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Voorwoord
GEACHTE LEZER,

Het nieuwe bestel begint vaste vorm aan te nemen. Eind 2013 kwamen de drie fusie-
omroepen uit de steigers. Het vormen van directies, intern toezicht en ledenraden 
was voor de betrokken verenigingen een zeer intensief proces, bleek CIPO onder 
meer uit de vragen die we daarover in de loop van het jaar kregen. Een aantal omroe-
pen maakte van de gelegenheid gebruik om de statuten meer in lijn met de gedrags-
code te brengen, bijvoorbeeld inzake benoemingsprocedures. Alle fusie-omroepen, 
en de andere aanvragers van een (voorlopige) erkenning, zijn in 2014 onderwerp van 
een zogenoemde ‘governancetoets’ die CIPO op verzoek van de NPO uitvoert. Onze 
bevindingen maken deel uit van het advies van de NPO aan OCW.

Uit dit verslag blijkt dat we doorgaan met het inzetten op versterking van het interne 
toezicht. We doen dat omdat we vinden dat omroepen in de eerste plaats zelf verant-
woordelijk zijn voor een goede gang van zaken. We hebben ook de overtuiging dat 
het hebben van een publieke omroeptaak, met bijbehorende publieke financiering, 
met zich mee moet brengen dat voldoende verantwoording wordt afgelegd, ook door 
toezichthouders. Niet omdat de code dat voorschrijft, maar vooral omdat stakehol-
ders in de samenleving dat verlangen. CIPO fungeert hierbij graag als ‘critical friend’ 
van de omroepen.

In 2013 namen we afscheid van Pauline Kruseman en mr. Marry de Gaay Fortman 
als commissieleden. Beiden hebben zich vanaf de start van CIPO, in 2006, ten volle 
ingezet voor de bevordering van goed bestuur en toezicht bij de publieke omroep. 
In de beginjaren is de code, en dus ook CIPO, nogal eens met terughoudendheid 
tegemoetgetreden, zo bleek bij een terugblik. Het is voor een belangrijk deel ook hun 
verdienste dat ‘good governance’ in de sector hoog op de agenda staat. We heten mr. 
Conny van Altena, Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, van harte welkom als hun opvolger.

Johan Remkes
Voorzitter Commissie Integriteit Publieke Omroep

Dit is CIPO
Wij zijn door de NPO ingesteld om de landelijke publieke media-instellingen te 
ondersteunen bij de naleving van de Gedragscode goed bestuur en integriteit. CIPO 
bestaat uit drie onafhankelijke leden, ondersteund door een secretaris/onderzoeker. 
CIPO laat zich zo nodig bijstaan door externe deskundigen. We ondersteunen de 
compliance-officers, directies en raden van toezicht. Ook onderzoeken we gevraagd 
en ongevraagd naleving van de code. En bij misstanden zijn we extern meldpunt. In 
dit jaarverslag laten we zien wat we in 2013 hebben gedaan.
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WERKEN AAN VERSTERKING VAN HET INTERNE TOEZICHT

Verantwoorden stimuleert 
doeltreffendheid RvT 

Goed werkend intern toezicht is van even groot belang voor een media-instelling als 
een goed functionerende directie. Doorgaans voert het interne toezicht het werkge-
verschap uit over de directie, is het daarvoor sparring partner en geeft het de directie 
gevraagd en ongevraagd advies. Maar als het bij de directie onverhoopt uit de rails 
loopt vormt het interne toezicht de eerste linie om dat te corrigeren. Zo nodig kun-
nen ook CIPO of het Commissariaat voor de Media optreden, maar de bekendheid 
met de organisatie geeft het interne toezicht een grote voorsprong. Dat veronderstelt 
natuurlijk wel dat de toezichthouders voldoende geïnformeerd zijn en ook verder in 
staat en bereid zijn te doen waarvoor ze primair zijn aangesteld: adequaat en onaf-
hankelijk toezicht houden.

Monitor
In 2013 gaven we een vervolg aan ons onderzoek uit 2012 waarin we keken hoe de 
toezichthouders verantwoording aflegden over de wijze waarop ze hun taken hadden 
uitgevoerd. CIPO is er namelijk van overtuigd dat laten zien wat je doet kan bijdragen 
aan de effectiviteit van toezicht. Het dwingt immers tot zelfreflectie. Als maatschap-
pelijke organisatie ben je het de samenleving bovendien verschuldigd aan te tonen 
wat je gedaan hebt om goed bestuur te waarborgen.

