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Dag Conny,
Bijgaand het concept van de brief aan de RvB NPO inzake de nevenfunctie van Frans Klein. Graag
jouw opmerkingen. Wellicht kunnen we (ook) even bellen vanmiddag of morgen.
We moeten nog nadenken of we een dergelijke brief ook zullen sturen aan BNNVARA. Klein was
sinds 1988 werkzaam bijde VARA, die op 01-01-14 met BNN een'samenwerkingsomroep'in de zin
van de Mediawet werd. Klein was nog tot zijn overstap naar de NPO in 2014 werkzaam bij
BNNVARA. Voor zover de nevenfunctie werd vervuld in het tijdvak 2011-2014, viel deze daarom
onder verantwoordelijkheid van de directie van BNNVARA. Overigens werd Klein, ik meen rond 2012,
zelf directeur bij de VARA.
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Geachte mevrouw Rijxman,

Wij namen kennis van berichten in de persr over de betrokkenheid van de Directeur Video van de
NPO, de heer F. Klein, bij een aantal restaurants van zijn broer, in de periode 20ll-2016. In dat
kader zou de heer Klein onder meer in 20 I I bestuurder zijn geworden van een Engelse
vennootschap (Limited), waarvan de aandelen werden ondergebracht in een Engelse Trust. Deze
trustconstructie is in opspraak geraakt.
De CIPO ter beschikking staande informatie geeft ons aanleiding u vragen te stellen over de wijze
waarop de heer Klein zijn nevenfunctie bij de NPO heeft gemeld en de wijze waarop deze door de
NPO is getoetst. Voor de toepasselijke bepalingen uit de gedragscode zoals van kracht in de periode
2012-2017, en voor de actuele bepalingen uif de Governancecode Publieke Omroep 2018,
verwijzen we naar de bijlage bij deze brief.

Vragen
De heer Klein is in20l4 in dienst getreden bij de NPO. Op dat moment was de Gedragscode goed
bestuur en integriteit Publieke Omroep 2012 van kacht. Deze code bepaalde onder meer dat een
medewerker geen nevenfunctie mocht vervullen die strijdig was met het belang van de mediainstelling en dat een medewerker die een nevenfunctie wilde vervullen dit voornemen binnen de
media-instell ing besprak.
I

Wanneer heeft de heer Klein zijn betrokkenheid bij de horeca-activiteiten van zijn broer (hierna te
noemen: de nevenfunctie) bij de NPO gemeld?
2

Hoe heeft hij deze nevenfunctie bij de melding aan de NPO omschreven?

I Zie onder meer NRC van 19-04-19.
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Op welke wijze heeft de NPO de melding getoetst in het licht van de toen geldende bepalingen?
4
Is de melding van de nevenfunctie naderhand gewijzigd ofaangevuld?
5

Heeft de NPO overwogen de nevenfunctie te vermelden in een openbaar register van de NPO?

Wij ontvangen uw schriftelijke beantwoording van de vragen graag binnen drie weken na ontvangst
van deze brief.

Met wiendelijke groet,

Conny van Altena
Waarnemend voorzitter CIPO
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Bijlage

Gedragscode goed bestuur en integriteit Publieke Omroep 2012
van kachr per 0 l-0 I -20 I 2 tlm 3l-12-2017

vit20l2 is door de Raad van Bestuur van de NPO in 20 I I vastgesteld voor de mediainstellingen en voor de NPO zelf.
De code

2.4

Nevenfuncties

2.4.1.
Een medewerker vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de media-instelling.
2.4.2.
Een media-instelling maakt via een register in elk geval de nevenfuncties van
waarbij tevens wordt aangegeven ofde functie

de topfunctionarissen openbaar,

wel of niet bezoldigd is.
2.4.3.
De kosten die een medewerker maakt in verband met een nevenfunctie uit
hoofde van zijn functie ('q.q.-nevenfunctie') worden vergoed door de instantie waar
de nevenfunctie wordt uitgeoefend.
2.4.4.
Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde
van zijn werkzaamheden, bespreekt dit voornemen binnen de media-instelling.
2.4.s.
Een medewerker geniet, afgezien van het bepaalde in2.4.3, geen inkomsten - in
welke vorm dan ook - voor werkzaamheden verricht in een nevenfunctie uit hoofde
van zijn functie ('q.q.-nevenfunctie'). Ontvangen inkomsten moeten in de kas van de
desbetreffende media-instelling worden gestort en worden door de media-instellingen
openbaar gemaakt.
2.4.6.

Voor zover niet al bij of kachtens een wet bepaald, beperken topfunctionarissen
zelfhet aantal van hun nevenfuncties zodanig dat een goede taakvervulling is
gewaarborgd.
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Nevenfuncties
2.6
Een medewerker vervult geen nevenfuncties die naar hun aard of tijdsbeslag strijdig zijn met het
belang van de mediaorganisatie.

2.7
Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen die niet voortvloeit uit zijn hoofdfunctie,
bespreekt dit voornemen binnen de mediaorganisatie met de leidinggevende. De compliance officer
kan hierover advies gevraagd worden.
2.8
De kosten die een medewerker maakt in verband met een nevenfunctie die voortvloeit uit zijn
hoofdfunctie ('q.q.-nevenfunctie'), kunnen alleen worden vergoed door de organisatie waar de
nevenfunctie wordt uitgeoefend.
2.9
Een medewerker ontvangt ofbehoudt geen inkomsten -in welke vorm dan ook- voor
werþaamheden verricht in een nevenfunctie die voortvloeit uit zijn hoofdfunctie, afgezien van de
vergoeding zoals beschreven in 2.8.
Eventuele andere inkomsten dan de vergoeding voor gemaakte onkosten, worden in de kas van de
mediaorganisatie gestort en door de mediaorganisatie openbaar gemaakt.

2.t0
Een mediaorganisatie maakt via een register in elk geval de nevenfuncties openbaar van de
topfunctionarissen en belangrijke journalistieke functionarissen, waaronder de q.q.-nevenfuncties
Daarbij wordt per functie vermeld of er een vergoeding voor wordt ontvangen. Het register is in
ieder geval openbaar via de internetsite van de mediaorganisatie.

2.n
Een mediaorganisatie zorgt ervoor dat een medewerker geen nevenfuncties verricht, direct of
indirect, bij een lokale, regionale, dan wel landelijke media-instelling of de NPO, indien dit ertoe
leidt dat zijn beloning daarmee boven de BPPO-norm uitstijgt. Hetzelfde geldt voor medewerkers
die met inachtneming van eerder gegeven toestemming van de raad van bestuur van de NPO reeds
boven de norm worden beloond. De medewerker verklaart in de betrokken overeenkomst(en) dat hij
op deze wijze de van toepassingzijnde BPPO-norm niet overschrijdt.
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Geachte mevrouw Van Gilst,

Wij namen kennis van berichten in de perslover de betrokkenheid van de Directeur Video van de
NPO, de heer F. Klein, bij een aantal restaurants van zijn broer, in de periode 20ll-2016. In dat
kader zou de heer Klein onder meer in 20 I I bestuurder zijn geworden van een Engelse
vennootschap (Limited), waarvan de aandelen werden ondergebracht in een Engelse Trust. Deze
trustconstructie is in opspraak geraakt.
De heer Klein was tot I mei 2014 indienst van BNN-VARAt. De CIPO ter beschikking staande
informatie geeft ons aanleiding u vragen te stellen over de wijze waarop de heer Klein zijn
nevenfunctie bij de VARA of BNN-VARA heeft gemeld en de wijze waarop deze door de VARA
of BNN-VARA is getoetst. Voor de toepasselijke bepalingen uit de gedragscode zoals van kacht in
de periode 2006-201 l, de periode 2012-20 17, en voor de actuele bepalingen uít de Governancecode
Publieke Omroep 2018, verwijzen we naar de bijlage bij deze brief.

Vragen
De heer Klein is lang voor de start van de nevenfunctie bij de VARA in dienst getreden. Per I
januari 2006 (en tot en met 3l december 20 I l) waren de Richtlijnen en regelingen goed bestuur en
integriteit publieke omroep van kacht. Per I januari 2012 is de Gedrøgscode goed bestuur en
integriteit Publieke Omroep 20 l2 in werking getreden. Deze codes bepaalden onder meer dat een
medewerker geen nevenfunctie mocht vervullen die strijdig was met het belang van de mediainstelling en dat een medewerker die een nevenfunctie wilde vervullen dit voornemen binnen de
media-instelling besprak.
I

Wanneer heeft de heer Klein zijn betrokkenheid bij de horeca-activiteiten van zijn broer (hierna te
noemen: de nevenfunctie) bij de VARA of BNN-VARA gemeld?

I Zie onder meer NRC van L9-04-19
2

faarverslag BNN-VARA 2014.
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Hoe heeft hij deze nevenfunctie bij de melding omschreven?
J

Op welke wijze heeft de VARA of BNN-VARA de melding getoetst in het licht van de toen
geldende bepalingen?
4
Is de melding van de nevenfunctie naderhand gewijzigd of aangevuld?
5

Heeft de VARA of BNN-VARA overwogen de nevenfunctie te vermelden in een openbaar
register?

