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1.  Inleiding 
 
In artikel 1.4.2 van de Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep is bepaald 

dat iedere media-instelling de interne toezichthoudende taak belegt bij een afzonderlijk 

toezichthoudend orgaan (‘two tier’) of bij het besturend orgaan (‘one tier’). Voor het goed 

functioneren van en het vertrouwen in een media-instelling is het daarbij van belang dat de 

raad van toezicht (RvT) laat zien dat hij er is en vooral hoe hij zijn taken verricht. Naast 

intern toezicht houden (1.4.2), zijn algemeen geaccepteerde taken het adviseren van het 

bestuur en het uitvoeren van het werkgeverschap van het bestuur. 

 

Onderzoek 

Dit onderzoek is een vervolg op de nulmeting in 2012. De nulmeting bracht de wijze in 

beeld waarop het intern toezicht verantwoording aflegde over 2011. Op basis daarvan is 

door CIPO een aantal aanbevelingen aan de omroepen gedaan.  

 

Onderhavig onderzoek bekijkt de verantwoording door de Raden van Toezicht over het jaar 

2012. Hiertoe hebben we de jaarverslagen 2012 en de jaarrekeningen 2012 bestudeerd. 

Daarnaast hebben we op de websites van de omroepen gezocht naar verantwoording door 

en informatie over de RvT. De websites zijn bezocht op 7 november 2013.  

 

In deze rapportage behandelen we allereerst de algemene bevindingen. In hoofdstuk 3 zijn 

de bevindingen per omroep te vinden, in hoofdstuk 4 de vergoedingen van de RvT en in 

hoofdstuk 5 tabellen met daarin de vindplaatsen van de verschillende aspecten van 

verantwoording.  
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2.  Bevindingen 
 
De gedragscode bevat verschillende onderwerpen waar de RvT bij de verantwoording aan 

moet denken. Deze zijn in het overzicht hierna te vinden. We verdelen de artikelen in vier 

groepen: algemeen, organisatie, vergaderingen en registers. Daarna rapporteren we aan de 

hand van deze vierdeling onze bevindingen.  

 

1. Verslag RvT      3.4.4 

2. Organisatie 

a. Namen leden     3.4.2.d 

b. Competenties leden    1.4.12 

c. Profielschets     1.4.11 

d. Functie(s) RvT    1.4.2 

e. Maximale zittingsduur   1.4.15 

f. Rooster van aftreden   1.4.16 

g. Vergoeding openbaar   1.4.22 

3. Vergaderingen 

a. Frequentie     1.4.9 

b. Frequente absenties    1.4.7 

c. Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 

d. Bespreken eigen functioneren  1.4.8 

e. Bespreken functioneren bestuur  1.4.8 

4. Registers 

a. Nevenfuncties     2.4.2 

b. Financiële belangen     2.3.1 

c. Beleggingen      2.3.4 

d. Ontvangen geschenken    2.6.2 

e. Gegeven geschenken    2.6.6 

 

2.1  Verslaglegging algemeen 

 
In de verslaglegging door de Raden van Toezicht zien we een verbetering ten opzichte van 

vorig jaar. Niet alleen leggen de raden meer verantwoording af, ook is deze te vinden op 

meer eenduidige plekken. Verantwoording over de organisatie van de RvT zien we veelal op 

de website, waar ook de registers wat vaker dan vorig jaar te vinden zijn. Verantwoording 

over de vergaderingen zien we terug in de verslagen van de Raden van Toezicht in het 

Jaarverslag. De bezoldiging vinden we terug in de veelal volledig openbare jaarrekening.  

 

Een aantal omroepen blijft in de mate van verantwoording en de vindbaarheid echter achter 

bij de rest. Dit zijn PowNed, WNL en de TROS.  

2.2  Organisatie 

 
Over de artikelen die te maken hebben met de organisatie van de RvT wordt door het 

merendeel van de omroepen verantwoording afgelegd, veelal op de website. Naast de taken 

van de RvT en de samenstelling met namen en functies vinden we daar de profielschets, het 

rooster van aftreden en de maximale zittingsduur.  

 

Opvallend is dat de samenstelling van de RvT en de nevenfuncties vaak nogmaals genoemd 

worden in het jaarverslag. Verder valt op dat de vergoedingen van de RvT niet altijd 

openbaar zijn1. PowNed is de enige omroep die geen enkele melding maakt van de 

vergoedingen. Een aantal andere omroepen maakt de vergoedingen niet volledig openbaar 

                                                        
1 Onder ‘openbaar’ verstaat de gedragscode in ieder geval openbaarheid via internet 
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maar vermeldt deze wel in de niet openbare jaarrekening die aan de NPO gestuurd wordt 

(AVRO, TROS, Omroep MAX, WNL).  

2.3  Vergaderingen 

 

Over de vergaderingen wordt door de meeste omroepen gerapporteerd in een verslag van 

de RvT in het bijna altijd openbare jaarverslag. Daar is te vinden hoe vaak vergaderd is en 

wat er grofweg op de agenda stond. Daarbij wordt vaak vermeld of er minimaal eenmaal 

vergaderd is zonder bestuur en of het eigen functioneren en het functioneren van het 

bestuur geëvalueerd wordt. Wat daarbij wel regelmatig ontbreekt is vermelding van de 

consequenties die aan die evaluatie verbonden werden. 

