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Inleiding

4
Deze toelichting geeft enige uitleg over de toepassing van bepalingen van de 

Code Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012 (hierna: de Gedragscode). 

Met name worden wijzigingen toegelicht ten opzichte van de code zoals van kracht 

per 1 januari 2006. Voor de vastgestelde tekst en definities, de achtergrond en de 

doelstelling van de gedragscode, wordt verwezen naar de code zelf. Deze is tot stand 

gekomen in samenspraak met de omroepen en vastgesteld door de Raad van Bestuur 

van de NPO op 6 december 2011 krachtens artikel 2.3, tweede lid, juncto artikel 2.10, 

tweede lid, sub c van de Mediawet 2008. Op grond van artikel 2.60, eerste lid, van 

de Mediawet 2008 zijn deze Richtlijnen en Regelingen bindend voor de landelijke 

publieke media-instellingen. 

De Gedragscode bestaat uit vier richtlijnen en twee regelingen:

•	 Richtlijn	1:	 Goed	bestuur	en	toezicht

•	 Richtlijn	2:	 Integriteit

•	 Richtlijn	3:	 Verslaglegging

•	 Richtlijn	4:	 Beloningskader	presentatoren	in	de	publieke	omroep

•	 Regeling	A:	 Klokkenluider

•	 Regeling	B:	 Commissie	ter	bevordering	van	goed	bestuur	en	Integriteit		 	 	

  Publieke Omroep (CIPO)

De code is waar nodig gemoderniseerd. Dat heeft met name gevolgen gehad voor 

bepalingen inzake goed bestuur en verslaglegging. Tevens heeft elke bepaling 

een uniek nummer gekregen.

Op grond van artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet 2008, maakt het Belonings-

kader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO) deel uit van Gedragscode. 

Het BPPO is door de Raad van Bestuur van de NPO reeds in 2009 separaat als 

bindende regeling vastgesteld en gepubliceerd.

Niet toegelicht zijn transponeringen van oude wettelijke bepalingen en begrippen 

naar bepalingen en begrippen uit de Mediawet 2008. 
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De reikwijdte van de code wordt reeds in de algemene bepalingen expliciet 

verbreed zodat ook opdrachtnemers zich zoveel als in redelijkheid mogelijk is 

aan de Gedragscode houden.

4	 Het	begrip	‘freelancer’	is	vervangen	door	het	eenduidigere	‘opdrachtnemers’.	

5 De bepaling dat de media-instelling verantwoording aflegt over de naleving 

van de code, inclusief mogelijk afwijken daarvan, wordt in die zin uitgebreid 

dat verantwoording in ieder geval in het jaarverslag wordt opgenomen en 

via internet openbaar gemaakt wordt.

6 In deze nieuwe bepaling wordt de verantwoordelijkheid voor toezicht en naleving 

van de code expliciet primair bij de media-instelling gelegd, rekening houdend 

met de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht.

7 De mogelijkheid voor de Raad van Bestuur van de NPO om gebruik te maken van 

zijn wettelijke bevoegdheden als toezicht en naleving van de code tekort schiet 

bestond al, maar wordt nu expliciet in de code genoemd.
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Richtlijn 1 Goed bestuur en toezicht

1.1 Inleiding en overwegingen

De	aanbevelingen	van	Richtlijn	1	zijn	per	1	januari	2010	verankerd	in	artikel	2.142a,	

tweede lid, van de Mediawet 2008. Omroepen zijn op grond daarvan verplicht 

die aanbevelingen na te leven, tenzij dat echt niet mogelijk is.

Met de wettelijke verankering is het toezicht op het aan te brengen heldere 

 onderscheid tussen dagelijks bestuur en onafhankelijk toezicht daarop deels bij 

het Commissariaat voor de Media komen te liggen. Met het oog op de voorkoming 

van samenloop hebben CIPO en het Commissariaat een samenwerkingsovereen-

komst opgesteld, die op de website van CIPO (integriteitomroep.nl) is gepubliceerd.

1.2 Kernbegrippen

De	kernbegrippen	zijn	niet	van	toepassing	op	Richtlijn	4	(BPPO).	Zodra	het	wetsvoorstel	

Normering Topinkomens (WNT) in werking is getreden zullen de in deze wet gebruikte 

definities van toepassing zijn in plaats van de nu in Richtlijn 1 gebruikte kernbegrippen 

en	zal	Richtlijn	4	conform	worden	aangepast.

1.3 Het besturend orgaan

Taak en werkwijze

1.3.1 = R1,1. Toegevoegd is de verantwoordingsplicht van het besturend orgaan richting 

toezichthoudend orgaan en bij een vereniging ook richting de algemene (leden)

vergadering.

