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Leeswijzer Jaarverslag 2014
NPO - Het geheel van landelijke publieke omroepen in Nederland (inclusief
de NPO-organisatie).
Omroepen - Alle landelijke publieke omroepen, de omroepverenigingen
en de zogenoemde 2.42-omroepen (in bepaalde gevallen ook zendgemachtigden genoemd).
NPO-organisatie - Het bestuursorgaan van de NPO.
Budget NPO-organisatie - Het budget van de NPO-organisatie.
Programmabudget - Het budget van de landelijke publieke omroepen,
CoBO, BVN en SOM gezamenlijk (exclusief het budget voor de
NPO-organisatie).
Verstrekkingen zendgemachtigden - Budgettoekenningen aan de
landelijke publieke omroepen, CoBO, BVN en SOM.
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De NPO-organisatie heeft ernaar gestreefd de auteursrechten
van de foto’s volgens de wettelijke bepalingen te regelen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te doen
gelden, kunnen zich wenden tot de redactie van dit jaarverslag.
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Missie Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
De NPO verrijkt en verbindt de Nederlandse samenleving met programma’s
die informeren, inspireren en amuseren.
Om die missie te kunnen waarmaken is het belangrijk dat de NPO met een
herkenbare programmering voldoende bereik en impact heeft. Vandaar
onze visie;
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De NPO speelt een belangrijke en herkenbare rol in het leven van
iedere Nederlander. Door het aanbod van de NPO ben je in staat mee
te doen met het gesprek van de dag, voel je je onderdeel van een
samenleving die rijk is aan diversiteit, kun je ontsnappen aan de waan
van de dag en kun je je horizon verbreden. De NPO verbindt je met de
wereld om je heen!
De NPO heeft een bijzondere, op externe pluriformiteit gestoelde
organisatiestructuur. Private organisaties met een erkenning (omroeporganisaties) en taakorganisaties (NOS en NTR) voorzien in het aanbod op
alle platformen van de NPO (radio, televisie en andere mediaplatformen).
Dit vormt een publiek bestel, waarin de ontwikkeling en productie van het
programma-aanbod nauw verbonden is met stromingen en groeperingen
in de samenleving, maar dat tegelijkertijd als geheel ook meer wil zijn dan
de som van de samenstellende delen. De NPO vormt hiermee een uniek
samenspel dat zorgt voor een creatieve, pluriforme en kwalitatief zich
onderscheidende publieke omroep die in Europese vergelijking goedkoop
werkt en via verschillende platformen veel mensen bereikt.

De rol van de Raad van Bestuur en de NPO-organisatie
In het speelveld van de NPO vormt de Raad van Bestuur van de NPO,
op grond van de Mediawet, het bestuur van de NPO-organisatie. Deze
organisatie is verantwoordelijk voor het overkoepelend beleid en het
realiseren van de gezamenlijke doelen waarin het uitvoeren van de
wettelijke taakopdracht en het publieksperspectief centraal staan.
De Raad van Bestuur heeft als overkoepelend orgaan van de NPO de
volgende kerntaken:

•
•
•

Het vanuit de taakopdracht van de NPO uitzetten van het beleid en het
verantwoording afleggen over de koers en aangewende budgetten.
Het programmeren van de aanbodkanalen en het vormgeven van de
net- en zenderprofielen.
Het verzorgen van de distributie van de aanbodkanalen.

Daarbij moet de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat de programmering voldoet aan de Mediawet, het Concessiebeleidsplan en de in de
Prestatieovereenkomst vastgelegde afspraken.
De Raad van Bestuur van de NPO functioneert in een ingewikkeld
krachtenveld. De omroepen beschikken over een programmatische
autonomie en zijn zelf verantwoordelijk voor vorm en inhoud van de
programma´s en het ontwikkelen daarvan. Het programmeringsproces en
de programmatische autonomie van omroepen kunnen echter niet los van
elkaar worden gezien. Spanning tussen inhoud en programmering is
inherent aan ons publieke bestel. Omroepen maken programma’s vanuit
een eigen missie of taak. Voor de Raad van Bestuur is de missie van de
NPO als geheel richtinggevend bij de programmering, waarbij een voor alle
Nederlanders evenwichtig aanbod centraal staat.
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Naast het uitvoeren van de kerntaken (beleid & verantwoording,
programmeren, distributie) draagt de NPO-organisatie ook zorg voor de
volgende activiteiten:
1. Centrale activiteiten die voortvloeien uit de wettelijke taken van de
NPO-organisatie.
2. Activiteiten met een omroep- of platformoverstijgend karakter,
die niet specifiek voortvloeien uit de wettelijke taken van de NPOorganisatie.
3. Dienstverlening ten behoeve van individuele omroepen.
Ad 1 - Bij de NPO-organisatie wordt een aantal activiteiten centraal
uitgevoerd dat deels voortvloeit uit de wettelijke taken van de NPOorganisatie. De belangrijkste taken in dit kader behelzen onder meer het
ondertitelen van programma’s, het verstrekken van programmagegevens,
het beheer van (audiogerelateerde) rechtencontracten, continu bereiksonderzoek en de marketing van de aanbodkanalen.
Ad 2 - De NPO-organisatie voert ook, ten dienste van alle omroepen,
activiteiten uit met een omroep- of platformoverstijgend belang, zoals
de aankoop van buitenlandse producties, de verkoop van programma’s,
de marketing van omroepoverstijgend aanbod, programmapromotie op
televisie, organisatie van evenementen en de muzieksamenstelling.
Ad 3 - Onder de dienstverlening ten behoeve van de individuele
omroepen vallen onder meer ICT-dienstverlening (hosting, kantoorautomatisering e.d.) en programmagerelateerde onderzoeken.
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Verslag Raad van Bestuur
In dit bestuursverslag worden eerst de externe ontwikkelingen uit 2014
geschetst, waarna wordt ingezoomd op de vertaalslag van deze
ontwikkelingen naar de NPO-brede ambities. Vervolgens wordt verslag
gedaan van de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van radio en
televisie bij de NPO, gevolgd door een terugblik op de manier waarop
distributie en uitzendtechniek zijn ingezet om deze resultaten te behalen.
Er wordt afgesloten met een terugblik op de financiële context waarbinnen
de NPO in 2014 heeft gewerkt.

Externe ontwikkelingen
Toekomstverkenning en reactie staatssecretaris
In maart 2014 presenteerde de commissie onder leiding van Inge Brakman
onder de titel De tijd staat open het advies van de Raad voor Cultuur voor
een toekomstbestendige publieke omroep. Het advies is geschreven op
verzoek van staatssecretaris Sander Dekker (ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, hierna: OCW) en richt zich op de functie en
organisatie van de publieke omroep na 2020. Het rapport benadrukt het
belang van een sterke, brede publieke omroep voor iedereen, die tegelijk
duidelijke, onderscheidende keuzes maakt. Het rapport ziet een blijvende
rol voor omroepverenigingen, maar wel met een nieuwe relatie tot het
publiek. Niet representatie van het publiek via leden, maar de relatie met
het publiek dient leidend te zijn. Het ledencriterium kan verdwijnen als
harde eis voor toelating. Tegelijk bepleit de commissie een nieuwe
openheid van het bestel waarbij producenten en makers direct toegang
krijgen tot het bestel. Dit draagt volgens de commissie bij aan vernieuwing
en pluriformiteit. De commissie adviseert dat de NPO-organisatie een
uitzendvergunning krijgt en een mediaorganisatie wordt met een creatief
hart en met een centrale rol voor hoofdredacteuren die verantwoordelijk
worden voor de programmering.
De Toekomstverkenning is op 4 juni 2014 besproken tijdens een hoorzitting
van de Tweede Kamer. Voorafgaande aan die hoorzitting schreven de
omroepen en de Raad van Bestuur gezamenlijk een brief aan de Tweede
Kamer met daarin hun visie op het advies van de commissie-Brakman. De
omroepen en de Raad van Bestuur spraken hierin uit blij te zijn met de
grote lijn van het rapport en vooral het uitgangspunt van een brede en
onderscheidende publieke omroep met voldoende budget om zijn
belangrijke maatschappelijke taak te kunnen vervullen. Ook de urgentie om
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tijdig te innoveren en in te spelen op veranderend mediagedrag wordt door
Hilversum gevoeld. Daarom willen de omroepen en de Raad van Bestuur
niet wachten tot 2020 met het overnemen van een aantal door de
commissie voorgestelde maatregelen. In de brief dringen zij aan op
wettelijke maatregelen om de slagkracht en het innovatieve vermogen van
de NPO te vergroten en geven zij aan hoe zij invulling willen geven aan de
nieuwe openheid van het bestel. De brief geeft aan dat ter versterking van
de sturing op onderscheidend programma-aanbod er genrecoördinatoren
kunnen worden aangesteld die binnen de speerpunten van de NPO het
media-aanbod coördineren. Ten aanzien van de openheid stelt de NPO
voor dat buitenproducenten direct toegang krijgen tot de NPO-organisatie,
met voorstellen die samen met omroepen zullen worden gecoproduceerd.
De omroeporganisaties blijven daarbij de partijen met een zendmachtiging.
Ook wordt voorgesteld dat de NPO de rechten van omroepen op
programma’s collectief gaat verwerven en exploiteren.
De reactie van staatssecretaris Sander Dekker op het rapport van de
commissie-Brakman volgde op 13 oktober 2014 in een brief aan de Tweede
Kamer. Deze brief werd behandeld in het debat van 6 november 2014 en
kan rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. De
staatssecretaris gaat in zijn brief eerst uitgebreid in op het bestaansrecht
van de Nederlandse Publieke Omroep in een sterk veranderend
medialandschap. De publieke omroep maakt media-aanbod dat anders
niet tot stand komt, is een belangrijke cultuurdrager van de Nederlandse
identiteit, draagt zorg voor onafhankelijk en betrouwbaar aanbod en is
innovatief. De hoofdlijnen in de brief, die de staatssecretaris daar waar
relevant in het daaropvolgende jaar wil omzetten in wetgeving, bestaat uit
een sterkere afbakening van de taakopdracht van de publieke omroep, de
vergroting van de pluriformiteit en creatieve competitie door nieuwe
vormen van openheid en het vergroten van de bestuurlijke slagkracht door

meer bevoegdheden voor de NPO-organisatie. In gesprekken met de
staatssecretaris heeft de Raad van Bestuur keer op keer aangedrongen op
het risico dat een aanscherping van de taakopdracht (bijv. het schrappen
van amusement uit de taakopdracht) leidt tot een smalle publieke omroep
die niet meer alle bevolkingsgroepen aanspreekt. En daarnaast niet meer
aantrekkelijk en relevant genoeg is voor de breedte van de Nederlandse
bevolking om de publieke taak waar te maken.
Fusies omroepverenigingen en erkenningen
Na een aantal jaren van voorbereiding, wetgeving en besluitvorming zijn
per 1 januari 2014 de fusies tussen de omroepverenigingen juridisch een
feit. Er zijn drie gefuseerde omroepbedrijven ontstaan, te weten: BNNVARA, AVROTROS en KRO-NCRV. Hiermee is een belangrijke stap gezet
naar een effectievere publieke omroep met omroepbedrijven die, ondanks
de bezuinigingen, voldoende schaal hebben om te blijven investeren in de
creativiteit en redactionele capaciteit die nodig is voor het maken van
grootschalige producties. Samen met de zelfstandige omroepen (EO,
VPRO, MAX) en de taakorganisaties NOS en NTR staan de acht nieuwe
omroeporganisaties garant voor een pluriform media-aanbod. Daarnaast
kende het bestel in 2014 twee aspiranten (PowNed en WNL) en tot 2016
de zelfstandige 2.42-omroepen voor levensbeschouwelijke programmering.
In 2014 moest de Raad van Bestuur adviseren over de erkenningsvragen
van de omroepen. In de adviesaanvraag van staatssecretaris Dekker wordt
verzocht om de instromingseis, zoals verwoord in de Mediawet, voor alle
omroepverenigingen licht te toetsen. De beoordeling houdt volgens de
staatssecretaris het volgende in; uit de zelf omschreven identiteit van de
omroep blijkt dat hij werkt vanuit een samenhangende maatschappijvisie of overtuiging, die bijdraagt aan de pluriformiteit van de publieke
omroep. Voorts is het verzoek om te adviseren over de eis dat de
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doelstellingen en het voorgenomen programmabeleid bijdragen aan de
uitvoering van de publieke media-opdracht. Voor wat betreft de aspiranten
wordt daarnaast gevraagd te toetsen of de zelf omschreven identiteit van
de aanvragen afwijkt van die van de andere omroepen en of die voldoende
is uitgewerkt in het programmabeleid. Daarbij zou de toegevoegde waarde
vooral tot uitdrukking moeten komen in onderscheid naar genres, inhoud
en doelgroepen van programma’s. De Raad van Bestuur heeft zich vooral
gericht op de aanvragen van de drie aspirant-omroepen en zich, voor wat
betreft de erkenningsaanvragen van bestaande omroepen, beperkt tot de
beantwoording op hoofdlijnen van de door OCW gestelde vragen. Het CIPO
is gevraagd te adviseren over een tweetal bij de Raad van Bestuur levende
vragen. De eerste vraag is of de statuten van WNL, PowNed en Human aan
de eis voldoen dat toezicht en bestuur conform de toepasselijke regelgeving volledig gescheiden zijn. De tweede vraag is of deze verenigingen op
basis van hun statutaire inrichting, de voorzieningen die in het beleidsplan
worden genoemd en op basis van de curriculum vitae van de bestuurders
en toezichthouders, aangemerkt kunnen worden als onafhankelijk en of
tevens vastgesteld kan worden dat deze personen niet bloot staan aan (de
schijn van) belangenverstrengeling. De Raad van Bestuur heeft tevens
informatie ingewonnen bij de directies Radio en Televisie van de NPOorganisatie.
Daarnaast heeft de afdeling Publieksonderzoek van de NPO-organisatie
gegevens aangeleverd over publieksgroepen, mediagedrag en (beoogd)
aanbod. Tijdens informatiebijeenkomsten met respectievelijk WNL,
PowNed en Human is daarnaast op een aantal punten om een nadere
toelichting op beleidsplannen gevraagd.
De Raad van Bestuur heeft de staatssecretaris positief geadviseerd over
de erkenningen van de omroepverenigingen en aspiranten.

Rechtenverwerving
Als het gaat om (exploitatie van) auteursrechten is de NPO zowel een
vragende als een biedende partij. Als vragende partij dienen de gebruiksrechten voor muziek en exploitatierechten van (hoofd)makers en
uitvoerende kunstenaars verworven te worden. De discussie over de
verwerving en vergoeding van rechten van filmmakers is de laatste jaren op
meerdere niveaus verhevigd. In zowel individuele en collectieve
onderhandelingen, in juridische procedures en in het lobby- en wetgevingstraject. Binnen deze complexe omgeving zijn gedurende 2014 de
onderhandelingen met de collectieve rechtenorganisaties (CBO’s) van de
makers en uitvoerende kunstenaars over een nieuwe vergoedingssystematiek vervolgd. De onderhandelingen zijn, vanuit de zijde van de
NPO, gevoerd door het samenwerkingsverband RODAP, waarin de
instellingen in de audiovisuele keten van produceren, uitzenden en
distribueren verenigd zijn. Begin 2015 is een doorbraak in de onderhandelingen bereikt en hebben RODAP en de PAM CBO’s een convenant
gesloten. Daarin is overeenstemming bereikt over een vergoeding voor
Basic Media Services (lineaire uitzendingen en gratis catch-up tv), een
overgangsregeling getroffen voor 2015 ten aanzien van Extra Media
Services (on demand-aanbod) en zijn procesafspraken gemaakt om vóór
medio 2015 tot een vergoedingsmethodiek voor EMS-diensten vanaf 2016
te komen. NPO heeft de overtuiging dat met de gemaakte afspraken een
begin wordt gemaakt van een nieuwe periode, waarin een stevige basis is
gelegd voor een goede samenwerking tussen exploitanten, omroepen,
producenten en filmmakers.
De onderhandelingen over nieuwe afspraken die toezien op het gebruik
van muziek, hebben in 2014 nog niet tot resultaat geleid en worden in 2015
weer opgepakt.
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Als biedende partij heeft de NPO-organisatie zich ingezet om de
bestuurlijke positie binnen het collectief rechtenbeheer te verbeteren en
het verwerven van eigen inkomsten uit collectief rechtenbeheer te
verhogen. Zo is er bij de Stichting Thuiskopie met succes op aangedrongen
dat omroepen (publiek en commercieel) als groep rechthebbenden in het
bestuur van Thuiskopie vertegenwoordigd horen te zijn. Dit is relevant
omdat het bestuurlijk besluit over de verdelingsgrondslagen en de
procentuele verdeling naar de verschillende rechthebbenden en de
inkomsten van Thuiskopie aanzienlijk zijn verhoogd door de uitbreiding van
de Thuiskopietarieven naar voorwerpen als pc’s, tablets en smartphones.
Voor de Stichting Videma is gewerkt aan een nieuwe opzet van de
bestuursstructuur waarmee de Stichting compliant kan worden gemaakt
aan de eisen van goed en integer bestuur, die mede door de Wet Toezicht
op CBO’s wordt voorgeschreven. Aangezien de belangen binnen de
bestaande bestuursstructuur niet gelijk zijn, is dit een moeizaam proces
waarbij ook het College van Toezicht Auteursrecht is betrokken. De rechthebbenden hebben deze problematiek aangekaart via hun stichtingen die
betrokken zijn bij Videma; de Stichting Groepstelevisie en de Stichting
gesloten Netwerken.
Gedurende 2014 is daarnaast intensief onderhandeld over de
vergoedingen die pakketaanbieders dienen te betalen voor de doorgifte
van de NPO-kanalen. De NPO heeft daarbij, in lijn met de opdracht van de
Tweede Kamer, ingezet op een substantiële verhoging. De onderhandelingen met een aantal pakketaanbieders zijn inmiddels afgerond.
Onderzoek naar verdienmodellen
Naar aanleiding van de opdracht aan de NPO om op zoek te gaan naar
meer eigen inkomstenbronnen, heeft de staatssecretaris in 2013 door BCG

onderzoek laten doen naar de mogelijkheden. Uit dit onderzoek kwam
naar voren dat er mogelijkheden tot optimalisatie van inkomsten zijn,
waarbij zowel impact als haalbaarheid en uitvoerbaarheid sterk van
elkaar verschillen, en de opties op totaalniveau vooral tot een demping
van de (verwachte) daling in inkomsten zullen leiden. In december 2013
heeft de staatssecretaris de NPO gevraagd met een plan van aanpak te
komen naar aanleiding van het BCG-onderzoek. Begin 2014 is dit plan
door de NPO aangeleverd en is gestart met het uitwerken van de eerste
opties. De NPO legt de prioriteit bij de meest kansrijke en impactvolle
opties (in termen van opbrengsten), waaronder optimalisatie van
Ster-inkomsten, distributie-inkomsten en gezamenlijke verkoop van
content. In 2014 zijn al stappen gezet voor enkele van deze opties. De
gezamenlijke verkoop van content zal naar verwachting in de loop van
2015 tot concrete invulling leiden.
Met ingang van 1 november heeft het Commissariaat voor de Media
nieuwe prijzen vastgesteld die afnemers van programmagegevens van de
NPO moeten betalen. De wettelijk bepaalde tarieven zijn met circa
eenderde afgenomen. Dit leidt tot een significante inkomstendaling.
Voorbereiding op het nieuwe Concessiebeleidsplan
In het najaar is een begin gemaakt met het opstellen van het Concessiebeleidsplan 2016-2020 waarin het beleid van de NPO voor de volgende
concessieperiode wordt vastgesteld. Dit plan vormt het vertrekpunt voor
de nieuwe concessieperiode. Tevens zullen onderdelen van dit CBP
opgenomen worden in de prestatieovereenkomst die de NPO sluit met de
staatssecretaris van OCW. Het plan moet o.a. een beschrijving van de wijze
waarop de taakopdracht wordt uitgevoerd omvatten, als ook doelen voor
media-aanbod en publieksbereik en een omschrijving van de aard en het
aantal aanbodkanalen.
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Alvorens daar een begin mee te maken, heeft de NPO in 2014 opnieuw zijn
positie bepaald in het licht van o.a. veranderingen in het mediagedrag,
marktontwikkelingen en ontwikkelingen in de waardeketen. Hiertoe is een
aantal analyses gedaan op het gebied van de nationale en internationale
mediamarkt, het publieksgedrag binnen de platformen radio, televisie en
internet, het bestaande kanalenportfolio en het aanbod op de
verschillende kanalen. Deze analyses zijn besproken binnen de NPO en
hebben geleid tot een aantal conclusies en uitgangspunten waarmee in
2015 verder invulling gegeven wordt aan het Concessiebeleidsplan.

Vertalen van markt- en bestelontwikkelingen
naar de NPO
De NPO wordt uitgedaagd door de markt, de overheid en haar publiek om
het beste uit zichzelf te halen. Ook in de toekomst wil de NPO waardevolle
producten blijven brengen, waar ons publiek dat wenst. Wij willen het
kloppende hart van de Nederlandse radio en televisie zijn én blijven. De
vertaalslag daarvan vinden we terug in de vijf ambities die in 2014 zijn
bepaald door de Raad van Bestuur, vooruitlopend op de nieuwe
concessieperiode:
1.		 Inhoudelijk leidend - Het publiek herkent en waardeert de NPO om zijn
onderscheid op specifieke genres. Vanuit een inhoudelijke visie en focus
op specifieke genres (zowel lineair als online) bouwt de NPO aan een
sterke identiteit.
2.		 Met iedereen - Het publiek voelt zich verbonden met de NPO en met
het aanbod van de NPO doordat programma’s inhoudelijk dichterbij
komen en actieve participatie mogelijk is – of dat nu via evenementen is,
via sociale media, via communities rond aanbod of vanuit de vorm
waarin programma’s worden gebracht.
3.		 Voor mij - In een medialandschap met een groeiend aanbod via
verschillende kanalen, willen we ons publiek in staat stellen de NPO te
vinden en ons aanbod gepersonaliseerd aanbieden. De NPO wordt mijn
NPO met een persoonlijke mix aan diensten en programma’s die
toegankelijk zijn vanuit verschillende platformen, schermen en
apparaten.
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4.		 NPO, een sterk merk - De NPO wordt het merk waarmee we als
publieke omroep onze positie gaan innemen in het medialandschap. We
willen dat NPO een geliefd merk wordt en niet alleen het Nederlandse
publiek, maar ook omroepen en programmamakers verbindt.
5.		 Professioneel mediabedrijf - Deze ambitie gaat over het realiseren van
randvoorwaarden en de succesfactoren die het mogelijk maken de
eerste vier ambities tot stand te brengen. Het gaat over hoe wij werken
en hoe wij onze processen, organisatie en systemen hebben ingericht.
Al in 2013 is gestart met het opzetten van programmamanagement om de
veelheid aan projecten en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Deze
projecten zijn onder de naam NPO2020 in een strategisch projectenprogramma gevat, om beoogde resultaten vanuit een integraal perspectief,
in lijn met strategische ambities, te kunnen borgen. Een programma helpt
het management en de projectleiders de inhoudelijke samenhang en
afhankelijkheden tussen projecten en activiteiten te bewaken en hierop
actief en effectief te sturen. De betrokkenheid van de brede organisatie bij
de ontwikkelingen is via een communicatiestrategie verzorgd en zal verder
via de reguliere lijnen geborgd moeten worden.

sterk gestegen. Het merk NPO kun je direct herkennen door het
eenduidige logo met het unieke lettertype en een eigen kleur voor iedere
zender, net en online kanaal. Het publiek ziet op deze manier dat we meer
zijn dan de optelsom der delen. Hoe herkenbaarder het logo is, des te
sterker het merk. En hoe zichtbaarder een merk is, hoe sneller een merk
vertrouwen creëert. Een sterk merk maakt het voor het publiek duidelijk
wat er op elk tv-net of radiozender te zien of te beluisteren is. Hierdoor is
de relevantie van elk net, zender en online kanaal gekoppeld aan de
waarden van de NPO.
Op de radio hoor je het woord NPO regelmatig in de openers en de sluiters
van een uitzending. Maar ook in gesprekken tijdens de uitzending en alle
communicatie via sociale media als Facebook, Twitter, Instagram en de
zenderwebsites vindt interactie plaats met de luisteraars. Daarnaast zijn de
NPO-portal en de NPO-apps duidelijk herkenbaar aan elkaar gekoppeld en
is de NPO te zien en te horen in alle (audio)visuele vormgeving en promotie
van de tv-netten en online themakanalen. In nauwe samenwerking met de
omroepen zijn er ook diverse campagnes gevoerd. Niet alleen op televisie
of op radio, maar ook via sociale media en evenementen, zoals bijvoorbeeld
popfestivals, The Passion, NPO Zapp Sinterklaas, NPO Radio 2 Top 2000
en NPO 3FM Serious Request in december.

Introductie NPO-merk
Het medialandschap verandert snel, de internationale concurrentie neemt
toe en het kijk- en luistergedrag verschuift van lineair naar non lineair. In
deze context is het belangrijk de herkenbaarheid, vindbaarheid en
zichtbaarheid van NPO-netten, zenders en online kanalen te vergroten.

Er is een sterke basis gecreëerd om verder te bouwen aan het merk NPO.
Het NPO-merk wordt uniek en sterk, niet alleen door vergroting van de
herkenbaarheid en vindbaarheid, maar mede ook door de optelling van de
betekenis, de relevantie en de emotionele binding met het publiek.

In augustus 2014 zijn alle netten, zenders, themakanalen, portals en apps
nadrukkelijk gekoppeld aan het merk NPO. Al snel na de introductie lijkt
Nederland gewend aan deze wijziging; de naamsbekendheid van de NPO is

Innovatie
De NPO wil ook online impact realiseren en relevant blijven in het almaar
uitdijende medialandschap. We proberen op innovatieve wijze onze
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activiteiten beter aan te laten sluiten bij het veranderende mediagedrag dat
geleidelijk aan loskomt van tijd, plaats en apparaat. Het is een uitdaging voor
de NPO om zijn aanbod daarbij gemakkelijk vindbaar en duidelijk herkenbaar
te houden. Het aanbrengen van meer focus en samenhang in het online
aanbod en merkenarchitectuur is daarom een belangrijke doelstelling.
Aan de andere kant biedt een toename in online mediagebruik de kans om
de binding met het publiek verder te vergroten. Om daarop in te spelen
investeert de NPO in innovaties op het gebied van interactieve
toepassingen. Denk aan interactieve televisie (HbbTV), social radio en het
tweede scherm.

Radio en Televisie
NPO best gewaardeerde, bekeken en beluisterde omroep
De Nederlander keek in 2014 gemiddeld 200 minuten per dag televisie
(3 uur en 20 minuten). Dit is de hoogst gemeten kijktijd sinds het begin van
het kijkonderzoek. In 2013 was de kijktijd 195 minuten (3 uur en 15 minuten)
per dag. De stijging werd vooral veroorzaakt door twee grote
sportevenementen, de Olympische winterspelen in februari van 2014 en
het WK Voetbal in de zomer. Het percentage uitgesteld-kijken binnen zes
dagen na de uitzending, is opnieuw gegroeid van 4,5% (2013) naar 5,0%
van de totale kijktijd.
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De halve finalewedstrijd van het WK Nederland-Argentinië van 9 juli 2014
is door gemiddeld 9.058.000 Nederlanders (thuis) bekeken en is daarmee
de meest bekeken televisie-uitzending ooit gemeten. De top 25 meest
bekeken programma’s zonder sport, wordt in 2014 aangevoerd door de
Eurovisie Songfestival Finale in mei 2014.
De NPO was met een 7,1 de hoogst gewaardeerde omroep in 2014 en werd
door het publiek gezien als de belangrijkste omroep van Nederland. Met
een totaal kijktijdaandeel (kta) van 36,4% was de NPO de best bekeken
omroep van Nederland. Het kta van NPO 1 steeg naar 24,2% en heeft
daarmee in 2014 van alle zenders het hoogste kta.
De kijktijdaandelen van NPO 2 en 3 daalden t.o.v. 2013 en kwamen uit op
respectievelijk 6,9% en 5,3%. Het kijktijdaandeel van de kinderzender
NPO Zappelin/NPO Zapp groeide van 17,8% in 2013 naar 19,4% en was
daarmee in 2014 de best bekeken zender in de doelgroep kinderen.
NPO 1 is de nationale zender met een sterke brede programmering waarin
nieuws, actualiteit en nationale evenementen centraal staan. De waarde
van deze zender komt duidelijk tot uiting als het publiek massaal afstemt
op de verslaggeving van de ramp met MH17 en de dag van Nationale rouw.
Het brede dagelijkse programma De Wereld Draait Door (BNN-VARA) dat
per januari 2014 van NPO 3 naar NPO 1 verhuisd is, trok meer jongere
kijkers naar de vooravond van NPO 1, waardoor ook het aansluitend
geprogrammeerde Achtuurjournaal (NOS) deze doelgroep beter bereikte.
NPO 2 is de journalistieke zender die de verdieping achter het nieuws
brengt. Met onderzoeksjournalistiek, documentaires en maatschappelijk
drama. Er is aandacht voor kunst en cultuur en onder de nieuwe naam
2Doc wordt het brede aanbod aan documentaires op de zender sterker.

Met het uitzenden van documentaires op prime time wordt beter zichtbaar
dat documentaires één van de prioriteiten van de NPO is en wordt dit
genre makkelijker bereikbaar voor een groter publiek.
NPO 3 had in 2014 een lastige start. De zender wil zich meer richten op
jonge mensen (leeftijdsgroep 20-34 jaar), maar de serie StartUp en het
innovatieve Social Club in de vooravond sluiten onvoldoende aan op de
belevingswereld van jongeren en werden (vroegtijdig) gestopt. In het
najaar zijn er veel nieuwe programma’s gestart, zoals Lubach Laat en
Catfish, en heeft de zender zijn positie verbeterd. In 2015 zullen de
aanpassingen van de programmering verder worden doorgevoerd.
NPO Zappelin/NPO Zapp bereikt de jonge doelgroep zeer succesvol met
een breed, informatief en voor kinderen aantrekkelijke mix aan
programma’s en biedt daarmee duidelijk toegevoegde waarde voor deze
doelgroep. Het Sinterklaasjournaal (NTR) wordt geroemd voor de wijze
waarop wordt ingespeeld op de maatschappelijke discussie rondom
Zwarte Piet. Door bekende elementen te verwerken in de verhaallijn van
het Sinterklaasjournaal, gaan zowel de traditie als de vernieuwing hand in
hand. Iedereen die Sinterklaas wil vieren kan hierdoor zijn eigen invulling
van het feest kiezen.
De reguliere radioprogrammering bracht in 2014 veel moois voor de
luisteraars. Ochtendshows die luisteraars de dag goed geïnformeerd laten
beginnen, muziekprogramma’s die jong Nederlands talent ontdekken en
agenderen, festivalverslaggeving, klassieke concertregistraties en
natuurlijk nieuws en verdieping; de radiozenders continueerden hun
impactvolle programmering. Afgelopen jaar luisterde de Nederlander
gemiddeld 174 minuten radio per dag. Dit is lager dan in afgelopen jaren. De
wijziging wordt deels veroorzaakt door een wijziging in de meetmethode
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vanaf 2014. Onder jongeren (tot 35 jaar) is echter al een langere tijd een
daling in de luistertijd naar radio zichtbaar.
Het luistertijdaandeel naar onze radiozenders is afgelopen jaar gestegen,
van 31,3% naar 31,9%. Hiermee is het aandeel bijna op het peil van 2012
(32,0%). Het publieke radioportfolio heeft zijn luisteraars dus langer aan
zich weten te verbinden. Zenders die stegen in luistertijdaandeel waren
NPO Radio 2 (van 9,1 naar 9,5%), NPO Radio 4 (van 1,8% naar 1,9%) en
NPO Radio 5 (van 2,6 naar 2,8%).
NPO 3FM en NPO Radio 1 lieten beiden een daling van 0,1% zien en
kwamen uit op respectievelijk 10,2 en 7,1% luistertijdaandeel. NPO 3FM
bleef de grootste zender in de doelgroep 15- tot 34-jarigen. NPO Radio 6
bleef stabiel op 0,3%.

NPO FunX neemt geen deel aan het Nationaal Luisteronderzoek (NLO).
Daarom voert de NPO, onder auspiciën van het NLO, een apart
bereiksonderzoek uit. Daaruit bleek dat NPO FunX in 2014 wederom een
hoog bereik realiseerde onder Nederlanders met een Marokkaanse,
Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Het weekbereik in deze groepen
ligt tussen de 11,6% en 14,7%. Onder Turkse Nederlanders is het gebruik
van Nederlands media-aanbod van oudsher lager, zo ook het weekbereik
van NPO FunX (2,6%). De zender is hiermee een waardevolle aanvulling
binnen het radioportfolio van de NPO – ook omdat NPO FunX vooral
populair is onder jongeren.
Het weekbereik van onze zenders is licht afgenomen van 46,3% naar 45,3%.
Net als in voorgaande jaren was de waardering voor onze zenders hoog. De
luisteraars stellen de programmering van onze verbindende en verrijkend
zenders op prijs.
Inspelen op veranderende mediabehoeftes
Vanaf de zomer verhuist het aanbod van programma’s van Uitzending
Gemist naar de nieuwe website npo.nl. Met meer dan 300 miljoen
opgevraagde video’s per jaar is uitzendinggemist.nl een van de grootste en
sterkst groeiende mediawebsites in Nederland. Dit hangt samen met het
steeds populairder wordende video on demand - oftewel tv-kijken wanneer
en waar je wilt. Nu kijkt 93 procent van de mensen nog gewoon tv, maar bij
de jongeren loopt het percentage dat on demand kijkt al tot dertig procent.
De NPO speelt hierop in door de mogelijkheden van terugkijken verder te
vergroten. De website npo.nl is uitgebreider dan uitzendinggemist.nl. Naast
het terugkijken van programma’s, beschikt de website over een tv-gids en
is het mogelijk om live naar de publieke zenders te kijken en te luisteren.
Met een persoonlijk account kunnen favoriete programma’s worden
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opgeslagen, zodat deze later kunnen worden teruggekeken. Ook is het
mogelijk om tips te ontvangen vanuit sociale netwerken.
De NPO streeft ernaar dat zijn programma’s ook online terug te zien zijn.
Dit past bij de ambitie van de NPO om relevant te zijn voor zijn publiek op
het moment dat het publiek dat wil. NPO Plus is een zogenaamde catch
up-dienst waarmee het publiek programma´s die het heeft gemist op de
lineaire hoofdkanalen kan terugkijken, gedurende een seizoen. NPO Plus
richt zich daarmee op een breed publiek, net als de algemene
programmakanalen en npo.nl/uitzendinggemist. Meer specifiek richten we
ons op die kijkers die hun kijkgedrag veranderd hebben naar een mix van
lineair en on demand kijken.
De NPO wil in NPO Plus zekerstellen dat er meer media-aanbod
beschikbaar komt voor het publiek, als het gaat om terug kunnen kijken,
dan het geval is in de catch up-dienst Uitzending Gemist van de NPO.
NPO Plus is een betaalde abonnementsdienst (S-VOD) met, in vergelijking
met de gratis dienst Uitzending Gemist, meer programma’s die langer
beschikbaar zijn, in hogere kwaliteit en zonder reclame. NPO Plus wordt
exclusief aangeboden via het 3-in-1-abonnement van NLziet.
NLziet is een gezamenlijke abonnementsfaciliteit waarmee het
Nederlandse publiek toegang krijgt tot de individuele (en onderling
onafhankelijke) betaalde, hoge kwaliteit, online gemist-diensten van de
deelnemers in NLziet. Op dit moment zijn dat de NPO, RTL en SBS. Zij
hebben voor deze samenwerking eind 2013 een coöperatie opgericht.
NPO Plus wordt gefinancierd uit het NPO-aandeel van de
abonnementsgelden van NLziet. De verdeling van gelden vanuit NLziet is
gebaseerd op de verhouding van het cumulatieve aantal gegenereerde

kijkminuten van de afzonderlijke deelnemers. In deze aanloopfase zijn de
abonnementsgelden nog onvoldoende om de kosten te dekken. In deze
fase zullen de kosten daarom worden gefinancierd uit de door de minister
beschikbaar gestelde budgetten voor de verzorging van media-aanbod,
uiteraard binnen de grenzen zoals gesteld in het Mediabesluit 2008.
De NPO heeft in 2014 ook de NPO-app vernieuwd. Met deze nieuwe app is
veel meer interactie mogelijk rondom de programma’s van de publieke
omroep. Relevante informatie rondom een programma wordt automatisch
gepresenteerd. Denk daarbij aan sociale media, programmagegevens en
websites met meer informatie. Ook kan het publiek met de app actief
meedoen met programma’s die over een tweede scherm beschikken.
NPO 3 start eind 2014 met een nieuwe online strategie om de jonge
doelgroep (focus op 20-34 jaar) nog beter te bereiken. In 2015 zal dit
verder worden uitgebouwd.
Met ingang van 2014 heeft de NPO op een aantal van zijn zenders grote
programmatische wijzigingen doorgevoerd. De aanleiding hiervoor lag
zowel in de bezuinigingen en fusies tussen omroepen als in de wens de
programmering verder te optimaliseren.
Op NPO Radio 1 werd de dagprogrammering minder versnipperd door drie
grote tijdslots te creëren. Deze worden ingevuld door AVROTROS,
BNN-VARA en KRO-NCRV. Door afspraken met de NOS over streaming
nieuws houdt NPO Radio 1 zijn luisteraars continu op de hoogte van het
belangrijkste nieuws. De bedoeling was luisteraars langer door te laten
luisteren. Het luistertijdaandeel van NPO Radio 1 is afgelopen jaar licht
gedaald, van 7,2% naar 7,1%. De NPO bekijkt hoe hier in 2015 weer een
stijgende lijn in aangebracht kan worden.
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NPO Radio 2 ging door met de al eerder ingezette acties om de zender
weer meer aan te laten sluiten bij zijn doelgroep, met name het jongere
deel hiervan. De beluistering van de zender is voor het eerst in jaren weer
gestegen; het luistertijdaandeel kwam uit op 9,5% (2013; 9,1%). De zender
realiseerde zijn doelstelling in de doelgroep 35- tot 54- jarigen nog niet,
maar heeft met een stijging van 0,5% in deze leeftijdsgroep een flinke stap
gezet.
Teneinde de doorbeluistering op werkdagen te verbeteren zijn enkele
NPO 3FM-programma’s van plaats gewisseld. Deze wisseling heeft goed
uitgepakt. NPO 3FM werd na Radio 538 de best beluisterde zender met
een luistertijdaandeel van 10,2%. In de doelgroep 15-34 jaar werd 3FM voor
het vijfde jaar op rij de best beluisterde radiozender. Het luistertijdaandeel
daalde wel iets door de toegenomen concurrentie van met name
Radio 538 en Q Music, die grote marketingcampagnes voerden.