2.4  Registers 

 
De gevraagde registers blijken nog altijd niet allemaal openbaar te zijn via de website van 

de media-instellingen. Bij de meeste is een overzicht te vinden van nevenfuncties van 

bestuurders en toezichthouders. De andere registers (financiële belangen, beleggingen en 

geschenken) ontbreken vaak. Een aantal legt hier wel verantwoording over af en benoemt 

dat de registers wel bestaan maar ter inzage liggen bij de omroep. Een klein aantal 

benoemt daarbij dat zij er om privacyredenen voor kiezen om de registers niet op de 

website te plaatsen. 

 

Als in een register nog niets te vermelden is, raadt CIPO aan om (in ieder geval) 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.
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3.  Bevindingen per omroep 
 

Hierna presenteren wij per omroep op welke wijze zij verantwoording afleggen. In de 

tabellen is te zien over welke codebepalingen wij al dan niet verantwoording aantroffen.  

 

Voor de tabellen geldt het volgende: 

 

--   = niet aangetroffen 

√  = wel aangetroffen 

 

In de navolgende overzichten presenteren we eerst de zes verenigingen die tot drie fusie-

omroepen zullen fuseren. Daarna de drie verenigingen die zelfstandig blijven en tot slot de 

twee aspirant verenigingen en de twee taakomroepen. 

 

AVRO 

TROS 

 

BNN 

VARA 

 

KRO  

NCRV 

 

EO 

Omroep MAX  

VPRO 

 

PowNed 

WNL 

 

NOS 

NTR 

 

In hoofdstuk 5 is schematisch weergegeven waar we welke elementen van verantwoording 

aantroffen.  
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3.1  Verenigingen 

AVRO 

 

  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4 √ √ 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 

Competenties leden 1.4.12 -- -- 

Profielschets 1.4.11 -- √ 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 

Maximale zittingsduur 1.4.15 -- √ 
Rooster van aftreden 1.4.16 √ √ 

Vergoeding openbaar 1.4.22 √ -- 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 -- √ 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 -- √ 

Bespreken eigen functioneren 1.4.8 -- √ 
Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 -- √ 

4. Registers    

Nevenfuncties 2.4.2 √ √ 

Financiële belangen 2.3.1 √ -- 

Beleggingen 2.3.4 -- -- 

Ontvangen geschenken 2.6.2 √ -- 

Gegeven geschenken 2.6.6 √ -- 

 

De AVRO hanteert het zogenoemde participatiemodel. In artikel 3.2.2 van zijn mediacode 

beschrijft de AVRO dat het bestuur het orgaan is dat toezicht houdt op de directie. Derhalve 

hebben wij in dit onderzoek bekeken wat het bestuur aan verantwoording aflegt. 

 

Op de website vinden we een profielschets van het bestuur. Daarbij zien we een rooster van 

aftreden en de maximale zittingsduur. Daarnaast is de samenstelling van het bestuur met 

namen en functies op de website te vinden. Competenties van de leden treffen we niet aan. 

 

In het jaarverslag zien we in een van de eerste hoofdstukken een verslag van het bestuur. 

Daarin geven zij hun visie op de herinrichting van het publieke bestel en geven zij een 

algemeen verslag van hun werkzaamheden in 2012. In een daarna volgend overzicht geven 

zij de vergaderfrequentie weer, inclusief bilateralen en een vergadering buiten afwezigheid 

van de algemeen directeur. Verder geven zij aan dat er geëvalueerd is en op welke punten 

(functioneren bestuur als geheel en individuele bestuurders).  

 

Het hoofdstuk van het bestuur sluit af met de vindplaats van de samenstelling (namen en 

functies) van het bestuur, de taakstelling en (neven)functies verderop in het jaarverslag. 

Deze zijn inderdaad te vinden vanaf pagina 66 van het jaarverslag. Daarin zien we dat het 

bestuur vijf leden telt. Hun namen en functies worden daarbij genoemd.  

(…) 

 

Registers 

Alleen het register met nevenfuncties is op de website te vinden en ‘up to date’. Op de 

website staat verder een register met ontvangen en gegeven geschenken maar de 

meldingen daarin betreffen 2011.  

 

De registers met financiële belangen of beleggingen in sectorgerelateerde ondernemingen, 

gegeven en ontvangen geschenken zijn dus niet op de website aangetroffen of niet 

bijgewerkt.  
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TROS 

 
  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4  √ √ 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 

Competenties leden 1.4.12 -- -- 

Profielschets 1.4.11 -- -- 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 

Maximale zittingsduur 1.4.15 √ -- 

Rooster van aftreden 1.4.16 -- -- 

Vergoeding openbaar 1.4.22 -- -- 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 √ √ 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 -- -- 

Bespreken eigen functioneren 1.4.8 √ √ 
Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 √ √ 

4. Registers    

Nevenfuncties  2.4.2 -- -- 

Financiële belangen  2.3.1 -- -- 

Beleggingen  2.3.4 -- -- 

Ontvangen geschenken  2.6.2 -- -- 

Gegeven geschenken  2.6.6 -- -- 

 

Zowel het jaarverslag als de jaarrekening zijn op de website van de TROS te vinden. In het 

openbare jaarverslag is een deel van de jaarrekening opgenomen. Het niet openbare deel is 

in bezit van de NPO. 

 

In het jaarverslag is in een verslag van de RvT te vinden dat zij in 2012 vijf keer vergaderd 

heeft (p.4). Tijdens een van deze vergaderingen is de werkwijze en het functioneren van de 

RvT geëvalueerd. Onduidelijk is echter of vergaderd is in afwezigheid van bestuur. 

Het verslag van de RvT is ondertekend door de vijf leden: een voorzitter, vice-voorzitter en 

drie leden.  

