Financiële verantwoording CIPO 2017

Begroting 2017
Baten
Financiering OCW via RvB NPO
Lasten
Totale personeelskosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Kantoorkosten
Drukwerk
Advieskosten
Vacatiegelden
Overige algemene kosten
Totale lasten
Resultaat

2017

2016

205.300 205.300

197.700

104.900 101.084
19.800
19.800
628

98.963
19.800
4.559

3.500
34.000
38.000
5.100

21.194
54.743
6.197

25.891
45.017
1.974

203.646

196.204

1.654

1.496

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.
In de begroting van CIPO is ruimte om zo nodig externe deskundigen in te schakelen
(Advieskosten). Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoekers, advocaten, notarissen of
financieel specialisten. Het overschot van € 1.654 is aan de NPO teruggegeven. De
financiële administratie van CIPO is onderdeel van de administratieve organisatie van de
NPO.
Bijeenkomsten
De herziening van de gedragscode maakte veel overleg noodzakelijk, vooral met
belanghebbenden. CIPO kwam elf maal voor een vergadering bijeen, deels ter
voorbereiding op aansluitende bestuurlijke overleggen met de raad van bestuur van de
NPO, het College van Omroepen en het Commissariaat voor de Media. Daarnaast vonden
twee bijeenkomsten plaats met externe onderzoekers en nog twee waarin sollicitatiegesprekken zijn gevoerd n.a.v. een vacature binnen de commissie.
Governancemiddag
In mei organiseerde CIPO in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum
een ‘Governancemiddag’ voor directies en raden van toezicht van de landelijke publieke
omroepen en de NPO. Ook vertegenwoordigers van het Commissariaat voor de Media,
ROOS/RPO en van enkele regionale omroepen waren aanwezig.
Thema van deze bijeenkomst was ‘Integriteit en onafhankelijkheid’. Daarbij werden
presentaties gegeven door Edith Hooge (“De boardroom als balzaal. Over de lenigheid
van het intern toezicht: onafhankelijk én verbonden”) en Steven de Waal (“Toezicht op
integriteit vergt van toezichthouders ook mentale onafhankelijkheid en bereidheid
grenzen te stellen”), beiden vooraanstaande deskundigen op het gebied van governance.
Het thema voor de middag is afgeleid van een onderzoek dat CIPO 2016 en 2017
uitvoerde naar de beleving en naleving van aspecten van onafhankelijkheid zoals

opgenomen in de gedragscode. De externe onderzoekers Fred Bakker en Jo Bardoel
voerden namens CIPO gesprekken met directeuren en hoofdredacteuren. Hun rapport,
Een kwestie van cultuur, is te lezen op npointegriteit.nl.
Onderzoeken en meldingen van vermoedens van misstanden
Ook in 2017 is CIPO betrokken geweest bij een procedure n.a.v. een melding van een
vermoeden van een misstand in 2008. Sinds 2016 vloeien daaruit weer werkzaamheden
voort.
In het verslagjaar is een nieuw protocol voorbereid voor de samenwerking tussen CIPO
en het Commissariaat voor de Media. Beide organisaties spannen zich in elkaar zoveel
mogelijk te ondersteunen en te versterken door samen te werken in situaties waarin de
samenwerking de effectiviteit van de werkzaamheden van een of beide organisatie(s)
versterkt. Het protocol trad formeel op 6 januari 2018 in werking.
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