
Registratie & Rapportage inzake naleving bij/door Omroep Zwart 
van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 31-12-2022 
 
Conform de Gedragscode Integriteit Publieke omroep 2021 houdt BNNVARA een register bij van de 
nevenfuncties van zijn topfunctionarissen en zijn belangrijke journalistieke functionarissen, 
waaronder de q.q. – nevenfuncties. Leden van het bestuur en leden van de Raad van Toezicht van 
BNNVARA zijn aangemerkt als topfunctionarissen. Daarnaast merken wij de hoofden van onze 
informatieve en infotainment programma’s en de eindredacteuren en presentatoren van ons 
journalistieke media-aanbod aan als belangrijke journalistieke functionarissen. 
  
Journalistiek media-aanbod is aanbod dat valt binnen de genres Journalistiek en Sport (voorzover 
dat althans de actuele sportinformatie) betreft en dat valt onder de eindredactionele 
verantwoordelijkheid van Omroep Zwart. Wij volgen hierbij de CCC-codes die de NPO hanteert bij 
de indeling van het media-aanbod, zie de Beleidslijn Crossmediale Content Classificatie.  
 
Niet alle journalistieke functionarissen, waaronder presentatoren, zijn werknemer van de omroep. 
In veel gevallen is sprake van een opdrachtovereenkomst. De Gedragscode Integriteit 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 Omroep Zwart -mede gelet 
op de code- ongewenst zijn. Wij verantwoorden tenminste twee maal per jaar de nevenfuncties van 
belangrijke journalistieke functionarissen, over het voorafgaande half jaar. Voor de 
topfunctionarissen (bestuur en Raad van Toezicht) geldt dat dit register ook tussentijds, bij 
wijzigingen, wordt geactualiseerd. 
 
Raad van Toezicht 
 

Abigail Norville  
Voorzitter RvT 
17-05-2021 tot 17-05-2025 

Nevenactiviteiten: 
- Plaatsvervangend secretaris-generaal Ministerie VWS 
(hoofdfunctie) 
- Voorzitter RvT Uniek Onderwijs en kinderopvang 
- Lid RvT Theater Hofplein  
- Abigail Norville Advies & Coaching 
- Lid begeleidingscommissie Onderzoek naar politiebejegening 

Rotterdam 
- Bestuurder Shared Service Centre (SSC) FLEX, Rotterdam 
- Lid HR adviesraad VNO-NCW west, Rotterdam 

Guusje Ter Horst  
vicevoorzitter RvT 
vz remuneratiecie 
01-12-2021 tot 01-12-2025 

Nevenactiviteiten:  
- Voorzitter bestuur Longalliantie Nederland 
- Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Beeld en 

Geluid 
- bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen 
- vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond 
- Voorzitter Sectorraad paarden (SRP) 
- lid bestuur Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad (VVAB) 

Machteld Roethof  
lid auditcommissie 
01-12-2021 tot 01-12-2025 

Nevenactiviteiten: 
- Advocaat Maatschap Roethof advocaten (hoofdfunctie) 
 

Rashied Nurmohamed, 
voorzitter auditcommissie 
01-12-2021 tot 01-12-2025 

Nevenactiviteiten: 
- Eigenaar/ interim cfo/ financieel directeur NGIS consultancy 

(hoofdfunctie)  
- Lid Raad van Toezicht ANBO 
- Lid Raad van Commissarissen Woningstichting De Key 

Xavier van Leeuwe 
Lid auditcommissie 
01-12-2021 tot 01-12-2025 

Nevenactiviteiten: 
- CEO Mediahuis Marketplaces (hoofdfunctie) 
- Commissaris Automotive MediaVentions - Supervisory Board  
- BestuurderHouse of Recruitment Solutions 
- Commissaris Digital Oddyssey  
- Commissaris Carroussel Luxemburg  



- Commissaris Skenariolabs  
- Lid Adviesraad voor MBA programma Inter College Business School  

 
 
 
Bestuur 
 

Akwasi Owusu Ansah 
 

Nevenactiviteiten: 
- Geen 

Gianni (Grot) Lieuw-A-Soe Nevenactiviteiten: 
- Geen 
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