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Leeswijzer Jaarverslag

Jaarverslag
2012

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

Nederlandse Publieke Omroep: Het geheel van
landelijke publieke omroepen inclusief het bestuursorgaan NPO in Nederland, in bepaalde gevallen ook
landelijke publieke omroep genoemd.
Omroepen: alle landelijke publieke omroepen,
de omroepverenigingen en de zogenaamde
2.42-omroepen. Wanneer er respectievelijk lokale,
regionale of commerciële omroepen bedoeld
worden zal dat expliciet vermeld worden.
NPO: het bestuursorgaan van de Nederlandse
Publieke Omroep (landelijke publieke omroep).
LPO: In hoofdstuk 3 Financiën en hoofdstuk 9 Jaarrekening wordt voor landelijke publieke omroepen,
de omroepverenigingen en de zogenaamde
2.42-omroepen (Omroepen) ook wel de afkorting
LPO gebruikt (Landelijke Publieke Omroep). Hoofdzakelijk ter verduidelijking van het onderscheid
tussen LPO-budget en NPO-budget.
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De NPO 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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Vooraf
Missie Nederlandse Publieke Omroep
“De publieke omroep is van en voor iedereen. De publieke omroep bindt
de Nederlandse samenleving met programma’s die informeren, inspireren
en amuseren.”
Om aan deze missie te voldoen wil de Nederlandse Publieke Omroep zoveel
mogelijk groepen in de Nederlandse samenleving van een pluriform, kwalitatief hoogstaand programma-aanbod voorzien. De samenstelling van deze
programma’s staat los van zowel commerciële als politieke invloeden. De
Nederlandse Publieke Omroep accentueert binnen zijn aanbod een aantal
thema’s waaronder journalistieke kwaliteit, kunst & expressie, representatie en
het bereiken van jongeren.
De Nederlandse Publieke Omroep heeft een bijzondere, op externe pluriformiteit gestoelde organisatiestructuur; private organisaties met een erkenning
(omroeporganisaties) voorzien in het aanbod op alle platforms van de
Nederlandse Publieke Omroep (radio, televisie, internet, digitale themakanalen
etc.). 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. Kortom, een Nederlandse Publieke Omroep die
van en voor iedereen is.
Omroepverenigingen hebben hun erkenning gekregen op grond van ledental
en toegevoegde waarde. De zogenaamde 2.42-omroepen ontvangen een

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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platforms. Een onafhankelijke pluriforme publieke omroep die voor iedereen
beschikbaar is, kan een verbindende schakel vormen tussen verschillende
bevolkingsgroepen met ontspanning van niveau, maar ook nieuws & actualiteiten, een platform voor debat, consumenteninformatie, onderscheidende
kinderprogramma’s, binnen- en buitenlandse dramaseries die er toe doen,
informatie over kunst & cultuurregistraties van talrijke concerten & evenementen,
documentaires en toegankelijke programma’s over wetenschap.

De rol van de Raad van Bestuur van de NPO
In het speelveld van de Nederlandse Publieke Omroep vormt de Raad van
Bestuur van de NPO op grond van de Mediawet het bestuur van de
Nederlandse Publieke Omroep. Uitgangspunt van deze bestuursorganisatie is
een overkoepelend beleid waarin het uitvoeren van de wettelijke taakopdracht
en het publieksperspectief centraal staan. De Raad van Bestuur is hiermee
verantwoordelijk voor het realiseren van gezamenlijke doelen, met oog voor
programmatische prioriteiten en specifieke doelgroepen.
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 Nederlandse Publieke Omroep 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.

aanwijzing op basis van representativiteit voor een kerkelijke of geestelijke

Daarbij moet de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat de programmering

hoofdstroming en de NOS en NTR vervullen beide een specifieke taak binnen

voldoet aan de Mediawet, het Concessiebeleidsplan en de in de Prestatie-

het omroepbestel.

overeenkomst vastgelegde afspraken.

De Nederlandse Publieke Omroep staat voor de grote opgave om de komende

De Raad van Bestuur van de NPO functioneert in een ingewikkeld krachten-

jaren met een aanzienlijk verminderd budget het Nederlandse publiek te

veld. De omroepen beschikken over een programmatische autonomie en zijn

blijven voorzien van het allerbeste aanbod op radio, televisie en andere media-

zelf verantwoordelijk voor vorm en inhoud van de programma´s en voor het
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Vooraf
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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 van de NPO is de missie van de Nederlandse Publieke
Omroep als geheel richtinggevend bij de programmering, waarbij een voor
alle Nederlanders evenwichtig aanbod centraal staat.
Naast het uitvoeren van de kerntaken (beleid & verantwoording, programmeren,
distributie) draagt de NPO zorg voor de volgende activiteiten:
1 . Centrale activiteiten ten behoeve van de gehele Nederlandse Publieke
Omroep, die voortvloeien uit de wettelijke taken van de NPO.
2. Activiteiten met een omroep- of platformoverstijgend karakter, die niet
specifiek voortvloeien uit de wettelijke taken van de NPO.
3. Dienstverlening ten behoeve van individuele omroepen.
Ad 1 : Bij de NPO wordt een aantal activiteiten centraal uitgevoerd die deels
voortvloeien uit de wettelijke taken van de NPO. 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, de marketing van aanbodkanalen.
Ad 2: De NPO 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 muzieksamenstelling.
Ad 3: Onder de dienstverlening ten behoeve van de individuele omroepen
valt onder meer ICT-dienstverlening (hosting, kantoorautomatisering e.d.) en
programma gerelateerde onderzoeken. Voor deze dienstverlening wordt een

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

kostendekkende vergoeding gevraagd.
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In 201 2 implementeerde NPO een omvangrijke reorganisatie waardoor er

Lopende concessiebeleidsplan

afscheid is genomen van meer dan 80 collega’s. Ook de hoofdstructuur

Op bestuurlijk vlak heeft in 201 2 de hoofdambitie ‘vergroten van impact’

van de NPO-organisatie is aangepast. De driehoofdige Raad van Bestuur

wederom de meeste aandacht gehad. Het streven is gericht op het beter

is gewijzigd in een tweehoofdige Raad van Bestuur die, met de komst van

vindbaar maken van het aanbod van de Nederlandse Publieke Omroep, dit

Shula Rijxman, is vernieuwd. De Raad van Bestuur wordt sinds 201 2

inhoudelijk te versterken en de impact te vergroten. Dit is nodig omdat in een

ondersteund door een nieuw opgericht directieteam.

digitale omgeving met zeer veel verschillende typen aanbieders, die allemaal
strijden om de schaarse posities op de digitale schermen, alertheid is geboden.

In 201 2 maakte de Nederlandse Publieke Omroep zich op voor een

Zo richtten in 201 2 de Amerikaanse en Britse (betaal)tv-aanbieders HBO en

belangrijke bestelhervorming. Dit proces werd verstoord toen het kabinet-

Fox/Sky hun pijlen op de Nederlandse markt en kondigden internetgiganten

Rutte II in oktober bekend maakte een extra bezuiniging van 1 00 miljoen euro

als Google/YouTube en Netflix forse wereldwijde investeringen aan in de markt

op de mediabegroting te leggen.

voor tv-rechten.
In 201 2 zijn daarom de nodige voorbereidingen getroffen voor een over-

Bestelhervorming

koepelend merk en een daaraan gekoppelde portal, die respectievelijk de

Eind 201 1 bereikten omroepen en Raad van Bestuur na intensief overleg

herkenbaarheid en de vindbaarheid van de Nederlandse Publieke Omroep

overeenstemming over een model waarmee een zorgvuldige transitie naar

moeten versterken en borgen.

een nieuw omroepbestel met minder spelers mogelijk werd. Gedurende het

Daarnaast is gewerkt aan beleidsontwikkeling voor Video On Demand (VOD) om

verslagjaar is door omroepen en Raad van Bestuur gewerkt aan de verankering

te bepalen hoe de Nederlandse Publieke Omroep de wettelijke taakopdracht op

van deze afspraken en hebben omroepen de noodzakelijke voorbereidingen

dit gebied het beste vorm kan geven. Het gebruik van VOD-diensten is op dit

getroffen om de beoogde fusies te kunnen realiseren.

moment nog beperkt. Een verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van

Toen in oktober 201 2 bekend werd dat de Nederlandse Publieke Omroep

VOD-diensten – onder andere door de introductie van connected televisies -

opnieuw getroffen zou worden door een aanzienlijke korting op het budget,

en een toename van mediapartijen die VOD-diensten aanbieden, zullen

stond de Raad van Bestuur voor de taak om enerzijds door te gaan met de

waarschijnlijk zorgen voor een toename van deze vorm van mediaconsumptie.

uitvoering van de bestaande plannen, en anderzijds te verkennen hoe in de

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

nieuwe constellatie een voor alle Nederlanders kwalitatief hoogwaardige

Bezuinigingen

publieke omroep behouden kan worden. Daarbij werd aangesloten bij een

De Raad van Bestuur heeft 201 2 gebruikt om zowel de eigen organisatie als de

al eerder in 201 2 gestarte discussie over de uitgangspunten voor het CBP

gehele Nederlandse Publieke Omroep, zo goed mogelijk voor te bereiden op

201 6-2020. Einde 201 2 zijn de in dit kader geformuleerde programmatische

de aangekondigde bezuinigingen. Op basis van de aanbevelingen van het in

prioriteiten met omroepen besproken.

201 1 door BCG uitgevoerde onderzoek naar mogelijkheden voor efficiëntie-

De onzekerheid over de financieel-organisatorische kaders maakte voor

verbetering is door NPO een omroepoverstijgend en -overkoepelend meer-

omroepen het voeren van deze discussie, alsook de concrete besluitvorming

jarenplan ontwikkeld. Het plan bevat onder andere een meerjarenperspectief

over reorganisaties, gecompliceerd.

per omroep of gefuseerde omroeppartij, een pakket maatregelen om de

In februari 201 3 is het wetsvoorstel voor wijziging van de Mediawet bekend

kortingen te kunnen realiseren en een opgave van de te verwachten frictie-

geworden, waarmee de wettelijke kaders meer concreet zijn geworden.

kosten die gepaard gaan met de benodigde reorganisaties.
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Omroepen zijn zelf verantwoordelijk zijn voor hun organisatie-inrichting en

investeringen, reductie van externe inhuur, catering, (buitenlandse) reizen etc.

budgetaanwending. De Raad van Bestuur tracht met indirecte maatregelen de

Deze maatregelen zijn zeer divers en leveren ieder afzonderlijk geen significante

besparingen zoveel mogelijk te stimuleren. In 201 2 is met dit doel gewerkt aan

bedragen op, maar samengevoegd is er sprake van een substantiële bijdrage

een herziening van de indirecte kosten vergoeding naar een genormeerde

aan de besparingsdoelstellingen.

organisatiekostenvergoeding. De gewijzigde systematiek moet leiden tot meer

Daarnaast zijn er beleidsmaatregelen getroffen die onvermijdelijk gevolgen

doelmatigheid en meer transparantie.

hebben voor andere organisaties. Nu de NPO de taakopvatting terugbrengt
naar de kern, worden de NPO-bijdragen aan stichtingen, zoals Stichting

Daarnaast heeft het stimuleren van een LPO-breed huisvestingsplan de volle

Korrelatie, Stichting Ombudsman en de Beeld & Geluid Experience afgebouwd.

aandacht van de Raad van Bestuur gehad. Het BCG-rapport uit 201 1 ging uit
van een besparingspotentieel van zeven miljoen euro op huisvesting. Deze

Met alle getroffen maatregelen is de NPO-organisatie eind 201 2 grotendeels

huisvestingskosten maken onderdeel uit van de organisatiekosten. Via de

gereed om de aanzienlijke budgetkorting die in 201 4 op ons afkomt, op te

normering van de organisatiekostenvergoeding is bestuurlijk geborgd dat

vangen.

deze besparing althans via de financieringsstromen kan worden gerealiseerd.
De ambitie van de Raad van Bestuur in dit complexe dossier strekt echter

Muziekcentrum van de Omroep

verder dan het enkel inboeken van de besparing via de financiering van de

In april 201 2 is door de Raad van Bestuur op verzoek van de minister van

omroepen. Om tot een optimaal huisvestingsscenario te komen is inhoudelijke

OCW een advies op hoofdlijnen geformuleerd over de transitie van de twee

coördinatie onontbeerlijk. In opdracht van de Raad van Bestuur heeft BCG een

resterende ensembles uit het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) naar de

aantal huisvestingsscenario’s verder uitgewerkt waarover vervolgens door de

Nederlandse Publieke Omroep. Op basis van een artistiek plan werd onder

Raad van Bestuur en omroepdirecteuren meerdere malen is gesproken.

andere de omvang van het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroep-

De nieuwe bezuinigingen van het kabinet-Rutte II doorkruisten dit gesprek,

koor bepaald en werd geschetst hoe de concertseries ten behoeve van Radio 4

omdat elementen uit het regeerakkoord van invloed zijn op de structurele

in Amsterdam en Utrecht (in een beperkte opzet) kunnen worden gecon-

bezetting van omroepen, waarmee het zorgvuldig opgebouwde optimale

tinueerd. Geadviseerd werd de omroepensembles onder te brengen in een

huisvestingsscenario plotseling niet meer actueel was. De Raad van Bestuur zal

nieuw op te richten stichting, gepositioneerd binnen de Nederlandse Publieke

het gesprek over het LPO-brede huisvestingsplan in 201 3 continueren, maar is

Omroep, met een geoormerkt budget, dat door de NPO wordt toegekend op

zich ervan bewust dat het realiseren van een optimaal scenario, gezien de vele

basis van een meerjarenbeleidsplan. De op te richten stichting had gedurende

factoren en onzekerheden die hierbij een rol spelen, een moeilijke opdracht is.

het verslagjaar de werktitel SOE, en kreeg bij oprichting in 201 3 de naam
Stichting Omroep Muziek (SOM). Binnen de SOM zal ook de programmering