1.3.2. = R1,2.

1.3.3. = R1,5.

1.3.4.	Nieuwe	bepaling,	over	informatieverstrekking	door	het	besturend	orgaan.	

Het verschaffen van informatie aan het toezichthoudend orgaan door het besturend 

orgaan	is	essentieel	voor	de	toezichthoudersfunctie.	Artikel	1.4.4.	(toezichthouder	

heeft toegang tot de benodigde informatie) is hiervan het spiegelbeeld.

Benoeming, schorsing en ontslag leden besturend orgaan

1.3.5. = R1,6. Toegevoegd is de bevoegdheid van het toezichthoudend orgaan tot 

benoeming, schorsing en ontslag van het besturend orgaan.

Beloning besturend orgaan

1.3.6. = R1,7.

1.3.7.	=	R1,8.	De	verwijzing	naar	de	CAO	is	vervallen	omdat	daarin	niets	over	een	

ontslagvergoeding is bepaald. De uitzondering voor topfunctionarissen is vervallen.

1.3.8. = R1,9.

1.3.9. = R1,10.

Verantwoording en transparantie

1.3.10. In plaats van R1,11 wordt volstaan met een verwijzing naar het Handboek 

Financiële Verantwoording, waardoor een doublure wordt voorkomen.

1.3.11. Het oude artikel R1,12 is uitgebreid met het contact met het toezichthoudend orgaan.

1.3.12.	=	R1,14.

Het oude artikel R1,13 over een in de jaarstukken op te nemen verslag door het 

besturend orgaan van zijn werkzaamheden vervalt. In Richtlijn 3 (Verslaglegging) 
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Richtlijn 1 Goed bestuur en toezicht

is nu een bepaling opgenomen over verslaglegging door het toezichthoudend 

orgaan	(3.4.4.).

1.3.13.	=	R1,15.	‘Aanwezig	zijn’	is	gewijzigd	in	‘deelnemen	aan’	bijeenkomsten	van	het	

besturend orgaan, waarmee duidelijker wordt dat ook elektronische communicatie-

middelen kunnen worden ingezet. Het voldoende deelnemen is van groot belang 

voor het waarborgen van goed bestuur.

Samenstelling, onafhankelijkheid en deskundigheid

1.3.14.	=	R1,16.

1.3.15. = R1,17.

Rol voorzitter besturend orgaan

1.3.16. = R1,18.

1.4 Het toezichthoudend orgaan

Taken en bevoegdheden

1.4.1.	Nieuwe	bepaling.	Richtlijn	1	is	vastgesteld	als	aanbeveling,	die	op	grond	van	

het	bepaalde	in	artikel	2.142a,	tweede	lid,	van	Mediawet	2008	door	de	landelijke	

publieke media-instellingen zoveel als mogelijk dient te worden gevolgd.

1.4.2.	=	R1,19.	Vrijwel	alle	landelijke	media-instellingen	hebben	gekozen	voor	een	

afzonderlijk toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Toezicht. 

Volgens CIPO wordt kan echter ook op andere wijzen tegemoet worden gekomen 

aan	de	verplichte	scheiding	tussen	bestuur	en	toezicht.	Zo	hanteert	bijvoorbeeld	

de	AVRO	het	zogenoemde	‘participatiemodel’,	waarbij	een	belangrijke	rol	voor	de	

verenigingsraad is weggelegd. Daarom wordt in deze Gedragscode de algemene 

term	‘toezichthoudend	orgaan’	gebruikt.

1.4.3.	Nieuwe	bepaling,	bedoeld	om	de	verhouding	van	het	toezichthoudend	orgaan	

ten opzichte van het besturend orgaan -en bij een vereniging ook ten opzichte van 

de algemene (leden)vergadering- helder te laten regelen.

1.4.4.	Nieuwe	bepaling.	Toegang	hebben	tot	informatie	is	voor	het	toezichthoudend	

orgaan	essentieel.	Artikel	1.3.4.	(informatieverstrekking	door	het	besturend	orgaan)	

is hiervan het spiegelbeeld.

1.4.5.	=	R1,20.	In	een	noot	wordt	verwezen	naar	bronnen	voor	voorbeelden	van	

statuten en reglementen. 

Het oude artikel R1,21 over een in de jaarstukken op te nemen verslag door het 

toezichthoudend orgaan van zijn werkzaamheden is verplaatst naar Richtlijn 3 

(Verslaglegging)	als	artikel	3.4.4.

1.4.6.	=	R1,22.

