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Voorwoord
GEACHTE LEZER,
Na de ingrijpende hervormingen van het bestel in 2013, waarbij onder meer de drie
fusie- en samenwerkingsomroepen tot stand kwamen, heeft CIPO in 2014 op de
negen aanvragers van een (voorlopige) erkenning voor de periode 2016-2020 een
governancetoets uitgevoerd. In dat kader keken we opnieuw naar de scheiding tussen bestuur en toezicht, een hoeksteen van good governance. Die scheiding wordt
niet alleen gerealiseerd door het vormgeven van intern toezicht in een apart orgaan,
de raad van toezicht (rvt), maar ook door een zorgvuldige benoemingsprocedure
voor de rvt. Na doorlichting van de statuten adviseerde CIPO maar liefst drie mediainstellingen om de benoemingsprocedures in de statuten te wijzigen. CIPO vindt het
niet acceptabel als het bestuur zitting heeft in de benoemingscommissie voor de rvt.
Ook een recht van het bestuur om rvt-leden voor te dragen kan al afbreuk doen aan
de onafhankelijkheid van het interne toezicht. Elders in dit jaarverslag gaan we dieper
in op de uitkomst van de toetsen.
Onze adviezen zijn overgenomen. Sommige media-instellingen hadden al eerder contact met CIPO gezocht en ons gevraagd om concept-statuten te toetsen op conformiteit met de Gedragscode goed bestuur en integriteit 2012. Die proactieve houding
beveelt CIPO van harte aan. Zo worden tijdrovende procedures van statutenwijziging
achteraf voorkomen.
Alle aanvragen voor de periode 2016-2020 zijn inmiddels door het ministerie van
OCW gehonoreerd, maar voor de houders van een nieuwe erkenning is het daarmee
niet klaar. Er gaat per 2016 immers het nodige veranderen. Het bestel wordt opener
voor externe producenten en de druk om doelmatiger te werken wordt opgevoerd.
Daarvoor zijn meer dan ooit soliditeit in bestuur en effectiviteit van het interne
toezicht nodig. Daarbij hoort ook dat omroepen hun verantwoordelijkheid nemen
om alle aspecten van de code te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering, inclusief
openbare verantwoording.
Johan Remkes – Voorzitter Commissie Integriteit Publieke Omroep

Dit is CIPO
De commissie is door de raad van bestuur van de NPO ingesteld om de landelijke
publieke media-instellingen, en de NPO zelf, te ondersteunen bij de naleving van
de Mediawettelijk voorgeschreven Gedragscode goed bestuur en integriteit. CIPO
bestaat per 1 januari 2014 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. Bij misstanden is de commissie
extern meldpunt. In dit boekje doen we verslag van onze activiteiten in 2014.
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GOVERNANCETOETS AANVRAGERS ERKENNINGEN 2016-2020

Klaar voor een nieuwe periode?
Omroepverenigingen moeten elke vijf jaar bij het Ministerie van OCW een aanvraag
indienen voor, zo staat in de Mediawet, het verkrijgen van een (voorlopige) erkenning
voor de verzorging van media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst. Bij
zijn besluitvorming betrekt OCW adviezen van onder meer de NPO. Net als vijf jaar
geleden, heeft de raad van bestuur van de NPO CIPO verzocht de aanvragers door te
lichten op het punt van bestuur en toezicht. Zo’n ‘governancetoets’ voor de erkenningsperiode 2016-2020 hebben we in 2014 uitgevoerd op negen organisaties:
-	de fusie- of samenwerkingsomroepen KRO-NCRV, BNN-VARA, AVROTROS, alsmede op de EO, VPRO en Omroep MAX (alle t.b.v. een erkenning);
- PowNed en WNL (t.b.v. een nieuwe voorlopige erkenning) en
- Vereniging Investeer in Human (t.b.v. een voorlopige erkenning).
Werkwijze
Bij elke omroep heeft CIPO vier aspecten onderzocht:
1.	of statutair wordt voldaan aan het vereiste van een heldere scheiding tussen
bestuur en toezicht;
2.	of reeds bestaande zittingsduur van interne toezichthouders een (potentieel)
risico vormen voor de kwaliteit van bestuur en toezicht;
3.	of nevenfuncties van de bestuurders en toezichthouders in ieder geval via de
website van de instelling openbaar zijn;
4.	of de statuten in het licht van de Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep 2012 (andere) bijzonderheden bevatten.
Bij de analyse van de statuten zijn mevrouw mr. I.H.J.M. Vollenbrock, kandidaatnotaris bij Houthoff Buruma, en mevrouw mr. M. Bijkerk, notaris-partner bij hetzelfde
kantoor betrokken.

