nederlandse
publieke
omroep

Bindende Regeling Mediareserves
Op 10 mei 2016 is de gewijzigde Bindende Regeling Mediareserves vanwege artikel 2.174, eerste
lid, vastgesteld door de Raad van Bestuur krachtens artikel 2.10, tweede lid sub c Mediawet 200g.
De Bindende Regeling Mediareserves die op 15 juli 2015 in werking trad, is met dit besluit per

ingangsdatum van dit besluit ingetrokken.

BESLUTT
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.174 eerste lid Mediawet heeft de Raad van Bestuur de volgende
nadere regeling vastgesteld :
1

Voor het reserveren van gelden voor de verzorging van media-aanbod aan het einde van
het boekjaar gelden voor landelijke publieke media-instellingen de volgende maxima:
a. Gefuseerde omroeporganisaties, te weten AVRorRos, BNN-VARA en KRo-NCRV:
5.500.000 euro
b. stand alone omroeporganisaties, te weten Eo, vpRo en MAX: 4.000.000 euro
c' omroeporganisaties met een voorlopige erkenning, te weten wNL, powNed en
HUMAN: 500.000 euro
d. De NOS: 5.000.000 euro
e. De Stichting NTR: 6.500.000 euro

2

Voor het reserveren van gelden die bestemd zijn voor de uitvoering van de taken en
werkzaamheden van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (hierna: NPO-organisatie),
zoals genoemd in artikel2.2 e.v. Mediawet, geldt een maximum van 45.000.000 euro.

3

a. Gelden die in strijd met artikel 1 van deze regeling zijn gereserveerd, worden
teruggevorderd door de Raad van Bestuur en toegevoegd aan de Overgedragen Reserve
Media-aanbod (ORMA). De verwerking geschiedt via de resultaatbepaling, waarbij het
surplus als kostenpost moet worden gedoteerd aan de ORMA. De in artikel 1 van deze
regeling genoemde maximale bedragen geven niet het recht om eenzijdig de
mediareserves aan te vullen, maar is dus een gevolg van het verwerken van het
exploitatieresultaat. Er mag geen sprake zijn van directe vermogensmutaties, waarmee
eerder overgedragen reserve door de omroeporganisatie wordt teruggenomen.
b. Gelden die in strijd met artikel 2 zijn gereserveerd, worden bestemd voor de
programmering of direct daaraan gerelateerde ontwikkelambities.

4.

a. ORMA die door de Raad van Bestuur over jaar T zijn teruggevorderd op grond van artikel
3a van deze regeling, worden conform artikel 2.176 Mediawet door de desbetreffende
omroeporganisatie ingezet voor de programmering in het eerstvolgend boekjaar, dus jaar
T+1' Gedurende dit eerstvolgende boekjaar geldt een voorkeursrecht voor de betreffende
omroeporganisatie om deze gelden in overleg met de net- en zendermanagers van de NpO
in te zetten voor de programmering van dat jaar. Na afloop van dit eerstvolgende boekjaar
komt het voorkeursrecht voor de betreffende omroep te vervallen en worden de
(resterende) ORMA liquide terugbetaald aan c.q. verrekend met de NPO. Zolang nog geen
sprake is van overschrijding van de totale gereserveerde gelden (zoals bedoeld in artikel 5
van deze regeling), worden deze resterende (liquide) ORMA in het daarop volgend
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boekjaar (jaar T+2), zonder voorkeursrecht, ingezet ten behoeve van de programmering.
b. Gelden die door de NPO-organisatie op grond van artikel 3b van deze regeling bestemd
zijn voor de programmering of direct daaraan gerelateerde ontwikkelambities, worden in
het eerstvolgend boekjaar (jaar T+1) ingezet voor de programmering of direct daaraan
gerelateerde ontwikkelambities.
5

a. Op grond van artikel 2.774 tweede lid Mediawet bedraagt het totaal van de
gereserveerde gelden in een kalenderjaar niet meer dan tien procent van de uitgaven van
de NPO-organisatie en de landelijke publieke media-instellingen, met uitzondering van de
uitgaven aan verenigingsactiviteiten, zoals opgenomen in de jaarrekening, Conform artikel
2.174 eerste lid Mediawet wordt onder het totaal van de gereserveerde gelden verstaan:
de mediareserves zoals bedoeld in artikel 1 van deze regeling, de reserves van de NPOorganisatie zoals bedoeld in artikel 2 van deze regeling en de ORMA zoals bedoeld in artikel
3 van deze regeling. Indien het totaal van alle gereserveerde gelden meer dan tien procent
bedraagt, wordt dit surplus op grond van artikel 2.177 Mediawet teruggevorderd door het
commissariaat voor de Media en toegevoegd aan de Algemene Mediareserve.
b. Indien sprake is van een surplus zoals bedoeld in artikel 5a van deze regeling, wordt het
surplus ten laste gebracht van de in artikel 3 en/of artikel 7 en2 van deze regeling
genoemde gelden. Daarbij wordt de volgende volgorde gehanteerd:
I. ORMA waarbij het voorkeursrecht is vervallen en dus voortkomt uit eerdere boekjaren
dan jaar T (zoals bedoeld in artikel 4a van deze regeling). Deze worden verrekend naar
rato van de omvang van de ORMA per omroeporganisatie;
II. ORMA waarbij een voorkeursrecht geldt (zoals bedoeld in artikel 4a van deze regeling)
en de door de NPO-organisatie voor de programmering bestemde reserves (zoals bedoeld
in artikel 4b van deze regeling) in het betreffende boekjaar T. Deze worden verrekend naar
rato van de omvang van de ORMA en de voor de programmering bestemde reserves van de
NPO-organisatie in boekjaar T;
III. Reserves voor media-aanbod van de omroeporganisaties (zoals bedoeld in artikel 1 van
deze regeling), alsmede de reserves van de NPO-organisatie (zoals bedoeld in artikel 2 van
deze regeling) naar rato van het exploitatieresultaat van de omroeporganisaties en de NPOorganisatie in het betreffende boekjaar.

Deze regeling treedt in werking per 12 mei 2016 en de regeling is op grond van artikel 2.60 eerste
lid Mediawet bindend voor de landelijke publieke media-instellingen die deze bindende regeling
aangaat. Bekendmaking van deze bindende regeling geschiedt door verzending per e-mail aan de
landelijke publieke media-instellingen en door publicatie op de corporate website van de NPO
htto ://www. npo. nllovernpo
Aldus vastgesteld in vergadering van de Raad van Bestuur van
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