Het vervolgonderzoek had betrekking op de – in 2013 nog – negen verenigingen,  
de twee aspirant-omroepen en de twee taakomroepen. In 2014 zullen de  
2.42-omroepen en de NPO weer worden bekeken.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van de checklist zoals gepubliceerd in ons jaar-
verslag 2012. Deze bestaat uit 18 bepalingen in de code over intern toezicht, verdeeld 
in vier groepen:
1.  Algemeen verslag toezichthoudend orgaan (wat speelde er?);
2.  Organisatie (o.a. samenstelling, competenties, rooster van aftreden, 

vergoedingen);
3.  Vergaderingen (o.a. vergaderfrequentie, vergaderen buiten aanwezigheid 

directie);
4.  Registers (nevenfuncties, financiële belangen, beleggingen, ontvangen en 

gegeven geschenken).

Lichte verbetering zichtbaar
Wat betreft de openbare verantwoording stelden we een kleine verbetering vast, 
behalve bij de registers. Niet alleen wordt vaker verslag gedaan van de activiteiten 
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van het toezicht, maar de verantwoording wordt ook centraler gepresenteerd en 
is dus beter vindbaar. Vergoedingen zijn bij vier van de dertien omroepen nog niet 
openbaar, maar alleen te vinden in jaarrekeningen die de NPO ontvangt.

Nog niet alle registers worden openbaar gemaakt via de websites van de media-
instellingen. Bij de meeste is wel een overzicht te vinden van nevenfuncties van 
bestuurders en toezichthouders. CIPO adviseert om, als in een register nog niets te 
vermelden is, op de website kenbaar te maken dát er in het desbetreffende register 
nog geen zaken te vermelden zijn. Zo kan er geen twijfel over bestaan of de media-
instelling zich ervan bewust is dat het register moet worden bijgehouden.

Eisen aan toezicht steeds zwaarder
De waarde en noodzaak van solide toezicht kan niet voldoende worden benadrukt. 
Niet voor niets worden de belangrijkste aspecten daarvan betrokken bij de in 2014 
door CIPO uit te voeren governancetoetsen van de aanvragers van een (voorlopige) 
erkenning voor de periode 2016-2020. 

Ondertussen wordt een wetsvoorstel voorbereid waarin voor toezichthouders bij alle 
stichtingen en verenigingen een taakomschrijving is opgenomen. Ook worden regels 
tegen belangenverstrengeling geformuleerd, worden de mogelijkheden voor schor-
sing en ontslag aangescherpt en wordt de persoonlijke aansprakelijkheid verruimd.

De versterking van het interne toezicht is een belangrijk aandachtspunt van CIPO. 
Onze rapportages over de verantwoording door raden van toezicht vormen een 
spiegel en kunnen door toezichthouders worden gebruikt bij het verbeteren van hun 
functioneren.
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2013
IN HET KORT
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2013
IN HET KORT

Benoemingstermijnen toezichthouders 

In de aanloop naar de omroepfusies heeft CIPO bij herhaling aandacht gevraagd 
voor de kwaliteit van het interne toezicht. Beperking van de zittingsduur is een van 
de instrumenten om het toezicht scherp te houden.

De gedragscode beperkt de termijn waarin een toezichthouder zitting heeft en maakt 
slechts éénmaal herbenoeming mogelijk voor een gelijke periode (artikel 1.4.15). Ide-
aliter duurt een termijn vier jaar. De kwaliteit van toezicht kan ook worden bevorderd 
door het opstellen van een rooster van aftreden waarbij wordt voorkomen dat veel 
leden van de raad van toezicht tegelijk aftreden, conform artikel 1.4.16. Zo’n rooster 
moet overigens openbaar zijn, dus in ieder geval op de website worden gepubliceerd. 

Nu het omroepbestel wordt hervormd verdient het in acht nemen van de termijnen 
extra aandacht. Bij de omroepfusies ontstaan nieuwe raden van toezicht. Daarin kun-
nen ook leden worden opgenomen die voorheen zitting hadden in de RvT van een 
van de fusiepartners. Hun termijn zouden echter niet op nul moeten worden gesteld. 
Voor de toepassing van genoemde bepalingen moet de voorafgaande zittingsduur 
worden meegerekend bij het bepalen van de ‘nieuwe’ maximale zittingsduur. 

