Financiële verantwoording CIPO 2016

Begroting 2016
Baten
Financiering OCW via RvB NPO
Lasten
Arbeidskosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Kantoorkosten
Drukwerk
Advieskosten
Vacatiegelden
Overige algemene kosten
Totale lasten
Resultaat

2016

2015

197.700 197.700

192.700

99.500
19.800

3.500
36.800
38.000

98.963
19.800
4.559

25.891
45.017
1.974

102.390
5.004
7.896
2.400
1.920
6.750
38.315
2.047

196.204

166.722

1.496

25.978

Met ingang van 2016 zijn de kosten die door de NPO aan CIPO in rekening brengt voor
een (flexibele) werkplek voor de secretaris/onderzoeker verhoogd. Deels wordt de
verhoging t.o.v. 2015 (en eerder) verklaard door een wijziging in het administratieve
systeem van de NPO.
Het overschot van € 1.496 is aan de NPO teruggegeven. De financiële administratie van
CIPO is onderdeel van de administratieve organisatie van de NPO.
Bijeenkomsten
Zeven maal kwam de commissie bijeen voor een gewone vergadering. In de aanloop
naar de nieuwe gedragscode sprak CIPO verder bestuurlijk met de raad van bestuur van
de NPO, het College van Omroepen, het Bestuurdersoverleg en met het Commissariaat
voor de Media. Ook vonden drie bijeenkomsten plaats in verband met de werving en
selectie van een nieuwe voorzitter van CIPO. In april organiseerde CIPO een zogenoemde
Toezichthoudersmiddag, waarvoor in ieder geval de raden van toezicht van de landelijke
publieke omroepen zijn uitgenodigd, naast de raad van bestuur van de NPO en het
College van het Commissariaat.
Vergaderingen en overleggen worden zoveel mogelijk aansluitend gepland. Als mogelijk
wordt een vergadering gehouden in de vorm van een conference call.
Onderzoeken en meldingen van vermoedens van misstanden
In de begroting van CIPO is ruimte om zo nodig externe deskundigen in te schakelen.
Het kan bijvoorbeeld gaan om externe onderzoekers, advocaten, notarissen of financieel
specialisten. In 2016 is in opdracht van CIPO door externe mediadeskundigen onderzoek
gedaan naar de naleving en beleving van codebepalingen inzake onafhankelijkheid. Het
rapport, Een kwestie van cultuur, is te lezen op npointegriteit.nl.
In het verslagjaar ontving CIPO opnieuw correspondentie van (de vertegenwoordigers
van) een melder van een vermoeden van een misstand in 2008.

In dit verband reageerde CIPO op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens.
CIPO ontving een klacht van een voormalige directeur van een omroep over de in 2016
in functie zijnde directeur. De commissie merkte de bekritiseerde gedraging niet aan als
misstand in de zin van de code en evenmin als een (andere) schending van de code.
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