Wij ontvangen uw schriftelijke beantwoording van de vragen graag binnen drie weken na ontvangst
van deze brief.

Met wiendelijke groet,

Conny van Altena
Waarnemend voorzitter CIPO
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Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit publieke omroep.
Van kacht per 0 I -0 I -200 6 tlm 3l-12-201I
De code uit 2006 is door de Raad van Bestuur van de NPO in 2005 vastgesteld voor de mediainstellingen en voor de NPO zelf.

2

NEVENFUNCTIES

2.1

Een medewerker vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de

omroepinstelling.
2.2
Een omroepinstelling openbaart in elk geval de nevenfuncties van de Topfunctionarissen en
toezichthouders waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.
2.3
De kosten die een medewerker maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van zijn
werkzaamheden (q.q.-nevenfunctie), worden vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt

uitgeoefend.
2.4
Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde vanzijn
werkzaamheden, bespreekt dit voornemen binnen de omroepinstelling.
2.5
Een medewerker geniet, afgezien van het bepaalde in 2.3, geen inkomsten -in welke vorm dan ookvoor werkzaamheden, verricht in nevenfuncties uit hoofde vanzijn of haar functie (q.q.nevenfunctie). Ontvangen inkomsten moeten in de kas van de desbetreffende omroepinstelling
worden gestort en worden door de omroepinstellingen openbaar gemaakt.
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2.4

Nevenfuncties

2.4.t.
Een medewerker vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de media-instelling.

2.4.2.
Een media-instelling maakt via een register in elk geval de nevenfuncties van
waarbij tevens wordt aangegeven ofde functie

de topfunctionarissen openbaar,

wel of niet bezoldigd is.
2.4.3.
De kosten die een medewerker maakt in verband met een nevenfunctie uit
hoofde van zijn functie ('q.q.-nevenfunctie') worden vergoed door de instantie waar
de nevenfunctie wordt uitgeoefend.
2.4.4.
Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde
van zijn werkzaamheden, bespreekt dit voornemen binnen de media-instelling.
2.4.5.
Een medewerker geniet, afgezien van het bepaalde in2.4.3, geen inkomsten - in
welke vorm dan ook - voor werkzaamheden verricht in een nevenfunctie uit hoofde
van zijn functie ('q.q.-nevenfunctie'). Ontvangen inkomsten moeten in de kas van de
desbetreffende media-instelling worden gestort en worden door de media-instellingen
openbaar gemaakt.
2.4.6.

Voor zover niet al bij of kachtens een wet bepaald, beperken topfunctionarissen
zelfhet aantal van hun nevenfuncties zodanig dat een goede taakvervulling is
gewaarborgd.
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Nevenfuncties
2.6
Een medewerker vervult geen nevenfuncties die naar hun aard of tijdsbeslag strijdig zijn met het
belang van de mediaorganisatie.

2.7
Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen die niet voortvloeit uit zijn hoofdfunctie,
bespreekt dit voornemen binnen de mediaorganisatie met de leidinggevende. De compliance officer
kan hierover advies gevraagd worden.
2.8

De kosten die een medewerker maakt in verband met een nevenfunctie die voortvloeit uit zijn
hoofdfunctie ('q.q.-nevenfunctie'), kunnen alleen worden vergoed door de organisatie waar de
nevenfunctie wordt uitgeoefend.
2.9
Een medewerker ontvangt ofbehoudt geen inkomsten -in welke vorm dan ook- voor
werkzaamheden verricht in een nevenfunctie die voortvloeit uit zijn hoofdfunctie, afgezien van de
vergoeding zoals beschreven in 2.8.

Eventuele andere inkomsten dan de vergoeding voor gemaakte onkosten, worden in de kas van de
mediaorganisatie gestort en door de mediaorganisatie openbaar gemaakt.
2.10
Een mediaorganisatie maakt via een register in elk geval de nevenfuncties openbaar van de
topfunctionarissen en belangrijkejournalistieke functionarissen, waaronder de q.q.-nevenfuncties
Daarbij wordt per functie vermeld of er een vergoeding voor wordt ontvangen. Het register is in
ieder geval openbaar via de internetsite van de mediaorganisatie.

2.n
Een mediaorganisatie zorgt ervoor dat een medewerker geen nevenfuncties verricht, direct of
indirect, bij een lokale, regionale, dan wel landelijke media-instelling of de NPO, indien dit ertoe
leidt dat zijn beloning daarmee boven de BPPO-norm uitstijgt. Hetzelfde geldt voor medewerkers
die met inachtneming van eerder gegeven toestemming van de raad van bestuur van de NPO reeds
boven de norm worden beloond. De medewerker verklaart in de betrokken overeenkomst(en) dat hij
op deze wijze de van toepassing zijnde BPPO-norm niet overschrijdt.
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Geachte mevrouw Van Altena, beste Conny,
Graag verwijs ik u naar bijgaande brief in reactie op uw brief d.d. 2

Met vriendelijke groet,
Shula Rijxman

Voorzitter Raad van Bestuur NPO

meijl

nederl¿ndse
pr.lblieke

ornfoep

ctPo
t.a.v. mevrouw mr. C.H.M. van Altena
Postbus 26444
1202 JJ HILVERSUM

Oatum
10 mei 20'f

Geachte mevrouw Van Altena,

I

NPO

Uw brief van 2 mei 2019 met als onderwerp "nevenfunctie Directeur Video NPO" ontvingen
wij in goede orde. Uiteraard betreuren wij de ophef die is ontstaan over de voormalige
betrokkenheid van onze directeur Video Frans Klein bij twee Thaise restaurants.
De heer Klein is in dienst getreden bij de NPO op 1 mei 2014 en uiteraard is daarbij als
onderdeel van de reguliere procedure bij indiensttreding navraag gedaan naar zijn
nevenfuncties. Zoals u terecht aangeeft hebben we in dat verband inderdaad toepassing
gegeven aan de Gedragscode Goed Bestuur en integriteit Publieke Omroep 2018.

Eehandold door

ln uw brief stelt u een aantal vragen. Graag reageren wij als volgt;
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E.mail
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2.

Bijlagen

Kopie aan

3.

Vraaq
Wanneer heeft de heer Klein zijn betrokkenheid bij de horeca-activiteiten van zijn
broer (hierna te noemen: nevenfunctie) bij de NPO gemeld?
Antwoord
Deze betrokkenheid was bij de NPO bij indiensttreding bekend en werd door de
heer Klein opgenomen in zijn complianceverklaring over het kalenderjaar 2014.
Vraaq
Hoe heeft hij deze nevenfunctie bij de melding aan de NPO omschreven?
Antwoord
De heer Klein heeft deze nevenactiviteit omschreven als volgt: "mede eigenaar
restaurant ThaiCoon".
Vraao
Op welke wijze heeft de NPO de melding getoetst in het licht van de toen geldende
bepalingen?

4.
Postbus 26444

l2O2JJ Hilversum
Bart de Craafñrueg 2
'12.l7

ZL Hílversum

www.npo.nl

lstk-nr32043579

Antwoord
De NPO heeft de melding getoetst aan het bepaalde 2.4.1 . van de Gedragscode
Goed Bestuur en lntegriteit Publieke Omroep 2012. Dil artikel bepaalt dat een
medewerker geen nevenfunctie veruult die strijdig zijn met het belang van de
media-instelling. Aangezien een Thais restaurant op geen enkele wijze activiteiten
ontplooit die een relatie hebben met de activiteiten, taken en bevoegdheden van de
NPO, is geconstateerd dat van een strijdig belang geen sprake was.
Vraag
ls de melding van de nevenfunctie naderhand gewijzigd of aangevuld?
Antwoord
De melding is naderhand niet gewijzigd of aangevuld, maar in 2016 wel
ingetrokken, omdat de heer Klein zich toen uit de restaurants heeft teruggetrokken.

nederlandse
publieke
omroep
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5.

Vraag
Heefi de NPO overwogen de nevenfunctie te vermelden in een openbaar register
van de NPO?
Antwoord
De NPO heefr deze nevenfunctie niet vermeld in het openbaar register van de
NPO, omdat het op grond van de Gedragscode Goed Bestuur & lntegriteit in 2012
niet voorgeschreven was nevenfuncties van directeuren te publiceren. Op grond
van het bepaalde in artikel 2.4.6 van deze Code werden uitsluitend de
nevenfuncties van topfu nctionarissen openbaa r gernaakt. Het beg rip topfunctionaris
werd in artikel 1.2. van deze Code gedefinieerd als leden van de besturende en
toezichthoudende organen, alsmede statutair directeuren. De directeur Televisie,
thans Video genaamd, is geen statutair directeur en uiteraard ook geen bestuurder
of toezichthouder.
ln 2Q17 is vervolgens vanuit het oogpunt van transparantie het besluit genomen de
nevenfuncties van de directieleden van de NPO onverplícht te gaan publiceren. Dat
doen wij tot op heden.