De functie van deze RvT zoals beschreven in artikel 1.4.2 van de gedragscode blijkt uit de 

verslaglegging: zij hebben duidelijk een toezichthoudende taak. 

Een rooster van aftreden treffen we niet aan. In het jaarverslag staan wel data van 

aantreden maar niet wat de zittingsduur is (p. 30 JV). 

(…) 

 

Registers 

Ten tijde van ons websitebezoek treffen wij geen van de registers aan. Volgens de niet 

openbare jaarrekening zijn op de website van de TROS, onder het kopje ‘Code goed 

bestuur’, de nevenfuncties te vinden (p. 17). Op die plek heeft de TROS een document op 

haar website staan waarin zij beschrijft hoe de omroep omgaat met de gedragscode. In dit 

document vermeldt de TROS onder andere dat zij registers bijhoudt van financiële belangen 

en beleggingen die om privacyredenen niet openbaar zijn maar wel ter inzage beschikbaar 

voor CIPO. Over het geschenkenregister vermeldt zij dat er geen register van ontvangen 

geschenken wordt bijgehouden maar dat registratie en controle plaatsvindt via de financiële 

administratie. Over gegeven geschenken vermeldt zij dat verificatie plaatsvindt via de 

declaraties. Daadwerkelijke registers treffen wij op de website niet aan.  

 

Over registratie van nevenfuncties wordt in dit document niet meer gezegd dan dat de 

TROS conform dit artikel handelt. Wij treffen het in de jaarrekening genoemde overzicht of 

register echter niet op de website aan.  
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BNN 

 

  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4  √ √ 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 

Competenties leden 1.4.12 -- -- 

Profielschets 1.4.11 √ √ 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 

Maximale zittingsduur 1.4.15 -- √ 
Rooster van aftreden 1.4.16 -- √ 

Vergoeding openbaar 1.4.22 √ √ 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 √ √ 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 √ √ 

Bespreken eigen functioneren 1.4.8 √ √ 
Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 √ √ 

4. Registers    

Nevenfuncties  2.4.2 √ √ 

Financiële belangen  2.3.1 -- -- 

Beleggingen  2.3.4 -- -- 

Ontvangen geschenken  2.6.2 √ √ 
Gegeven geschenken  2.6.6 √ √ 
 

De volledige jaarrekening van BNN is te vinden in het openbare jaarverslag dat te 

downloaden is van de website. Daarin is de bezoldiging van de RvT in 2012 te vinden. Deze 

bedraagt €25.000 voor de vier leden van de RvT gezamenlijk (2011: €6000,-). 

 

Verder is op de website de gewenste verantwoording over de organisatie van de RvT te 

vinden (met uitzondering van de competenties per lid) en in het jaarverslag de gewenste 

informatie over de vergaderingen.  

 

Registers 

In een bijlage van het jaarverslag beschrijft BNN hoe zij afwijkt van de code. Daarin 

beschrijven ze onder andere dat ze om privacyredenen niet kiezen voor volledige 

openbaarheid van alle gevraagde registers.  

 

BNN heeft dan ook de nevenfunctie- en geschenkenregisters op de website staan (de 

geschenkenregisters zijn leeg). Over de registers met financiële belangen van medewerkers 

en beleggingen van topfunctionarissen vermeldt BNN dat deze ter inzage beschikbaar zijn.  
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VARA 

 

  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4  √ √ 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 

Competenties leden 1.4.12 -- -- 

Profielschets 1.4.11 √ √ 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 
Maximale zittingsduur 1.4.15 √ √ 

Rooster van aftreden 1.4.16 -- -- 

Vergoeding openbaar 1.4.22 √ √ 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 √ -- 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 -- -- 

Bespreken eigen functioneren 1.4.8 √ -- 

Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 √ -- 

4. Registers    

Nevenfuncties  2.4.2 √ √ 

Financiële belangen  2.3.1 √ √ 

Beleggingen  2.3.4 -- -- 

Ontvangen geschenken  2.6.2 -- -- 

Gegeven geschenken  2.6.6 √ √ 

 

De VARA maakt zowel het jaarverslag als de jaarrekening volledig openbaar via de website.  

Op de website is te vinden dat de RvT uit zeven leden bestaat, hoewel er zes namen 

genoemd worden. Daarnaast zien we een profielschets en de taken van de RvT op de 

website.  

In het jaarverslag schrijft de RvT over zijn taken en de onderwerpen waarover vergaderd is. 

We lezen echter niet wat de vergaderfrequentie is en of er buiten aanwezigheid van bestuur 

vergaderd is. Wel dat de RvT ‘die behoefte soms heeft’ (p. 25). 

In het jaarverslag heeft de VARA verder een ‘verslag richtlijnen goed bestuur’ opgenomen 

(p.52). Daarin staat dat wijzigingen getroffen moeten worden in statuten bij de 

herbenoeming van de RvT en het rooster van aftreden openbaar gemaakt moet worden. Dit 

laatste is echter nog niet het geval.  

De totale vergoeding van de RvT is te vinden in de openbare jaarrekening. Deze bedraagt 

€107.590,- (2011: €77.901,-). Daarnaast staan de namen van de voorzitter en zes leden 

opgesomd waarbij benoemd wordt dat één lid zitting had tot 1 april 2012. 

 

Vorig jaar lichtte de VARA per brief toe de competenties van de leden niet openbaar te 

publiceren omdat dit niet in de gedragscode te vinden is.  