Ook op NPO Radio 4 vonden veel programmatische wijzigingen plaats,
gericht op het vergroten van de doorbeluistering. De zender klinkt nu meer
als een geheel. De beluistering steeg licht naar een aandeel van 1,9%.
Op NPO Radio 5 werd de Nostalgia-programmering ook overdag op
weekenddagen doorgevoerd. Deze programmering is nu zeven dagen per
week van 6:00 uur ’s ochtends tot 19:00 uur ’s avonds te beluisteren.
Luisteraars kunnen nu dus ook in het weekend doorluisteren naar de
Nostalgia-programmering, die zij hoog waarderen. Deze wijziging heeft
geleid tot een stijging in het luistertijdaandeel van 0,2%, naar 2,8%. Ook
het weekbereik steeg licht. In de avonduren is verdiepende en levensbeschouwelijke content te horen. De beluistering van deze programmering
is sinds 2010 teruggelopen naar een luistertijdaandeel van 1,1%.
Het uitzendschema van NPO Radio 6 Soul & Jazz ging in 2014 op de schop.
Veel nieuwe, horizontale programma’s en nieuwe presentatoren zetten de
soul & jazz-zender duidelijker neer. Online en op sociale media was echter
wel een stijging in de belangstelling voor de zender te zien, maar de
inspanningen hebben uiteindelijk niet geleid tot een groter bereik. Het
luistertijdaandeel bleef op 0,3%. Inmiddels is besloten om de zender af te
bouwen en voor de bijzondere programmering een positie te vinden op een
apart themakanaal.
NPO FunX is in 2014 actief op zoek gegaan naar de doelgroep stadsjongeren van 15-34 jaar door meerdere evenementen te organiseren en
aanwezig te zijn op de belangrijkste festivals, zoals Latin Village, Rotterdam
Unlimited, Pal Mundo en het Encore festival.
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Aansprekende evenementen
De radiozenders van de NPO staan bekend om hun aansprekende
evenementen. De twee bekendste zijn de NPO Radio 2 Top 2000 en
NPO 3FM Serious Request. De Top 2000 – met dit jaar niet Queen, maar
The Eagles op nummer 1 – besteedde extra veel aandacht aan online,
sociale media en de interactie met het publiek. Dit vertaalde zich in een
crossmediaal bereik van 9,9 miljoen. NPO 3FM Serious Request vroeg in
2014 aandacht voor een ingewikkeld thema; seksueel geweld tegen
vrouwen en meisjes in conflictgebieden. Een goed voorbeeld van de rol van
de NPO in de samenleving.
Maar de NPO bracht in 2014 veel meer evenementen. Themaweken met
lijsten gekozen door luisteraars, zoals NPO Radio 5 Evergreen Top 1000,
die dit jaar een bereiksrecord opleverde, De Zwarte Lijst op NPO Radio 6 of
de tweede DiXte 1000 met de beste Urban, R&B en hip-hop op NPO FunX.
Daarnaast waren er prijsuitreikingen die Nederlandse artiesten uit het
betreffende genre in het zonnetje zetten. Denk aan de NPO 3FM Awards,
de NPO Radio 6 Soul & Jazz Award, de NPO FunX Music Awards, de
NPO Radio 5 Oeuvreprijs en de NPO Radio 4-prijs.

Distributie en Uitzenden
Operationele resultaten uitzendproces
Het jaar 2014 is operationeel gezien een heel goed jaar geweest. De lat ligt
altijd hoog voor wat betreft de continuïteit op alle platformen. Daar waar
we in 2013 nog getroffen werden door een paar grote storingen hebben
we maatregelen getroffen waardoor de redundantie in de keten verder
verbeterd werd. Verder is extra effort gestoken in de realisatie van een
uitwijkvoorziening (Disaster Recovery) waarvandaan de uitzending kan
worden voortgezet bij een extreem grote calamiteit. Deze faciliteit is door
Ericsson gebouwd en wordt begin 2015 in gebruik genomen. Na de
vernieuwingsslag van de eindregie van NPO 1, NPO 2 en NPO 3 zal deze
volledig synchroon meelopen met de uitzendingen.
In 2014 hebben zich geen bijzondere storingen voorgedaan. Voor televisie
gold in 2014 een storingsduur van 32 minuten en 48 seconden over drie
netten, waarmee het percentage ongestoorde uitzending uitkomt op
99,998%. Dit is een verbetering t.o.v 2013.
Voor Uitzending Gemist werd over geheel 2014 voor 99,4% voldaan aan de
doelstelling om de uitgezonden programma’s binnen tien minuten aan alle
platformen (internet, mobiel, kabel et cetera) beschikbaar te stellen. Dit
percentage ligt 0,2% hoger dan vorig jaar.
De zes radiozenders kenden over geheel 2012 een storingsduur van
60 minuten en 35 seconden. Dat komt overeen met een percentage
ongestoorde uitzending van 99,998%. Ook bij radio was het resultaat
beter dan in 2013.
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Afbouw beheertaken 2014
In 2014 is verder uitvoering gegeven aan het programma Afbouw
Beheertaken (looptijd van 2011 t/m 2015). Doelstelling van het programma
is het ontvlechten en afbouwen van de huidige beheertaak
overeenkomsten met Ericsson. In 2014 is de Europese Aanbesteding voor
het beheer en onderhoud van de radio-infrastructuur succesvol afgerond.
Per 31 december 2014 zijn daarmee alle radiodiensten onder de
Beheertaakovereenkomsten beëindigd en ondergebracht in nieuwe
overeenkomsten. In 2014 is het Verbindingencentrum Radio gemigreerd
naar de NPO-specifieke apparaatruimte. In 2014 hebben het project voor
de vervanging van de Play-Out en Asset managementsysteem TV en voor
de vervanging van het Broadcast Compressie Platform vertraging
opgelopen. Voor beide projecten wordt oplevering in 2015 verwacht.

minimum voldoen. Ook in 2014 zijn die normen over de hele linie (FM voor
NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM en NPO Radio 4; middengolf voor
NPO Radio 5; DAB+ digitale radio voor NPO Radio 1 t/m 6, NPO FunX,
NPO Radio 1 Extra en NPO Radio 2 Top 2000; DVB-T digitale televisie voor
NPO 1, NPO 2 en NPO 3) gehaald. Dit betekent niet dat er geen uitval is
geweest of dat de kwaliteit van het signaal tijdelijk verstoord is geweest.
Naast uitval door storing kan uitval ook worden veroorzaakt door gepland
onderhoud aan de NPO-installaties, of door onderhoud aan de zendinstallaties van commerciële radio- en televisiestations die gebruik maken
van dezelfde masten en soms ook dezelfde antennesystemen. In die
gevallen worden de NPO-zenders om veiligheids- en gezondheidsredenen
voor de monteurs in vermogen teruggebracht of een enkele keer
afgeschakeld. Dit wordt altijd in de nacht gepland.

Operationele resultaten distributie
De vrije verspreiding van radio en televisie via de ether is nog altijd de
garantie dat de NPO – conform de Mediawet – zijn publiek rechtstreeks kan
bereiken. De praktijk leert echter dat het overgrote deel van, in elk geval
het televisiepubliek toegang krijgt tot de landelijke publieke kanalen via de
aanbieders van kabeltelevisie en IPTV.

De verspreiding van radio en televisie door pakketaanbieders (kabel, IPTV
en sinds midden 2014 ook satelliet) gebeurt volledig onder regie van deze
partijen. De NPO-organisatie ziet erop toe dat zijn signalen op de hoogst
mogelijke kwaliteit worden verspreid.

Voor de vrije verspreiding van radio en televisie via Middengolf (AM), FM,
DAB en DVB-T contracteert de NPO gespecialiseerde dienstverleners in die
in opdracht van de NPO zorg dragen voor een landelijk netwerk van
zenders en zendmasten. De belangrijkste key performance indicator van
deze dienstverlening is de beschikbaarheid; het aantal uren dat de zender
in één jaar probleemloos heeft gefunctioneerd ten opzichte van het totaal
aantal uren in dat jaar. Gepland onderhoud wordt hiervan uitgezonderd.
Het beschikbaarheidspercentage dat aldus ontstaat, moet aan een

Verspreiding van NPO 1, NPO 2 en NPO 3 via satelliet nu in abonnement
Vanaf 1 augustus 2014 biedt de NPO zijn hoofdkanalen niet meer zelf aan
via satelliet. De kanalen maken nu deel uit van het pakket van Canal
Digitaal. De reden waarom de NPO is gestopt met de gratis verspreiding
van zijn kanalen is dat de NPO eenzelfde soort afspraak wil met Canal
Digitaal als het heeft met aanbieders van kabeltelevisie en IPTV. Het
medialandschap is immers sinds het moment waarop de satellietverspreiding startte (15 jaar geleden) erg veranderd. Alle distributeurs zijn
commerciëler geworden. Sinds een aantal jaren betalen aanbieders van
kabeltelevisie en IPTV, de NPO daarom een rechtenvergoeding. De NPO
vindt het een logische stap om dat ook voor satelliet te laten gelden.
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Internetdistributie
2014 was een recordjaar voor het aantal gelijktijdige videostreams. Ter
gelegenheid van de Olympische Winterspelen en het WK Voetbal werden
extra live kanalen aangeboden. Op het hoogtepunt heeft de NPO meer dan
245.000 gelijktijdige online kijkers van een stream kunnen voorzien.
Het dramatische nieuws van MH17 is op 23 juli op de piek zelfs door
289.000 gelijktijdige kijkers en luisteraars op de NPO online kanalen
gevolgd. Dit was mogelijk door de samenwerking met een aantal internet
serviceproviders op het gebied van Content Distributie Netwerken
waardoor onze capaciteit is uitgebreid.
DAB
Begin 2014 is de vervroegde uitrol van het DAB+ netwerk afgerond. In
grote delen van Nederland zijn de publieke radiozenders nu ook digitaal te
ontvangen. De zendvergunning verplicht de NPO om een gebied van
3.000.000 hectare te verzorgen op het niveau mobiele ontvangst per
1 september 2015, wat overeenkomt met ongeveer driekwart van het land.
De NPO voldoet nu reeds ruimschoots aan deze verplichting met een
actuele dekkingsgraad van rond de 90%. Dit neemt niet weg dat er
gebieden zijn waarin de ontvangst achterblijft. Om de ontvangst in die
gebieden op korte termijn te kunnen verbeteren - en niet pas met de start
van de derde fase van het DAB+ netwerk per september 2017 - heeft de
NPO laten onderzoeken wat de effecten zouden zijn van een gedeeltelijke
uitrol van fase drie in 2015. Inmiddels zijn de uitkomsten van dit onderzoek
bekend en overweegt de NPO om daadwerkelijk een deel van fase drie te
vervroegen.
Ondertiteling
Volgens het Mediabesluit 2008 dient de NPO ten minste 95% van het
totale aanbod oorspronkelijk Nederlandstalige tv-producties van

ondertiteling te voorzien. Op NPO 1, NPO 2 en NPO 3, de zenders waarop
98,2% van de kijktijd van de Nederlandse Publieke Omroep wordt
gerealiseerd, is dat percentage van 95% in 2014 ruimschoots behaald.
In 2013 is gestart met het doorgeven van ondertiteling voor doven en
slechthorenden op de acht themakanalen van de NPO. De komende jaren
zullen worden benut om meer programmering op de themakanalen te
voorzien van ondertiteling. In 2014 is reeds 50% van de programma’s op
themakanalen voorzien van ondertitels. Het streven blijft gericht op een zo
volledig mogelijke ondertiteling van het oorspronkelijk Nederlandstalig
product, zodat zoveel mogelijk programma’s toegankelijk zijn voor
personen met een auditieve beperking. De NPO vraagt zich af of het
logisch is de ondertitelingsverplichting ook te laten gelden voor de visual
radio-uitzendingen. Met het oog op de beperkte middelen en de beperkte
kijktijd die met de themakanalen wordt gerealiseerd, ligt het zwaartepunt
van de inspanning bij NPO 1, NPO 2 en NPO 3.
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Opvangen van bezuinigingen en voorbereiden op nieuw beleid
De NPO heeft in 2014 moeten werken met significant lagere budgetten
dan voorheen. Op basis van besluitvorming door het kabinet-Rutte I is er
50,2 miljoen euro gekort als onderdeel van een totale structurele
bezuiniging op de mediabegroting van 127,8 miljoen euro. Een groot deel
van de bezuinigingen heeft betrekking op de NPO-organisatie (16,5 miljoen
euro) en op organisatiekosten bij de omroepen (11,7 miljoen euro). De
kortingen zijn opgevangen door grote reorganisaties, al dan niet
gecombineerd met fusies. Omroepen rapporteren hierover in hun eigen
jaarverslagen. Gezien de forse omvang van de bezuinigingen, had dit ook
impact op het beschikbare programmabudget voor 2014 (21,9 miljoen
euro). BCG adviseerde in 2011 om de benodigde besparingen vooral te
vinden in efficiënter werken op programmaproductie, een hoger aandeel
aankoop en het verminderen van het aantal titels, zodat de impact voor de
kijkers, luisteraars en surfers minimaal zou blijven.
De voornaamste besparingen die in 2014 zijn behaald op de kostenbasis
van de NPO-organisatie betreffen de afgesproken kortingen op de
beheertaken (distributie & uitzenden) ad 4,5 miljoen euro. Die lopen
eveneens door in 2015.
Tegelijkertijd worden voorbereidingen getroffen om invulling te kunnen
geven aan de beleidsrijke budgetwijzigingen (waaronder ook enkele
kortingen) als gevolg van het kabinet-Rutte II en de nieuwe
concessieperiode vanaf 2016. Met de NPO-organisatiebegroting van 2014
is hier reeds op geanticipeerd; een sluitende, ambitieuze begroting waarin
ook activiteiten zijn opgenomen om de transitie naar de nieuwe concessieperiode te kunnen doormaken. Voorbeelden hiervan zijn de opzet van onze

digitale distributiestrategie (kanalen zoals NLziet en NPO Plus), de
voorbereiding op een structureel grotere ICT-component als onderdeel van
het distributiebeleid (streaming-capaciteit, het toenemende belang van
data- en informatiemanagement, et cetera) en het ontwikkelen van
nieuwe verdienmodellen in opdracht van de staatssecretaris. Ook op
programmatisch gebied is in 2014 reeds gestart met de voorbereidingen
door vrijgekomen NPO-budgetten gedurende het jaar zoveel mogelijk te
verleggen naar programma’s, waardoor bijvoorbeeld de zomerprogrammering en de evenementen financieel gesteund konden worden.
Vervallen integratieheffing
In het najaar van 2013 werd de NPO verrast door het nieuws dat de
integratieheffing per 1 januari 2014 zou worden afgeschaft. Ook werd
ultimo 2013 bekend gemaakt dat de zogenoemde printprijsregeling per
1 januari 2015 zou worden ingetrokken. Het gevolg daarvan is dat de
regionale, lokale en landelijke omroepen veel meer belasting gaan betalen,
zonder dat het beschikbaar gestelde budget stijgt. Daarmee wordt direct
en indirect de hele sector van omroepen, toeleveranciers en creatieve
industrie geraakt. Dit zou een onbedoeld en onvoorzien gevolg zijn van het
Belastingplan 2014. De totale schade voor de creatieve sector, van zowel
het afschaffen van de integratieheffing als het vervallen van de printprijsregeling, werd geschat op 110 miljoen euro per jaar, waarvan circa 103
miljoen euro voor de NPO. Nadat deze problematiek bij zowel het
ministerie van OCW als het ministerie van Financiën was aangekaart, is
voor het kalenderjaar 2014 toegezegd dat de omroepen een tijdelijke
regeling mochten toepassen, waarbij er in materieel opzicht geen verschil
was in de nieuwe fiscale situatie ten opzichte van de oude.
Vervolgens is een gedegen analyse gemaakt van de schadeschattingen.
Deze analyse is zowel vanuit bottom-up berekeningen uitgevoerd als
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vanuit top-down benadering. De NPO-organisatie heeft in dit proces
continu afgestemd met de omroepen. In de Meerjarenbegroting voor 2015
is op basis van deze gedegen analyse structureel 86,5 miljoen euro toegekend bij wijze van btw-compensatie. Dit betreft een budgetneutrale
omlegging voor de Rijksoverheid.
Ontwikkelingen in kostentransparantie
Een van de kerngroepen die de Raad van Bestuur met de omroepen heeft
samengesteld om zich voor te bereiden op de uitwerking van het nieuwe
Concessiebeleidsplan is de kerngroep Transparantie. Deze groep heeft zich
gebogen over de vraag op welke wijze de budgetverantwoording voor een
buitenstaander verbeterd kan worden. De NPO bestaat uit meerdere
organisaties die elk hun eigen administratie voeren en via hun eigen
governance-structuur verantwoording afleggen over de aanwending van
hun middelen. Om transparanter te kunnen zijn over de algehele inzet van
NPO-middelen is grotere vergelijkbaarheid gewenst, evenals een bundeling
van gegevens in een extern verantwoordingsdocument. Een werkgroep
heeft zich gebogen over de uitwerking van deze vraagstelling. De werkgroep heeft een format ontwikkeld waarbij de gerealiseerde kosten nader
worden gespecificeerd.

Een blik vooruit
In 2015 staat de NPO voor de taak om flink te bezuinigen en in 2016 start
een nieuwe concessieperiode. 2014 is benut om te analyseren hoe de NPO
dit het beste tegemoet kan treden. De uitgangspositie is solide. Het imago
van en de waardering voor de netten en programma’s is groot, maar het
bereik onder jongere doelgroepen daalt en het verbreden van ons bereik
vraagt aandacht. In 2015 zal de NPO zijn Concessiebeleidsplan 2016-2020
presenteren. Daarin wordt, naast de aandacht die we al hebben voor het
kijk- en luistertijdaandeel, prioriteit gegeven aan het bereik van jongere
doelgroepen en het sturen op bereik.
De komende jaren zal de NPO de programmering grondig aanpassen en
scherpe keuzes maken om de kijker nog meer te binden en ruimte te
maken voor nieuwe programma’s. Vernieuwing om een breed publiek te
blijven boeien en nieuwe jonge kijkers aan ons te binden is daarbij
noodzakelijk. De NPO heeft in 2014 al stappen gezet op weg naar deze
strategie. Zo is er in de tweede helft van het jaar gestart met plannen
maken voor een jongerenoffensief. Het idee is de activiteiten die de NPO al
onderneemt gericht op jongeren (radio, televisie, online) te bundelen en af
te stemmen gericht op de tijdlijn bij jongeren op hun mobieltjes, om zo
meer impact en binding te realiseren. De bedoeling is dit plan in 2015
verder uit te werken. Ook het versterken van de hoofdzenders had in 2014
al de aandacht. Hiervoor zet met name directie Radio vooral in op
activiteiten (en dus ook budgetten) binnen de gezamenlijkheid. Zoals
online, sociale media, marketing en evenementen. Programma’s met een
duidelijk publiek signatuur zoals nieuws, documentaires, drama, educatie
en informatie, kinderprogrammering en cultuur worden bij de realisatie van
de bezuiniging zoveel mogelijk ontzien. Er wordt wel relatief veel gesneden
in amusement, human interest en sport. Ook zetten we krachtig in op de
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versterking van onze hoofdzenders, zodat zij hun positie in het volle
concurrentieveld kunnen behouden. De publieke waarde die onze zenders
al hebben, intensiveren we. In 2015 zal hieraan verder gewerkt worden, net
zoals aan de positionering van het bijbehorende NPO-merk. Daardoor zal
de merkbelofte De NPO verbindt iedereen in Nederland met de wereld om
hen heen. Ook jou, door het publiek herkend, erkend en gedragen worden.
In 2015 wordt het Concessiebeleidsplan 2016 – 2020 opgeleverd. Samen
met de nieuwe wetgeving geeft dat de kaders voor het bestel in de jaren
tot 2020. De verwevenheid tussen activiteiten gefinancierd met NPOorganisatiebudget en activiteiten ten laste van mediabudget is toegenomen en leidt in de nieuwe concessieperiode naar verwachting tot
meer doelmatigheid voor de NPO als geheel. Optimalere inzet van
middelen leidt tot beter, toegankelijker, gemakkelijker vindbaar aanbod
voor het publiek, conform de eisen van de huidige tijd. In 2015 wordt verder
gewerkt aan het vergroten van de transparantie in (interne) sturingsdocumenten, zodat de inzet van middelen gedurende het jaar beter
gevolgd kan worden en, waar nodig, door de Raad van Bestuur kan worden
gebruikt om bij te sturen.
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Financieel verslag 2014
Beleids- en verantwoordingscyclus van de NPO
Voor de uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht vraagt de
NPO-organisatie jaarlijks budget aan bij het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze budgetaanvraag vindt plaats middels
het indienen van een Meerjarenbegroting (MJB). Richtinggevend voor de
MJB zijn het Concessiebeleidsplan en de Terugblik. De Terugblik bevat
afspraken met de minister over kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen
van het aanbod en het publieksbereik. Naast de budgetaanvraag voor het
eerstvolgende jaar bevat de MJB een beschrijving van het (programmatische)
beleid, de daaraan gekoppelde doelstellingen en een financiële vooruitblik
op de eerstvolgende jaren.
Op basis van de budgetaanvraag in de MJB presenteert de minister in
november de Mediabrief, inclusief mediabegroting, aan de Tweede Kamer.
Als deze wordt goedgekeurd ontvangt de NPO vóór 1 december een
(voorlopige) beschikking voor het budget van het komende jaar. In
aanvulling op het budget van de NPO worden de gelden bestemd voor
Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (hierna CoBO), Het Beste van
Vlaanderen en Nederland (hierna BVN) en Stichting Omroep Muziek
(hierna SOM) beschikbaar gesteld aan de Raad van Bestuur van de
NPO-organisatie. Na ontvangst verstrekt de NPO-organisatie deze gelden
aan de betreffende entiteiten.
Verantwoording
Voor u ligt de jaarrekening van de NPO-organisatie. Hiermee wordt de
jaarlijkse beleids- en verantwoordingscyclus van de NPO-organisatie
afgesloten. De omroepen leggen eigenstandig financiële verantwoording

af middels separate jaarrekeningen. Aanvullend stelt de NPO-organisatie
jaarlijks een tweetal verantwoordingsdocumenten op over de NPO als
geheel:

•

Terugblik
De Terugblik betreft een (niet-financiële) rapportage van de NPO als
geheel over de realisatie van in de Prestatie-overeenkomst vastgestelde
doelstellingen en doelstellingen uit de Meerjarenbegroting.

•

Financiële Terugblik - de NPO in Feiten & Cijfers
Omroepen leggen via de individuele jaarrekeningen zelfstandig
(financiële) verantwoording af over de door hen uitgevoerde activiteiten
en besteding van omroepmiddelen. Hoe de 635,1 miljoen euro
programmabudget uit 2014, zoals dat door de Raad van Bestuur mede
op basis van het wettelijke kader wordt verdeeld over de
zendgemachtigden, daadwerkelijk is aangewend, wordt daarom
uiteindelijk verantwoord door de omroepen. In de Financiële Terugblik
worden de baten en lasten uit de individuele jaarrekeningen van de
omroepen en de NPO-organisatie samengevoegd. Tevens worden de
financiële gegevens van de NPO gekoppeld aan geregistreerde
programmagegevens met een analyse op hoofdlijnen.
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Het jaar 2014 markeerde het begin van een nieuwe periode, waarin het aantal
omroepen in het publieke bestel door de vorming van fusiecombinaties is
teruggebracht en zenders en netten voortaan onder één herkenbare
merknaam terug te vinden zijn. Het jaar ook waarin tv-aanbod in hoge kwaliteit
en zonder reclame is ondergebracht in de video on demand-dienst NPO Plus.
NPO Plus stelt series en films langer beschikbaar dan NPO Uitzending Gemist.
2014 was ook het jaar van voorbereidingen voor een nieuwe (concessie)
periode, waarin op doelmatige wijze kan worden ingesprongen op sterk
wijzigende omstandigheden in de markt, maatschappij en politiek. In de
Mediabrief 2014 heeft het kabinet een aanscherping van de taakopdracht
aangekondigd. Het wetsvoorstel dat bij deze aanscherping hoort zal naar
verwachting in 2015 in de Tweede Kamer worden behandeld. In de loop van
2015 zal meer duidelijk worden.
Ter voorbereiding op de nieuwe concessieperiode zijn veel (strategische)
projecten in 2014 van start gegaan, onder de koepel van het strategische
programma NPO2020. Vanuit de missie en visie zijn stevige ambities en
doelstellingen geformuleerd die hebben geleid tot extra taken en activiteiten. Met name op het gebied van distributie en (digitale) infrastructuur is
gewerkt aan omvangrijke projecten, die de NPO klaar moeten maken voor de
toekomst. De onzekerheden die gepaard gaan met de voorbereidingen op de
nieuwe concessieperiode en de veelheid aan externe en interne
ontwikkelingen vragen echter ook om een zorgvuldige en afgewogen aanpak
en uitvoering. Mede als gevolg hiervan hebben niet alle geplande plannen en
activiteiten met het gewenste tempo doorgang kunnen vinden. Ook is er
sprake geweest van vertraging bij leveranciers en onvoldoende beschikbare
capaciteit binnen de NPO-organisatie. Hierdoor zijn de gerealiseerde kosten 
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op enkele omvangrijke projecten lager uitgekomen dan in de begroting was
voorzien. Ook werd gedurende het jaar duidelijk dat de distributie- en
kabelinkomsten hoger zouden uitvallen. Dit leidde halverwege 2014 tot
aanpassing van de budgetprognoses en een herziene begroting.
Gezien de verwachte lagere kosten en hogere inkomsten is het directieteam
van de NPO-organisatie in de zomerperiode aan de slag gegaan met
additionele plannen voor de programmering om de ontstane financiële
ruimte in te vullen. Hierdoor kon de najaarsprogrammering verder worden
versterkt, bijvoorbeeld met extra afleveringen van succesvolle titels als
Flikken Maastricht (AVROTROS) en College Tour (NTR), maar ook met extra
documentaires. Ook is financiële ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van
nieuwe programma’s, waaronder Freek in Australië (BNN), Uit de Bak (NTR)
en Suspicious Minds (VPRO), een nieuwe dramaserie gericht op de generatie
twintigers. Veel van de nieuwe titels zijn gericht op jongeren en uitgezonden
op NPO 3. Dit sluit aan bij de ambities van de NPO op het gebied van jongerenprogrammering. Ook hebben er gerichte investeringen plaatsgevonden om
de synergie tussen NPO 3FM en NPO 3 te versterken rondom concerten en
festivals. Door deze herallocatie van middelen kon het effect van de
significante bezuinigingen op de programmaschema’s ad 21,9 miljoen euro
enigszins worden bijgesteld.
Ondanks bezuinigingen en toegenomen concurrentie wil de NPO ook de
komende jaren blijven innoveren. Hierbij is het van belang innovatie
doelgericht in te zetten; het moet leiden tot meer impact en aantoonbaar
betere diensten voor een substantieel deel van de gebruikers. In aanvulling
op de directe productiekosten binnen het platform online (4,1 miljoen euro)
hebben in 2014 gerichte investeringen in HDTV-toepassingen (0,1 miljoen
euro) plaatsgevonden, gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve nieuwe
media (stand begin 2014 0,4 miljoen euro).

Uiteraard heeft de NPO-organisatie in 2014 met veel meer activiteiten en
projecten hard gewerkt aan de realisatie van geformuleerde ambities. De
belangrijkste projecten zijn genoemd in het voorgaande hoofdstuk. Waar
sprake was van impact op het exploitatieresultaat wordt toelichting
gegeven in dit hoofdstuk. Ook in de komende jaren zal de NPO
onverminderd werken aan programma’s die verbinden, verrijken en
verrassen. Daarbij zal voortdurend gezocht worden naar de beste manier
om de strategische doelstellingen te vertalen naar structurele activiteiten
en incidentele projecten die tevens leiden tot een doelmatige aanwending
van de beschikbare middelen.
OCW-budget NPO
Het door OCW beschikbaar gestelde budget voor 2014 bedroeg in totaal
789,9 miljoen euro:
		2014
(x 1 .000 euro)
Aanvraag Mutatie Definitief
OCW-programmabudget
zendgemachtigden (omroepen)
OCW-budget CoBO, BVN, SOM
Subtotaal OCW-programmabudget
OCW-budget NPO-organisatie*
Subtotaal OCW-budget NPO
OCW-frictiekostenvergoeding
NPO-organisatie
OCW-frictiekostenvergoeding
zendgemachtigden
Totaal OCW-budget (media-aanbod)
* inclusief MCO naburige rechten

635.081
24.064
659.145

-

635.081
24.064
659.145

1 24 .597
783.742

199
199

1 24 .79 6
783.941

-

221

221

783.742

5.783
6.203

5.783
789.945
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In de exploitatierekening van de NPO-organisatie wordt het totaal
ontvangen OCW-budget als bate verantwoord onder de noemer mediaaanbod. De NPO-organisatie verdeelt het ontvangen programmabudget
zendgemachtigden over de omroepen. Dit gebeurt hoofdzakelijk door
middel van intekening op programma’s via de zogenaamde Geld-opSchema(GoS)-systematiek. In hoofdlijnen komt dit proces erop neer dat
budgetten op basis van een kostenopgave per programma worden
toegekend. De bedragen bestemd voor CoBO, BVN en SOM worden
volledig overgedragen aan deze organisaties.
Het OCW-budget voor de NPO-organisatie is in 2014 inclusief 13,5 miljoen
euro ter dekking van de meerkosten voor de verwerving van de uitzendrechten en productiekosten van de Olympische Winterspelen en het
WK Voetbal. Dit bedrag was door de NPO gespaard, overgedragen aan de
AMR en voor 2014 toegekend door OCW. De mutatie binnen het OCWbudget NPO-organisatie ad 0,2 miljoen euro heeft betrekking op een
incidentele uitkering van het liquidatiesaldo NOB, die pas na de beschikkingsbrief in december bekend werd.
OCW-frictiekostenvergoeding
Als gevolg van een omvangrijke bezuinigingsoperatie is de NPO
geconfronteerd met frictiekosten. In verband hiermee heeft OCW de
indexering van het budget aan de NPO als geheel over de periode 2012 tot
en met 2014 ingehouden en toegevoegd aan de Algemene Media Reserve
(AMR). Dit bedrag is vervolgens exclusief bestemd voor een bijdrage in de
frictiekosten in de jaren 2012, 2013 en 2014.
De ontvangen frictiekostenvergoeding OCW bedroeg voor de NPOorganisatie in 2014 0,2 miljoen euro; de omroepen hebben in totaal
5,8 miljoen euro frictiekostenvergoeding van OCW ontvangen. Omroepen

met een eigen vermogen minder dan 0,75 miljoen euro hebben recht op
100% vergoeding, omroepen met een hoger eigen vermogen hebben recht
op 50% vergoeding van de totale gerealiseerde frictiekosten. De bedragen
zijn vastgesteld door OCW en na bindend advies door het Commissariaat
voor de Media door de NPO-organisatie toegekend aan de omroepen.
Deze vergoedingen hebben betrekking op voorgaande jaren.
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Overige inkomstenbronnen
In aanvulling op het OCW-budget is sprake van eigen inkomsten. Bij de
omroepen bestaan deze gelden voornamelijk uit eigen (sponsor)bijdragen,
aangevuld met opbrengsten uit neven- en verenigingsactiviteiten. Deze
worden verantwoord in de jaarrekeningen van de omroepen en de
Financiële Terugblik.
Bij de NPO-organisatie bestaan de eigen inkomsten voornamelijk uit
distributievergoedingen voor de (digitale) doorgifte van NPO 1, NPO 2 en
NPO 3. In totaal bedroegen de opbrengsten uit nevenactiviteiten en
overige opbrengsten van de NPO-organisatie in 2014 22,9 miljoen euro.
Deze worden in de jaarrekening 2014 (deel II) verder toegelicht. De gelden
worden grotendeels beschikbaar gesteld voor de programmering.
OCW-budget NPO-organisatie
Het OCW-budget dat de NPO-organisatie in 2014 heeft ontvangen is
opgebouwd uit het door OCW vastgestelde budget op basis van de
aanvraag in de MJB, de OCW-bijdrage frictiekostenvergoeding en een deel
van het programmabudget zendgemachtigden dat door de NPOorganisatie wordt aangewend ten behoeve van gezamenlijke activiteiten
voor de platformen televisie en radio. Dit deel van het OCW-budget wordt
aangeduid als platformbudget.
(x 1.000 euro) 		

2014

2013

Vastgesteld OCW-budget NPO-organisatie
Platformbudget t.b.v. NPO-brede activiteiten		
Subtotaal regulier budget		
OCW-frictiekostenvergoeding NPO-organisatie		
Totaal OCW-budget NPO-organisatie
en NPO-brede activiteiten		

124.796
15.657
140.453
221

126.308
14.490
140.798
56

140.674

140.854

Vastgesteld OCW-budget NPO-organisatie en NPO-brede activiteiten
Het NPO-organisatiebudget wordt op basis van de Mediawet door OCW
apart vastgesteld. Dit budget is bestemd voor de uitvoering van de kerntaken
van de NPO (beleid & verantwoording, programmering en distributie) en
voor de uitvoering van de taken die de NPO-organisatie uitvoert ten behoeve
van de gehele NPO (o.m. ondertitelen van programma’s, verstrekken van
programmagegevens, verwerven van muziekrechten, uitvoeren van mediabereiksonderzoek en marketing van aanbodkanalen).
Platformbudget NPO-organisatie
De activiteiten met een omroepoverstijgend en zender- en netbreed
belang, die de NPO-organisatie uitvoert voor de platformen televisie en
radio, worden gefinancierd vanuit het programmabudget omroepen. Zodra
de jaarplannen van de platformen voor de gezamenlijkheid en de
bijbehorende begrotingen zijn afgestemd met de omroepen, wordt dit
budget toegevoegd aan de begroting van de NPO-organisatie ten behoeve
van de uitvoering van de afgesproken activiteiten. Deze toevoeging wordt
ook toegelicht in de Meerjarenbegroting. Gedurende het jaar is ruim
1 miljoen euro vanuit het NPO-organisatiebudget toegevoegd aan het
platformbudget. Dit is met name aangewend ten behoeve van
evenementen van verschillende radiozenders.
Kostenstructuur NPO
De totale kosten van de NPO bedroegen volgens de exploitatierekening
2014 805,9 miljoen euro. Hiervan heeft circa 85% betrekking op
verstrekkingen aan zendgemachtigden (677,9 miljoen euro) en de frictiekostenvergoeding aan zendgemachtigden (5,8 miljoen euro). Circa 15% van
de totale kosten heeft betrekking op kosten die gemaakt zijn door de
NPO-organisatie (122,2 miljoen euro).
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De totale kosten van de NPO-organisatie bestaan voor 15,7 miljoen euro uit
zogenaamde platformkosten. Dit zijn kosten die de NPO-organisatie maakt
voor centraal bij de NPO-organisatie uitgevoerde activiteiten ten behoeve
van de platformen. De NPO-organisatie krijgt hiervoor budget uit het
programmabudget (zie ook toelichting bij opbouw NPO-organisatiebudget).
De overige kosten (totaal 106,5 miljoen euro) hebben betrekking op de
kosten van de NPO-organisatie voor de uitvoering van de kerntaken en voor
kernactiviteiten ten behoeve van de NPO gezamenlijkheid.

74

(x 1.000 euro) 		

2014

2013

a Raad van Bestuur	

74

b Raad van Toezicht	

75

Platformkosten		 15.657
Kosten NPO-organisatie 		 106.524
Subtotaal NPO-organisatie		
122.181
Verstrekkingen zendgemachtigden 		 677.898
Frictiekosten zendgemachtigden 		
5.783
Totaal kosten NPO		 805.862

14.490
111.058
125.548
684.070
2.502
812.120
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Verstrekkingen aan zendgemachtigden
De NPO-organisatie draagt zorg voor toekenning en uitbetaling van de
ontvangen OCW-gelden aan de omroepen. Het gehele OCW-budget van
de landelijke publieke omroep loopt daarmee door de exploitatierekening
van de NPO-organisatie heen. Het ontvangen OCW-budget (totaal
789,9 miljoen euro) wordt in de exploitatierekening van de NPOorganisatie als bate verantwoord onder de noemer media-aanbod. De
toekenning aan omroepen (programmabudget) wordt vervolgens in de
exploitatierekening van de NPO-organisatie als last verantwoord onder de
noemer Verstrekkingen zendgemachtigden.
De verstrekkingen bedroegen in 2014 totaal 677,9 miljoen euro en zijn als
volgt opgebouwd:
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2014

2013

Programmabudget zendgemachtigden
(incl. CoBo, BVN, SOM)
659.145
1. Overheveling platformbudget naar NPO-organisatie -15.657
Totaal OCW-budget zendgemachtigden
643.488
2. Inzet NPO-organisatiebudget t.b.v. programmering 41.994
3. Overdracht reserves media-aanbod
-15.399
4. Inzet overgedragen reserves media-aanbod
7.815
Totaal Verstrekkingen zendgemachtigden
677.898

670.332
-14.490
655.842
28.155
-9.251
9.324
684.070

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de totale Verstrekkingen zendgemachtigden (toekenningen aan de omroepen, CoBO, BVN, SOM) niet
gelijk zijn aan het van OCW verkregen programmabudget voor de zendgemachtigden, CoBO, BVN, SOM (totaal 659,1 miljoen euro). Bij de toekenning aan de omroepen speelt ook een aantal andere geldstromen een rol:
1. Platformbudget ten behoeve van gezamenlijke activiteiten voor de
platformen televisie en radio;
2. Inzet NPO-organisatiebudget ten behoeve van programmering;
3. Overdracht reserve media-aanbod omroepen;
4. Inzet (overgedragen) reserve media-aanbod.