44

CIPO heeft niet alleen tot taak om vast te stellen in hoeverre de code wordt nageleefd. Nadrukkelijk is ook het bevorderen van naleving ons werk. Met het oog op die
bevorderingstaak, en ten behoeve van de zorgvuldigheid, hebben we alle organisaties
schriftelijk op de hoogte gebracht van onze voorlopige bevindingen. Ook hebben we
daarover met een aantal organisaties gesproken. Dat gaf ze de gelegenheid om zaken
nog aan te passen of, zoals bij een statutenwijziging, de procedure daarvoor in gang
te zetten. Pas daarna heeft CIPO gerapporteerd aan de NPO, die onze bevindingen bij
zijn advies aan OCW voegde.
Resultaten
Het was goed om te zien dat bijna alle door CIPO voorgestelde aanpassingen vlot
werden gerealiseerd. Voor het overige werd de verzekering gegeven ze op redelijke
termijn door te voeren. Bij een aantal omroepen leek de nieuwe weging door het ministerie van OCW bij te dragen aan het gevoel van urgentie ten aanzien van de door
ons voorgestelde wijzigingen. Zo’n periodieke check houdt iedereen scherp.
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Samenvatting resultaten governancetoets
Scheiding bestuur/
Omroepen 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 Mediawet) 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 samenwerkingsomroepen ‘door te tellen’. De betrokken omroepen voerden overwegingen van
continuïteit en van behoud van kwaliteit aan om vooralsnog af te wijken van ons dringende 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 samenwerkingsomroep formeel een nieuwe juridische entiteit is, doet aan genoemd belang van
doortellen niet af. Bovendien hoort het beperken van de zittingsduur van toezichthouders inmiddels tot algemeen aanvaarde normen van good governance.
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Meer activiteiten in 2014
1.	In contact over de kwaliteit
van bestuur en toezicht
Voordat CIPO haar onderzoek in het kader van de governancetoetsen afsloot (zie
hiervoor), hebben we in mei, samen met het Commissariaat voor de Media (CvdM)
en de NPO, een bijeenkomst georganiseerd voor directeuren en voorzitters van de
raden van toezicht van de spelers die per 2016 waarschijnlijk deel van het bestel
zouden uitmaken.
Door de samenwerking met het CvdM stonden onderwerpen op het programma
die gerekend kunnen worden tot good governance in brede zin. Primair de wijze
waarop bestuur en intern toezicht in de organisaties zijn vormgegeven en -voor zover
nog niet gerealiseerd- idealiter zouden moeten functioneren. Maar ook de manier
waarop beheersprocessen en de financiële en administratieve organisatie zijn ingericht. Op laatstgenoemde zaken ziet alleen het CvdM toe.
Doel was met elkaar te werken aan versterking van bestuur, intern toezicht en de AO/
IB-processen. De hoofdstructuur en verdere organisatie van media-instellingen zijn
immers niet alleen van betekenis bij het verkrijgen van een erkenning. Op de langere
termijn zijn ze van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de omroeporganisaties, en daarmee voor de mediaproducties die ze vervaardigen.
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CIPO en het CvdM hebben elk een deel van de bijeenkomst verzorgd. Ook prof. dr.
mr. G.D. (Goos) Minderman, hoogleraar public governance aan de Vrije Universiteit,
leverde een bijdrage. Hij was tevens dagvoorzitter. De genodigden discussieerden in
kleine groepen, samen met de leden van het Commissariaat en CIPO, over een aantal
stellingen en dilemma’s inzake goed bestuur en toezicht.
Opvallend was dat nogal wat deelnemers ons achteraf lieten weten blij te zijn met
de gelegenheid onderling informatie te kunnen uitwisselen. Waarmee ook het nut
is aangetoond van de zogenoemde Toezichthoudersmiddag, die CIPO in beginsel
jaarlijks organiseert.