1.4.7.	=	R1,23.	‘Aanwezig	zijn’	is	gewijzigd	in	‘deelnemen	aan’	bijeenkomsten	van	het	

toezichthoudend orgaan, waarmee duidelijker wordt dat ook elektronische communi-

catiemiddelen kunnen worden ingezet. Het voldoende deelnemen is van groot belang 

voor het waarborgen van goed toezicht.

1.4.8.	=	R1,24.

1.4.9.	Nieuwe	bepaling,	met	een	minimumvergaderfrequentie	(4x	per	jaar)	voor	het		

toezichthoudend	orgaan	met	het	oog	op	het	kunnen	uitoefenen	van	adequaat	toezicht.
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Richtlijn 1 Goed bestuur en toezicht

Benoeming, schorsing en ontslag

1.4.10.	=	R1,25.

Samenstelling, onafhankelijkheid en deskundigheid

1.4.11.	Het	oude	artikel	R1,28,	aangevuld	met	de	verantwoordelijkheid	om	profiel-

schetsen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor leden van het besturend orgaan 

op te stellen.

1.4.12.	=	R1,27.

1.4.13.	=	R1,26.

1.4.14.	t/m	1.4.16.	Nieuwe	bepalingen,	ter	bevordering	van	de	professionaliteit	van	

het toezichthoudend orgaan. 

1.4.17.	Nieuwe	bepaling.	In	de	praktijk	is	CIPO	gebleken	dat	een	voormalig	bestuurder	in	

zijn nieuwe rol als toezichthouder vaak niet voldoende afstand tot het bestuur bewaart. 

In een dergelijke ongewenste situatie wordt onvoldoende recht gedaan aan zowel 

bestuur als toezicht. Om die reden wordt deze overstap sterk ontraden. 

In de omgekeerde situatie, waarbij een voormalig bestuurder (tijdelijk) overstapt naar 

het bestuur, bijvoorbeeld indien een bestuurder plotseling wegvalt, kan de organisatie 

desgewenst zijn voordeel doen met de ervaring van de voormalige toezichthouder. 

De overstapper zal ook in die situatie natuurlijk een geheel andere rol moeten vervullen 

dan daarvoor. Na een tijdelijke vervulling opnieuw toetreden tot het toezichthoudend 

orgaan wordt eveneens sterk ontraden. 

Het laatste deel van de bepaling ziet op het bevorderen helder onderscheid tussen 

bestuur en toezicht in geval van fusies en samenwerkingsverbanden.

1.4.18.	=	R1,30,	uitgebreid	met	de	toevoeging	‘landelijke’.	Dit	opent	de	mogelijkheid	wel	

een bestuurder van bijvoorbeeld een regionale omroep te benoemen. De toevoeging 

‘voormalige’	bevordert	de	werking	van	het	oorspronkelijke	artikel	indien	door	fusies	

en samenwerkingsverbanden bestuursfuncties elders overtollig geworden zijn.

Het	oude	artikel	R1,31	(‘De	voorzitter	van	het	toezichthoudend	orgaan	is	geen	voorzitter	van	

het	besturend	orgaan.’)	kan	vervallen	omdat	het	samenvallen	van	genoemde	functies	

evident in strijd is met het voorgeschreven heldere onderscheid tussen bestuur en toezicht.

Vergoeding toezichthoudend orgaan

1.4.19.	=	Het	verkorte	artikel	R1,32.	

1.4.20.	=	R1.33.

1.4.21.	=		R1.34.

1.4.22.	=		R1.35.

De oude artikelen R1,36. en R1,37., over de leden van een omroepvereniging, vervallen. 

1.5 Overige bepalingen

1.5.1. Wijziging van de redactie van het oude artikel R1,38 doet beter recht aan de 

mogelijkheden die media-instellingen in de praktijk hebben ten aanzien van de 

samenstelling van het personeelsbestand. Het sociaal jaarverslag is de logische plaats 

om over het diversiteitsbeleid verantwoording af te leggen.

1.5.2. Nieuwe bepaling, ter bevordering van goed bestuur bij (voorgenomen) 

 belangrijke ingrepen in de structuur van bestuur en toezicht.

1.5.3. =  R1,39.
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Richtlijn 2 Integriteit

2.1 Inleiding en overwegingen

Reeds	in	de	Algemene	bepalingen	is	de	reikwijdte	van	de	code	expliciet	verbreed,	

zodat ook opdrachtnemers zich zoveel als in redelijkheid mogelijk is aan de Gedrags-

code	houden.	Aansluitend	is	ook	in	Richtlijn	2	het	begrip	‘freelancer’	vervangen	door	

het	eenduidigere	‘opdrachtnemers’.	