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

Voor het besparen van de ruim 26 miljoen euro op de NPO-organisatie (de

en productie van de concertseries ten behoeve van Radio 4 plaatsvinden.

doelstelling naar aanleiding van de bezuinigingen van Rutte I) heeft de

Degenen die bij de NTR, AVRO en TROS betrokken zijn bij deze series, worden

Raad van Bestuur in 201 1 de lijnen uitgezet. Hiervan is in 201 2 vervolgens veel

bij de nieuwe stichting gedetacheerd. De SOM zal een onafhankelijke Raad

geïmplementeerd. Primair gaat het dan om de omvangrijke reorganisatie, zoals

van Toezicht kennen.

toegelicht in het Sociaal Jaarverslag. Daarnaast betreft dit generieke maatregelen

Op 25 mei heeft de minister het advies overgenomen en de NPO verzocht

om te versoberen, zoals het vrijwel niet invullen van vacatures, uitstellen van

de uitwerking ervan ter hand te nemen. Onder leiding van een externe

Jaarverslag 2012 | Nederlandse Publieke Omroep

Colofon3
Vooraf4
Verslag Raad van Bestuur 6
Financieel verslag
14
Risicoparagraaf26
Governance31
Verslag Raad van Toezicht 36
Nevenfuncties
Raad van Bestuur
38
Organogram40
Jaarrekening 201 2
41
Controleverklaring
bij de Jaarrekening
65
Sociaal Jaarverslag 201 2 67

Verslag Raad van Bestuur

8

kwartiermaker is gedurende 201 2 gewerkt aan de nulbegroting, de formatie,

onderbrengen bij de NPO, maar met aanmerkelijk minder middelen. Het

de organisatiestructuur, het medezeggenschapstraject, de statuten, de

hiervoor samen met de NTR, en in samenspraak met de NOS, ontwikkelde

benadering van kandidaten voor de Raad van Toezicht, de werving van een

voorstel is in mei 201 2 door de minister van OCW overgenomen. De kern

directeur, etc. De SOM moet in augustus 201 3 operationeel zijn.

ervan bestaat uit het beschikbaar stellen van programmamateriaal aan de
radiostations op de zes eilanden. De feitelijke activiteiten zijn vanaf 201 3 bij

Regionale en lokale publieke omroepen

de NTR ondergebracht.

In 201 2 heeft er regelmatig bestuurlijk overleg met OLON en ROOS, de
organisaties van respectievelijk de lokale en de regionale omroepen, plaats-

Rechten

gevonden. Naast zaken als auteursrecht, onafhankelijkheid, financiering en de

Het jaar 201 2 is het eerste jaar dat de vereniging RoDAP volledig operationeel

aansluiting van de regionale omroep op Uitzending Gemist, was er vooral veel

was en onderhandelingen met de Collectieve Beheersorganisaties (CBO’s) kon

aandacht voor de door het kabinet-Rutte I gevraagd integratie van de lande-

voeren. De inzet van RoDAP was om uiterlijk eind 201 2 met de gezamenlijke

lijke en regionale publieke omroep. Nadat de resultaten van intensief overleg

CBO’s overeenstemming te hebben bereikt over een nieuwe regeling voor

hierover tussen ROOS en NPO begin 201 2 aan de minister van OCW waren

de binnen RoDAP georganiseerde partijen (omroepen, producenten en distri-

voorgelegd, viel in april het kabinet, waardoor de beleidsontwikkeling stilviel.

buteurs).

In de mediaparagraaf van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II van eind

Helaas hebben de gezamenlijke CBO’s het overleg eind december gestopt en

oktober is het beleidsvoornemen voor samenwerking en integratie van de

gesteld dat er verder met partijen afzonderlijk moet worden onderhandeld.

regionale met de landelijke publieke omroep opnieuw opgenomen. Staats-

Op onderdelen was overeenstemming bereikt en op andere onderdelen waren

secretaris Dekker heeft de Tweede Kamer toegezegd dit onderwerp onderdeel

partijen elkaar redelijk genaderd. Het grootste struikelblok bleek evenwel de

te maken van de toekomstverkenning van de publieke omroep. De aanpak en

hoge vergoeding die het collectief claimde. Pogingen van RoDAP om meer

planning van deze verkenning zullen voor de zomer van 201 3 bekend worden.

realisme in de gevraagde vergoeding te krijgen zijn gestrand, mede omdat de
CBO’s een andere juridische positie innemen dan volgens RoDAP op grond

BVN en media-aanbod voor het Caribisch gebied

van recente jurisprudentie gerechtvaardigd is.

Met de keuze van het kabinet-Rutte I om de publieke mediaopdracht van

Binnen RoDAP is besloten vooralsnog te starten met gesprekken met indivi-

Radio Nederland Wereldomroep (RNW) per ultimo 201 2 te beëindigen, kreeg

dueel betrokken CBO’s. De inzet van RoDAP blijft om op enig moment weer

de NPO een nieuwe wettelijke taak; het verspreiden van media-aanbod voor

met alle betrokken CBO’s aan tafel te zitten en tot een gezamenlijke regeling te

Nederlandstaligen in het buitenland. Dit had vooral consequenties voor de

komen, zoals ook de wetgever het voor ogen staat. Verdere juridificering is niet

satellietzender het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN), het samen-

de wens van RoDAP en zal vertragend werken op het doel om tot een voor alle

werkingsproject van RNW, VRT en NPO. Het kabinet wilde BVN op hetzelfde

partijen acceptabele regeling te komen, die nieuwe verdienmodellen mogelijk

activiteiten- en financieringsniveau handhaven. Gedurende het verslagjaar

maakt. Een belang dat exploitanten en makers delen.

is de overgang van de BVN-uitvoeringsorganisatie van RNW naar de NPO
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

gerealiseerd.

Hiernaast heeft de NPO zich ook in het afgelopen jaar ingespannen de positie

Daarnaast wilde het kabinet de door RNW verzorgde Nederlandstalige radio-

van de omroepproducent internationaal en nationaal onder de aandacht te

voorziening voor het Caribische deel van het Koninkrijk behouden en deze

brengen in diverse wetgevingstrajecten.
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Video en Audio

2000 werden gecontinueerd. De maatschappelijke impact die publieke radio

De Nederlandse Publieke Omroep biedt een brede variatie aan programma’s,

kan hebben bleek uit Serious Request, dat het overgrote deel van Nederland

die door het publiek zeer worden gewaardeerd. De Directies Video en Audio

bereikte en wederom een recordbedrag ophaalde voor een goed doel; ruim

coördineren de ordening van het door de omroepen gemaakte aanbod op en

1 2 miljoen euro.

tussen de netten en zenders, alsmede binnen het digitale domein.
In de zomer werd de programmering van Radio 1 aangepast, in de Radio 1

Succesvolle aanbodkanalen

Sportzomer. Het uitzendschema bestond in deze periode niet uit de gebrui-

Het publiek is in 201 2 meer minuten televisie gaan kijken. De totale kijktijd

kelijke blokken per omroep, maar werd geheel in samenwerking tussen de

stijgt en er wordt meer uitgesteld gekeken. Zowel op televisie als op internet

verschillende omroepen geproduceerd op één redactievloer.

worden televisieprogramma’s op een later tijdstip teruggekeken, maar dit

Het totale luistertijdaandeel van Radio 1 tot en met 6 bedroeg in 201 2 32,6%;

gaat niet ten koste van de totale tijd die de Nederlander aan televisiekijken

ruim boven de doelstelling van 31 ,6%. De ambitie om Radio 2 in zijn doelgroep

spendeert.

beter beluisterd te krijgen, is nog niet verwezenlijkt. Het aandeel van Radio 2

In de zomer 201 2 werd de EK Voetbal vanuit Oekraïne en Polen uitgezonden

daalde, zowel overall als in de doelgroep 35 tot 54-jarigen. Een stijging ten

en vrijwel aansluitend de Olympische Zomerspelen vanuit Londen. Het publiek

opzichte van vorig jaar was er bij 3FM, dat de meest beluisterde zender in zijn

keek massaal naar de nederlaag van het Nederlands voetbalelftal tegen

doelgroep is, en Radio 4.

Portugal. De meest bekeken uitzending van een niet-sportprogramma is een
uitzending van Boer zoekt Vrouw (KRO).

Radio via internet en DAB+

De Nederlandse Publieke Omroep heeft een belangrijke bijdrage geleverd

Ook op het gebied van distributie zit het medium radio niet stil. In 201 2

aan het publieke debat gedurende de Tweede Kamerverkiezingen die op 1 2

werden mobiele apps steeds vaker gebruikt om radio te luisteren; het aantal

september 201 2 werden gehouden. Ook de kabinetsformatie werd intensief

opgevraagde streams via iPhone- of Androidapps verdubbelde bij sommige

gevolgd en van duiding voorzien. Dit gebeurde op Nederland 1 , 2 en 3, als

zenders ten opzichte van 201 1 . Maar ook de ontwikkeling van DAB+ als

ook op de themakanalen Journaal 24 en Politiek 24, die veel live-uitzendingen

uiteindelijke opvolger van FM, heeft de aandacht. De NPO en de Vereniging

verzorgden. In 201 2 is op Nederland 1 , 2 en 3 met een aandeel van 37,7% de

van Commerciële Radio (VCR) hebben in 201 2 de intentie uitgesproken zich

doelstelling van 33% ruim gehaald. Ook Zapp(elin) presteert, ondanks de

hard te maken voor het stimuleren hiervan.

toegenomen concurrentie, met 1 7,6% boven de doelstelling van 1 7%.

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

9

Uitzending Gemist

Op de publieke radiozenders was in 201 2 een rijk en verrassend aanbod te

De website van Uitzending Gemist is begin 201 2 vernieuwd. De nieuwe

horen. Net als in voorgaande jaren boden de muziekzenders FunX, 3FM, Radio 2,

website heeft een uitgebreid archief, extra (web only) videomateriaal en de

Radio 4, Radio 5 Nostalgia en Radio 6 veel ruimte voor nieuw, Nederlands

mogelijkheid om series door te kijken.

product. Niet alleen in de muziekmix, maar ook in festivalverslaggeving en

In 2012 zijn meer dan 311 miljoen streams gestart via alle platforms van Uitzending

zenderbrede evenementen. Nieuw waren bijvoorbeeld de Radio 6 Awards

Gemist. Dit is een groei van 51 % ten opzichte van 201 1 die onder andere te

en de Radio 2 Mijlpaal Award, uitgereikt aan Bløf. Radio 4 introduceerde in

verklaren is door een toenemend aantal platforms waarop teruggekeken kan

201 2 de Hart & Ziel-lijst. Succesvolle evenementen als de 3FM Awards en Top

worden (pc, mobiel, tablet en Smart TV). Vooral op mobiel is een sterke stijging
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te zien. Het meest opgevraagde programma op Uitzending Gemist was in

de andere publieke radiozenders, dat wil zeggen, omroepen zijn verantwoor-

201 2 SpangaS (1 0 miljoen opgestarte streams).

delijk voor de productie van media-aanbod, de NPO verzorgt de coördinatie

In 201 2 zijn de voorbereidingen gestart om in 201 3 de krachten van

(bv. zender- en sitemanagement) en gezamenlijkheidsactiviteiten, zoals

uitzendinggemist.nl en de website publiekeomroep.nl te bundelen tot een

muzieksamenstelling en zenderbrede evenementen. Ook is landelijke editie

sterke overkoepelende portal voor de Nederlandse Publieke Omroep.

van de FunX nu een integraal onderdeel van de audiostrategie, bijvoorbeeld
waar het gaat om het bereiken van doelgroepen, crosspromotie en kennis-

Geïntegreerde intekening voor Internet

deling. De lokale edities in de vier grote steden blijven vanzelfsprekend onder

In 201 2 is internet succesvol geïntegreerd in de intekensystematiek van audio

de verantwoordelijkheid van de betreffende lokale omroepen vallen.

en video. Dit betekent dat in het volledige proces steeds wordt uitgegaan
van een integraal pakket aan programma’s, websites en portals. In 201 2 is

Gevolgen bezuinigingen

eveneens een flinke vermindering van het aantal websites en (web)kanalen

Door de extra bezuinigingen van het kabinet-Rutte II werd de al opgestelde

gerealiseerd. Met bovenstaande acties is de onderlinge samenhang meer

programmeerstrategie om de bezuinigingen van het kabinet-Rutte I te kunnen

geoptimaliseerd en de kwaliteit en impact vergroot.

realiseren, voor een deel achterhaald, met name bij Video. De extra bezuinigingen maken het onontkoombaar dat er fors zal moeten worden gesneden

Videothemakanalen

in het aanbod van de Nederlandse Publieke Omroep. In 201 3 wordt nader

Het aantal videothemakanalen is in de loop van 201 2 verminderd naar acht

bekeken wat de gevolgen zijn voor de programmeerstrategie.

kanalen. De themakanalen Consumenten 24 en Geschiedenis 24 zijn, na goedkeuring van de minister, volledig gestopt met uitzenden. Het media-aanbod

In de bezuinigingen van het kabinet-Rutte II is het budget voor het Mediafonds

dat betrekking heeft op deze thema’s blijft nog wel op andere kanalen en web-

volledig wegbezuinigd. De Nederlandse Publieke Omroep hecht grote waarde

sites zichtbaar. Op de digitale kabel stopten de kanalen Spirit 24 en Sterren

aan de producties die het Mediafonds ondersteunt. De Raad van Bestuur heeft

24. Het aanbod van deze twee kanalen is on demand op internet beschikbaar.

toegezegd in geval het Mediafonds wegvalt, de financiering van talentontwik-

Sinds 201 2 coördineren de netmanagers, samen met de beherende omroepen,

keling, hoogwaardig drama en artistieke documentaire, te compenseren. Zo

de programmering van de themakanalen en is deze programmering beter

wil de Nederlandse Publieke Omroep Nederlandse documentaires en drama-

gekoppeld aan de hoofdkanalen waartoe ze behoren.

series voor het publiek behouden en de sector blijven steunen.