2.	Verzoek toetsing mogelijke
belangenverstrengeling
Een media-instelling vroeg CIPO vooraf te toetsen of de aanstelling van iemand als
productiemedewerker strijd zou opleveren met de Gedragscode. De sollicitant had
namelijk een bestuurlijke functie in een stichting (hierna: derde-stichting) die, samen
met andere organisaties, de achterban van de media-instelling vormen.
We bekeken de statuten van zowel media-instelling als de derde-stichting om de
onderlinge verhouding in kaart te brengen. Daaruit kwam naar voren dat de derdestichting het recht heeft om voordrachten te doen voor leden van de raad van toezicht van de media-instelling. Via de bestuurlijke functie zou betrokkene dus een rol
hebben bij de vorming van het interne toezicht, en daarmee ook van het toezicht op
de betrokkene zelf. CIPO vond dat dat afbreuk zou kunnen doen aan de onafhankelijkheid van de interne toezichthouder(s). Paragraaf 2.2 van de code verlangt namelijk
dat het handelen van toezichthouders, directieleden en overige medewerker niet
wordt beïnvloed door oneigenlijke belangen en dat zelfs de schijn daarvan wordt
vermeden.
Daarnaast bleek dat de sollicitant namens de derde-stichting zitting had in een
programma-adviesraad. De adviezen daarvan moesten door het bestuur van de
media-instelling worden betrokken bij het omroepbeleid. Bij indiensttreding als
productiemedewerker zou de sollicitant derhalve in zijn hoedanigheid van bestuurder
van de derde-stichting ook de door betrokkene zelf gemaakte programma’s moeten
toetsen en daarover via de derde-stichting aan het omroepbestuur moeten adviseren. Als de bestuurder van de derde-stichting een dienstverband zou hebben bij de
media-instelling, zou naar ons oordeel de bestuursfunctie bij de derde-stichting een
nevenfunctie in de zin van de code zijn en bovendien een die strijdig zou zijn met het
belang van omroep.
CIPO adviseerde dan ook ervoor te zorgen dat de sollicitant zijn betrokkenheid bij de
derde-stichting zou opgeven voorafgaand aan indiensttreding. Dat advies is overgenomen.
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3.	Nieuwe editie monitor
verantwoording intern toezicht
Het belang van goed intern toezicht kan niet voldoende worden benadrukt. Ingrijpen
door de rvt vormt immers de eerste remedie bij problemen in de bestuurslaag. De
rvt is er zeker ook om het bestuur te adviseren en te inspireren, zodat grote problemen idealiter worden voorkomen, dan wel voortvarend worden aangepakt. Dit geldt
vanzelfsprekend voor het toezicht bij de media-instellingen die, na de verwachte
inwerkingtreding van de Mediawet per 2016, te maken zullen krijgen met nieuwe
verhoudingen doordat het bestel opener wordt voor externe producenten en omdat
de druk om doelmatiger te werken zal toenemen.
Kwalitatief goed intern toezicht is ook noodzakelijk bij een bijzonder proces in het
leven van een omroep, namelijk de opheffing ervan. Op 31 december 2015 loopt de
zendtijd af van alle ‘2.42-omroepen’; de kerkgenootschappen en genootschappen
op geestelijke grondslag. Het gaat om de stichtingen BOS, HUMAN, Joodse Omroep,
OHM, SZM, VKZ en de RKK. Human zal overigens aansluitend als vereniging terugkeren. Uittreden is complex, vanwege de vele materiële en immateriële aspecten.
Bovendien moeten de organisaties tot en met de laatste dag volgens de regels van de
kunst functioneren. Dat vraagt veel van alle betrokkenen.
CIPO monitort al een aantal jaren de verantwoording van de interne toezichthouders
van de landelijke media-instellingen. In 2014 onderzochten we in het bijzonder de
2.42-omroepen. Omdat we eerder het verslagjaar 2011 hadden onderzocht, konden
we de resultaten met elkaar vergelijken. We stelden vast dat de verantwoording over
2013 niet of nauwelijks beter is geworden ten opzichte van 2011. Bij drie instellingen
was zelfs een lichte achteruitgang te zien.
Inventarisatie van de jaarverslagen 2013, de jaarrekeningen 2013 en van de omroepwebsites toonde aan dat de flinke verbetering die we eerder bij de overige landelijke
media-instellingen zagen, bij deze groep is uitgebleven. Als er al sprake is van het
verstrekken van relevante informatie over het toezicht, dan is die vaak niet te vinden
op de website van de omroep, maar maakt deze deel uit van een niet-openbare jaarrekening.

