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Het Commissariaat voor de Media
Al ruim 30 jaar houdt het Commissariaat voor de Media (hierna: CvdM)

Het CvdM heeft in de afgelopen periode grote stappen gezet in een verdere

onafhankelijk toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de Vaste

versterking van de effectiviteit van het toezicht. Om dit werk zo goed mogelijk te

Boekenprijs. Het CvdM beschermt de onafhankelijkheid, pluriformiteit en

kunnen doen onderhoudt het CvdM contacten met onder meer de bestuurders en

toegankelijkheid van het media-aanbod. De pijlers onder de informatievrijheid en

interne toezichthouders van de publieke media-instellingen, de koepelorganisaties

democratie.

NPO, RPO en NLPO, andere toezichthouders (in binnen- en buitenland) en het
ministerie van OCW.

In deze periode is het toezicht drastisch veranderd. Waar het in de begintijd
draaide om het afkijken van videobanden speurend naar die ene verboden

Digitalisering, globalisering en convergentie leiden tot sterke verandering van het

reclame-uiting, gaat het toezicht tegenwoordig om de complexe contracten achter

medialandschap. Deze ontwikkelingen vormen voor het CvdM als onafhankelijke

dit soort verschijnselen. Ook beperkt het toezicht zich allang niet meer tot de

toezichthouder een permanente uitdaging. Het CvdM volgt de ontwikkelingen op

publieke en op Nederland gerichte commerciële omroep. Het CvdM is ook de

de voet en monitort op welke onderdelen er risico’s kunnen ontstaan voor wat

toezichthouder voor grote internationale partijen als Netﬂix en Discovery die hun

betreft de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-

Europese hoofdkwartier in Nederland hebben gevestigd.

aanbod.

Met de implementatie van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten die

Ook daar waar nog geen wetgeving aanwezig is, maar sprake is van aantasting

op 19 september 2020 in de Nederlandse wet- en regelgeving moet zijn omgezet

van de kernwaarden en het ontstaan van maatschappelijke schade, neemt het

breidt het toezichtveld van het CvdM zich sterk uit omdat ook kanalen op

CvdM in toenemende mate het initiatief. Hiermee zet het CvdM zich om de

videoplatformdiensten (zoals bijvoorbeeld YouTube) audiovisuele mediadiensten

toekomstbestendigheid van het toezicht op de media zoveel mogelijk te

kunnen vormen en dat - grosso modo - de regels die gelden voor commerciële

waarborgen.

omroepdiensten in beginsel ook op hen van kracht zijn.
Media zoals radio en televisie, maar ook "mediadiensten op aanvraag”, spelen een
Naast het feit dat het toezichtveld sterk is uitgebreid en steeds meer in

belangrijke rol bij het informeren van de samenleving. De onafhankelijkheid,

internationaal verband plaatsvindt is ook de aard van het toezicht veranderd.

diversiteit en toegankelijkheid van die informatievoorziening zijn dan ook wettelijk

Vanuit het uitgangspunt van ‘Toezicht op Maat’ kiest het CvdM per geval de meest

beschermd in onder meer in de Mediawet en het Mediabesluit. Het CvdM ziet erop

geschikte benadering. Dat kan een algemene voorlichtingsbrochure zijn, een boete

toe dat deze wet- en regelgeving wordt nageleefd.

in een individueel geval, en alles wat zich tussen deze uitersten bevindt.
Als zelfstandig bestuursorgaan staat het CvdM tussen politiek en mediaHet CvdM licht de media-instellingen voor over de inhoud van de Mediawet, en

instellingen. Het CvdM opereert onafhankelijk, maar legt verantwoording af aan de

over de door het CvdM opgestelde beleidsregels en praktijkhandreikingen. Via

minister van OCW. Het CvdM wordt geﬁnancierd uit de Mediabegroting en uit de

consultaties, expertmeetings, brochures en individuele gesprekken ontvangen

toezichtkosten die commerciële media-instellingen verschuldigd zijn.