Inbedding landelijke editie FunX

Distributie en Uitzenden			

In 201 2 is de landelijke editie van de radiozender FunX, zoals beoogd, ingebed

De Directie Distributie en Uitzenden is verantwoordelijk voor het uitzenden en

binnen de audiostrategie en de werkwijze van de landelijke publieke omroep.

distribueren van de aanbodkanalen van de Nederlandse Publieke Omroep.

FunX richt zich op urban- jongeren tussen 1 5 en 34 jaar, en bereikt hiermee

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

een doelgroep die complementair is aan de doelgroep van de andere jongeren-

Operationele resultaten uitzendproces

zender, 3FM.

De operationele resultaten binnen het uitzendproces radio en televisie waren

Deze transitie heeft ertoe geleid dat vanaf 1 januari 201 3 de werkwijze rondom

in 201 2 opnieuw goed. Voor televisie gold een storingsduur van 57 minuten

de landelijke editie van FunX zoveel mogelijk verloopt volgens de werkwijze bij

over drie netten, waarmee het percentage ongestoorde uitzending uitkomt op
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99,99%, iets beter dan in 201 1 . Voor Uitzending Gemist werd over geheel 201 2

De zendmast in Smilde is herbouwd en uiteindelijk per september 201 2 in

voor 98,4% voldaan aan de doelstelling om de uitgezonden programma’s

gebruik genomen. Daarmee werd de FM-ontvangst in de noordelijke

binnen 1 0 minuten aan alle platformen (internet, mobiel, kabel etc.) beschikbaar

provincies hersteld. De situatie van slechte tot geen ontvangst heeft daarmee

te stellen.

1 4 maanden geduurd.

De zes radiozenders kenden over geheel 201 2 een storingsduur van 2 uur en
43 minuten. Dat komt overeen met een percentage ongestoorde uitzending

Start Digital Audio Broadcasting DAB

van 99,995%. Bij Radio was het resultaat slechter dan in 201 1 . Dit werd voor-

Na een Europese aanbesteding voor het aanbieden van uitzenddiensten DAB

namelijk veroorzaakt door een grote matrixstoring die Radio 5 ruim een uur trof.

heeft de NPO de opdracht (met einddatum ultimo 2023) gegund aan KPN
Broadcast Services. Voor dit doel heeft KPN een nieuw DAB-netwerk in gebruik

Operationele resultaten distributie

genomen dat ook geschikt is om te worden ingezet voor DAB+, de opvolger

De operationele resultaten van de verspreiding van radio en televisie via de

van DAB. Via DAB worden momenteel 9 kanalen verspreid: Radio 1 , Radio 2,

ether werden in 201 2 nog beïnvloed door de naweeën van de zendmast-

3FM, Radio 4, Radio 5, Radio 6, FunX, Top 2000 en 24 Nieuws.

branden van 201 1 . Worden deze naweeën buiten beschouwing gelaten dan
hebben alle zender-opstelpunten (ruim 60 stuks) een beter resultaat laten

Afbouw beheertaken

zien dan de beoogde norm vereist. Zo geldt bij de FM-distributie (Radio 1 ,

Met Ericsson (de nieuwe eigenaar van Technicolor) is de Afbouw-beheer-

Radio 2, 3FM en Radio 4) een norm van 99,98% beschikbaarheid. De praktijk

takenovereenkomst gesloten en zijn de eerste projecten gestart om de infra-

laat een score zien van 99,99%, uitgezonderd Smilde/Assen. Een aantal grote

structuur specifiek te maken zodat na verloop van de huidige overeenkomst

werkzaamheden, zoals de herstelwerkzaamheden in Lopik, de herbouw van de

het beheer Europees aanbesteed kan worden.

zendmast bij Smilde en de reguliere vervanging van het antennesysteem
in Roermond, zorgde wel voor meer (geplande) onderbrekingen. Deze onder-

Implementatie cookiewetgeving

brekingen voor onderhoud vinden altijd in de nacht plaats om de overlast

Op grond van de Telecommunicatiewet mag een website vanaf 5 juni 201 2

voor de luisteraar tot een minimum te beperken.

geen cookies meer bevatten die niet strikt noodzakelijk zijn voor het functione-

De verspreiding van televisie via DVB-T verliep op een enkele uitzondering na

ren van de website, tenzij de gebruiker van de website daarover is geïnformeerd

conform afspraak, evenals de verspreiding van Radio 5 via de middelgolf.

en voor het plaatsen van het cookie toestemming heeft gegeven. De NPO heeft

Het signaalovernamepunt voor de kabelbedrijven (en andere aanbieders van

de

televisiepakketten) heeft na een middelgrote verstoring in het vroege voorjaar

implementatie van de gewijzigde Telecommunicatiewet omroepbreed opgepakt,

het resterende deel van het jaar foutloos gefunctioneerd.

zodat uiteindelijk alle websites van de Nederlandse Publieke Omroep voldoen
aan de informatie- en de toestemmingsverplichting. Dit betekent dat indien een

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

Afwikkeling zendmastenproblematiek

gebruiker geen toestemming geeft voor plaatsing van de cookies, de betreffende

De zendmastbranden van zomer 201 1 hebben ook in 201 2 hun sporen achter

website van de Nederlandse Publieke Omroep niet bezocht kan worden. Deze

gelaten. De herstelwerkzaamheden in de mast in Lopik zijn afgerond per april

consequentie heeft veel stof doen opwaaien. In 201 3 wordt een aanpassing van

201 2. Pas daarna kon het zendsysteem weer op volledig vermogen functioneren

de wet, of in ieder geval van de interpretatie van de wet, verwacht.

en werd de dekking hersteld.

De NPO hoopt op grond daarvan tot een betere oplossing te kunnen komen.
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Uitvoering kijkwijzerregels op overig aanbod

Ondertiteling

Op grond van de Mediawet 2008 moeten de kijkwijzerregels ook worden

Volgens het Mediabesluit 2008 dient de NPO ten minste 95% van het totale

toegepast op het overige media-aanbod van de Nederlandse Publieke

televisieaanbod aan oorspronkelijk Nederlandstalige producties, van onder-

Omroep, zoals websites en Uitzending Gemist. De NPO heeft over de

titeling te voorzien. Op Nederland 1 , 2 en 3 de zenders waarop 98,2% van

uitvoering hiervan gesproken het Commissariaat van de Media, Nicam en

de kijktijd van de Nederlandse Publieke Omroep wordt gerealiseerd, is dat

het ministerie van OCW.

percentage van 95% in 201 2 ruimschoots behaald. Op de videothemakanalen

Er is voor gekozen het 1 6+ materiaal, net als op televisie, pas na 22.00 uur aan

is het normpercentage niet behaald.

te bieden door middel van een tijdslot. Het tijdslot is in april aangebracht.

De oorzaak hiervan is zowel technisch als financieel van aard. Het streven
blijft gericht op een zo volledig mogelijke ondertiteling van het oorspronkelijk

Ster op Uitzending Gemist

Nederlandstalig product, zodat zoveel mogelijk programma’s toegankelijk zijn

Sinds oktober is Uitzending Gemist ook op de kabel en IPTV voorzien van

voor personen met een auditieve beperking. Maar met het oog op de

Ster-reclame. Door haperingen in het systeem is het percentage voortijdige

beperkte middelen en de beperkte kijktijd die met de videothemakanalen wordt

aanlevering van UG-programma’s naar kabel- en IPTV-aanbieders enigszins

gerealiseerd, ligt het zwaartepunt van de inspanning bij Nederland 1 , 2 en 3.

gezakt. Beschikbaarheid van Ster-reclame in de mobiele apps van Uitzending
Gemist is nog niet gerealiseerd en staat voor 201 3 gepland.

Een blik vooruit
In 201 3 zullen fuserende omroepen hun organisaties samenvoegen en zal –

Kabel en IPTV

indien ook de benodigde wetgeving tijdig in werking treedt – de transitie naar

In 201 2 zijn de afspraken over doorgifte van Nederland 1 , 2 en 3, de radiozen-

een nieuw omroepbestel met minder spelers worden afgerond. Gelijktijdig

ders, de videothemakanalen en Uitzending Gemist via de grootste kabelbedrij-

wordt gestart met het bepalen van de strategie voor de volgende concessie-

ven geactualiseerd. De nieuwe afspraken voorzien ook in de mogelijkheid dat

periode (201 6-2020). Uitgaande van een blijvende brede taakopdracht zal

de televisiekanalen via het eigen internetnetwerk van de kabelbedrijven gedis-

een videostrategie worden ontwikkeld met als uitgangspunt een herkenbaar

tribueerd worden naar tablets - zolang die zich in en om het huis bevinden.

programma-aanbod dat alle doelgroepen binnen de samenleving bedient. Bij
de verdere ontwikkeling van de audiostrategie spelen naast programmatische

Programmagegevens

dilemma’s ook vraagstukken op het gebied van distributie een belangrijke rol.

Door een wetwijziging is de beschikbaarheid van de programmagegevens van

Op het gebied van internet liggen de uitdagingen en kansen bij het optimali-

de Nederlandse Publieke Omroep verruimd. De NPO dient vanaf 1 januari 201 3

seren van de vindbaarheid van het aanbod en het vergroten van de binding

de programmagegevens aan derden beschikbaar te stellen, tegen een in de

met het publiek. Daarnaast zal de verdere ontwikkeling van Video On Demand

wet vastgelegde prijs. Om dit te kunnen realiseren is het interne werkproces

(VOD) een belangrijk onderdeel van de internetstrategie moeten uitmaken.

aangepast en is een nieuw licentiebeleid ontwikkeld.
De werkwijze is zodanig aangepast dat niet alleen wordt aangesloten bij deze
wetswijziging, maar ook bij het besluit de dienstverlening te beperken tot de
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

levering van programmagegevens van netten en zenders van de NPO en
regionale kanalen.
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In 201 3 zullen ten aanzien van deze strategische vraagstukken hoofdkeuzes
gemaakt worden die resulteren in strategische kaders. Op basis van deze
kaders zullen omroepen hun erkenningsaanvragen voor de komende concessieperiode opstellen. In 201 4 zullen de kaders vervolgens worden uitgewerkt in
een nieuw concessiebeleidsplan voor de periode 201 6-2020.
De ingrijpende veranderingsprocessen vergen veel van de organisaties van
NPO en omroepen. Dit vraagt om een goed beheer van de strategische
agenda, goed project management en heldere communicatie. De Raad van
Bestuur zal zich hierin laten ondersteunen.
Het transitie proces waarin de Nederlandse Publieke Omroep zich bevindt
en waarmee de Nederlandse Publieke Omroep de bezuinigingstaakstelling
van het kabinet-Rutte I realiseert, is verstoord met de aankondiging van extra
bezuinigingen door het kabinet-Rutte II. Deze voorgenomen nieuwe bezuinigingen zullen grote schade aanrichten aan het aanbod van de Nederlandse
Publieke Omroep en in het verlengde daarvan, aan andere partijen in de
audiovisuele sector. Het kabinet stuurt er daarmee willens en wetens op aan
dat één van de beste – en nu al goedkoopste - publieke omroepen in Europa
in een proces van marginalisering terecht komt. De Raad van Bestuur zal
daarom in 201 3 alles op alles zetten om de verantwoordelijke politici ertoe te
bewegen deze voornemens niet tot uitvoering te brengen.

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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Budget landelijke publieke omroep

Binnen het vastgestelde budget voor de landelijke publieke media-instellingen

Jaarlijks vraagt de NPO voor de landelijke publieke omroep als geheel budget

was geld gereserveerd voor een omroep die moslimprogrammering verzorgt.

aan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het

In 201 2 is uiteindelijk geen erkenning verleend aan een dergelijke omroep. De

budget dat OCW ter beschikking stelt, stelt OCW samen uit de Rijksomroep-

Raad van Bestuur heeft van OCW opdracht gekregen om in overleg met de

bijdrage en Ster-gelden. De budgetaanvraag door de NPO is een onderdeel van

omroepen te komen tot een invulling van de openvallende plaatsen in het

het indienen van de Meerjarenbegroting (MJB). De MJB bevat een beschrijving

schema. Het budget voor de moslimprogrammering is daarom voor een

van het (programmatische) beleid, de daaraan gekoppelde doelstellingen en

bedrag van 4,2 miljoen euro verlegd van programmabudget zendgemachtigden

(meerjaren)begrotingen. Uiteindelijk wordt alleen budget aangevraagd voor

naar de NPO. Het totale budget voor moslimprogrammering ad 5,4 miljoen

het komend jaar. Richtinggevend voor de MJB zijn het Concessiebeleidsplan

euro is voor 4,2 miljoen euro verlegd van programmabudget zendgemachtigden

en de prestatie-overeenkomst. De prestatieovereenkomst bevat afspraken met

naar de NPO en ingezet op het schema. Het resterend budget ad 1 ,2 miljoen

de minister over kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van het aanbod

euro is nog niet ingezet en staat als overlopende passiva bij de NPO. Ook is in

en het publieksbereik. In november presenteert de minister de Mediabrief aan

201 2, na vaststelling van het budget, het restant van het liquidatiesaldo van

de kamer en legt de Mediabegroting voor. Als deze wordt goedgekeurd,

NOB holding BV additioneel toegekend aan de NPO. Deze incidentele extra

ontvangt de Nederlandse Publieke Omroep voor 1 december een (voorlopige)

bijdrage bedraagt 3,7 miljoen euro. Het definitieve budget van de NPO komt

beschikking voor het budget van het komende jaar.

daarmee uit op 1 27,2 miljoen euro (mutatie ten opzichte van MJB-aanvraag:
7,9 miljoen euro). De frictiekostenvergoeding voor de NPO bedraagt in 201 2

Het budget van de landelijke publieke omroep (zijnde alle landelijke publieke

0,7 miljoen euro. Het totale OCW-budget van de Nederlandse Publieke

omroepen, het CoBO en de NPO) wordt beschikbaar gesteld aan de Raad van

Omroep (incl. CoBO) komt daarmee uit op 781 ,4 miljoen euro. In de exploitatie-

Bestuur van de NPO. Het budget door OCW beschikbaar gestelde budget

rekening van de NPO wordt het totaal ontvangen OCW-budget als bate

voor 201 2 bedroeg in totaal 780,8 miljoen euro:

verantwoord onder de noemer Media-aanbod (zie pag. 42 Jaarrekening).

