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Onderwerp
Defìn¡tief Plaatsingsbesluit
najaar en hezien¡ng zomer

De Raad van de Bestuur van de NPO heeft op 20 juni 2017 het definitieve
plaatsingsbesl uit genomen betreffende:

-

Vaststelling TV en TK najaar 2017
Herziening TV zomer 2017
Herziening Online 20't7

Dit gebeurt met verwijzing naar de taken en bevoegdheden van de Raad van

2017

Behandeld door
Giny Mutsaers
Vêron¡ek Schaafsma

E-mail
giny.mutsaers@npo. nl

Bestuur van de NPO zoals volgt uit de Mediawet 2008 en zoals neergelegd in het
Coörd inatiereglement Aanbod kanalen.

Voorafgaande aan dit besluit heeft de Raad van Bestuur het voorgenomen
plaatsingsbesluit bij brief van 2 mei 2017 kenbaar gemaakt en de betrokken
landelijke publieke media-instellingen - conform artikel 18.3 van het
Coördinatiereglement Aanbodkanalen - in de gelegenheid gesteld hun eventuele

Telefoonnummer

bedenkingen tegen het voorgenomen besluit naar voren te brengen.

035-677 3738

Van deze gelegenheid is door BNN-VARA bij brief van 9 mei jl. gebruik gemaakt
ten aanzien van het voorgenomen besluit Herziening Online 2017. De Raad van
Bestuur heeft BNN-VARA op 22 mei jl. hierover gehoord en de ingebrachte

Bijlagen

Kopie aan

bedenkingen en de toelichting die daarop is gegeven in de hoorzitting, betrokken
bij de overwegingen tot vaststelling van het definitieve plaatsingsbesluit. Dit heeft
geleid tot een beperkte wijziging van het plaatsingsoverzicht van BNN-VARA in het
online netbestand van NPO3. De wijziging is van praktische aard en heeft alleen
gevolgen voor het plaatsingsoverzicht van BNN-VARA. De wijziging van het
plaatsingsoverzicht van BNN-VARA in het online netbestand van NPO3 en de
toelichting daarop is opgenomen in een aparte bijlage bij dit besluit dat separaat
aan BNN-VARA wordt verzonden.
De in de bijlagen van het voorgenomen besluit opgenomen plaatsingsschema('s)
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en overzicht(en) van het ten behoeve van de betreffende aanbodkanalen
toegekende media-aanbod en budget, zijn met dit besluit voor het overige
ongewijzigd vastgesteld en maken onderdeel uit van dit plaatsíngsbesluit. Gezien
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de grote omvang van de bestanden worden deze niet opnieuw met dit besluit
verzonden, tenzij u binnen een week na verzending van dit besluit kenbaar maakt
de bestanden nogmaals te willen ontvangen.

Datum
2O juni 2017

De bijdit besluit horende plaatsingsschema's en budgetoverzichten zijn een
totaaloverzicht dat bij elk plaatsingsbesluit wordt aangepast en waarin besluiten die
op grond van artikel 20 van het Coördinatiereglement Aanbodkanalen zijn gemaakt
(tussentijdse besluiten tot afwijking van het voorgaande plaatsingsbesluit), zijn
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verwerkt.

25093

De Raad van Bestuur neemt dit besluit onder de voon¡vaarde dat de Minister van
OCW voldoende middelen ter beschikking stelt ex artikel 2.149 Mediawet 2008.
Dit besluit wordt toegezonden aan de landelijke publieke media-instellingen en
treedt één dag na verzending in werking. Het plaatsingsbesluit wordt gepubliceerd
op de corporate website van 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.
delijke

an

Voorzitter Raad van Bestuur
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden h¡ertegen
schrÌftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij:
De Raad van Bestuur NPO
T.a.v. de afdeling Juridische Zaken
Posfbus 26444, 1202 JJ Hilversum
Het bez¡taarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

-

naam, adres en woonplaats
datum
omschrijving van het besluit waaftegen het bezwaar is gericht (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 AWAmsterdam.

