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Geachte directies, beste collega's,

november 2016
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24000

Onderwerp
Def¡nit¡ef Plaatsingsbesluit

vooljaat 2017 TV en posities
Online

Behandeld door
Giny Mutsaers

De Raad van de Bestuur van de NPO heeft:

-

de uren voor televisie voor de algemene programmakanalen, NPO 1 , -2, -3
en -Zappl-Zappelin herzien voor de periode 1 januari tlm 28 mei 2017.
posit¡es Online 2017 toegekend
omroepportals 2017 toegekend

Dit gebeurt met verwijzing naar onder andere de volgende artikelen in de Mediawet

2008:2.2lid 2 sub a, b, f, h, i, j, len lid 3,2.10, tweede lid sub b, c en 9,2.35
vierde lid, 2.60, de afdelingen 2.2.5. en 2.6.2. en de taken en bevoegdheden van
de Raad van Bestuur van de NPO zoals neergelegd in het Coördinatiereglement
Aanbodkanalen.

E.mail
g¡ny.mutsaers@npo.nl

Telefoonnummer

Voorafgaande aan dit besluit heeft de Raad van Bestuur het voorgenomen besluit
bij brief van 3 november jl. kenbaar gemaakt en de betrokken landelijke publieke

035-677 3738

media-instellingen - conform artikel 10.4 van het Coördinatiereglement

Bijlagen
24

Aanbodkanalen - in de gelegenheid gesteld hun eventuele bedenkingen tegen het
voorgenomen besluit naar voren te brengen.
Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Kopie aan

Genoemde brief maakt als motivering deel uit van dit besluit, de daarbij
meegezonden titelschema's en overzichten zijn de vastgestelde
schema's/overzichten. Dezezijn ongewijzigd en maken onderdeel uit van dit
besluit.

Omdat het onhaalbaar is voor elke geplaatste/gewijzigde titel een toekenningsbrief
te versturen, gelden de (titel)overzichten als de formele toekenningen Televisie,
lnternet en Themakanalen. Deze overzichten met de actuele stand van zaken
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worden met dit besluit meegezonden (bestanden TV, lnternet en Themakanalen
2016 en bestanden TV 2017).
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Voor de volledigheid wijzen wij u nog op het volgende. De gewijzigde Mediawet is
op 2 november jl. in werking getreden. Met de nieuwe wet is onze taakopdracht
gewijzigd. Amusement kan alleen nog worden ingezet als middel om een
informatief, cultureel of educatief doel te bereiken of een breed en divers publiek te
trekken en te binden zodat deze doelen onder de aandacht worden gebracht.

Datum
I 5 november 201 6

Ons kenmerk
24000

Dit gaat betekenen dat wij de programmering moeten beoordelen op basis van de

functie die amusement dan krachtens de wet moet hebben. Op dit moment zijn we
de uitwerking van deze wijziging en het daarbij behorende toetsingskader aan het
voorbereiden. Wij hebben u hierover al eerder geinformeerd. Het kan zijn dat de
uitkomst van dit alles noopt tot tussentíjdse herziening van de nu aan de orde

zijnde indelingen.
Volledigheidshalve benadrukken we dat het Toekenningsbesluit ook op andere
gronden tussentijds kan worden aangepast indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld
indien bij het monitoren op de doelstellingen blijkt dat een aanpassing nodig is ten
behoeve van de realisatie van de doelstellingen.

De Raad van Bestuur neemt dit besluit onder de voorwaarde dat de Minister van
OCW voldoende middelen ter beschikking stelt ex artikel2.149 Mediawet 2008.
Dit besluit wordt toegezonden aan de landelijke publieke media-instellingen en
treedt één dag na verzending in werking. Het besluit wordt gepubliceerd op de
corporate website van de NPO.
Krachtens artikel 2.60, eerste lid Mediawet 2008 is dit besluit bindend voor de
landelijke publieke media-instellingen die media-aanbod verzorgen voor de
landelijke publieke mediadienst.

Met vriend

hula Rijxman

Voorzitter Raad van Bestuur
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Belanghebbenden kunnen tot zes weken na venending een bezwaarschrift indienen bij:

3

De Raad van Bestuur NPO
T.a.v. de afdeling Juridische Zaken

Posfóus 26444, 1202 JJ Hilversum
Datum
15 november 2016

Ons kenmerk
24000

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

-

naam, adres en woonplaats
datum

omschrijving van het beslu¡t waañegen het bezwaar is ger¡cht (s.v.p. ook

onderwerp, datum en kenmerk van het besluit vermelden)

-

de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat dit besluit niet in werking treedt. Daarvoor is een

afzonderlijk verzoek nodig, dat gericht is aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam,
sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070

AW Amsterdam.