Governancetoetsen
De raad van bestuur van de NPO verzocht CIPO een onderzoek in te stellen naar de 
structuur en bemensing van bestuur en toezicht van de organisaties die in 2014 een 
aanvraag indienen voor het verkrijgen van een (voorlopige) erkenning voor de  
periode 2016-2020. In het kader van deze ‘governancetoetsen’ zal CIPO ook het 
aspect van doortellen onder de loep nemen.

2013
IN HET KORT

Fusiepartners vragen CIPO advies 

Door de hervorming van het omroepbestel krijgen per 2016 nog maar acht media-
instellingen een erkenning. Daarom besloten zes omroepverenigingen geheel 
of gedeeltelijk te fuseren. 2013 is gebruikt om deze fusies vorm te geven. Twee 
omroepen betrokken CIPO in een vroeg stadium bij het proces.

De fusie van twee grote verenigingen is een omvangrijke operatie. Nog los van mogelij-
ke verschillen in traditie en cultuur die aandacht vragen, kent elke vereniging drie lagen 
die in elkaar geschoven moeten worden: de besturen/directies, de toezichthoudende 
organen en de verenigingsraden. Alle grote omroepverenigingen zijn professionele 
organisaties, die zich hierbij ook nog door externe deskundigen juridisch lieten bijstaan. 
Waar het de toepassing van de gedragscode betrof, werd CIPO om advies gevraagd. 



Verenigingsraad
Bij het inrichten van de organisatie moesten keuzes worden gemaakt over taken en 
bevoegdheden van het nieuwe bestuur, de nieuwe raad van toezicht (RvT) en de 
nieuwe verenigingsraad. Bij een vereniging is de verenigingsraad op grond van het 
Burgerlijk Wetboek het hoogste orgaan. De dagelijkse praktijk verlangt echter een 
slagvaardige directie, met goed toezicht daarop vanuit de RvT.

Bij zijn advies baseerde CIPO zich met name op de artikelen 1.4.1. (scheiding bestuur 
en toezicht) en 1.4.13 (onafhankelijkheid van RvT-leden). Het bestuur/de directie 
zou het beste door de RvT kunnen worden geselecteerd en benoemd (en worden 
geschorst en ontslagen). Benoeming, schorsing en ontslag van de RvT zou door de 
verenigingsraad kunnen geschieden. Aldus ontstaat een getrapt model, waarbij de 
raad via benoeming van de RvT ook een zekere invloed kan uitoefenen op de directie. 

Andere vragen betroffen de toelaatbaarheid van de samenstelling van benoemings- 
en adviescommissies. Mede op basis van de adviezen van CIPO, zijn door de geledin-
gen van beide omroepen keuzes gemaakt.

8
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2013
IN HET KORT

Samenwerking met het  
Commissariaat voor de Media

Hoe ervaart CIPO het optreden van het CvdM? Is er voldoende contact tussen 
beide organisaties en wat zou er eventueel beter kunnen? Vragen die CIPO kreeg in 
het kader van een periodieke evaluatie van het Commissariaat. 

Het ministerie van OCW laat elke vijf jaar het functioneren van het CvdM beoordelen. 
Dat gebeurde in 2013 over de periode 2007-2011. CIPO was een van de stakeholders 
die in dit kader door onderzoeksbureau DSP werd geïnterviewd.

Kort gezegd houdt CIPO toezicht op naleving van de gedragscode voor de publieke 
omroep, en houdt het CvdM toezicht op naleving van de Mediawet. Op een aantal 
punten zijn beide bevoegd en actief, en kunnen ze elkaar dus bij een omroep tegen-
komen. Dat is met name het geval bij de handhaving van het onderscheid tussen 
bestuur en toezicht, een van de hoekstenen van goed bestuur. Zowel artikel 1.4.1. 
van de code als artikel 2.142a van de Mediawet schrijven die scheiding namelijk voor. 
Al in 2009 sloten CIPO en CvdM daarom een samenwerkingsovereenkomst, die regelt 
hoe bij ‘samenloop’ moet worden opgetreden. Het interview van DSP ging dan ook 
vooral over de praktijk van die overeenkomst.

Volgens CIPO verloopt de samenwerking naar tevredenheid. Er zijn voldoende con-
tacten om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Beide partijen zijn zich 
er goed van bewust dat het in het belang van goed bestuur en toezicht is -en in het 
belang van de desbetreffende omroep- om te voorkomen dat zowel CIPO als CvdM 
overlappend optreden in eenzelfde zaak. 