Over het rooster van aftreden zei de VARA toen de keuze te hebben gemaakt een rooster op 

te stellen dat aansluit bij de aanstaande fusie met BNN. Zij lichtten toe dat ook de RvT zal 

fuseren en daarom het opstellen van een rooster voor de huidige RvT niet opportuun is.  

Tot slot gaf de VARA toen aan dat de RvT wel degelijk vergadert zonder bestuur. Zij zegden 

toe dit in het eerstvolgende jaarverslag meer expliciet te benoemen. Dit is nog niet 

gebeurd.  

  

Registers 

In het jaarverslag meldt de VARA dat zij beschikt over alle registers behalve een register 

met beleggingen. Kijkend op de website vinden we onder het kopje ‘nevenfuncties bestuur’ 

niet alleen dat register maar ook drie andere registers: de nevenfuncties van de RvT, 

financiële belangen van topfunctionarissen en gegeven geschenken. De registers met 

ontvangen geschenken en beleggingen in sectorgerelateerde ondernemingen treffen we niet 

aan op de website.  
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KRO 

 

  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4  √ √ 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 

Competenties leden 1.4.12 √ √ 
Profielschets 1.4.11 √ √ 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 

Maximale zittingsduur 1.4.15 -- √ 
Rooster van aftreden 1.4.16 -- √ 

Vergoeding openbaar 1.4.22 √ √ 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 √ √ 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 -- -- 

Bespreken eigen functioneren 1.4.8 √ √ 
Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 √ √ 

4. Registers    

Nevenfuncties  2.4.2 √ √ 

Financiële belangen  2.3.1 -- -- 

Beleggingen  2.3.4 -- -- 

Ontvangen geschenken  2.6.2 -- -- 

Gegeven geschenken  2.6.6 -- -- 

 

Zowel het jaarverslag als de jaarrekening van de KRO zijn volledig openbaar en op de 

website te vinden.  

 

Op de website van de KRO zien we verder een beschrijving van de functie en de leden van 

de RvT (acht personen) met daarbij een profielschets en een rooster van aftreden.  

 

In het jaarverslag vinden we een verslag van de RvT (p.9). Hierin staat het aantal leden en 

de vergaderfrequentie (vijf maal in 2012). Daarnaast wordt hierin genoemd dat het eigen 

functioneren en het functioneren van het bestuur geëvalueerd is. Niet genoemd wordt wat 

de consequenties daarvan waren. 

 

In de openbare jaarrekening, opgenomen in het jaarverslag, wordt de bezoldiging van de 

RvT genoemd (p.23). Gezamenlijk ontvangt de RvT een vergoeding van €62.544,-. Dit is 

niet nader gespecificeerd per lid.  

 

Registers 

In een paragraaf over Good Governance in het jaarverslag (p.30) vinden we dat de KRO 

nevenfuncties en financiële belangen inventariseert bij de medewerkers. Nevenfuncties van 

topfunctionarissen zijn volgens het jaarverslag openbaar via de website. Dat blijkt ook zo te 

zijn.  

 

Over het geschenkenregister meldt deze paragraaf in het jaarverslag dat dit een leeg 

register is omdat medewerkers geen geschenken mogen geven en ontvangen van meer dan 

€50,- 

 

Op de website van de KRO vinden we dus een overzicht van nevenfuncties. De -volgens het 

jaarverslag lege- geschenkenregisters ontbreken echter. Evenals de registers met financiële 

belangen en beleggingen in sectorgerelateerde ondernemingen.   
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NCRV 

 

  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4  √ √ 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 
Competenties leden 1.4.12 √ √ 

Profielschets 1.4.11 √ √ 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 
Maximale zittingsduur 1.4.15 √ √ 

Rooster van aftreden 1.4.16 √ √ 

Vergoeding openbaar 1.4.22 √ √ 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 √ √ 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 -- √ 
Bespreken eigen functioneren 1.4.8 -- √ 

Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 -- √ 

4. Registers    

Nevenfuncties  2.4.2 √ √ 

Financiële belangen  2.3.1 √ √ 

Beleggingen  2.3.4 √ √ 
Ontvangen geschenken  2.6.2 -- -- 

Gegeven geschenken  2.6.6 √ √ 

 

Bij de NCRV zijn het openbare jaarverslag en de openbare jaarrekening op de website te 

vinden.  

 

In het jaarverslag is een verslag van de RvT te vinden (p. 5). Daar zien de punten van 

verantwoording over de vergaderingen terug. Daarnaast wordt daarin verwezen naar de 

website voor competenties van de leden en de profielschets die daar inderdaad te vinden 

zijn. Evenals een overzicht van de leden met benoemingsdatum en Maximale zittingsduur.  

 

Ook de overige punten van verantwoording over de organisatie van de RvT zijn daar te 

vinden. Als een van de weinigen beschrijft de NCRV de specifieke deskundigheid van de 

leden op de website (competenties). Deze RvT bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, 

een lid belast met controlling en 6 overige leden.  

 

In de openbare jaarrekening vinden we de bezoldiging van de RvT (p. 20). De leden 

ontvangen vacatiegeld met een totaalvergoeding van €69.000,-. Dit is minder dan in 2011 

(€113.000,-). Per lid is het vacatiegeld als volgt verdeeld. De voorzitter ontvangt €15.000, 

de vice-voorzitter €6.821,- , het lid belast met controlling €9.692,- en de overige leden 

ontvangen €5.687,-.  