Wij gaan er van uit dat wij uw vragen naar tevredenheid hebben beantwoord

Voozitter Raad van Bestuur
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Geachte mevrouw Van Altena,
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Onderwerp

Bij brief van 2 mei jl. þereikte ons het verzoek een vijftal vragen te beantwoorden over een
voormalige nevenfunctie van de Directeur Video van de NPO. Aanleiding voor deze serie
vragen waren, zoals u aangeeff in uw brief, berichten in de pers over betrokkenheid van
deze functionaris bij restaurants van zijn broer. Met onze brief van 10 mei jl. hebben wij uw
brief þeantwoord.

Berichtgeving in pers
Behandeld door

II

Op donderdag 9 mei jl. vroeg een journalist van HP De ïijd aan één van de woordvoerders
van de NPO om een reactie op het ondezoek, dat CIPO zou hebben gestart naarde
Directeur Video van NPO. De journalist liet weten dat de secretaris van CIPO dit bevestigd
zou hebben.

E-mail

EnPo,nl
Telefoonnummer

-Bijlagen

Dit was aanleiding de secretaris van CIPO om opheldering te vragen. Pas in tweede
instantie en na flink aandringen door functionarissen van de NPO was uw secretaris bereid
deze onjuiste conclusie van de journalist in een telefoongesprek te weerspreken. Deze
interventie had echter geen effect meer. Korte tijd later verscheen er een bericht van HP De
ïijd op intemet met de kop "lntegriteitsondezoek naar Frans Klein en de Raad van
Bestuur''. Het bericht werd geillustreerd met een foto van de voorzitter van de Raad van
Bestuur en dit bericht werd vrijwel direct daama in een razend tempo door talloze media
overgenomen.

Kopie aan

Eén en ander was aanleiding nog diezelfde donderdagmiddag telefonisch contact met u op

te nemen. U toonde begrip en vroeg in de avond werd de berichtgeving door CIPO met een
bericht op haar site genuanceerd. ln dat bericht wordt aangegeven dat CIPO vragen heeft
gesteld en wordt tegengesproken dat er sprake is van een integriteitsondezoek. Dit heeft de
berichtgeving die de dag later volgde enigszins beïnvloed. Zo opent de Gooi & Eemlander
van vrijdag 10 mei 2019 met de kop "Vragen over NPO-baas", maarwel op de voorpagina.
ln algemene zin is echter een onjuist beeld blijven bestaan. Zo wordt in een artikel online op
12 mei 2019 op het eerdere verhaal door HP De Ti¡d nog een schepje bovenop gedaan.

Wij zijn ontstemd zijn over de handelwijze van CIPO. Juist van CIPO mag worden veruvacht
dat zij zelf de hoogst mogelijke normen van zorgvuldigheid in acht neemt. Deze brengen met
zich mee dat zeker indien de reputatie van personen of organisaties in het geding zou
kunnen zijn, er uiterst zorgvuldig, terughoudend en behoedzaam wordt omgegaan met de
Postbus 26444
'l2O2.JJ

Hilversum

Bart de Graafltuveg 2

l2l7 ZL Hilversum
www.npo.nl

kvk-nr32043579

belangen en de reputatie van die organisaties en de aan die organisaties verbonden
personen. Het is bij toezichthouders om dit soort redenen gebruik om nooit te zeggen of een
artikel of bericht in de media aanleiding is iets onder de loep te nemen. Het Commissariaat
voor de Media doet bijvoorbeeld nooit uitspraken over mogelijke onderzoeken of
informatieverzoeken. Het is dan ook niet gepast om hangende een onderzoek - en in dit

flerJÊrlðndse
pub{ieke

0mtr€p

Paglna
2

Datum

l3

geval gaat het alleen om een informatievezoek - ook maar enige (inhoudelijke) uitlating
richting de pers of wie dan ook te doen.
Wat er van komt als deze gedragslijn niet in acht genomen heþben we kunnen vaststellen.
De reputatie van de NPO-organisatie, de Raad van Bestuur van de NPO - in het bijzonder
haar voorzitter- en de directeur Video van de NPO, is door de gedane uitlatingen
beschadigd.

mei 2019

Wij betreuren de gang van zaken dan ook in hoge mâte. We verzoeken u daarom de
Ons kenmerk
uit-13052019

noodzakelijk maatregelen te treffen om een herhaling van deze ongelukkige gang van zaken
in de toekomst te voorkomen. Daarnaast verzoeken wij u tenminste de minister, de
mediawoordvoerders van de Tweede Kamer en alle landelijke publieke media-instellingen
actief in een brief te informeren overeenkomstig uw bericht op uw website.

ïot slot merken wij op, dat we het begrip dat u uitte tijdens het gesprek via de telefoon op
donderdag 9 mei jl. en het plaatsen kort daarna van het - overigens niet direct zichtbare bericht op de site van CIPO hebben gewaardeerd.
Wij vernemen graag uw reactie in het vertrouwen dat een deze situatie zich in de toekomst
niet meer voor zal doen.

Rilxman

Vooaitter Raad van Bestuur

Van:

@bnnvara.nl>

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Bestef

donderdag 16 mei 2019 19:17
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Beantwoording vragen
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Bijgaand de beantwoording van de door jullie gestelde vragen inzake de heer Klein.
Met vriendelijke groet,

Bestu

u
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Uw brief d.d. 2 mei
20L9 ínzake F. Klein

Geachte mevrouw Van Altena,
Op 2 mei j.l. ontvingen wij uw brief met vragen over (kort gezegd) de betrokkenheid van
voormal¡g mediadirecteur en later ook bestuurder de heer F. Klein þij de horecaactiviteiten van zijn broer. Met deze brief geven wij antwoord op de dosr u gestelde
vragen. Over deze beantwoording hebben wU contact gehad met de heer M. Minkman die
(mede) de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de heer Klein droeg toen hij het
voornemen deel te nemen aan horeca-activite¡ten meldde. Þe heer Minkman, die t/m 30
november 2013 bestuurder was bij de VARA, heefr aangegeven dat u over onderstaande
vragen en antwoorden, indien gewenst, ook rechtstreeks contact met hem kunt
opnemen. Een afschrift van deze brief is om die reden ook naar de heer Minkman
gestuurd.

1,

Wanneer heefr de heer KIêin zijn betrokkenheid bij de horeca-activiteiten van zijn
broer (hierna te noemen; de nevenfanctie) bij de VARA of BNN-VARA gemeld?

De heer Klein heeft het voornemen deel te nemen aan horeca-activiteiten eind 2010
besproken met de toenrnalige bestuurders van de VARA voordat hij die activiteiten
startte. De heer Klein was op dat rnoment geen bestuurder van de VARA, maar
mediadirecteur en {egde aan hen verantwoording af, De heer Klein is nadien, in
november 2011, benoemd als bestuurder van de VARA.

2. Hoe heefr hìj deze nevenfunctie

bij de meldfng omschreven?

Zijn betrokkenheid b[j de horeca-activiteiten van zijn broer heeft hiJ mondeling met het
toenmalige þestuur besproken. Hij heeft destilds aangegeven dat hij samen met zijn
broer een horecaonderneming wenste te starten, waarbiJ hij zelf geen actlviteiten zou
gaan verrichten. Hij zou mede-eigenaar worden van deze horecaonderneming.

3. Op welke wijze heeft de VARA of BNN-VARA

de melding getoetst

in

het licht van

de toen geldende bepalingenT
Door het toenmalige bestuur is destijds geoordeeld dat er geen sprake was van een
nevenfunctie van de heer Klein als bedoeld in de (toen geldende) Richtlijnen en
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regelingen goed bestuur en integriteit publieke omroep 2006. De Gedragscode goed
bestuur en integríteit Publieke Omroep 2012 leidde niet tot een ander oordeel. De
betrokkenheid van de heer Klein is beoordeeld als een financieel belang in een niet-sector
gerelateerde ondernemíng. Om die reden hoefde hij zijn betrokkenheid naar het oordeel
van het toenmalíge bestuur ook niet formeel te melden. wel is, zoals gezegd, dit
voornemen met het toenmalíge bestuur besproken en is beoordeeld of zijn betrokkenheid
bij de horeca-activiteiten mogeliJk strijdig zou kunnen zijn met het belang van (toen)
VARA. Het oordeel was dat hiervan geen sprake was.

4.

Is de melding van de nevenfunctie naderhand gewtjzígd of aangevuld?

Voor zover wij hebben kunnen nagaan is dit niet het geval - en dat heeft de heer
Minkman desgevraagd ook bevestigd. Er is niet gesproken over de door u genroemde
Engelse vennootschap. Er is gevraagd en gekeken naar de daadwerkelijke activiteit van
de heer Klein (het mede-eigenaarschap van de onderneming) en niet naar de físcale
constructie van de onderneming. Dit is naar ons oordeel ook eonform de huidige (en
toenmalige) regeling inzake goed bestuur en integriteit en dat was destijds ook het
oordeel van toenmalig bestuurder de heer Minkman.

