VAN DOORNE N.V.

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST
VAN DE STATUTEN VAN

Stichting Nederlandse Publieke Omroep,
gevestigd te Hilversum

De ondergetekende:
mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam,
verklaart:
dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van Stichting
Publieke Omroep, statutair gevestigd te Hilversum, luiden overeenko

Nederlandse

stig de aan deze

verklaring gehechte tekst. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte v rie en voor hem,
notaris, op 15 december 2016.
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DOORLOPENDE TEKST STICHTING NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP PER 15
DECEMBER 2016

NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1.
1.

De stichting draagt de naam:
Stichting Nederlandse Publieke Omroep.

2.

De naam van de Stichting wordt bij afkorting aangeduid als NPO.

3.

Zij is gevestigd te Hilversum.

TAAK VAN DE STICHTING
ARTIKEL 2.
1.

De Stichting, hierna verder te noemen: NPO, stelt zich ten doel de verwezenlijking van de
in artikel 2.2 van de Mediawet 2008, hierna verder te noemen: de Wet, bedoelde taken.
De NPO is het sturings- en samenwerkingsorgaan voor de uitvoering van de publieke
mediaopdracht op landelijk niveau, bedoeld in artikel 2.1 van de Wet.

2.

Naast andere taken die de NPO heeft op grond van de Wet, is zij belast met:
a.

het geven van sturing en het bevorderen van samenwerking met het oog op de
uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau, bedoeld in artikel 2.1
van de Wet;

b.

de coördinatie en ordening op en tussen de aanbodkanalen van het media-aanbod
van de landelijke publieke mediadienst;

c.

het zorgdragen voor de publieksbetrokkenheid bij de invulling van het mediaaanbod van de landelijke publieke mediadienst;

d.

de vertegenwoordiging van de landelijke publieke media-instellingen in
internationale organisaties op het gebied van media en de medewerking aan de
oprichting van dergelijke organisaties;

e.

het in samenwerking met buitenlandse omroepinstellingen meewerken aan
Europees media-aanbod dat mede op het Nederlandse publiek is gericht;

f.

het beschikbaar stellen van media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst
aan het buitenland;

g.

het behartigen van zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de landelijke
publieke mediadienst en de landelijke publieke media-instellingen, waaronder de
coördinatie van het verwerven, beheren en gebruiken van rechten op mediaaanbod en de daaraan verbonden namen en merken;

h.

het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen van normen
voor de honorering van freelancers, mede in naam van de landelijke publieke
media-instellingen;

i.

de bekostiging van de landelijke publieke media-instellingen op basis van de door
de Minister beschikbaar gestelde gelden;
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j.

het zorgdragen voor een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor de
verzorging en verspreiding van het media-aanbod en het bevorderen van
geïntegreerde financiële verslaglegging

k.

en verantwoording;

het inrichten, in stand houden, beheren, exploiteren en regelen van het gebruik van
organen, diensten en faciliteiten, waaronder studio's en distributie-infrastructuren,
die nodig zijn voor een goede uitvoering van de publieke mediaopdracht op
landelijk niveau;

I.

het verspreiden van media-aanbod

m.

het in samenwerking

voor Nederlandstaligen

met publieke media-instellingen

in het buitenland; en

bevorderen van

talentontwikkeling.
3.

Bij de uitvoering van haar taken stuurt de NPO en bevordert zij de samenwerking vanuit
de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen voor het media-aanbod en het
publieksbereik van de landelijke publieke mediadienst, vervat in het
concessiebeleidsplan,

de prestatieovereenkomst,

profielen van de aanbodkanalen,

bedoeld in artikel 2.22 van de Wet, de

de afspraken, bedoeld in artikel 2.55 van de Wet, de

regeling, bedoeld in artikel 2.57 van de Wet, en de begroting, bedoeld in artikel2.147

van

de Wet, en neemt zij bij de verzorging van het media-aanbod door de landelijke publieke
media-instellingen

artikel 2.88 van de Wet in acht.

4.

De NPO heeft geen winstoogmerk.

5.