 

Registers 

De NCRV biedt bijna alle registers op de website aan. Alleen het register van ontvangen 

geschenken boven de €50,- ontbreekt. 
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EO 

 

  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4  √ √ 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 

Competenties leden 1.4.12 -- -- 

Profielschets 1.4.11 √ √ 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 

Maximale zittingsduur 1.4.15 √ √ 
Rooster van aftreden 1.4.16 √ √ 

Vergoeding openbaar 1.4.22 √ √ 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 √ √ 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 √ √ 

Bespreken eigen functioneren 1.4.8 √ √ 
Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 √ √ 

4. Registers    

Nevenfuncties  2.4.2 √ √ 
Financiële belangen  2.3.1 √ √ 

Beleggingen  2.3.4 √ √ 

Ontvangen geschenken  2.6.2 -- √ 
Gegeven geschenken  2.6.6 √ √ 
 

Bij de EO is de jaarrekening een onderdeel van het openbare jaarverslag dat te vinden is op 

de website. In het jaarverslag en de jaarrekening is een overzicht van de leden te vinden 

evenals hun vergoeding (p.46) en alle punten van verantwoording over de vergaderingen 

(p.24).  

 

Deze RvT bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en vier overige leden. 

Zij ontvangen allen vacatiegeld. Gezamenlijk bedraagt de vergoeding €30.000,-. Hiervan 

gaat €6.000,- naar de voorzitter. De overige vier leden, de vicevoorzitter en de secretaris 

ontvangen ieder €4.000,-. 

 

Op de website vinden we de verantwoording over de organisatie van de RvT. Daar is te 

vinden wat de taken zijn en wie de leden zijn. Ook is daar een rooster van aftreden en een 

profielschets te vinden. Alleen de competenties van de leden troffen we niet aan. 

 

Registers 

De EO heeft alle registers online staan, ook als er geen meldingen zijn (financiële belangen 

en beleggingen).  
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Omroep MAX 

 

  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4  √ √ 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 

Competenties leden 1.4.12 -- -- 

Profielschets 1.4.11 -- -- 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 

Maximale zittingsduur 1.4.15 √ √ 

Rooster van aftreden 1.4.16 -- √ 

Vergoeding openbaar 1.4.22 √ -- 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 √ √ 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 -- -- 

Bespreken eigen functioneren 1.4.8 √ √ 

Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 √ √ 
4. Registers    

Nevenfuncties  2.4.2 √ √ 

Financiële belangen  2.3.1 -- -- 

Beleggingen  2.3.4 -- -- 

Ontvangen geschenken  2.6.2 -- -- 

Gegeven geschenken  2.6.6 -- -- 

 

Op de website van Omroep MAX is te vinden wat de functie is van de RvT, zien we de leden 

met naam en functie en is te vinden wat de datum van aantreden is en de maximale 

zittingsduur. Dit is te zien als een rooster van aftreden. Een overzicht van competenties en 

een profielschets hebben we niet aangetroffen.  

 

In het jaarverslag vinden we een verslag van de RvT (p.5). Daarin wordt nogmaals vermeld 

dat de RvT bestaat uit een voorzitter en twee leden. Verder is daarin te vinden dat de RvT 

in 2012 vier keer vergaderd heeft. Tijdens één van de vergaderingen hebben een 

zelfevaluatie en evaluatie van de directie plaatsgevonden. Daarbij wordt ook genoemd wat 

de consequenties van deze evaluatie waren. Het is echter onduidelijk of er vergaderd is 

buiten aanwezigheid van het bestuur.  

 

(…) 

 

Registers 

Op de website van Omroep MAX is alleen een overzicht van nevenfuncties van 

topfunctionarissen te vinden. De registers met financiële belangen en beleggingen in 

sectorgerelateerde ondernemingen ontbreken evenals de registers met gegeven en 

ontvangen geschenken.   

 

Reactie Omroep MAX 

Omroep MAX laat in een reactie op het bovenstaande weten dat een aantal onderwerpen na 

de peildatum van 7 november 2013 op de website is geplaatst. Een websitebezoek op 24 

februari 2014 wijst uit dat de profielschets van de RvT, de geschenkenregisters en het 

register met beleggingen in sectorgerelateerde ondernemingen daar te vinden zijn.   
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 VPRO  
 

  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4  √ √ 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 

Competenties leden 1.4.12 -- -- 

Profielschets 1.4.11 √ √ 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 
Maximale zittingsduur 1.4.15 √ √ 

Rooster van aftreden 1.4.16 -- √ 

Vergoeding openbaar 1.4.22 -- -- 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 √ √ 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 -- √ 
Bespreken eigen functioneren 1.4.8 -- √ 

Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 -- √ 

4. Registers    

Nevenfuncties  2.4.2 -- √ 

Financiële belangen  2.3.1 -- -- 

Beleggingen  2.3.4 -- -- 

Ontvangen geschenken  2.6.2 -- -- 

Gegeven geschenken  2.6.6 -- -- 

 

Op de website van de VPRO zien we een kopje ‘Raad van Toezicht’. Daaronder vinden we de 

profielschets, de namen van de leden, hun nevenfuncties, de zittingsduur en de 

benoemingsdatum. Deze laatste combinatie is te zien als een rooster van aftreden. Slechts 

een overzicht van de competenties van de leden ontbreekt.  