Ad 1. Platformbudget ten behoeve van activiteiten platformen televisie
en radio
De activiteiten die bij de NPO-organisatie worden uitgevoerd ten behoeve
van de platformen worden, zoals reeds aangegeven, gefinancierd vanuit
het programmabudget van de omroepen (2014; 15,7 miljoen euro). Het
gaat hier om activiteiten met een omroep- of platformoverstijgend belang,
zoals de aankoop van buitenlandse producties, de verkoop van
programma’s, marketing van omroepoverstijgend aanbod en de organisatie
van evenementen en muzieksamensteling. Met name bij de organisatie van
evenementen, zoals NPO 3FM Serious Request en NPO Radio 2 Top 2000,
spelen omroepen een belangrijke rol in de projectuitvoering. De kosten die
zij daarvoor maken worden ook gedekt uit dit gezamenlijkheidsbudget, op
basis van facturatie aan de NPO-organisatie.
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Ad 2. Inzet NPO-organisatiebudget ten behoeve van programmering
Naast het beschikbare OCW-budget (programmabudget) kan de NPOorganisatie eigen middelen inzetten voor de programmering. Het inzetten
van eigen middelen kan gebeuren op basis van:
Met omroepen gemaakte afspraken over aanwending van NPO-brede
inkomsten, zoals voor de themakanalen.
De rol van de Raad van Bestuur met betrekking tot de sturing op een
optimaal uitzendschema bezien vanuit de NPO als geheel. Daartoe
kunnen bijvoorbeeld gelden gereserveerd worden, zoals voor de
superevenementen (Olympische Spelen, EK en WK Voetbal). Met deze
evenementen zijn significante budgetten gemoeid. Een groot deel
daarvan betreffen de uitzendrechten, die reeds verworven dient te
worden in de jaren voorafgaand aan het evenement, dus ook voordat het
tegen die tijd beschikbare OCW-budget bekend is. Ook kan het
voorkomen dat de Raad van Bestuur besluit om extra middelen in te
zetten op het schema om een actueel speerpunt te stimuleren of
urgente, onvoorziene programmering te kunnen realiseren, zoals in het
geval van calamiteiten van bijzondere en/of langdurige aard.

•
•

De middelen die de NPO-organisatie met een specifieke bestemming
toevoegt aan de programmering, maar in het betreffende boekjaar nog
niet leiden tot daadwerkelijke kosten, worden in de jaarrekening zichtbaar
als overlopende passiva. Deze middelen worden in het daaropvolgende
boekjaar toegevoegd aan de uitzendschema’s om alsnog te worden
ingezet voor het beoogde doel.
De bijdrage aan de programmering vanuit het NPO-organisatiebudget
bedroeg in 2014 42,0 miljoen euro en is opgebouwd uit:
Bijdrage programmering themakanalen; 8,9 miljoen euro
Het programmeren c.q. coördineren is een taak van de NPO-organisatie.

•

•

•

Voor de themakanalen is deze taak gedelegeerd aan de omroepen. De
omroepen die deze taak uitvoeren krijgen hiervoor NPO-budget
toegekend. De content voor themakanalen wordt echter grotendeels
gefinancierd vanuit de door de NPO-organisatie ontvangen kabelinkomsten. Ook deze gelden worden via de inzet NPO-organisatiemiddelen toegekend aan het platform televisie.
(Additionele) Bijdrage sportprogrammering; 26,0 miljoen euro
Het uitzenden van (super)sportevenementen is een reguliere taak van de
NPO. In 2014 zijn extra gelden ingezet ten behoeve van de Champions
League (4,0 miljoen euro). Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag van
6,5 miljoen euro ter beschikking gesteld ten behoeve van de superevenementen. Om het programmabudget in evenementenjaren te
ontlasten, heeft de NPO-organisatie besloten dit budget in oneven jaren
mee te nemen als overlopende passiva. Op deze wijze wordt ook in de
budgetverantwoording recht gedaan aan het terugkerende patroon van
relatief dure evenementenjaren in de even jaren en lagere programmakosten in de oneven jaren. Aanvullend is een bijdrage geleverd voor de
rechten, productie en uitzendingen rondom het WK Voetbal (11,2 miljoen
euro) en de Olympische Spelen (2,3 miljoen euro). Deze bijdrage is door
de NPO-organisatie aangevraagd als additioneel budget vanuit de AMR
en opgenomen in de budgetvaststelling 2014 door OCW. Aanvullend
heeft de NPO een bedrag van 2 miljoen euro voor de bekostiging van
voetbalrechten beschikbaar gesteld.
Versterking programmering; 6,5 miljoen euro
In 2014 is besloten om extra budget aan te wenden voor de programmering
op radio, televisie en online. Hierdoor kon de najaarsprogrammering
verder worden versterkt met bijvoorbeeld extra afleveringen van
succesvolle titels als Flikken Maastricht (AVROTROS) en College Tour
(NTR). Ook is een impuls gegeven aan belangrijke strategische speerpunten van de NPO: kinderprogrammering (o.m. de reality-serie
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•

De Brugklas (AVROTROS) en documentaires). Tot slot is de incidentele
budgetruimte benut voor de ontwikkeling van nieuwe programma’s rond
de feestdagen en de kwalificatie voor het EK Voetbal 2016 in Frankrijk.
Overige bijdragen aan de programmering; 0,6 miljoen euro
Vanaf 2013 is aan de taken van de NPO-organisatie toegevoegd; het
verspreiden van media-aanbod voor Nederlandstaligen in het buitenland.
In 2014 is een bedrag van 0,3 miljoen toegekend aan de NTR voor de
verzorging van een mediavoorziening voor de Caribische eilanden.
Daarnaast worden de inkomsten uit gesloten netwerken televisie en de
Thuiskopievergoedingen, die de NPO-organisatie namens de omroepen
incasseert, bestemd ten behoeve van NPO-brede doelstellingen. In 2014
is 0,3 miljoen euro toegevoegd aan de beschikbare middelen voor de
programmering.

Ad 3. Overdracht reserves omroepen
De Raad van Bestuur heeft de taak om te programmeren en begroten voor
de gehele NPO. Daarbij stuurt de Raad van Bestuur op de optimale inzet
van beschikbare middelen om het best mogelijke uitzendschema te
realiseren, vanuit reguliere jaarbudgetten en vanuit beschikbare reserves.
Op grond van Artikel 2.174, lid 1 van de Mediawet (MW) kunnen ook de
landelijke publieke media-instellingen, met toestemming van de Raad van
Bestuur, gelden voor de verzorging van media-aanbod reserveren. In 2005
heeft de Raad van Bestuur een bindende regeling afgegeven waarin is
opgenomen dat de reserve voor media-aanbod (RMA) die boven een door
de Raad van Bestuur vastgesteld maximum uitkomt, weer moet worden
overgedragen aan de NPO-organisatie. De door de omroepen overgedragen reserve voor media-aanbod (ORMA) wordt vervolgens als
reserve bij de NPO-organisatie aangehouden voor de verzorging van het
media-aanbod. De overgedragen RMA wordt op grond van Artikel 2.176, lid
2 MW weer ingezet voor de programmering.

De overdracht van de reserves omroepen loopt door de exploitatierekening
van de NPO-organisatie heen; het zijn lasten voor de omroepen, maar baten
voor de NPO-organisatie. Op basis van de jaarrekeningen van de omroepen
is in 2014 een bedrag van 15,4 miljoen euro vastgesteld als bovenmatige
reserve volgens de bindende regeling. Dit bedrag wordt daarom overgedragen aan de NPO-organisatie en in het komende jaar toegevoegd aan
de middelen voor het uitzendschema, zodat het geld aangewend kan worden
waarvoor het bedoeld is; programma’s die verbinden, verrijken en verrassen.
Ad 4. Inzet (overgedragen) reserve media-aanbod
Omroepen kunnen aanspraak maken op de overgedragen reserve mediaaanbod door het indienen van programmavoorstellen. De omroepen
hebben een voorkeursrecht voor de inzet van hun eigen eerder overgedragen RMA. De toekenning van het budget vanuit de overgedragen
reserve media-aanbod (ORMA) bedroeg in 2014 7,8 miljoen euro. De
overdracht van de reserve media-aanbod (ad 3) wordt in de Jaarrekening
van de NPO-organisatie gesaldeerd met de inzet overgedragen reserve
media-aanbod. Het saldo van de overdracht en inzet reserves heeft een
positief of negatief effect op de exploitatierekening van de NPOorganisatie. In 2014 betrof het een positief effect van 7,6 miljoen euro,
omdat de overdracht (15,4 miljoen euro) hoger is dan de ingezette reserves
media-aanbod (7,8 miljoen euro).
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Toelichting exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Alle verstrekkingen aan landelijke publieke omroepen vinden plaats binnen
het zogenoemde Beheer van Omroep Middelen (BOM). Alle financiële stromen
binnen BOM hebben betrekking op de ontvangst, toekenning en uitbetaling
van (programma)budget aan de omroepen. De totale verstrekkingen aan de
omroepen, CoBO, BVN, SOM bedroegen in 2014 677,9 miljoen euro.
Naar aanleiding van de opbouw van het NPO-organisatiebudget en de
verstrekkingen zendgemachtigden kan het exploitatieresultaat van de
NPO-organisatie worden gesplitst in twee delen; een deel dat betrekking
heeft op de inkomsten en kosten van de organisatie en een deel dat betrekking heeft op de verstrekkingen zendgemachtigden, met impact op BOM.
Een exploitatieresultaat binnen BOM kan in principe alleen ontstaan als gevolg
van een overdracht enerzijds en inzet anderzijds van de RMA door omroepen.
Het exploitatieresultaat binnen BOM staat derhalve voor een groot deel los
van de reguliere bedrijfsvoering van de NPO-organisatie.
Door op het gebied van liquiditeiten, exploitatie en vermogensgroei
onderscheid te maken tussen de middelen van de NPO-organisatie en
BOM, ontstaat een beeld van de middelen die voor de gehele NPO
beschikbaar zijn om ambities te realiseren en programmering te
versterken. De NPO-organisatie wil, als beheerder van deze gezamenlijke
middelen, transparant zijn over de inzet hiervan en betrekt de omroepen bij
het opstellen van de Meerjarenbegroting bij de mogelijke afwegingen.
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt 7,8 miljoen euro positief.

In onderstaand overzicht is het resultaat 2014 gesplitst in deze twee delen:
(x 1 .000 euro)

NPO-org.

BOM

Totaal

Media-aanbod (inclusief OCWfrictiekostenvergoeding)
Totaal gezamenlijkheid platform
Budget OCW

125.017
15.657
140.674

664.928
-15.657
649.271

789.944
789.944

-Nevenactiviteiten
Overige bedrijfsopbrengsten
Extra bijdrage aan de programmering
Totaal baten

867
22.033
-41.994
121.580

41.994
691.265

867
22.033
812.844

Verstrekkingen zendgemachtigden
- 677.898 677.898
Frictiekosten zendgemachtigden
5.783
5.783
Lasten NPO-organisatie
122.181
122.181
Totaal lasten
122.181 683.681 805.862
			
Bedrijfsresultaat
-601
7.584
6.983
Reslutaat deelneming
-50
-50
Rentebaten/lasten
852
852
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
201
7.584
7.785
Over te dragen reserves (AMR)
Exploitatiesaldo na overdracht

-78
123

-14.891
-7.307

-14.969
-7.184

Dit saldo zal in het vervolg van dit Financieel Verslag 2014 verder worden
toegelicht.
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Exploitatiesaldo uit gewone
bedrijfsuitoefening NPO-organisatie
Het exploitatiesaldo van de NPO-organisatie (saldo uit gewone
bedrijfsuitoefening) bedraagt afgerond + 0,2 miljoen euro positief. Er zijn
diverse factoren die van invloed zijn geweest op het resultaat.
Deze worden hieronder nader toegelicht, uitgesplitst in de onderstaande
componenten:
(x 1.000 euro) 		
1. Begroot overschot 2014			
2. Hogere inkomsten 			
3. Hogere bijdrage aan de programmering			
4. Restant: Lagere organisatiekosten			
Exploitatiesaldo NPO-organisatie			

2014
2.328
3.621
-8.368
2.620
201

Ad 1. Begroot overschot + 2,3 miljoen euro
Gezien de grote budgetkortingen van de afgelopen en komende jaren, en
de ambitie van de NPO-organisatie om een relevante speler te blijven in
het publieke domein en in de nationale mediamarkt, begroot de NPOorganisatie een bescheiden positief resultaat om gedurende het
budgetjaar en in de nabije toekomst bij te kunnen sturen. Daardoor kan
tijdig worden ingespeeld op ontwikkelingen, zonder de budgetdruk op het
schema in deze volatiele tijden verder te vergroten.
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Ad 2. Hogere eigen inkomsten + 3,6 miljoen euro
De eigen inkomsten zijn hoger dan begroot, hoofdzakelijk als gevolg van
hogere inkomsten overige distributeurs. Deze inkomsten zijn gekoppeld
aan het aantal abonnees van de distributeurs, waarbij het aantal abonnees
van de belangrijkste partij in 2014 sterk is toegenomen.

Ad 3. Hogere bijdrage aan de programmering - 8,4 miljoen euro
Zoals beschreven bij de toelichting op het financiële jaar 2014 aan het
begin van dit hoofdstuk, heeft in het najaar een gerichte versterking van de
programmering plaatsgevonden. Met extra afleveringen van diverse
programma’s, de ontwikkeling van nieuwe titels en de versterking van de
synergie tussen televisie, radio en online. Dit laatste heeft onder meer
geresulteerd in de ontwikkeling van verschillende applicaties. Zo is een
applicatie ontworpen bij de Swipe Show, onderdeel van Zapplive, waarmee
kinderen via hun telefoon live kunnen bepalen wie er in beeld komt.
Aanvullend zijn in 2014 gelden beschikbaar gesteld voor de kwalificatiewedstrijden van het EK Voetbal 2016 in Frankrijk en de eredivisie.
Ad 4. Lagere organisatiekosten, + 2,6 miljoen euro
De lagere organisatiekosten en lagere directe productiekosten houden
hoofdzakelijk verband met vertraging bij omvangrijke distributieprojecten
en strategische NPO2020-projecten die gericht zijn op de verwezenlijking
van (langere termijn) doelstellingen en ambities. Verschillende projecten
zijn (deels) doorgeschoven naar 2015, omdat deze vertraging opliepen.
Soms door leveranciers (m.n. bij de complexe ontmanteling van beheertaken), soms doordat er tijd nodig was voor zorgvuldige besluitvorming
(m.n. de aanpassingen in het NPO-pand) en de beschikbare capaciteit
binnen de NPO-organisatie; veel projecten worden immers door eigen
medewerkers uitgevoerd naast hun reguliere werkzaamheden.
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Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening Beheer Omroep Middelen
De beschikbare baten van OCW (inclusief frictiekostenvergoeding)
bedragen 664,9 miljoen euro. De OCW-baten beschikbaar voor verstrekkingen
aan omroepen zijn verminderd met het platformbudget ad 15,7 miljoen euro,
dat vanuit de NPO-organisatie wordt aangewend, en vermeerderd met de
inzet vanuit NPO-organisatiemiddelen ad 42,0 miljoen euro. De totale
baten voor BOM komen daarmee in totaal uit op 691,3 miljoen euro. De
verstrekkingen zendgemachtigden, exclusief frictiekostenvergoeding,
bedroegen per saldo in 2014 677,9 miljoen euro. In dit bedrag is de overdracht en inzet RMA verwerkt. Het uiteindelijke exploitatiesaldo van BOM
(uit gewone bedrijfsuitoefening) bedraagt 7,6 miljoen euro positief. Dit is
het gevolg van de door de omroepen in 2014 overgedragen RMA ad 15,4
miljoen euro en de in 2014 ingezette RMA ad 7,8 miljoen euro.

Resultaatbestemming resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Het gecombineerde resultaat van BOM en de NPO-organisatie 2014 uit
gewone bedrijfsuitoefening bedraagt + 7,8 miljoen euro positief (NPOorganisatie; + 0,2 miljoen euro, BOM; + 7,6 miljoen euro). Rekening houdend
met mutaties ten gunste/laste van de bestemmingsreserves en met de
overdracht van reserves aan het Commissariaat voor de Media, ziet de
resultaatbestemming 2014 er als volgt uit:
(x 1 .000 euro)
NPO-org. BOM Totaal
Inzet RMA in boekjaar
- -7.815 -7.815
Overdracht RMA ultimo boekjaar
- 15.399 15.399
Saldo overdracht reserve voor media-aanbod
- 7.584 7.584
Onttrekking bestemmingsreserve
programmering (SE)
-3.667
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten
-150
Onttrekking bestemmingsreserve Nieuwe Media
-108
Dotatie exploitatiereserve exclusief afdracht AMR 4.126
Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening 201
Over te dragen reserves aan AMR
Exploitatiesaldo na overdracht

7.584

-3.667
-150
-108
4.126
7.785

-78 -14.891 -14.969
123 -7.307 -7.184

Deze bedragen kunnen als volgt worden toegelicht:
Saldo overdracht Reserve voor media-aanbod
Rekening houdend met de inzet uit overgedragen RMA in 2014 (- 7,8 miljoen
euro) en de overdracht van reserves media-aanbod ultimo 2014
(+ 15,4 miljoen euro), bedroeg de toevoeging aan de ORMA (Overgedragen
Reserve media-aanbod) in 2014 per saldo 7,6 miljoen euro.
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Mutatie bestemmingsreserve Programmering
De onttrekking van -3,7 miljoen euro bestaat enerzijds uit een onttrekking
van 4,0 miljoen euro ten behoeve van sportprogrammering 2014
(Champions League) en anderzijds een dotatie van 0,3 miljoen vanuit
ontvangen rechtengelden voor gesloten netwerken. De Raad van Bestuur
van de NPO-organisatie heeft met de omroepen afgesproken dat deze
rechtengelden, die de NPO-organisatie namens de omroepen incasseert,
aangewend worden ten behoeve van de NPO-brede doelstelling. De
gelden worden voor een periode van maximaal vijf jaar gereserveerd om
tot specifieke afwikkeling van rechten te kunnen komen. Na een periode
van vijf jaar worden de resterende gelden via de Geld-op-Schemasystematiek uitgekeerd aan de omroepen.
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten
Ultimo 2010 is vanwege de aangekondigde bezuinigingen een bestemmingsreserve frictiekosten gevormd. De gerealiseerde frictiekosten 2014 (150
duizend euro) worden onttrokken aan deze bestemmingsreserve. Dit bedrag
is relatief laag omdat de reorganisatie ten behoeve van de
bezuinigingsdoelstelling bij de NPO-organisatie al in eerdere jaren heeft
plaatsgevonden.
Onttrekking bestemmingsreserve Nieuwe Media
Voor kosten die gemaakt zijn voor specifieke innovatie- en ontwikkelprojecten is een bedrag van 108 duizend euro ten laste gebracht van de
bestemmingsreserve Nieuwe Media. Deze kosten hebben betrekking op
HDTV-uitzendingen van de programma’s tijdens het WK Voetbal.
Dotatie exploitatiereserve
Rekening houdend met mutaties ten gunste / laste van de bestemmingsreserves, bedraagt de dotatie aan de exploitatiereserve 4,1 miljoen euro.
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Over te dragen reserves aan de AMR
Over de toegestane omvang van het totaal van de gereserveerde gelden
van de NPO als geheel, is het volgende in Artikel 2.174, tweede lid Mediawet
2008 bepaald;

organisatie- en programmabudget in 2015. Dit leidt tot een hogere
reservestand. Het totale vermogen van de NPO dat valt onder de 10%-regel
bedroeg ultimo 2014 102,2 miljoen euro. Dit betekent een overschrijding van
de 10%-norm ad 8,2 miljoen, zoals deze over 2014 kan worden vastgesteld.

Het totaal van de gereserveerde gelden in een kalenderjaar bedraagt niet
meer dan 10% van de uitgaven van de NPO en de landelijke publieke
media-instellingen met uitzondering van de uitgaven aan verenigingsactiviteiten, zoals opgenomen in de jaarrekening, bedoeld in Artikel 2.171,
tweede en derde lid.

Daarnaast is sprake van een aanvullende afdracht over 2013 als gevolg van
een correctie van een bijzondere waardevermindering van een pand. Dit
heeft tevens gevolgen voor de totale vermogenspositie ultimo 2013, de
lasten en het exploitatieresultaat over 2013. Hierdoor wordt 6,1 miljoen
euro afgedragen aan de AMR. Als gevolg van deze correctie over 2013 is de
norm 2013 met terugwerkende kracht lager. Omdat de lasten dalen, daalt
ook het toegestane vermogen over 2013. Dit leidt in retrospectief tot een
additionele overdrachtsverplichting van 0,7 miljoen euro. Zie ook de
jaarrekening voor een nadere toelichting.

Uit dit artikel volgt dat het totaal van de door de omroepen aangehouden
RMA’s en het totale eigen vermogen van de NPO (som van BOM en
NPO-organisatie), niet meer dan 10% van de gezamenlijke uitgaven van de
NPO-organisatie en omroepen mag bedragen (de zogenoemde
10%-vermogensregeling). Uitgezonderd zijn de uitgaven aan verenigingsactiviteiten. Wanneer dit totaal de maximale norm van 10% overschrijdt,
moet het meerdere worden overgedragen aan de Algemene Media
Reserve (AMR). Het Commissariaat voor de Media beheert de AMR.
De NPO-organisatie heeft het totaalbedrag van de reserves en uitgaven
berekend aan de hand van de eigen jaarrekening en die van de omroepen.
Op basis van de totale uitgaven van de NPO (de NPO-organisatie en
omroepen gezamenlijk), met uitzondering van de uitgaven aan verenigingsactiviteiten, kan de maximale norm worden berekend. Voor 2014 bedroeg
de maximale norm 94,0 miljoen euro, deze ligt nagenoeg gelijk aan de
norm voor 2013 (zijnde 93,8 miljoen euro).
In 2014 hebben de omroepen per saldo een positief exploitatieresultaat
gerealiseerd, rekening houdend met de significante kortingen op

Rekening houdend met de maximale norm over 2013 en 2014, en met
bovenstaande analyse, kan in deze jaarrekening voor de betreffende jaren
per saldo een overschrijding van de 10%-norm worden vastgesteld van
13,6 miljoen euro.
Het Commissariaat voor de Media stelt eigenstandig, aan de hand van de
jaarrekening van de NPO-organisatie, vast of de 10%-norm is overschreden
en is verantwoordelijk voor het terugvorderen van het surplus. In dit
jaarverslag wordt geanticipeerd op de verwachte uitkomst van dit proces.
Exploitatiesaldo na overdracht AMR
De overdracht AMR komt ten laste van het exploitatieresultaat van de
NPO-organisatie. Het exploitatiesaldo inclusief overdracht AMR komt
daarmee uit op 7,2 miljoen euro negatief. De afdracht aan het Commissariaat
voor de Media komt ten laste van de overgedragen reserves media-aanbod.
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Risicoparagraaf
Inleiding
De NPO-organisatie kent een stevige ambitie, met doelstellingen die
passen bij een sterk veranderend medialandschap en met de risico’s die
onlosmakelijk met deze doelstellingen zijn verbonden. Daarom worden
periodiek de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen gemonitord op
verschillende niveaus binnen de NPO-organisatie. Hierdoor is er zowel
aandacht voor de strategische als voor de operationele risico’s.
Risico’s kunnen financiële impact, vermindering van prestaties en/of
imagoschade tot gevolg hebben. In dit jaarverslag gaat het om risico’s die
betrekking kunnen hebben op zowel de NPO-organisatie als op de NPO als
geheel. De Raad van Bestuur heeft immers de taak om samenwerking en
doelmatigheid binnen het bestel te bevorderen. Daarnaast heeft de Raad
van Bestuur een belangrijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
het geheel van de taken en activiteiten binnen de NPO op een doelmatige
wijze tot uitvoering wordt gebracht. In het verlengde hiervan dient
aandacht te worden besteed aan de beheersing van de onderkende
NPO-brede risico’s.
In aanvulling op de risico’s worden de interne risicomanagement- en
controlesystemen beschreven. Die zijn erop gericht om de risico’s
verbonden aan de realisatie van de strategische, operationele en
compliance-doelstellingen zo goed als mogelijk te beheersen. Beheersen
betekent niet het vermijden of volledig elimineren van alle mogelijke
risico’s, maar het bewust omgaan met risico’s en het verkleinen van
bepaalde risico’s tot een aanvaardbaar niveau. Net als de risico’s zelf, zijn

de interne risicomanagement- en controlesystemen aan verandering
onderhevig. Periodieke beoordeling en verfijning staat daarom ook in 2015
op de agenda. Zo heeft het directieteam in het eerste kwartaal van 2015
een brainstormsessie belegd, waarin de actualisatie van risicomanagement
binnen de NPO is besproken.
In het vervolg van deze risicoparagraaf worden de belangrijkste risico’s en
bijbehorende beheersmaatregelen beschreven, onderverdeeld in
strategische risico’s, die de strategische ambities en doelstellingen rechtstreeks kunnen beïnvloeden, en de lager gelegen operationele risico’s, die
vooral van invloed kunnen zijn op de dagelijkse uitvoering van reguliere
werkzaamheden. Aanvullend worden de juridische risico’s alsmede de
organisatorische en financiële risico’s beschreven.
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Trajecten Concessiebeleidsplan en wijziging Mediawet lopen niet
synchroon
In juni 2015 moet de NPO een Concessiebeleidsplan (CBP) indienen voor de
periode van 2016 tot en met 2020. In dit plan zou volgens de staatssecretaris van OCW moeten worden ingegaan op de voornemens van het
kabinet, zoals uiteengezet in de Mediabrief van oktober 2014. Deze
voornemens zullen worden omgezet in een wetsvoorstel, waarover pas op
zijn vroegst in het najaar van 2015 in het parlement kan worden gestemd.
Dat betekent dat onderdelen van het CBP mogelijk niet uitvoerbaar zullen
zijn, als het wetsvoorstel geen doorgang vindt (in de vorm zoals voorzien).
Andersom geldt hetzelfde; als de NPO vanwege de onzekerheid over het
wetsverloop zou besluiten uitsluitend uit te gaan van de huidige Mediawet
is het CBP niet in lijn met die wet. Bijkomend risico is dat de keuzes die de
NPO in zijn CBP maakt door de politiek aangegrepen kunnen worden om
het wetsvoorstel op onderdelen aan te scherpen of te wijzigen. Het CBP
wordt immers ingediend voordat het Kamerdebat zal worden gevoerd.
Daarmee is het CBP in feite onderdeel geworden van politieke discussie,
wat haaks lijkt te staan op de noodzaak van onafhankelijkheid van de NPO.
De NPO zal in zijn contacten met overheid en politiek benadrukken dat
deze onafhankelijkheid gerespecteerd moet worden.
Aanscherping taakopdracht
In de eerder genoemde Mediabrief van het kabinet is een aanscherping van
de taakopdracht aangekondigd, zodanig dat de kern komt te liggen bij
aanbod op het terrein van informatie, educatie en cultuur. Amusement is
daarbij een middel en geen doel op zich. De NPO onderschrijft dit laatste.
Amusementsprogramma’s zijn voor de NPO van groot belang om bepaalde
publieksgroepen, w.o. jongeren, te binden aan zijn netten en zenders, zodat

ze vervolgens kunnen worden verleid kennis te nemen van aanbod waar de
belangstelling in eerste instantie niet naar uit zou zijn gegaan. Belangrijk is
daarbij dat al ons aanbod publieke waarde en kwaliteit levert. Zeker ook in
genres als amusement is die eis, vanwege de normen en waarden die
impliciet worden uitgedragen, van belang.
Echter, indien de beoogde aanscherping van de taakopdracht door het
kabinet zo uitgelegd en ingevuld zou worden dat het de NPO de facto
onmogelijk wordt gemaakt om amusementsprogramma’s aan te bieden,
zou dat grote consequenties hebben voor de mogelijkheid om alle
doelgroepen te blijven bedienen. Met name jongeren en lager opgeleiden
zullen dan afhaken. De NPO zal er bij overheid en politiek op aandringen dit
te voorkomen.
Ketenafhankelijkheid marktpartijen
In navolging van de trend in de Verenigde Staten is er nu ook in Europa een
consolidatieslag op gang gekomen van audiovisuele en telecommunicatiemarkten. Vermogende partijen krijgen steeds meer grip op alle onderdelen
in de waardeketen, lopend van contentproductie tot verspreiding naar de
consument. Dat geldt ook voor wereldwijd opererende internetgiganten
en hardwarefabrikanten die steeds meer een poortwachtersfunctie
vervullen ten opzichte van (lokale) audiovisuele aanbieders. Nederland is
extra vatbaar hiervoor, onder meer door zijn open economie, het hoge
percentage inwoners dat is aangesloten op breedband en de relatief hoge
betalingsbereidheid voor audiovisuele diensten.
De NPO wordt voor de uitvoering van zijn taakopdracht steeds
afhankelijker van de toenemende macht van deze marktpartijen in
meerdere schakels van de waardeketen. De ketenafhankelijkheid van de
NPO voor (bepaalde) marktpartijen neemt toe. Zo moet de NPO producties
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inkopen bij zogenaamd onafhankelijke televisieproducenten die inmiddels
onderdeel zijn geworden van wereldspelers als Time Warner en Liberty
Global. Laatstgenoemde is bovendien dezelfde partij waarmee de NPO
moet onderhandelen over transportkosten en een distributievergoeding.
Als gevolg hiervan kan de NPO de komende jaren geconfronteerd worden
met een verhoging van distributiekosten, met lagere distributievergoedingen en minder relevante voorkeursposities bij distributeurs.
Daardoor kan het publiek minder goed bereikt worden.
De onafhankelijke publieke toezichthouder in Nederland, de Autoriteit
Consument & Markt, zal een belangrijke rol spelen in de bescherming van
de positie van de consument bij de hiervoor vermelde ontwikkelingen.
De NPO zal ook dit jaar aandacht blijven vragen bij de overheid en politiek
voor de risico’s van deze ontwikkelingen en aandringen op passende
maatregelen.
Beperkte slagkracht
De veranderingen in de marktverhoudingen en de mede daarmee
samenhangende veranderingen in het mediagedrag van het publiek,
vragen van de NPO korte besluitvormingsprocessen en een snelle time to
market. De huidige verhoudingen binnen de NPO staan dit echter in de
weg. Zoals wij ook vorig jaar al signaleerden, reageren we te traag als
gevolg van tegengestelde belangen, interne verdeeldheid en de noodzaak
voor de Raad van Bestuur als bestuursorgaan om naar consensus te
streven. De gesprekken met omroepen die afgelopen jaar zijn ingezet om
het tij te keren, hebben vooralsnog slechts beperkt resultaat opgeleverd.
Mogelijk dat de aangekondigde wetswijzigingen op dit punt meer
mogelijkheden gaan bieden, maar vooruitlopend daarop moeten het
komend jaar al belangrijke veranderingen in gang worden gezet om de
slagkracht te verbeteren.
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Continuïteit van het uitzendproces
Uitzendingen op radio, televisie en online vormen het eindproduct van de
NPO. Continuïteit van het uitzendproces is daarbij van cruciaal belang;
always on air is het leidend motto. Op dit gebied worden door het publiek
hoge eisen aan de NPO gesteld.
Betrouwbare en goed functionerende geautomatiseerde systemen zijn van
essentieel belang om het risico op storingen of uitval tot een minimum te
beperken. Daarom zijn de systemen van de eindregies van radio en televisie
op vele onderdelen redundant uitgevoerd. Daarnaast zijn er mogelijkheden
om de eindregies remote te bedienen.
Na tientallen jaren vertrouwd te hebben op de redundantie binnen de
diverse systemen is in 2014, na een uitgebreide integrale afweging door de
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de NPO, gekozen voor de
bouw van een zogenoemde Disaster Recovery, waarheen uitgeweken kan
worden in geval van een grote calamiteit. De bouw wordt in 2015 afgerond.
Daarnaast zijn noodprocedures verder uitgewerkt en vastgelegd.
Op 29 januari 2015 deed zich een incident voor, waarbij een op het oog
gewapende man het pand van de NOS binnendrong; het pand waarin zich
ook de eindregie televisie bevindt. NOS en NPO hebben gezamenlijk het
COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, opdracht gegeven
onderzoek te doen naar dit incident en met aanbevelingen te komen voor
eventuele verbetering van de veiligheid(sprocedures). Op het moment van
schrijven is dit onderzoek nog in volle gang.
In het najaar van 2013 deed zich een andersoortige calamiteit voor. Een

grote stroomstoring op het Mediapark was de reden dat de uitzendingen
van de NPO enige tijd niet te ontvangen waren. Inmiddels is duidelijk dat de
beheerder van het Mediapark zich niet aan de afspraken met betrekking tot
noodstroomtesten heeft gehouden; de stroomvoorziening van het gehele
Mediapark werd getest zonder dat alle partijen (waaronder de NPO) vooraf
waren geïnformeerd. De Mediaparkbeheerder is inmiddels door de NPO, de
NOS en Ericsson gezamenlijk aansprakelijk gesteld. De afhandeling is in
handen van de verzekeraar van Mediaparkbeheer gesteld. De juridische
procedure loopt nog, maar de NPO ziet de uitkomst met vertrouwen
tegemoet.
Mede naar aanleiding van die stroomstoring zijn in 2014 aanvullende
maatregelen getroffen. In het vierde kwartaal van 2014 heeft de NOS een
Europese aanbesteding gedaan om een eigen noodstroom en -koeling ten
behoeve van NOS en NPO te installeren. Alle uitzendfaciliteiten, zowel
binnen de NOS als binnen de NPO-panden, maken gebruik van deze
noodstroomvoorziening. De relevante systemen lopen via een
zogenoemde UPS (uninterrupted power supply). De oplevering heeft
plaatsgevonden in maart 2015. Door deze voorziening zijn de NPO en de
NOS niet meer afhankelijk van de noodstroomvoorziening die verzorgd
wordt door Media Park Beheer. De NOS-voorziening heeft zijn nut
bewezen tijdens de landelijke stroomstoring van 27 maart 2015; de
uitzendingen van de NPO op alle radio- en tv-netten zijn dankzij de net
geïnstalleerde noodvoorziening zonder onderbreking in de lucht gebleven.
De continuïteit in de verspreiding van radio, televisie en video on demand
hangt in sterke mate af van de afnemers van de NPO (aanbieders van
kabeltelevisie, IPTV en satelliet), alsmede van de leveranciers van
distributiediensten via de ether (DVB-T, FM, AM) en internet. De
beschikbaarheid van de signalen binnen de netwerken van de aanbieders
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van kabeltelevisie, IPTV en satelliet is primair de verantwoordelijkheid van
deze partijen zelf. De NPO is verantwoordelijk voor een hoge beschikbaarheid van de signalen op het overdrachtspunt. Hoewel deze beschikbaarheid nu al zeer hoog is, zijn in 2014 voorzieningen getroffen om de
afhankelijkheid van specifieke gebouwen en voorzieningen op het
Mediapark te verminderen. Met de ingebruikname van het nieuwe
Encoding, Multiplexing en Distributieplatform krijgen distributeurs via
gescheiden routes op meerdere wijzen de signalen aangeleverd. Hierdoor
is de redundantie van de signaallevering nog verder verhoogd.
Ondanks alle nieuwe (distributie)technieken spelen zendmasten nog altijd
een belangrijke rol in de verspreiding en beschikbaarheid van radiozenders.
Uitval door brand of andere calamiteiten levert direct gevaar voor de
continuïteit op. Beheersing van dit risico vraagt om een goed onderhoud
van de masten. De structurele onduidelijkheid rondom de zeggenschap
over de hoge zendmasten, de onderlinge afhankelijkheid en onduidelijke
bevoegdheidsverdeling van de vele partijen die actief zijn op, in of rond de
toren maken dit echter niet eenvoudig. Dit is de verantwoordelijkheid van
de masteigenaar; de NPO kan hier slechts beperkt invloed op uitoefenen.
De contracten die de NPO sluit met leveranciers van distributietechnologie
zijn strikt en in de loop van de jaren strikter geworden. Van de leveranciers
worden redundantiemaatregelen verlangd in de hele keten van signaalaanname tot aan transport en verwerking van het signaal. Doel daarvan is
om het risico op een eventuele uitval van de distributieketen te
minimaliseren.
Optimalisatie Uitzendketen
Naast de risico’s op het gebied van continuïteit bestaat het risico van de
aansprakelijkheid in de uitzendketens voor televisie, radio en/of online.