De NPO kan binnen het kader van haar taak, bedoeld in lid 2 sub g, in naam van de
gezamenlijke landelijke publieke media-instellingen

overeenkomsten

met derden

aangaan.
6.

De NPO stelt in het kader van haar taak, bedoeld in lid 2 sub g, een gedragscode op ter
bevordering van goed bestuur en integriteit bij de landelijke publieke media-instellingen.
De gedragscode omvat in elk geval:
a.

aanbevelingen

voor de bestuurlijke organisatie, waaronder bestuurlijk toezicht;

b.

een beloningskader;

c.

gedragsregels voor integer handelen van bestuurders en medewerkers;

d.

gedragsregels voor publieke en transparante verantwoording

e.

procedures voor de behandeling van meldingen en vermoedens

f.

regels voor toezicht en naleving van de gedragscode.

en verslaglegging;
van mogelijke

misstanden; en
7.

Het beloningskader,

bedoeld in lid 6 sub b, voor zover dat betrekking heeft op

medewerkers die buiten de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst

een

beloning ontvangen, behoeft de goedkeuring van de Minister. Voor zover de Minister
goedkeuring daaraan onthoudt of als de NPO nalatig blijft bij het vaststellen van een
beloningskader,

bepaalt hij de inhoud van het beloningskader.

het beloningskader vast overeenkomstig

De NPO stelt vervolgens

de inhoud, bedoeld in de vorige volzin.

GELDMIDDELEN
ARTIKEL 3.
De geldmiddelen van de NPO bestaan uit:
1.

het kapitaal van de NPO;

2.

de op grond van de Wet ter beschikking gestelde middelen;

3.

de bijdragen, welke van overheidswege in welke vorm en onder welke benaming ook,
zullen worden beschikbaar gesteld; en
2
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4.

andere baten en inkomsten.

ORGANEN
ARTIKEL 4.
De NPO heeft drie organen:
a.

een raad van toezicht;

b.

een raad van bestuur; en

c.

een college van omroepen.

DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 5.
1.

De raad van bestuur van de NPO bestaat uit een (1) voorzitter en ten hoogste twee (2)
andere leden. De voorzitter en de andere leden zijn in dienst van de NPO. De raad van
toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden vast.

2.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de raad van
toezicht.

3.

De leden van de raad van bestuur kunnen door de raad van toezicht worden geschorst.
Een schorsing kan, ook na een of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren
dan drie maanden

4.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van vijf jaren.
Herbenoeming voor een aansluitende periode is eenmaal mogelijk.

5.

Het lidmaatschap van de raad van bestuur is onverenigbaar met:
a.

het lidmaatschap van het college van omroepen;

b.

het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een publieke
media-instelling met uitzondering van het lidmaatschap van een orgaan van de
Ster;

c.

het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een commerciële
media-instelling;

d.

het lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten-Generaal, een provinciaal
bestuur of een gemeentebestuur;

e.

een dienstbetrekking bij een ministerie of bij een dienst, instelling of bedrijf
vallende onder de verantwoordelijkheid van een minister;

f.

het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en het
vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie of de
handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen
daarin in het geding kan zijn; en

g.

het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een
omroepvereniging die in een samenwerkingsomroep vertegenwoordigd is.

6.

Artikel 7:668a, eerste tot en met vierde lid, Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

TAKEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 6.
1.

De raad van bestuur bestuurt de NPO.

2.

De raad van bestuur is belast met alles wat niet uitdrukkelijk tot de taak en bevoegdheid
van de raad van toezicht behoort.

ARTIKEL 7.
Naast de andere taken en bevoegdheden die de raad van bestuur heeft op grond van de
Wet en de statuten is hij belast met:
3
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a.

de dagelijkse leiding over de werkzaamheden

van de NPO;

b.

de dagelijkse coördinatie en samenhangende

ordening van het media-aanbod op

en tussen de diverse aanbodkanalen
c.

van de landelijke publieke mediadienst;

het vaststellen van regelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van
de NPO, waaronder in ieder geval een regeling voor de coördinatie en ordening
van het media-aanbod op de aanbodkanalen

van de landelijke publieke

mediadienst;
d.