De overweging met betrekking tot verantwoording wordt uitgebreid met de 

 vermelding dat de media-instelling in dat kader vijf openbare registers bijhoudt. 

Uit de algemene bepalingen vloeit voort dat deze registers in ieder geval via internet 

openbaar worden gemaakt. 

2.3  Belangenverstrengeling en aanbesteding

Bij belangenverstrengeling gaat het om vermenging van het publieke belang met het 

persoonlijke belang van de medewerkers of dat van derden. Dit heeft gevolgen voor de 

objectiviteit. Het risico van belangenverstrengeling kan bijvoorbeeld ontstaan als een 

medewerker een nevenfunctie heeft die raakvlakken heeft met de uitoefening van de 

werkzaamheden voor de media-instelling. Het kan gaan om een bestuurslidmaatschap 

van een vereniging of een commissariaat bij een bedrijf dat zaken doet met de 

landelijke publieke media-instellingen. 

Ook als het gaat om een nevenfunctie waarin de medewerker is benoemd uit hoofde 

van zijn functie, bijvoorbeeld als bestuurder of commissaris van een overheidsbedrijf 

of media-instelling, is het risico van belangenverstrengeling niet uitgesloten. 

De belangen van de media-instelling en die van de organisatie waarvoor de 

‘q.q.	nevenfunctie’	wordt	vervuld	kunnen	met	elkaar	in	strijd	zijn.	

Ook het hebben van financiële belangen of het verrichten van bepaalde financiële 

transacties kan de (schijn van) belangenverstrengeling veroorzaken. Financieel belang 

moet ruim worden uitgelegd. Het kan gaan om bezit van effecten, vorderingsrechten, 

onroerend goed, bouwgrond en ook om financiële deelnemingen in ondernemingen 

en	dergelijke.	Zelfs	negatieve	financiële	belangen,	zoals	schulden	uit	hypothecaire	

vorderingen, kunnen in verband met mogelijke belangenverstrengeling relevant zijn. 

Dergelijke belangen kunnen een rol spelen bij besluiten in het kader van de taak van 

de media-instelling(en).

Bij belangenverstrengeling gaat het niet alleen om mogelijk voordeel voor de 

 medewerker zelf. Het kan ook gaan om bevoordeling van bijvoorbeeld vrienden en 

familieleden of van bedrijven waarmee de bestuurder als privépersoon banden heeft. 

De bevoordeling kan naast het verlenen van gunsten ook bestaan uit het doorgeven 

van vertrouwelijke informatie.

2.3.1.	=	R2,1.1.	Vervallen	is	het	zinsdeel	‘en	deze	ontheffing	door	de	wet	mogelijk	is	

gemaakt’.	Een	wettelijke	basis	voor	ontheffing	is	niet	nodig.	Verder	is	de	openbaarheid	

eenduidiger geregeld.

2.3.2.	=	R2,1.2.	Vervallen	is	het	woord	‘deelname’	(aan	besluitvorming).	Persoonlijke	

belangen mogen nooit een rol spelen bij een beslissing over het verlenen van een 

opdracht	aan	een	bedrijf.	Een	persoonlijk	belang	hoeft	niet	per	se	een	financieel	

belang	of	een	direct	eigen	belang	te	zijn.	Als	sprake	is	van	familie-	of	vriendschaps-

banden of andere persoonlijke betrekkingen met een aanbieder van diensten, dan 

dient de medewerker dit vooraf te melden. De betrekking kan nooit een reden zijn 

een opdracht te verlenen, maar hoeft ook niet tot gevolg te hebben dat de aanbieder 

zonder meer kansloos is. 

Met name in kleine teams kan het lastig zijn enige betrokkenheid geheel uit te sluiten. 
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Uitgangspunt is transparantie en zorgvuldige besluitvorming. Van belang is in 

dergelijke gevallen dat het formele besluit wordt genomen door iemand die geen 

familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft 

met een aanbieder van diensten.

2.3.3. = R2,1.3.

2.3.4.	=	R2,1.4.

2.3.5. = R2,1.5.

2.3.6.	=	R2,1.6.	is	aangepast	aan	een	advies	van	CIPO	uit	2007.	Een	aantal	media-	

instellingen wees op de meerwaarde die een langere verbintenis met een accountant 

zou kunnen hebben. De ratio van de bepaling ligt in preventie van een te grote 

verwevenheid van de accountant met de media-instelling. Ook voorkomt de wisseling 

dat de controle voor de accountant een routine wordt. CIPO achtte, na een verge-

lijking, de termijn van vijf boekjaren redelijk. Na deze periode dient de controlerend 

accountant te worden gewisseld. Ruim voor het aflopen van de termijn dient dit 

vereiste schriftelijk bekend te zijn gemaakt aan het kantoor door de media-instelling.