 

In het jaarverslag is een verslag van de RvT te vinden (p. 57). Daarin wordt vermeld wat de 

samenstelling van de RvT is (voorzitter en vier leden), hoe vaak deze in 2012 vergaderd 

heeft (zeven keer) en wat er op de agenda stond. Daarnaast wordt vermeld dat er 

vergaderd is buiten aanwezigheid van het bestuur en dat het eigen functioneren en het 

functioneren van het bestuur geëvalueerd zijn. Ook wordt daarbij vermeld wat de 

consequenties van deze evaluatie waren. De toezichthoudende functie van de RvT blijkt 

duidelijk uit het verslag  

 

In de openbare jaarrekening zien we dat de voorzitter en de leden ieder €135,- per 

bijgewoonde vergadering ontvangen (p. 76). (…) 

 

Registers 

Op de website van de VPRO vinden we een overzicht van nevenfuncties van bestuur en 

toezichthouders. De registers met financiële belangen en beleggingen in sectorgerelateerde 

ondernemingen ontbreken. Evenals de registers met gegeven en ontvangen geschenken.  
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PowNed 

 

  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4  -- -- 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 

Competenties leden 1.4.12 -- -- 

Profielschets 1.4.11 -- -- 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 

Maximale zittingsduur 1.4.15 -- -- 

Rooster van aftreden 1.4.16 -- -- 

Vergoeding openbaar 1.4.22 √ √ 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 -- -- 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 -- -- 

Bespreken eigen functioneren 1.4.8 -- -- 

Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 -- -- 

4. Registers    

Nevenfuncties  2.4.2 √ √ 

Financiële belangen  2.3.1 -- -- 

Beleggingen  2.3.4 -- -- 

Ontvangen geschenken  2.6.2 -- -- 

Gegeven geschenken  2.6.6 -- -- 

 

PowNed maakt een jaarverslag openbaar via de website. Daarin treffen we relatief weinig 

verantwoording door of over de RvT aan (PowNed noemt de RvT de ‘Raad van Advies’). We 

treffen geen verslag van de RvT aan in de jaarstukken. 

  

In het jaarverslag vinden we dat de RvT bestaat uit een voorzitter en drie leden (p.16). 

Verder wordt daarin melding gemaakt van twee nieuwe leden (p.10). 

 

In de openbare jaarrekening is te vinden dat de RvT in 2012 een totale vergoeding van 

€30.500,- heeft ontvangen (p.23).  

 

Op de website is een overzicht van de namen van de leden van de RvT te vinden met hun 

nevenfuncties. Verdere verantwoording door de RvT treffen we niet aan.  

 

Registers 

Op de website van PowNed is het register met nevenfuncties van de topfunctionarissen te 

vinden. De registers met financiële belangen en beleggingen in sectorgerelateerde 

ondernemingen ontbreken. Evenals de registers met gegeven en ontvangen geschenken. 
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WNL  

 

  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4  -- -- 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 

Competenties leden 1.4.12 -- -- 

Profielschets 1.4.11 -- -- 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 

Maximale zittingsduur 1.4.15 √ √ 
Rooster van aftreden 1.4.16 -- -- 

Vergoeding openbaar 1.4.22 -- -- 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 -- -- 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 -- -- 

Bespreken eigen functioneren 1.4.8 -- -- 

Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 -- -- 

4. Registers    

Nevenfuncties  2.4.2 √ √ 

Financiële belangen  2.3.1 -- -- 

Beleggingen  2.3.4 -- -- 

Ontvangen geschenken  2.6.2 -- -- 

Gegeven geschenken  2.6.6 -- -- 

 

Op de website van WNL vinden we de functies van de RvT en de namen van de drie leden 

met een overzicht van hun nevenfuncties. WNL vermeldt daarbij dat één lid tot voor kort lid 

van de raad van bestuur was. Zij benoemen dat zij zich realiseren dat dit niet strookt met 

de gedragscode en dat ze eenmalig een gemotiveerde uitzondering willen maken2.  

 

Van WNL hebben we evenals vorig jaar geen openbaar3 jaarverslag gevonden.  

Wel hebben we de niet openbare jaarstukken ingezien. In de niet openbare jaarrekening is 

te vinden (…) 

 

Registers 

WNL maakt de nevenfuncties van de toezichthouders via de website openbaar. De registers 

met financiële belangen en beleggingen in sectorgerelateerde ondernemingen ontbreken. 

Evenals de registers met gegeven en ontvangen geschenken.  

 

De nevenfuncties van het bestuur zijn overigens niet op de website te vinden.  

 

                                                        
2 “Fons van Westerloo is in de periode van de afgelopen 3 jaar bestuurslid van onze vereniging geweest. Wij realiseren ons dat zijn 
benoeming als voorzitter van de raad van toezicht dan ook niet strookt met artikel 1.4.17 van de Gedragscode maar wilde voor hem 
eenmalig een uitzondering op deze regel maken. De heer Van Westerloo is vanwege zijn expertise en ervaring voor onze vereniging - en 
met name in de komende periode waarin wij een erkenning zullen moeten bemachtigen -, van essentieel belang.” 
3 Onder ‘openbaar’ verstaat de gedragscode in ieder geval openbaarheid via internet.  
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3.2  Taakomroepen 

NOS 

 

  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4  √ √ 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 

Competenties leden 1.4.12 -- -- 

Profielschets 1.4.11 -- -- 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 

Maximale zittingsduur 1.4.15 -- -- 

Rooster van aftreden 1.4.16 -- -- 

Vergoeding openbaar 1.4.22 √ √ 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 -- √ 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 -- -- 

Bespreken eigen functioneren 1.4.8 -- √ 
Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 -- √ 

4. Registers    

Nevenfuncties  2.4.2 √ √ 

Financiële belangen  2.3.1 -- -- 

Beleggingen  2.3.4 -- -- 

Ontvangen geschenken  2.6.2 -- -- 

Gegeven geschenken  2.6.6 -- -- 

 

Van de NOS zijn het jaarverslag en de jaarrekening beide volledig op de website te vinden.  

