3 H E T  O N D E R Z O E K ,  H E T  O O R D E E L  O V E R  D E  O N T VA N K E L I J K H E I D  

E N  H E T  A D V I E S  

O N T VA N G S T B E V E S T I G I N G  E N  O N D E R Z O E K

3.1.1 De Commissie bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan

betrokkene die het vermoeden bij haar heeft gemeld en stelt de hoogst verantwoordelijke bij de

desbetreffende landelijke publieke omroepinstelling op de hoogte van de melding. 

3.1.2 Indien de Commissie dit kennelijk redelijk acht, stelt zij een onderzoek in. De kosten van dit onder-

zoek zijn voor de omroepinstelling(en) die het betreft.

3.1.3 Ten behoeve van het onderzoek naar een vermoeden van een misstand is de Commissie bevoegd

bij de hoogst verantwoordelijke alle inlichtingen in te winnen die zij voor de vorming van haar advies

nodig acht. De hoogst verantwoordelijke is verplicht aan de Commissie de gevraagde informatie te

verschaffen. 

3.1.4 De Commissie kan het onderzoek opdragen aan één van de leden. 

3.1.5 Wanneer de inhoud van bepaalde door de hoogst verantwoordelijke verstrekte informatie vanwege

het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van de Commissie dient te blijven, wordt dit

aan de Commissie meegedeeld. De Commissie hanteert ten aanzien van deze informatie een bevei-

ligingsniveau dat voldoet aan de normen die voor de betreffende informatie binnen de landelijke

Publieke Omroep wordt gehanteerd. 
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N I E T  O N T VA N K E L I J K H E I D

3.2.1 De Commissie verklaart zich niet ontvankelijk, indien: 

a. de melding betrekking heeft op een misstand, waarover de Commissie niet adviseert;

b. betrokkene niet aantoont dat hij het vermoeden eerst intern aan de orde heeft  

gesteld, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2.2 van de Regeling Klokkenluider;

c. betrokkene het vermoeden intern aan de orde heeft gesteld, maar nog niet een redelijke termijn als

bepaald in het tweede lid van dit artikel na de interne melding is verstreken; of

d. een krachtens of bij wet ingesteld toezichthoudend orgaan primair belast is met het toezicht, de

naleving of handhaving van het gemelde. In dat geval zal de Commissie betrokkene doorverwijzen

naar het desbetreffende toezichthoudend orgaan.

3.2.2 Een redelijke termijn is verstreken:

a. vanaf het moment van de interne melding binnen een periode van acht weken niet een standpunt

van de hoogst verantwoordelijke aan betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft ver-

meld, is uitgereikt, tenzij door de hoogst verantwoordelijke aan betrokkene wordt medegedeeld

dat hij niet binnen een periode van acht weken een standpunt van de hoogst verantwoordelijke kan

verwachten;

b. door de hoogst verantwoordelijke geen termijn is gesteld, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de

Regeling Klokkenluider; 

c. de door de hoogst verantwoordelijke gestelde termijn, bedoeld in artikel 1.8 van voornoemde

Regeling, is verstreken zonder dat een standpunt van de hoogst verantwoordelijke aan betrokkene

is meegedeeld; of 

d. de door de hoogst verantwoordelijke gestelde termijn, bedoeld in artikel 1.8 van de Regeling

Klokkenluider, gelet op alle omstandigheden niet redelijk is. 

3.2.3 De Commissie brengt gemotiveerd de hoogst verantwoordelijke en betrokkene die een vermoe-

den van een misstand bij de Commissie heeft gemeld, op de hoogte of de melding niet ontvanke-

lijk is. 

A D V I E S  VA N  D E  C O M M I S S I E

Indien de Commissie ontvankelijk is voor de melding van een vermoeden van misstand, legt zij zo

spoedig mogelijk haar bevindingen naar aanleiding van de melding neer in een voorgenomen advies

met eventuele aanbevelingen, gericht aan de hoogst verantwoordelijke van de omroepinstelling die

het aangaat. De hoogst verantwoordelijke van de omroepinstelling die het aangaat, kan binnen twee

weken na verzending door de Commissie zijn visie geven over het voorgenomen advies en de eventu-

eel voorgenomen aanbevelingen. De Commissie dient in haar definitieve advies aan te geven of en zo

ja op welke wijze rekening is gehouden met de visie van de hoogst verantwoordelijke van de omroep-

instelling die het aangaat.
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3.3.2 De Betrokkene, die een vermoeden van een misstand bij de Commissie heeft gemeld, ontvangt een

afschrift van het advies, met in achtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de

Commissie verstrekte informatie en de terzake geldende wettelijke bepalingen. 

3.3.3 Het advies wordt geanonimiseerd en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter

van aan de Commissie verstrekte informatie en de terzake geldende wettelijke bepalingen openbaar

gemaakt op een wijze die de Commissie geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daar-

tegen verzetten. Kosten van openbaarmaking komen ten laste van de omroepinstelling die het aan-

gaat. 

3.3.4 Naar aanleiding van het advies brengt de hoogst verantwoordelijke zowel de Commissie als de

betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld bij de Commissie, op de hoogte of

het advies al dan niet wordt opgevolgd. Niet opvolgen van het advies en/of de aanbevelingen door

de omroepinstelling die het betreft, wordt door de hoogst verantwoordelijke uitgebreid gemoti-

veerd. De Commissie kan haar visie geven indien een advies of aanbeveling niet wordt opgevolgd.

3.3.5 Artikel 3.1 en dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op door de Commissie zelfstandig

gestart onderzoek zoals bedoeld in artikel 1.2 van deze regeling.

4 R E C H T S B E S C H E R M I N G  

4.1 Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een mis-

stand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden,

voorzover hij te goeder trouw handelt en hij geen persoonlijk gewin heeft bij de misstand of de mel-

ding daarvan. 

Eventuele vertrouwenspersonen bij de landelijke publieke omroepinstellingen, zoals bedoeld in de

Regeling Klokkenluider worden op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het uitoefenen van

hun taken krachtens deze regeling.
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