MJB aanvraag

Mutatie

Definitief

650.400

-4.226

646.1 74

7.41 6

-

7.41 6

Subtotaal programmabudget OCW

657.81 6

-4.226

653.590

OCW-budget NPO*

1 1 9.256

7.905

1 27.1 61

Subtotaal OCW-budget LPO

777.072

3.679

780.751

(x 1 .000 euro)
Programmabudget
zendgemachtigden (omroepen)
OCW-budget CoBo

OCW-frictiekostenvergoeding NPO
Totaal OCW-budget LPO (Media-aanbod)

De NPO verdeelt het ontvangen programmabudget zendgemachtigden over
de omroepen. Dit gebeurt hoofdzakelijk door middel van intekening op

-

673

673

777.072

4.352

781 .424

programma’s via de zogenaamde Geld-op- Schema(GoS)-systematiek. In
hoofdlijnen komt dit proces erop neer dat budgetten worden toegekend per
programma.

* inclusief MCO naburige rechten
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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Verantwoording

Opbouw NPO-budget

Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van NPO een tweetal verant-

Het OCW-budget dat de NPO in 201 2 heeft ontvangen is opgebouwd uit het

woordingsdocumenten over de Nederlandse Publieke Omroep als geheel

door OCW vastgestelde NPO-budget op basis van de aanvraag in de MJB,

opgesteld:

de OCW-bijdrage frictiekostenvergoeding en de overheveling van een deel

• Terugblik

van het programmabudget van omroepen naar de NPO ten behoeve van

De Terugblik betreft een (niet-financiële) rapportage van de Publieke Omroep

activiteiten voor de platforms video en audio die bij de NPO worden uitgevoerd

als geheel over de realisatie van de doelstellingen, zoals vastgelegd in de

(overheveling platformbudget).

Prestatieovereenkomst en de doelstellingen uit de Meerjarenbegroting.

• Financiële terugblik Publieke Omroep

		201 2

(x 1 .000 euro)

De omroepen leggen via de individuele jaarrekeningen zelfstandig (financiële)

Budget NPO (Media-aanbod)			

verantwoording af over de door hen uitgevoerde activiteiten en besteding

Overheveling platformbudget naar NPO 			

van omroepmiddelen. Hoe de 646 miljoen euro programmabudget uit

Subtotaal regulier budget NPO		

201 2, zoals dat door de Raad van Bestuur van de NPO mede op basis van

OCW-frictiekostenvergoeding NPO 			

wettelijke kader wordt verdeeld over de zendgemachtigden, daadwerkelijk

Totaal OCW-budget NPO 		

1 27.1 61
1 6.1 83
1 43.344
673
1 44.01 7

is aangewend, wordt daarom uiteindelijk verantwoord door de omroepen.
In de financiële terugblik worden de baten en lasten uit de individuele jaar-

Budget NPO

rekeningen van de omroepen en het overkoepelend bestuursorgaan NPO

Het NPO-budget wordt op basis van de Mediawet door OCW apart vastgesteld.

samengevoegd. Het Financieel Jaarverslag biedt op die wijze inzicht in de

Het NPO-budget is bestemd voor de uitvoering van de kerntaken van NPO

bestedingen en inkomsten van de LPO als geheel, in vergelijking met het

(beleid & verantwoording, programmering en distributie) en voor de uitvoering

voorgaande jaar én de begroting uit de Meerjarenbegroting. Dit rapport

van de taken die de NPO uitvoert ten behoeve van de LPO-brede gezamenlijkheid

kan dus worden gezien als het LPO Jaarverslag.

(o.m. ondertitelen van programma’s, verstrekken van programmagegevens,
uitvoeren van mediabereiksonderzoek en marketing van aanbodkanalen).

Daarnaast legt de Raad van Bestuur zelf (financiële) verantwoording af over
de werkzaamheden van de NPO als bestuursorgaan van de Nederlandse

Overheveling platformbudget naar de NPO

Publieke Omroep, de uitgevoerde activiteiten ten behoeve van de LPO-brede

De activiteiten met een omroepoverstijgend en zender- en netbreed belang,

gezamenlijkheid en de uitgevoerde activiteiten ten behoeve van de platforms

die de NPO uitvoert voor de platforms Audio en Video, worden gefinancierd

video en audio. Deze verantwoording wordt vastgelegd in het Jaarverslag

vanuit het programmabudget zendgemachtigden (omroepen). Zodra de

NPO, dat hier voor u ligt. Bij de opstelling van het Jaarverslag wordt uitgegaan

jaarplannen van de platforms voor de gezamenlijkheid en de bijbehorende

van de regelgeving die is vastgelegd in het Handboek Financiële Verantwoor-

begrotingen zijn afgestemd met de omroepen, wordt dit budget toegevoegd

ding landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 201 1 .

aan de NPO-begroting.

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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OCW-bijdrage frictiekostenvergoeding

(x 1 .000 euro)

		201 2

Vooruitlopend op de budgetkorting die de LPO vanaf 201 3 krijgt, heeft OCW

Platformkosten			
1 6.1 83

besloten om de indexering van de rijksmediabijdrage aan de LPO voor 201 2

Kosten NPO-organisatie 			

1 30.642

(circa 1 5,5 miljoen euro) in te houden. Dit bedrag wordt toegevoegd aan

Subtotaal kosten NPO		

1 46.825

de Algemene Media Reserve (AMR) van de overheid. Dit bedrag is exclusief

Verstrekkingen LPO 			

644.083

bestemd voor een bijdrage in de frictiekosten van de LPO, die ontstaan als

Totaal kosten 		

790.907

gevolg van het nemen van maatregelen die noodzakelijk zijn om de aangekondigde bezuinigingen op te vangen. Omroepen met een klein eigen vermogen

Verstrekkingen landelijke publieke omroepen (LPO)

(minder dan 0,75 miljoen euro) hebben recht op 1 00% vergoeding, omroepen

De NPO draagt zorg voor toekenning en uitbetaling van de ontvangen OCW-

met een hoger eigen vermogen hebben recht op 50% vergoeding van

gelden aan de omroepen. Het hele OCW-budget van de landelijke publieke

gerealiseerde frictiekosten. Het bedrag uit 201 2 wordt ook in 201 3 en 201 4

omroep loopt daarmee door de exploitatierekening van de NPO heen. Het

gereserveerd. Vanaf 201 5 telt het bedrag van de ingehouden index mee voor

ontvangen OCW-budget (totaal 780,75 miljoen euro) wordt in de exploitatie-

de invulling van de structurele bezuiniging.

rekening van de NPO als bate verantwoord onder de noemer Media-aanbod.

Kostenstructuur NPO
De totale kosten van de NPO bedragen volgens de exploitatierekening 201 2

De toekenning aan omroepen (programmabudget) wordt vervolgens in
de exploitatierekening van de NPO als last verantwoord onder de noemer
Verstrekkingen landelijke publieke omroepen.

790,9 miljoen euro. Hiervan heeft ruim 80% betrekking op verstrekkingen aan
landelijke publieke omroepen (644,1 miljoen euro). Circa 20% heeft betrekking

De verstrekkingen aan de LPO bedragen in 201 2 totaal 644,1 miljoen euro en

op kosten die gemaakt zijn door de NPO (1 46,8 miljoen euro).

zijn als volgt opgebouwd:

De kosten van de NPO bestaan voor 1 6,2 miljoen euro uit zogenaamde

(x 1 .000 euro)

platformkosten. Dit zijn kosten die de NPO maakt voor centraal bij de NPO

Programmabudget omroepen en CoBo			

653.590

uitgevoerde activiteiten ten behoeve van de platforms. De NPO krijgt hiervoor

Overheveling platformbudget naar NPO (zie 1 .) 			

-1 6.1 83

		201 2

budget overgeheveld uit het programmabudget van de omroepen (zie ook

Totaal OCW-budget omroepen		

toelichting bij opbouw NPO-budget). De overige kosten (totaal 1 30,6 miljoen

Inzet NPO-middelen t.b.v. programmering (zie 2.)			

637.407
24.798

euro) hebben betrekking op de kosten van de NPO-organisatie voor de uit-

Overdracht reserves media-aanbod (zie 3.)			

-26.833

voering van de kerntaken, LPO-brede gezamenlijkheid en ten behoeve van de

Inzet overgedragen reserves media-aanbod (zie 4.) 			

8.71 0

dienstverlening aan omroepen.

Totaal verstrekkingen LPO 		

644.083

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de totale Verstrekkingen landelijke omroepen
(toekenningen aan de omroepen en CoBO) niet gelijk zijn aan het van OCW
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

verkregen programmabudget voor de zendgemachtigden en het CoBO
(totaal 653,6 miljoen euro).
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Bij de toekenning aan de omroepen spelen ook een aantal andere factoren

Ook kan het voorkomen dat de Raad van Bestuur besluit om extra middelen

een rol:

in te zetten op het schema om een actueel speerpunt te stimuleren of

1 Platformbudget ten behoeve van gezamenlijke activiteiten voor het

urgente, onvoorziene programmering te kunnen realiseren, zoals in het

platform Video en Audio;

geval van calamiteiten van bijzondere en/of langdurige aard.

2 Inzet NPO-middelen ten behoeve van programmering;
3 Overdracht reserve media-aanbod omroepen;

De inzet NPO-middelen bedraagt in 201 2 24,8 miljoen euro bestaande uit:

4 Inzet (overgedragen) reserve media-aanbod.

• Bijdrage programmering themakanalen: 9,1 miljoen euro
Het programmeren c.q. coördineren van de themakanalen is een taak van

Ad 1 . Platformbudget ten behoeve van activiteiten platforms Video en Audio

de NPO. Deze taak is echter gedelegeerd aan de omroepen. De omroepen

De activiteiten die centraal bij de NPO worden uitgevoerd ten behoeve van de

die deze taak uitvoeren krijgen hiervoor budget toegekend vanuit de NPO.

platforms, worden zoals reeds aangegeven, gefinancierd vanuit het programma-

De content themakanalen wordt grotendeels gefinancierd vanuit de door

budget van de omroepen (201 2;

de NPO ontvangen kabelinkomsten. Ook deze gelden worden via de inzet

1 6,2 miljoen euro). Het gaat hier om activiteiten met een omroep- of platform-

NPO-middelen toegekend aan het platform Video.

overstijgend belang, zoals aankoop buitenlandse producties, de verkoop van

• Additionele bijdrage sportprogrammering 1 1 ,5 miljoen euro

programma’s, marketing van omroepoverstijgend aanbod, organisatie van

Het uitzenden van (super)sportevenementen is een reguliere taak van de

evenementen en muzieksamensteling. Het gaat hier in feite om activiteiten ten

NPO. Met ingang van 201 2 moet de NPO de financiering van dure sport-

behoeve van de omroepen en daarom krijgt de NPO hiervoor budget

evenementen volledig binnen het reguliere budget opvangen, terwijl

overgeheveld vanuit het programmabudget.

hiervoor in het verleden een additionele vergoeding van de minister werd
ontvangen. In 201 2 zijn deze gelden ingezet voor met name het EK Voetbal.

Ad 2. Inzet NPO-middelen ten behoeve van programmering

• Bijdrage moslimprogrammering 4,2 miljoen euro

Naast het beschikbare OCW-budget (programmabudget) kan de NPO eigen

Het budget voor de moslimprogrammering is toegekend aan de NPO, zodat

middelen inzetten voor de programmering. Het inzetten van eigen middelen

de Raad van Bestuur in overleg met de omroepen kan komen tot een

kan gebeuren op basis van:

invulling van de openvallende plaatsen in het schema. Het budget is voor

• Met omroepen gemaakte afspraken over aanwending van inkomsten, zoals

moslimprogrammering is toegekend aan de NTR die in 201 2 invulling van

bij de themakanalen.

de zendtijd voor moslimprogrammering heeft verzorgd.

• Het vervullen van een gedelegeerde taak, zoals bij de aanwending van het
budget voor moslimprogrammering.
• De rol van de Raad van Bestuur in de sturing op een optimaal schema

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

Ad 3. Overdracht reserves omroepen
De Raad van Bestuur heeft de taak om te programmeren en begroten voor de

bezien vanuit de Nederlandse Publieke Omroep als geheel. Daartoe kunnen

Nederlandse Publieke Omroep. Daarbij stuurt de Raad van Bestuur op de

gelden gereserveerd worden, zoals voor de superevenementen (Olympische

optimale inzet van beschikbare middelen om het best mogelijke uitzend-

Spelen, EK en WK voetbal). Met deze evenementen zijn significante

schema te realiseren, vanuit reguliere jaarbudgetten en vanuit beschikbare

budgetten gemoeid. Een groot deel daarvan betreffen de uitzendrechten,

reserves. Op grond van Artikel 2.1 74, lid 1 van de Mediawet (MW) kunnen ook

die al verworven moeten worden in de jaren voorafgaand aan de uitzending.

de landelijke publieke media-instellingen, met toestemming van de Raad van
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Bestuur, gelden voor de verzorging van media-aanbod reserveren. In 2005

Bezuinigingen

heeft de Raad van Bestuur een bindende regeling afgegeven waarin is

De Nederlandse Publieke Omroep staat voor de grote opgave om de komende

opgenomen dat de reserve voor media-aanbod (RMA) die boven een door de

jaren met aanzienlijk minder budget toch een breed en kwalitatief hoog-

Raad van Bestuur vastgesteld maximum uitkomt, weer aan de Raad van Bestuur

waardig aanbod voor alle Nederlanders te leveren. Het aandeel van de landelijke

moet worden overgedragen. De door de omroepen overgedragen reserve voor

publieke omroep in de totale structurele bezuiniging van kabinet-Rutte I op de

media-aanbod (ORMA) wordt vervolgens als reserve bij de NPO aangehouden

mediabegroting bedraagt 1 27,8 miljoen euro (incl. ZBO-korting). De verdeling

voor de verzorging van het media-aanbod. De overgedragen RMA worden op

van de korting per jaar ziet er als volgt uit:

grond van Artikel 2.1 76, lid 2 MW weer ingezet voor de programmering. De
overdracht van de reserves omroepen loopt door de exploitatierekening van de
NPO heen; het zijn lasten voor de media-instellingen, maar baten voor de NPO.
Op grond van Artikel 2.1 74, lid 2 Mediawet mag het totaal van de door de
omroepen aangehouden RMA’s en het totale eigen vermogen van de NPO,
niet meer dan 1 0% van de totale uitgaven bedragen (1 0% vermogensregeling).

