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Samenvatting resultaten governancetoets

Omroepen
Scheiding bestuur/ 
toezicht (statutair)

Zittingsduur
toezicht openbaar
(op site omroep*)

Nevenfuncties bestuur/
toezicht openbaar 
(op site omroep*)

1 Helder Ja (7 van 7) 9 van 10

2 Bestuur en rvt samen  
dragen 4 leden rvt voor

3 van 5 Ja (7 van 7)

3 Helder Ja (6 van 6) 5 van 10

4 Helder Ja (7 van 7) Ja (9 van 9)

5 Helder Ja (6 van 6) Ja (7 van 7)

6 Bestuur benoemt rvt via commissie Ja (3 van 3) Ja (4 van 4)

7 Helder Nee (0 van 3) 3 van 5 (Alleen rvt)

8 Helder Ja (4 van 4) 4 van 7 (Alleen rvt)

9 Niet helder geformuleerd Nee (0 van 2) Nee (0 van 3)

* Een aantal sites was bij toetsing als gevolg van fusies nog niet volledig operationeel.

Scheiding bestuur en toezicht
Op grond van artikel 1.4.1. van de Code (en artikel 2.142a, eerste lid, van de Me-
diawet) moeten toezichthoudende taken helder gescheiden te zijn van bestuurlijke 
taken. Naar het oordeel van CIPO waren bij drie aanvragers wijzigingen noodzakelijk 
in de statutaire benoemingsprocedures voor leden van de raden van toezicht. In alle 
gevallen zijn deze wijzigingen toegezegd. Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn de 
wijzigingen bij twee omroepen afgerond. Bij een omroep zal de toegezegde wijziging 
deel uitmaken van een voorgenomen pakket van wijzigingen, dat in 2015 -na een 
evaluatie- wordt doorgevoerd.

Zittingsduur toezicht
Heel lang toezicht houden op (de bestuurders van) een organisatie leidt vaak tot 
afname van de kwaliteit van het interne toezicht. Al in 2012 vroeg CIPO aandacht 
voor het belang van ‘doortellen’: de zittingstermijnen van rvt-leden zouden na een 
omroepfusie doorgeteld moeten worden, en niet op nul moeten worden gesteld. 
Bij toetsing op dit aspect in 2014 bleken helaas toch niet alle fusie- of samenwer-
kingsomroepen ‘door te tellen’. De betrokken omroepen voerden overwegingen van 
continuïteit en van behoud van kwaliteit aan om vooralsnog af te wijken van ons drin-
gende advies. Wel lieten ze CIPO weten het sterk oplopen van de totale zittingsduur 
via het rooster van aftreden te zullen beperken.

Vanzelfsprekend gaan we dat nauwgezet volgen. Het feit dat een fusie- of samenwer-
kingsomroep formeel een nieuwe juridische entiteit is, doet aan genoemd belang van 
doortellen niet af. Bovendien hoort het beperken van de zittingsduur van toezicht-
houders inmiddels tot algemeen aanvaarde normen van good governance.
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