Up to date
Inmiddels spraken CvdM en CIPO af om de samenwerkingsovereenkomst eind 2014 
aan te passen aan nieuwe wetgeving.

2013
IN HET KORT

Grenzen aan afwijken van  
de gedragscode

De scheiding tussen bestuurlijke en toezichthoudende taken moet niet alleen 
statutair helder beschreven zijn, maar uiteraard ook in de praktijk worden 
toegepast. Na meerdere codeschendingen stelde CIPO bij een omroep voor een 
nieuwe raad van toezicht te installeren.

Bij een kleine omroepstichting is al langer sprake van problemen met de governance. 
Al in 2011 bekritiseerde CIPO de stelselmatige inmenging in de financiële bedrijfs-
voering door een lid van de raad van toezicht. Het jaar daarop stelden wij vast dat bij 
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de omroep sprake was van ongebruikelijk hoge kosten voor de financiële adminis-
tratie, mede door de voortdurende betrokkenheid van een voormalig controlerend 
accountant, die een familielid was van een (inmiddels afgetreden) bestuurder van de 
betreffende omroep.

In 2013 ontving CIPO ten aanzien van de RvT van deze omroep nieuwe meldingen 
van mogelijke codeschendingen. Deze betroffen met name inmenging in het pro-
gramma- en het personeelsbeleid. In het kader van ons onderzoek hiernaar voerden 
we gesprekken met zowel de melders, de RvT als de directie. CIPO kwam, net als 
in 2011, tot de conclusie dat de RvT taakoverschrijdend gedrag had vertoond. Een 
mogelijke verklaring daarvoor, maar geen acceptabel excuus, is wellicht dat betrokke-
nen eerder zitting hadden in het bestuur van de omroep, voordat deze het RvT-model 
invoerde. 

Mede gelet op de voorgeschiedenis, verbond CIPO in juni 2013 aan haar conclusie nu 
het dringende advies aan de RvT om plaats te maken voor een nieuw team, dat niet 
zou bestaan uit voormalig bestuurders en dat zou handelen in overeenstemming met 
de gedragscode. 

Optreden CvdM 
De RvT liet weten het dringende advies naast zich neer te leggen. Omdat deze opstel-
ling van de RvT naar ons oordeel niet in het belang van de betrokken omroepstichting 
en van de landelijke publieke omroep als geheel was, heeft CIPO na overleg met de 
raad van bestuur van de NPO besloten het Commissariaat voor de Media op de situ-
atie bij deze omroep te attenderen. Het CvdM heeft de bevoegdheid bestuursrechte-
lijke handhavingsmaatregelen te treffen.

Het gaat om een uitzonderlijke situatie. Vrijwel altijd zijn bestuurders en toezicht-
houders wel ontvankelijk voor de adviezen die CIPO in het kader van het systeem van 
zelfregulering geeft.
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De ledenraad is in een omroepvereniging in feite het hoogste orgaan. In hoeverre 
moet een omroep zo’n raad faciliteren en moeten leden die zitting in de raad 
hebben daarvoor een vergoeding krijgen, werd CIPO gevraagd.

De omroepverenigingen vormen een groot bestanddeel van het publieke bestel. Ze 
zijn van belang voor de pluriformiteit en de kwaliteit van het media-aanbod en voor 
de legitimering en het draagvlak in de samenleving. In de Mediawet is bepaald dat de 
leden van een omroepvereniging op democratisch aanvaardbare wijze invloed moe-
ten kunnen geven op het beleid van de omroep. Maar hoe gaat dat praktisch in zijn 
werk en zijn daar regels voor? Een lid van een betrekkelijk nieuwe ledenraad (ook wel 
verenigingsraad genoemd) benaderde CIPO met vragen over vergadervoorzieningen 
en de toelaatbaarheid van een financiële vergoeding voor de werkzaamheden.

De huidige gedragscode, van kracht sinds 2012, bevat geen bepalingen meer over 
de rol van omroepleden. De oude code kende twee bepalingen ter bevordering van 
deelname aan het democratisch proces. Dat is naar ons oordeel echter al goed gere-
geld in het Burgerlijk Wetboek en de Mediawet. Bij de laatste herziening stelde CIPO 
de NPO daarom voor deze bepalingen te laten vervallen.