(x 1 .000 euro)

201 2

201 3

Zendgemachtigden (omroepen) 1 2.879

201 4

0 33.660

201 5

Totaal

54.861 1 01 .400

NPO

2.505

4.1 58

1 6.532

CoBo

1 48

0

0

3.1 79 26.374

Totaal korting per jaar

1 5.532

4.1 58

50.1 92

Cumulatieve korting

1 5.532 1 9.690 69.882 1 27.774 1 27.774

-1 48

0

57.892 1 27.774

Uitgezonderd zijn de uitgaven aan verenigingsactiviteiten. Wanneer dit totaal

Bij de implementatie van de bezuinigingen volgens kabinet-Rutte I wordt de

de maximale norm van 1 0% overschrijdt, moet het merendeel worden

programmering zoveel mogelijk ontzien. De besparingen worden gevonden

overgedragen aan de Algemene Media Reserve (AMR). Het Commissariaat

in het vergroten van organisatorische, operationele en programmatische

voor de Media beheert de AMR.

efficiency. In de aanloop naar de volgende bezuinigingen van kabinet-Rutte II
(nog eens 1 00 miljoen euro extra) in 201 6 en 201 7 is nog veel onzeker, maar

Op basis van de jaarrekeningen van de omroepen is in 201 2 een bedrag van

duidelijk is wel dat de programmering niet langer kan worden ontzien. De

26,8 miljoen euro vastgesteld als bovenmatige reserve volgens de bindende

discussie daarover wordt nog volop gevoerd.

regeling, en daarom weer overgedragen aan de NPO.
Bovenstaande oploop van de kortingsbedragen laat zien dat er zware tijden

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

Ad 4. Inzet (overgedragen) reserve media-aanbod

aankomen voor alle organisaties binnen het publieke bestel, maar dat met name

Omroepen kunnen aanspraak maken op de overgedragen reserve media-

de NPO al snel klaar moet zijn voor de bezuinigingen. In 201 3 is er immers al

aanbod door het indienen van programmavoorstellen. De omroepen hebben

sprake van een eerste korting, maar in 201 4 is de budgetkorting dusdanig

een voorkeursrecht voor de inzet van hun eigen eerder overgedragen RMA.

groot dat de NPO zich niet kan permitteren onzeker te zijn over de vraag of

De toekenning van het budget vanuit de overgedragen reserve media-

de genomen maatregelen voldoende effectief zijn geweest. In 201 2 is daarom

aanbod (ORMA) betreft de inzet reserve media-aanbod (201 2: 8,7 miljoen euro).

hard gewerkt aan zogenoemd ‘remmen voor de bocht’. Niet alleen door tijdig

De overdracht van de reserve media-aanbod (ad 3) wordt in de Jaarrekening

te beginnen met reorganiseren en de daarbij behorende aanzeggingen van

van de NPO gesaldeerd met de inzet overgedragen reserve media-aanbod.

personeel, maar ook aan het inkrimpen van de activiteitenbudgetten. Door tijdig

Het saldo van de overdracht en inzet reserves heeft een positief of negatief

te anticiperen denkt de NPO eind 201 3 klaar te zijn voor de budgetkaders van

effect op de exploitatierekening van de NPO.

201 4. Deze aanpak heeft in 201 2 al geleid tot een daling van de directe kosten.
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Toelichting exploitatiesaldo 201 2

Exploitatiesaldo NPO

Naar aanleiding van de opbouw van het NPO-budget en de verstrekkingen

Het exploitatiesaldo van de NPO (saldo uit gewone bedrijfsuitoefening)

landelijke publieke omroepen, kan het exploitatieresultaat van de NPO in feite

bedraagt 1 ,9 miljoen euro negatief. Er zijn diverse factoren die van invloed zijn

worden gesplitst in twee delen; een deel dat betrekking heeft op de inkomsten

geweest op het resultaat. Deze worden hieronder nader toegelicht, uitgesplitst

en kosten van de NPO en een deel dat betrekking heeft op de verstrekkingen

in acht componenten:

landelijke publieke omroepen.

(x 1 .000 euro)
1 . Begroot overschot 201 2

2.741

De verstrekkingen aan landelijke publieke omroepen worden ook wel

2. Frictiekostenvergoeding

genoemd het Beheer van Omroep Middelen (BOM). Alle financiële stromen

3. Hogere inkomsten en rentebaten

binnen BOM hebben betrekking op de ontvangst, toekenning en uitbetaling

4. Dotatie voorziening herhuisvesting LPO

-7.332

van (programma)budget aan de omroepen. De totale verstrekkingen aan de

5. Bijzondere waardevermindering activa

-1 0.032

omroepen en het CoBo bedragen 644,1 miljoen euro.

6. Dotatie reorganisatievoorziening

-1 .41 8

7 Lagere NPO-bijdrage aan programmering

3.229

673
3.855

In onderstaand overzicht is het exploitatieresultaat 201 2 gesplitst in deze twee

8. Lagere organisatiekosten, directe kosten

6.392

delen:

Exploitatiesaldo NPO

-1 .892

Ad 1 . Begroot overschot + 2,7 miljoen euro

(x 1 .000 euro)

NPO

BOM

Totaal

Media-aanbod

1 27.834

653.590

781 .424

1 6.1 83

-1 6.1 83

-

1 44.01 7

637.407

781 .424

1 .909

-

1 .909

23.047

-

23.047

Extra inzet NPO-middelen

-24.798

24.798

-

De frictiekostenvergoeding zou daarmee 0,9 miljoen euro bedragen (50%). Van

Totaal baten

1 44.1 75

662.205

806.380

de bijdrage die de NPO heeft opgenomen in de jaarrekening 201 1 , is 0,2 miljoen

-

644.083

644.083

euro afgewezen/niet toegekend. Per saldo bedraagt daarom de bijdrage

Lasten NPO

1 46.824

-

1 46.824

frictiekosten 0,7 miljoen euro. Deze bijdrage was nog niet begroot, aangezien

Totaal lasten

1 46.824

644.083

790.907

de frictiekostenregeling van OCW pas in de loop van 201 2 is vastgesteld.

-2.649

1 8.1 22

1 5.473

757

-

757

-1 .892

1 8.1 22

1 6.230

Over te dragen reserves (AMR)

-26.697

-1 6.885

-43.582

hogere inkomsten overige distributeurs. Deze inkomsten zijn afhankelijk van

Exploitatiesaldo na overdracht

-28.589

1 .237

-27.352

het aantal abonnees, welke sterk zijn gestegen. De rentebaten zijn hoger dan

Totaal gezamenlijkheid platform
Budget OCW
Nevenactiviteiten
Overige bedijfsopbrengsten

Verstrekkingen LPO

Bedrijfsresultaat
Rentebaten /lasten
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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Het begroot overschot wordt verklaard door de eenmalige uitkering (van het
restant) van het liquidatiesaldo NOB.
Ad 2. Frictiekostenvergoeding OCW + 0,7 miljoen euro
De grondslag voor de frictiekostenaanvraag 201 2 bedraagt 1 ,9 miljoen euro.

Ad 3. Hogere eigen inkomsten en rentebaten + 3,9 miljoen euro
De eigen inkomsten zijn hoger dan begroot hoofdzakelijk als gevolg van

begroot, vanwege een hoger liquiditeitensaldo dan verwacht.
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Ad 4. Dotatie voorziening herhuisvesting LPO - 7,3 miljoen euro

Daarom heeft de NPO de waarde van het bedrijfspand door een onafhankelijke

In 201 2 is met de omroepen afgesproken dat de inkomsten uit overige

taxateur opnieuw laten vaststellen. Dit heeft geleid tot een afwaardering van

distributeurs worden uitgekeerd aan de omroepen. Deze inkomsten bedragen

het bedrijfspand van 1 0,0 miljoen euro in 201 2.

gecumuleerd over de afgelopen jaren 7,3 miljoen euro. Dat bedrag benadert
volgens het adviesrapport van BCG (april 201 2) de kosten die gemoeid zullen

Ad 6. Dotatie reorganisatievoorziening - 1 ,4 miljoen euro

zijn met het realiseren van het optimale huisvestingsscenario vanuit omroep-

In 201 2 is in het kader van de herinrichting van de NPO (nieuwe hoofd-

breed perspectief. De Raad van Bestuur heeft daarom voorgesteld de uitkering

structuur met minder directies) de voormalige Directie Service Unit opgesplitst

van de cumulatieve gelden van de overige inkomsten distributeurs te

en deels ondergebracht bij andere organisatieonderdelen van de NPO. Voor

koppelen aan de kosten die gemaakt moeten worden om de huisvesting van

een aantal activiteiten van de Directie Service Unit is besloten deze stop te

omroepen zo optimaal mogelijk in te richten, mits voldaan wordt aan enkele

zetten, met gedwongen ontslagen tot gevolg. De te betalen afkoopsommen en

omroepbrede uitgangspunten. De frictiekostenvergoeding van OCW voorziet

te vergoeden kosten van deze fase van de reorganisatie zijn opgenomen in de

niet in vergoeding voor kosten van verhuisbewegingen van omroepen naar

reorganisatievoorziening.

een goedkopere huisvesting. Daardoor kunnen individuele omroepen
belemmerd worden in de keuze voor een verhuisbeweging die bijdraagt aan

Ad 7. Lagere NPO-bijdrage aan de programmering + 3,2 miljoen euro

het realiseren van een optimaal huisvestingsscenario vanuit omroepbreed

Een aantal begrote additionele NPO bijdragen ten behoeve van de program-

perspectief. Omdat nog niet precies bekend is welke omroep welk bedrag

mering zijn niet toegekend in 201 2. Een deel van de extra bijdragen bleek niet

ontvangt, wordt in 201 2 het cumulatieve bedrag bij de NPO gedoteerd aan

nodig te zijn; een deel schuift door naar 201 3.

een voorziening herhuisvesting LPO. Nadat de herhuisvestingplannen verder
zijn uitgewerkt en duidelijk wordt welke investeringen door welke omroep

Ad 8. Lagere organisatiekosten/productiekosten + 6,3 miljoen euro

gedaan moeten worden om tot een optimaal huisvestingscenario te kunnen

De lagere organisatiekosten en lagere directe productiekosten zijn hoofdzake-

komen, zal uitkering plaatsvinden vanuit de voorziening herhuisvesting LPO.

lijk het direct gevolg van de getroffen maatregelen die genomen zijn in het

Mocht er uiteindelijk geen gezamenlijk plan komen dat voldoende perspectief

kader van de bezuinigingen. De organisatiekosten zijn lager uitgevallen dan

biedt voor structurele besparingen op de huisvesting, dan heeft de NPO

begroot, door verdere implementatie van generieke bezuinigingsmaatregelen

alsnog een verplichting om de gelden uit te keren aan de omroepen, conform

en een versterking van het kostenbewustzijn binnen de organisatie. De

de budgetsleutel van de omroepen.

productiekosten vallen lager uit dan begroot, enerzijds doordat een aantal
grote projecten is vertraagd en daardoor deels doorschuift naar 201 3.

Ad 5. Bijzondere waardevermindering vaste activa - 1 0,0 miljoen euro

Anderzijds is een aantal bezuinigingsmaatregelen, met name bij Distributie en

De bezuinigingen leiden tot een daling van de omroepbijdrage (beschikbare

Uitzending, eerder gerealiseerd dan verwacht.

OCW-budget) en daarmee tot een daling van de toekomstige kasstromen.
Tegelijkertijd heeft de NPO geconstateerd dat de WOZ- waarde van het
bedrijfspand van de NPO is gedaald van 20 miljoen euro naar 1 1 ,3 miljoen
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

euro. Ook het huidig economisch klimaat heeft een negatieve impact op de
marktwaarde van het bedrijfspand.
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Exploitatiesaldo Beheer Omroep Middelen
De beschikbare baten voor Beheer Omroep Middelen bedragen in totaal
662,2 miljoen euro. De beschikbare baten van OCW zijn verminderd met de
overheveling van het platformbudget naar de NPO ad 1 6,2 miljoen euro en
vermeerderd met de inzet van NPO-middelen ad 24,8 miljoen euro. Op de
totale verstrekkingen is het bedrag van de overgedragen reserve mediaaanbod ultimo 201 2 in mindering gebracht, totaal 26,8 miljoen euro. Deze
overgedragen reserve media-aanbod bestaat voor 1 6,9 miljoen euro aan
overgedragen bestemmingsreserves van de NOS. De verstrekkingen aan
omroepen bedragen per saldo in 201 2 dus 644,1 miljoen euro.
Het uiteindelijke exploitatiesaldo van Beheer Omroep Middelen (uit gewone
bedrijfsuitoefening) bedraagt 1 8,1 miljoen euro. Dit is de resultante van de door
de omroepen in 201 2 overgedragen reserves media-aanbod ad 26,8 miljoen
euro en de in 201 2 ingezette reserves media-aanbod ad 8,7 miljoen euro.