Bijvoorbeeld voor het onbedoeld beschikbaar komen van ongepubliceerd
materiaal, materiaal onder embargo, reeds verwijderd materiaal of
gehermonteerd materiaal.
Er zijn diverse maatregelen in gang gezet om dit risico te beperken. De
belangrijkste zijn: het uitvoeren van een security scan (Risico Assessment)
over de Uitzendketen TV – video on demand, het bijstellen van de ontwerpen implementatieprocedure voor nieuwe technologie en het aanscherpen
van wijzigingsverzoeken en van test- en acceptatieprocedures. De
gewijzigde procedures zijn in 2014 geïmplementeerd. Punt van aandacht
blijft het door omroepen zorgvuldig invoeren van de juiste metadata
(publicatierecht) voor content inzake embargo c.q. het tijdig en juist
uitvoeren van zogenoemde revoke- en/of hermontage-procedures. In 2014
is een scan uitgevoerd over het on demand-deel van de uitzendketen
televisie. In 2015 zal een security scan (risico assessment) voor de lineaire
uitzendketen televisie worden uitgevoerd.
De NPO dient te voldoen aan verschillende specifieke regels die zijn
vastgelegd in de wet. Het is lastig om hier zonder meer aan te voldoen.
Belangrijk om te beseffen is dat er in de afgelopen jaren fors is bezuinigd.
Bij het behalen van de doelstellingen zijn de kosten van de laatste 10 tot
20% van het benodigde resultaat vaak veel hoger dan die van de eerste
80 tot 90%.
Dit betreft bijvoorbeeld de verplichte ondertiteling van uitzendingen op
NPO 1, NPO 2 en NPO 3 (minimaal 95%), en de themakanalen (in 2014
50% en vanaf 2015 oplopend). Om hier aan te kunnen voldoen is in 2013
onder meer geïnvesteerd in een nieuwe werkwijze van geautomatiseerde
ondertiteling door middel van spraakherkenning (eCaption). De testresultaten zijn positief, maar de software is nog volop in ontwikkeling.
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In het eerste halfjaar van 2015 zal daarom een intensieve en langdurige
test worden verricht, om een representatief beeld te kunnen verkrijgen van
de eindresultaten.
Richting muziekrechtenorganisaties verantwoordt de NPO het gebruik van
alle muziek. Dit was een kostbaar en arbeidsintensief proces. Sinds oktober
2014 wordt daarom gebruik gemaakt van zogenoemde fingerprintgegevens. Deze techniek op basis van automatische muziekherkenning
draagt bij aan een efficiënter verantwoordingsproces voor auteursrechten.

Safety & Security
Beveiliging kent een fysieke en een digitale component. De diverse
beveiligingsmaatregelen op het Mediapark krijgen continue aandacht. Dat
houdt in het actueel houden van het security beleidsplan en de afspraken
met de betrokken partijen, zoals de lokale autoriteiten, hulpdiensten en de
partners op het Mediapark. Ook de conclusies en mogelijke aanbevelingen
naar aanleiding van het incident op 29 januari 2015 worden hierin
meegenomen.
In 2014 zijn er ontruimingsoefeningen gehouden en is er een oefening met
een samengesteld crisisteam gehouden. Aanvullend hebben medewerkers
diverse opleidingen gevolgd op het gebied van safety & security. Voor 2015
staan er diverse actiepunten op het programma, waaronder nieuwe ontruimingsoefeningen, een crisisoefening en het actueel houden van procedures.
Ten aanzien van het digitale component zijn verschillende maatregelen
genomen. Zie ook het hoofdstuk getiteld Governance, voor een meer
uitgebreide toelichting.
Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging heeft als doel de betrouwbaarheid van NPO-bedrijfsprocessen, de gebruikte informatiesystemen en de daarin opgeslagen
gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijke incidenten om
daarmee de continuïteit van bedrijfsprocessen te waarborgen. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid
en controleerbaarheid. In 2014 is het Informatiebeleid geactualiseerd en
vastgesteld.
Een analyse op informatiebeveiliging resulteerde in concrete verbeteringen
die in 2014 werden aangebracht en in 2015 worden geïmplementeerd.
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Voorbeelden daarvan zijn verhoogde redundantie van systemen en het
instellen van de rol van security officer.
In 2014 werd het gehele netwerk van de NPO-organisatie en omroepen
periodiek onderzocht op kwetsbaarheden. Een systeem voor frequente
monitoring en scanning is hiervoor in positie gebracht. De uitkomst over
operationele kwetsbaarheden wordt gedeeld met verantwoordelijke
beheerders van de NPO-organisatie en van omroepen. De uitwisseling van
kennis over informatiebeveiliging en kwetsbaarheden is versterkt; bij
vraagstukken rond de beveiliging van informatie is de afdeling ICT van de
NPO-organisatie nu goed betrokken.
Beleid en budget programmering
De programmering van de NPO dient te voldoen aan uiteenlopende criteria
en doelstellingen. Deze liggen op het gebied van luister- en kijktijdaandelen, zenderprofielen en overige programmatische en strategische
speerpunten, zoals Nederlands drama en het bereik onder jongeren. Deze
kaders vloeien voort uit de Mediawet, afspraken met het ministerie van
OCW (Prestatieovereenkomst/Concessiebeleidsplan) en de Raad van
Bestuur van de NPO zelf. Zo zijn er tussen Raad van Bestuur en de
omroepen onderling afspraken gemaakt over de budgetverhouding tussen
de fusieomroepen en de overige omroepen vanaf 2016.
Ook is er gewerkt aan de ontwikkeling van bestuurs- en managementinformatie over de voortgang van de programmering, om tijdig te kunnen
bijsturen als dit nodig blijkt.
In navolging van het voorgaande wordt reeds intensief nagedacht over de
programmatische ambities voor de nieuwe concessieperiode 2016-2020.
Dit resulteert niet alleen in een strategisch vraagstuk met bijbehorende

risico’s, maar heeft ook gevolgen voor de operationele taken en
werkzaamheden. Om binnen de strakkere financiële kaders ambities te
realiseren en waar mogelijk er extra in te investeren zal meer worden
ingezet op de programmatische speerpunten: journalistiek, kunst &
cultuur, Nederlandse dramaproducties en -documentaires, evenementen
en kinderprogrammering. Daarnaast wil de NPO de binding met het
publiek verder versterken en het bereik onder jongeren verbeteren. Omdat
de belangen van de verschillende spelers binnen het publieke bestel niet
altijd helemaal gelijk lopen, levert dit een bestuurlijk risico op. Zorgvuldige
afstemming met en tussen omroepen en NPO-organisatie is van belang
om het risico op het niet behalen van gezamenlijke ambities en
doelstellingen zoveel mogelijk te voorkomen.
De Raad van Bestuur wordt in de nieuwe Mediawet explicieter
aangewezen als eindverantwoordelijke partij voor het behalen van de
gestelde doelen. Daarvoor is de NPO-organisatie mede afhankelijk van de
omroepen, die eigenstandige organisaties vormen met eigen directies en
Raden van Toezicht. Om te komen tot een programmering waarmee wordt
voldaan aan de criteria en doelstellingen is daarom regelmatig afstemming
nodig binnen de NPO-organisatie, met de omroepen en met externe
stakeholders. De diverse rollen, taken en bevoegdheden in dit proces zijn
niet altijd duidelijk vastgelegd. Daarom wordt, in aanvulling op de
Mediawet, gebruik gemaakt van handboeken. Voor de programmering
bieden de handboeken Radio en TV relevante richtlijnen.
De intekenhandboeken zullen in 2015 geactualiseerd worden. Vanwege de
toenemende verbanden tussen financiële en juridische risico’s bij de
NPO-organisatie en bij omroepen is het van belang dat de werkwijze
rondom het aangaan van (programmatische) verplichtingen expliciet wordt
vastgelegd, zodat er een integraal beeld kan ontstaan van de NPO-brede
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programmatische verplichtingen. Dit zal gebeuren via een nieuw
intekenhandboek dat wordt opgesteld vanuit integraal perspectief.
Juridische risico’s
De NPO valt onder nationale en internationale regelgeving op velerlei
gebied, zoals mediarecht, telecommunicatierecht, mededingingsrecht,
intellectuele eigendom, privacy, belastingwetgeving, arbeidsrecht,
aanbestedingsrecht en pensioenregelgeving.
Omroepen en derden (belanghebbenden) kunnen bezwaar aantekenen
tegen besluiten van de NPO-organisatie. Ook kunnen zij naar aanleiding
van een beslissing op bezwaar eventueel in beroep gaan en vervolgens in
hoger beroep. Het betreft vooral bezwaarschriften tegen besluiten over
sponsorcontracten, urenindelingen nevenactiviteiten en toekenningen van
gelden.
Gelet op de complexe omgeving waarin de NPO opereert, is het
onontkoombaar dat zich geschillen voordoen. Deze kunnen zich ook
voordoen als gevolg van contractuele relaties, gerechtelijke uitspraken of
anderszins. Melding wordt gemaakt van twee lopende procedures over het
beschikbaar stellen van programmagegevens van de weekgegevens van de
NPO aan een dagblad. Verder zijn er thans drie partijen die de NPO
aansprakelijk hebben gesteld voor vermeend geleden schade. De NPO
erkent deze aansprakelijkheid niet.
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Het komende auteurscontractenrecht versterkt de onderhandelingspositie
van makers van rechthebbenden. Dit zorgt voor risico’s ten aanzien van de
auteursrechten van makers (regisseurs, scenarioschrijvers, ontwerpers) en
uitvoerende kunstenaars (acteurs en muzikanten). De wet geeft makers en
rechtenorganisaties de mogelijkheid om voor elke nieuwe gebruiksvorm

aanvullende vergoedingen te vorderen, terwijl de beschikbare middelen
niet groter worden. Daarbij krijgen de rechthebbenden de mogelijkheid
ieder contract, bestaand of toekomstig, open te breken indien zij achteraf
menen dat er nadelige afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een
productie een groot succes blijkt en de rechthebbende extra financiële
compensatie wil. Ook kan de rechthebbende rechten terugvorderen indien
een productie naar zijn mening onvoldoende wordt geëxploiteerd. Het
voorgaande schept onzekerheid over de beschikbaarheid van rechten en
over de totale kosten.
Privacy regelgeving
Het steeds grotere belang van persoonsgegevens voor de ontwikkeling van
de ambities van de NPO vormt een risico in verband met de (aangescherpte)
regelgeving inzake privacy en de oprekking van de daarin gehanteerde
begrippen door diverse toezichthouders. Er gelden strikte eisen bijvoorbeeld
ten aanzien van het vooraf toestemming vragen voor het gebruik van
persoonsgegevens, (korte) bewaartermijnen en de verplichting de
persoonsgegevens goed te beveiligen. Deze eisen zijn echter veelal open
normen en in de jurisprudentie nog niet uitgekristalliseerd. De NPO wordt
echter door twee toezichthouders als publieke instelling aangesproken om
als voorbeeld te kunnen dienen voor marktpartijen. De toezichthouders
verschillen bovendien van mening over de implementatie van de regels. Dit
brengt risico’s mee van boetes en/of dwangsommen.
Ook vormt de beveiliging van de persoonsgegevens bij de websites van de
NPO een risico. Interne discipline bij het bewaken en bewaren van de
persoonsgegevens als ook het nemen van adequate technische
beveiligingsmaatregelen zullen dit risico kunnen wegnemen. Ook moeten
met eventuele externe partijen duidelijke contractuele afspraken hierover
worden gemaakt.
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Naleving van het privacy protocol, dat door de afdeling juridische zaken is
opgesteld en op de verschillende afdelingen binnen de NPO is
gepresenteerd en toegelicht, is van groot belang, om deze risico’s te
vermijden.

Financiële risico’s
Liquiditeitsrisico als gevolg van liquide overdracht aan de AMR
In 2012 is een nieuwe wet in werking getreden, waardoor de NPO als
geheel minder vermogen mag aanhouden. Daarbinnen is differentiatie
tussen omroepen en NPO-organisatie mogelijk. In de jaarrekeningen van
2012 en 2013 is het surplus boven de 10% vermogen ten opzichte van de
uitgaven aangemerkt als het bedrag dat moet worden overgedragen aan
de Algemene Media Reserve (AMR). De staatssecretaris maakt in zijn
begrotingsbrief melding van de vordering die het Commissariaat voor
de Media als beheerder van de AMR naar aanleiding daarvan heeft
opgenomen op de NPO. Het bedrag in de AMR is geoormerkt budget voor
(met name) rechtenvergoedingen ten behoeve van Olympische Spelen en
EK/WK Voetbal. De vorderingen zijn in 2014 en begin 2015 daadwerkelijk
liquide aan het Commissariaat voor de Media betaald. Dit heeft geleid tot
een significante daling van liquide middelen. Omdat er al wel voorschotten,
met name voor producties en rechten, betaald moeten worden dreigt er
met name voor de NOS een liquiditeitsprobleem dat risico’s met zich kan
meebrengen voor de bedrijfsvoering. Dit risico kan worden ondervangen
door voorfinanciering te verkrijgen voor reeds aangegane verplichtingen bij
de NOS die gekoppeld zijn aan reserveringen in de AMR. De NPO is hierover
in gesprek met het Commissariaat voor de Media en OCW.
Risico op ongelijke behandeling frictiekosten Rutte I en Rutte II
De NPO heeft, door drie jaar lang de indexvergoeding over 2012 op te
sparen in de AMR, een gezamenlijke frictiekostenvoorziening opgebouwd.
Daaruit konden de NPO-organisatie en de omroepen een deel van hun
frictiekosten als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen van Rutte I
financieren. Ondertussen wordt NPO-breed gewerkt aan de voorbereiding
op de nieuwe concessieperiode. Daarin worden ook de beleidsrijke
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maatregelen van Rutte II verwerkt. Die ingrepen zullen wederom gepaard
gaan met frictiekosten. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de
opheffing van de 2.42-omroepen en de transitie naar levensbeschouwelijke
redacties. Ook op andere terreinen kunnen frictiekosten worden verwacht;
veel omroepen hebben ervoor gekozen om grote redactionele reorganisaties zoveel mogelijk uit te stellen totdat hun erkenningsaanvraag
definitief bevestigd was. Nu pas is het mogelijk om de contouren van de
programmering in 2016 en verder te koppelen aan de organisatieprofielen
en de bijbehorende kwantitatieve en kwalitatieve redactionele bezetting.
Ook ligt het in de lijn der verwachting dat er binnen de NPO-organisatie
nog sprake zal zijn van (deel)reorganisaties als gevolg van de wijzigende rol
in het bestel en de stapsgewijze transitie van traditionele bestuursorganisatie in het omroepbestel naar professioneel mediabedrijf dat zich
inspant om alle Nederlanders te bereiken met relevant aanbod. Het is
echter niet duidelijk of de frictiekosten die voortkomen uit deze reorganisaties ook in aanmerking komen voor vergoeding, of rechtstreeks ten laste
moeten gaan van de steeds verder onder druk staande exploitatie. De NPO
is in gesprek met het Commissariaat voor de Media en OCW om de
bestaande frictiekostenprotocollen rondom Rutte I te prolongeren, en de
reeds in de AMR voorziene gelden daartoe te bestemmen.
Risico op directe politieke sturing door het vergroten van transparantie
De NPO werkt aan het vergroten van transparantie op het gebied van
kostenverantwoording en heeft de ambitie om deze transparantie intern
ook toe te passen op de programmabudgetten. Zo kan waar nodig worden
bijgestuurd, zodat middelen optimaal worden ingezet voor de programmaschema’s – een doelstelling die cruciaal is voor de NPO. De politiek heeft
inmiddels de wens kenbaar gemaakt om deze informatie op titelniveau te
ontvangen. Risico is dat deze informatie wordt gebruikt om politiek te
beoordelen of een bepaalde titel wel in het schema had moeten komen.

Uiteraard legt de NPO graag op transparante wijze verantwoording af over
de inzet van publieke middelen en de keuzes die worden gemaakt, maar
directe invloed van de politiek op de programmering is onwenselijk en
druist in tegen de uitgangspunten van de publieke omroep om onafhankelijk te kunnen opereren. Daarnaast betekent verantwoording op
titelniveau een verzwakking van het level playing field voor de leveranciers
van de NPO, waaronder onafhankelijke producenten en grote contractpartijen. Zij zullen deze kosteninformatie beschouwen als concurrentiegevoelig en deze niet openbaar willen (laten) maken. De NPO zal in het
Concessiebeleidsplan 2016 – 2020 beschrijven welke vormen van transparantie mogelijk en wenselijk zijn, zoals verantwoording per kostensoort,
per domein en per kanaal. Ondertussen blijft de NPO-organisatie in
gesprek met de staatssecretaris en andere politieke vertegenwoordigers
om dit standpunt voor het voetlicht te brengen en te wijzen op de risico’s
die politieke sturing op programmabudgetten met zich meebrengen.
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Risico op permanente overdruk door grote transitievraagstukken
Gezien de dynamische omgeving waarin de NPO zich bevindt, wordt
gevraagd om een andere rolinvulling van de organisatie als bestuursorgaan
en als mediabedrijf. De NPO-organisatie heeft de ambitie geformuleerd
om meer samenhang aan te brengen tussen de uiteenlopende activiteiten,
de (reactie)snelheid te vergroten en de kostenbasis te verlagen. Dit vergt
een andere manier van denken en werken, met een andere cultuur en
andere competenties. In 2014 is de samenhang tussen (verbeter-)
initiatieven beter geborgd, onder andere door te werken met een
programmastructuur, NPO2020 genaamd. Het was, zeker met de stevige
ambities die de NPO zelf heeft geformuleerd en die onderstreept zijn in de
Mediabrief van de staatssecretaris, geen eenvoudige opgave om keuzes te
maken. Er is nog steeds sprake van een veelheid aan verbeterinitiatieven
die leidt tot een fundamentele verschuiving van activiteiten. Deze nieuwe
activiteiten moeten onderzocht en geïmplementeerd worden, terwijl de
reguliere werkzaamheden doorgang moeten blijven vinden. Ook is nu nog
niet duidelijk hoe de organisatie voor de nieuwe concessieperiode er
precies uit zal zien, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, zowel
voor de NPO-organisatie als voor de omroepen. Begin 2015 zijn in het
kader van de voorbereiding op het Concessiebeleidsplan de inhoudelijke
ambities uitgewerkt; de organisatorische vraagstukken die daaruit
voortvloeien worden door het directieteam van de NPO-organisatie
geagendeerd om de samenhang te bewaken. Vanuit die overkoepelende
blik kan naar verwachting eind 2015 duidelijkheid worden gegeven, zowel
aan de interne organisatie als aan omroepen.
Risico op onvoldoende borging capaciteit en competenties
In deze transitieperiode wordt regelmatig gewerkt met externe partijen

om de capaciteit en competenties in huis te halen die in deze transitieperiode worden gevraagd. Dat kunnen adviesbureaus zijn, maar ook
inhuurkrachten of interimmanagers. Dit is een beheersmaatregel die
enerzijds de transitiedruk van de organisatie wegneemt, maar anderzijds
geeft dit juist extra onrust in de interne organisatie doordat er continu
nieuwe partijen zijn die opnieuw moeten worden ingewerkt. Daarenboven
neemt het risico toe dat kennis die externe partijen brengen of zelfs
opdoen door hun opdrachten bij de NPO-organisatie weglekt na hun
vertrek. Hierbij biedt de projectaanpak binnen NPO2020 een oplossing.
Er wordt doelgericht gewerkt aan concrete opdrachten binnen een
afgebakend tijdspad en budget, daarover wordt ook gecommuniceerd en
er wordt aandacht besteed aan een duurzame overdracht en borging van
kennis binnen de NPO-organisatie.
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Governance
Governance betreft het raamwerk van maatregelen dat ervoor zorgt dat
een organisatie niet alleen gericht is op het realiseren van prestaties, maar
ook op het mitigeren van risico’s. Daarbij stuurt de organisatie actief op
compliance, en kan daarover verantwoording afleggen. Er kan daarbij
onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe lines of defense
(zie figuur 1). De vierde line of defense betreft het extern toezicht, zoals
bijvoorbeeld uitgeoefend door het Commissariaat voor de Media, de
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81

Kasstroomoverzicht 2014	

RAAD VAN BESTUUR

EXTERNE AUDIT

Exploitatierekening 2014	

Rekenkamer en de Raad van Toezicht. In dit hoofdstuk wordt per interne
line of defense de toepassing bij de NPO beschreven. Hierbij ligt de nadruk
op de NPO-organisatie. Naleving van wet- en regelgeving, inclusief de
binnen de NPO geldende (bindende) regelingen, betreft primair de eigen
verantwoordelijkheid van iedere omroepinstelling. Omroeporganisaties zijn
zelfstandige juridische entiteiten die in hun eigen jaarverslagen
verantwoording afleggen over hun governance-raamwerk.
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1ste Line of Defense
Dagelijkse sturing en beheersing in de lijn
NPO-organisatie
Het directieteam (DT) bestaat uit de Raad van Bestuur, aangevuld met de
directeuren Radio, Televisie, Distributie & Uitzenden en Financiën. Voor zover
besluitvorming binnen het DT unaniem is gelden de betreffende besluiten als
genomen door de Raad van Bestuur; ten aanzien van besluiten waar het DT
geen unaniem oordeel over heeft, besluit de Raad van Bestuur in zijn eigen
vergadering. In het directieteam worden gezamenlijke keuzes gemaakt over
de sturing van de NPO, te beginnen bij de begrotingsbesprekingen. Daarbij
worden, naast het NPO-budget, ook de omroepmiddelen betrokken die door
de NPO-organisatie via de uitzendschema’s aan de omroepen worden
toegekend. Deze brede budgetbenadering stelt het DT in staat om in
toenemende mate al bij aanvang van de beleids- en budgetcyclus NPObrede afwegingen te maken. Daardoor worden beleidsvoornemens tijdiger
met de omroepen gedeeld, de time-to-market verkort en de doelmatigheid
bevorderd. Als er sprake is van significante koerswijzigingen, zoals bij
aanvang van de nieuwe concessieperiode, dan werkt het DT nauw samen
met de afdeling Strategie & Beleid voor het bijsturen van bestaande en het
toetsen van nieuwe plannen.
Om zicht te kunnen houden op de diverse grote transitietrajecten die reeds
zijn ingezet om bezuinigingen te behalen en/of nieuw beleid te
implementeren, is het NPO2020-programma gestart. Daarover is in 2014
apart gerapporteerd met een frequentie van eens per twee weken.
Daarnaast is een aantal belangrijke ontwerpprincipes bepaald dat ten
grondslag ligt aan een succesvol programmamanagement, waaronder een
maximaal aantal actief door het DT aangestuurde projecten, waaronder een
zogenaamde linking pin per directie die de voortgang bewaakt,

afhankelijkheden en risico’s monitort en rapporteert, een heldere verdeling
van rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van projectleiding, controlen programmamanagement en duidelijke tooling en procedures. NPO2020
is per begin 2015 aangescherpt en geactualiseerd, onder andere naar
aanleiding van de voorbereidingen op de nieuwe concessieperiode. De
opdrachten die de staatssecretaris heeft beschreven in zijn Mediabrief
(najaar 2014) zijn daarin meegenomen.
Sturing op en beheersing van de aanwending van het mediabudget
Zoals gezegd stuurt de Raad van Bestuur wel rechtstreeks op de NPOorganisatie, maar niet op de omroeporganisaties. Dit zijn eigenstandige
rechtspersonen die elk zelf de verantwoordelijkheid hebben om doelmatig te
werken en te voldoen aan wet- en regelgeving. De Raad van Bestuur heeft
wel de taak om doelmatigheid voor het geheel van de NPO te bevorderen. Er
is sprake van een taakverdeling, die grotendeels is gestoeld op de bepalingen
in de Mediawet.

Jaarverslag NPO 2014 

54

Deel I
Jaarverslag 2014
Colofon2
Vooraf	

4

Verslag Raad van Bestuur	

7

Financieel verslag	

25

Risicoparagraaf	

40

Governance	

52

Verslag Raad van Toezicht	

63

Verslag College van Omroepen	

68

Nevenfuncties	

74

a Raad van Bestuur	

74

b Raad van Toezicht	

75

Organogram	

78

Deel II
Jaarrekening 2014
Jaarrekening	

80

Balans per 31 december 2014	

80

Exploitatierekening 2014	

81

Kasstroomoverzicht 2014	

82

Toelichting behorende tot
de jaarrekening 2014	

84

Toelichting op de balans	

93

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

108

Toelichting op de exploitatierekening

111

Overige gegevens

121

De NPO-organisatie heeft als hoofdtaken het maken van gemeenschappelijk
beleid en verantwoording, programmeren en distribueren. Omroepen richten
zich voornamelijk op het maken en leveren van media-aanbod. Door middel
van creatieve competities bij intekening, die moeten leiden tot het beste
aanbod voor een optimale prijs-kwaliteit-verhouding, worden de programmatitels in de uitzendschema’s geplaatst. Daarnaast voert de NPO-organisatie
vanuit het oogpunt van doelmatigheid enkele gezamenlijkheidstaken uit,
zoals bijvoorbeeld ondertiteling, rechten- en zendtijdverantwoording,
verwerving van muziekrechten en muzieksamenstelling. Om deze activiteiten
goed op elkaar te laten aansluiten, is er een overlegstructuur tussen
NPO-organisatie en omroepen ingericht, met onder andere periodiek een
bestuurdersoverleg, tv-overleg, radio-overleg en financieel overleg. De
formele besluitvormingsprocessen zijn vastgelegd in de Mediawet en vinden
plaats binnen de Raad van Bestuur van de NPO, soms met instemming van
de Raad van Toezicht en soms nadat het College van Omroepen zijn mening
heeft gegeven.

bijsturen op relevante NPO-brede financiële kengetallen, zoals vermogen,
liquiditeit en exploitatieresultaat. In 2014 is bij de intekening meer informatie
gevraagd over de eigen bijdrage en alternatieve geldstromen binnen de
programmabudgetten om zo meer zicht te krijgen op de werkelijke waarde
van het schema. Ook vraagt de NPO-organisatie gedurende het jaar in
toenemende mate prognoses bij de omroepen op. Ook is in 2014 met
omroepen gesproken over de wens om meer inzage te krijgen in de opbouw
van directe programmakosten (DPK). Doel is om de toekenningsbedragen op
basis van DPK (de zogenaamde slotbedragen) beter te laten aansluiten bij de
werkelijke kosten, waardoor sturing op de programmakosten mogelijk wordt
gemaakt. Hierdoor kan de Raad van Bestuur een nauwkeurige begroting per
kanaal opbouwen en hier achteraf exacte verantwoording over afleggen.
Met de verantwoordingsinformatie over 2014 wordt een verbeterslag
gemaakt. De inzichten worden verwerkt in de intekenprocessen, waardoor
aan de voorkant beter gestuurd kan worden op uiteenlopende
intekenaspecten.

Met de groeiende verantwoordelijkheid voor het realiseren van een optimaal
schema voor het publiek bij dalende budgetten, neemt de noodzaak voor de
Raad van Bestuur toe om beter te kunnen sturen op het aanbod en de
kosten van de schema’s. In 2014 zijn de publieksgerichte afdelingen, zoals
Publieksonderzoek, Marketing en Communicatie, gebundeld tot de afdeling
Publiek & Marketing. Deze afdeling voedt het directieteam, en met name de
programmatische directies, met informatie over publieksgedrag.

Bij de implementatie van de voornemens rondom verbeterde dagelijkse
sturing en beheersing, en daarmee ook het streven naar doelmatigheid,
wordt de Raad van Bestuur op dit moment belemmerd door wettelijke
bepalingen en bestaande verhoudingen. Daarbij hangt succesvolle en snelle
implementatie ook af van een door NPO-organisatie en omroepen
gezamenlijk gedragen idee over de inrichting van de NPO-brede sturing en
beheersing.
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Om de beste begroting vanuit NPO-breed perspectief te bepalen is het
belangrijk om alle beschikbare middelen in het vizier te krijgen. Er is voor de
NPO echter geen sprake van een gezamenlijke begroting of geconsolideerde
jaarrekening met de omroepen; er is alleen na afloop van het boekjaar een
samengevoegde jaarrekening. Dit maakt het lastig om tijdig te kunnen
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2de Line of Defense
Beleidsontwikkeling en toezien op
beleidsuitvoering
Financieel management
Planning & Control (P&C)-cyclus – NPO-organisatie
Jaarlijks wordt een P&C-kalender vastgesteld, van Meerjarenbegroting tot
Jaarverslag. Bij de financiële cyclus wordt rekening gehouden met
bepalingen uit de Mediawet, het Handboek Financiële Verantwoording,
fiscale en sociale regelgeving, Richtlijnen en Regeling Goed Bestuur en
Integriteit, invloeden door Europese regelgeving, subsidievoorwaarden en
voorwaarden van het Commissariaat voor de Media. De cyclus begint bij de
begroting. In de begrotingsopzet worden expertise, activiteiten, contracten,
uitgaven en tekenbevoegdheid zo logisch mogelijk aan elkaar gekoppeld. Dit
leidt tot een eenvoudigere, betere aansturing van de NPO.

Eigenaarschap wordt belegd daar waar de activiteiten plaatsvinden of
expertise aanwezig is, ook voor (project)budgetten die impact hebben op
andere afdelingen of die door de budgethouder niet volledig te beïnvloeden
zijn. Na het vaststellen van de detailbegroting per organisatieonderdeel
wordt er periodiek management-informatie opgesteld, waarbij de realisatie
van de financiële doelstellingen wordt geanalyseerd. In 2014 is een
verbeterslag gemaakt in de frequentie, kwaliteit en tijdigheid van de
financiële sturingsinformatie. De realisatie wordt gedurende het jaar
gemonitord met maandelijkse financiële rapportages waarin aandacht is
voor de budgetuitputting, prognoses en compliance-aspecten. Per kwartaal
wordt een uitgebreide rapportage geleverd. Omdat er in toenemende mate
sprake is van (verbeter)activiteiten waar incidentele, maar relevante
budgetten mee gemoeid zijn, en waarvan ook de inhoudelijke voortgang
moet worden gemonitord, neemt het belang toe van project control. De
ontwikkelingen hierin stellen het DT beter in staat om te sturen op
koerswijzigingen.
P&C-cyclus (NPO-breed)
OCW actualiseert periodiek, in samenwerking met het Commissariaat voor
de Media, omroepen en NPO-organisatie, de richtlijnen in het Handboek
Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen,
Wereldomroep en Ster. Daardoor komt er meer uniformiteit in de financiële
rapportages en wordt er op de juiste onderwerpen gerapporteerd. De
NPO-organisatie draagt zorg voor een duidelijke scheiding tussen de
registratie van platformkosten en de kosten van de NPO-organisatie, en
bewaakt adequate uitvoering van de procedure voor beschikbaarstelling en
afrekening van programmagelden. De NPO-organisatie verzorgt daarbij ook
het liquiditeitsbeheer van de te verstrekken omroepmiddelen. De
bevoorschotting aan omroepen wordt alleen aangepast als er een
deugdelijke liquiditeitsprognose wordt overgelegd, waaruit blijkt dat het
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voorschot in de loop van het jaar via Geld-op-Schema-systematiek kan
worden terugbetaald en die bij de jaarlijkse aanvraag voor gewijzigde
bevoorschotting is goedgekeurd door het Commissariaat voor de Media.
Aan het eind van de cyclus worden de jaarrekening van de omroepen en de
NPO-organisatie samengevoegd tot een aparte rapportage (Financiële
Terugblik).
Inkoopproces
De NPO-organisatie wil het inkoopproces verder professionaliseren om te
verzekeren dat het budget op een verantwoorde én controleerbare wijze
wordt aangewend en besteed. In 2014 is hernieuwd inkoopbeleid
vastgesteld door de Raad van Bestuur en zijn nieuwe aanbestedingstools in
werking gezet, bijvoorbeeld voor de inhuur van personeel. Door actieve uitrol
hiervan raakt de aanbestedingswetgeving in toenemende mate verankerd in
de dagelijkse inkooppraktijk.
AO/IC
Ten aanzien van financiële transacties en beheersmaatregelen worden
rechtmatigheidscontroles uitgevoerd, waarbij wordt getoetst of deze
hebben plaatsgevonden binnen de hiervoor geldende wettelijke bepalingen
en interne regelgeving. In 2014 heeft een actualisatieslag rondom
(vastlegging van) procedures plaatsgevonden, waarbij onder andere de
betalingsprocedure, delegatieregelingen en de projectcontroles zijn
aangescherpt.
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IT-beveiliging
Informatiebeveiliging heeft als doel de betrouwbaarheid van NPObedrijfsprocessen, de gebruikte informatiesystemen en de daarin
opgeslagen gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijke
incidenten en de continuïteit van bedrijfsprocessen te waarborgen.

Een variëteit aan maatregelen is in stelling gebracht die de veiligheid en
beschikbaarheid van de informatievoorziening borgen. Er zijn onder andere
de volgende technische maatregelen getroffen:
- Faciliteiten ten behoeve van de ontwikkeling en het testen van
aanpassingen van bestaande en nieuwe informatiesystemen zijn expliciet
gescheiden van de productionele omgevingen.
- Er zijn procedures opgesteld voor de behandeling van gevoelige
informatie, data-encryptie, opslag en verwijdering van data en gebruikersidentificatie.
- Er zijn voorzieningen getroffen voor de het opslaan (back-up) en herstel
(recovery) van kritieke data en informatiesystemen binnen de NPO.
- Het netwerkverkeer binnen de NPO, met particulieren en derden is
beveiligd, gemonitord en wordt gelogd ten behoeve van de analyse en
oplossing van eventuele beveiligingsincidenten.
- Er zijn systemen waarin de toegangsrechten van gebruikers worden
vastgelegd en beheerd.
- Bedrijfskritische delen van de infrastructuur en de informatiesystemen zijn
dubbel uitgevoerd voor een hogere beschikbaarheid en uitwijk bij
calamiteiten.
- Toegangsbeveiliging voor besturingssystemen en toegangsbeheersing
voor gegevens in apparatuur en software.
De NPO realiseert zich dat informatiebeveiliging niet zozeer een technisch
vraagstuk is, maar onderdeel moet zijn van het organisatiebewustzijn.
Daarom wordt actief gerapporteerd over gebeurtenissen met betrekking tot
de informatiebeveiliging. Bij incidenten wordt expliciet stilgestaan en
eventuele lessons learned doorgevoerd op het niveau van organisatie,
processen en technologie. Voor de ontwikkeling van de informatievoorziening, zowel de interne informatievoorziening als online, wordt
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veiligheid en privacy expliciet beschreven in de doelarchitectuur.
Verbeteractiviteiten worden geïdentificeerd door periodieke toetsing aan
NEN-ISO/IEC 27002; Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het
gebied van informatiebeveiliging.
Risicomanagement
De NPO-organisatie is gewend om continu te sturen op (het beheersen van)
strategische en operationele risico’s. Gezien de transitie die wordt
doorgemaakt van bestuursorganisatie naar mediabedrijf, waarin de
verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de gehele NPO-brede
programmering en budgettering, wordt risicomanagement een explicieter
onderdeel van de dagelijkse werkpraktijk. In 2014 is daarom gewerkt aan
periodieke overzichten van de operationele risico’s en is verdere koppeling
tussen strategische en operationele risico’s voorbereid.
Juridische Zaken
De afdeling Juridische Zaken adviseert de Raad van Bestuur, de directies en
afdelingen over relevante ontwikkelingen en de naleving van wet- en
regelgeving op de vele toepasselijke rechtsgebieden. De afdeling is ook
betrokken bij het uitwerken en vaststellen van juridische en beleidsmatige
kaders. In de Mediawet is een toetsingsbevoegdheid toegekend aan de NPO
met betrekking tot overeenkomsten ter zake van bepaalde nevenactiviteiten
en bijdragen van derden ten behoeve van het tot stand komen of aankopen
van programma’s en overig media-aanbod (sponsoring en cofinanciering).
Om aan te geven op welke wijze de NPO uitvoering geeft aan deze
bevoegdheden is een beleidslijn nevenactiviteiten NPO 2012 uitgewerkt en
wordt op dit moment gewerkt aan een beleidslijn sponsoring & cofinanciering NPO. Ook voert Juridische Zaken onderzoek uit naar het melden
van sponsor- en cofinancieringsovereenkomsten door omroepen. Waar
nodig zijn en worden omroepen aangesproken op het niet volledig

en/of tijdig melden van overeenkomsten. In het kader van de nevenactiviteitentoets zijn geen bijzonderheden te melden; er zijn in 2014 geen
nevenactiviteiten afgekeurd.
Personeelsbeleid
De uitvoering van het personeelsbeleid moet bijdragen aan het in control zijn
van de organisatie. Hiertoe geldt een aantal kaders die enerzijds zijn
gerelateerd aan wetgeving en anderzijds aan interne beleidsregels. Bij het
wervings-, selectie- en aanstellingsbeleid zijn, naast de interne regelgeving
ten aanzien van inhuur personeel, onder meer de cao voor de publieke
omroep, de Wet Werk & Zekerheid en de Wet Normering Topinkomens
leidend. Op het terrein van secundaire arbeidsvoorwaarden speelt de
Werkkostenregeling een belangrijke rol.
In 2014 zijn reeds verschillende bedrijfsregelingen geactualiseerd, mede naar
aanleiding van nieuwe fiscale wetgeving (de werkkostenregeling) die per
1 januari 2015 is ingegaan. Het betreft met name interne regels rondom
declaraties van onkosten. Binnen het aannamebeleid is een aantal maatregelen ter voorkoming van onregelmatigheden verder aangescherpt, zoals
het verplicht stellen van een verklaring van goed gedrag bij specifieke
(risicovolle) functies.
Communicatie
De NPO streeft ernaar om externe ontwikkelingen en de vertaling daarvan
naar interne ontwikkelingen snel en consequent te duiden voor de
medewerkers van de NPO-organisatie. In 2014 is daarom onder de noemer
Samen.NPO een intern communicatietraject gestart waarin verschillende
instrumenten werden ingezet om de medewerkers te informeren over en te
betrekken bij de omgevingsontwikkelingen en het strategisch programma
NPO2020. Uitgangspunt in de externe communicatie is het monitoren en
managen van zowel negatieve als positieve berichtgeving over de organisatie
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op een actieve of reactieve wijze. Om imagoschade te voorkomen streeft de
NPO ernaar om open, transparant en tijdig te communiceren over relevante
ontwikkelingen bij de NPO. Per januari 2015 is de afdeling Communicatie
opgenomen binnen de afdeling Publiek & Marketing, waardoor synergie kan
ontstaan tussen interne en externe communicatie.