CIPO stimuleert de openbare verantwoording
door de raden van toezicht van de landelijke
media-instellingen. Op npointegriteit.nl staat
een overzicht van alle onderwerpen in de
Gedragscode waarover de instellingen jaarlijks
op hun websites informatie zouden moeten
verstrekken. Bruikbaar als handige checklist!
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Deze stand van zaken is zorgwekkend. Het ontbreken van voldoende verantwoording
is een indicatie dat het interne toezicht te wensen overlaat. Een andere indicatie
daarvoor vormen de relatief talrijke interne conflicten die zich de afgelopen jaren bij
2.42-omroepen voordeden. CIPO roept de toezichthouders van deze media-instellingen op om hun verantwoordelijkheid te nemen, ook in het laatste jaar. Waar nodig
zal CIPO, samen met de NPO en het CvdM, een geordende uittreding bevorderen.

4.	Meningsverschillen in het bestuur
In het najaar werd CIPO op de hoogte gebracht van het vertrek van de voorzitter van
het bestuur van een van de 2.42-omroepen. In het bestuur waren grote verschillen
van mening ontstaan, onder meer over de vraag of er vanuit de achterban van de
omroep teveel invloed werd uitgeoefend op de inhoud van de programmering en
op de keuze van producenten. De Gedragscode verlangt dat medewerkers van een
omroep niet worden beïnvloed door oneigenlijke belangen, en dat zelfs de schijn
daarvan wordt vermeden. CIPO sprak met de omroep. Daaruit is niet naar voren gekomen dat sprake was van schending van de Gedragscode. Omdat de uitvoering van
de omroeptaken volledig is ingebed in een taakomroep, achtte CIPO verder ingrijpen
niet nodig.
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5.	Vergoedingen leden raden van toezicht
De onderzoeken van CIPO naar de verantwoording door raden van toezicht (zie
hierboven) hebben ook betrekking op de openbaarheid van de vergoedingen die de
leden van de rvt’s ontvangen. In 2014 ontving CIPO de vraag of de vergoedingen bij
de NTR, NOS en de NPO wel conform de Wet normering topinkomens (WNT) waren.
Het antwoord luidt dat alle vergoedingen passen binnen de normen van het overgangsrecht, dan wel reeds aan de uitgangnormen van de WNT voldoen.
Afwijkend van de andere landelijke omroeporganisaties, worden de vergoedingen
van deze drie op grond van de Mediawet vastgesteld door de minister van OCW. In
2013 werden blijkens openbare stukken de volgende vergoedingen verstrekt:
Vergoedingen rvt’s NPO en taakomroepen 2013
Organisatie