 

Op de website van de NOS treffen we onder het kopje ‘Raad van Toezicht’ een overzicht van 

de leden met naam, foto, functienaam en nevenfuncties. We treffen op deze plek geen 

profielschets, rooster van aftreden, Maximale zittingsduur of competenties aan.  

Over de profielschets vermeldt de NOS in het jaarverslag dat deze bestaat, daar is echter 

geen vindplaats bij vermeld (p.11). Verder zien we in het jaarverslag dat de NOS 

voornemens is om bij herbenoeming van de huidige leden een rooster van aftreden op te 

stellen (p.12).  

 

Over de vergaderingen lezen we in het jaarverslag dat de RvT in 2012 zes keer vergaderd 

heeft. Daarnaast is vermeld dat de evaluatie van het eigen functioneren en het functioneren 

van het bestuur verplaatst is naar het voorjaar van 2013. Het is niet duidelijk of de RvT 

minimaal een keer vergaderd heeft zonder aanwezigheid van het bestuur.  

 

In de openbare jaarrekening vinden we de hoogte van de bezoldiging van de RvT (p.30). De 

voorzitter ontvangt €15.000,- vacatiegeld. De vicevoorzitter en de vier leden ieder 

€10.000,-. De bezoldiging van de RvT van de NOS wordt vastgesteld door de minister van 

OCW. 

 

Registers 

Het register met nevenfuncties van topfunctionarissen is op de website van de NOS te 

vinden. De registers met ontvangen en gegeven geschenken, financiële belangen en 

beleggingen in sectorgerelateerde ondernemingen liggen volgens de website ter inzage bij 

de NOS. 
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NTR 

 

  2011 2012 

1. Verslag RvT 3.4.4  √ √ 

2. Organisatie    

Namen leden 3.4.2.d √ √ 

Competenties leden 1.4.12 -- √ 
Profielschets 1.4.11 -- √ 

Functie(s) RvT 1.4.2 √ √ 

Maximale zittingsduur 1.4.15 √ √ 
Rooster van aftreden 1.4.16 -- √ 

Vergoeding openbaar 1.4.22 √ √ 

3. Vergaderingen    

Frequentie 1.4.9 √ √ 

Jaarlijks vergaderen zonder bestuur 1.4.8 -- -- 

Bespreken eigen functioneren 1.4.8 -- √ 
Bespreken functioneren bestuur 1.4.8 -- √ 

4. Registers    

Nevenfuncties  2.4.2 √ √ 

Financiële belangen  2.3.1 -- -- 

Beleggingen  2.3.4 -- -- 

Ontvangen geschenken  2.6.2 -- -- 

Gegeven geschenken  2.6.6 -- -- 

 

Op de website van de NTR zijn de taken en de samenstelling van de RvT te vinden alsmede 

een overzicht van competenties en nevenfuncties van de leden. Ook is daar een rooster van 

aftreden en de profielschets te vinden.  

 

In het jaarverslag is te zien dat de RvT in 2012 vijf keer vergaderd heeft. In één van de 

vergaderingen is het eigen functioneren en dat van het bestuur geëvalueerd. Het is niet 

duidelijk of de RvT minimaal eenmaal vergaderd heeft buiten aanwezigheid van het bestuur.  

 

In de openbare jaarrekening van de NTR is de samenstelling en de honorering van de raad 

van toezicht te vinden. De RvT bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en vijf algemene 

leden. De bezoldiging van de RvT van de NTR wordt vastgesteld door de minister van OCW. 

Hun gezamenlijke honorarium bedraagt €92.000,-. Hiervan gaat €15.000,- naar de 

voorzitter, de overige leden ontvangen ieder €13.000,-. 

 

Registers 

Op de website van de NTR treffen we alleen het register met nevenfuncties van 

topfunctionarissen aan. In het jaarverslag staat vermeld dat de andere registers 

(geschenken, financiële belangen en beleggingen) ter inzage bij het Bestuurs- en 

directiesecretariaat liggen (p.3). Daarbij wordt vermeld dat er een heel klein aantal 

meldingen in de registers te vinden is.  

 

In het jaarverslag is te vinden dat gesprekken met CIPO hebben plaatsgevonden over het 

register met beleggingen van topfunctionarissen in sectorgerelateerde ondernemingen. NTR 

is van mening dat topfunctionarissen en omroep daar geen volledig inzicht in kunnen 

hebben.  
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4.  Vergoedingen nader bekeken 
 

Van alle Raden van Toezicht is de vergoeding bekend die zij in totaal ontvangen. Deze 

worden in onderstaande tabel weergegeven. In de tabel zijn de omroepen geordend naar 

hoogte van de gemiddeld ontvangen vergoeding per lid, inclusief de voorzitter. Daarbij zien 

we dat de AVRO de hoogste vergoeding uitkeert per lid van de RvT en de VPRO de laagste.  

 

Daarnaast is in de tabel te zien wat de hoogte is van de vergoedingen die de voorzitters 

ontvangen- voor zover deze gegevens in 2012 openbaar gemaakt zijn.  