2.4  Nevenfuncties

Nevenfuncties zijn functies die naast de primaire functie in dienst van de omroep-

instelling worden vervuld, betaald of onbetaald. Het vervullen van nevenfuncties door 

medewerkers is in zijn algemeenheid positief te waarderen, vanuit maatschappelijk, 

bestuurlijk	en	persoonlijk	oogpunt.	Er	is	een	grens	als	er	sprake	is	van	een	nevenfunctie	

die	strijdig	is	met	de	belangen	van	de	media-instelling.	Een	goede	vervulling	van	de	

hoofdfunctie, het behouden van onpartijdigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijk

heid zijn bepalend bij de beslissing of een nevenfunctie aanvaard wordt. Bij de 

aan vaarding van een nevenfunctie zijn twee afwegingen van belang:

1	 Er	mag	geen	belangenverstrengeling	optreden	tussen	de	hoofdfunctie	en	

de nevenfunctie;

2 De hoofdfunctie mag niet in het gedrang komen door het tijdsbeslag dat de 

nevenfunctie vergt.

Sommige nevenfuncties worden vervuld uit hoofde van of in de hoedanigheid van 

de	hoofdfunctie.	Er	is	een	directe	relatie	met	de	werkzaamheden	van	de	hoofdfunctie.	

De	duur	van	een	‘q.q.	nevenfunctie’	is	gelijk	aan	die	van	de	hoofdfunctie.	

Eventuele	inkomsten	voor	werkzaamheden	verricht	in	een	‘q.q.	nevenfunctie’	dienen	in	

de omroepkas te worden gestort. De overweging is dat deze werkzaamheden behoren 

tot	de	normale	taakvervulling	in	het	kader	van	de	functie.	De	aan	een	‘q.q.	nevenfunctie’	

verbonden vergoeding van onkosten hoeft niet in de omroepkas te worden gestort. 

Het risico van belangenverstrengeling door nevenfuncties betekent niet dat de 

nevenfunctie altijd beëindigd moet worden. De noodzaak hiertoe neemt af naarmate 

het	risico	een	meer	incidenteel	karakter	heeft.	Afhankelijk	van	de	feitelijke	context	

kan een oplossing worden gevonden doordat de betrokken medewerker zich 

buiten concrete besluitvorming houdt.

2.4.1.	=	R2,2.1.

2.4.2.	=	R2,2.2.

2.4.3.	=	R2,2.3.

2.4.4.	=	R2,2.4.
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2.4.5.	=	R2,2.5.

2.4.6.	Nieuwe	bepaling,	met	het	doel	de	kwaliteit	van	functioneren	van	top	- 

functio narissen te bevorderen. Hierbij is rekening gehouden met de wet van  

6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 BW. 

2.5 Informatie

2.5.1. = R2,3.1.

2.6 Geschenken

De	oude	paragraaf	4	van	Richtlijn	2	is	ten	behoeve	van	het	overzicht	nader	onverdeeld.

Ontvangen van geschenken

Pogingen van potentiële opdrachtgevers om medewerkers te beïnvloeden kunnen 

op verschillende manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld door het aanbieden van diensten 

of faciliteiten. Uitgangspunt is dat de medewerker niets aanneemt dat zijn onafhanke-

lijke positie kan beïnvloeden. Bij het naleven van bepalingen inzake integriteit en het 

toezicht daarop kan een jaarlijkse complianceverklaring een belangrijke rol spelen.

2.6.1.	=	R2,4.1.

 

2.6.2.	=	R2,4.3.	In	de	nieuwe	code	is	ook	de	openbaarheid	geregeld	van	het	op	grond	

van de oude code reeds voorgeschreven register. De bepaling dat dure geschenken 

eigendom van de media-instelling worden is geschrapt. Praktischer is het dergelijke 

geschenken te weigeren, dan wel te retourneren.

2.6.3.	=	R2,4.4.

2.6.4.	Nieuwe	bepaling,	met	voorwaarden	voor	het	aanvaarden	van	uitnodigingen.

Geven van geschenken

2.6.5. Nieuwe bepaling over het geven van geschenken; het spiegelbeeld van 2.6.1.

2.6.6.	=	R2,4.2.,	aangevuld	met	het	spiegelbeeld	van	2.6.3.	(‘niet	op	huisadres’).

2.7  Uitgaven, declaraties en creditcards

2.7.1. = R2,5.1.

2.7.2. = R2,5.2.

