
Geachte heer Slob,


Dank voor uw brief van 27 mei 2021 waarin u verzoekt om te reflecteren op de kanttekeningen 
van de adviseurs voor onze erkenningsaanvraag, te weten het Commissariaat voor de Media, de 
Raad voor Cultuur en de NPO. 


We zijn allereerst enorm verheugd dat zij u adviseren ons toe te laten tot het publieke landelijke 
mediabestel. Wij hopen dat u dit positieve advies overneemt waardoor wij in een omgeving ko-
men waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Tegelijkertijd zijn wij ons zeer bewust van de zware verantwoordelijkheden en taken die er binnen 
dit bestel voor alle omroepen, wijzelf incluis zijn. We benutten uw verzoek graag om ons stand-
punt op twee gemeenschappelijke kanttekeningen in de adviezen te expliceren.  


1. Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid publieke informatievoorziening

Wij zien het publieke mediabestel als  als kloppend hart van betrouwbare en onafhankelijke infor-
matievoorziening. Dat betekent onder andere dat binnen de publieke omroep geen plaats is voor 
verspreiding van onbetrouwbaar nieuws of desinformatie. Wij nemen deze verantwoordelijkheid 
zonder meer heel serieus. Dat doen wij door professionele / ervaren journalisten in dienst te ne-
men en talenten te trainen binnen de kaders van de NPO standaarden. Wat we zelf nog niet weten 
of kunnen, vragen wij aan onze partner BNNVARA, de NOS of andere collega’s. Wij zijn voorne-
mens, voor alle zekerheid, de NOS hierbij om een ‘second opinion’ te vragen. 

Zo denken wij elkander te kunnen versterken.


2. Journalistieke waarden

Helaas hebben wij aan het begin van dit jaar een uiterst onaangenaam incident meegemaakt met 
een journalist van de EO. Een harde les waarover we gelukkig na de eerste schrik een verbindend 
gesprek hebben gehad met de EO. Wij hebben onze excuses aangeboden. De EO heeft daarop 
zelfs een aanbevelingsbrief geschreven, waarin zij onderstrepen dat zij achter de komst van 
ZWART staan. 


Wij zijn blij dat BNNVARA ons aanmoedigt, ondersteunt en openstaat om kennis te delen. Daarbij 
zijn wij bereid om met alle omroepen samen te werken, omdat wij erin geloven dat wij alleen sa-
men de idealen van de NPO kunnen realiseren.


Tot slot hebben wij inmiddels een Raad van Toezicht geïnstalleerd voor het interne toezicht. Dit 
toezicht ziet er ook op toe hoe wij ons gedragen en welke uitstraling wij als bestuurder willen 
hebben. De raad zal ons scherp houden op de naleving van de interne regels, het beleid en de 
codes van de NPO.


Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,


Abigail Norville (Voorzitter Raad van Toezicht)


Gianni Grot (Bestuurder) Akwasi Ansah (Bestuurder)	