 
 
Tabel 4.1: afgeronde vergoeding RvT in euro, gesorteerd op gemiddelde vergoeding 

Omroep Totale 
vergoeding 

Aantal 
leden 

Gemiddeld per lid 
incl. voorzitter 

Voorzitter 

     

AVRO (…) 5 (…) onbekend 

VARA 107.590 7 15.370 onbekend 

NTR 92.000 7 13.143 15.0004 

TROS (…) 5 (…) onbekend 

NOS 65.000 6 10.833 15.0004 

KRO 62.544 8 7.818 onbekend 

NCRV 69.000 9 7.667 15.000 

PowNed 30.500 4 7.625 onbekend 

Omroep MAX (…) 3 (…) onbekend 

WNL (…) 3 (…) onbekend 

BNN 25.000 4 6.250 onbekend 

EO  30.000 7 4.286 6.000 

VPRO (…) 5 (…) onbekend 
 

                                                        
4 NB: de bezoldiging van de RvT van de NOS en de NTR wordt vastgesteld door de minister van OCW. 
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5.  Vindplaatsen 
 

In dit hoofdstuk zijn over vier pagina’s verdeeld, tabellen te vinden waarin te zien is op 

welke plaatsen verantwoording wordt afgelegd door de media-instellingen.  

Ook deze tabellen zijn onderverdeeld in: 

 

1. Verslag. 

2. Organisatie. 

3. Vergaderingen. 

4. Registers. 

 

In de tabellen zijn de volgende afkortingen en tekens te vinden. 

 

JV   = openbaar jaarverslag incl. openbare jaarrekening (openbaar via internet). 

 

JRnpo  = niet openbare (deel) jaarrekening in bezit van de NPO. 

 

W   = website. 

 

--   = niet aangetroffen. 

 

5.1 Verslag  

In onderstaande tabel is te zien op welke plekken wij verantwoording door of over de RvT 

aantroffen. 

 
Tabel 5.1: verslag RvT in jaarstukken 

artikel  3.4.4 

    

Verenigingen   

AVRO JV 

TROS JV 

BNN JV 

VARA JV 

NCRV JV 

KRO JV 

EO  JV 

Omroep MAX JV 

VPRO JV 

PowNed -- 

WNL -- 

   

Taakomroepen  

NOS JV 

NTR JV 
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5.2 Organisatie 

 

In onderstaande tabel is te zien op welke plekken wij verantwoording over de organisatie 

van de RvT aantroffen.  

 
Tabel 5.2: organisatie 

  namen competen-
ties 

profielschets functies zittingsduur rooster vergoeding 
openbaar 

artikel 3.4.2.d 1.4.12 1.4.11 1.4.2 1.4.15 1.4.16 1.4.22 

                

Verenigingen               

AVRO JV -- W JV W W JRnpo 

TROS JV -- -- JV -- -- JRnpo 

BNN JV -- W JV W W JV 

VARA JV -- W JV W -- JV 

NCRV JV W W JV W W JV 

KRO JV -- W JV W W JV 

EO  JV -- W JV W W JV 

Omroep MAX JV -- -- JV W W JRnpo 

VPRO W -- -- W W W JRnpo 

PowNed JV -- -- JV -- -- JV 

WNL W -- -- W W -- JRnpo 

         

Taakomroepen        

NOS W -- -- JV -- -- JV 

NTR W W W JV W W JV 

 

 

5.3 Vergaderingen 

 

In tabel 3 is te zien waar wij verantwoording over de vergaderingen van de RvT vonden.  

 
Tabel 5.3: vergaderingen 

  vergader-
frequentie 

vergaderen 
zonder 
bestuur 

bespreken 
eigen 
functioneren 

bespreken 
functioneren 
bestuur 

artikel  1.4.9 1.4.8 1.4.8 1.4.8 

          

Verenigingen         

AVRO JV JV JV JV 

TROS JV JV JV JV 

BNN JV JV JV JV 

VARA -- -- -- -- 

NCRV JV JV JV JV 

KRO JV -- JV JV 

EO  JV JV JV JV 

Omroep MAX JV -- JV JV 

VPRO JV JV JV JV 

PowNed -- -- -- -- 

WNL -- -- -- -- 

     

Taakomroepen     

NOS JV -- JV JV 

NTR JV -- JV JV 
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5.4 Registers 

In onderstaande tabel is te zien welke registers wij op de websites van de omroepen 

aantroffen. De websites zijn bezocht op 7 november 2013. 

 

 

In de tabellen zijn de volgende afkortingen en tekens te vinden. 

 

JV   = openbaar jaarverslag incl. openbare jaarrekening (openbaar via internet). 

 

JRnpo  = niet openbare (deel) jaarrekening in bezit van de NPO. 

 

W   = website. 

 

--   = niet aangetroffen. 

 

 
Tabel 5.4: registers 

  nevenfuncties financiële 
belangen 

register 
beleggingen  

ontvangen 
geschenken 

gegeven 
geschenken 

artikel  2.4.2 2.3.1 2.3.4 2.6.2 2.6.6 

           

Verenigingen           

AVRO W -- -- -- -- 

TROS -- -- -- -- -- 

BNN W  -- -- W  W  

VARA W  W  -- -- W  

NCRV W W  W  -- W  

KRO W  -- -- -- -- 

EO  W W  W  W  W  

Omroep MAX W -- -- -- -- 

VPRO W -- -- -- -- 

PowNed W -- -- -- -- 

WNL W  -- -- -- -- 

       

Taakomroepen      

NOS W -- -- -- -- 

NTR W -- -- -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact           
Commissie Integriteit Publieke Omroep 

 

035 - 677 2767 

Postbus 26444, 1202 JJ Hilversum 

Bart de Graaffweg 2, 1217 ZL Hilversum 

www.npointegriteit.nl 

 