Over te dragen reserves
Op 1 januari 201 3 is een nieuwe bepaling in werking getreden over de
omvang van het totaal van de gereserveerde gelden voor de Nederlandse
Publieke Omroep als geheel. Het gewijzigde Artikel 2.1 74, lid 2 Mediawet 2008
bepaalt het volgende:
“Het totaal van de gereserveerde gelden in een kalenderjaar bedraagt niet
meer dan tien procent 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 2.1 71 ,
lid 2 en 3”.
Deze wetswijziging bepaalt dat de stichtingsreserve van de NPO onderdeel
uitmaakt van de berekening en toepassing van de zogenaamde 1 0%-reservenorm. Ook maakt de wet geen onderscheid meer tussen algemene reserves
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

en reserves die bestemd zijn (bestemmingsreserves). Tevens is de basis
waarop de norm – de maximaal toegestane reserves - uitgerekend wordt,
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gewijzigd. De maximaal toegestane reserves worden op basis van de

De NPO heeft het totaalbedrag van de reserves berekend aan de hand van

gewijzigde wet uitgerekend op basis van de gezamenlijke uitgaven van de

de eigen jaarrekening en die van de omroepen. Rekening houdend met de

NPO en de landelijke publieke omroepen. In de oude wet werden de totale

nieuwe maximale norm, die in absolute zin significant is gedaald ten opzichte

bruto baten als uitgangspunt voor berekening van de norm genomen.

van 201 1 , kan een overschrijding van de 1 0%-norm worden vastgesteld van
43,6 miljoen euro. Het bedrag aan over te dragen reserves komt ten laste

Het ministerie van OCW heeft bevestigd dat anticiperend op de wetswijziging

van het exploitatieresultaat en is in de jaarrekening van de NPO als schuld

zal worden gehandeld en dat de nieuwe berekeningsmethodiek derhalve ook

opgenomen aan het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat voor de

voor het jaar 201 2 moet worden gehanteerd. Dit betekent dat de bestemmings-

Media stelt eigenstandig, aan de hand van de jaarrekening van de NPO, vast of

reserves in de berekening en de toepassing van de 1 0%-norm moeten worden

de 1 0%-norm is overschreden en is verantwoordelijk voor het terugvorderen

meegenomen moeten worden en dat niet langer de bruto baten, maar de

van het surplus bij de NPO. In deze jaarrekening wordt geanticipeerd op de

totale uitgaven de basis vormen voor berekening van de norm.

uitkomst van dit proces.

Het totale vermogen van de LPO (de NPO en de publieke omroepen
gezamenlijk) bedraagt ultimo 201 2 296,9 miljoen euro. Dit is een lichte daling
ten opzichte van 201 1 , maar door de gewijzigde methodiek voor berekening
en toepassing van de 1 0%-norm, ontstaat in 201 2 toch een significant overschot op de maximaal toegestane reserves. Dit blijkt uit onderstaande tabel.
201 2		201 1
(x 1 .000 euro)
NPO
Omroepen
Totaal		
Algemene c.q. verenigingsreserve omroepen

NPO

Omroepen

Totaal
1 57.849

-

1 56.754

1 56.754		

-

1 57.849

Exploitatiereserve NPO

32.379

-

32.379 *

28.573

-

28.573 **

Bestemmingsreserves NPO

41 .647

-

41 .647 *

47.346

-

47.346

Bestemmingsreserves NOS

1 7.480

1 7.480

31 .572

34.573

66.1 45 *

1 3.449

35.684

49.1 33 **

Totaal vermogen LPO

1 05.598

1 91 .327

296.925		

89.368

21 1 .01 3

300.381

Totaal gereserveerde reserves (1 0% norm)

1 05.598

34.573

1 40.1 71 		

42.022

(Overgedragen) reserve voor media-aanbod

-		

- *		

35.684

77.706

Norm maximaal toegestane reserves 			

96.589				

97.946

Overschrijding norm (-) / onderschrijding norm (+) 			

-43.582				

20.240

* 201 2: reserve telt mee in berekening 1 0% reservenorm o.b.v. art. 2.271 gewijzigde Mediawet 2008
** 201 1 : reserve telt mee in berekening 1 0% reservenorm o.b.v. art. 2.271 Mediawet 2008
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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Resultaatbestemming
Het gecombineerde resultaat van BOM en de NPO 201 2 uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt 1 6,3 miljoen euro positief (NPO: - 1 ,9 miljoen euro,
BOM: + 1 8,1 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 201 2 er als volgt
uit:
NPO

BOM

Totaal

-

-8.71 0

-8.71 0

Overdracht RMA ultimo boekjaar

-

26.833

26.833

Saldo overdracht reserve voor media-aanbod

-

1 8.1 23

1 8.1 23

-1 1 .500

-

-1 1 .500

7.000

-

7.000

(x 1 .000 euro)
Inzet RMA in boekjaar

Onttrekking bestemmingsreserve programmering (SE)
Dotatie bestemmingsreserve programmering (SE)

1 .792

-

1 .792

Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten

Dotatie bestemmingsreserve programmering (rechten)

-1 .825

-

-1 .825

Vrijval best. reserve algemeen t.g.v. exploitatiereserve

-1 .000

-

-1 .000

-1 66

-

-1 66

Onttrekking bestemmingsreserve Nieuwe Media
Dotatie exploitatiereserve

3.806

-

3.806

Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening

-1 .893

1 8.1 23

1 6.230

-

-1 6.885

-1 6.885

Over te dragen reserves aan AMR
Ten laste van overgedragen RMA
Ten laste van bestemmingsreserve programmering

-26.697

-

-26.697

Exploitatiesaldo na overdracht

-28.589

1 .237

-27.352

Korte toelichting bij elk van de genoemde resultaatonderdelen:
Saldo overdracht RMA
Rekening houdend met de inzet uit overgedragen RMA in 201 2 (8,7 miljoen
euro) en de overdracht van reserves media-aanbod ultimo 201 2 (26,8 miljoen
euro), bedraagt de dotatie van de ORMA in 201 2 per saldo 1 8,1 miljoen euro.
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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Mutatie bestemmingsreserve Programmering

Vrijval bestemmingsreserve algemeen

• Onttrekking 1 1 ,5 miljoen euro ten behoeve van sportprogrammering 201 2

In 201 0 is een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van een tijdelijke

De NPO vindt het van groot maatschappelijk belang om de (super)sport-

uitbreiding van de FM-dekking bij Lopik. Het financieringstekort voor deze

evenementen te kunnen blijven uitzenden voor het brede publiek. Ter dekking

tijdelijke uitbreiding bedroeg 1 ,0 miljoen euro. De voorziening was bedoeld als

van het wegvallen van extra middelen en de stijgende kosten heeft de Raad

overgang naar DAB. De brand in de zendmast bij Lopik in 201 0 leidde tot een

van Bestuur in 201 1 een bedrag van 30,7 miljoen euro hiervoor in het eigen

latere start. Ondertussen is DAB als alternatief al grotendeels gerealiseerd.

vermogen bestemd voor de periode 201 2-2016. De inzet van NPO middelen ten

De Raad van Bestuur ziet daarom af van de geplande verbetering van de

behoeve van de (super)sportevenementen bedroeg in 201 2 1 1 ,5 miljoen euro.

FM-ontvangst in Noord-Holland.

• Dotatie 7,0 miljoen euro ten behoeve (super)sportevenementen in 201 6
Als gevolg van de aangekondigde besparingen op de mediabegroting van

Onttrekking bestemmingsreserve Nieuwe Media

kabinet-Rutte II ( 1 00 miljoen euro vanaf 201 6) zal de programmering worden

Voor kosten die gemaakt zijn voor specifieke innovatie- en ontwikkelprojecten

getroffen. Om de programmering zo lang mogelijk te kunnen ontzien heeft

is een bedrag van 0,1 6 miljoen euro ten laste gebracht van de bestemmings-

de NPO vanuit de exploitatiereserve 7 miljoen euro extra gedoteerd aan

reserve Nieuwe Media.

de bestemmingsreserve programmering om de nu al bekende meerkosten
voor rechten voor superevenementen te kunnen opvangen.
• Dotatie 1 ,8 miljoen euro ten behoeve van programmering (rechten)
In 201 2 heeft de Raad van Bestuur met de omroepen afgesproken dat

Dotatie exploitatiereserve
Rekening houdend met mutaties ten gunste/ laste van de bestemmingsreserves, bedraagt de dotatie aan de exploitatiereserve 3 ,8 miljoen euro.

inkomsten uit gesloten netwerken televisie, die de NPO namens de omroepen
incasseert, bestemd worden ten behoeve van de LPO-brede doelstelling.

Over te dragen reserves aan de AMR

De gelden worden voor een maximale periode van vijf jaar gereserveerd om

Conform MW artikel 2.1 77 lid 1 vordert het Commissariaat voor de Media het

tot specifieke afwikkeling van rechten te kunnen komen. Na een periode van

surplus boven de 1 0% (MW artikel 2.71 4) terug bij de NPO. Het Commissariaat

vijf jaar worden de resterende gelden via de Geld-op-Schema-systematiek

voor de Media voegt deze teruggevorderde gelden toe aan de Algemene

uitgekeerd aan de omroepen. De gecumuleerde inkomsten over de

Media Reserve (AMR) van OCW.

afgelopen vijf jaar ad 1 ,8 miljoen euro zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve Programmering.

Het totaal van de bovenmatige reserves die aan de AMR van OCW moet
worden overgedragen bedraagt 43,6 miljoen euro. Het surplus heeft met name

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

Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten

betrekking op gereserveerde gelden ten behoeve van de financiering van de

Ultimo 201 0 is vanwege de aangekondigde bezuinigingen een bestemmings-

(meer)kosten van de superevenementen 201 4 - 201 8. De aan de NPO over-

reserve frictiekosten gevormd. De gerealiseerde frictiekosten 201 2 ( 1 ,8 miljoen

gedragen (bestemmings)reserves van de NOS (via overdracht RMA) worden

euro) worden onttrokken aan deze bestemmingsreserve. De frictiekosten 201 2

daarom overgedragen aan de AMR, totaal 1 6,9 miljoen euro. Daarnaast wordt

bestaan voor 1 ,4 miljoen euro uit de dotatie aan de reorganisatievoorziening

26,7 miljoen euro van de bestemmingsreserve programmering van de NPO,

(te betalen afkoopsommen en vergoedingen) en voor 0,4 miljoen euro advies-

gereserveerd voor de financiering van de (super)sportevenementen 201 4-201 8,

kosten in het kader van de reorganisatie.

ook aan de AMR overgedragen. Omdat aan de over te dragen reserves
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meerjarige verplichtingen ten grondslag liggen waarvoor de betalingen
merendeels al gedaan zijn, zou een volledig liquide overdracht kunnen leiden
tot discontinuïteit van de uitvoering van de wettelijke taakopdracht van de
betrokken organisaties. Het ligt daarom in lijn der verwachting dat alleen op
het deel van het surplus dat geen betrekking heeft op lange termijn verplichtingen, daadwerkelijke terugbetaling van toepassing zal zijn.

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

Bezuinigingen versus ambities

De bedrijfsvoering van de NPO richt zich op een doelmatige en rechtmatige

Gezien de omvangrijke bezuinigingen staat de realisatie van ambities op

uitvoering van het geheel van de opgedragen taken, maar ook en in het

langere termijn onder druk. Ook heeft de Nederlandse Publieke Omroep te

bijzonder op de daarin onderkende risico’s. Gezien deze taken gaat het niet

maken met onverminderd hoge verwachtingen vanuit de politiek en het

alleen om risico’s die betrekking hebben op de NPO als organisatie, maar,

publiek. Eerder geformuleerde ambities zullen moeten worden heroverwogen.

hoewel de Raad van Bestuur daar lang niet altijd rechtstreeks invloed op kan

Het behalen van de besparingsdoelstelling zelf levert ook een risico op ten

uitoefenen, ook om risico’s die betrekking hebben op de Nederlandse Publieke

aanzien van het imago van de Nederlandse Publieke Omroep. Daarenboven

Omroep als geheel. Het risicobeheersings- en controlsysteem van de NPO is er

heeft de NPO te maken met de complexe inrichting van het omroepbestel.

op gericht om de risico’s verbonden aan de realisatie van de strategische,
operationele, financiële en compliance doelstellingen zoveel mogelijk te verkleinen.

In 201 2 is de Raad van Bestuur gestart met het opstellen van een masterplan

Deze risicoparagraaf bevat een beschrijving van de belangrijkste risico’s die door

voor het realiseren van de bezuinigingen ad 1 27,8 miljoen euro die eind 201 1 zijn

de NPO zijn geïdentificeerd alsmede een beschrijving van de interne risico-

aangekondigd door Rutte I. Het betrof toen nog met name bezuinigingen die

management- en controlesystemen gericht op verkleinen van deze risico’s.

behaald zouden kunnen worden door verhoging van de efficiency op zowel
indirecte kosten (overhead) als op primaire kosten (programmaproductie en

Strategische risico’s

programmering). De Raad van Bestuur heeft hier waar mogelijk een coördinerende rol in vervuld, zoals bijvoorbeeld bij de herziening van de indirecte

Gevolgen politieke volatiliteit

kostenvergoeding en het verkennen van een optimaal LPO-breed huisvestings-

Midden in de voorbereidingen van de invulling van de omvangrijke bezuini-

plan. Door de bestuurlijke inrichting van het publieke bestel, waarbij omroep-

gingen die door het kabinet-Rutte I waren opgelegd, werd de Nederlandse

(vereniging)en elk hun eigenstandige organisatorische positie hebben met een

Publieke Omroep in 2012 geconfronteerd met een additionele bezuiniging van

eigen Raad van Toezicht en ledenraad, is echter het risico aanwezig dat het niet

100 miljoen euro. In totaal levert de Publieke Omroep hiermee bijna een derde

lukt om binnen korte termijn tot een gezamenlijk gedragen plan te komen

deel van zijn budget in. Door het ontbreken van een samenhangende visie bij

waarvan de uitvoeringsconsequenties per partij snel te overzien zijn.

opeenvolgende kabinetten lijkt de Publieke Omroep steeds meer de speelbal

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

te zijn geworden van politieke willekeur. Daarmee is het risico zeer groot

Dit risico is versterkt door de aankondiging van de significante additionele

geworden dat beleid en strategie voortdurend moeten worden herzien en dat

bezuinigingen van Rutte II. Dit nieuws doorkruiste de precaire, complexe

het onmogelijk wordt om consistente lijnen voor de langere termijn uit te

voorbereidingen op de eerder aangekondigde bezuinigingen uit Rutte I. Er is

zetten. Het opleggen van enorme budgetkortingen en het tegelijkertijd gelijk

sprake van nieuwe spelregels, terwijl het spel al begonnen was. De indruk zou

houden of zelfs aanscherpen van de eisen draagt bovendien bij aan het risico

kunnen bestaan dat de nieuwe bezuinigingen, die ‘pas’ per 201 6 en 201 7 van

dat doelen en ambities onuitvoerbaar worden. Niet alleen is de Nederlandse

toepassing zijn, simpelweg een nieuwe stapeling van maatregelen betekent.