5'

Heeft de VARA of BNN-VARA averwogen de nevenfunctie te vermelden in een
openbaar registerT

Dit is in de periode van de melding van zijn voornemen niet door de VARA overwogen,
omdat hiertoe vanwege de beoordeling roals vermeld in het antwoord op vraag 3 geen
noodzaak bestond.
Zorgvuldigheidshalve willen wij u nog inforrneren over onderstaande.
Aanvu llende informatÍe :

Door HPlDe Tijd zijn op 2 mei j,Ì. aan ons vragen gesteld over de viering van het 25-jarig
jubileum van de heer Kleirt bij de VARA ln 20L2 en over het (mogelijk) declareren van
kosten gemaakt bij één van de restaurants waarvan de heer Klein mede-eigenaar was.
Dit was vogf ons äanlelding om één en ander in onze administratie na te gaan. Graag
informeren wij u hierover. De heer Klein heeft in ?0L2 zijn 25-jarig jubileum bij de VARA
gevierd ln één van de restaurants waarvan híj mede-eigenaar was. De beslissing om dit
jubileum destijds in dat restaurant te vieren is nadrukkelijk niet door de heer Ktein
genomen, maar dosrzijn mede-bestuurder de heer M. Minkman. Er is destiJds expliciet
gesproken over het van toepassing zijn van de toenmalige Gedragscode in het algemeen
en artikel 2.3,2 in het bijzonder waarin is opgenomen dat degene die familie- of
vriendschapsbetrekkingen of anderszlns persoonlijke betrekkingen heeft met een
aanbieder van diensten en of zaken aan de media-instelling, zích onthoudt van
besluitvorming over de opdracht met betrekking tot die diensten en/of zaken. Dat is in
dit onderhavige geval derhalve ook gebeurd.
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Vootts hebben wij vastgesteld dat in de periode 2011 - 2014 (einde dlenstverband de
heer Klein bij BNNVARA) door de heer Klein zes maal een declaratie is ingediend van
kosten gemaakt in één van de restaurants waarvan hij mede-eigenaar was. Het betreft
een bedrag van in totaal € 441,90 voor representatiekosten die gemaakt zijn in het kader
van de functie dle de heer Klein destiJds uitoefende bij (toen nog) de VARA. Ook voor
deze kosten geldt dat deze met (voorafgaande) goedkeuring van de toenmalige medebestuurders van de heer Klein zijn gemaakt.
Hoewel over de vierlng van het jubileum en over bovenstaande declar¿tier gêen vragen
door u aan ons zíjn gesteld, vinden wij het belangrljk hierover naar CIPO toe volledig
transparant te zijn, Mocht u hierover nadere vragen hebben, dan kunt u zlch natuurlijk
opnieuw tot ons wenden. Overigens hebben we op dlt moment niet de intentie deze
informatie te delen met de pers.
WIJ vertrouwen er op u hiermee voldoende ge'ínformeerd

te hebben.

Algemeen directeur BNNVARA
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3.

Nevenfunctie Directeur Video NPO

schetst eerst de totstandkoming
Inevenfunctie.

van de beide brieven met vragen over de
Daarna bespreekt CIPO de antwoorden op onze vragen zoals van de NPO
ontvangen op 10 mei en van BNNVARA op 16 mei.

overweegt dat uit de beantwoording door de NPO blijkt dat de betrokkenheid bij
horeca-activiteiten door de heer Klein bij zijn indiensttreding bij de NPO in 2014 is
gemeld. De vraag die erbij kan worden gesteld is: hoe kom je achter dingen die je niet
weet en wel wilt weten omdat ze niet gewenst zijn. I illustreert het dilemma door te
verwijzen naar een geval waarbij iemand een privaatrechtelijke veroordeling op een voor
de functie relevant terrein niet had gemeld, omdat dat strikt genomen niet verlangd
werd, De veroordeling gaf later problemen. Om die reden is het meldingskader
aangepast: alles wat relevant is voor de uitoefening van een bepaalde functie moet
worden genoemd.

I

overweegt verder dat een omroep zich na een melding afvraagt: hoe raakt het de
omroep, onder meer wat betreft tijdsbeslag en gelet op de precieze aard en opzet van de
nevenfuncties. In het kader van het goede gesprek over integriteit zou meer aan de orde
kunnen en soms moeten komen dan slechts de algemene omschrijving van de activiteit.
Zo zijn bijvoorbeeld bepaalde sectoren/ en ook locaties, gevoeliger dan andere. In dat
licht is het bovendien voorstelbaar dat de nevenfunctie ook in latere instantie, na de
eerste melding, nog eens onderwerp van gesprek is,

I

Ookl kent de praktijk dat bij indiensttreding aan de potentiele werknemer de open
vraag wordt gesteld of er zaken zijn, van welke aard ook, die de aanstaand werkgever
zou moeten weten. Het kader in de Governancecode 2018 is uitgebreider dan dat in de
code uit 2012.Inmiddels wordt expliciet verlangd dat het tijdsbeslag van de nevenfunctie
in de toetsing wordt betrokken en bevat de nieuwe code bepalingen over
risicobeheersing. Daarom zouden in ieder geval op basis van de huidige code
commerciële nevenfuncties strikt gescheiden moeten worden van de hoofdfunctie, om te
voorkomen dat op de hoofdfunctie negatieve aandacht afstraalt. Imagoschade voor de
betrokken mediaorganisatie of voor het geheel van de landelijke publieke omroep kan
daarmee worden voorkomen of beperkt.
onderschrijft dat het ook een les voor CIPO is: op grond van de code gaat de
aandacht nu vaak uit naar (het moment van) de melding bij indienstreding. Het is aan te
bevelen een nevenfunctie ook later nogmaals te bespreken, zeker als de activiteit zich
ontwikkelt.

I

Voor het overige wordt hier verwezen naar de brieven die over de zaak zijn verzonden
naar de NPO en naar BNNVARA.

I

I

sluit de vergadering
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Van:
Aan¡

Onderwerp:
Datum:

maandag 20 mei 2019 11:07:19

Dag Conny,

-

Op 15 mei ontving ik de brief van de NPO van 13 mei over de berichtgeving in de pers n.a.v. onze
schriftelijke vragen m.b.t. een nevenfunctie van de DirecteurVideo. ln onze vergadering van 17 mei
zijn we daar al uitgebreid op ingegaan. Voor de goede orde toch nog een enkele overweging bij de
brief.

H

esteld:

Van:

Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

I
I,

vrijdag 24 mei 2019 17:47
Shula Rrjxman

I,

Brief 24-05-19 inz. nevenfunctie Directeur Video
Brief aan RvB NPO 24-05-19 inz. nevenfunctie Directeur Video.pdf

Geachte mevrouw Rijxman, beste Shula,
Namens CIPO stuur ik u bijgaande brief gericht aan de Raad van Bestuur van de NPO
Met vriendelijke groet,

I

Secretari s/ond ezoeker

I**

Commissie lntegriteit Publieke Omroep

Bart de Graaftueg 2
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum
www. npointeqriteit. nl
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NPO
T.a.v. de Raad van Bestuur
Postbus 26444
I2O2
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1202JJ Hilversum
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Behandeld door

Kopie aan

Nevenfunctie Directeur Video NPO
B¡lagen

Geachte mevrouw Rijxman,

Met brief van 2 mei2019 heeft CIPO u wagen gesteld over de betrokkenheid van de Directeur
Video van de NPO, de heer F. Klein, bij horeca-activiteiten in de periode 20ll-2016. Onze wagen
hadden betrekking op de wijze waarop de heer Klein deze nevenfunctie bij de NPO heeft gemeld en
de wijze waarop deze door de NPO is getoetst.
Uw beantwoording ontvingen wij met brief van l0 mei 2019. CIPO stelde soortgelijke wagen aan
BNNVARA, waar hij eerder werkzaam was. Om een volledig beeld te kijgen hebben wij eerst
kennis willen nemen van de beantwoording door BNNVARA, alvorens onze bevindingen aan u
over te brengen.

Volgens uw informatie is de heer Klein bij de NPO in dienst getreden op I mei 2014. Op dat
moment was de Gedragscode goed bestuur en integriteit Publieke Omroep 2012 van kacht. Wij
hebben uw informatie over de melding en toetsing bekeken in het licht van die code. Voor de
bepalingen over nevenfiIncties daarin, en voor de actuele bepalingen in de Governancecode
Publieke Omroep 2018, verwijzen we naar de bijlage bij deze brief.