2.7.3. = R2,5.3.

2.7.4	=	Nieuwe	bepaling.	Verwezen	wordt	nu	naar	een	door	de	omroep	te	formuleren	

schriftelijke	procedure.	Daarmee	vervallen	de	artikelen	R2,5.4.	t/m	R2,5.14.

2.8  Gebruik voorzieningen

2.8.1. = R2,6.1.

2.8.2. = R2,6.2.

2.8.3. = R2,6.3.

2.8.4.	=		R2,6.4.
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Richtlijn 2 Integriteit

2.9 Reizen

2.9.1. = R2,7.1.

2.9.2. = R2,7.2.

2.9.3. = R2,7.3., aangevuld met een verwijzing naar de criteria voor het aanvaarden 

van	uitnodigingen	zoals	opgenomen	in	2.6.4.

2.9.4.	=	R2,7.4.

2.9.5. = R2,7.5. (verkort)

Het	oude	artikel	R2,7.6.	is	vervallen.	(‘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.’)

Het is evident dat zonder meer meereizen van derden op kosten van de media- 

instelling niet is toegestaan en ook dat reizen op kosten van de media-instelling 

wel is toegestaan indien iemand werkzaamheden verricht voor de media-instelling. 

De toelaatbaarheid van het meereizen van derden op eigen kosten ligt eveneens 

voor de hand.

2.9.6. = R2,7.7.

2.9.7. = R2,7.8. (verkort)
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Richtlijn 3 Verslaglegging

3.1 Inleiding en overwegingen

De	oude	overweging	ten	aanzien	van	toegankelijkheid	is	geschrapt.	(‘Aspecten	die	

betrekking hebben op toegankelijkheid, zoals presentatie en gebruikersvriendelijkheid, 

worden	vanwege	de	externe	pluriformiteit	aan	de	media-instellingen	gelaten.’)	

3.3  Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn ten behoeve van het overzicht ondergebracht in een 

aparte paragraaf.

3.4  Algemene verslaglegging

3.4.1.	=		R3,1.1.

3.4.2.	=		R3,1.2.

3.4.3.	=		R3,1.3.,	aangevuld	met	de	bepaling	dat	ook	toepassing	van	de	code	(inclusief	

eventueel afwijking daarvan) wordt beschreven.

3.4.4.	Verplaatste	bepaling.	Het	oude	artikel	R1,13	over	een	in	de	jaarstukken	op	te	

nemen verslag door het besturend orgaan van zijn werkzaamheden is verplaatst 

naar Richtlijn 3.

3.5 Verslaglegging over de bedrijfsvoering

3.5.1. De oude bepaling R3,2.1.is geactualiseerd.

3.5.2.	Een	bedrijfsvoeringverklaring	is	bedoeld	om	te	verklaren	op	welke	punten	in	

de bedrijfsvoering verbetering mogelijk of gewenst is. Dat is in de eerste plaats 

binnen	de	organisatie	van	belang.	Een	verkorte	weergave	daarvan	wordt	

 openbaar gemaakt. 

3.6  Financiële verslaglegging

De oude paragraaf R3,3 is vervallen ter voorkoming van een doublure met het 

Handboek Financiële Verantwoording. Het nieuwe artikel 3.6.1. verwijst voor de 

vereisten aan financiële verantwoording naar het Handboek en naar de wettelijke 

voorschriften.

De	oude	paragraaf	R3,4	is	vervallen.	De	daarin	beschreven	elementen	vertonen	

inmiddels overlap met verslagleggingsverplichtingen op grond van de artikelen 2.58 

(‘Terugblik’)	en	2.147	(Meerjarenbegroting)	van	de	Mediawet	2008.
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Richtlijn 4 (oud): cofinanciering (ideële sponsoring)

Richtlijn	4	over	cofinanciering	is	vervallen.	Per	1	januari	2009	valt	sponsoring	door	

ideële en overheidsinstellingen onder de Mediawet 2008. Voor dat domein geldt 

derhalve	niet	langer	het	beginsel	van	‘pas	toe	of	leg	uit’.	Het	Commissariaat	voor	de	

Media houdt nu toezicht. Sponsorovereenkomsten worden ook door de NPO getoetst, 

namelijk op mogelijke strijd met het gemeenschappelijk belang.

Nu in de Telecommunicatiewet bepalingen over niet private e-mail, het versturen van 

sms en andere telefoondiensten zijn aangescherpt en uitgebreid, kunnen de Richtlijnen 

5	(‘interactieve	telefoondiensten’)	en	6	(‘e-mailmarketing’)	vervallen.