Publieke Omroep als gevolg van overheidsbeleid de slechtst gefinancierde

Niets is minder waar; doordat de kortingen hiermee zo fors oplopen dat de

publieke omroep van West-Europa, er dreigt nu bovendien een aanzienlijk

programmering niet langer kan worden ontzien, is het noodzakelijk om een

kwaliteitsverlies en verlies van impact. Deze boodschap zal de komende tijd

nieuwe visie op (de netprofilering en het aanbod van) de Nederlandse

worden uitgedragen in gesprekken met diverse beleidsbeïnvloeders.

Publieke Omroep te ontwikkelen. De impact van deze nieuwe visie moet
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verwerkt worden in de maatregelen die per 201 4 al gerealiseerd moeten zijn

er zijn aanwijzingen dat ook Netflix in 201 3 een dienst in Nederland lanceert.

om de eerste aanzienlijke kortingen in zowel omroeporganisaties als in de

De toetreding van wereldwijde spelers op de Nederlandse markt kan de

programmering op te vangen. Om tijdig tot een heldere visie te komen die de

zichtbaarheid van de Nederlandse Publieke Omroep en van Nederlands

gewenste ambities in zich verankert en ook te realiseren is met alle recentelijk

product in het algemeen in on demand-omgevingen bedreigen. Door techno-

toegevoegde (budget)restricties, heeft de Raad van Bestuur het initiatief

logische ontwikkelingen en nieuwe toetreders op de markt stijgen ook de

genomen tot het opstellen van een omroepbreed strategisch projectenpakket.

kosten die door de Nederlandse Publieke Omroep moeten worden gemaakt

Dit zogeheten Programma richt zich op het gewenste eindbeeld van de

om rechten te kopen. Het wordt daarmee in een aantal gevallen onbetaalbaar

Nederlandse Publieke Omroep in de periode 201 6-2020 en verwerkt de

om (gedeeltelijk) extern geproduceerde producties ook in een on demand-

impact daarvan in de te nemen stappen in 201 3-201 5.

omgeving gratis aan te bieden. De NPO start daarom in 201 3 met een
experiment met een betaald abonnement waarbij het publiek toegang krijgt

Boven op de bezuinigingen kan ook andere regelgeving vanuit Den Haag de

tot premium on demand-diensten. Hierdoor zouden de stijgende kosten van

realisatie van ambities in de weg staan. Zo heeft de Tweede Kamer besloten dat

rechten op kunnen worden gevangen.

de BPPO verder wordt aangescherpt. Het risico op vertrek van beeldbepalende
presentatoren en/of presentatrices neemt hierdoor toe. Zij vormen voor een

Naast alle mogelijke kansen die het internet biedt, is er ook sprake van een

belangrijk deel het gezicht van de Nederlandse Publieke Omroep naar de kijker

toename van mogelijkheden om audio en video, zonder bezit van rechten,

en luisteraar. Dit risico wordt ten dele gemitigeerd door het creëren van een

illegaal op het internet te plaatsen. Gebruikers kunnen dit doen via websites

werkomgeving, waarin medewerkers een gevoel van (maatschappelijke) meer-

als YouTube door video of audio te uploaden. Wanneer dit gebeurt door

waarde krijgen door werkzaam te zijn voor de Nederlandse Publieke Omroep.

omroepen kan dit echter leiden tot verzwakking van de aanbodkanalen van
de Nederlandse Publieke Omroep. De NPO gaat er in 201 3 op toezien dat zijn

Naast bovengenoemde financieel-organisatorische risico’s dreigt voor de

aanbod middels upload door omroepen alleen voor promotionele doeleinden

Nederlandse Publieke Omroep op middellange termijn waarschijnlijk een

op YouTube te zien zal zijn.

negatieve Ster-spiraal. Doordat de programmering niet kan worden ontzien, is

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

het vrijwel onvermijdelijk dat er sprake zal zijn van dalende Ster-inkomsten, en

Continuïteit van het uitzendproces

daarmee op den duur een extra budgetkorting voor de Nederlandse Publieke

Televisie en radio moet er zijn, altijd. De maatschappelijke en economische

Omroep, die wederom kan leiden tot Ster-verlies. Het is nog niet duidelijk hoe

impact van landelijke televisie en radio is groot. Uitval en/of misbruik door

dit effect het beste tegemoet getreden kan worden. Dit onderwerp wordt

onbevoegden dient te worden voorkomen. De Nederlandse Publieke Omroep

als belangrijk aandachtspunt meegenomen in het hierboven genoemde

heeft op dit gebied te maken met hoge verwachtingen. Zeker in tijden van

strategisch programma 201 6-2020.

bezuinigingen is het een uitdaging om hier continu aan te kunnen voldoen.

Veranderende marktomstandigheden

De belangrijkste risico’s inzake uitzending en distributie van de radio- en

De Nederlandse markt is interessant voor buitenlandse mediabedrijven. De

televisieprogramma’s, maar ook internetuitzendingen (streaming), liggen op

Amerikaanse betaalzender HBO heeft de markt inmiddels betreden, het even-

het gebied van fysieke veiligheid (safety en security) en automatisering

eens Amerikaanse TNT is vanaf januari via KPN Interactieve TV te bekijken en

(inclusief ICT-infrastructuur, software en data). Het Media Park is één van de
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locaties in Nederland die van overheidswege een verhoogde veiligheidsstatus

Ook heeft de Media Parkbeheerder de noodvoorzieningen voor elektra extra

heeft. Er worden diverse beveiligingsmaatregelen toegepast welke zijn

uitgebreid met gasturbines (voor onbeperkte levering van elektra). Indien ook

vastgelegd in het Security Beleidsplan. Dit plan voorziet in overkoepelend

deze uitvallen, kunnen grote dieselaggregaten de stroomlevering overnemen.

beleid dat de onderbouwing biedt voor de uitwerking van verschillende,

Om specifiek de koelvoorziening in het Videocentrum verder te versterken is in

integraal te benaderen, security-activiteiten op diverse plaatsen binnen de

201 2 een nieuwe CAR (Centrale Apparaten Ruimte) opgeleverd. Daarnaast

organisatie. Deze overkoepeling omvat fysieke, personele en IT-gerelateerde

heeft een uitbreiding van de elektravoorzieningen plaatsgevonden door de

security aspecten, alsmede safety- en business continuity-aspecten.

extra levering van 250 kW. De noodvoorzieningen hebben hiermee het
noodzakelijk gewenste niveau bereikt.

In het najaar van 201 2 is een aantal vennootschappen binnen het vastgoedbedrijf TCN failliet verklaard. Alle stroom- en koelvoorziening, alsmede de

Voor de distributie is de afhankelijkheid van een goede doorgifte vooral via de

beveiligingsmaatregelen zijn kort daarna belegd bij een nieuwe beheerpartij.

(digitale) kabel, de satelliet en digitale ether groot. De NPO is hierbij voor een

Met deze partij zijn de bestaande afspraken gecontinueerd. In de tussen-

groot deel afhankelijk van haar leveranciers en kan slechts beperkte invloed

liggende periode hebben zich geen grote incidenten voorgedaan.

uitoefenen op de kwaliteit (continuïteit) van de geleverde dienstverlening. Bij
eventuele uitval van een netwerk of zendstation wordt de uitvalduur beperkt

Ten aanzien van ICT-voorzieningen wordt gebruik gemaakt van meerdere

doordat bij de leveranciers diverse redundantiemaatregelen zijn getroffen.

locaties waardoor het uitvallen van een heel datacentrum geen grote
gevolgen heeft voor de totale omgeving. Ook zijn de nodige, technische,

Ondanks alle getroffen maatregelen kunnen calamiteiten zoals de branden

beveiligingsmaatregelen genomen om het gevaar van hacking te reduceren.

in de zendmasten te Smilde en Lopik in 201 1 niet worden voorkomen. De

Aanvullend verplicht de NPO zich tot periodieke ICT-audits op één of meer-

zendmasten functioneren inmiddels weer naar behoren, maar het structurele

dere onderdelen van haar dienstverlening voor de omroepen. Ten aanzien van

probleem is hiermee niet opgelost. Dat probleem ligt in de betrokkenheid van

toeleveranciers worden afspraken over beschikbaarheid en uitwijkvoorzieningen

meerdere partijen die actief zijn op, in en rond de toren, mast en/of zend-

schriftelijk vastgelegd in zogenoemde Service Level Agreements (SLA’s).

installaties. De bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling over deze
partijen met betrekking tot de veiligheid is onvoldoende duidelijk. Onderzoek

Voor de uitzending van de programma’s is de continuïteit van de geauto-

uitgevoerd in 201 2 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken,

matiseerde systemen van essentieel belang. Om het risico van storingen of

Landbouw en Innovatie heeft dit uitgewezen. Mede op verzoek van de NPO is

uitval tot een minimum te beperken zijn in de eindregies van radio en televisie

het ministerie voornemens de beschikbaarheid van zendmasten schriftelijk

op diverse onderdelen redundante functies verwerkt waar in geval van

vast te leggen. Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan het feit dat

calamiteiten naar kan worden uitgeweken.

één partij de integrale verantwoordelijkheid heeft voor veiligheidsaspecten en
voor zover nodig ook de beslissende zeggenschap.

De NPO-gebouwen, inclusief de locatie van waaruit de uitzending van
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

programma’s plaatsvindt, kunnen indien nodig gebruik maken van een

Gezien de toenemende digitalisering en de continuïteitsrisico’s die dit met zich

noodstroomvoorziening. De relevante systemen lopen via een zogenoemde

meebrengt, zal blijvend aandacht moeten besteed aan monitoring en

UPS (uninterrupted power supply). In 201 2 is een nieuwe UPS geïnstalleerd.

verkleining van deze risico’s.

Jaarverslag 2012 | Nederlandse Publieke Omroep

Colofon3
Vooraf4
Verslag Raad van Bestuur 6
Financieel verslag
14
Risicoparagraaf26
Governance31
Verslag Raad van Toezicht 36
Nevenfuncties
Raad van Bestuur
38
Organogram40
Jaarrekening 201 2
41
Controleverklaring
bij de Jaarrekening
65
Sociaal Jaarverslag 201 2 67

Risicoparagraaf
Operationele risico’s

29
internet verwerkt in een nieuwe versie van het handboek TV en het handboek
Audio. Tevens is het proces rondom uitbetaling van programmagelden aan

Budget programmering versus ambities

omroepen, via de Geld-op-Schema-systematiek, verder aangescherpt op basis

De programmering van de Nederlandse Publieke Omroep dient te voldoen

van onderzoek verricht door een extern accountantskantoor.

aan uiteenlopende criteria en doelstellingen. Het gaat hierbij zowel om externe
als interne doelstellingen:
• Externe doelstellingen zijn gelegen in luister- en kijktijdaandelen, zender-

Noodzaak reorganisatie versus behoefte aan nieuwe cultuur
en competenties

profielen, speerpunten etc. Deze kaders vloeien voort uit de Mediawet,

De organisatie stond en staat voor een belangrijk deel in het teken van

afspraken met het ministerie van OCW (prestatie-overeenkomst/ concessie-

(personele) reorganisaties. Als gevolg van bezuinigingen heeft NPO-breed

beleidsplan) en de Raad van Bestuur van de NPO zelf.

een significante fte-reductie plaatsgevonden. Met het inkrimpen van de

• Interne doelstellingen liggen met name in de interne beheersing rond de

organisatie verdwijnen kennis, ervaring, activiteiten en afstemmings- structuren

uitkering van (garantie)budgetten en de verantwoording over rechtmatige

die de samenhang tussen activiteiten borgen. Er moeten nieuwe manieren

en doelmatige besteding van middelen.

van samenwerken worden gezocht, binnen de nieuwe organisatiestructuur
en de nieuwe, krappere budgetkaders.

De inhoudelijke en financiële kaders waarbinnen de Nederlandse Publieke
Omroep moet opereren worden steeds strakker. Het wordt daarmee steeds

Tegelijkertijd vragen deze volatiele tijden waarin de externe ontwikkelingen

lastiger om aan alle eisen te voldoen. Er zal worden gewerkt aan de ontwik-

elkaar snel opvolgen om een andere rolinvulling van de NPO als bestuurs-

keling van bestuurs- en managementinformatie over de (voortgang van de)

orgaan en als organisatie. Dit vergt een andere manier van denken en werken,

programmering, om tijdig te kunnen bijsturen als dit nodig blijkt.

met een andere cultuur en wellicht ook andere competenties. Het is onzeker
of de huidige capaciteiten toereikend, en de huidige competenties passend

Voor het behalen van gestelde doelen is de NPO ook afhankelijk van omroepen.

zullen zijn voor het invullen van de gewenste rol en het behalen van de

Om te komen tot een programmering waarmee voldaan wordt aan de criteria

geformuleerde ambities.

en doelstellingen is afstemming met omroepen en externe overige stakeholders
vereist, maar ook binnen de eigen organisatie is dit noodzakelijk. Om de

Compliance risico’s

afstemming binnen de NPO verder te bevorderen is vanaf het 1 e kwartaal
201 2 een directieteam opgericht. De directeuren Video, Audio, Distributie &

Interne procedures en goed bestuur

Uitzending en Financiën maken deel uit van dit team, evenals hoofd Strategie

Om het risico op imagoschade te voorkomen zijn de uitgangspunten inzake

en Beleid. Dit directieteam komt wekelijks bijeen om lopende zaken met elkaar

goed bestuur vastgelegd in de Gedragscode voor Goed Bestuur en Integriteit

te bespreken en af te stemmen. Hiermee wordt de samenhang tussen

voor de Publieke Omroep. De hierin opgenomen punten zijn binnen de NPO

verschillende activiteiten beter geborgd.

verankerd in diverse bedrijfsregelingen en interne procedures. De huidige
bedrijfsregelingen waarin interne regels zijn opgenomen voor declaraties van

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

Ter ondersteuning van de procedures en afspraken is de beleidscyclus Video

onkosten, waaronder reiskosten, representatie, afscheidscadeaus e.d. dienen

en Audio vastgelegd in handboeken. In 201 2 is het intekenproces rond

te worden geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe fiscale wetgeving die
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naar verwachting ingaat per 201 4. Hiervoor zijn inmiddels de eerste activiteiten

Audit Commissie en de Raad van Toezicht worden jaarlijks geïnformeerd over

gestart.

de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.