Uit uw beantwoording komt het volgende naar voren.
De nevenfunctie was bij indiensttreding bij de NPO op I mei 2014 aan de NPO bekend en is nadien
opgenomen in de complianceverklaring over 2014. De nevenfunctie is omschreven als "mede
eigenaar restaurant ThaiCoon". De NPO heeft de melding getoetst aan artikel 2.4.1 van de code uit
2012. De NPO heeft geconstateerd dat van een strijdig belang geen sprake was omdat een Thais
restaurant op geen enkele wijze activiteiten ontplooit die een relatie hebben met de activiteiten,
taken en bevoegdheden van de NPO. De melding uit 2014 is naderhand niet gewijzigd of aangevuld
en in 20 l6 ingetrokken omdat de betrokkenheid bij de restaurants toen eindigde. De nevenfunctie is
niet vermeld in het openbaar register nevenfuncties van de NPO omdat het op grond van de code uit
2012 niet was voorgeschreven nevenfuncties van directeuren te publiceren. Die verplichting gold
op grond van de code alleen voor nevenfuncties van topfunctionarissen, waaronder destijds te
verstaan waren leden van besturende en toezichthoudende organen en statutair directeuren, aldus de
NPO.
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Wij overwegen het volgende.
De heer Klein heeft bij zijn indiensttredin gin2014 melding gemaakt van het feit dat hij mede
eigenaar was van twee restaurants.
De NPO heeft de eigendom getoetst aan artikel 2.4.1 van de code uit2012 ('Een medewerker
vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de media-instelling."). De NPO heeft
in dat kader overwogen dat een restaurant op geen enkele wijze activiteiten ontplooit die een relatie
hebben met de activiteiten, taken en bevoegdheden van de NPO en heeft vastgesteld dat van een

strijdig belang geen sprake was.
Gelet op de redactie van artikel 2.4.1, ook in relatie tot de overige inhoud van de code uit2012,
heeft de NPO hiermee naar ons oordeel in20l4, en tot de beëindiging van de functie in 20 16, een
adequate toepassing aan dat artikel gegeven. Het begrip 'belang' zoals voorkomend in het artikel
werd destijds niet nader gespecificeerd en de gedragscode bevatte nog geen expliciete
verantwoordelijkheid voor het bestuur voor het beheersen van risico's verbonden aan het handelen
van medewerkers, zoals de Governancecode 2018 nu in Principe 6 wel bevat.
De vermelding van de nevenfunctie in het openbaar register nevenfuncties van de NPO was op
grond van de code uit2012 niet voorgeschreven, zoals de NPO terecht stelt.

Aanbeveling
Met de inwerkingtreding van de Governancecode 20 l8 is onder meer het kader voor het verrichten
van nevenfuncties gewijzigd. Artikel 2.6bepaalt: "Een medewerker vervult geen nevenfuncties die
naar hun aard of tijdsbeslag strijdig zijn met het belang van de mediaorganisatie".
In het licht van het per ljanuari20lS in werkinggetreden Principe 6 (Risicobeheersing) verdient
het aanbeveling om bij de melding van een nevenfunctie de aard daarvan te bespreken zodatvan
alle relevante aspecten van de functie een goed beeld wordt verkegen.
Verder kan het wenselijk zijn ten aanzien van een eerder gemelde nevenfunctie periodiek na te gaan
of zich in de tijd ontwikkelingen hebben voorgedaan die voor de mediaorganisatie van belang
kunnen zijn, bijvoorbeeld door dit in het jaarlijkse gesprek met de medewerker aan de orde te
stellen.

Graagziln wij bereid tot het geven van een toelichting op het bovenstaande.

Met vriendelijke groet,

Conny van Altena
Waarnemend voorzitter CIPO
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Gedragscode goed bestuur en integriteit Publieke Omroep 2012
Van kacht per 0 l-0 I -20 12 t/m 3 l-12-2017
De code uit 2012 is door de Raad van Bestuur van de NPO in 20 I I vastgesteld voor de mediainstellingen en voor de NPO zelf.
De volledige tekst van deze code staat hier: www.npointegriteit.nl/gedragscode/archiefl

2.4

Nevenfuncties

2.4.t.
Een medewerker vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de media-instelling.
2.4.2.
Een media-instelling maakt via een register in elk geval de nevenfuncties van de topfunctionarissen
openbaar, waarbij tevens wordt aangegeven ofde functie wel ofniet bezoldigd is.

2.4.3.
De kosten die een medewerker maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van zijn functie
('q.q.-nevenfunctie') worden vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend.
2.4.4.
Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde van zi.in
werkzaamheden, bespreekt dit voornemen binnen de media-instelling.
2.4.5.
Een medewerker geniet, afgezien van het bepaalde in2.4.3, geen inkomsten - in welke vorm dan
ook - voor werkzaamheden verricht in een nevenfunctie uit hoofde vanzijn functie ('q.q.
nevenfunctie'). Ontvangen inkomsten moeten in de kas van de desbetreffende media-instelling
worden gestort en worden door de media-instellingen openbaar gemaakt.
2.4.6.

Voor zover niet al bij of kachtens een wet bepaald, beperken topfunctionarissen zelf het aantal van
hun nevenfuncties zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.
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Governancecode Publieke Omroep 2018
Van kacht per 0 l -0 I -20

I

I

De code uit 20 I 8 is door de Raad van Bestuur van de NPO in 2017 vastgesteld voor de mediainstellingen en voor de NPO zelf.
De volledige tekst van deze code staat hier: www.npointegriteit.nl/gedragscode/

Nevenfuncties
2.6
Een medewerker vervult geen nevenfuncties die naar hun aard of tijdsbeslag strijdig zijn met het
belang van de mediaorganisatie.

2.7
Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen die niet voortvloeit uit zijn hoofdfunctie,
bespreekt dit voornemen binnen de mediaorganisatie met de leidinggevende. De compliance officer
kan hierover advies gevraagd worden.
2.8
De kosten die een medewerker maakt in verband met een nevenfunctie die voortvloeit uit zijn
hoofdfunctie ('q.q.-nevenfunctie'), kunnen alleen worden vergoed door de organisatie waar de

nevenfunctie wordt uitgeoefend.
2.9
Een medewerker ontvangt ofbehoudt geen inkomsten -in welke vorm dan ook- voor
werkzaamheden verricht in een nevenfunctie die voortvloeit uit zijn hoofdfunctie, afgezien van de
vergoeding zoals beschreven in 2.8.

Eventuele andere inkomsten dan de vergoeding voor gemaakte onkosten, worden in de kas van de
mediaorganisatie gestort en door de mediaorganisatie openbaar gemaakt.
2.10
Een mediaorganisatie maakt via een register in elk geval de nevenfuncties openbaar van de
topfunctionarissen en belangrijkejournalistieke functionarissen, waaronder de q.q.-nevenfuncties.
Daarbij wordt per functie vermeld of er een vergoeding voor wordt ontvangen. Het register is in
ieder geval openbaar via de internetsite van de mediaorganisatie.

2.tI
Een mediaorganisatie zorgt ervoor dat een medewerker geen nevenfuncties verricht, direct of
indirect, bij een lokale, regionale, dan wel landelijke media-instelling of de NPO, indien dit ertoe
leidt dat zijn beloning daarmee boven de BPPO-norm uitstijgt. Hetzelfde geldt voor medewerkers
die met inachtneming van eerder gegeven toestemming van de raad van bestuur van de NPO reeds
boven de norm worden beloond. De medewerker verklaart in de betrokken overeenkomst(en) dat hij
op deze wijze de van toepassing zijnde BPPO-norm niet overschrijdt.

Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte

mevrouwf

vn da

24 mei 2019 1 7:51

- BNN-VARA
@bnnvara.nl)
Brief aan BNNVARA 24-05-19 inz. nevenfunctie F. Klein
Brief aan BNNVARA 24-05-19 inz. nevenfunctie F. Klein.pdf
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Namens CIPO stuur ik u bijgaande brief gericht aan het bestuur van BNNVARA.
Met vriendelijke groet,
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Kopie aan

Behandeld door

Nevenfunctie F. Klein
Biilagen

Geachte mevrouw Van Gilst,

Met brief van 2 meí2019 heeft CIPO u wagen gesteld over de betrokkenheid van de Directeur
Video van de NPO, de heer F. Klein, bij horeca-activiteiten in de periode 20lI-2016. De heer Klein
was

tot I mei 2014 eerst mediadirecteur en later bestuurder in dienst van VARA/BNN-VARA.

Onze vragen hadden betrekking op de wijze waarop de heer Klein deze nevenfunctie bij de VARA
of BNN-VARA heeft gemeld en de wijze waarop deze door de VARA of BNN-VARA is getoetst.

Uw beantwoording ontvingen wij met brief van 16 mei20l9. CIPO stelde soortgelijke vragen aan
de NPO. Om een volledig beeld te kijgen hebben wij kennis willen nemen van de beantwoording
door zowel BNNVARA als NPO, alvorens onze bevindingen aan u over te brengen.

Van I januari 2006 tot en met 3 I december 201 I waren de Richtlijnen en regelingen goed bestuur
en integriteit publieke omroep van kacht. Per I januari 2012 tot en met 3 I december 20 l6 gold de
Gedragscode goed bestuur en integriteit Publieke Omroep 20 I 2. Wli hebben uw informatie over de
melding en toetsing bekeken in het licht van deze codes. Voor de bepalingen daarin over
nevenfuncties (en financiële belangen), en voor de actuele bepalingen in de Governancecode
Publieke Omroep 2018, verwijzen we naar de bijlage bij deze brief.

Uit uw beantwoording komt het volgende naar voren.
De heer Klein heeft het voornemen om deel te nemen aan horeca-activiteiten eind 20 l0 mondeling
besproken met de toenmalige bestuurders van de VARA. Op dat moment was hij mediadirecteur. In
november 20 I I is hij benoemd als bestuurder bij de VARA. Bij de melding gaf hij aan samen met
zijn broer een horecaonderneming te willen starten, waarbrj hijzelf geen activiteiten zou verrichten.
Hij zou mede-eigenaar van de onderneming worden.

