Nevenfuncties belangrijke journalistieke functionarissen
Conform de Governancecode Publieke Omroep 2018 houdt de EO een intern register bij van de
nevenfuncties van zijn topfunctionarissen en zijn belangrijke journalistieke functionarissen,
waaronder de q.q. – nevenfuncties. Leden van het statutaire Bestuur evenals de leden van de Raad
van Toezicht van de EO worden in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) aangemerkt als
topfunctionarissen. Hoofdredacteuren en (overige) gezichtsbepalende presentatoren (“anchors”) van
ons journalistieke media-aanbod worden aangemerkt als belangrijke journalistieke functionarissen.
Wij merken als ons journalistiek media-aanbod aan: gezichtsbepalend journalistiek media-aanbod op
radio, tv of internet dat valt binnen de genres nieuws (CCC codering 111), actualiteiten (CCC codering
112), actuele meningsvorming (CCC codering 121), meningsvorming (CCC codering 122), radio
opiniërend (CCC codering 129) en actuele sportinformatie (CCC codering 210) en dat valt onder de
eindredactionele verantwoordelijkheid van de EO.
Hieronder valt het volgende media-aanbod van de EO in 2018:
NieuwLicht, Tweestrijd, Typhoon in Amerika, Tussen wet en geweten, 3Onderzoekt: Haat, Genaaid,
Tygo in de GHB, Why Slavery, Dit is de Dag en Dit is de Nacht.
Op grond van het algemeen belang verwerkt de EO deze (persoons)gegevens. In lijn met de AVG is
voor de openbaarmaking op het internet de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene zelf
verkregen.
Bovenstaand overzicht van ons journalistieke media-aanbod, alsmede onze interne registers en
onderstaande openbare gegevens worden tussentijds en in elk geval ieder half jaar geactualiseerd.
De laatste update dateert van 31 december 2018.
Ook voor journalistieke functionarissen die niet bij ons in dienst zijn geldt als uitgangspunt dat we de
Governancecode Publieke Omroep 2018 in acht nemen. Concreet betekent dit dat we ook met deze
journalistieke functionarissen het gesprek voeren over integriteit.
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K. Allush (presentator)
T. v.d. Brink (presentator)
E. Danhof (manager/hoofdredacteur)
M. Fikse (presentator)
J. Eikelboom (presentator)
A. Knevel (presentator)
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Stationvoice
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Katholiek Nieuwsblad
Gevangenzorg Nederland
Stichting Veritas
Stichting Forum C
Stichting Gabriel
Stichting Obadja Beraad
Bartimeus
Stichting Groot Nieuws Radio
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B. v. Leeuwen (presentator)
H. v.d. Linden (manager/hoofdredacteur)
J. Snel (presentator)
H. v. Steeg (presentator)
M. Stelling (presentator)
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