het vaststellen van de profielen van de aanbodkanalen
mediadienst, inhoudende de uitgangspunten

van de landelijke publieke

voor een herkenbaar media-aanbod

op die kanalen;
e.

het vaststellen van het concessiebeleidsplan,

bedoeld in artikel 2.20 van de Wet;

f.

het aangaan van de prestatieovereenkomst,

g.

het vaststellen en indienen van de begroting, bedoeld in artikel2.147

h.

het jaarlijks vaststellen van de begroting van de NPO;

i.

het vaststellen en indienen van het bestuursverslag,

bedoeld in artikel2.22

van de Wet;
van de Wet;

bedoeld in artikel 2.17 van de

Wet; en
j.

het organiseren van representatieve
representatieve

maatschappelijke

publieksbetrokkenheid

publieksvertegenwoordiging,

waaronder een

adviesraad, ter bevordering van de

bij de invulling van het media-aanbod van de landelijke

publieke mediadienst.
ARTIKEL 8.
1.

Voordat de raad van bestuur een overeenkomst

als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van

de Wet aangaat, dan wel een besluit neemt over een taak als bedoeld in artikel 2.10,
tweede lid, onderdelen d, e, f of g van de Wet, over de wijze van aanwending van het
budget, bedoeld in artikel 2.149 eerste lid, onderdeel f van de Wet, stelt hij het college
van omroepen in de gelegenheid daarover binnen een daartoe door hem te stellen
redelijke termijn zijn mening te geven.
2.

Het uitblijven van de mening van het college van omroepen na het verstrijken van de
termijn staat aan het aangaan van de desbetreffende
het desbetreffende

3.

overeenkomst

of het nemen van

besluit door de raad van bestuur niet in de weg.

Indien uit de mening van het college van omroepen blijkt dat hij niet instemt met een
voorgenomen

overeenkomst

of een voorgenomen

besluit, dan wel belangrijke

onderdelen daarvan en de raad van bestuur zijn voornemen ongewijzigd wenst te
handhaven, legt de raad van bestuur de voorgenomen
de raad van bestuur vastgestelde

overeenkomst

dan wel het door

besluit tezamen met de mening van het college van

omroepen ter instemming voor aan de raad van toezicht.

BESTUURSBEVOEGDHEID
ARTIKEL 9.
1.

De raad van bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten,
waarbij de NPO zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

2.

In het geval waarin de raad van bestuur niet is samengesteld conform artikel 5 lid 1, blijft
de raad van bestuur volledig bevoegd.

VERTEGENWOORDIGING
4
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ARTIKEL 10.
1.

De NPO wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur.

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van
bestuur.

3.

De raad van bestuur is steeds bevoegd aan een of meerdere personen een algemene of
beperkte volmacht te verlenen.

DE RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 11.
1.

De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zes andere leden die
op voordracht van de Minister bij koninklijk besluit worden benoemd, geschorst en
ontslagen.

2.

Bij een vacature stelt de raad van toezicht een functieprofiel op waarover hij in ieder
geval de raad van bestuur,

het college

van omroepen,

de representatieve

maatschappelijke adviesraad, bedoeld in artikel 2.10, tweede lid, onderdeel i van de
Wet, en de gezamenlijke ondernemingsraden van de NPO, de NOS, de NTR en de
omroeporganisaties die een erkenning als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid van de
Wet, hebben verkregen,

in de gelegenheid

stelt binnen een redelijke termijn

zienswijzen te geven.
3

Na betrekking van de zienswijzen stelt de raad van toezicht het functieprofiel vast en
maakt dit openbaar.

4.

Voor de selectie van kandidaten stelt de raad van toezicht een onafhankelijke
benoemingsadviescommissie

in.

De

benoemingsadviescommissie

geeft

een

zwaarwegend advies aan de Minister voor de voordracht, bedoeld in lid 1.
5.

6.

De Minister neemt het advies over, tenzij het in strijd is met:
a.

de Wet;

b.

eisen van zorgvuldigheid; of

c.

andere zwaarwegende belangen.