3de Line of Defense
Toetsing van de werking van de reguliere
processen en controles
Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep
Overeenkomstig Artikel 2.3 van de Mediawet, heeft de Raad van Bestuur van
de NPO een gedragscode opgesteld ter bevordering van goed bestuur en
integriteit voor de NPO-organisatie en de landelijke publieke mediainstellingen. De eerste versie van de code trad in werking in 2006; de
NPO-organisatie actualiseert periodiek de omroepbrede Gedragscode die
gebaseerd is op zelfregulering van de NPO via bindende regelingen voor de
individuele omroeporganisaties. De nu geldende code dateert van 2012 en
bestaat uit de volgende onderdelen:
Richtlijn 1. Goed bestuur en toezicht. Met aanbevelingen voor de bestuurlijke
organisatie, waaronder bestuurlijk toezicht.
Richtlijn 2. Integriteit. Met gedragsregels voor integer handelen van
iedereen werkzaam binnen de publieke omroep.
Richtlijn 3. Verslaglegging. Met gedragsregels voor publieke en transparante
verantwoording.
Richtlijn 4. Beloningskader presentatoren in de publieke omroep (BPPO).
Regeling A. Klokkenluider. Met procedures voor de behandeling van
meldingen van (vermoedens) van mogelijke misstanden.
Regeling B. Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit
publieke omroep. CIPO ziet toe op naleving van de Gedragscode (zie verder in
dit hoofdstuk).
Richtlijn 1 over Goed Bestuur heeft het karakter van een aanbeveling. Per
1 januari 2009 dienen, op grond van Artikel 2.142a van de Mediawet, deze
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aanbevelingen zo veel als mogelijk te worden nagekomen. De Raad van
Bestuur van de NPO heeft echter al in 2006 het besluit genomen de
aanbevelingen genoemd in Richtlijn 1, voor zover relevant, onverminderd toe
te passen op de NPO-organisatie. De Richtlijnen 2, 3 en 4 zijn bindend
vastgesteld, waarbij de pas toe of leg uit-regel geldt. Richtlijn 4, het BPPO
richt zich vooral op de omroepen in het kader van de contractering van
presentatoren en andere programmamakers. Het eerste beloningskader is,
na goedkeuring door de minister van OCW, op 1 september 2009 in werking
getreden. In 2012 heeft de Raad van Bestuur van de NPO het BPPO herzien.
Wederom na goedkeuring door de minister van OCW, is de huidige versie in
werking getreden op 1 augustus 2012.De Gedragscode Goed Bestuur en
Integriteit en de daaruit voortvloeiende openbare registers zijn te raadplegen
via onze website http://www.npo.nl/overnpo).
Verslag Compliance Officer
De NPO-organisatie heeft een compliance officer aangesteld die uitvoering
geeft aan het door de Raad van Bestuur geformuleerde integriteitsbeleid en
verantwoordelijk is voor de toetsing op het correct naleven van de
voorschriften uit de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit.
De Raad van Bestuur van de NPO bestaat sinds 2012 uit twee leden en de
Raad van Toezicht uit vijf leden. De werkwijze, taken, bevoegdheden, het
benoemen, schorsen en ontslaan van de (leden van de) Raad van Bestuur
en Raad van Toezicht zijn uiteengezet in de Mediawet en de statuten van
de Stichting NPO. De werkwijzen van de Raden van Bestuur en Toezicht zijn
in het verslagjaar 2014 ongewijzigd gebleven. De leden van de Raad van
Toezicht zijn benoemd bij Koninklijk Besluit. De taakverdeling van de leden
van de Raad van Toezicht, evenals zijn werkwijze, zijn conform Richtlijn 1
neergelegd in een Reglement. De jaarinkomens van de leden van de Raad
van Bestuur en de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt in dit

jaarverslag. Er zijn geen leningen, garanties en dergelijke aan de leden van
de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht verstrekt. De Raad van
Bestuur bestaat uit een man en een vrouw, de Raad van Toezicht uit twee
vrouwen en drie mannen. Hiermee voldoet de NPO ruimschoots aan de
inspanningsverplichting uit de Wet Bestuur en Toezicht om de zetels van
zowel het besturend als het toezichthoudende orgaan voor tenminste
30% te bezetten door vrouwen en tenminste 30% door mannen.
De Gedragscode schrijft voor dat openbaar verantwoording wordt
afgelegd indien wordt afgeweken van onderdelen van de Richtlijnen. Dit
doen wij via dit jaarverslag. De afwijkingen hebben betrekking op Richtlijn 2,
paragraaf 2.6 inzake het aannemen en geven van geschenken.
Artikel 2.6.5 stelt dat een gegeven geschenk niet meer dan 50,00 euro
bedraagt en dat alle geschenken aan derden moeten worden opgenomen
in een openbaar register. Wij hebben ervoor gekozen in principe geen
geschenken te geven aan derden van meer dan 50 euro, maar hiervan kan
wel in bijzondere gevallen worden afgeweken. Deze geschenken worden
opgenomen in een register dat te vinden is op de corporate website van de
NPO. Als geschenk (ontvangen of gegeven) wordt niet beschouwd de
waarde van een uitnodiging, bijvoorbeeld voor evenementen e.d. Met
betrekking tot het aanvaarden van een uitnodiging wordt wel altijd een
afweging gemaakt aan de hand van criteria die in de Gedragscode zijn
opgenomen.
De Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit bevat ook voorschriften die
betrekking hebben op de bedrijfsvoering, zoals uitgaven, kostendeclaraties
en reizen buitenland. Die zijn verwerkt in de bedrijfsregelingen. Naleving is
getoetst door middel van specifiek overeengekomen werkzaamheden
verricht door de externe accountant.
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Alle medewerkers van de NPO-organisatie doen opgave van al hun nevenfuncties en actualiseren deze opgave ook jaarlijks. De nevenfuncties van
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht worden bovendien gepubliceerd op
de corporate website van de NPO en in dit jaarverslag. Daarbij wordt
getoetst of aanvaarding van een nevenfunctie de schijn zou kunnen wekken
dat de onafhankelijkheid van de betrokken functionaris niet is gegarandeerd.
Mocht dit het geval (geworden) zijn, dan wordt de nevenfunctie niet
aanvaard of beëindigd.
Aan iedere medewerker wordt jaarlijks gevraagd zich te verantwoorden over
zijn/haar integer handelen door het invullen van een online complianceverklaring. Financiële belangen van medewerkers en/of hun partners in
ondernemingen die een (in)directe relatie met de NPO-organisatie hebben,
worden opgenomen in de desbetreffende registers. In 2014 zijn er geen
meldingen geweest van financiële belangen. Eén al langer bestaande
melding van een belegging in een sectorgerelateerde onderneming werd in
2014 beëindigd. Er zijn in 2014 geen aanwijzingen geweest dat er faciliteiten
of diensten zijn aangenomen die de onafhankelijke positie van de medewerkers van de Stichting NPO ten opzichte van de aanbieders hebben
beïnvloed. Er zijn in 2014 binnen de NPO-organisatie geen meldingen
geweest in het kader van de klokkenluidersregeling.
Uit de terugblik op 2014 blijkt dan ook dat verantwoording over integer
handelen binnen de NPO-organisatie tegenwoordig business as usual is.
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Verslag Commissie Integriteit Publieke Omroep
De onafhankelijke Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO)
ondersteunt de landelijke media-instellingen en de NPO-organisatie bij
integriteitskwesties. De commissie staat onder voorzitterschap van
J.W. (Johan) Remkes, commissaris van de Koning in de provincie Noord-

Holland. De overige leden zijn drs. M.A.M. (Marleen) Barth, vicevoorzitter van
de KNMP en mr. C.H.M. (Conny) van Altena, Staatsraad bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het CIPO heeft een controlerende functie, en doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar naleving
van de Gedragscode Publieke Omroep en andere regels. Het CIPO rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur, en levert gevraagd en ongevraagd
advies. Zo nodig doet zij aan de Raad van Bestuur aanbevelingen voor
wijziging van de code. CIPO is tevens extern meldpunt voor klokkenluiders
binnen de omroep. CIPO legt over haar activiteiten verantwoording af via
een afzonderlijk jaarverslag. Zie daarvoor www.npointegriteit.nl.
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Ontwikkelingen binnen het interne governance-raamwerk
De NPO bevindt zich in een transitie van bestuursorganisatie naar mediabedrijf. Er zal sneller gepresteerd moeten worden dan voorheen, en dit zal
gepaard gaan met grotere risico’s. Tegelijkertijd moet en wil de NPO
verantwoording blijven afleggen aan het publiek en de politiek. Er moet dus
opnieuw worden gekeken naar het governance-raamwerk van de NPO. In
2014 heeft de Raad van Bestuur een toekomstgerichte audit laten uitvoeren
naar de in de praktijk aantoonbare werking van het huidige raamwerk. De
daaruit voortvloeiende aanbevelingen waren grotendeels al in ontwikkeling
ten tijde van de audit, en zijn inmiddels opgenomen in een controleplan.
Zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur hebben in 2014 de
behoefte uitgesproken om binnen de NPO-organisatie een bescheiden
interne auditfunctie in te richten, die zich bezighoudt met quality assurance,
operationele audits en het faciliteren en ondersteunen van het organisatiebrede systeem voor risicomanagement. Hierdoor kan, met het controleplan
als basis, worden gewerkt aan de ontwikkelpunten in het governanceraamwerk, zodat de NPO ook in de nieuwe concessieperiode aantoonbaar in
control kan zijn.

In control-verklaring 2014
Ieder lid van de Raad van Bestuur verklaart dat, voor zover hem of haar
bekend:
De jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de
financiële positie en het resultaat van de NPO-organisatie, en
het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op
31 december 2014 en de gang van zaken gedurende het boekjaar 2014 van
de NPO-organisatie, en
de wezenlijke risico’s waarmee de NPO-organisatie wordt geconfronteerd
en hoe deze gemitigeerd worden afdoende in dit verslag zijn beschreven.
De Raad van Bestuur is zich er van bewust dat risicobeheersing- en
controlesystemen, hoe uitgebreid ook, geen absolute zekerheid geven dat
risico’s volledig worden uitgebannen en ongewenste situaties worden
voorkomen. Daarom blijft de Raad van Bestuur gericht op verdere
optimalisatie van het interne governance-raamwerk van de NPOorganisatie, zoals in dit verslag beschreven.

•
•
•
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Verslag Raad van Toezicht
Inleiding
Het jaar 2014 was een belangrijk omroeppolitiek jaar. Naar aanleiding van
de Toekomstverkenning geschreven door de commissie-Brakman is een
aanzet gegeven voor de inrichting van de publieke omroep in de periode
2016-2020. De Raad van Toezicht heeft bij een eerdere gelegenheid al
aangegeven deze visie, die zich deels lijkt te vertalen in het beleid dat door
de staatssecretaris wordt voorgestaan, op tal van punten te onderschrijven. De Raad van Toezicht wil van deze gelegenheid gebruik maken
om nog eens te pleiten voor handhaving van de huidige (brede) taakopdracht. Die moet uitgangspunt zijn voor een evenwichtig Concessiebeleidsplan, dat vervolgens de basis is voor vakmanschappelijk goed
geprogrammeerde content op alle kanalen van de publieke omroep.
Evenzeer zou de Raad van Toezicht graag zien dat een geaccordeerde visie,
vastgelegd in het Concessiebeleidsplan en Meerjarenbeleid mogen
rekenen op de bereidheid om ook meerjarig adequaat te willen financieren.
Ook op die manier krijgt nagestreefde onafhankelijkheid vorm en laten de
prestaties en de maatschappelijke bijdrage van de NPO zich beoordelen.
De Raad van Toezicht ziet graag dat deze toetsing en beoordeling plaats
vindt op hoofdlijnen en niet op het niveau van incidentele programma’s,
laat staan in de (financieel transparante) waan van de dag. De NPOorganisatie krijgt nog meer dan voorheen een doorslaggevende betekenis
en de verantwoordelijkheid voor de Raad van Bestuur en andere medewerkers van de NPO-organisatie zal navenant groeien. De Raad van
Toezicht heeft daar alle vertrouwen in, maar is zich ook bewust van de
toenemende druk op de NPO-organisatie. De Raad van Toezicht is

overtuigd dat de ingeslagen koers de juiste is en dat de NPO-organisatie
en omroepen samen kunnen bouwen aan een toekomstbestendige NPO,
die met relevante programma’s een vanzelfsprekende plek heeft in het
dagelijks leven van alle groepen in onze samenleving.
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Taak

Bestuur en Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de
NPO-organisatie, op de kwaliteit van de besturing door de Raad van
Bestuur, op de strategie, het (financiële) beleid, de samenwerking en de
coördinatie binnen de NPO. Voorts benoemt de Raad van Toezicht de leden
van de Raad van Bestuur en fungeert daarvoor als klankbord. De Raad van
Toezicht wordt op voordracht van de minister van OCW door de Kroon
benoemd.

Samenstelling
Gedurende het verslagjaar bleef de samenstelling van de Raad van Toezicht
ongewijzigd. Alle leden zitten in hun tweede termijn, die eindigt ultimo
2015.
In oktober verscheen de brief van staatssecretaris Dekker over de
toekomst van de omroep. Aannemende dat de maatregelen in de brief
leiden tot aanpassing van de Mediawet zal dat veel van de NPO-organisatie
en de Raad van Toezicht gaan vergen.
De staatssecretaris schrijft aan de Kamer: “Ik stel mede daarom voor om de
Raad van Toezicht van de NPO anders te positioneren. De raad krijgt als
taak om ook toezicht te houden op de manier waarop de publieke omroep
als geheel zijn publieke taak uitoefent en niet alleen op de manier waarop
de NPO-organisatie dat doet. Een onderdeel hiervan is de verantwoording
aan het publiek. Dit sluitaan bij de maatregelen die de NPO-organisatie en
omroeporganisaties voorstellen. In de uitwerking van de maatregelen
wordt expliciet aandacht besteed aan de zwaardere rol voor de NPO en de
daarbij behorende checks & balances.”
OCW geeft in oktober 2014 na overleg met de NPO in overweging om het
in 2013 vastgestelde rooster van aftreden opnieuw te bezien. Het kan juist
in deze fase belangrijk zijn te kiezen voor continuïteit. Bovendien wil OCW
graag overleg over het profiel van de leden van de Raad van Toezicht gelet
op de aangekondigde herpositionering door de staatssecretaris.
Er wordt daarom besloten het rooster van aftreden te wijzigen. Dat
betekent dat alle leden hun wettelijk toegestane termijn uitdienen en de
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komt de Raad van Toezicht, samen met de Raad van Bestuur, een hele dag
bijeen om, zonder strakke agenda te praten over vraagstukken die
betrekking hebben op de ontwikkeling van het bestel en het toezicht.

Functioneren
De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar zeven keer in reguliere
vergaderingen bijeen:
In januari besprak de Raad van Toezicht onder andere de Toekomstverkenning, ontwikkelingen op het gebied van integratieheffing en de
printprijsregeling.
In april kwam de Jaarrekening 2013, de aanstelling van de nieuwe
directeur Televisie en de centralisatie van Marketing en Communicatie
aan de orde.
In mei stond onder meer de huisvesting van de NPO-organisatie en het
financieel kader voor de Meerjarenbegroting op de agenda.
In juli vergadering stelde de Raad van Toezicht het Jaarverslag en de
Jaarrekening 2013 vast en werd het HR-beleid besproken.
In augustus sprak de Raad van Toezicht over de Eredivisie-rechten en de
Meerjarenbegroting.
In oktober werd aandacht besteed aan de aanpak en de voorgestane
beleidsuitgangspunten van het Consessiebeleidsplan en werd er een
juridische update geven aan de hand van relevante ontwikkelingen.
In november besprak de Raad van Toezicht NPO Plus en NLziet, alsmede
het Concessiebeleidsplan.
In vrijwel alle vergaderingen werd aandacht gegeven aan actuele, vaak
politieke ontwikkelingen en aan de voortgang van langer lopende
projecten.

Voorts kwamen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in het
voorjaar bijeen voor een zogenaamde bosmiddag. Daarin is stilgestaan bij
de Toekomstverkenning die kort daarvoor door de commissie-Brakman
naar buiten was gebracht. Middels werkbezoeken in de NPO-organisatie
heeft de Raad van Toezicht zich op de hoogte gesteld van de activiteiten,
plannen, dilemma’s en knelpunten van de verschillende directies.

•
•
•
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•
•
•
•
•

Voorafgaand aan het reguliere overleg met de Raad van Bestuur komt de
Raad van Toezicht kort bijeen voor een onderling overleg. Eenmaal per jaar

De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht heeft op beperkte schaal plaatsgevonden. En wel door de uitgebreide rapportering van 2012 nog eens na te
lopen op realisatie van daarin gedane voorstellen aan Raad van Toezicht en
Raad van Bestuur voor verbetering van werkwijzen. In het najaar van 2014 is
besloten begin 2015 opnieuw een traject van zelfevaluatie te starten onder
externe begeleiding waarbij tevens de nieuwe positionering van de Raad van
Toezicht en de daarbij behorende profielen worden besproken.
In juni en in december 2014 was een lid van de Raad van Toezicht aanwezig
in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad NPO (een
zogenaamd Artikel 24-overleg).
Commissies
De Raad van Toezicht kent een audit- en een remuneratiecommissie. De
auditcommissie bestaat uit mevrouw A. van der Veer (voorzitter) en de
heer N. van Eijk. De remuneratiecommissie uit de heer C. Smaling
(voorzitter), de heer A. Dijkhuizen en mevrouw V. Frissen.
De auditcommissie heeft onder andere de Jaarrekening 2013, het
financieel deel van de Meerjarenbegroting 2014-2018 en de begroting
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2015 voorbereid ten behoeve van besluitvorming door de Raad van
Toezicht. De auditcommissie heeft gesprekken gevoerd met de externe
accountant over het accountantsverslag bij Jaarrekening 2013 en de
Management Letter volgend uit de interim controle. In 2013 is via een
aanbestedingsproces een nieuw accountantsteam gestart. Gedurende
2014 is de samenstelling van dit team gewijzigd, naar aanleiding van de
behoefte om het strategische auditperspectief en het operationele
auditprogramma voor JR14 beter op elkaar te laten aansluiten. Het nieuwe
team biedt een heldere, stevige auditaanpak die voldoende maatwerk en
kwaliteit biedt, heeft een goed begrip van de context van de NPO, hanteert
strakke werkprocessen en levert kwalitatief goede rapporten op.

De commissie besteedde tevens aandacht aan de zakelijke relatie tussen
de NPO-organisatie en de NOS, de governance van gelieerde entiteiten,
het treasury-statuut en de visie op de ontwikkeling van managementinformatie.
De remuneratiecommissie heeft het functioneren van de Raad van Bestuur
geëvalueerd en de bevindingen besproken met de (individuele leden van de)
Raad van Bestuur.
Tot slot
Terugkijkend op 2014 is de Raad van Toezicht ingenomen met de
ontwikkeling die de NPO-organisatie in 2014 heeft doorgemaakt. De Raad
van Toezicht steunt de Raad van Bestuur in het beleid dat wordt gevoerd
en voorbereid om in een steeds voller en krachtiger concurrentieveld de
publieke omroep zichtbaar en van betekenis te laten zijn. Wij danken de
Raad van Bestuur en de medewerkers van de NPO-organisatie voor de
betoonde inzet en de geleverde prestaties.
Hilversum, 8 juni 2015
de heer mr. C. Smaling, voorzitter
de heer dr. A.A. Dijkhuizen
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de heer prof. dr. N.A.N.M. van Eijk

Deel III
Sociaal jaarverslag 2014

mevrouw prof. dr. V.A.J. Frissen

Sociaal jaarverslag	

126

Bijlage Sociaal jaarverslag

136

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

mevrouw A.P. van der Veer
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Verslag College van
Omroepen
Het College van Omroepen is een adviesorgaan van de NPO. Het adviseert
de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur desgevraagd of uit eigen
beweging over het beleid inzake het media-aanbod van de landelijke
publieke mediadienst.
De Raad van Bestuur vraagt het CvO om een mening ex Artikel 2.14-1Mw
als deze in naam van de gezamenlijke publieke media-instellingen een
overeenkomst met derden wil sluiten en/of een besluit wil nemen inzake
net- en/of zenderprofielen, Concessiebeleidsplan, prestatie-overeenkomst,
de begroting en de wijze van aanwending van het budget. Als het College
van Omroepen negatief adviseert over een voorgenomen overeenkomst of
besluit en de Raad van Bestuur wenst zijn voornemen ongewijzigd te
handhaven, zal deze het ter instemming voorleggen aan de Raad van
Toezicht.
Het CvO is tevens overlegorgaan van omroepinstellingen inzake beleidsmatige onderwerpen binnen de publieke omroep. Dikwijls gaat het om
onderwerpen die ook in het bestuurdersoverleg direct met de Raad van
Bestuur worden besproken en op onderdelen in het CvO verder overleg
behoeven. Het College van Omroepen en de Raad van Bestuur ontwikkelen
ook gezamenlijke standpunten.
Per 1 januari 2014 is het aantal CvO-leden teruggebracht tot tien als gevolg
van de introductie van het zogenaamde 3-3-2-model. Het CvO bestond uit
de fusie-omroepen AVROTROS, BNN-VARA en KRO-NCRV, de stand alone-

omroepen EO, MAX en VPRO, de taakomroepen NOS en NTR, alsmede de
aspirant-omroepen PowNed en WNL.
De vertegenwoordigers van de omroepen kiezen een voorzitter uit hun
midden. Sinds 2009 wordt deze functie vervuld door Lennart van der
Meulen (VPRO).
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In het jaar 2014 kwam het CvO negen keer bijeen in een reguliere
vergadering. Verder kwam het CvO twee keer bijeen met de Raad van
Bestuur in afzonderlijke strategiedagen (6/7 maart en 30/31 oktober) en
waren er afzonderlijke bijeenkomsten, al dan niet met de Raad van Bestuur
inzake de voorbereiding van gezamenlijke standpunten op actuele onderwerpen, zoals het rapport De tijd staat stil van de Raad voor Cultuur en
kabinetsbrieven inzake de publieke omroep.

daarbij op de noodzaak wijzend van een breed bereik, onafhankelijkheid van
overheidsbemoeienis en vindbaarheid op alle denkbare platformen. Het
College van Omroepen en de Raad van Bestuur onderstreepten de
waardering die de Raad voor Cultuur heeft voor de publieke omroep in ons
land: de omvang en bereik, de variatie en kwaliteit van het media-aanbod,
de relatief lage kosten die ermee zijn gemoeid, de efficiëntie en de
legitimatie.

Van belang was de gezamenlijke brief van het College van Omroepen en de
Raad van Bestuur, d.d. 3 juni 2014, aan de Vaste Kamercommissie OCW
voorafgaand aan een hoorzitting over het rapport van de Raad voor Cultuur.

Het College van Omroepen en de Raad van Bestuur stemden in met het
streven van de Raad voor Cultuur om de creativiteit van de NPO te
versterken en de slagvaardigheid te vergroten, ter wille van de
toekomstbestendigheid van de publieke omroep. Zij wezen op de grote
stappen die in de voorgaande jaren zijn gezet om de bestuurlijke
complexiteit terug te dringen, zonder de externe pluriformiteit en
diversiteit aan te tasten.

In deze gezamenlijke brief gaven het College van Omroepen en de Raad
van Bestuur aan in te stemmen met het pleidooi van de Raad voor Cultuur
voor een brede en onderscheidende publieke omroep voor iedereen;
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Het College van Omroepen en de Raad van Bestuur onderschreven een
groot deel van de adviezen van de Raad voor Cultuur: het uitgangspunt van
voldoende budget, het pleidooi voor gebruik van alle distributieplatformen
en dáár te zijn waar het publiek is en het gebruik van een overkoepelende
merknaam naast de bestaande merken. Het College van Omroepen en de
Raad van Bestuur namen adviezen ter harte die betrekking hebben op het
bereik van jongere generaties en versterking van herkenbaar en onderscheidend media-aanbod.
Het College van Omroepen en de Raad van Bestuur stemden bovendien in
met de aanbeveling van de Raad voor Cultuur om creativiteit en openheid
te versterken, maar pleitten voor een andere uitwerking. De Raad voor
Cultuur was voorstander van introductie van hoofdredacteuren met
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het totale aanbod en door het
programmaversterkingsbudget (de helft van het programmabudget) direct
open te stellen voor externe producenten.
Het College van Omroepen en de Raad van Bestuur stelden zich op het
standpunt dat versterking van creativiteit samenhangt met besluitvaardigheid over alle platformen heen. Daarbij zou de introductie van genrecoördinatoren denkbaar zijn, niet als hoofdredacteuren, maar als
functionarissen die in samenhang met de gezamenlijk vastgestelde
speerpunten het media-aanbod coördineren. In dat verband zou de
organisatorische plaats van genrecoördinatoren ten opzichte van net- en
zendercoördinatoren nader moeten worden overwogen.
Het College van Omroepen en de Raad van Bestuur waren geen voorstander van het pleidooi van de Raad voor Cultuur om de openheid van het
bestel te vergroten door de Raad van Bestuur de bevoegdheid te geven om
maximaal 50% van het programmabudget direct aan te wenden voor

programma-aanbod van externe producenten. Programmatisch is er al
sprake van openheid en intensieve samenwerking tussen omroepen en
externe producenten op alle niveaus. Het College van Omroepen en de
Raad van Bestuur willen de huidige structuur van fijnmazige coproductie
ondersteunen en verder ontwikkelen, in plaats van een tegenstelling te
scheppen tussen garantiebudgetten (interne producties) en programmaversterkingsbudget (externe producties). Het CvO en de Raad van Bestuur
stelden daarom als alternatief voor de openheid van het bestel te
vergroten door buitenproducenten direct toegang te verlenen tot de Raad
van Bestuur om daar hun programmavoorstellen aan te bieden. Omroepen
treden wel altijd op als opdrachtgever, coproducent en zendgemachtigde.
Zo ontstaan meer samenwerkingsverbanden, hetgeen in overeenstemming is met de voorstellen van de Raad voor Cultuur.
Het CvO en de Raad van Bestuur pleitten verder voor een gegarandeerd
budget voor de erkenningsperiode, passend bij een brede opdracht,
grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de overheid in bestuurlijke
verhoudingen, meer mogelijkheden voor specialisatie voor omroepen en
voor publiek/private samenwerking met partijen buiten de publieke
omroep, c.q. aanpassing van Artikel 2.141 Mw (dienstbaarheidsverbod).
De gezamenlijke brief van het College van Omroepen en Raad van Bestuur,
d.d. 3 juni 2014, is van invloed geweest op de reactie van het kabinet op het
betreffende rapport van de Raad voor Cultuur. Deze is gepubliceerd op
13 oktober 2014 en bevat een aantal onderdelen waar het College van
Omroepen bezwaar tegen heeft.
Het viel in de eerste plaats op dat het kabinet het voornemen heeft de
werkzaamheden van de publieke omroep zeer gedetailleerd te reguleren
en daarbij taken en verantwoordelijkheden te stapelen bij de Raad van
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Bestuur. Dat doet afbreuk aan de onafhankelijkheid van de publieke
omroep en aan vrijheden die noodzakelijk zijn voor creatieve en
redactionele processen. Het CvO was verder van mening dat de
voorgestelde maatregelen omvangrijk zijn en de bestuurlijke complexiteit
zullen vergroten in plaats van verminderen. Daar komt bij dat het kabinet
de invoering overhaast, voor 1 januari 2016, wil realiseren.
De bezwaren richtten zich verder onder meer tegen het voornemen van
het kabinet om verstrooiing als een taak van de publieke omroep (naast
cultuur, educatie en informatie) te schrappen. In plaats daarvan dreigt het
kabinet een discussie op titelniveau te willen entameren over de vraag
welke amusementsprogramma’s publieke waarde vertegenwoordigen.
Verder was het CvO het oneens met de formulering dat omroepen bij de
inzet van het programmaversterkingsbudget weliswaar de juridische
verantwoordelijkheid zouden behouden voor vorm en inhoud van
programma’s, maar dat de Raad van Bestuur de bevoegdheid zou krijgen
afspraken met (externe) producenten te maken over inhoud, kosten en
rechtenexploitatie. Het CvO is van mening dat de omroepen een
betekenisvolle rol moeten kunnen spelen in het overleg inzake de
totstandkoming van deze programma’s. Dit raakt ook het uitgangspunt
van de redactionele onafhankelijkheid. Het kabinet wil al dan niet via
externe producenten en het programmaversterkingsbudget ook
maatschappelijke belangenorganisaties toegang geven tot de publieke
omroep. Het vraagstuk van de bestuurlijke verhouding tussen NPOorganisatie, omroepen en externe producenten inzake de programma’s
wordt ontwikkeld met de inzet van programmaversterkingsbudget en zal
onderwerp worden van debat in de Tweede Kamer, op basis van de
aangenomen motie-Jasper van Dijk inzake de rol van omroepen als
coproducent.
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In het jaar 2014 is er tussen het College van Omroepen en de Raad van
Bestuur meer dan eens overleg gevoerd over het vraagstuk van de
verhouding centraal-decentraal in de publieke omroep. Dit overleg
concentreerde zich onder meer op de communicatiestrategie, met bijzonder
aandacht voor de maatvoering tussen het gezamenlijke NPO-merk en de
afzonderlijke omroepmerken, de distributiestrategie met behoud van ruimte
voor experiment voor omroepen in het digitale domein, de ambitie van de
Raad van Bestuur zich te ontwikkelen tot media-organisatie in relatie tot
onafhankelijkheid en pluriformiteit van het media-aanbod, de vermindering
van interne concurrentie door specialisatie, de versterking van innovatief
vermogen in de publieke omroep en samenwerking en efficiency bij Radio.

78

Verder heeft het CvO zoals elk jaar op verschillende onderwerpen een
mening ex Artikel 2.14-1 Mw gegeven.
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Het CvO was positief over Meerjarenbegroting 2015-2019, maar had op
onderdelen kanttekeningen. Deze hadden onder meer betrekking op de
volgende punten:
- In de tekst zouden alle overwegingen voor besluiten kenbaar
opgenomen moeten worden. Dit naar aanleiding van passages waarin
wordt verwezen naar overleg in informele organen.
- Het CvO pleit voor gebruik van wettelijke definities, ook om begripsverwarring te voorkomen. De tekst bevat bovenwettelijke definities
inzake de NPO en de publieke omroep als geheel.
- Het CvO pleit voor meer ruimte voor omroepen om te experimenteren
en nieuwe concepten te ontwikkelen in het digitale domein, ook als die
een publiek vinden buiten de distributiekanalen van de NPO. De koers
van de Raad van Bestuur is in het digitale domein teveel gericht op
herkenbaarheid en vindbaarheid (onder de naam NPO) en die voorbij
gaat aan de verantwoordelijkheid voor inhoud en vorm van de omroepen.
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- Het CvO herhaalde een eerder standpunt dat de combinatie van
specifieke, herkenbare jongerenmerken en een breder aanbod, effectiever
is als het gaat om groei van bereik bij jongeren, dan een specifiek op
jongeren gericht aanbod in combinatie met een generiek merk.
- Het CvO pleit voor grotere transparantie bij de verantwoording van
inkomsten uit rechtenexploitatie en de aanwending van verdeling van
het budget over eigen organisatie-onderdelen van de Raad van Bestuur,
in het bijzonder de zogenaamde gezamenlijkheidskosten.
- Het CvO pleit voor grotere inzichtelijkheid in de verwerking van de
bezuinigingen die zijn opgelegd, in combinatie met informatie over de
wijze waarop de publieke omroep zijn inkomsten zal kunnen vergroten en
een inschatting over de bedragen die daaraan kunnen worden
verbonden.
Het CvO was positief over de oprichting van het SCGO, een rechtspersoon
belast met de incasso en repartitie van thuiskopievergoedingen. Wel
verbond het CvO er enkele voorwaarden aan die betrekking hadden op de
consistentie in formuleringen in statuten en overeenkomsten terzake en
een beperking van het mandaat van de Raad van Bestuur als vertegenwoordiger van omroepen.
Het CvO was positief over de experimentele ontwikkeling van NPO Plus, als
onderdeel van NLziet. Dit initiatief is gericht op de ontwikkeling van een
betaald video on demand-kanaal als uitbreiding op de huidige gratis
gemist-dienst. De uitbreiding is gericht op tijdsduur (1 jaar) en aanbod
(rechtenverwerving). Het CvO heeft enkele kanttekeningen geplaatst. Deze
hadden betrekking op de verhouding met commerciële aanbieders in
NLziet, inkomstenverdeling in relatie tot de rechthebbenden van de
content, de gevolgen van de exclusiviteitseis inzake de beschikbaarheid van
IE-rechten. Ook waren er vragen over de haalbaarheid.
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Nevenfuncties
a. Nevenfuncties Raad van Bestuur
H.N. Hagoort

S.J. Rijxman

Loopbaan
Henk Hagoort studeerde geschiedenis en was van 2000 tot 2008
directeur van de Evangelische Omroep. Binnen deze omroep werkte hij van
1992 tot 2000 als medewerker documentaires TV, afdelingshoofd
informatieve programma’s en als lid van het managementteam. Voordat hij
bij de EO in dienst kwam, werkte hij onder andere als toegevoegd docent
Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Loopbaan
Shula Rijxman werd na een carrière in de journalistiek en communicatie in
1993 commercieel manager bij Martsell. Drie jaar later werd ze daar
general manager en mede-eigenaar. In 2001, toen Martsell werd
overgenomen door IDTV, trad zij aan als manager Events & Promotions om
twee jaar later de functie van commercieel directeur te bekleden. In 2010
werd Rijxman benoemd tot CEO van de productiemaatschappij.

Nevenfuncties
Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
Het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN), Voorzitter Bestuur
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Lid Raad van Toezicht
Ster, Lid Bestuur
De nevenfuncties uit hoofde van de functie zijn onbezoldigd, met
uitzondering van de Ster. De inkomsten komen ten goede aan de NPO.

Nevenfuncties
Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO), Lid Bestuur
(onbezoldigd)
Ster, Lid Bestuur (bezoldigd, inkomsten komen ten goede aan de NPO)

•
•
•

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
Boekencentrum BV, Voorzitter Raad van Commissarissen (bezoldigd)
Rijksmuseum Muiderslot, Voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
Kennisnet, Voorzitter Raad van Toezicht (bezoldigd)
Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, Voorzitter Raad van Toezicht
(bezoldigd)
Hier Klimaatbureau, Lid bestuur (onbezoldigd)

•
•
•
•
•

•
•

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
RAI, Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
Amsterdam Marketing, Voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
Mijksenaar, Lid Raad van Advies (bezoldigd)

•
•
•
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Leden Raad van Toezicht
Mr. C. Smaling, voorzitter
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur PCM Uitgevers Amsterdam.

Dr. A.A. Dijkhuizen
Tot en met 28 februari 2014, Voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen
Universiteit & Researchcentrum. Met ingang van 1 maart 2014, Boegbeeld
Topsector Agri & Food.
Nevenfuncties
Hendrix Genetics, Lid Raad van Advies (bezoldigd)
Incotec, Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
Refresco, Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
Gelders Orkest, Voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
Koninklijke De Heus, Animal Nutrition, Lid Raad van Commissarissen
(bezoldigd)
Onderzoeksraad voor de Veiligheid, Buitengewoon Raadslid
(onbezoldigd)
Van Hessen Groep, Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)

•
•
•
•
•
•
•

Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk
Hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder het Media- en
Telecommunicatierecht (Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit
van Amsterdam) tevens mededirecteur IViR en zelfstandig juridisch
adviseur.
Nevenfuncties
Beroepscommissie NL-Kabel, Lid (onbezoldigd)
Pictoright, Voorzitter Commissie van Beroep (onbezoldigd)
Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC), Voorzitter
(onbezoldigd)
SER, Voorzitter Overleggroep Betaalde Informatiediensten (onbezoldigd)

•
•
•
•
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Mevr. prof. dr. V. Frissen
Tot en met 31 augustus 2014 Principal Scientist bij TNO, tevens namens
TNO als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,
Faculteit der Wijsbegeerte, leerstoel ICT en Sociale Verandering en vanuit
TNO gedetacheerd als directeur van de Stichting CLIVKNL, netwerk voor
Kennis en Innovatie in de Creatieve Industrie en als directeur-bestuurder
van het Sectorinstituut voor Openbare Bibliotheken tot en met
31 december 2014. Vanaf 1 september 2014, directeur van het SIDN Fonds.
Nevenfuncties
Adviesraad voor Wetenschap en Technologiebeleid (AWT), Raadslid
(bezoldigd)
Bestuur Stichting Netwerkdemocratie, Voorzitter (onbezoldigd)
Nationaal Comité 4 en 5 mei, Lid Algemeen Bestuur (onbezoldigd)
Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Lid Algemeen Bestuur
(onbezoldigd)
Dutch Creative Council, Raadslid (onbezoldigd)
Be Informed, Lid Raad van Advies (bezoldigd)

•
•
•
•
•
•

Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer
Bestuursadviseur voor strategie en corporate governance en directeur
adviesbureau Stanergy
Nevenfuncties
Alliander N.V., Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
LeasePlan Corporation N.V., Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
Maag Lever Darm Stichting, Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, adviseur
(bezoldigd)
Stichting Preferente Aandelen Nedap, Lid Bestuur (bezoldigd)
ESAA/Erasmus Universiteit, Kernteamlid Opleiding Commissarissen en
Toezichthouders (bezoldigd)

•
•
•
•
•
•
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Balans per 31 december 2014
(x 1.000 euro, na resultaatbestemming)

ACTIVA		

2014		2013

Vaste activa		
29.702
28.891
Materiële vaste activa
1
28.784
28.591
Financiële vaste activa
2
918
300
			
Vlottende activa		
108.417
167.993
Vorderingen
3
62.662
84.872
Liquide middelen
4
45.755
83.121
			
		
138.119 		 196.884

PASSIVA			
2014		2013
				
Eigen vermogen
5
55.263
62.447
Voorzieningen

6

4.094

3.851

Langlopende schulden

7

792

-

Kortlopende schulden
8
77.970
130.586
		
		
138.119		 196.884
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(x 1.000 euro)		

2014		

				

2013

Media-aanbod (OCW-budget)
9
789.945
799.198
Opbrengst nevenactiviteiten
10
867
1.737
Overige bedrijfsopbrengsten
11
22.033
24.551
Som der bedrijfsopbrengsten		
812.845
825.486
			
Verstrekkingen zendgemachtigden
12
677.898
684.071
Frictiekosten zendgemachtigden
12
5.783
2.502
Lonen en salarissen
13
22.141
20.365
Sociale lasten
13
5.528
5.376
Afschrijvingen materiële vaste activa		
3.671
2.833
Directe productiekosten
14
75.822
81.836
Overige bedrijfslasten
15
15.019
15.138
Som der bedrijfslasten		
805.862
812.121
			
Bedrijfsresultaat		
6.983
13.365
			
Rentebaten
16
903 		
1.076
Rentelasten
16
-51
-1.294
Resultaat deelneming
16
-50 		
Som der financiële baten en -lasten		
802
-218
			
Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening
7.785
13.147
Af te dragen reserves (AMR)		
-14.969
-11.713
Exploitatiesaldo na overdracht		
-7.184
1.434
Fte gemiddeld 		
Fte ultimo 		

325
335

315
313
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(x 1.000 euro)			
2014		
2013
					
1. Kasstroom uit operationele activiteiten				
Exploitatieresultaat media-aanbod		
-7.184		
1.434
Aanpassen voor:				
		 - Afschrijvingen vaste activa		
3.671		
2.833
		
- Mutatievoorzieningen		
243		
-9.014
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
-3.270		
-4.7472
					
Mutatie in vorderingen		
22.210		
-3.598
Mutatie in kortlopende schulden		
52.616		
38.926
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
-33.676		
30.581
					
2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa		
-3.071		
-1.905
Desinvesteringen materiële vaste activa
6		
32
Investeringen in financiële vaste activa		
-618		
-300
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
-3.683		
-2.173
					
3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Vermogensaanpassing		
-		
Ontvangsten uit langlopende schulden		
-		
Aflossing uit langlopende schulden		
-7		
-5.663
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
-7		
-5.663
					
Mutatie liquide middelen		
-37.366		
22.745
Liquide middelen einde boekjaar		
Liquide middelen begin boekjaar		
Mutatie liquide middelen		

45.755		
83.121		
-37.366		

83.121
60.376
22.745
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Toelichting behorende tot
de jaarrekening 2014
Algemeen
Activiteiten
De Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is het samenwerkingsen coördinatieorgaan van de instellingen die zendtijd hebben verkregen
voor de landelijke publieke omroep. Daarnaast voert de NPO taken uit
voortvloeiend uit Artikel 2.2 en 2.3 van de Mediawet 2008. De Raad van
Bestuur van de NPO heeft als overkoepelend bestuursorgaan van de
landelijke publieke omroep de volgende kerntaken:

•
•
•

Het vanuit de taakopdracht van de NPO uitzetten van het beleid en
verantwoording afleggen over de koers en aangewende budgetten.
Het programmeren van de aanbodkanalen en het vormgeven van de
net- en zenderprofielen.
Het verzorgen van de distributie van de aanbodkanalen.