RICHTLIJN 5 (oud): interactieve telefoondiensten

RICHTLIJN 6 (oud): e-mailmarketing
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Richtlijn 4 Beloningskader presentatoren in 
de  Publieke Omroep
Het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO) bevat de regeling 

voor	die	presentatoren,	programmakers,	DJ’s	en	vergelijkbare	functies	binnen	de	

publieke omroep waarvan duidelijk is dat hun honorering in hoge mate wordt bepaald 

door marktwerking. 

Het BPPO maakt deel uit van deze door de raad van bestuur van de NPO op grond 

van artikel 2.3, tweede lid, juncto artikel 2.10., tweede lid, aanhef en onder c., van de 

Mediawet 2008 vastgestelde Gedragscode. Het BPPO wordt echter separaat vast-

gesteld en gepubliceerd.

Voor een toelichting op het BPPO wordt verwezen naar de toelichting in die Richtlijn. 
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Regeling A Klokkenluider

A.1 Inleiding en overwegingen

A.1.e.	De	opdracht	aan	CIPO	om	toe	te	zien	op	naleving	van	de	Gedragscode	is	

hier vervallen. Die opdracht staat in artikel B.3.3.

A.3  Interne meldingsprocedure

A.3.1.	=	A,1.1.,	met	een	centralere	rol	voor	de	‘vertrouwenspersoon	integriteit’	binnen	

een media-instelling. Melding bij een vertrouwenspersoon is vaak minder bezwaarlijk 

vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding, zoals deze wel bestaat tussen 

een melder en zijn leidinggevende.

A.3.2.	=	A,1.2.,	waarvan	ten	behoeve	van	het	overzicht	het	onderdeel	‘informeren	

van	de	hoogstverantwoordelijke’	is	overgeheveld	naar	artikel	A.3.3.

A.3.3.	Zie	onder	A,3.2.

A.3.4.	=	A,1.3.	

A.3.5.	=	A,1.4.

A.3.6.	=	A,1.5.

A.3.7.	=	A,1.6.

A.3.8.	=	A,1.7.

A.3.9.	=	A,1.8.

A.3.10.	=	A,1.9.

Het	oude	artikel	A,1.10.	is	vervallen	omdat	de	definitie	van	raadsman	al	wordt	

gegeven	in	paragraaf	A.2.	(Kernbegrippen).	

A.4  Melding aan CIPO

De	Raad	van	Bestuur	van	de	NPO	heeft	de	‘Commissie	ter	bevordering	van	goed	

bestuur	en	Integriteit	Publieke	Omroep	(CIPO)’	aangewezen	als	extern	meldpunt	bij	

(vermeende)	misstanden.	Om	die	reden	wordt	CIPO	in	Regeling	A	ook	als	zodanig	

aangeduid,	en	wordt	niet	meer	in	abstracto	gesproken	over	‘externe	derde’.

A.4.1.	=	A,2.3.

A.4.2.	=	A,2.1.

A.4.3.	=	A,2.2.	De	laatstgenoemde	uitzonderingsgrond	op	grond	waarvan	een	mede-

werker	direct	bij	CIPO	kan	melden	is	vervallen	(‘Een	wettelijke	plicht	of	bevoegdheid	

tot	direct	extern	melden’),	omdat	een	dergelijke	plicht	of	bevoegdheid	niet	bestaat.

Het	oude	artikel	A,2.4.	is	vervallen.	Omdat	in	paragraaf	A.4.	niet	meer	in	abstracto	

wordt	gesproken	over	‘externe	derde’,	maar	concreet	over	‘CIPO’.	

A.4.4.	=	A,2.5.

A.5  Rechtsbescherming

A.5.1.	=	A,3.1.,	waaraan	de	voorwaarde	is	toegevoegd	dat	de	klokkenluider	te	goeder	

trouw moet zijn.
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Regeling A Klokkenluider

A.5.2.	Nieuwe	bepaling,	die	de	mogelijkheid	geeft	om	een	klokkenluider	die	zelf	

niet te goeder trouw is toch gehele of gedeeltelijke rechtsbescherming te bieden. 

Hiermee wordt beoogd de drempel om een misstand te melden zo laag mogelijk 

te maken. 

Met de beperkende voorwaarde (“voor zover een misstand nog niet op andere wijze 

bekend is geworden”) kan worden voorkomen dat rechtsbescherming moet worden 

geboden aan iemand die niet te goeder trouw is en een reeds bekende misstand 

meldt enkel met het doel daarmee ook rechtsbescherming te verkrijgen. 

A.5.3.	=	A,3.2.

A.6  Schadeloosstelling

A.6.1.	=	A,4.1.