Indien de Minister het advies niet overneemt, verzoekt hij onder opgave van een
schriftelijke motivering de raad van toezicht ervoor te zorgen dat tot een nieuwadvies
wordt gekomen en informeert hij de Tweede Kamer dat een advies niet is
overgenomen en de grond hiervoor.

7.

Ten behoeve van de ondersteuning bij het opstellen van het functieprofiel door de
raad

van

toezicht

en

benoemingsadviescommissie,

de

selectie

schakelt

de

van
raad

kandidaten
van

door

toezicht

de
een

wervingsadviesbureau in.
8.

Voor een van de andere leden als bedoeld in het eerste lid kunnen de gezamenlijke
ondernemingsraden van de NPO, de NOS, de NTR en de omroeporganisaties die
een erkenning als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid van de Wet, hebben verkregen,
personen voor benoeming aanbevelen aan de benoemingsadviescommissie.

9.

Benoeming geschiedt voor vijf jaar en herbenoeming voor een aansluitende periode
is eenmaal mogelijk.

10.

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met:
a.

het lidmaatschap van het college van omroepen;

b.

het lidmaatschap van de raad van bestuur;

c.

het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een publieke
5
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media-instelling;
d.

het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking

bij een

commerciële media-instelling;
e.

het lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten-Generaal,

een

provinciaal bestuur of een gemeentebestuur;
f.

een dienstbetrekking bij een ministerie of bij een dienst, instelling of bedrijf
vallende onder de verantwoordelijkheid van een minister;

g.

het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en
het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie
of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het
vertrouwen daarin in het geding kan zijn; en

h.

het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking

bij een

omroepvereniging die in een samenwerkingsomroep vertegenwoordigd is.
11.

Een lid van de raad van bestuur kan niet na beëindiging van dat lidmaatschap voor
een aansluitende periode worden benoemd als lid van de raad van toezicht.

12.

In het geval waarin de raad van toezicht niet is samengesteld conform lid 1, blijft de
raad van toezicht volledig bevoegd.

13.

De leden van de raad van toezicht ontvangen van de NPO een door de Minister vast
te stellen vergoeding.

ARTIKEL 12.
1.

2.

Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
a.

door overlijden;

b.

door periodiek aftreden;

c.

door schriftelijk bedanken;

d.

door ontslag zoals bepaald in lid 2.

Schorsing en ontslag zijn mogelijk wegens:
a.

ongeschiktheid;

b.

disfunctioneren;

c.

onverenigbaarheid van functies als bedoeld in artikel11 lid 10.

Ontslag is verder mogelijk op eigen verzoek.
TAKEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 13.
1.

2.
3.

4.

De raad van toezicht is belast met het toezicht op:
a.

de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau;

b.

de werkzaamheden van de raad van bestuur; en

c.

de algemene gang van zaken in de organisatie van de NPO.

De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde.
De raad van toezicht is voorts belast met:
a.

het vaststellen van de jaarrekening van de NPO;

b.

het wijzigen van de statuten van de NPO, op voorstel van de raad van bestuur.

Bij de uitvoering van zijn taak neemt de raad van toezicht het gemeenschappelijke belang
van de landelijke publieke mediadienst in acht.

5.

De raad van bestuur verstrekt de raad van toezicht tijdig de informatie die de raad van
toezicht nodig heeft voor de uitvoering van zijn taak.

6.

De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden voor zijn leden op waarin wordt
6
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voorzien dat de leden niet allen gelijktijdig aftreden.
7.

De volgende besluiten en beslissingen van de raad van bestuur behoeven de instemming
van de raad van toezicht:
a.

het vaststellen van het concessiebeleidsplan

bedoeld in artikel 2.20 van de Wet;

b.

het aangaan van de prestatieovereenkomst,

bedoeld in artikel 2.22 van de Wet;

c.

het vaststellen van de begroting, bedoeld in artikel2.147

d.

het jaarlijks vaststellen van de begroting zoals genoemd in artikel 7 sub h;

van de Wet;

e.

het jaarlijks voor één juni vaststellen

van het bestuursverslag,

bedoeld in artikel

2.17 van de Wet;
f.