Aantal personen

Lid

Voorzitter

Totaal verstrekt

NPO

5

15.000

25.200

85.200

NTR

7

13.000 of 14.000

15.000

86.000

NOS

6

10.000

15.000

65.000

De WNT zoals van kracht per 01-01-13 (gebaseerd op 130% van het ministerssalaris)
bepaalt dat de leden en voorzitters van de hoogste toezichthoudende organen geen
bezoldiging ontvangen die per kalenderjaar meer bedraagt dan respectievelijk 5% en
7,5% van de voor de rechtspersoon geldende maximale bezoldiging. De maximale
bezoldiging in 2013 was:
beloning 		

€ 187.340

belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

€ 8.069

werkgeversdeel pensioenbijdrage

€ 33.190

totaal 		

€ 228.599

+

Op grond van dit maximum zou een rvt-lid maximaal € 11.430 en een rvt-voorzitter
€ 17.145 mogen ontvangen. Derhalve lag de bezoldiging van de gewone leden en de
voorzitter bij de NPO, naast de bezoldiging van de gewone leden bij de NTR, boven de
uitgangsnorm.
Echter, de overgangssystematiek van de WNT per 01-01-13 bepaalt dat de vóór
die datum overeengekomen bezoldiging van interne toezichthouders (en andere
topfunctionarissen) die hoger is dan de norm, gedurende vier jaren na introductie
van de wet ongemoeid wordt gelaten (dus tot en met 2016). Daarna wordt die bezoldiging tussen 2017 en 2020 afgebouwd tot de dan geldende jaarnorm binnen de
11

130%-systematiek. Overigens is de vergoeding van de rvt van NTR reeds per 01-01-14
aangepast aan de WNT-uitgangsnorm en gelden per 01-01-15 geheel nieuwe normen
(‘WNT-2’).