Toegepaste standaarden
Op de jaarrekening zijn de bepalingen en inrichtingseisen van toepassing
zoals deze zijn vastgelegd in BW2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving en de beleidsregels van toepassing op de WNT. Nadere
uitwerking wordt gegeven in het Handboek Financiële Verantwoording
landelijke publieke media-instellingen en Ster 2014 (hierna Handboek).
Wanneer hetgeen in het Handboek vermeld afwijkt van eerder genoemde
richtlijnen, dan prevaleert het Handboek. Op grond van het Handboek
wordt binnen het Eigen Vermogen onderscheidt gemaakt tussen

algemene/exploitatiereserve, herwaarderingsreserve, (overgedragen)
reserve voor media-aanbod en overige (bestemmings)reserves.
Rechtmatigheid
Alle financiële transacties voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten en de
daarbij behorende financiële beheersmiddelen worden getoetst op basis
van richtlijnen zoals opgenomen in de Mediawet, het Handboek en de
verdere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Jaarverslag NPO 2014 

85

Deel I
Jaarverslag 2014
Colofon2
Vooraf	

4

Verslag Raad van Bestuur	

7

Financieel verslag	

25

Risicoparagraaf	

40

Governance	

52

Verslag Raad van Toezicht	

63

Verslag College van Omroepen	

68

Nevenfuncties	

74

a Raad van Bestuur	

74

b Raad van Toezicht	

75

Organogram	

78

Deel II
Jaarrekening 2014
Jaarrekening	

80

Balans per 31 december 2014	

80

Exploitatierekening 2014	

81

Kasstroomoverzicht 2014	

82

Toelichting behorende tot
de jaarrekening 2014	

84

Toelichting op de balans	

93

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

108

Toelichting op de exploitatierekening

111

Overige gegevens

121

Controleverklaring123

Deel III
Sociaal jaarverslag 2014
Sociaal jaarverslag	

126

Bijlage Sociaal jaarverslag

136

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva en de resultaatbepaling
Algemene grondslagen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat
de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk
is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van
middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten en lasten, waaronder de baten media-aanbod verstrekt door het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, worden toegerekend
aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Hierbij wordt het Handboek
gevolgd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot
een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief
of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden
activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het
tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van
de onderneming. Tenzij anders vermeld, is alle financiële informatie in
euro’s afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
Omrekening van vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde
valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt
tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de
omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden
opgenomen in de exploitatierekening. Gezien de relatief beperkte omvang
van de bedragen in vreemde valuta wordt geen actief beleid uitgevoerd ten
aanzien van het gelopen koersrisico.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen
vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
In deze jaarrekening zijn met name schattingen toegepast bij de
waardering materiële vaste activa, de waardering financiële vaste activa en
de bepaling van voorzieningen (jubilea, wachtgeldregeling en pensioenen).
Ten behoeve van deze posten zijn uitgebreide analyses opgesteld van de
ontwikkelingen in de balanspositie alsmede de exploitatierekening,
inclusief aanwijzingen voor eventuele herwaarderingen en afstemming
met externe ter zake deskundigen (bedrijfstakpensioenfonds PNO Media).
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden volgens het Handboek gewaardeerd op
basis van historische kosten verminderd met lineaire afschrijvingen op basis
van de geschatte economische levensduur.
Afschrijvingspercentages per jaar
Afschrijvingen vinden lineair plaats, conform het Handboek:
Bedrijfsgebouwen (panden)
incl. facilitaire gebouwen
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Jaarlijks 2,5%. In geval van activering
verbouwingskosten die een fundamentele wijziging van het pand tot gevolg
hebben, vindt de afschrijving eveneens
lineair in 40 jaar plaats. Verbouwingskosten die geen fundamentele wijziging
in het gebruik van het pand tot gevolg
hebben worden in 10 jaar afgeschreven.

Inventaris en inrichting

Jaarlijks 20% van de historische kostprijs.

Facilitaire apparatuur

Jaarlijks 20% van de historische kostprijs.

Hardware en software
(opgenomen onder andere
vaste bedrijfsmiddelen)

Jaarlijks 25% van de historische kostprijs.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde.
Deelnemingen waarin de NPO-organisatie de zeggenschap gezamenlijk
met andere deelnemers uitoefent (joint ventures), worden gewaardeerd
volgens dezelfde methode. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde
worden de waarderingsgrondslagen van de NPO-organisatie gehanteerd.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil
gewaardeerd.
De leningen aan gerelateerde partijen worden opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode,
verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met eventuele
bijzondere waardeverminderingsverliezen, die gelijk kan zijn aan de
nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid (toetsing voor bijzondere waardeverminderingen). Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Controleverklaring123

Deze afschrijvingen vangen aan, direct na ingebruikname. Op grond en
terreinen vindt geen afschrijving plaats.
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Liquide middelen
Hieronder zijn opgenomen de banktegoeden die vrij beschikbaar zijn of
binnen een periode van één jaar vrijkomen. De buitenlandse valuta zijn
gewaardeerd tegen de koers per balansdatum.
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Eigen vermogen
Eigen vermogen is het overblijvende belang in de activa van een entiteit na
aftrek van al het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen worden
verschillende categorieën onderscheiden, conform het Handboek. De
reserve voor media-aanbod kan incidenteel een negatief saldo vertonen. In
het volgende boekjaar wordt de negatieve reserve voor media-aanbod
verrekend met het exploitatieresultaat. Indien dit exploitatieresultaat
onvoldoende is voor volledige verrekening wordt het resterende negatieve
saldo van de reserve voor media-aanbod afgeboekt van de Algemene
reserve.

Voorzieningen
Een voorziening wordt uitsluitend opgenomen indien de NPO-organisatie
een in rechte of feitelijk afdwingbare verplichting heeft die het gevolg is van
een gebeurtenis in het verleden, het waarschijnlijk is dat de afwikkeling van
die verplichting leidt tot een uitstroom van middelen en er een
betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de
verplichting. De voorzieningen inzake reorganisatie, jubilea (twee
verlofdagen per jubileumjaar bij 25, 40 en 50 jaar), infrastructuur, groot
onderhoud, Artikel 44 cao (pensioenreparatie) en loopbaanadvies zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Pensioenverplichtingen
De NPO-organisatie is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds PNO
Media (PNO). De NPO-organisatie heeft in geval van een tekort geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door
hogere toekomstige premies. Voor zover de verschuldigde premies op
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting
opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of
van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Als gevolg van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2006 is
een compensatieregeling ingevoerd, Artikel 44 uit het PNO pensioenreglement 1 dat van 1 januari 1997 tot 1 januari 2006 geldig was. In het
cao-overleg 2005/2006 is afgesproken dat het gemis aan pensioenaanspraken op basis van Artikel 44 gedeeltelijk gecompenseerd wordt
indien de medewerker vóór 65-jarige leeftijd met pensioen gaat. Ten
aanzien van deze regeling is door de NPO-organisatie een verplichting
(voorziening) opgenomen op de balans. De voorziening is berekend door
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het pensioenfonds PNO Media, rekening houdend met blijfkans,
sterftetabellen en voor zover toe te rekenen aan verstreken dienstjaren. De
voorziening is contant gemaakt.
De gehanteerde rekenrente (2,5%) valt binnen de rentepercentages
gebruikelijk voor dergelijke voorzieningen per 13 december 2014, variërend
van ruim 0,67% tot ruim 2% (gepubliceerd in Eurozone IAS 19 discount rate
guidance based on Bloomberg AA-rated corporate bond universe, exclusief
supranationale obligaties; verbeterde methode).
Cao omroeppersoneel
Op grond van de cao voor die van toepassing is voor de het
omroeppersoneel dienen in ieder geval de volgende voorzieningen te
worden getroffen:
Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in
de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd
op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Bij het tot stand komen van
de berekende waarde is rekening gehouden met een rekenrente die
jaarlijks door de NPO wordt vastgesteld. Deze rekenrente wordt
gehanteerd voor het contant maken van de waarde van voorziening. De
gehanteerde rekenrente (2,5%) sluit aan bij de rente gebruikt bij de
Pensioenverplichting Artikel 44 en valt binnen de rentepercentages
gebruikelijk voor dergelijke voorzieningen per 13 december 2014.
Voorziening Loopbaantraject
Deze voorziening is gevormd op grond van de cao voor het
omroeppersoneel en is nominaal bepaald.

Langlopende schulden
Financiële leases
Het leaseobject en de daarmee samenhangende verplichting wordt bij de
aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële waarde
van het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de contante waarde van
de minimale leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het
tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste
rentevoet bij de berekening van de contante waarde is de impliciete
rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de
marginale rentevoet gehanteerd. De initiële directe kosten worden
opgenomen in de eerste waardering van het leaseobject. De grondslagen
voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven bij de
Materiële vaste activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat de
onderneming eigenaar van een leaseobject zal worden aan het einde van
de leaseperiode, wordt het object afgeschreven over de kortste termijn van
de leaseperiode of de gebruiksduur van het object.
De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing
van de uitstaande leaseverplichting. De rentelasten worden gedurende de
leaseperiode zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in
een constante periodieke rentevoet over de resterende nettoverplichting
met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen
worden als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling
wordt voldaan.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Onder kortlopende schulden en overlopende activa zijn de bedragen
opgenomen die betrekking hebben op het verslagjaar, maar op balansdatum nog niet zijn betaald en bedragen die zijn ontvangen in of voor het
verslagjaar en aan opvolgende jaren moeten worden toegekend.
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De kortlopende schulden bij de eerste opname verwerkt tegen reële
waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname
worden de kortlopende schulden en overlopende passiva gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
Overlopende passiva media-aanbod
De bedragen die voor de verzorging van media-aanbod in het boekjaar zijn
ontvangen, maar (nog) niet volledig aan de publieke media-instellingen
(omroepen) zijn toegekend, worden verantwoord als overlopende passiva
media-aanbod. Deze middelen worden in het volgende boekjaar toegevoegd aan de uitzendschema’s om alsnog te worden ingezet voor het
beoogde doel.
Afgeleide financiële instrumenten
De financiële risico’s die de NPO onderkent, vloeien voort uit gewone
bedrijfsuitoefening, zoals valutarisico’s. De NPO houdt geen afgeleide
financiële instrumenten aan voor speculatieve doeleinden.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen
reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten
in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële
instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten direct
verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Na eerste opname worden
eventuele afgeleide financiële instrumenten, zoals financiële optie-,
termijn- of swapcontracten, gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedge-model wordt
toegepast. Voor zover kostprijs hedge accounting wordt toegepast vindt
eerste waardering plaats tegen reële waarde. Zolang het afgeleide

instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een
toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen
herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige
transactie leidt tot verantwoording in de winst-en-verliesrekening, wordt
ook de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met
het afgeleide instrument samenhangende verlies in de winst-enverliesrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte
toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans van een nietfinancieel actief of niet-financiële verplichting past de onderneming de
kostprijs van dit actief aan met de afdekkingsresultaten die nog niet in de
winst-en-verliesrekening zijn verwerkt. Een verlies voor het percentage
groter dan de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van de
afgedekte positie wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde
direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een
actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld
tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid
en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van beursgenoteerde
financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de biedprijs. De
reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt
bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een
disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor
de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitopslagen.
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Grondslagen voor de bepaling van het
exploitatiesaldo
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking
hebben, tenzij deze redelijkerwijs niet in te schatten zijn.
Nevenactiviteiten
De exploitatie van de afzonderlijke nevenactiviteiten worden bepaald
conform het Handboek, waarbij voor de toerekening van directe
arbeidskosten is per nevenactiviteit een inschatting gemaakt van het
aantal arbeidsuren eigen medewerkers dat is besteed aan de nevenactiviteit. De directe overige productiekosten worden toegerekend op basis
van ontvangen facturen. Voor de toerekening van de indirecte arbeidskosten wordt een opslag van 20% op de directe arbeidskosten toegepast.
Voor de toerekening van overige indirecte kosten vindt een opslag plaats
van 10% op de overige directe kosten.
Verstrekkingen zendgemachtigden
De NPO is verantwoordelijk voor het beheer van omroepmiddelen die zijn
toegewezen aan de landelijke publieke omroepen. In de praktijk betekent
dit dat de NPO de verstrekking van omroepmiddelen voor de landelijke
publieke omroepen verzorgt. De door het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW) beschikbaar gestelde gelden worden als baten
verantwoord in de exploitatierekening. De verstrekkingen aan de landelijke
publieke omroepen worden verantwoord als lasten onder de post
Verstrekkingen zendgemachtigden in de exploitatierekening.
Alle bedragen die voor de verzorging van media-aanbod in het lopend
boekjaar zijn ontvangen worden in de exploitatierekening verantwoord als
Verstrekkingen zendgemachtigden, ook wanneer deze nog niet volledig

aan de publieke media-instellingen (omroepen) zijn toegekend. De
ontvangen maar nog niet toegekende bedragen staan op de balans
verantwoord als verplichting (zie ook de toelichting bij de overlopende
passiva media-aanbod).
Pensioenlasten
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast
gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds PNO Media
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting
opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of
van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor
bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het bedrijfstakpensioenfonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de
afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden
geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds,
de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of
impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt
gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te
wikkelen (zie ook de toelichting bij pensioenverplichtingen).
Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
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publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing. Bij de verantwoording van de bezoldiging in de jaarrekening is uitgegaan van de
bepalingen zoals opgenomen in het Besluit van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 juni 2014, nr. 2014-

0000315901, houdende wijziging van de Beleidsregels toepassing WNT
(2013), vaststelling van de Beleidsregels toepassing WNT 2014 en wijziging
van het Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT (vaststelling normenkader WNT 2014).
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Toelichting op de balans
Activa
1. Materiële vaste activa
(x 1.000 euro)

Boekwaarde 1-1-14
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Totaal mutaties 2014
Aanschafwaarde
Cum. afschrijving
Boekwaarde 31-12-14

BedrijfsInventaris
Andere vaste
gebouwen en
en inrichting
bedrijfsterreinen		middelen
23.844
707
-1.412
-705
29.489
-6.350
23.139

Bedrijfsgebouwen en terreinen
De mutatie in 2014 heeft betrekking op de reguliere afschrijvingen. In 2014 is
gestart met een verbouwing van het bedrijfspand. Deze verbouwing zal
volgens planning in de zomer van 2015 opgeleverd worden. De eerste termijn
(10% van de aanneemsom) is verantwoord onder de Vaste bedrijfsmiddelen
in uitvoering. Na oplevering zal de totale investering onder de bedrijfsgebouwen en terreinen worden opgenomen. Gezien de grootschalige
verbouwing hebben in 2014 geen overige (vervangings)investeringen in de
het pand plaatsgevonden. De investering heeft betrekking op de huur van
een radiostudio, die kwalificeert als financiële lease.

4.044
1.372
-2.593
-1.826
2.593
-454
11.215
-7.625
3.590

703
752
-1.144
-433
1.138
313
2.562
-1.546
1.016

Vaste bedrijfsTotaal
Totaal
middelen in
2014
2013
uitvoering		
1.039
1.039
1.039
1.039

28.591
3.870
-3.737
-3.671
3.731
193
44.305
-15.521
28.784

29.551
1.905
-32
-2.833
-2.833
-3.793
44.284
-15.693
28.591

Inventaris en inrichting
Ter voorbereiding op de verbouwing in 2014 heeft er een inventarisatie van
de materiële vaste activa plaats gevonden. Deze inventarisatie heeft een
desinvestering van 2,6 miljoen euro als gevolg. Alle activa waren reeds
volledig afgeschreven en buitengebruik gesteld.
De investeringen onder Inventaris en inrichting bestaan hoofdzakelijk uit
(vervangings-) investeringen in de facilitaire systemen voor het uitzend- en
beheerproces Radio. Ter toelichting hierop, het volgende. In 2013 is
uitvoering gegeven aan het programma Afbouw Beheertaken (looptijd van
2011 t/m 2015). Doelstelling van het programma is het ontvlechten en
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afbouwen van de huidige beheertaakovereenkomsten met Ericsson. Als
onderdeel van de ontvlechting wordt ook de apparatuur voor het radiouitzendproces specifiek gemaakt voor de NPO. Dit betekent dat in 2014 is
geïnvesteerd in de Centrale Playout Radio, Visual Radio en het
verbindingscentrum Radio.
Andere vaste bedrijfsmiddelen
De inventarisatie van de materiële vaste activa zoals toegelicht bij

Inventaris en inrichting heeft ook geleid tot een desinvestering van
1,1 miljoen euro aan andere vaste bedrijfsmiddelen. Het betreft voornamelijk hard- en software. De resterende boekwaarde van 6 duizend euro
is eind 2014 afgeschreven en de activa zijn buitengebruik gesteld.
De investeringen betreffen de aanschaf van hard- en software die in
gebruik zijn bij verschillende radiozenders. Ook zijn twee auto’s aangeschaft
die worden ingezet bij evenementen.
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2. Financiële vaste activa
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(x 1.000 euro)
Boekwaarde 1-1-14
Waardeverminderingen
Verstrekte leningen
Rente Lening
Boekwaarde 31-12-14

Lening
250
650
18
918

Deelneming
50
-50
-

Totaal
300
-50
650
18
918

In november 2013 is de coöperatie NLziet Coöperatief U.A opgericht. Dit is
een samenwerkingsverband tussen de NPO, RTL en SBS en betreft een
abonnementsdienst voor on demand uitgesteld kijken. Via het abonnement
NLziet krijgt de abonnee toegang tot de premium gemist-diensten van de
NPO, RTL en SBS. Voor de NPO is dat NPO Plus. De oprichters hebben
eenieder 50 duizend euro betaald ten behoeve van toetreding tot de
coöperatie NLziet U.A. Bij beëindiging van het lidmaatschap van NLziet
krijgen de oprichters deze inleg zonder rente terug. Als gevolg van een
negatieve nettovermogenswaarde is de deelneming in NLziet ultimo 2014
op nihil gewaardeerd.
Aanvullend zijn de deelnemers bij de oprichting van de entiteit overeengekomen om tot 700 duizend euro per deelnemer aan NLziet U.A. te lenen,
teneinde de coöperatie in staat te stellen de benodigde operationele activiteiten te ontplooien. Hiervan is in 2013 250 duizend euro gestort. In 2014 heeft
de NPO een aanvullende lening verstrekt van 250 duizend euro aan NLziet U.A.
waarvan er in 2014, in verschillende tranches, in totaal 200 duizend euro is
gestort. Op de eerste lening van 700 duizend is in 2014 de resterende
450 duizend euro gestort. De coöperatie betaalt jaarlijks 3% rente over de uitstaande lening. Zodra de coöperatie voldoende middelen ter beschikking heeft
uit eigen inkomsten, zal de lening aan de oprichters worden afgelost. Volgens
formele afspraken zal deze lening in maximaal tien jaar worden afgelost.

De leden van de Raad van Bestuur van de NPO, mevr. S.J. Rijxman en dhr.
H.N. Hagoort zijn beide benoemd als bestuursleden van de Stichting Ether
Reclame (Ster), te Hilversum, op grond van wettelijke bepalingen. De Ster
verkoopt reclametijd op de televisie- en radiozenders en de websites van
de publieke omroep. Conform de Mediawet worden de inkomsten
afgedragen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en
gealloceerd aan de publieke omroep.
3. Vorderingen
(x 1.000 euro)		

2014

2013

Commissariaat voor de Media		
Vorderingen omroepen 		
Debiteuren		
Overige vorderingen		
Overlopende activa		
		

38.034
13.539
5.350
5.739
62.662

709
61.791
11.837
5.683
4.852
84.872

Vordering Commissariaat voor de Media
De nog te ontvangen frictiekostenvergoedingen over 2012 zijn in 2014
ontvangen. Per balansdatum staat er geen vordering open.
Vorderingen omroepen
(x 1.000 euro)		

2014

2013

Vorderingen ORMA 		
20.801
Voorfinanciering sportrechten 		
2.000
Voorfinanciering frictiekosten		
15.233
		38.034

30.774
21.300
9.717
61.791
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Vordering ORMA
De Vorderingen ORMA (Overgedragen Reserve voor Media-aanbod) komen
voort uit de overdracht van reserve voor media-aanbod van de omroepen aan
de NPO-organisatie. De hoogte van de reserve voor media-aanbod bij de
omroepen is door de Raad van Bestuur gemaximeerd. De reserves boven dit
maximum worden overgedragen aan de NPO-organisatie. Het maximum
wordt berekend aan de hand van de uitgaven per omroep. Omroepen kunnen
in overleg met de NPO-organisatie de overgedragen reserve voor mediaaanbod inzetten voor de verzorging van media-aanbod. In dit geval vindt een
afboeking op de vorderingen ORMA plaats. Het verloop van de vorderingen
ORMA kan als volgt worden gespecificeerd:

In de overdracht 2014 is een bedrag ad 6,8 miljoen euro opgenomen die
betrekking heeft op 2013. Zie voor een nadere toelichting hetgeen vermeld
bij de overgedragen reserve media-aanbod als onderdeel van het eigen
vermogen (opgenomen onder 5 - Eigen vermogen).
In het saldo ultimo 2013 was een vordering van 16 miljoen euro op de NOS
opgenomen. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de bestemmingsreserves
Programmering die in 2012 zijn overgedragen aan de AMR. Aangezien het
Commissariaat voor de Media deze gelden in 2014 liquide heeft gevorderd,
was de NPO-organisatie genoodzaakt de kortlopende vordering op de
NOS ad 16 miljoen euro tevens liquide terug te vorderen. Ultimo 2014 zijn
beide transacties afgerond, waarmee de vorderingen ORMA is afgenomen.

(x 1.000 euro)		
Stand ultimo 2013			
30.774
Af: betalingen in 2014			
-17.557
Af: inzet in 2014			
-7.815
Bij: over te dragen o.b.v. exploitatie 			
15.399
			20.801
In 2014 bedroeg de overdracht door de omroepen als gevolg van de
exploitatieresultaten 15,4 miljoen euro. Van het overgedragen bedrag uit
voorgaande jaren is in 2014 een bedrag van 17,6 miljoen euro aan de
NPO-organisatie fysiek betaald, hiervan is 15,6 miljoen afgedragen aan de
AMR in beheer bij het Commissariaat voor de Media (zie ook de toelichting
Eigen Vermogen). Voorts is sprake van een inzet vanuit ORMA van
7,8 miljoen euro. Onder meer KRO-NCRV (2,6 miljoen euro) en MAX
(1,8 miljoen euro) hebben eerder overgedragen ORMA in 2014 voor de
programmering ingezet.

Voorfinanciering sportrechten
Dit betreft voorfinanciering aan de NOS ter financiering van sportrechten.
Het saldo ultimo 2013 bevat 21,3 miljoen euro voor periode 2014-2016.
Hiervan is ruim 19 miljoen euro betaald in het superevenementenjaar 2014.
Het restant van 2,0 miljoen euro heeft betrekking op voorfinanciering ten
behoeve van de Champions League 2015.
Voorfinanciering frictiekosten
De frictiekostenvergoeding aan de omroepen wordt via Beheer Omroep
Middelen aan de omroepen toegekend na vaststelling van de definitieve
vergoeding door het Commissariaat voor de Media en op dat moment als
zodanig verwerkt in de exploitatierekening. Het saldo ultimo 2014 heeft
betrekking op frictiekostenvergoedingen die reeds zijn uitbetaald aan de
omroepen, maar die nog niet definitief zijn vastgesteld door het
Commissariaat voor de Media. De uitbetaalde voorschotten hebben voor
0,8 miljoen euro betrekking op 2014, het restant van 14,4 miljoen heeft
betrekking op 2013, 2012 en 2011 en moet nog definitief worden toegekend.
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(x 1.000 euro)		

2014

2013

Debiteuren omroepen		
Debiteuren overig		
Voorziening dubieuze debiteuren		
		

5.250
8.334
-45
13.539

5.103
6.779
-45
11.837

De Debiteuren omroepen bestaan voor 5,3 miljoen euro uit gefactureerde
bedragen aan omroepen. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op de
aankoop van films en series. De NPO-organisatie koopt namens de
omroepen buitenlandse films en series, die na bewerking (ondertiteling of
nasynchronisatie) worden gefactureerd aan de omroepen. Via de Geld-opSchema-systematiek worden deze titels vervolgens uitgezonden waarna
het bijbehorende budget aan de omroep wordt toegekend.
De overige debiteuren hebben onder meer betrekking op te ontvangen
distributievergoedingen voor de doorgifte van publieke zenders, te ontvangen Ster-bijdragen in de uitzend- & distributiekosten en te ontvangen
opbrengsten Programmagegevens. De hoogte van deze vergoedingen zijn
in belangrijke mate afhankelijk van het aantal tv-aansluitingen.
Voorziening dubieuze debiteuren
(x 1.000 euro)		

2014

2013

Boekwaarde per 1 januari		
Onttrekking		
Dotatie 		
Vrijval		
		

-45
-8
8
-45

-225
125
55
-45

De Voorziening dubieuze debiteuren is bepaald volgens de collectief
statische methode, uitgevoerd op de openstaande vorderingen op
balansdatum. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen gefactureerde
bedragen aan omroepen en aan overige entiteiten. Per saldo is het bedrag
ultimo 2014 gelijk aan voorgaand jaar.
Overige vorderingen
De Overige vorderingen bestaan voornamelijk uit vorderingen uit hoofde
van aankoop van films en series die nog niet zijn gefactureerd aan de
omroepen, te ontvangen distributievergoedingen, te ontvangen
rechtenvergoeding, te ontvangen rente en terug te vorderen
omzetbelasting.
Overlopende activa
(x 1.000 euro)		

2014

2013

Vooruitbetaalde pensioenpremie		
Overige vooruitbetaalde kosten		
		

3.611
2.128
5.739

3.579
1.273
4.852

De Overlopende activa bestaan uit de per balansdatum vooruitbetaalde
bedragen die betrekking hebben op het volgende boekjaar, zoals
vooruitbetaalde bedragen voor onder meer pensioenpremies en
distributiekosten.
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(x 1.000 euro)		

2014

2013

Liquide middelen BOM		
Liquide middelen NPO-organisatie		
		

20.177
25.578
45.755

30.073
53.048
83.121

De post Liquide middelen bestaat enerzijds uit de rekening-courant Beheer
Omroepmiddelen (20,2 miljoen euro) en anderzijds uit de rekeningencourant van de NPO-organisatie (25,6 miljoen euro). De rentepercentages
variëren van 0,4% tot en met 1,6%. Het volledige saldo aan liquide
middelen is direct opeisbaar.
De liquide middelen ultimo 2014 zijn fors gedaald ten opzichte van
voorgaand jaar als gevolg van de liquide vordering van het Commissariaat
voor de Media van gereserveerde gelden boven de 10%-norm. Als gevolg
hiervan is in 2014 in totaal 42,9 miljoen euro liquide overgedragen,
voornamelijk afkomstig uit de bestemmingsreserve superevenementen
aangevuld met gelden vanuit de Overgedragen reserve media-aanbod.
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(x 1.000 euro)		

2013

Ten gunste van

Ten laste van

Overdracht aan de AMR

2014

Exploitatiereserve
Bestemmingsreserve programmering
Bestemmingsreserve nieuwe media
Bestemmingsreserve frictiekosten		
Overgedragen reserve media-aanbod
		

36.915
7.951
354
2.613
14.614
62.447

4.126
636
15.399
20.161

-4.303
-108
-150
-7.815
-12.376

-78
-14.891
-14.969

40.963
4.284
246
2.463
7.307
55.263
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Het totaal van de mutaties, inclusief overdracht aan de AMR, is gelijk aan
het exploitatieresultaat 2014 ad 7,2 miljoen euro negatief.
Exploitatiereserve
De Exploitatiereserve betreft de algemene reserve van de NPO-organisatie.
De dotatie van ruim 4 miljoen euro betreft het resultaat over 2014
(7,2 miljoen euro negatief), rekening houdend met de mutaties (ten
gunsten en laste) vanuit de bestemmingsreserves in 2014, inclusief overdracht aan de AMR (in totaal 15 miljoen euro).
Bestemmingsreserve programmering
De Raad van Bestuur van de NPO-organisatie heeft een taak in de sturing
op een optimaal schema bezien vanuit de Nederlandse Publieke Omroep
als geheel. Mede uit hoofde van die taak reserveert de NPO-organisatie
gelden om de hoge kosten van de superevenementen (Olympische Spelen,
EK en WK Voetbal) te kunnen opvangen. Met deze evenementen zijn
significante budgetten gemoeid. Een groot deel daarvan betreft de

uitzendrechten, die verworven moeten worden in de jaren voorafgaand aan
de uitzending. In 2014 zijn extra gelden ingezet ten behoeve van de
Champions League (4,0 miljoen euro). Dit zijn via de resultaatbestemming
ten laste van de bestemmingsreserve programmering gebracht.
De dotatie van 0,6 miljoen euro heeft betrekking op ontvangen rechtengelden uit gesloten netwerken. De Raad van Bestuur van de NPOorganisatie heeft met de omroepen afgesproken dat deze inkomsten, die
de NPO-organisatie namens de omroepen incasseert, aangewend worden
ten behoeve van de NPO-brede doelstelling. De gelden worden voor een
periode van maximaal vijf jaar gereserveerd om tot specifieke afwikkeling
van rechten te kunnen komen. Na een periode van vijf jaar worden de
resterende gelden via de Geld-op-Schema-systematiek uitgekeerd aan de
omroepen. De inkomsten over 2014 (0,6 miljoen euro) zijn toegevoegd aan
de bestemmingsreserve programmering; tegelijkertijd is een bedrag van
0,3 miljoen euro vanuit deze reserve vrijgevallen en via de Geld-opSchema-systematiek aangewend.
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Bestemmingsreserve nieuwe media
De Bestemmingsreserve nieuwe media is bestemd voor de financiering
van innovatieprojecten waaronder de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op het gebied van distributie en content verkrijging. De mutaties
ten laste van de Bestemmingsreserve nieuwe media in 2014 zijn als volgt
opgebouwd:

afgegeven waarin is opgenomen dat de reserves voor media-aanbod
(RMA) die bij de omroepen boven een door de Raad van Bestuur
vastgesteld maximum uitkomen, aan de Raad van Bestuur moet worden
overgedragen. De door de omroepen Overgedragen reserve voor mediaaanbod wordt als reserve bij de NPO-organisatie aangehouden. Deze
gelden blijven beschikbaar voor de verzorging van media-aanbod.

(x 1.000 euro)
2013
Resultaat		bestemming

Van de tot en met 2013 Overgedragen reserve media-aanbod is in 2014
een bedrag van 7,8 miljoen euro verstrekt aan individuele omroepen voor
specifiek programma-aanbod. Op basis van de jaarrekeningen 2014 van de
omroepen is vervolgens een bedrag van ruim 15,4 miljoen euro vastgesteld
als bovenmatige reserve en weer overgedragen aan de NPO-organisatie.

HDTV uitzendingen
Kabelmultiplex
Doorlooptijd streaming on demand
Technische kosten ISM

116
141
91
6
354

-108
-108

2014
8
141
91
6
246

De mutatie HDTV-uitzendingen heeft onder meer betrekking op de
programma’s tijdens het WK Voetbal. Naar verwachting zal aanwending in
de komende jaren plaats gaan vinden.
Bestemmingsreserve frictiekosten
De Bestemmingsreserve frictiekosten is in 2010 gevormd om de noodzakelijke frictiekosten als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen te
kunnen financieren. De in 2014 gerealiseerde frictiekosten ad 150 duizend
euro (waaronder vergoeding advocaatkosten, outplacement en afvloeiingskosten) zijn via de resultaatbestemming ten laste van deze
bestemmingsreserve gebracht.
Overgedragen reserve media-aanbod
De Overgedragen reserve media-aanbod betreft de door de omroepen
overgedragen reserves. De Raad van Bestuur heeft een bindende regeling

In dit bedrag is een correctie ad 6,1 miljoen euro opgenomen dat betrekking
heeft op 2013. Op aanwijzing van het Commissariaat voor de Media heeft
de NOS in haar jaarrekening 2014 een bijzondere waardevermindering van
het pand gecorrigeerd. Dit heeft tevens gevolgen voor het vermogen van
de NOS ultimo 2013, de lasten en het exploitatieresultaat over 2013.
Hierdoor heeft de NOS 6,1 miljoen euro overdragen aan de NPOorganisatie. Dit bedrag wordt ultimo 2014 opgenomen in de Overdracht
aan de AMR (zie hierna).
Overdracht aan de AMR
Op 1 januari 2013 is een nieuwe bepaling in werking getreden over de
omvang van het totaal van de gereserveerde gelden voor de Nederlandse
Publieke Omroep als geheel. Op grond van Artikel 2.174, tweede lid
Mediawet 2008 bepaalt dat het totaal van de gereserveerde gelden in een
kalenderjaar niet meer dan 10% bedraagt van de uitgaven van de NPO en
de landelijke publieke media-instellingen (met uitzondering van de uitgaven
aan verenigingsactiviteiten). De verschillende reserves van de NPO maken
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eveneens onderdeel uit van de berekening en toepassing van de
zogenaamde 10%-reservenorm.
De NPO-organisatie heeft het totaalbedrag van de reserves en uitgaven
berekend aan de hand van de eigen jaarrekening en die van de omroepen.
Op basis van de totale uitgaven van de NPO (de NPO-organisatie en de
publieke omroepen gezamenlijk), met uitzondering van de uitgaven aan
verenigingsactiviteiten, kan de maximale norm worden berekend.
Als gevolg van de hiervoor vermelde correctie, is de norm en daarmee het
over te dragen bedrag over 2013 opnieuw berekend. Bij het over te dragen
bedrag ultimo 2014 is rekening gehouden met deze correctie.
Voor 2014 bedroeg de maximale norm 94,0 miljoen euro. Dit normbedrag
is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de norm voorgaand boekjaar.
Rekening houdend met de maximale norm over 2013 en 2014, kan een
overschrijding van de 10%-norm worden vastgesteld van 15 miljoen euro.
Dit bedrag wordt afgedragen aan het Commissariaat voor de Media. Deze
voegt het bedrag toe aan de AMR.
Het Commissariaat voor de Media stelt eigenstandig vast, aan de hand van
de jaarrekening van de NPO, of de 10%-norm is overschreden en is
verantwoordelijk voor het terugvorderen van het surplus. In deze jaarrekening wordt geanticipeerd op de uitkomst van dit proces en is het
bedrag opgenomen als korte termijn verplichting aan het Commissariaat
voor de Media.
De afdracht aan het Commissariaat voor de Media komt ten laste van de
overgedragen reserves media-aanbod.
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(x 1.000 euro)
2013 Onttrekking
Dotatie
Vrijval
2014

Waarvan > 1 jaar
2013
2014

Reorganisatievoorziening
Voorziening wachtgeldregeling
Pensioenregeling Artikel 44
Voorziening infrastructuur
Voorziening groot onderhoud
Voorziening jubilea
Voorziening loopbaanadvies
Voorziening pensioenreparatie

695
832
646
536
265
2.974

17
828
832
687
646
576
265
3.851

-53
-535
-209
-40
-15
-852

Reorganisatievoorziening
De reorganisatievoorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. In 2014
hebben er geen mutaties plaatsgevonden ten laste van de reorganisatievoorziening. Naar verwachting volgt in 2015 nog een gering bedrag aan
nagekomen kosten, die gedekt kunnen worden uit het restant saldo.
Voorziening wachtgeldregeling
De Voorziening wachtgeldregeling betreft een voorziening voor de
toekomstige verplichtingen uit hoofde van de wachtgeldregeling voor
(oud)bestuursleden. De Voorziening wachtgeldregeling is gewaardeerd
tegen de contante waarde. Bij het tot stand komen van de berekende
waarde van de Voorziening wachtgeldregeling is rekening gehouden met
een rekenrente van 2,5%, de sterftekans voor man en vrouw en de
blijfkans. De Voorziening wachtgeldregeling is inclusief verplichtingen uit
toekomstige pensioenvoorzieningen. Bij de wachtgeldregeling is
aanvullend inkomen tot 100% van het laatstgenoten salaris toegestaan.