A.6.2.	=	A,4.2.	Ten	overvloede	is	toegevoegd	dat	de	werkgever	de	kosten	voor	

 schadeloosstelling draagt. 
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Regeling B Commissie ter bevordering van goed bestuur 
en Integriteit Publieke Omroep (CIPO)
B.1 Inleiding 

De overwegingen in de oude code ten aanzien van de taakstelling van CIPO 

zijn geschrapt ter voorkoming van een doublure met paragraaf B.3. (= B,1. oud; 

	‘Instelling	en	taakstelling’).

B.3.1. = B,1.1. 

B.3.2. = Ten behoeve van het overzicht maakt deze bepaling, inzake het voorzien 

in vacatures, niet langer deel uit van een ander artikel (B,1.1, oud). Toegevoegd is de 

mogelijkheid dat CIPO een voordracht doet voor nieuwe (plaatsvervangende) leden. 

B.3.3. = B,1.2. De volgorde van de genoemde taken is meer in lijn gebracht met de 

praktijk van CIPO.

Op grond van B.3.3.c. kan CIPO ook ongevraagd advies aan media-instellingen 

uitbrengen. In de praktijk gebeurt dat al, onder meer naar aanleiding van resultaten 

van het jaarlijkse nalevingsonderzoek dat CIPO uitvoert ten behoeve van het door 

NPO voldoen aan artikel 2.58, aanhef en onder e, van de Mediawet 2008.

B.4 Samenstelling en werkwijze

B.4.1.	=	B,2.1.	Ten	behoeve	van	de	flexibiliteit	is	bepaald	dat	het	aantal	leden	drie	of	

vier kan bedragen.

B.4.2.	=	B,2.2.,	aangevuld	met	bepalingen	over	rechten	en	plichten	van	(plaatsvervan-

gende) leden. Deze rechten en plichten werden in de praktijk reeds in acht genomen.

B.4.3.	=	B,2.3.

B.4.4.	=	B,2.4.,	waarvan	de	eerste	helft.	De	overige	delen	zijn	ten	behoeve	van	

het  overzicht ondergebracht in de twee navolgende bepalingen. 

B.4.5.	=	B,2.4.,	waarvan	het	deel	over	de	rol	van	de	voorzitter	van	CIPO	in	relatie	

tot de secretaris van CIPO.

B.4.6.	=	B,2.4.,	waarvan	het	deel	over	de	voorkoming	van	belangenverstrengeling	

bij de secretaris en over het omgaan met vertrouwelijke formatie.

B.4.7.	=	B,2.4.1.

 

B.5 Wraking en verschoning

Nieuwe paragraaf. De bepalingen over wraking en verschoning werden door CIPO 

reeds gehanteerd.

B.6 Budget en verantwoording

B.6.1. = B,2.5. 

B.6.2.	=	B,2.6.1.	en	B,2.6.2.	Aan	de	tekst	van	B,2.6.2.	is	toegevoegd:	‘zo	nodig’	

 (geanonimiseerd), onder meer om de leesbaarheid van het jaarverslag te vergroten.

B.6.3. = B,2.6.3. De beschikbaarheid van het jaarverslag en de jaarrekening voor “een 

ieder	die	daarom	vraagt”	is	nu	vervat	in	de	term	‘openbaar’,	die	op	grond	van	artikel	3	

van	de	Algemene	Bepalingen	ook	openbaarheid	via	internet	impliceert.	
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Regeling B Commissie ter bevordering van goed bestuur 
en Integriteit Publieke Omroep (CIPO)
B.7 Onderzoek

B.7.1. = B,3.1.1.

B.7.2. = B,3.1.2.

B.7.3. = B,3.1.3. 

B.7.4.	=	B,3.1.4.	Toegevoegd	is	‘(plaatsvervangende)’.

B.7.5. = B,3.1.5.

B.8 Ontvankelijkheid

B.8.1. = B,3.2.1. 

B.8.2. = B,3.2.2.

 

B.8.3. = B,3.2.3.

B.9 Advies

B.9.1. = B,3.3.1.

B.9.2. = B,3.3.2. 

B.9.3. = B,3.3.3.

B.9.4.	=	B,3.3.4.

B.9.5. = B,3.3.5.

De	oude	paragraaf	4	(‘Rechtsbescherming’)	van	Regeling	B	is	vervallen.	

 Bescherming van een melder van een misstand, een raadsman of een 

vertrouwens	man	was	al	geregeld	in	de	oude	paragraaf	3	van	Regeling	A	

	(‘Klokkenluider’).	De	rechtsbescherming	is	nu	geregeld	in	paragraaf	A.5.	