het doen van investeringen die een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,=) te
boven

gaan

en/of

het

starten

van

een

aanbestedingsprocedure

investeringen of opdrachten die deze waarde vertegenwoordigen
Instemming

met

het starten

van

inzake

of te boven gaan.

een aanbestedingsprocedure

houdt

tevens

instemming in met het gunnen van de opdracht aan de partij die de aanbesteding
wint;
g.

het aangaan of verbreken
andere rechtspersoon
van ingrijpende

van duurzame

of vennootschap,

samenwerking

van de NPO met een

indien deze samenwerking

of verbreking

betekenis is voor de NPO of voor de landelijke publieke media-

instellingen;
h.

collectief ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers; en

i.

het vaststellen van ingrijpende wijzigingen

in de arbeidsomstandigheden

van een

aanmerkelijk aantal werknemers.

BIJEENROEPEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 14.
1.

De oproepingen tot de vergadering van de raad van toezicht geschieden schriftelijk en
gaan vergezeld van een nauwkeurige opgave van de op de vergadering te behandelen
onderwerpen onder bijvoeging van de hierop betrekking hebbende bescheiden.

2.

De termijn van oproeping bedraagt minstens acht dagen.

3.

Plaats, dag en uur der vergadering worden door de voorzitter bepaald.

4.

Indien het een spoedvergadering betreft - zulks ter beoordeling van de voorzitter -kan van
het bepaalde in het tweede lid worden afweken.

5.

De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht.

6.

De voorzitter is voorts verplicht een vergadering te beleggen indien tenminste drie leden
van de raad van toezicht of de raad van bestuur daartoe een schriftelijk verzoek bij hem
indienen onderscheidenlijk indient. De vergadering moet alsdan worden gehouden
binnen veertien dagen na ontvangst van een zodanig verzoek.
Tot de vergaderingen van de raad van toezicht die zijn bijeengeroepen op verzoek van
een lid van de raad van bestuur hebben tevens toegang de leden van de raad van
bestuur. Het gestelde in het eerste lid is op hen van overeenkomstige toepassing.

BESLUITVORMING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 15.
1.

Behoudens het bepaalde in artikel 25, worden alle besluiten van de raad van toezicht bij
gewone meerderheid van stemmen genomen.

2.

De voorzitter en de overige leden hebben ieder één stem.

3.

Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
7
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4.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

5.

Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige

besluiten worden genomen, mits

schriftelijk en met eenparigheid van stemmen van alle leden van de raad van toezicht.
ARTIKEL 16.
1.

Behoudens het bepaalde in artikel 25 en artikel 15 lid 5, kunnen door de raad van
toezicht slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen, indien zulks geschiedt in een
overeenkomstig

het bepaalde in artikel 14 bijeengeroepen

vergadering, waarin de

meerderheid van het in functie zijnde aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd
2.

is.

Indien in een vergadering voor het nemen van besluiten de vereiste meerderheid van het
aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd
is, kunnen in een volgende vergadering besluiten over onderwerpen, welke op de agenda
van die vorige vergadering vermeld zijn, genomen worden, ongeacht het aantal
aanwezige leden van de raad van toezicht; behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 4, zal
de tweede vergadering niet vroeger dan acht dagen na de eerste worden gehouden. De
tweede vergadering mag eerst na afloop van de eerste worden opgeroepen.

3.

Een lid van de raad van toezicht kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
lid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen.

Een lid van de raad van toezicht

kan maximaal drie stemmen uitbrengen.
4.

Het ter vergadering van de raad van toezicht uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat
door de raad van toezicht een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.

5.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke

stemming niet hoofdelijk of

schriftelijk geschiedde, een aanwezig lid van de raad van toezicht dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervalt het oorspronkelijke

besluit van de voorgaande

stemming.

COLLEGE VAN OMROEPEN
ARTIKEL 17.
1.

Het college van omroepen is zodanig samengesteld dat de omroeporganisaties die een
erkenning als bedoeld in artikel 23, eerste lid van de Wet, hebben verkregen, de
omroepverenigingen die een voorlopige erkenning als bedoeld in artikel 2.23, tweede lid
van de Wet, hebben verkregen, de NOS en de NTR daarin elk één lid benoemen.