Het toenmalige bestuur heeft geoordeeld dat geen sprake was van een nevenfunctie als bedoeld in
de toen geldende gedragscode uit 2006. Latere toetsing aan de code uit 20 l2 leidde niet tot een
ander oordeel. De betrokkenheid bij de horecaonderneming is door de VARA beoordeeld als
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financieel belang in een niet sectorgerelateerde onderneming. Daarom behoefde de horeca-activiteit
niet formeel te worden gemeld. Beoordeling door het toenmalige bestuur leidde tot de conclusie dat
er geen sprake zou kunnen

zljn

van strijd met het belang van de VARA.

De melding uit 2010 is, voor zover u heeft kunnen nagaan, naderhand niet gewijzigd ofaangevuld.

Vermelding in het openbaar register nevenfuncties van de VARA is niet overwogen vanwege de
beoordeling als financieel belang in een niet sectorgerelateerde onderneming.

Wij overwegen het volgende
In 20 I 0, voorafgaand aan de start van zijn mede-eigenaarschap van een horecaonderneming, heeft
de heer Klein daarvan melding gemaakt bij het bestuw van de VARA.
De VARA heeft de (mede-)eigendom getoetst als een financieel belang in een niet
sectorgerelateerde onderneming en heeft in dat kader overwogen dat er geen sprake zou kunnen zijn
van strijd met het belang van de VARA.
Op het hebben van financiële belangen zagten tijde van de melding (en tot 3l december 201l)
l.l van Richtlijn 2 (lntegriteit) van de code uit 2006. Op grond daarvan hadden
medewerkers (of hun partners) geen financiële belangen in ondernemingen, organisaties, e.d., die
een directe dan wel indirecte relatie met een omroepinstelling hadden, tenzij de desbetreffende
omroepinstelling ontheffing had verleend (en deze ontheffing door de wet mogelijk was gemaakt).

artikel

Nu de betrokkenheid bij de horecaonderneming volgens de VARA slechts bestond uit het hebben
van de (mede-)eigendom, en van een directe dan wel indirecte relatie van de horecaonderneming
met de VARA niet is gebleken, kon die betrokkenheid, behalve als nevenfunctie, door de VARA
ook worden beoordeeld als financieel belang in een onderneming oforganisatie die geen directe dan
wel indirecte relatie met de VARA had. Voor zover de VARA zich bij haar oordeel destijds heeft
gebaseerd op artikel L I van Richtlijn 2, is aan die bepaling een adequate toepassing gegeven.
Op het hebben van fìnanciële belangen zag van I januari 2012 tot en met 3 I december 20 17, en dus
tot het eind van het dienstverband van de heer Klein bij de VARA op 30 april 2014, artikel2.3.l
van de code uit2012. De gewijzigde redactie van dat artikel t.o.v. artikel l. I van Richtlijn 2 uit
2006 leidt onzerzijds niet tot een andere conclusie.
De gedragscodes uit 2006 en 2012bevatten nog geen expliciete verantwoordelijkheid voor het
bestuur voor het beheersen van risico's verbonden aan het handelen van medewerkers, zoals de
Governancecode 2018 nu in Principe 6 wel bevat.

Vermelding van het financieel belang in een ondememing of organisatie die geen directe dan wel
indirecte relatie had met de VARA, in het openbaar register belangen van de VARA, was op grond
van de codes uit 2006 en2012 niet voorgeschreven.

Aanbeveling
In het licht van het per ljanuari 20 l8 in werkinggetreden Principe 6 (Risicobeheersing) van de
Governancecode 20 I 8, verdient het aanbeveling om naar aanleiding van de melding van financiële
belangen, de aard daarvan te bespreken zodat van alle relevante aspecten van het belang een goed
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beeld wordt verkegen. Dat geldt ook voor de toetsing na een melding van beleggingen en van
nevenfuncties.
Verder kan het wenselijk zijn ten aanzien van een eerder gemeld belang, of een eerder gemelde
belegging ofnevenfunctie, periodiek na te gaan ofzich in de tijd ontwikkelingen hebben
voorgedaan die voor de mediaorganisatie van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld door dit in het
jaarlijkse gesprek met de medewerker aan de orde te stellen.

Graagzijn wij bereid tot het geven van een toelichting op het bovenstaande. Op de overige
informatie in uw brief van 16 mei komen wij separaat terug.

Met wiendelijke groet,

Conny van Altena
Waarnemend voorzitter CIPO
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Bijlage

Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit publieke omroep.
Van kacht per 0l -01-2006 lm 3 l-12-2011
De code uit2006 is door de Raad van Bestuur van de NPO in 2005 vastgesteld voor de mediainstellingen en voor de NPO zelf.
De volledige tekst van deze code staat hier: www.npointegriteit.nl/gedragscode/archiefl

RICHTLIJN 2; INTEGRITEIT

I

BELANGENVERSTRENGELING ENAANBESTEDING

l.l
Medewerkers of hun partners hebben geen financiële belangen in ondernemingen, organisaties, e.d.,
die een directe dan wel indirecte relatie met een omroepinstelling hebben, tenzij de desbetreffende
omroepinstelling ontheffing heeft verleend en deze ontheffing door de wet mogelijk is gemaakt.
Van aldus toegestane financiële belangen doet de medewerker opgave aan de betrokken
omroepinstelling in een daaftoe opengesteld register. [n dit register wordt de omvang en/of aard van
het belang gemeld, sinds wanneer het bestaat, evenals van iedere wijziging. De opgave is openbaar
en door derden te raadplegen.

2

NEVENFUNCTIES

2.t
Een medewerker vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de

omroepinstelling.
2.2
Een omroepinstelling openbaart in elk geval de nevenfuncties van de Topfunctionarissen en
toezichthouders waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.
2.3

De kosten die een medewerker maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van zijn
werkzaamheden (q.q.-nevenfunctie), worden vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt
uitgeoefend.
2.4
Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde van zijn
werkzaamheden, bespreekt dit voornemen binnen de omroepinstelling.
2.5

Een medewerker geniet, afgezien van het bepaalde in 2.3, geen inkomsten -in welke vorm dan ookvoor werkzaamheden, verricht in nevenfuncties uit hoofde van zijn ofhaar functie (q.q.
nevenfunctie). Ontvangen inkomsten moeten in de kas van de desbetreffende omroepinstelling
worden gestort en worden door de omroepinstellingen openbaar gemaakt.
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Gedragscode goed bestuur en integriteit Publieke Omroep 2012
Van kacht per 0 I -0 l-20 12 t/m 3 l-12-2017

vit2012 is door de Raad van Bestuur van de NPO in 20 I I vastgesteld voor de mediainstellingen en voor de NPO zelf.
De code

De volledige tekst van deze code staat hier: www.npointegriteit.nl/gedragscode/archiefl

2.3

Belangenverstrengelingenaanbesteding

2.3.t.
Medewerkers of hun partners hebben geen financiële belangen in ondernemingen, organisaties, e.d.
die een directe dan wel indirecte relatie met een media-instelling hebben, tenzij de desbetreffende
media-instelling hiervoor toestemming heeft gegeven. Aldus toegestane financiële belangen worden
via een register openbaar gemaakt. Verder wordt hierin de aard van het belang gemeld en sinds
wanneer het bestaat.

2.4

Nevenfuncties

2.4.1.
Een medewerker vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de media-instelling.
2.4.2.
Een media-instelling maakl via een register in elk geval de nevenfuncties van de topfunctionarissen
openbaar, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.

z.+.J.
De kosten die een medewerker maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van zijn functie
('q.q.-nevenfunctie') worden vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend.
2.4.4.
Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde van zijn
werkzaamheden, bespreekt dit voornemen binnen de media-instelling.
2.4.s.
Een medewerker geniet, afgezien van het bepaalde in2.4.3, geen inkomsten - in welke vorm dan
ook - voor werkzaamheden verricht in een nevenfunctie uit hoofde van zijn functie ('q.q.nevenfunctie'). Ontvangen inkomsten moeten in de kas van de desbetreffende media-instelling
worden gestort en worden door de media-instellingen openbaar gemaakt.
2.4.6.

Voor zover niet al bij ofkachtens een wet bepaald, beperken topfunctionarissen zelfhet aantal van
hun nevenfuncties zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.
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Governancecode Publieke Omroep 2018
Van kacht per 0 I -0 I -20 I 8
De code uit 20 l8 is door de Raad van Bestuur van de NPO in20l7 vastgesteld voor de mediainstellingen en voor de NPO zelf.

De volledige tekst van deze code staat hier: www.npointegriteit.nl/gedragscode/

Financiële belangen en beleggingen
2.2
Medewerkers ofhun partners hebben geen financiële belangen ofbeleggingen in sectorgerelateerde
ondernemingen of in bedrijven waarmee de mediaorganisatie een zakelijke verhouding heeft, tenzij
hiervoor schriftelijke toestemming van de mediaorganisatie is verkregen. Medewerkers melden hun
belangen of beleggingen binnen de mediaorganisatie als volgt:
De leden en de voorzitter van het bestuur, de leden van de RvT en de compliance officer melden
bij de voorzitter van de RvT (de voorzitter van de RvT kan toestemming geven);
De voorzitter van de RvT meldt bij de vicevoorzitter van de RvT (de vicevoorzitter van de RvT
kan toestemming geven);

Overige medewerkers melden bij de compliance officer (de voorzitter van het bestuur kan
toestemming geven).

