Registratie inzake naleving governancecode 2018
Conform de Governancecode Publieke Omroep 2018 houdt WNL 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 WNL 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.
Niet alle journalistieke functionarissen, waaronder presentatoren, zijn werknemer van de omroep.
In veel gevallen is sprake van een opdrachtovereenkomst. De Governancecode is niet onverkort
van toepassing op deze opdrachtnemers. Eventuele nevenfuncties van deze presentatoren zijn om
bovenstaande reden niet opgenomen in ons openbare register. Wel spreken wij met hen af dat zij
zich conformeren aan de principes van de code en hebben wij afspraken met hen gemaakt ter
voorkoming van het verrichten van functies die voor WNL -mede gelet op de code- ongewenst
zijn. Gezien het feit dat de gezichtsbepalende anchors onder een opdrachtovereenkomst vallen en de
hoofdredacteur in het bestuur zit (en daar al wordt vermeld) zijn er geen meldingen van
nevenfuncties van journalistieke medewerkers.

Bestuur
Dhr. L. (Bert) Huisjes, secretaris/hoofdredacteur
Nevenfunctie:
- Lid Raad van Toezicht Beeld & Geluid (onbezoldigd)
Dhr. R.E. (Robert) Alblas, penningmeester/zakelijk directeur
Nevenfunctie:
- Geen nevenfuncties

Raad van toezicht
Dhr. H.B. (Bas) Eenhoorn (VZ)
Hoofdfunctie
Waarnemend burgemeester van de gemeente Amstelveen. (bezoldigd)
Nevenfuncties:
– Regie College Waddengebied – voorzitter ( verantwoordelijk voor de afstemming van beleid en
beheer van en door alle overheden, en vertegenwoordigers van ecologie en economie) (bezoldigd)
– Faculteit Ruimtelijke wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen – docent honorair
“Geografie, beleid en bestuur (bezoldigd)
– Transitium – adviseur (bezoldigd)

- Voorzitter van de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forenische zorg, verantwoordelijk voor het
ten uitvoer brengen van de afspraken gemaakt in de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg
2018-2019 (bezoldigd)
Dhr. A.J.M. (Fons) van Westerloo
Hoofdfunctie
Geen
Nevenfuncties:
– lid van de raad van commissarissen van Inshared (bezoldigd)
– lid van de raad van advies van Waysis en van Right to Play (bezoldigd)
– lid van de raad van commissarissen van De Persgroep Nederland (bezoldigd)
– toehorend lid van het bestuur van het Koninklijk Concertgebouworkest (onbezoldigd)
– voorzitter van de Stichting Donateurs van het Koninklijk Concertgebouworkest (onbezoldigd)
– ambassadeur van De Nationale Opera (onbezoldigd)
– lid van de Stichting Vrienden van het Koninklijk Concertgebouworkest en het Koninklijk
Concertgebouw. (onbezoldigd)
Mevr. M. (Mirjam) van ’t Veld – Moonen
Hoofdfunctie
Bestuursvoorzitter van ziekenhuis de Gelderse Vallei. (bezoldigd)
Nevenfuncties:
– lid Raad van Toezicht Verwey-Jonker Instituut (bezoldigd)
– lid van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (adviesraad minister van Defensie)
(bezoldigd)
– Voorzitter Bouwfonds Cultuurfonds (onbezoldigd)
- Voorzitter Raad van Toezicht Jantje Beton (onbezoldigd)