2.

Het college van omroepen heeft tot taak de raad van toezicht en de raad van bestuur,
desgevraagd of uit eigen beweging van advies te dienen over het beleid inzake het
media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst.

3.

Het lidmaatschap van het college van omroepen is onverenigbaar met
het lidmaatschap van een redactie als bedoeld in artikel 2.56 van de Wet.

4.

Het college van omroepen wijst uit zijn midden de voorzitter aan.

5.

Het college van omroepen regelt zijn eigen werkwijze.

BEGROTING
ARTIKEL 18.

8
1536084

De raad van bestuur dient jaarlijks voor vijftien september een begroting als bedoeld in artikel
2.147 van de Wet voor de landelijke publieke mediadienst in bij de Minister en het
Commissariaat

voor de Media en maakt deze openbaar.

GESCHILLENCOMMISSIE
ARTIKEL 19.
1.

De NPO heeft een geschillencommissie.

2.

De geschillencommissie bestaat uit drie of vijf onafhankelijke leden die worden benoemd
door de raad van bestuur.

3.

De benoeming van een lid van de geschillencommissie geschiedt voor een periode van
vijf jaren. Herbenoeming voor een aansluitende periode is eenmaal mogelijk.

4.

Bij reglement kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de samenstelling, werkwijze
en bevoegdheden van de geschillencommissie. Het reglement wordt vastgesteld door de
raad van bestuur.

TAKEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE
ARTIKEL 20.
1.

De geschillencommissie adviseert de raad van bestuur over het nieuw te nemen besluit
indien een landelijke publieke media-instelling of een andere belanghebbende bij de raad
van bestuur een bezwaarschrift heeft ingediend dat betrekking heeft op een door de raad
van bestuur genomen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De
geschillencommissie handelt daarbij als een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13
van de Algemene wet bestuursrecht.

2.

Daarnaast kan de geschillencommissie fungeren als arbiter en aan belanghebbenden die
daarom hebben verzocht, een al dan niet bindend advies inzake geschillen geven.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
ARTIKEL 21.
Het boekjaar van de NPO is gelijk aan het kalenderjaar.
ARTIKEL 22.
De raad van bestuur is verplicht een behoorlijke boekhouding te voeren en een jaarrekening op
te stellen met inachtneming van de bepalingen van de Wet en overige toepasselijke
regelgeving.
COLLEGES EN COMMISSIES
ARTIKEL 23.
Zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht kan colleges en commissies instellen.
HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN
ARTIKEL 24.
Zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht regelt zijn eigen werkwijze en voorts die van
colleges en commissies die zij eventueel hebben ingesteld, en alle andere zaken die hen
goeddunken bij huishoudelijke reglementen.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
ARTIKEL 25.
1.

Op voorstel van de raad van bestuur kunnen deze statuten te allen tijde worden gewijzigd
door de raad van toezicht, mits zulks geschiedt in een overeenkomstig het bepaalde in
artikel 14 bijeengeroepen vergadering, waarin drie/vierde van het aantal in functie zijnde
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is met twee/derde van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen.
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2.

Besluiten vermeld in lid 2 zijn niet van kracht voordat de Minister hieraan zijn instemming
heeft gegeven.

ONTBINDING
ARTIKEL 26.
1.
2.

Alleen de Minister is bevoegd de NPO te ontbinden.
Een batig liquidatiesaldo zal de Minister bestemmen voor één of meer van de doeleinden
zoals omschreven in artikel2.146 van de Wet.

SLOTBEPALING
ARTIKEL 27.
1.

Alles, waarin deze statuten en/of de voornoemde huishoudelijke reglementen niet of niet
voldoende voorzien, wordt geregeld bij besluit van de raad van bestuur. Voor zover het
voorgaande zich voordoet bij een huishoudelijk reglement van de raad van toezicht,
wordt hierin voorzien bij besluit van de raad van toezicht.

2.

Deze besluiten mogen niet in strijd zijn met de statuten.
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