Nevenfuncties
2.6
Een medewerker vervult geen nevenfuncties die naar hun aard of tijdsbeslag strijdig zijn met het
belang van de mediaorganisatie.

2.7
Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen die niet voortvloeit uit zijn hoofdfunctie,
bespreekt dit voornemen binnen de mediaorganisatie met de leidinggevende. De compliance officer
kan hierover advies gevraagd worden.

2.8
De kosten die een medewerker maakt in verband met een nevenfunctie die voortvloeit uit zijn
hoofdfunctie ('q.q.-nevenfunctie'), kunnen alleen worden vergoed door de organisatie waar de
nevenfunctie wordt uitgeoefend.
2.9
Een medewerker ontvangt ofbehoudt geen inkomsten -in welke vorm dan ook- voor
werkzaamheden verricht in een nevenfunctie die voortvloeit uit zijn hoofdfunctie, afgezien van de
vergoeding zoals beschreven in 2.8.

Eventuele andere inkomsten dan de vergoeding voor gemaakte onkosten, worden in de kas van de
mediaorganisatie gestort en door de mediaorganisatie openbaar gemaakt.
2.10
Een mediaorganisatie maakt via een register in elk geval de nevenfuncties openbaar van de
topfunctionarissen en belangrijkejournalistieke functionarissen, waaronder de q.q.-nevenfuncties.
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Daarbij wordt per functie vermeld of er een vergoeding voor wordt ontvangen. Het register is in
ieder geval openbaar via de internetsite van de mediaorganisatie.

2.n
Een mediaorganisatie zorgt ervoor dat een medewerker geen nevenfuncties verricht, direct of
indirect, bij een lokale, regionale, dan wel landelijke media-instelling of de NPO, indien dit ertoe
leidt dat zijn beloning daarmee boven de BPPO-norm uitstijgt. Hetzelfde geldt voor medewerkers
die met inachtneming van eerder gegeven toestemming van de raad van bestuur van de NPO reeds
boven de norm worden beloond. De medewerker verklaart in de betrokken overeenkomst(en) dat hij
op deze wijze de van toepassing zijnde BPPO-norm niet overschrijdt.

Van
Aan
Cc:

Onderwerp:
Datum

vragen aan
dinsdag 28 mei 2019 14:56:44

Dag Conny,

H

en onze
NVARA worden beter onderbouwd als
we nog antwoord krijgen op onderstaande vragen. Ze komen deels voort uit het toenmalige kader
2: artt. 2.7.2 en 2.7.4 voor het indienen van declaraties.
zou ze gtaag
van
ARA willen stellen. De omroep gaf
, maar per ma
eerder aan nader te willen toelichten. lk zal vezoeken om zo spoedig mogelijke beantwoording met
het oog op onze spoedige afhandeling.
Ondertussen ga ik verder met de brief.

r

Hoor graag,

Nadere vragen aan BNNVARA
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dezoeker
Commissie lntegriteit Publieke Omroep
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Postbus 26444
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- BNN-VARA
Brief aan BNNVARA 28-05-19 vragen declaraties F. Klein
Brief aan BNNVARA 28-05-19 vragen declaraties F. Klein.pdf
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Namens CIPO stuur ik u bijgaande brief gericht aan het bestuur van BNNVARA.
Met vriendelijke groet,
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Declaraties F. Klein
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Geachte mevrouw Van Gilst,

Met brief van 2 mei2019 heeft CIPO u vragen gesteld over de betrokkenheid van de Directeur
Video van de NPO, de heer F. Klein, bij horeca-activiteiten in de periode 20ll-2016. De heer Klein
was

tot I mei 2014

eerst mediadirecteur en later bestuurder in dienst van VARA/BNN-VARA.

Uw beantwoording ontvingen wij met brief van l6 mei 2019. Met brief van 24 mei hebben wij u
onze bevindingen laten weten. In uw briefheeft u ons ook geinformeerd over declaraties van kosten
gemaakt in een restaurant waarvan de heer Klein mede-eigenaar was. Met betrekking tot dat
onderdeel zouden wij graag nog antwoord kijgen op de volgende vragen.
I

U gaf aan dat de heer Klein in 2012 zijn 25-jarig jubileum bij de VARA vierde in één van de
restaurants waarvan hij mede-eigenaar was.
Hoe hoog waren de kosten van dat jubileum en zijn deze kosten door de heer Klein bij de VARA
gedeclareerd?

Heeft de VARA aan de heer Klein een bedrag ter beschikking gesteld met het oog op de viering van
zijn jubileum?

Zo ja,

-

hoe hoog was dat bedrag?
zijn er voorwaarden gesteld aan de besteding ervan?
ging het bij het beschikbaar gestelde bedrag om een standaardbedrag voor de viering van een

25-jarig jubileum?
2

U gafaan dat door de heer Klein in de periode 20 I I tot I mei 20 l4 (einde dienstverband) zes maal
een declaratie is ingediend van kosten gemaakt in één van de restaurants waarvan hij mede-eigenaar
was.
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Gaat het in al deze zes gevallen om andere kosten dan die welke zijn gemaakt in het kader van het

jubileum?
J

Heeft de VARA zich er voorafgaand aan de betaling van de door de heer Klein gedeclareerde
kosten van overtuigd dat
- de hoogte van de gedeclareerde bedragen werd verantwoord (bijvoorbeeld via rekeningen),
- met de uitgaven het belang van de media-instelling was gediend en
- de uitgaven voortvloeiden uit de functie?
4

Zijn de door u genoemde declaraties uit de periode 20ll-2014 (einde dienstverband), en indien
daarin niet begrepen ook de mogelijke declaratie n.a.v. het genoemde jubileum, destijds door de
VARA, en later BNN-VARA, afgewikkeld volgens een daartoe schriftelijk vastgelegde procedure?
Met het oog op de spoedige aftrandeling verzoeken wij u zo mogelijk per ommegaande te
antwoorden.

Met wiendelijke groet,

Conny van Altena
Waarnemend voorzitter
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Bijgaand onze brief met de beantwoording van uw vragen d.d. 28 mei 2019
U ontvangt maandag een getekende versie van de brief.

Met vriendelijke groet,

urssecretaris BNNVARA
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Uw brief d.d. 28 mei
2019 inzake F. Klein

Geachte mevrouw Van Altena,

Bij brief van 28 mei j.l. heeft u ons aanvullende vragen gesteld over dectaraties van de
heer F. Klein. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen.
1.

U gaf aan dat de heer Klein in 2012

zijn 25-jarig Jubileum bij de VARA vierde in één van
de restaurants waarvan hij mede-eigenaar was. Hoe hoog waren de kosten van dat
jubileum en zijn deze kosten door de heer Klein bij de VARA gedeclareerd?
Heeft de VARA aan de heer Klein een bedrag ter beschikking gesteld met het oog op de
viering van zijn jubileum? Zo ja,
- hoe hoog was dat bedrag?
- zijn er voorwaarden gesteld aan de besteding eruan?
- g¡ng het bij het beschikbaar gestelde bedrag om een standaardbedrag voor de viering
van een 25-jarig jubileum?
Door de VARA is in 2QL2 aan de heer Klein een lunch/receptie aangeboden in verband
met zijn Z5-jarig jubileum, De heer Klein was destijds bestuurdervan de VARA en de
beslissing om hern dit aan te bieden is genomen door zijn mede-bestuurders de heren
Minkman en Andersson, Aan de heer Klein is derhalve nief een bedrag ter beschikking
gesteld met het oog op de viering van zijn jubileum. Het jubileum is voor hem
georganiseerd. Wel heeft de heer Klein destijds aan zijn toenmalige mede-bestuurders
gevraagd of dit jubileurn georganiseerd kon worden in één van de restaurants. De
beslissing dit jubileum daadwerkelijk daar te vieren is genomen door de heren Minkman
en Andersson, zoals reeds toegelicht in onze brief van 16 mei j,l. Bij dit jubileum waren
rond de 50 personen aanwezig.
De kosten voor dit jubileum bedroegen € 1.828 inclusief BTW. Dit bedrag is niet door de
heer Klein gedeclareerd, maar hiervoor is door het restaurant rechtstreeks aan de VARA
een factuur gestuurd, welke door de VARA is betaald en door de heer Minkman is
afgetekend. De heer Klein was destijds bestuurder van de VARA en voor hem gold een
aparte rechtspositieregeling (hierna: de Rechtspositieregeling). In de toenmalige I&I
regeling (een regeling bij de CAO voor omroeppersoneel) was opgenomen dat voor het
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vieren van een jubileum € 910 beschikbaar was. Gelet op de functie van de heer Klein is
hiervan bij de organisatie van het jubileum afgeweken.
2
U gaf aan dat door de heer Klein in de periode 2011 tot 1 mei 2014 (einde
dienstverband) zes maal een declaratie is ingediend van kosten gemaakt in één van de
restaurants waarvan hij mede-eigenaar was. Gaat het in al deze zes gevallen om andere
kosten dan dÌe welke zijn gemaakt in het kader van het jubileum?