411
72
68
1.000
1.551

-38
-28
-86
-304
-456

17
737
804
66
544
608
318
1.000
4.094

620
804
174
589
318
1.000
3.505

Daarboven worden de inkomsten in mindering gebracht op de wachtgeldregeling. Voor de zittende leden van de Raad van Bestuur wordt in het
kader van de wachtgeldregeling jaarlijks een reservering gemaakt. De
vrijval heeft betrekking op een (oud)bestuurslid. In 2014 is er 53 duizend
euro uitgekeerd (41 duizend euro wachtgeld en 12 duizend euro pensioenpremie).
Voorziening pensioenregeling Artikel 44
De Voorziening pensioenregeling Artikel 44 is het gevolg van een overgangsbepaling van de per 1 januari 2006 in werking getreden pensioenregeling. Voor de medewerkers, in dienst van de publieke omroep vóór
1 januari 1997, is een indicatieve koopsom berekend als compensatie voor
de zogenaamde Artikel 44-jaren. De voorziening is gebaseerd op een
berekening uitgevoerd door pensioenfonds PNO Media, waarbij de
contante waarde is bepaald van de indicatieve koopsommen bij het
bereiken van de 60-jarige leeftijd van de medewerkers op basis van de
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ultimo 2014 bekende gegevens. Bij het tot stand komen van de berekende
waarde is rekening gehouden met een rekenrente van 2,5%, de sterftekans
voor man en vrouw en de blijfkans.
Voorziening infrastructuur
De Voorziening infrastructuur betreft een voorziening voor te realiseren
verbeteringen aan de infrastructuur op het Media Park (Middenweg). De
NPO-organisatie en de NOS hebben samen met TCN en de gemeente
Hilversum in 2010 afspraken vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst Media Park. Hierin is een aantal punten opgenomen die de
verschillende partijen ten uitvoer zullen brengen. Een onderdeel uit deze
overeenkomst is de verbetering van de Middenweg. De uit te voeren
werkzaamheden betreffen het verhogen van de veiligheid door het (deels)
verleggen van de weg, aanleg van een fietspad, aanleg van trottoirs,
nieuwe straatverlichting en het verbeteren van het regenwaterafvoer. Na
de start in 2013, is het grootste deel van de werkzaamheden in 2014
verricht. De oplevering staat gepland in het voorjaar van 2015. Het restant
saldo van de voorziening ultimo 2014 wordt aangewend voor de laatste
termijnfactuur en het eventuele meerwerk. De Voorziening infrastructuur
is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening groot onderhoud
De Voorziening groot onderhoud betreft een voorziening voor toekomstige
onderhoudswerkzaamheden conform het meerjaren onderhoudsplan van
de in eigendom zijnde materiële vaste activa.
In april 2013 heeft een extern adviesbedrijf de onderhoudsplanning voor de
periode 2013-2022 geactualiseerd. In verband met de omvangrijke
verbouwing van een deel van het pand van de NPO-organisatie zijn in 2014
diverse geplande onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Aanpassing van

het bedrijfspand van de NPO-organisatie is nodig om de opzet van het
pand geschikt te maken voor de eisen van de huidige tijd en het nieuwe
werken, om het sterk gedaalde aantal medewerkers beter te faciliteren in
het uitvoeren van hun werkzaamheden en het pand geschikt te maken
voor gedeeltelijke verhuur. De verbouwingsplannen zijn in 2014 goedgekeurd. De verbouwing is in week 49 2014 gestart en zal naar
verwachting in het 2e halfjaar van 2015 afgerond worden.
Naar aanleiding van de verbouwing is de onderhoudsvoorziening 20142016 herijkt, die geresulteerd heeft in een vrijval van 0,3 miljoen euro.
Tevens is de jaarlijkse dotatie teruggebracht van 0,4 miljoen euro naar
0,1 miljoen euro per jaar. Na afronding van de verbouwing zal een uitgebreide
analyse plaatsvinden van de verwachte werkzaamheden voor de komende
jaren, waarna de hoogte van de voorziening opnieuw zal worden bepaald. De
Voorziening groot onderhoud is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening jubilea
De Voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige
verplichtingen bij 12,5- en 25-jarig dienstverband. Naast de voorziening
voor toekomstige verplichtingen wordt het recht op twee dagen verlof bij
een 25, 40 en 50-jarig dienstverband voorzien conform de cao voor het
omroeppersoneel Artikel 30.3.i. De totale dotatie verlofdagen in 2014
bedroeg 54 duizend euro. De Voorziening jubilea is gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Voorziening loopbaanadvies
In de cao voor het omroeppersoneel Artikel 35 is vastgelegd dat er een
Voorziening ten behoeve van loopbaanadviestrajecten wordt getroffen van
200 euro per jaar, per werknemer. De Voorziening loopbaanadvies is
gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorziening pensioenreparatie
In de 2011 cao-afspraken is bepaald dat medewerkers gecompenseerd
worden voor verlies aan pensioenopbouw bij einde dienstverband. Tot en
met 31 december 2014 werd jaarlijks een bedrag van 0,25 miljoen euro uit
het structurele budget voor stage- en werkervaringsplaatsen (zie Artikel
5.5 Protocol 2009-2010) aangewend voor maatregelen op het vlak van
pensioenreparatie ten behoeve van individuele werknemers waarvan het
dienstverband eindigt ten gevolge van reorganisaties die verband houden
met de door de overheid aan de omroepwerkgevers opgelegde
bezuinigingen. Pensioenreparatie is uitsluitend bedoeld voor individuele
medewerkers die, zes maanden na ontslag nog geen andere passende
werkzaamheden hebben gevonden en mede daardoor zodanig onevenredig in hun pensioenopbouw worden getroffen, dat dit mede in het licht
van hun persoonlijke situatie een schrijnende en onbillijke financiële
situatie na pensionering tot gevolg zal hebben. Het vaststellen van de
hoogte van de uitkeringen en de daadwerkelijke uitkering zullen in 2018
plaatsvinden. De Voorziening pensioenreparatie is gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
Van het totaal van de voorzieningen heeft een bedrag van circa 3,5 miljoen
euro (2013; 3,0 miljoen euro) een karakter langer dan één jaar.

7. Langlopende schulden
(x 1.000 euro)			

Dotatie 2014

Leasecontract verbouwing radiostudio			
Aflossing 2014			
			

799
-7
792

De langlopende schuld heeft betrekking op een huurovereenkomst die
kwalificeert als financiële lease. Het leasecontract kent een looptijd tot 2047.
8. Kortlopende schulden
(x 1.000 euro) 		

2014

2013

Commissariaat voor de Media (AMR)		
Commissariaat voor de Media (Frictiekosten)		
Rekening-courant omroepen		
Overlopende passiva media-aanbod		
Vooruitontvangen frictiekostenvergoeding		
Schulden aan leveranciers		
Belastingen/premies sociale verz.		
Schulden inzake pensioenen		
Overige schulden		
Overlopende passiva		
		

24.923
948
2.870
13.721
17.281
7.669
1.379
66
9.093
20
77.970

66.329
300
32.426
9.717
9.429
1.394
82
10.856
52
130.585
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Commissariaat voor de Media (AMR)
De schuld aan het Commissariaat voor de Media heeft betrekking op de
over te dragen reserves aan de Algemene Media Reserve (AMR). Conform
Artikel 2.177 lid 1 Mediawet vordert het Commissariaat voor de Media het
surplus boven de 10%-norm terug.
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De NPO heeft het totaalbedrag van de overschrijding van de 10%-norm
berekend aan de hand van de eigen jaarrekening en die van de omroepen
en heeft daarbij vastgesteld dat het surplus 2014 15 miljoen euro bedroeg.
Gezien het karakter van de schuld dient deze onder de kortlopende
schulden te worden opgenomen. De afname van de schuldpositie ten
opzichte van voorgaand jaar is met name het gevolg van een liquide
afroming van het grootste deel van het saldo ultimo 2013. Zie onderstaand
verloopoverzicht:
(x 1.000 euro) 		
Stand ultimo 2013			
Af: betalingen in 2014			
Af: toekenning 2014 superevenementen			
Bij: correctie 2013 NOS			
Bij: correctie 2013 (lagere norm door corredctie NOS)			
Bij: over te dragen ORMA o.b.v. exploitatie 2014			
Saldo schuld CvdM (AMR) ultimo 2014			
Commissariaat voor de Media (Frictiekosten)			
Totale schuld CvdM ultimo 2014			

66.329
-42.797
-13.500
6.142
622
8.127
24.923
948
25.871

Begin 2015 is een bedrag van 10,0 miljoen euro liquide aan de AMR
overgedragen. Voor het resterende bedrag ad 14,9 miljoen euro zal een
betalingsregeling worden afgesproken met het Commissariaat voor de
Media..
Commissariaat voor de Media (Frictiekosten)
Omroepen kunnen op grond van de zogenoemde frictiekostenregeling en de
daarbij behorende voorschriften een voorschot aanvragen voor frictiekosten
die in het komende boekjaar naar verwachting worden gerealiseerd. Deze

vergoedingen zijn gericht als bijdrage ten aanzien van de frictiekosten die
gemoeid gaan met de omvangrijke opgelegde besparingen.
Wanneer deze kosten lager uitvallen dan gedacht, moet de betreffende
omroep het bedrag aan vergoeding dat teveel is ontvangen terugbetalen
aan het Commissariaat voor de Media. Deze terugbetaling door de
omroepen verloopt via de NPO.
Rekening-courant omroepen
De te verrekenen programmabudgetten zijn opgenomen in de rekeningcourantverhoudingen met de omroepen. De programmabudgetten worden
maandelijks achteraf (na uitzending) op basis van de Geld-op-Schemasystematiek uitbetaald aan de omroepen. In de maand december worden
ook de programmabudgetten van december uitbetaald, op basis van
inschatting. Door veranderingen in het schema (programmering) kan de
definitieve toekenning van het programmabudget van december afwijken
van de gemaakte inschatting. Het te verrekenen bedrag wordt per einde
boekjaar opgenomen in de rekening-courant met de omroepen. In januari
2015 is duidelijk geworden dat over december 2014 nog 0,9 miljoen euro
aan de omroepen betaald dient te worden.
Overlopende passiva media-aanbod
Het budget van de NPO (zijnde alle landelijke publieke omroepen, CoBO,
BVN, SOM en de NPO-organisatie) wordt door OCW beschikbaar gesteld
aan de NPO-organisatie. Conform het Handboek worden de bedragen die
door OCW in een boekjaar voor de verzorging van media-aanbod ter
beschikking zijn gesteld, maar niet aan de publieke media-instellingen zijn
toegekend, verantwoord als Overlopende passiva voor media-aanbod. Het
betreft hier veelal televisieprogramma’s, waarvan de uitzending is
doorgeschoven naar 2015.
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De Overlopende passiva media-aanbod zijn in 2014 gedaald met
18,7 miljoen euro. Deze daling wordt grotendeels verklaard door het feit dat
in even jaren geen bedrag wordt gereserveerd, maar juist per saldo budget
wordt ingezet ten behoeve van de superevenementen, in dit geval met
name voor de Olympische Winterspelen in Sotsji. Ook blijft programmeren
gedurende het jaar een continu proces. Daardoor kunnen programma’s
gepland of onverwacht naar een volgend jaar doorschuiven. Zo zijn in 2013
enkele grote dramaproducties en documentaires niet op tijd afgerond om
nog op te kunnen nemen in het uitzendschema voor dat jaar. Deze zijn in
2014 uitgezonden en daarmee uit de overlopende passiva verdwenen.
Vooruitontvangen frictiekostenvergoeding
Ultimo 2014 is een bedrag van 17,3 miljoen euro frictiekostenvergoeding
ten behoeve van de omroepen vooruitontvangen van OCW. Na definitieve
toekenning van de frictiekostenvergoeding door OCW vindt de definitieve
toekenning vanuit het Beheer Omroep Middelen naar de omroepen plaats
en verwerking in de exploitatierekening. In 2014 is een bedrag van
5,8 miljoen euro definitief toegekend. Deze is in de exploitatierekening
onder de OCW-frictiekostenvergoeding zendgemachtigden opgenomen.
Schulden aan leveranciers
De Schulden aan leveranciers bestaan hoofdzakelijk uit schulden uit hoofde
van aangegane inkoopverplichtingen.
Belastingen/premies sociale verzekeringen
De post Belastingen/premies sociale verzekeringen bestaat voornamelijk
uit nog te betalen loonheffing en premies.

Overige schulden
In de Overige schulden zijn opgenomen de nog te betalen licenties uit
hoofde van aankoop van films en series ten behoeve van de omroepen
bedroegen ultimo 2014 2,5 miljoen euro. Het resterende bedrag aan
overige schulden ad 7,5 miljoen euro bestaat onder meer uit verplichtingen
inzake te betalen rechtencontracten (0,6 miljoen euro), commissie
pensioenreparatie (1,0 miljoen euro) en overige nog te betalen (productie)
kosten (totaal 4,9 miljoen euro).
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Niet in de balans
opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
(x 1.000 euro)			

< 1 jaar

1 - 4 jaar

> 4 jaar

Totaal

Beheertaken, distributie en uitzenden 			
Rechtencontracten
		
Overige inkoopcontracten			
Huurverplichtingen			
Operationele leasecontracten			
Verbouwing Filmcentrum			
Totaal 			

22.432
23.805
1.980
2.285
127
5.506
56.133

31.028
1.011
6.553
235
38.827

12.463
374
2.880
15.717

65.923
23.805
3.364
11.717
362
5.506
110.677

De financiële verplichtingen inzake Beheertaken, distributie en uitzenden
hebben betrekking op het beheertakencontract en de distributiecontracten voor FM, AM, T-dab en DVB-T.

De Operationele leasecontracten hebben betrekking op het leasen van
auto’s met een looptijd van vier of vijf jaar.

De verplichtingen uit hoofde van Rechtencontracten hebben betrekking op
rechtenvergoedingen voor muziekrechten, beeldrechten en zogenaamde
fonogrammen.
De meerjarige verplichtingen voor Overige inkoopcontracten hebben onder
meer betrekking op contracten voor schoonmaak, beveiliging, catering en
onderhoud.
De Huurverplichting heeft betrekking op de meerjarige huur voor studio’s
en uitzendruimten in het AKN- en NOS-gebouw.

De hoofdsom van de verbouwing van het filmcentrum wordt in termijnen
betaald. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in juli 2015 worden
afgerond.
De NOS is contractpartij voor de rechten van super(sport)evenementen.
Deze rechtencontracten zijn daarom niet opgenomen in de jaarrekening
van de NPO, maar in de niet uit de balans blijkende verplichtingen van de
NOS.
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Afgegeven garanties en mandaten voor de programmering
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De NOS sluit grote rechtencontracten af voor (super)sportevenementen,
zoals het EK Voetbal 2016, en gaat hiervoor lange termijn verplichtingen
aan. De NPO geeft de NOS een mandaat om te kunnen onderhandelen tot
een maximum bedrag. In totaal is voor een bedrag van 217,9 miljoen euro
aan de NOS mandaat gegeven voor het afsluiten van rechtencontracten
voor Eredivisie, WK Voetbal, EK Voetbal en Olympische Spelen. De NOS
sluit zelf de contracten af en neemt vervolgens in de eigen jaarrekening
een overzicht van de langlopende verplichtingen op (niet uit de balans
blijkende verplichtingen)
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SOM. Dit gebeurt hoofdzakelijk door middel van intekening op programma’s
via de Geld-op-Schema(GoS)-systematiek, waarbij budgetten worden
toegekend per programma. De omroepen leggen via eigen jaarrekeningen
verantwoording af over de besteding van het programmabudget.

Baten
9. Media-aanbod
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2014

2013

OCW-budget NPO-organisatie 		
Subtotaal OCW-budget NPO		

124.796 126.308
783.941 796.640

OCW-frictiekostenvergoeding NPO-organisatie		
OCW-frictiekostenvergoeding zendgemachtigden		
Totaal Media-aanbod (OCW-budget)		

221
56
5.783
2.502
789.945 799.198

In 2014 bedroeg het beschikbaar gestelde OCW-programmabudget
659,1 miljoen euro. Ten opzichte van 2013 is dit programmabudget voor
2014 als volgt opgebouwd:
OCW-programmabudget 2013
(x 1.000 euro)

		

Budgetkorting			
Stichting Omroep Muziek (SOM)			
Index			
OCW-programmabudget 2014			

670.332
-33.662
8.344
14.131
659.145

Het programmabudget zendgemachtigden, CoBO, BVN en SOM en het
OCW-budget van de NPO-organisatie vormen tezamen het totale OCWbudget NPO. Conform het Handboek wordt het OCW-budget NPO in de
exploitatierekening verantwoord onder media-aanbod. Daarnaast wordt ook
de OCW-frictiekostenvergoeding verantwoord onder media-aanbod.

De budgetkorting betreft de opgelegde besparingen in 2014. Vanaf
augustus 2013 zijn de twee resterende ensembles van het Muziek Centrum
Omroep (MCO) in de nieuwe Stichting Omroep Muziek (SOM) budgettair
formeel ondergebracht bij de NPO. Omdat de SOM is gestart vanaf
1 augustus 2013 vallen de ensembles de eerste zeven maanden als
onderdeel van het MCO nog buiten het programmabudget van de NPO. In
2014 bedroeg de budgettoevoeging voor de SOM daardoor 8,3 miljoen
euro hoger ten opzichte van voorgaand jaar. De SOM legt zelfstandig
financiële verantwoording af over haar bestedingen in 2014.

OCW-programmabudget
Het OCW-programmabudget wordt door OCW beschikbaar gesteld aan de
Raad van Bestuur van de NPO. De NPO verdeelt het ontvangen

OCW-budget NPO-organisatie
Het OCW-budget van de NPO-organisatie wordt op basis van de Mediawet
door OCW apart vastgesteld. Het budget van de NPO-organisatie is
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OCW-budget NPO-organisatie 2013
(x 1.000 euro)
		
Herverdeling budget moslimprogrammering 2013		
Herverdeling sparen sport			
NOB-uitkering 2012			
Budgetkorting			
Index			
OCW-budget NPO-organisatie 2014			

126.308
-938
7.042
202
-8.325
507
124.796

Bij de budgetaanvraag via de Meerjarenbegroting (MJB) was binnen het
programmabudget voor de omroepen geld gereserveerd voor een omroep
die moslimprogrammering zou verzorgen. Er was echter geen
moslimomroep in het bestel, totdat het Commissariaat voor de Media per
2 april 2013 de Stichting Zendtijd Moslims (SZM) aanwees voor het
verzorgen van media-aanbod voor de hoofdstroming Islam. Om te komen
tot een invulling van de opengevallen plaatsen in het schema heeft de Raad
van Bestuur van OCW de opdracht gekregen om, in overleg met de
omroepen, het budget tijdelijk te beheren. Het budget voor de moslimprogrammering is daarom in 2012 en 2013 (deels) verlegd van het

programmabudget naar de NPO-organisatie. Met de toetreding van SZM,
is dit budget in 2014 weer toegevoegd aan het programmabudget.
De mutatie inzake Herverdeling sparen sport van 7,0 miljoen euro betreft
de toevoeging vanaf 2013 van het bedrag dat jaarlijks wordt bestemd voor
de financiering van rechten voor sportevenementen. Deze worden na
toekenning van OCW aan de NPO, direct geboekt op het beheer voor de
omroepmiddelen (BOM).
De Budgetkorting ad 8,3 miljoen euro betreft het deel van de besparing
specifiek opgelegd aan de NPO-organisatie. Tenslotte is een index
toegekend, alsmede een uitkering vanuit het liquidatiesaldo van de NOB.
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OCW-vergoeding frictiekosten
De OCW-vergoeding frictiekosten heeft betrekking op de definitief
ontvangen frictiekostenvergoeding. De noodzakelijke frictiekosten als
gevolg van de bezuinigingen worden door OCW vergoed tot een bepaald
maximum percentage voor de gehele bezuinigingsperiode. De te
ontvangen frictiekostenvergoeding over de gerealiseerde frictiekosten
2014 bedroeg 221 duizend euro.
10. Opbrengst nevenactiviteiten
De Opbrengsten van overige nevenactiviteiten bestaan onder meer uit
opbrengsten uit exploitatie van geredigeerde programmagegevens voor
derden, Polygoon-verkopen, opbrengsten uit verhuur overcapaciteit in
datalijnen aan derden en verhuur van bedrijfsruimten aan derden.
11.Overige bedrijfsopbrengsten
De post Overige bedrijfsopbrengsten bestaat voornamelijk uit ontvangen
vergoedingen van de kabelmaatschappijen en overige distributeurs voor de
(digitale) doorgifte van NPO 1, NPO 2 en NPO 3, Themakanalen en
Uitzending Gemist (totaal 13,4 miljoen euro), opbrengsten uit diensten
internetbeheer voor de overige omroepen (0,9 miljoen euro), rechtenvergoedingen (0,9 miljoen euro) en opbrengsten distributie en eindregie
(totaal 2,5 miljoen euro). Daarnaast zijn onder meer opbrengsten
gerealiseerd voor het uitzending gereed maken van promofilmpjes,
opbrengsten detachering naar omroepen en overige opbrengsten (totaal
4,3 miljoen euro). De meeste opbrengsten komen ten goede aan de
programmering van de NPO.

Lasten
12. Verstrekkingen aan landelijke publieke omroepen inclusief
frictiekostenvergoeding
De NPO-organisatie draagt zorg voor toekenning en uitbetaling van de
ontvangen OCW-gelden aan de omroepen. Het hele OCW-budget van de
landelijke publieke omroep loopt daarmee door de exploitatierekening van
de NPO-organisatie heen. De werkelijk toegekende omroepgelden
(programmabudget en inzet middelen NPO-organisatie ten behoeve van
de programmering) wordt in de exploitatierekening van de NPO als last
verantwoord onder de noemer Verstrekkingen zendgemachtigden.
De verstrekkingen 2014 zijn als volgt opgebouwd:
(x 1.000 euro) 		

2014

2013

Televisie		 459.746
Radio		 69.569
Overig media-aanbod * 		 36.398
Organisatiekosten		 103.519
CoBO, BVN en SOM		 24.065
Overdracht reserve media-aanbod		 -15.399
Totaal verstrekkingen zendgemachtigden		 677.898

508.757
79.912
38.635
50.785
15.233
-9.251
684.071

* Betreft themakanalen en internet

In 2014 zijn de totale verstrekkingen aan zendgemachtigden gedaald ten
opzichte van 2013, met name door een hogere Overdracht reserve
media-aanbod. Binnen het totaal van de verstrekking is de vergoeding voor
Organisatiekosten flink gestegen en de verstrekking voor televisie en radio
gedaald. Deze mutaties hangen samen met een aanpassing van het
onderscheid tussen de verschillende kostensoorten, conform het
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Handboek. Door een herrubricering van de kosten vanuit het platforme
televisie en radio naar organisatiekosten zijn de platformkosten nu zuivere
directe productiekosten. Hierdoor zijn de sturings- en beheersingsmogelijkheden verder toegenomen, en is de verantwoording transparanter
en consistenter geworden.
De mutatie CoBO, BVN en SOM houdt verband met het reeds eerder
beschreven (budgettair) onderbrengen van de SOM binnen de NPO. Omdat
de overgang per 1 augustus 2013 heeft plaatsgevonden, heeft OCWbudget voor een geheel jaar toegekend.
Overdracht reserve media aanbod
De Raad van Bestuur heeft een bindende regeling afgegeven waarin is
opgenomen dat de reserves voor media-aanbod (RMA) die bij de
omroepen boven een door de Raad van Bestuur vastgesteld maximum
uitkomen, aan de Raad van Bestuur moet worden overgedragen.
Omroepen kunnen aanspraak maken op de overgedragen reserve mediaaanbod door het indienen van programmavoorstellen. De omroepen
hebben een voorkeursrecht voor de inzet van hun eigen eerder overgedragen RMA. Uit de overgedragen reserve media-aanbod is in 2014 een
bedrag van 7,8 miljoen euro toegekend aan individuele omroepen voor
specifiek programma-aanbod. Het bedrag dat wordt ingezet vanuit de
overgedragen reserve media-aanbod loopt via de verstrekkingen
zendgemachtigden, en is opgenomen in het bedrag toegekend voor
Televisie, Radio of Overig media-aanbod.
Op basis van de jaarrekeningen 2014 van de omroepen is een bedrag van
15,4 miljoen euro vastgesteld als bovenmatige reserve en overgedragen
aan de NPO. De overgedragen reserve voor media-aanbod wordt in
mindering gebracht op de verstrekkingen landelijke publieke omroepen.

Frictiekosten zendgemachtigden
In aanvulling op de reguliere verstrekkingen aan omroepen is een bedrag
van 5,8 miljoen euro opgenomen. Dit betreft definitief toegekende
frictiekostenvergoedingen aan omroepen, die op grond van de
zogenoemde frictiekostenregeling en de daarbij behorende voorschriften.
Deze vergoedingen zijn gericht als bijdrage ten aanzien van de frictiekosten
die gemoeid gaan met de opgelegde besparingen.
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(x 1.000 euro) 		

2014

2013

Lonen en salarissen		
Sociale Lasten		
Pensioenlasten		
		

22.141
2.869
2.659
27.669

20.365
2.575
2.801
25.741

De stijging van de salarislasten wordt veroorzaakt door een algemene
verhoging vanuit de cao alsmede een stijging van het aantal personeelsleden (eigen medewerkers) in fte’s (de stijging in gemiddeld fte’s bedraagt
tien).

Beloning topfunctionarissen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing.
Volgens de definitie van de WNT kent de NPO de volgende topfunctionarissen:
Leden Raad van Toezicht
Leden Raad van Bestuur
Directeuren

•
•
•

Samenstelling en vergoedingen Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is gedurende het jaar 2014 als volgt samengesteld:
Dhr. H.N. Hagoort
Voorzitter Raad van Bestuur
Mevr. S.J. Rijxman
Lid Raad van Bestuur

•
•

De leden van de Raad van Bestuur worden op grond van de Mediawet voor
de duur van vijf jaar benoemd door de Raad van Toezicht en kunnen
eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. De heer
Henk Hagoort is per 1 juni 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur en in
mei 2013 benoemd voor een tweede termijn. Mevrouw Shula Rijxman is
per 1 januari 2012 lid van de Raad van Bestuur.
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De bezoldiging van leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door
de Raad van Toezicht en bedraagt in 2014:
Naam
Functie		
In dienst
			
vanaf
(x 1.000 euro)				
H.N. Hagoort
S.J. Rijxman

Voorzitter Raad van Bestuur		
Lid Raad van Bestuur		

01-05-08
01-01-12

Omvang
Beloning
dienst2014
verband		
100%
100%

185,8
178,1

Belaste Voorziening
onkostenbeloning
vergoeding
op termijn
0,0
0,0

43,9
42,3

De bezoldiging van mevrouw Rijxman en de heer Hagoort valt onder
het overgangsrecht conform Artikel 7.3 WNT.
Samenstelling en vergoedingen Raad van Toezicht:
Naam
Functie		
Aanstelling Aanstelling Vergoeding
Belaste Voorziening
			
vanaf
tot
2014
onkostenbeloning
(x 1.000 euro)						 vergoeding op termijn
dhr. mr. C. Smaling
dhr. dr. A.A. Dijkhuizen
dhr. prof. dr. N.A.N.M. van Eijk
mevr. prof. dr. V. Frissen
mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer

Voorzitter Raad van Toezicht		
Lid Raad van Toezicht		
Lid Raad van Toezicht		
Lid Raad van Toezicht		
Lid Raad van Toezicht		

01-01-06
01-01-06
01-01-06
01-01-06
01-01-06

01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16

25,2
15,0
15,0
15,0
15,0

0,3
0,0
0,0
0,0
0,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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De leden van de Raad van Toezicht worden op grond van de Mediawet voor
de duur van vijf jaar benoemd en kunnen eenmaal voor eenzelfde periode
worden herbenoemd. Zowel de voorzitter als de overige leden van de Raad
van Toezicht zijn per 1 januari 2011 herbenoemd voor een tweede termijn.
Deze loopt af op 1 januari 2016. De leden van de Raad van Toezicht
ontvangen, op grond van Artikel 2.6 , 4e lid Mediawet, een door de minister
van OCW vastgestelde vergoeding. In 2014 bedroeg de vergoeding van de

voorzitter van de Raad van Toezicht 25.200 euro. Voor de overige leden is
de vergoeding vastgesteld op 15.000 euro. Ook voor de Raad van Toezicht
geldt dat het overgangsrecht uit Artikel 7.3. WNT van toepassing is.
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Bezoldiging directeuren

Deel I
Jaarverslag 2014
Colofon2
Vooraf	

4

Verslag Raad van Bestuur	

7

Financieel verslag	

25

Risicoparagraaf	

40

Governance	

52

Verslag Raad van Toezicht	

63

Verslag College van Omroepen	

68

Nevenfuncties	

74

a Raad van Bestuur	

74

b Raad van Toezicht	

75

Organogram	

Naam
Functie		
In dienst
			
vanaf
(x 1.000 euro)				
F.J.M. Klein
H.J. Westerhof
C.J. de Bruin
M.C. Schuring

Directeur Televisie		
Directeur Radio		
Directeur D&U		
Directeur Financiën		

01-05-14
17-05-99
15-06-85
01-06-09

Naam
Functie		
Uit dienst
			
vanaf
(x 1.000 euro)				

Jaarrekening	

80

Balans per 31 december 2014	

80
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100%
100%
100%
100%

108,8
133,3
142,7
122,1

Belaste Voorziening
onkostenbeloning
vergoeding
op termijn
0,0
0,0
0,0
0,0

27,5
33,0
33,0
27,9

Bezoldiging gewezen functionarissen

78

Deel II
Jaarrekening 2014

Omvang
Beloning
dienst2014
verband		

Directeur Televisie		
Projectleider EBU		

31-03-14
31-07-14

Omvang
Beloning
dienst2014
verband		
100%
100%

46,2
102,6

Belaste Voorziening
onkostenbeloning
vergoeding
op termijn
0,0
0,0

10,0
22,3

Dhr. R. Bierman was aangesteld als projectmanager EBU Vision 2020. De salariskosten 2013 en 2014 werden op basis van een detacherings-overeenkomst
gedragen door de EBU (European Broadcasting Union). De bezoldiging 2013 was 199,2 duizend euro beloning, 1,3 duizend euro onkostenvergoeding en
35,7 duizend euro beloning op termijn.
Uitkering bij beëindiging dienstverband gewezen functionaris
Naam
Functie		
Uit dienst
			
vanaf
(x 1.000 euro)				
G. Timmer

Directeur Televisie		

31-03-14

Omvang
Beloning
dienst2014
verband		
100%

37,7

Belaste Voorziening
onkostenbeloning
vergoeding
op termijn
0,0

0,0
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14. Directe productiekosten
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(x 1.000 euro) 		

2014

2013

Televisie 		
3.150
Radio 		
9.030
Online		4.110
Rechten		22.002
Beheertaken		14.842
Distributie & Uitzenden 		
14.665
Kijk- en luisteronderzoek		
2.440
Overig		5.583
		75.822

3.321
7.700
2.613
23.499
19.470
17.157
2.284
5.792
81.836

In 2014 zijn de directe productiekosten 6,0 miljoen euro lager uitgevallen
dan in 2013. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het doorschuiven van
activiteiten, als gevolg van projectvertragingen en onvoldoende beschikbare capaciteit binnen de NPO-organisatie. Dit komt in bovenstaande tabel
terug in lagere kosten voor Beheertaken en Distributie & uitzenden met
daarin de productiekosten ten behoeve van het technisch voorbereiden,
gereedmaken en doen uitzenden van radio- en televisieprogramma’s.
De posten Televisie en Radio hebben hoofdzakelijk betrekking op
activiteiten die de NPO-organisatie uitvoert met een omroep of platformoverstijgend belang, zoals de aankoop van buitenlandse producties, de
verkoop van programma’s, marketing van omroepoverstijgend aanbod,
programmapromotie op televisie, organisatie van evenementen en
muzieksamenstelling. De kosten bij Radio zijn met 1,3 miljoen euro
gestegen ten opzichte van 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door
intensivering op het beleidsspeerpunt evenementen en imagocampagnes.

De post Online bestaat uit de directe productiekosten van online
activiteiten die de NPO-organisatie maakt ten behoeve van de
gezamenlijke omroepen. Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit de
productie- en ontwikkelkosten van portals. De productiekosten Online zijn
met 1,5 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2013 als gevolg van de
verbetering van verschillende websites van de NPO.
De post Rechten bestaat uit kosten voor Buma/Stemra, SENA, naburige
rechten MCO en overige rechten.
De kosten Kijk- en luisteronderzoek hebben betrekking op kijk-, luister- en
waarderingsonderzoeken voor televisie, radio en internet ten behoeve van
de platformen televisie en radio en in opdracht van individuele omroepen.
De Overige directe productiekosten bestaan onder andere uit kosten R&D
(0,9 miljoen euro), bijdragen aan stichtingen (totaal 2,7 miljoen euro) en
overige productiekosten (2,0 miljoen euro).
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gestegen. Daarentegen zijn de kosten voor groot onderhoud in 2014 gedaald
in verband met de verbouwing van het Filmcentrum.

15. Overige bedrijfslasten
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(x 1.000 euro) 		

2014

2013

Automatisering 		
4.258
Inhuurkrachten		3.224
Huisvestingkosten 		
1.456
Herhuisvesting LPO		
Uitkering distributiegelden zendgemachtigden		
Advieskosten		
2.105
Contributies en bijdragen		
888
Overige algemene bedrijfslasten		
3.088
		15.019

4.706
2.583
1.485
-7.332
7.332
2.019
869
3.476
15.138

De overige bedrijfslasten liggen in totaal op vergelijkbaar niveau ten opzichte
van voorgaand jaar. De post Automatisering heeft betrekking op applicatiekosten, licenties, internetverkeer en datalijnen, kosten van kantoorautomatisering en de huur en servicekosten voor de Media Gateway
(systeemruimte automatisering/internet).
De kosten voor Inhuurkrachten hebben betrekking op de kosten voor inhuur
externe medewerkers ten behoeve van de opvang van openstaande
vacatures, tijdelijke inzet bij piekbelasting, vervanging bij zwangerschapsverlof
of langdurig ziekte. Doordat in 2014 gewerkt is aan verschillende omvangrijke
incidentele projecten, zijn deze kosten met 0,6 miljoen euro gestegen ten
opzichte van 2013.
De Huisvestingskosten bestaan uit de reguliere onderhoud-, service- en
beveiligingskosten van de NPO-gebouwen en de jaarlijkse dotatie aan de
Voorziening groot onderhoud. De Huisvestingkosten zijn in 2014 nagenoeg
gelijk aan 2013. De huur- en servicekosten voor externe locaties zijn in 2014

De kosten voor Contributies en bijdragen hebben hoofdzakelijk betrekking op
de bijdragen aan het NICAM en de EBU.
De Overige algemene bedrijfslasten bestaan onder meer uit kosten voor
catering, onderhoud en schoonmaak gebouwen, vergaderkosten,
documentatie, telefonie, verzekering, leasekosten, kosten voor interne en
externe communicatie en accountantskosten. Deze kosten zijn per saldo licht
gedaald ten opzichte van 2013.
De accountantskosten (honoraria) zijn als volgt te verdelen:
(x 1.000 euro) 		

2014

2013

Jaarrekening controle		
Overige auditwerkzaamheden		
Overige dienstverlening		
		

106
7
20
133

91
21
80
192

De Overige auditwerkzaamheden van de accountant hebben betrekking op
de afrekening van de repartitie van Media Informatie Services met RTL en
SBS.
De Overige dienstverlening betreft betrekking op btw-advieswerkzaamheden
betreffende het vervallen van de Integratieheffing per 1 januari 2014.
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16. Financiële baten en -lasten
Rentebaten en -lasten
De rentebaten bestaan voornamelijk uit rente op kortlopende deposito’s en
rekening-courant. De rentepercentages variëren tussen 0,4% en 1,6%. De
rentelasten hebben betrekking op het financiële leasecontract. Het
rentepercentage is 6,3%.
Resultaat deelneming
De deelneming in NLziet is in 2014 op nihil gewaardeerd.
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Overige gegevens
Bestemming exploitatiesaldo
In de statuten van de NPO wordt verwezen naar de Mediawet. Hierin staat
opgenomen dat de NPO gelden kan reserveren die bestemd zijn voor de
verzorging van media-aanbod door de landelijke publieke mediainstellingen. De NPO kan tevens gelden die bestemd zijn voor de uitvoering
van zijn taken en werkzaamheden reserveren (Artikel 2.174).
De bestemming van het exploitatiesaldo 2014 ziet er als volgt uit:
(x 1.000 euro) 		

2014

2013

Exploitatiereserve		4.048
Bestemmingsreserve programmering		
-3.667
Bestemmingsreserve nieuwe media		
-108
Bestemmingsreserve frictiekosten		
-150
Reserve voor media-aanbod		
-7.307
		-7.184

5.539
-3.844
-40
-148
-73
1.434

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan die in de
jaarrekening verwerkt en/of in de overige gegevens vermeld dienen te worden.
Hilversum, 8 juni 2015

S. Rijxman
H. Hagoort
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Controleverklaring bij de
jaarrekening
Afgegeven ten behoeve van het Commissariaat voor de Media
Aan het Bestuur van Stichting Nederlandse Publieke Omroep
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting
Nederlandse Publieke Omroep (NPO), te Hilversum gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014, de exploitatierekening over 2014 en het kasstroomoverzicht 2014 met de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de NPO is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming
met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording
landelijke publieke media-instellingen en Ster 2014, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid
van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties.
Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld
in het Controleprotocol landelijke publieke media-instellingen en Ster van
de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke
publieke media- instellingen en Ster 2014.

Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de
jaarrekening op basis van onze controle als bedoeld in Artikel 11, tweede lid
van de Mediaregeling 2008. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol landelijke publieke mediainstellingen en Ster van de Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording landelijke publieke media-instellingen en Ster 2014 en het
controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening . De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door
de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving
van de betreffende wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
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risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de NPO.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte
financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het
bestuur van de NPO gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te
bieden.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge Artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het
bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig
Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in Artikel 2:392 lid 1 onder b tot en
met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het
bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
de jaarrekening zoals vereist in Artikel 2:391 lid 4 BW.
Amstelveen, 8 juni 2015
KPMG Accountants N.V.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nederlandse Publieke
Omroep (NPO) per 31 december 2014 en van het exploitatieresultaat over
2014 in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen en Ster
2014.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten,
lasten en balansmutaties over 2014, in alle van materiaal zijnde aspecten,
voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze
bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het Controleprotocol
landelijke publieke media-instellingen en Ster van de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke mediainstellingen en Ster 2014.

W.A. Nijmeijer RA
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Sociaal jaarverslag 2014

Sociaal jaarverslag
Inleiding
Na een periode van reorganisatie, gedwongen ontslagen en implementatie
van organisatiewijzigingen kenmerkte het jaar 2014 zich vooral door het
begrip Samen. Visie, missie en ambities werden geformuleerd en gedeeld
met alle medewerkers. Het programma Samen.NPO heeft daaraan een
belangrijke bijdrage geleverd. Er vonden nog enkele kleine aanpassingen
plaats in de organisatie, zoals bij de Service Unit, en verder ging veel aandacht uit naar de centralisatie van de marketing-, communicatie- en
onderzoeksafdelingen.

Ook de voorbereidingen op de herhuisvesting vroegen veel inzet van
medewerkers op het terrein van Facilitaire Zaken, ICT, Financiën en
Personeel & Organisatie.
Voor het eerst sinds een aantal jaren is het aantal medewerkers weer
gestegen. Deels wordt dit veroorzaakt door de tijdelijke aanstelling van
projectmedewerkers op het terrein van onder meer Huisvesting en ICT.
Daarnaast kwamen enkele collega’s van Ericsson Techniek en uitzenden bij
ons in dienst en werden de werkzaamheden op het terrein van Online en
Marketing, Inkoop & Aanbesteding uitgebreid. De toename van projectwerkzaamheden is ook zichtbaar in de stijging van inhuur van freelancers
en externe adviseurs. De uitstroom halveerde t.o.v. 2013.
Een aantal cijfers uit het verslagjaar stemt tot tevredenheid. Zo is het
ziekteverzuimpercentage in het verslagjaar opnieuw fors gedaald tot 2.6%.
De reeds in het vorige jaar ingezette intensieve aanpak van het verzuim
werpt zichtbaar zijn vruchten af. Ook positief is het rapportcijfer 7.6 dat uit
het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers naar voren kwam en dat
boven het landelijk gemiddelde ligt.
Opvallend is dat opnieuw aan het einde van het verslagjaar een grote
groep medewerkers zich meldde om deel te nemen aan het Fietsplan. Net
als in het vorige jaar ontstond door berichten in de media de indruk dat het
Fietsplan in 2015 zou gaan vervallen. Dit is niet het geval, omdat de regeling
binnen de Werkkostenregeling kon worden opgenomen.
Sommige cijfers vragen om een nadere bestudering en actie. Zo is de
gemiddelde leeftijd opnieuw, weliswaar fractioneel, gestegen. Een
vergrijzende populatie vraagt om strategische personeelsplanning en
aandacht voor arbeidsomstandigheden nu de deelname aan het arbeidsproces voor iedereen langer doorloopt dan voorheen.
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Centralisatie Marketing en Communicatie
Eén van de ambities van de NPO is het vergroten van de binding met het
publiek door enerzijds in gesprek te gaan met het publiek en anderzijds het
NPO-merk verder te bouwen en te laden.
Deze intensieve wijze van communiceren met het publiek binnen de kaders
van het NPO-merk gaat verder dan marketing van kanalen of woordvoering.
Daarom is ervoor gekozen een platform- en afdelingsoverstijgende
marketing en communicatieafdeling in te richten binnen onze organisatie.
In het najaar van 2013 is een kwartiermaker gestart met de inrichting van de
nieuwe centrale afdeling. In 2014 werd besloten om, naast de marketingafdelingen van de directies Radio en Televisie, ook de twee stafafdelingen
Corporate Communicatie en Publieksonderzoek toe te voegen aan deze
nieuwe afdeling. In het najaar van 2014 heeft de Raad van Bestuur, na
advisering door de Ondernemingsraad, de inrichting en werkwijze van de
stafafdeling Publiek en Marketing vastgesteld. De afdeling, bestaande uit
ongeveer 45 personen, gaat per 1 januari 2015 van start en kent vier
afdelingen: Merk- en Marketingstrategie, Publieks-onderzoek, Communicatie
& Woordvoering en Digital Media Management.
Service Unit
Vanaf december 2012 is binnen de Service Unit gewerkt aan de gewenste
positionering en herinrichting van de verschillende bedrijfsonderdelen
binnen deze Unit. In het voorjaar van 2014 heeft de Raad van Bestuur een
besluit genomen over de herinrichting van de Service Unit. Daarbij is zowel
sprake van vervallen taken en functies, als van nieuwe rollen en functies.
Binnen het project Optimum is vastgesteld dat het vergroten van de

vindbaarheid van de programma’s kan worden bereikt door de kwaliteit van
de metadatering te verbeteren en de gehele (uitzend)keten te optimaliseren.
Dit leidde tot het besluit om de bestaande afdelingen Rechten- en
Zendtijdverantwoording en Programmagegevens per 1 januari 2015 op te
heffen en de overblijvende werkzaamheden met betrekking tot metadata te
concentreren in een per 1 januari 2015 nieuw te vormen afdeling Programmadata binnen de Service Unit en daarmee voor de omroepen een éénloketfunctie te creëren t.a.v. programmadata. De werkzaamheden met
betrekking tot metadata van de afdeling TT 888 (productiebureau) werden
eveneens ondergebracht in deze nieuwe afdeling.
De oude functies binnen de afdelingen Rechten– en Zendtijdverantwoording en Programmagegevens zijn vervallen. Door middel van een
herplaatsingsprocedure is het grootste deel van de betrokkenen herplaatst
in de nieuwe afdeling Programmadata. Drie medewerkers konden niet
worden herplaatst.
De afdeling Post/Repro bleek te kampen met een dalende omzet, mede als
gevolg van het opheffen van het Informatiecentrum en de nieuwsbrief
Spreekbuis, en het terugdringen van de mate van printen binnen de
organisatie. De Raad van Besluit besloot op grond hiervan de afdeling
Repro binnen Facilitaire Zaken op te heffen, waarmee voor een tweetal
medewerkers de functie verviel.
Huisvesting
De stuurgroep Huisvesting die zich bezighoudt met de herhuisvesting van
de NPO-organisatie in het eigen gebouw, kent drie projectgroepen: Bricks,
Bytes en Behaviour. Oftewel de verbouwing en inrichting, de benodigde
ICT-aanpassingen en hulpmiddelen en het Nieuwe Werken met onder
meer flexwerkplekken.
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In nauwe samenwerking hebben de projectgroepen de in 2015 geplande
herhuisvesting voorbereid. Vanuit de werkstroom Behaviour zijn aspecten
van de nieuwe wijze van werken in kaart gebracht en vertaald in inrichtingseisen. Afspraken zijn gemaakt over het verstrekken van devices, over het
gebruik van flexibele werkplekken, over het gebruik van vergaderruimtes,
over het plaats- en tijdsonafhankelijk werken, over ondersteuning vanuit ICT,
zoals follow-me-printing, werken met VDI en het telefoneren met het
systeem Lync.
Medewerkers konden in een proefsetting kennis maken met deze nieuwe
technieken. Daarnaast worden medewerkers ondersteund bij de
individuele voorbereiding op de verhuizing met richtlijnen voor archivering
en getraind in het gebruik van de nieuwe ICT-hulpmiddelen en het werken
in een flexibele setting.
ProfIT
Als gevolg van de bezuinigingen is de NPO ICT-afdeling gekrompen in
aantal fte’s en zijn vernieuwingen in systemen uitgesteld. Daardoor was
binnen de afdeling ICT een te hoge werkdruk ontstaan. Er was gebrek aan
capaciteit en middelen om aan alle vragen vanuit de organisatie te kunnen
voldoen.
Bovendien is, in het kader van de herhuisvesting, aangegeven dat binnen
de NPO zoveel mogelijk digitaal zal moeten worden gewerkt, waar mogelijk
zelfs paperless. Ook de keuze voor een kantooromgeving waarbij plaats- en
tijdsonafhankelijk kan worden gewerkt, vraagt een verhoogde inzet van de
afdeling ICT. Daarnaast bleek uit een applicatiescan dat het applicatielandschap binnen onze organisatie organisch was gegroeid en dat er
behoefte is aan meer beheer en sturing.
In 2014 is ook een inspectie uitgevoerd op de naleving van de archiefwet
binnen de NPO.

Naar aanleiding daarvan, en de eisen voor het nieuwe werken en digitaal
archiveren, wordt nieuw Informatiebeleid ontwikkeld binnen de NPO.
Medio 2014 is daarom, onder leiding van het externe adviesbureau Quint,
gestart met het project ProfIT, gericht op het formuleren van een nieuwe
visie op IT binnen de organisatie, het opstellen van Informatiebeleid en het
herinrichten van de afdeling ICT.
Functiehuis
Er is volop gewerkt aan een functiehuis waarin alle werkzaamheden van de
organisatie op een adequate wijze (inhoud, niveau) zijn beschreven, waarbij
sprake is van een grote reductie (middels actualiseren, ordenen en opschonen) van het huidige aantal functies, transparantie op het gebied van
loopbaanmogelijkheden, verhoogde flexibiliteit in inzet en acceptatie bij
het management.
De functies zijn uniform beschreven en kunnen worden gebruikt bij de
HR-cyclus. De profielen zijn ook zodanig opgesteld dat zij op een correcte
manier kunnen worden gewaardeerd. Afronding van het functiehuis is
voorzien in 2015.
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Cultuur
In 2014 werden, mede op basis van de snelle veranderingen in medialandschap en omroepbestel, de missie, visie en strategie van de NPO
opnieuw vastgesteld en vertaald in een vijftal ambities: Inhoudelijk leidend
en herkenbaar – Met iedereen en voor mij – NPO, een sterk merk – Regie
op distributie – Professioneel mediabedrijf. Met name de laatste ambitie
raakt de NPO-organisatie. In dit kader werd in het voorjaar van 2014
gestart met het project Samen.NPO, 1 verhaal, 5 ambities. In dit project
wordt met name de interne communicatie gestructureerd en interactief
ingevuld door een zeswekelijkse cyclus waarin de medewerkers van de
NPO worden geïnformeerd over een thema dat op dat moment actueel is.
Middelen die daarbij worden toegepast zijn medewerkersbijeenkomsten,
ontmoetingen tussen medewerkers en Raad van Bestuur, uitwisselingen
tussen afdelingen, een E-zine (digitale nieuwsbrief), filmpjes en posters.
In 2014 kwamen de volgende thema’s aan de orde: Samen, het merk NPO,
Herhuisvesting en Toekomst NPO.
Opleidingen/ontwikkeling
De NPO vindt opleiding, training en coaching belangrijk. Enerzijds om de
ontwikkeling van medewerkers op het gebied van kennis, capaciteiten,
gedrag en houding af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie,
anderzijds om de medewerkers in staat te stellen nieuwe uitdagingen aan
te pakken en aan te kunnen. Iedere afdeling heeft een eigen opleidingsbudget om de medewerkers hierbij te kunnen faciliteren.
In 2014 zijn vele opleidingen en coaching trajecten gevolgd. In totaal
werd 235.244 euro besteed aan individuele en teamopleidingen. Uit deze
significante stijging t.o.v. 2013 (184.341 euro) is op te maken dat medewerkers en leidinggevenden gehoor geven aan de wens van de Raad van

Bestuur om te zorgen voor permanente educatie. Zo kunnen medewerkers
beter omgaan met de uitdagingen waar de NPO zich in deze turbulente
tijden voor gesteld ziet.
Loopbaantrajecten
In 2014 zijn 17 medewerkers gestart met een loopbaantraject naar keuze,
conform cao-afspraken. Iedere medewerker heeft eenmaal in de vijf jaar
recht op een dergelijk traject waarbij de medewerker de gelegenheid krijgt
zich te oriënteren op zijn toekomst, binnen of buiten de organisatie. Hierbij
wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van de faciliteiten van het
WerkStation, het digitale employabilitycentrum voor de Nederlandse
Publieke Omroep.
Diversiteit
Binnen de NPO wordt, zowel in de programmering als in het personeelsbestand, gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de
Nederlandse beroepsbevolking. De NPO wil een organisatie zijn waar
iedereen zich welkom voelt. Vooralsnog richt de NPO zich op etnische
diversiteit en gender (sekse). In het laatste geval gaat het om vrouwen op
hogere management- en sleutelposities (inschaling vanaf schaal K). De
NPO streeft naar een 50/50 verdeling in top en subtop en tegelijkertijd
naar een evenwichtige m/v-verdeling over alle salarisklassen. Uit
monitoring door de organisatie Talent naar de Top in 2014 blijkt dat de
NPO-organisatie op koers ligt. Op topniveau bedraagt het percentage
vrouwelijke medewerkers 40% en op subtopniveau, dat kan worden gezien
als kweekvijver voor de top, ligt dit percentage zelfs op 60%. De evenwichtige verdeling over salarisklassen is nog niet bereikt: de helft van de
mannelijke medewerkers is geplaatst in schaal G of hoger tegenover een
derde van de vrouwelijke collega’s. Intensivering van het beleid is dus
gewenst; enerzijds teneinde de bestaande percentages te consolideren of
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uit te breiden en anderzijds om een verbetering van klasseverdeling te
bereiken. Ten aanzien van het vergroten van de instroom van gehandicapte
medewerkers heeft in 2014 is een verkenning plaatsgevonden rondom de
nieuwe Participatiewet. In 2015 zal dit verder worden uitgewerkt.

Arbeidsvoorwaarden
Cao
Begin 2014 vonden er diverse oriënterende gesprekken plaats met de
werknemersorganisaties over de totstandkoming van het Sectorplan
Publieke Omroep (in het kader van een toegekende subsidie door het
ministerie van Sociale Zaken) en een verkenning in het kader van
toekomstige arbeidsvoorwaarden, mede in het licht van de nieuwe Wet
Werk & Zekerheid.
In vervolg op deze gesprekken gingen na de zomer van 2014 de onderhandelingen over een nieuwe cao van start. Helaas hebben deze gesprekken
niet geresulteerd in de totstandkoming van een nieuwe cao in aansluiting op
laatste cao waarvan de looptijd op 31 december 2014 verstreek. Deze cao is
inmiddels met inachtneming van toepasselijke bepalingen uit de Wet op de
cao van rechtswege verlengd tot en met 31 december 2015.
Sociaal Plan
De looptijd van het Sociaal Plan Landelijke Publieke Omroepen eindigde
eveneens op 31 december 2014. Tijdens de in december gevoerde
onderhandelingen hebben werkgevers aangegeven te streven naar een
gemoderniseerde cao, aangepast aan de Wet Werk & Zekerheid en met een
sociale regeling ter vervanging van het Sociaal Plan, dat door opname in de
cao ook van toepassing zal zijn op de Regionale Omroepen.
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Werkkostenregeling
Eind 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten tot invoering van de
Werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015. Veel onderwerpen uit de
huidige Bedrijfsregelingen NPO passen binnen de WKR en worden
gehandhaafd. Aan de bestaande regelingen is de verstrekking van het
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abonnement op NLziet toegevoegd; deze verstrekking is voor elke
medewerker beschikbaar en in 2014 maakten 100 medewerkers hiervan
gebruik. Waar nodig worden aanpassingen gedaan, zoals het Fietsplan
(aanschaf een keer per vijf i.p.v. drie jaar). De overige bedrijfsregelingen en
vergoedingen worden materieel gehandhaafd. De Werkkostenregeling zal in
2015 periodiek worden gemonitord op de ontwikkelingen.

Arbeidsomstandigheden
Arbocatalogus Publieke Omroep
Ter verspreiding van kennis en instrumenten voor veilig en gezond werken
binnen de branche heeft de NPO de Arbocatalogus Publieke Omroep op de
website www.omroep.dearbocatalogus.nl geplaatst. De omroepbrede
werkgroep die de Arbocatalogus beheert en coördineert, beoogt hiermee
een praktische methode voor het beoordelen van werk gerelateerde
veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen voor producties op locatie te
presenteren. Daartoe is in 2014 door een student Hogere Veiligheidskunde
onderzoek gedaan, in het kader van haar afstuderen. Met de daaruit
voortgekomen aanbevelingen gaat de werkgroep aan de slag.
Arbodienst
De NPO maakte ook in het verslagjaar gebruik van de diensten van de
Arbo Unie; met name van de bedrijfsarts voor verzuimbegeleiding en de
arbeidsdeskundige voor o.a. werkplekonderzoeken. De focus bij de
verzuimbegeleiding ligt op de inzetbaarheid van de medewerkers.
De NPO heeft de volledige regie over het verzuimproces, het zogenaamde
Eigen Regie-model. Daarbij zijn leidinggevenden verantwoordelijk voor
de verzuimbegeleiding en de organisatie heeft zelf regie over de
randvoorwaardelijke zaken die in het verzuimproces aan bod komen. De
bedrijfsarts heeft de rol van adviseur van zowel leidinggevende als
medewerker; de bedrijfsarts is dus geen beslisser in het verzuimproces.
De gekozen aanpak heeft een positief effect op de verzuimcijfers; het
NPO- verzuimpercentage daalde in 2014 gestaag naar 2,6%.
De bedrijfsarts houdt twee keer per maand spreekuur in huis. In het
maandelijkse Sociaal Medisch Overleg bespreken manager, bedrijfsarts en
P&O-adviseur de mogelijkheden van inzetbaarheid van de (verzuimende)
medewerker.
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De Arbo Unie heeft op verzoek van de NPO in 2014 alle medewerkers de
mogelijkheid geboden mee te doen aan een Preventief Medisch Onderzoek
(PMO).
Hierbij konden medewerkers inzicht krijgen in gezondheidseffecten, risico’s
en knelpunten in welzijn en arbeidsomstandigheden. Het onderzoek
bestond uit de modules RSI Quickscan (een vragenlijst naar lichamelijke
klachten bij beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting met vragen
over gezondheid en leefgewoonten en specifiek onderzoek naar
lichamelijke klachten ten gevolge van fysieke belasting voor medewerkers
van Facilitaire Zaken en naar medische afwijkingen die onverenigbaar zijn
met nachtwerk en onregelmatige werktijden, voor medewerkers Eindregie.
Tenslotte vond ook een ogentest (visus) plaats voor alle medewerkers van
45 jaar of ouder.
Deelnemers en organisatie ontvingen begin 2015 een terugkoppeling van
de resultaten.
ERD Ziektewet
De NPO is sinds 1 januari 2014 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dit
houdt in dat de NPO het risico draagt voor mogelijke arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers; een risico dat eerst bij het UWV was
ondergebracht. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de
re-integratie komen voor rekening van de NPO. Het betreft dan langdurig
zieke werknemers, maar ook ex-werknemers die een WGA-uitkering
ontvingen toen ze bij de NPO in dienst waren. Eigen risico dragen betekent
dat minder aan arbeidsongeschiktheidspremies wordt betaald. De
organisatie Robidus is voor de NPO de uitvoeringsinstantie voor de ERD.
Medewerkers-tevredenheidsonderzoek
In januari 2014 is onder de medewerkers van de NPO het driejaarlijkse
Medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. De laatste maal

vond dit onderzoek plaats in 2010. Omdat in 2013 reeds een zogenaamde
nulmeting in het kader van het cultuurprogramma had plaatsgevonden,
werd besloten het MTO deze maal door te schuiven naar begin 2014.
In totaal heeft 60% van de medewerkers de vragenlijst ingevuld (dat is 6%
lager dan in 2010). De algehele tevredenheid komt uit op het rapportcijfer
7.6, dat ligt iets boven het landelijk gemiddelde (7.5) en is praktisch gelijk
aan het cijfer van 2010.
Op de deelonderwerpen valt op dat onderwerpen rond mentale en
lichamelijke belasting, tezamen met sociale ondersteuning en beloning,
beter scoren en dat de andere onderwerpen lager worden gewaardeerd
dan in 2010. In een aantal gevallen leiden deze verschillen tot noodzakelijke
activiteiten of interventies die zijn opgenomen in het Plan van Aanpak dat
in het voorjaar van het verslagjaar met de Ondernemingsraad is overeengekomen.
Klachtenregelingen
De klachtenregelingen, Interne klachtenregeling NPO (inzake arbeidsvoorwaarden) en de klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen, zijn
voor medewerkers van de NPO beschikbaar via intranet. De Raad van
Bestuur heeft in 2014 voor de Klachtencommissie Ongewenste
Omgangsvormen een plaatsvervangend voorzitter benoemd. Alle
betrokkenen zijn in 2014 getraind voor hun rol.
Vertrouwenspersonen
Conform de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen zijn binnen de
NPO twee Vertrouwenspersonen werkzaam, een man en een vrouw. In
2014 hebben de vertrouwenspersonen met meerdere personen één of
meer gesprekken gevoerd. Het betroffen o.m. meldingen van pesten,

Jaarverslag NPO 2014 

133

Deel I
Jaarverslag 2014
Colofon2
Vooraf	

4

Verslag Raad van Bestuur	

7

Financieel verslag	

25

Risicoparagraaf	

40

Governance	

52

Verslag Raad van Toezicht	

63

Verslag College van Omroepen	

68

Nevenfuncties	

74

a Raad van Bestuur	

74

b Raad van Toezicht	

75

Organogram	

78

Deel II
Jaarrekening 2014
Jaarrekening	

80

Balans per 31 december 2014	

80

Exploitatierekening 2014	

81

Kasstroomoverzicht 2014	

82

Toelichting behorende tot
de jaarrekening 2014	

84

Toelichting op de balans	

93

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

108

Toelichting op de exploitatierekening

111

Overige gegevens

121

Controleverklaring123

Deel III
Sociaal jaarverslag 2014
Sociaal jaarverslag	

126

Bijlage Sociaal jaarverslag

136

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

negeren of arbeidsconflicten. Het aanhoren en doornemen van het
probleem bleek vaak voldoende te zijn; in andere gevallen was het
verwijzen naar of doornemen van de aanwezige uitvoeringsregelingen
voldoende. Soms verwezen de vertrouwenspersonen door naar de
betreffende personeelsadviseur en/of de bedrijfsarts en werd gezamenlijk
een oplossing gezocht. In 2014 is geen kwestie doorverwezen naar de
klachtencommissie.
Asbestinventarisatie
In de aanloop naar de verbouwing van ons gebouw heeft in 2014 een
asbestinventarisatie plaatsgevonden. In veel gebouwen die vóór 1995 zijn
gebouwd zit asbest omdat dit indertijd een veel gebruikt bouwmateriaal
was. Ook in ons pand bleek nog asbest aanwezig te zijn.
In december werden Ondernemingsraad en medewerkers geïnformeerd
over de gevolgen en aanpak. Allereerst kon worden gemeld dat uit een
onderzoek door een onafhankelijke arbeidshygiënist bleek dat in de
afgelopen periode geen sprake is geweest van blootstelling in het NPOpand van personen aan asbest.
Alle aangetroffen asbest kon worden gecategoriseerd als niet-risicovol,
maar er is toch besloten het merendeel van de aangetroffen asbest te
verwijderen. Voor het resterende deel is een beheersplan opgesteld. Bij al
deze activiteiten is voor ons de veiligheid van onze medewerkers de eerste
prioriteit. De verwijdering van het asbest is begin 2015 door een daartoe
gecertificeerd bedrijf uitgevoerd conform de geldende voorschriften.
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Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van de NPO telt negen zetels waarvan in 2014 er
maximaal zes en minimaal drie waren ingevuld. De Ondernemingsraad
telde in 2014 ook vier parttime-leden, zitting hebbend in de commissies
(voor Personeelsbeleid (HR), Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu en
voor Communicatie).
In 2014 heeft achtmaal overleg plaatsgevonden tussen Raad van Bestuur
en Ondernemingsraad. Voor de bespreking van algemene zaken vond
zogenoemd Artikel 24-overleg plaats in aanwezigheid van een lid van de
Raad van Toezicht.

Buiten de formele overlegstructuur heeft de OR in het verslagjaar ook
activiteiten ontplooid en bijdragen geleverd in het kader van de
Herhuisvesting, het Medewerkers-tevredenheidsonderzoek, de evaluatie
van de Reorganisatie, de Klankbordgroep ProfIT en gesprekken met het
ministerie van OCW en de Werknemersorganisaties (vanuit de Centrale
Ondernemingsraad).
De Ondernemingsraad heeft aan de Raad van Bestuur advies uitgebracht
over de volgende voorgenomen besluiten: Centralisering Marketing en
Communicatie (preadvies en definitief advies), Herinrichting Service Unit
en Plan van Aanpak Medewerkers-tevredenheidsonderzoek. Mondeling
adviseerde de OR over de Verstrekking Devices en over de Werkkostenregeling. Daarnaast bracht de OR ongevraagd advies uit ten aanzien van de
Herhuisvesting. Bij de aanpak van in het pand aanwezige asbest is de OR in
een later stadium volledig geïnformeerd.
De OR heeft aan de Raad van Bestuur instemming verleend op de
aanvragen over Collectieve vrije dagen en de Klachtenregeling ongewenste
omgangsvormen.
De Ondernemingsraad volgde collectief een aantal trainingen op het
gebied van teambuilding en visievorming. Daarnaast volgden individuele
leden o.a. cursussen op het terrein van Wet Werk & Zekerheid, WOR en
Werkkostenregeling.
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Centrale Ondernemingsraad
De Raad van Bestuur voerde, tezamen met de voorzitter van het College
van Omroepen (CvO), in het verslagjaar achtmaal overleg met de Centrale
Ondernemingsraad over diverse omroepbrede onderwerpen, zoals rapport
Toekomstverkenning van de Raad voor Cultuur, strategiedagen NPO,

Jaarverslag NPO 2014 

135

Deel I
Jaarverslag 2014
Colofon2
Vooraf	

4

Verslag Raad van Bestuur	

7

Financieel verslag	

25

Risicoparagraaf	

40

Governance	

52

Verslag Raad van Toezicht	

63

Verslag College van Omroepen	

68

Nevenfuncties	

74

a Raad van Bestuur	

74

b Raad van Toezicht	

75

Organogram	

78

Deel II
Jaarrekening 2014
Jaarrekening	

80

Balans per 31 december 2014	

80

Exploitatierekening 2014	

81

Kasstroomoverzicht 2014	

82

Toelichting behorende tot
de jaarrekening 2014	

84

Toelichting op de balans	

93

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

108

Toelichting op de exploitatierekening

111

Overige gegevens

121

Controleverklaring123

Deel III
Sociaal jaarverslag 2014
Sociaal jaarverslag	

126

Bijlage Sociaal jaarverslag

136

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

integratie regio, hoorzitting Tweede Kamercommissie, de najaarsbrief van
de staatssecretaris, huisvesting radiostudio’s en het debat rond de
mediabegroting. Daarnaast werd de voortgang besproken rond de
onderwerpen cao-onderhandelingen, sociaal plan, Arbocatalogus,
sectorplan duurzame inzetbaarheid en de benoeming van een nieuwe
directeur Televisie bij de NPO.
Vanaf 1 januari 2014 is de samenstelling van de COR aangepast aan de
gevolgen van de omroepfusies en werd het aantal leden daardoor verlaagd.
De COR startte het nieuwe jaar ook met een nieuwe ambtelijk secretaris. In
het verslagjaar werd het COR-convenant aangepast. Belangrijkste
wijziging is dat een looptijd voor onbepaalde tijd is aangegaan met heldere
criteria voor opzegging.
Begin 2014 adviseerde de COR de Raad van Bestuur om het advies van de
Raad voor Cultuur niet versneld in te voeren. In het najaar zond de COR een
brief aan de Raad van Bestuur NPO waarin zij kanttekeningen plaatst bij
het voornemen om Radio 1 en Radio 4 te huisvesten in het NPO-gebouw.
De Raad van Bestuur, CvO en COR blijven over dit onderwerp in gesprek.
Gedurende het verslagjaar sprak de COR ook driemaal met Raad van
Bestuur-lid Shula Rijxman over actuele omroeponderwerpen. Ook in 2014
waren de leden van de COR weer actief op het terrein van de Haagse
politiek en spraken zij enkele malen met de ambtelijke top van het
ministerie van OCW. Aan het eind van het jaar liet de COR zich door de
directeur van het Pensioenfonds PNO Media bijpraten over de stand van
zaken en ontwikkelingen.
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Begrote formatie in fte’s

2014

2013

2012

2011

2010

Aantal fte’s

324,7

325,7

315,1

395,7

394,1

Werkelijke bezetting

2014

2013

2012

2011

2010

Aantal fte’s
Aantal medewerkers
Detacheringen
Freelancers
Uitzendkrachten

335,3
364
7
87
35

312,6
339
5
44
53

314,9
344
5
54
53
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379
8
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52

378,6
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Kern/flex posities in clusters 2014

84

Toelichting op de balans	

93

Cluster proces					
Aantal FTE Kernposities
280,2
274,4
282,3
309,1
335,3
Aantal FTE Flexposities
22,9
16,1
12,7
21,3
22,9
Cluster project					
Aantal FTE Kernposities
0,0
1,8
1,0
2,0
2,0
Aantal FTE Flexposities
32,2
20,4
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18,4
Totaal
335,3
312,6
314,9
344,4
378,6

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

108

Toelichting op de exploitatierekening

111

Overige gegevens

121

Controleverklaring123

Deel III
Sociaal jaarverslag 2014
Sociaal jaarverslag	

126

Bijlage Sociaal jaarverslag

136

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

137

Deel I
Jaarverslag 2014
Colofon2
Vooraf	

4

Verslag Raad van Bestuur	

7

Financieel verslag	

25

Risicoparagraaf	

40

Governance	

52

Verslag Raad van Toezicht	

63

Verslag College van Omroepen	

68

Nevenfuncties	

74

a Raad van Bestuur	

74

b Raad van Toezicht	

75

Organogram	

78

Deel II
Jaarrekening 2014

<=25 jaar
26-30 jaar
31-35 jaar
36-40 jaar
41-45 jaar
46-50 jaar
51-55 jaar
56-60 jaar
60 jaar >
Totaal

2
12
26
31
33
28
26
20
2
180

3
13
26
17
40
23
33
21
8
184

5
25
52
48
73
51
59
41
10
364

0
12
31
30
26
28
23
18
2
170

0
10
22
21
41
25
26
20
4
169

0
22
53
51
67
53
49
38
6
339

0
16
28
29
26
32
25
17
5
178

1
10
22
25
29
34
25
17
3
166

1
26
50
54
55
66
50
34
8
344

4
19
34
28
29
30
24
18
6
192

3
15
20
29
30
40
31
16
3
187

7
34
54
57
59
70
55
34
9
379

10
23
33
32
33
29
25
17
4
206

7
23
23
29
36
36
30
21
1
206

17
46
56
61
69
65
55
38
5
412

De gemiddelde leeftijd bij de NPO in 2014 is 44,26 (in 2013 44,06 jaar)
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Verdeling stagiaires
opleidingsniveau
WO
HBO
MBO
Totaal

2014

2013

2012

2011

2010

10
27
6
43

8
17
4
29

4
20
3
27

2
15
3
20

9
14
3
26

Verdeling stagiaires
man/vrouw
Mannen
Vrouwen
Totaal

2014

2013

2012

2011

2010

13
30
43

8
21
29

12
15
27

8
12
20

11
15
26
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Loonsom (in miljoen euro)

2014

2013

2012

2011

2010

Totale loonsom (excl. soc. lasten) 19,5
(inclusief ontslagvergoedingen)

15,5

18,5

19,8

19,9

Verdeling man/vrouw
naar salarisklasse 			
2014			
2013			
2012			
2011			
2010
Schaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Geen
klasse A-D
klasse E-F
klasse G-H
klasse J-M
Totaal

4
2
41
89
44
180

1
2
66
79
36
184

5
4
107
168
80
364

5
2
41
81
41
170

1
1
63
71
33
169

6
3
104
152
74
339

6
2
40
84
46
178

1
2
61
70
32
166

7
4
101
154
78
344

9
2
44
92
45
192

0
2
81
76
28
187

9
4
125
168
73
379

9
2
50
100
45
206

0
2
93
79
32
206

9
4
143
179
77
412

200
geen
klasse A-D
klasse E-F
klasse G-H
klasse J-M
150

Aantal medewerkers
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man
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2014
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man
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2013

totaal

man
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2012

totaal

man

vrouw
2011
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2010
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Gemiddelde leeftijd
per salarisklasse 			
2014			
2013			
2012			
2011			
2010
Schaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Geen
A-D
E-F
G-H
J-M
Totaal
Eindschaligen per
salarisklasse
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
Totaal

53,8
39,5
40,9
42,5
47,6
43,6

55,0 54,4
37,0 38,3
45,0 43,0
43,9 43,2
46,3 47,0
44,7 44,2

54,0
39,0
41,4
42,1
46,7
43,4

54,0
50,0
45,7
43,4
45,5
44,8

54,0
44,5
43,6
42,8
46,1
44,1

54,5
54,0
40,1
42,4
46,9
43,6

53,0
36,5
45,6
42,8
45,6
44,3

53,8
45,3
42,8
42,6
46,3
43,9

53,9
53,0
39,1
40,7
47,1
42,6

0,0
47,5
44,8
42,4
45,9
44,0

27,0
50,3
42,0
41,6
46,5
43,3

53,0
52,0
37,9
39,6
47,1
41,5

0,0
46,5
43,1
41,3
44,6
42,7

26,5
49,3
40,5
40,5
45,9
42,1

2014

2013

2012

2011

2010

0
0
0
1
2
12
6
8
6
0
1
0
36

0
0
0
0
3
12
7
3
3
0
2
0
30

0
0
0
1
0
13
8
3
1
0
2
0
28

0
0
0
1
4
13
10
3
4
1
2
0
38

0
0
0
1
3
10
8
2
3
0
0
0
27
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2014

2013

2012

2011

2010

1,4%
2,9%
76,0%
12,6%
1,4%
0,0%
5,8%

0,6%
1,8%
79,2%
13,1%
1,8%
0,0%
3,6%

0,3%
0,6%
72,7%
17,2%
2,7%
0,0%
6,5%

0,5%
1,9%
71,8%
18,8%
1,9%
0,0%
5,1%

0,5%
3,8%
65,3%
18,8%
2,8%
0,0%
9,0%

2014

2013

2012

2011

2010

45
0
0

34
1
0

14
0
1

28
0
1

27
0
0
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180
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Instroom per
salarisklasse
Geen
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
Totaal
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2013

2012

2011

2010

1
0
2
0
0
1
12
12
7
8
1
0
0
44

1
0
0
0
0
0
12
7
4
3
1
1
0
29

1
0
1
0
0
1
9
2
5
4
0
2
1
26

0
0
0
0
0
0
0
5
3
2
0
0
0
10

0
0
0
0
0
3
13
13
7
3
0
0
0
39

Instroompercentage
%
Uitstroompercentage
%

2014

2013

2012

2011

2010

12,0

8,6

7,6

2,5

9,5

2014

2013

2012

2011

2010

4,6

10,0

17,4

11,1

8,0

15
10
5
0
2014
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2014

20
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2013
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2012

2011

2010
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Motivatie einde
dienstverband

2014

2013

2012

2011

2010

3
5
8
0
0
0
1
17

12
1
8
12
0
0
1
34

10
9
8
30
1
2
0
60

19
9
11
0
0
1
2
42

13
16
4
0
0
0
0
33

Eigen verzoek
Einde tijdelijk contract
Overig
Reorganisatie
Dwingende redenen
(Tijdelijk) ouderdomspensioen
Overlijden
Totaal

Interne mobiliteit

2014

2013

2012

2011

2010

4
3

5
5

3
11

3
2

14
4

Binnen dezelfde klasse
Naar andere klasse

Verdeling voltijd/deeltijd 			
2014			
2013			
2012			
2011			
2010
Klassen
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Voltijd
Deeltijd
Totaal

Aantal medewerkers
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300
250
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31
180

93
91
184
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122
364

143
27
170

vrouw
2013

totaal

83
86
169

226
113
339

147
31
178

77
89
166

224
120
344
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31
192

83
104
187
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135
379

173
33
206

99
107
206

Voltijd
Deeltijd

200
150
100
50
0

man

vrouw
2014

totaal

man

man

vrouw
2012

totaal

man

vrouw
2011

totaal

man

vrouw
2010

totaal
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140
412
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Verlof
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2014

2013

2012

2011

2010

8
0
10

4
2
4

3
4
3

11
0
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4
2
7

Percentage ziekteverzuim* 2014

2013

2012

2011

2010

Kort (1-6 dgn)
Middel (7-41 dgn)
Lang (>42 dgn)
Totaal

0,8%
0,7%
2,0%
3,4%
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Ouderschapsverlof
Onbetaald verlof
Zwangerschapsverlof
Ziekteverzuim

0,7%
0,5%
1,5%
2,6%

*Dit percentage is exclusief zwangerschapverlof en exclusief WAO.
5

4
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