media-instellingen uitgebreide informatie, met als doel hen waar nodig te helpen
zich de normen van de Mediawet eigen te maken en overtredingen te vermijden.
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Taken Commissariaat voor de Media
De belangrijkste taken van Commissariaat voor de Media zijn:
Handhaving van de Mediawet en de Wet op de Vaste Boekenprijs

Programmatoezicht

Dit gebeurt door het geven van voorlichting vooraf aan betrokken media-

De naleving van reclame- en sponsorregels, programmavoorschriften,

instellingen alsmede door het nemen van sanctiemaatregelen, het opleggen van

formatverplichtingen en programma-quota-eisen.

boetes of een last onder dwangsom.
De toegang tot het media bestel borgen door o.a.
Vijfjaarlijkse ledentelling en advisering van de Minister van de concessiebeleidsplannen van de landelijke publieke omroepverenigingen

Een gelijk speelveld creëren
Verlenen van toestemming voor nevenactiviteiten van publieke mediainstellingen
Beleidsadvisering

Aanwijzing van lokale en regionale publieke media-instellingen
Vergunningverlening aan commerciële mediadiensten

Het ontwikkelen en bijhouden van een jaarlijkse toezichtstrategie
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van OCW

Financieel toezicht
Toezicht op de rechtmatige besteding van de middelen van de publieke
media-instellingen
Toezicht op de governance en interne beheersing van de landelijke en
regionale publieke media-instellingen

Onderzoek: het monitoren van mediaontwikkelingen en mediaconcentraties
Dit gebeurt door het uitbrengen van de jaarlijkse Mediamonitor en ad hoc
onderzoeken
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Organisatiestructuur
Het CvdM (55 m/v) staat onder leiding van een College van Commissarissen

De aanpak, werkwijze en de inzet van mensen en middelen om het resultaat

(hierna: College), benoemd door de minister van OCW. In 2019 is de wettelijke

binnen de afgesproken kaders te bereiken is de verantwoordelijkheid van de

evaluatie van het CvdM als zelfstandig bestuursorgaan (hierna: zbo) uitgevoerd.

voorzitter van het College. De werkorganisatie is, binnen de door het College

Dit onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau PwC, heeft onder meer geresulteerd

gestelde kaders, integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van taken en

in een aanbeveling aan de minister om te verkennen of de governance van het

opdrachten en het voorbereiden van voorstellen en adviezen aan het College.

toezicht op het medialandschap, waaronder de interne sturing en de relatie met
het ministerie van OCW, nog actueel en toekomstbestendig is. De governance van

Het Commissariaat streeft er naar een lerende organisatie te zijn waarin in

het CvdM is daarom in nauwe samenspraak met het ministerie van OCW in het

continuïteit wordt gewerkt aan de ontplooiing van onze mensen.

afgelopen jaar herijkt. Daarbij is uitgegaan van het feit dat het College conform
Artikel 7.3 van de Mediawet bestaat uit een voorzitter en twee of vier andere
leden.
Het Commissariaat zoekt een fulltime voorzitter (op basis van een 36-urige
werkweek) van het College die tevens eindverantwoordelijk is voor de aansturing
van de organisatie.
Daarnaast worden in eerste instantie twee nieuwe commissarissen aangetrokken
op basis van bijzondere expertise met een parttime aanstelling van 25%
(een dag in de week van negen uur). De voorzitter is samen met deze
commissarissen belast met de bestuurlijke besluitvorming. Het College geeft
daarnaast als collectief richting, benoemt resultaten en geeft de beleidskaders
mee. Het College borgt de totale productie en de kwaliteit van het werk van het
CvdM.
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Vacature expert lid College – financieel
Per 1 oktober 2020 ontstaat er een vacature voor een commissaris met een

Actuele ﬁnanciële kennis en ervaring met het kritisch ﬁnancieel beoordelen

ﬁnancieel proﬁel.

van uiteenlopende zaken als contracten en jaarrekeningen. Van de nieuwe

De is een nieuwe functie in de herijkte governance.