la
3

Heeft de VARA zich er voorafgaand aan de betaling van de door de heer Klein
gedeclareerde kosten van overtuigd dat
- de hoogte van de gedeclareerde bedragen werd verantwoord (bi|voorbeeld via
rekeningen),
- met de uitgaven het belang van de media-instelling was ged,iend en
- de uitgaven voortvloeiden uit de functie?

la.
Per uitgave is een bon overlegd en is toegelicht wie daarbij aanwezig waren. Het ging in
alle (6) gevallen om representatiekosten welke gemaakt zijn uit hoofde van de functie die
de heer Klein destijds uitoefende bij de VARA en waarmee het belang van de mediainstelling was gediend. Deze kosten zijn met (voorafgaande) goedkeuring van zijn
toen malige mede-bestuu rders gernaakt.
4

Zijn de door u genoemde declara.ties uitde periode 2011-2014 (einde dienstverband), en
indien daarin n¡et begrepen ook de mogelijke declaratie n.a.v. het genoemde jubileum,
destijds door de VARA, en later tsNN-VARA, afgewikkeld volgens een daartoe schriftelijk
va stg

e I eg

de p roeedure?

tijd voor de fusie tussen BNN en VARA. Alle interne
regelingen en financlële procedures zijn ten tijde van de fusie (per l januari 2OI4)
herzien. Ook is overgestapt op een ander financieel systeem dan destijds bij de VARA
werd gebruikt. Het is om die reden niet eenvoudig na te gaan wat de destijds geldende
schriftelijk vastgelegde procedure was, Wel kunnen wij melden dat in de eerder
genoemde t&I regeling was opgenomen dat gemaakte kosten die volgens de regelingen
vergoed kunnen worden via een declaratieformulier kunnen worden gedeclareerd en dat
met ondertekening van het formulier de medewerker verklaart dat de gemaakte kosten
ook daadwerkelijk zijn gemaakt.
De declaraties dateren uit de

D

Zoals eerder gemeld zijn
door de heer Klein originele nota's overlegd. Voorts is uit navraag in de organisatie
gebleken dat voor het aftekenen van declaraties van bestuurders gold dat de mede-

2

bestuurders hiertoe gerechtigd waren en dat (daarna) periodiek een overzicht van
declaraties werd verstrekt aan de Raad van Toezicht. Dit is overigens ook de huidige
werkwijze binnen BNNVARA.
Zoals eerder gezegd was er bij het jubileum geen sprake van een declaratie, maar is de
factuur rechtstreeks bij de VARA ingediend en door de VARA betaald

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Karin van Gilst
Algemeen Directeur
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Namens CIPO stuur ik u bijgaande brief gericht aan het bestuur van BNNVARA
Met vriendelijke groet,
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Jubileumviering en declaraties F. Klein
Biilagen

Geachte mevrouw Van Gilst,

Met brief van 2 mei 2019 heeft CIPO u wagen gesteld over de betrokkenheid van de Directeur
Video van de NPO, de heer F. Klein, bij horeca-activiteiten in de periode 20ll-2016. De heer Klein
was tot

I mei 20 l4 eerst mediadirecteur en later bestuurder in dienst van VAI(A/BNN-VARA.

Onze vragen hadden betrekking op de wijze waarop de heer Klein deze nevenfunctie bij de VARA
of BNN-VARA heeft gemeld en de wijze waarop deze door de VARA of BNN-VARA is getoetst.

Uw beantwoording ontvingen wij met brief van l6 mei. Met brief van 24 mei hebben wij u onze
bevindingen laten weten.
In uw brief van l6 meí heeft u ons ook geihformeerd over declaraties van kosten gemaakt in een
restaurant waarvan de heer Klein mede-eigenaar was. Daarover stelde CIPO u nadere vragen met
brief van 28 mei. Deze heeft u op 3 I mei beantwoord.

Relevant kader

Van 1 januari 2006 tot en met 3 I december 20 I I waren de Richtlijnen en regelingen goed bestuur
en integriteit publieke omroep van kacht. Per I januari 2012 tot en met 3 I december 20 l6 gold de
Gedragscode goed bestuur en integriteit Publieke Omroep 2012. Wíi hebben uw informatie over de
declaraties bekeken in het licht van deze codes.

Uit uw brieven komt het volgende naar voren.
In november 20 I I is de heer Klein benoemd als bestuurder van de VARA. ln 2012 vierde hij zijn
25-jarig jubileum bij de VARA met een lunch/receptie in één van de restaurants waarvan hij medeeigenaar was. De kosten voor het jubileum, waarbij zo'n 50 personen aanwezigwaren, bedroegen
€ 1.828 (incl. btw). Het restaurant stuurde de VARA daarvoor een factuur, die door medebestuurder
Minkman is afgetekend.
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U geeft aan dat destijds is gehandeld conform artikel2.3.2. van de code uit20l2. Dit artikelbepaalt
dat een medewerker die familie- of wiendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke
betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten en ofzaken aan de media-instelling, zich
onthoudt van besluitvorming over de opdracht met betrekking tot die diensten er/ofzaken. De
beslissing het jubileum te organiseren in één van de restaurants waarvan de heer Klein medeeigenaar was, is genomen door medebestuurders Minkman en Andersson.
Verder geeft u aan dat uit uw administratie is gebleken dat door de heer Klein in de periode 20 I I
tot I mei 20 l4 (einde dienstverband) zes maal een declaratie is ingediend van kosten gemaakt in

hij mede-eigenaar was. Het gaat daarbij om € 44 1,90 voor
representatiekosten in het kader van zijn functie. Voorafgaand aan de betaling heeft de VARA zich
er van overtuigd dat de hoogte van de gedeclareerde bedragen werd verantwoord. Per uitgave is een
bon overgelegd. ook deze kosten zijn gemaakt met voorafgaande goedkeuring van zijn
één van de restaurants waarvan

medebestuurders.

Standpunt van CIPO
De VARA heeft de (mede-)eigendom van de restaurants destijds getoetst als "een financieel belang
in een niet sectorgerelateerde onderneming" en heeft in dat kader overwogen dat geen sprake was
van strijd met het belang van de VARA. Op het hebben van financiële belangen zãg ten tijde van de
melding in 20 l0 artikel I . I van Richtlijn 2 (lntegriteit) van de code uit 2006- Op grond dãarvan
hadden medewerkers (ofhun partners) geen financiële belangen in ondernemingen, organisaties,
e.d., die een directe dan wel indirecte relatie met de omroepinstelling hadden, tenzij de
desbetreffende omroepinstelling ontheffing had verleend. Met onze brief van Z+ mei
7.lieten wij u
weten dat, voor zover de VARA zich bij haar oordeel destijds (impliciet) heeft gebaseerd op artikel
l. I van Richtlijn 2, aan die bepaling een adequate toepassing is gegeven.

Wat betreft de toepassing van artikel 2.3.2.heeft de VARA de code gevolgd. Immers, niet de heer
Klein, maar zijn medebestuurders namen de beslissing het jubileum van de heer Klein in één van de
restaurants waarvan hij mede-eigenaar was te organiseren. De representatiekosten van de overige
declaraties zijn vooraf geaccordeerd.

Omdat de VARA de nevenfunctie van de heer Klein destijds als een financieel belang heeft
aangemerkt, zou het in het licht van de codes achterafbezien beter zijn geweest als hètjubileum en
de representatie in een andere gelegenheid hadden plaatsgevonden om de schijn van
belangenverstrengel ing te vermij den.

Met vriendelijke groet,

Conny van Altena
Waarnemend voorzitter CIPO
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CONCEPT Verslag ClPO-vergadering 28-O6-19

Vast te stellen 19-09-19
Datum
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Verslagcommissievergadering2S-O6-19,

Het verslag wordt conform vastgesteld.
2.

3.

Nevenfunctie Directeur Video NPO; evaluatie

Het is!
opgevallen dat buiten de omroep de indruk bestaat dat CIPO diepgaande
integriteitsonderzoeken uitvoert, terwijl de taak vooral is te bekijken hoe de code is
toegepast. Daarom zou CIPO wellicht haar rol zo nu en dan duidelijk moeten maken.l
vraagt zich af of CIPO nog moet reageren op de brief van de NPO van 13 mei over
berichtgeving in de pers over de nevenfunctie van de Directeur Videol vindt dat het
uitgangspunt moet zijn dat brieven worden beantwoord.||zal de vo-orzittervan de RvB
NPO een bericht sturen om te vernemen of de zaak inmi&i-els voldoende is behandeld.
H
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Vast te stellen 22-77-19
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Verslagcommissievergadering23-O6-19,

zegt contact te hebben gehad met Shula Rijxman (SR) over de brief van de NpO van
!13 mei
inzake de
brief te reageren

directeur Video, Er is een noodzaak voor CIPO
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sluit de vergadering
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