Met het oog op de beantwoording vroeg CIPO een aantal omroepverenigingen welke 
faciliteiten zij aan de ledenraad bieden. Daaruit blijkt dat bijeenkomsten van de raad 
meestal bij de omroep plaatsvinden en vaak worden bijgewoond door leden van 
de directie. Als de ledenraad er behoefte aan heeft, moet hij wel in de gelegenheid 
worden gesteld te vergaderen zonder de directie, vindt CIPO. De informatievoor-
ziening gebeurt vaak nog op papier, maar er is geen bezwaar tegen het gebruik van 
bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn, mits wordt voorzien in het adequaat vastleggen 
en bewaren van afspraken en relevante stukken. Het lidmaatschap van de ledenraad 
wordt overal gezien als een vrijwilligersfunctie. Wel wordt meestal een vergoeding 
gegeven voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten.

Heldere verdeling taken en bevoegdheden
CIPO realiseert zich dat binnen omroepverenigingen de taakverdeling tussen leden-
raad, directie en raad van toezicht – de zogenoemde ‘driehoek’ – tot discussie kan 
leiden. Het is daarom van groot belang die verdeling statutair vast te leggen en te 
zorgen voor mogelijkheden om met elkaar in contact te treden.
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Mag een lid van raad van toezicht tegen betaling een filmverslag maken van een 
conferentie in het buitenland? Dat legde een omroepmedewerker aan CIPO voor.

De achtergrond van de vraag was eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. 
We hadden de betrokken omroep namelijk eerder aangesproken op overtredingen 
van de gedragscode. CIPO liet de omroep weten dat het RvT-lid met de reis naar ons 
oordeel te veel betrokken zou raken bij (besluitvorming over) de dagelijkse program-
mapraktijk van de omroep. Dat past niet bij de taken en bevoegdheden die een RvT 
op grond van de code heeft. 

12
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De gedragscode is ook van toepassing op de uitvoeringsorganisatie van een 
stichting die is aangewezen voor het verzorgen van media-aanbod op geestelijke 
grondslag.

Een nieuwe 2.42-omroep zocht naar medewerkers. Deze omroep bestaat uit 
een stichting die de zendvergunning heeft gekregen en een stichting waaraan de 
uitvoering van de zendmachtiging formeel is gedelegeerd. Een kandidaat voor een 
functie bij de uitvoeringsorganisatie bleek een persoonlijke relatie te hebben met een 
bestuurslid van de ontvanger van de vergunning.

CIPO werd gevraagd of de kandidaat kon worden aangenomen. Nee, aldus CIPO. 
Het benoemen van familieleden is in vrijwel alle gevallen uit den boze. Paragraaf 2.2 
van de Code bepaalt namelijk dat het handelen van een medewerker (waaronder 
de code ook bestuurders en interne toezichthouders verstaat!) niet wordt beïnvloed 
door oneigenlijke belangen en dat zelfs de schijn daarvan wordt vermeden. 

In dit geval zou de benoeming des te opvallender zijn geweest, omdat de uitvoerings-
organisatie nu juist op afstand was gezet om beïnvloeding vanuit de licentiehouder te 
voorkomen. Het geval toont aan dat het bij de code aankomt op de uitvoering in de 
praktijk.

2013
IN HET KORT

Stroomlijning van procedure voor 
behandeling van klachten

Vorig jaar schreven we dat de behandeling van een zaak rond mogelijke belangen- 
verstrengeling een aantal procedurele verbeterpunten aan het licht had gebracht.  
In 2013 zijn deze ervaringen verwerkt in een ontwerp voor de wijziging van de  
Regelingen A (Klokkenluider) en B (CIPO) van de Gedragscode.

Een ontvangen klacht gaf aanleiding intern kritisch te kijken naar de beschrijving van 
bevoegdheden van CIPO voor het doen van onderzoek en naar de daarbij gevolgde 
procedures. Uitgangspunt bij het ontwerp is enerzijds aan melders en omroepen 
meer duidelijkheid te geven over wat men van CIPO kan verwachten. Anderzijds 
hebben we nadrukkelijk gestreefd naar het behoud van de mogelijkheid om goed op 
uiteenlopende zaken te kunnen inspelen.