Commissaris wordt verwacht dat hij/zij snel en proactief adequate

Het Commissariaat houdt toezicht op de rechtmatigheid en transparantie van de

vraagtekens kan plaatsen bij op het eerste gezicht kloppende cijfers.

bestedingen van publieke omroepmiddelen, de marktconformiteit van eventuele

Ruime ervaring op het gebied van corporate governance, accounting en

nevenactiviteiten van publieke omroepen en op ﬁnanciële integriteit. De reguliere

risicomanagement op strategisch en tactisch niveau.

ﬁnanciële toetsing vindt met name plaats aan de hand van jaarrekeningen, daarbij

Bekend zijn met het medialandschap, vigerende wet- en regelgeving dan

mede steunend op het werk van externe accountants. Het betreft hier zowel de

wel bewezen hebben zich snel (daarin) te kunnen inwerken.

landelijke, regionale als lokale publieke omroepen. De jaarrekeningen van deze

Ervaring met beleids- en besluitvorming in een politiek bestuurlijke

omroepen dienen te zijn opgesteld volgens de voorschriften uit de Handboeken

omgeving.

Financiële Verantwoording die speciﬁek zijn opgesteld voor zowel de landelijke als
de regionale en lokale omroepen. Daarnaast is het Commissariaat belast met het
toezicht op de wijze waarop de NPO de doelmatigheid bevordert van de
aangeboden programma’s in het kader van de publieke media-opdracht. Tot slot

Ervaring met c.q. het hebben van een visie op verschillende vormen van
toezicht.
Bij voorkeur ervaring in organisatorische veranderprocessen

houdt het Commissariaat toezicht op de governance en de interne beheersing van
de NPO, de RPO en de landelijke en regionale publieke media-instellingen.

Daarnaast heeft de commissaris de volgende vaardigheden:
Gezaghebbende persoonlijkheid

Vereisten
Voor de commissaris met het ﬁnanciële proﬁel gelden de volgende vereisten:
Bewezen strategisch (bedrijfs)economisch inzicht om proactief nieuwe
ontwikkelingen in de mediamarkt, zoals nieuwe verdienmodellen, te kunnen
duiden en naar aanleiding daarvan visie en beleid van het CvdM te

Teamplayer
Inspirator
Onafhankelijk denker
Verder gelden vanzelfsprekend de volgende randvoorwaarden:

ontwikkelen.

Onafhankelijkheid: geen (schijnbare) belangentegenstellingen

Brede werkervaring binnen zowel het private als publieke domein.

Onberispelijke reputatie
Er wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling van het
College.
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Vacature expert lid College – financieel
Motivatie

De procedure

De kandidaat dient gemotiveerd te zijn om in het publieke domein werkzaam te

Benoeming vindt plaats door de Minister van OCW en op voordracht van een

zijn in de speciﬁeke rol en de daarbij behorende verantwoordelijkheden die het zijn

onafhankelijke benoemingsadviescommissie (BAC). De leden van deze BAC zijn

van toezichthouder met zich meebrengt. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij

voorgedragen door resp. het CvdM en de Minister van OCW. Deze leden zijn: Just

afﬁniteit heeft met de kernwaarden van het Nederlands mediabestel als

Spee, Georgette Schlick en Ruurd Bierman.

pluriformiteit, vrijheid van meningsuiting en journalistieke onafhankelijkheid.
Een gesprek met de huidige (interim) voorzitter en lid van het College van
Aanstelling en inschaling

Commissarissen en een vertegenwoordiging van de organisatie waaronder leden
van de Ondernemingsraad maakt ook onderdeel uit van de procedure.

Het betreft een parttime aanstelling voor 25% (9 uur per week) voor een periode
van vijf jaar. De functie is ingeschaald in schaal 17 van het Functiegebouw Rijk.
Wettelijk is eenmaal een herbenoeming voor nog eens vijf jaar mogelijk.
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