6.	Besluitvorming beloning presentatoren
Een media-instelling vroeg CIPO of de raad van toezicht inmiddels een formele rol
zou moeten hebben in het proces van besluitvorming over de beloning van presentatoren die vallen in de hoogste salariscategorie van het Beloningskader Presenatoren
Publieke Omroep (BPPO).
CIPO heeft er bij de NPO voor gepleit in het BPPO op te nemen dat een omroep de
aanvraag voor een honorarium in de hoogste salariscategorie (‘C+’) pas naar de raad
van bestuur van de NPO stuurt nadat de rvt van de aanvragende omroep dat honorarium heeft goedgekeurd. Niet alleen vanwege de omvang van de betrokken publieke
middelen, zelfs nu het bedrag boven categorie C uit verenigingsmiddelen wordt
bekostigd, maar ook vanwege de aard van de materie: over ‘topsalarissen’ bij de omroep bestaat veel discussie. Het verlenen van goedkeuring aan ‘majeure besluiten’ is
een van de taken van interne toezichthouders. Formeel is de door CIPO voorgestelde
rol voor de rvt echter nog niet in het BPPO opgenomen.
Niettemin betrekt een aantal media-instellingen de rvt al wel bij aanvragen voor ‘C+’.
Deze rol zou kunnen worden opgenomen in het overzicht van zaken waarvoor de
directie voorafgaande toestemming van de rvt nodig heeft. Zo’n overzicht kan deel
uitmaken van de statuten of worden opgenomen in een reglement.
In het BPPO is wel een andere rol voor de rvt beschreven, namelijk als een directeur
tevens werkzaam is als presentator. In dat geval stelt niet de directeur zijn eigen
honorarium vast, maar de rvt (zie par. 2.2 BPPO).
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7. Kort ander nieuws
Per 1 januari 2014 is mr. C.H.M. (Conny) van Altena door de raad van bestuur van de
NPO benoemd als lid van CIPO. Leden van CIPO worden benoemd voor een termijn
van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor een gelijke termijn. De
raad van toezicht van de NPO wordt op grond van de Gedragscode door de raad
van bestuur in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan (her)benoeming van een lid
van CIPO te adviseren. Mevrouw Van Altena is sinds 2003 Staatsraad bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State en zit de meervoudige Algemene Kamer
voor. Daarnaast is zij onder meer plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van
Beroep Stichting Code Geneesmiddelenreclame. Een overzicht van haar nevenactiviteiten, en die van de andere leden van CIPO, staat op npointegriteit.nl.
In augustus 2014 introduceerde de NPO het merk NPO als nieuwe gezamenlijke
naam voor alle netten en zenders. De Nederlandse Publieke Omroep bundelt daarmee het totale aanbod, waardoor het publiek de programma’s goed moet kunnen
vinden en herkennen. In aansluiting hierop heeft CIPO de naam van haar website
veranderd in npointegriteit.nl. Op onze site vindt u, naast dit jaarverslag, meer informatie over CIPO, de meeste van de door ons uitgevoerde onderzoeken en adviezen
en natuurlijk de Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep.
De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag liet CIPO weten de inhoud van onze website npointegriteit.nl periodiek te gaan opslaan en voor langere tijd te bewaren. De
KB is wettelijk verantwoordelijk voor het bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al dan niet elektronisch. In dat kader bewaart zij voor toekomstig onderzoek
ook een selectie van de Nederlandse websites die als verzameling een representatief
beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op internet.
CIPO heeft de KB desgevraagd laten weten hiertegen geen bezwaar te hebben.
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Financiële verantwoording 2014
De eerder ingezette bezuinigingen op de publieke omroep werkten ook in 2014 door.
Ons budget kromp met 6,5%. De kosten onder ‘Vacatiegelden’ zijn in 2014 gedaald,
mede als gevolg van het feit dat CIPO sinds 1 januari 2014 niet langer bestaat uit vier,
maar uit drie leden. Ook de ‘Overige algemene kosten’ daalden. Vorig jaar was sprake
van incidentele wervingskosten. CIPO sloot het verslagjaar af met een overschot van
€ 4.084. Dat is aan NPO teruggegeven. De financiële administratie van CIPO is onderdeel van de administratieve organisatie van NPO.
Begroting 2014

2014

2013

Baten
Financiering uit budget OCW via RvB NPO

174.700

174.700

187.200

Totale baten

174.700

174.700

187.200

93.200
800
5.000
2.200
2.600
6.000
32.500
30.900
1.500

92.368
2.190
5.000
2.200
2.462
3.203
27.949
34.441
803

87.140
58
5.000
2.200
2.462
4.949
24.260
42.601
5.124

Lasten
Arbeidskosten
Bedrijfsregelingen
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Kantoorkosten
Drukwerk
Advieskosten
Vacatiegelden
Overige algemene kosten
Totale lasten

173.794

Saldo

4.084

13.406

Bijeenkomsten
In 2014 kwam de commissie zes maal bijeen voor een reguliere vergadering. Mede
in verband met de advisering over de aanvragen voor een (voorlopige) erkenning,
vonden tevens drie extra bestuurlijke bijeenkomsten plaats. Daarbij waren ook het
Commissariaat voor de Media (CvdM) en de raad van bestuur van NPO aanwezig.
Meldingen vermoedens van misstanden
In het verslagjaar is het (voor)onderzoek naar een melding uit 2013 voortgezet en
afgerond. Van verdere actie door CIPO is afgezien omdat inmiddels het CvdM met
betrekking tot hetzelfde feitencomplex tegen de betrokken media-instelling bestuursrechtelijk handhavend optrad in het kader van zijn toezicht op handhaving van de
Mediawet. CIPO en het CvdM hebben in deze zaak gehandeld conform hun samenwerkingsovereenkomst.
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