Belangrijkste winstpunt is het stroomlijnen van de procedures. Het ‘vooronderzoek’ 
krijgt een formele plek en is bedoeld om de ontvankelijk van een melder te bepalen. 
Is de melder ontvankelijk en is er sprake van een misstand zoals in de code gedefini-



eerd, dan worden verder de (deels nieuwe) procedureregels gevolgd. Zo’n onderzoek 
mondt uit in het oordeel ‘klacht gegrond’ of ‘klacht ongegrond’. Is de melder niet 
ontvankelijk, dan kan CIPO nog wel ‘zelfstandig onderzoek’ doen. 

Geen bestuursrecht
Expliciet wordt bepaald dat CIPO geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht is, waarmee een serie formele verplichtingen vervalt. Tegelijkertijd 
verklaart CIPO dat -waar mogelijk- wel in lijn met algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur wordt gehandeld.

Dat de code ook betrekking heeft op opdrachtnemers, komt expliciet in de Rege-
lingen A en B tot uiting. Overwogen wordt om openbaarmaking van adviezen als 
handhavingsinstrument in de code op te nemen. Tot slot zijn in het ontwerp onduide-
lijkheden en doublures weggenomen.

Formele wijziging
De formele wijziging van de Regelingen A en B volgt over enige tijd, als onderdeel van 
het door de NPO vaststellen van een herziene gedragscode. Zoals gebruikelijk zullen 
de omroepen voorafgaand worden geconsulteerd.

14
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Financiële verantwoording 2013

De bezuinigingen op de publieke omroep hebben in 2013 ook voor CIPO gevolgen 
gehad. Het budget kromp met 13%.

De invoering van een btw-plicht voor toezichthouders heeft geleid tot hogere kosten, 
omdat de NPO slechts een deel van de in rekening gebrachte btw kan verrekenen. 
Naar verwachting zullen de kosten onder ‘Vacatiegelden’ in 2014 dalen, omdat CIPO 
sinds 1 januari 2014 uit drie in plaats van vier leden bestaat. Door wervingskosten zijn 
de ‘Overige algemene kosten’ incidenteel gestegen. CIPO sloot het jaar af met een 
overschot van € 13.406. Dat is aan de NPO teruggegeven.
 

Begroting 2013 2013 2012

Baten

Financiering uit budget OCW 187.200 187.200 214.400

Totale baten 187.200 187.200 214.400

Lasten

Arbeidskosten 91.100 87.140 90.908

Bedrijfsregelingen 1.500 58 243

Huisvestingskosten 5.000 5.000 5.000

Automatiseringskosten 2.200 2.200 2.200

Kantoorkosten 2.400 2.462 2.469

Drukwerk 9.300 4.949 9.347

Advieskosten 35.000 24.260 26.159

Vacatiegelden 38.900 42.601 41.962

Overige algemene kosten 1.800 5.124 2.183

Totale lasten 187.200 173.794 180.471

Resultaat 13.406 33.929

Bijeenkomsten 
De commissie vergaderde in 2013 zes keer. Daarnaast vond een bestuurlijke bijeen-
komst plaats met de raad van bestuur van de NPO en een met het college van het 
Commissariaat voor de Media. Anders dan in voorgaande jaren, organiseerde CIPO 
geen ‘Toezichthoudersmiddag’. In 2012 was deze gewijd aan de totstandkoming van 
fusie- en samenwerkingsomroepen en in 2013 waren deze intensieve processen 
volop gaande. 

Meldingen vermoedens van misstanden
De commissie ontving één nieuwe melding. Het onderzoek daarnaar wordt in 2014 
voortgezet. ‘Zaak 3’ zoals genoemd in het jaarverslag 2012, heeft in juni 2013 geleid 
tot een dringend advies aan de raad van toezicht van de betrokken media-instelling 
om af te treden.



16



Juli 2014

Tekst en redactie
CIPO

Fotografie
René Gast (voorzijde boven)
Daniël J. Ashes (pagina 2)
Ben Houdijk (pagina 6, linksboven)
Roger Cremers (pagina 12)
Dinand van der Wal (pagina 14)
H.P. van Velthoven (pagina 16, onder)
NPO

Vormgeving en productie
Het Vonkt, Houten

Dit jaarverslag is een uitgave van de  
Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO)

035 677 27 67

commissie.integriteit@npo.nl
www.npointegriteit.nl

Bezoekadres:
NPO
Bart de Graaffweg 2
1217 ZL  Hilversum

Postadres: 
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum



www.npointegriteit.nl


