Index registers nevenfuncties journalistieke functionarissen
Peildatum 25-04-19
In januari 2019 publiceerde CIPO haar zienswijze op de toepassing van artikel 2.10 van de Governancecode Publieke Omroep 2018 voor
zover het gaat over het openbaar maken van nevenfuncties van belangrijke journalistieke functionarissen.
Omdat de code geen definitie van het begrip journalistiek bevat, vindt CIPO het werkbaar als mediaorganisaties voor de toepassing van
het artikel aansluiten bij het systeem van de zogenoemde CCC-codes. In de registers moeten daarom in ieder geval de nevenfuncties
worden vermeld van de presentatoren (of van bijvoorbeeld hoofd- of eindredacteuren) van de als journalistieke uiting aangemerkte
programma’s.
In aansluiting op die publicatie inventariseerde CIPO of de media-instellingen en de NPO aan artikel 2.10 toepassing hebben gegeven. In
onderstaand overzicht zijn webadressen van (en een beschrijving van de routes naar) deze openbare registers opgenomen. Uit de
geïnventariseerde registers blijkt dat alle twaalf mediaorganisaties (zes omroepverenigingen, drie aspirant-omroepen, twee taakomroepen
en de stichting NPO) op hun websites nevenfuncties openbaar maken, dan wel er op wijzen dat met opdrachtnemers afspraken zijn
gemaakt ter voorkoming van het verrichten van functies die voor de mediaorganisatie -mede gelet op de code- ongewenst zijn.
Mediaorganisaties zijn primair zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Governancecode. CIPO toetst de naleving daarvan periodiek.

AVROTROS
www.avrotros.nl
Topfunctionarissen:
Verantwoording > Download hier de Nevenfuncties van de Raad van Toezicht en Directie AVROTROS
Direct:
https://www.avrotros.nl/fileadmin/user_upload/Docs-verantwoording/Nevenfuncties_RvT_010119-2.pdf
Belangrijke journalistieke functionarissen:
Verantwoording > Download hier de Nevenfuncties Journalistieke Functionarissen
Direct:
https://www.avrotros.nl/fileadmin/user_upload/Docs-verantwoording/Nevenfuncties_Journ_Jan19.pdf

BNNVARA
www.bnnvara.nl
Verantwoording > Register nevenfuncties
Direct:
https://verantwoording.bnnvara.nl/fbcontent.ashx/pub_1000/downloads/Registratie%201%20januari%202019%20bestuur%20RvT%20en%20journalistiek.pdf

KRO-NCRV

www.KRO-NCRV.nl
Over ons > Verantwoording > Register Nevenfuncties > Openbaar Register Nevenfuncties KRO-NCRV (pdf)
Direct:
https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/19-02-07__def_Blad1.pdf

EO
www.eo.nl
Over de EO > Missie en Bestuur > Nevenfuncties journalistieke functionarissen (en presentatoren)
Direct:
https://portal.eo.nl/fileadmin/bestanden-2017/user_upload/over_de_eo/31-01-2019_nevenfuncties_journalistiek.pdf

MAX
www.omroepmax.nl
Over Max > Over omroep Max > Organisatie
Direct:
https://www.omroepmax.nl/fileadmin/user_upload/Overzicht_nevenfuncties_per_01-2019.pdf
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VPRO
www.vpro.nl
VPRO > Over de VPRO > Organisatie > Werkzaamheden en nevenfuncties raad van toezicht en directie
Direct:
https://www.vpro.nl/dam/jcr:b14c23e7-3ef9-4a16-abbd-3e949d07bb78/VPRO.nl Nevenfuncties topfunctionarissen.pdf

Human
www.human.nl
Over Human > Officiële stukken > Officiële stukken + ANBI gegevens > Openbare registers per 31-12-2018
Direct:
https://www.human.nl/dam/jcr:9d1bd9d7-e928-42ca-a99f-ed942ec232e0/Openbare_Registers_Vereniging-Investeer-in-Human_31-12-2018.pdf

PowNed
www.powned.tv
Bestuur en belangrijke journalistieke functionarissen:
Over PowNed > Bestuur >
Direct:
https://www.powned.tv/over-powned/vereniging/bestuur
Raad van Toezicht:
Over PowNed > Raad van Toezicht >
Direct:
https://www.powned.tv/over-powned/vereniging/raad-van-toezicht
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WNL
www.WNL.tv
Topfunctionarissen:
Omroep >
Direct:
www.wnl.tv/over-wnl/
Belangrijke journalistieke functionarissen:
Omroep > Registratie inzake naleving governancecode 2018
Direct:
https://wnl-static.s3.amazonaws.com/uploads/2019/04/Registratie-inzake-naleving-governancecode-2018.pdf

NOS
www.NOS.nl
Over de NOS > Organisatie > Regelgeving > Governance - Openbaar register NOS > Via deze link vindt u een overzicht (…)
Direct:
https://over.nos.nl/fileupload/Governance_-_openbaar_register_NOS.pdf

NTR
www.NTR.nl
Topfunctionarissen:
Over de NTR > Organisatie > Nevenfuncties NTR topfunctionarissen en toezichthouders
Direct:
https://www.ntr.nl/static/docs/ntr_nevenfuncties.pdf
Belangrijke journalistieke functionarissen:
Over de NTR > Organisatie > Governancecode Publieke Omroep >
Register nevenfuncties belangrijke journalistieke functionarissen > Link naar overzicht 'Nevenfuncties journalistieke functionarissen'
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Direct:
https://ntr.nl/static/docs/overzicht_nevenfuncties_journalistieke_functionarissen_ntr.pdf#content

NPO
www.NPO.nl
Over NPO > Organisatie > Openbare documenten > Register en declaraties
Direct:
https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten/register-en-declaraties#content
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