In het verlengde van integriteit en goed bestuur, is in 201 2 een treasurystatuut
ontwikkeld. De NPO wordt voornamelijk met overheidsgelden gefinancierd,

De Raad van Bestuur is zich er van bewust dat risicobeheersing- en controle-

waardoor er binnen een verantwoordingsjaar nagenoeg geen financierings-

systemen, hoe uitgebreid ook, geen absolute zekerheid geven dat onjuist-

risico’s bestaan. Tijdelijk overtollige liquide middelen worden uitsluitend

heden van materieel belang, fraude of overtredingen van wetten en regels

belegd via deposito’s bij financiële instellingen met een A-rating. Het rekening-

geheel kunnen voorkomen. Het beleid van de NPO richt zich op het continue

courantsaldo wordt dusdanig afgestemd op de inkomsten en de uitgaven dat

verbeteren van de risicobeheersing- en controlesystemen om daarmee de

op korte termijn voldoende middelen beschikbaar zijn. Ter verdere optimalisatie

betrouwbaarheid en effectiviteit van de processen te optimaliseren. Naar de

van het liquiditeitenbeheer zijn periodiek liquiditeitsprognoses (inclusief

mening van de Raad van Bestuur hebben de risicobeheersing- en controle-

realisatie) opgesteld. Hiermee worden zowel de realisatie als de (meerjaren)

systemen in het verslagjaar naar behoren gewerkt.

prognose gemonitord.
Voor zover de NPO belangrijke risico’s loopt inzake voorwaardelijke en onzekere

Aansprakelijkheid en juridische claims

rechten en verplichtingen zijn deze in de jaarrekening toegelicht. Wanneer

De NPO en de landelijke publieke omroepen vallen onder nationale en inter-

het duidelijk is dat deze risico’s en/of verplichtingen daadwerkelijk worden

nationale regelgeving op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld mediarecht,

geëffectueerd, is daarvoor een voorziening in de jaarrekening opgenomen.

telecommunicatierecht, mededingingsrecht, intellectuele eigendom, privacy,
belastingwetgeving, arbeidsrecht, pensioenregelgeving en aanbestedingsrecht.
Gelet op de complexe omgeving waarin de NPO opereert, is het onontkoombaar dat zich geschillen voordoen.
Publieke media-instellingen kunnen bezwaar aantekenen tegen besluiten van
de NPO. Tevens 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 nevenactiviteiten, sponsorcontracten,
urenindelingen en toekenningen van gelden. Van de lopende zaken wordt
ingeschat dat de eventuele financiële gevolgen zeer beperkt zijn.

In control verklaring
Gedurende het verslagjaar zijn de interne risicomanagement- en beheersingsystemen (her)beoordeeld en geactualiseerd. Deze zijn gericht op een
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

adequate en effectieve beheersing van risico’s. Hierdoor wordt het integrale
controlebewustzijn van de organisatie en haar medewerkers bevorderd. De
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Compliance en toezicht

financiële component vertegenwoordigd is. Dit kan zorgen voor de nodige

Naleving van wet- en regelgeving inclusief de binnen de Nederlandse Publieke

verankering van aandacht voor budgetbeheersing en financiële sturing in de

Omroep geldende (bindende) regelingen betreft primair de eigen verantwoor-

organisatie.

delijkheid van iedere omroepinstelling.
De NPO werkt volgens een planning- en control cyclus. Jaarlijks worden
Het Commissariaat voor de Media is het orgaan dat er op toeziet dat de

bedrijfsplannen en budgetten vastgesteld. Voor de verantwoording wordt

Nederlandse Publieke Omroep de Mediawet naleeft. Het Commissariaat ziet

periodiek managementinformatie opgesteld, waarbij de realisatie van de

ook toe op rechtmatige besteding van publiek (media)geld en adviseert de

financiële doelstellingen wordt geanalyseerd. Bij de financiële cyclus wordt

minister onder meer over erkenning van nieuwe omroepen, maar ook over de

rekening gehouden met bepalingen uit de Mediawet, het Handboek Financiële

verantwoordingsrichtlijnen (Handboek Financiële Verantwoording landelijke

Verantwoording, fiscale en sociale regelgeving, Richtlijnen en Regeling Goed

publieke media instellingen).

Bestuur en Integriteit, Europese wetgeving, subsidievoorwaarden en voorwaarden van het Commissariaat voor de Media. Bij financiële transacties en

Daarnaast vindt eens in de vijf jaar een periodieke toetsing plaats door een uit

beheerhandelingen worden rechtmatigheidcontroles uitgevoerd, waarbij

onafhankelijke deskundigen samengestelde Visitatiecommissie. De commissie

wordt getoetst of deze hebben plaatsgevonden binnen de hiervoor geldende

toetst de manier waarop de landelijke publieke omroep in de voorafgaande vijf

wettelijke bepalingen en interne regelgeving.

jaar heeft gepresteerd. De bevindingen en eventuele aanbevelingen worden

Een volgende ambitie is de verdere ontwikkeling van management control.

vervolgens gerapporteerd aan de Raad van Toezicht van de NPO.

Hierbij zullen activiteiten en kosten(beheersing) beter aan elkaar gekoppeld
worden, en zal gezocht worden naar een dusdanige opzet van de planning-

Inrichting financiële sturing en beheersing NPO
De reorganisatie, en dus het inkrimpen van mensen en middelen, staat op
en verantwoording. Niet in het minst omdat de externe (administratieve)

Inrichting financiële sturing en beheersing omroepmiddelen

regeldruk eerder toe- dan afneemt. Een eerste stap richting verdere optimali-

De Raad van Bestuur stuurt wel rechtstreeks op de NPO-organisatie, maar niet

sering van de sturing en beheersing heeft in 201 2 een budgetneutrale

op omroeporganisaties. Iedere omroepinstelling heeft de eigen verantwoorde-

herinrichting van de financiële functie van de NPO plaatsgevonden. De diverse

lijkheid om doelmatig te werken en te voldoen aan wet- en regelgeving. De

afdelingen en adviseurs op het gebied van financieel georiënteerde sturing en

Raad van Bestuur heeft echter wel de taak om doelmatigheid voor het geheel

verantwoording zijn samengevoegd tot een Directie Financiën. Hierdoor is de

te bevorderen. Om invulling te geven aan deze taak zijn de afgelopen jaren

financiële kennis en ervaring beter binnen de organisatie geborgd, en kan

diverse instrumenten ontwikkeld, die onderstaand worden toegelicht. Met de

deze meer samenhang worden aangestuurd. Daartoe is, vanuit de eigen

groeiende verantwoordelijkheid voor het realiseren van een optimaal schema

organisatie, een financieel directeur benoemd. Voor een goed werkende

met dalende beschikbare middelen, neemt de wens toe om ook te sturen op de

financiële functie is het, zeker in tijden van bezuiniging, van belang dat er

toekenningen aan de omroepen, en daarmee de omroepen te ondersteunen

sprake is van een level playing field met de operationele directies. De directeur

in hun eigen doelmatigheidstaak.

gespannen voet met de behoefte aan toenemende externe en interne sturing

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

& controlcyclus dat er gedurende het jaar tijdiger kan worden (bij)gestuurd.

Financiën heeft zitting in het directieteam, zodat ook binnen dit overleg de
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• De NPO draagt zorg voor adequaat liquiditeitsbeheer, inclusief periodieke

vooral organisatie gerelateerd zijn, verder aangescherpt. De volgende stap is

analyse van liquiditeitsbegrotingen en -prognoses, binnen de eigen

het ontwikkelen van een instrument om de toekenning op directe kosten, die

organisatie en voor het beheer van de omroepmiddelen. De NPO past de

vooral programma gerelateerd zijn, beter te laten aansluiten bij de werkelijke

bevoorschotting aan omroepen alleen aan als er een deugdelijke liquiditeits-

kosten, die de omroepen maken. Hierdoor kan de Raad van Bestuur beter

prognose wordt overgelegd, waaruit blijkt dat het voorschot in de loop van

onderbouwen welke kosten worden gemaakt voor welke programma’s en

het jaar via Geld-op-Schema kan worden terugbetaald. Voor nieuwe

waarom. Omdat er zoveel uiteenlopende factoren zijn die bepalend zijn voor

toetreders is een overeenkomst voor bevoorschotting opgesteld met

de kostprijs voor een programma, en omdat het niet de bedoeling is om in de
bedrijfsvoering van de omroepen te treden, is dit een complex vraagstuk. De

maandelijkse liquiditeitsrapportages.
• De NPO draagt zorg voor een duidelijke scheiding tussen de registratie

Raad van Bestuur ziet zich echter genoodzaakt om dit vraagstuk in de nabije

van platformkosten en de kosten van de interne bedrijfsvoering en bewaakt

toekomst te verkennen, omwille van meer transparantie en het garanderen

adequate uitvoering van de procedure voor beschikbaarstelling en

van een doelmatige besteding van programmagelden, ook juist in tijden van
bezuiniging.

afrekening van programmagelden.
• De NPO actualiseert periodiek de omroepbrede Gedragscode die gebaseerd
is op zelfregulering van de NPO via bindende regelingen voor de individuele

De Raad van Bestuur probeert de doel- en rechtmatigheid van bestedingen

omroeporganisaties.

van omroepmiddelen zoveel mogelijk te bevorderen door middel van de

Naast de NPO besteedt ook de door de Raad van Bestuur ingestelde

volgende instrumenten:

Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) aandacht aan risicobeheersing.

• Het organiseren van een creatieve competitie bij intekening, die moet leiden

Het CIPO controleert de naleving van de Gedragscode Publieke Omroep en

tot een optimale prijs-kwaliteitverhouding met behoud van – binnen de

andere regels, evalueert deze en rapporteert c.q. adviseert hierover aan de

grenzen van de Mediawet - de autonomie van de omroeporganisaties in de

Raad van Bestuur.

besteding van middelen. Daarnaast wordt door de NPO-platforms bij
specifieke programmaprojecten aangestuurd op samenwerking tussen

Commissie Integriteit Publieke Omroep

omroepen, kennisdeling en (bij internet) gezamenlijke systemen en software.

In de Mediawet is vastgelegd dat de Raad van Bestuur van NPO een code ter

• Voor het reguleren van de organisatiekosten die niet rechtstreeks aan

Publieke Omroep (CIPO) houdt sinds 1 januari 2006 toezicht op de naleving

gesteld. Daarin is ook een norm opgenomen voor huisvesting. De Raad van

van de Gedragscode goed bestuur en integriteit Publieke Omroep. De

Bestuur bevordert gezamenlijk overleg over de meest optimale vorm van

Gedragscode heeft betrekking op aspecten als goed bestuur, waaronder

huisvesting voor het publieke bestel als geheel.

begrepen aspecten als beloning en bestuurlijk toezicht, integer handelen,

• De NPO actualiseert periodiek in samenwerking met het Commissariaat voor

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

bevordering van goed bestuur en integriteit opstelt. De Commissie Integriteit

programma’s gekoppeld kunnen worden is een normpercentage vast-

verslaglegging, procedures voor de behandeling van meldingen en vermoedens

de Media en OCW de richtlijnen in het Handboek Financiële Verantwoording

over mogelijke misstanden (klokkenluidersregeling) en toezicht en naleving

landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster, zodat er meer

van de Gedragscode.

uniformiteit in financiële rapportages komt en er op de juiste onderwerpen
wordt gerapporteerd.
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Deze gedragscode bleek toe aan actualisatie en is aldus is per 1 januari 201 2

Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO), die toeziet op de handhaving

herzien. In de nieuwe code zijn de adviezen verwerkt die CIPO in de afgelopen

en naleving van de Gedragscode. Naast toezicht heeft het CIPO ook een

jaren gevraagd en ongevraagd heeft gegeven, zoals over de aanstellingsduur

adviserende rol. Het CIPO legt jaarlijks verantwoording af via een afzonderlijk

van de accountant, de toepassing van bepalingen over nevenfuncties, de

jaarverslag, zie hiervoor www.integriteitomroep.nl.

onafhankelijkheid van topfunctionarissen en de geschenkenregeling. Door
nieuwe regelgeving was Richtlijn 4 over cofinanciering (ideële sponsoring) niet

In 2009 is deze gedragscode uitgebreid met een door de minister van OCW

meer aan de orde en omdat in de Telecommunicatiewet bepalingen over niet

goedgekeurd Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (het

private e-mail, het versturen van sms en andere telefoondiensten zijn aange-

BPPO), dat op 1 september 2009 in werking is getreden. De Raad van Bestuur

scherpt en uitgebreid, konden ook de Richtlijnen 5 (interactieve telefoondiensten)

van de NPO heeft het BPPO bij besluit van 26 juni 201 2 herzien. Het gewijzigde

en 6 (e-mailmarketing) vervallen. Verder zijn verwijzingen naar mediawettelijke

BPPO is na goedkeuring door de minister van OCW op 1 augustus 201 2 in

artikelen in overeenstemming gebracht met de Mediawet 2008. De nieuwe

werking getreden. De meest in het oog springende aanpassing van het BPPO

code kwam tot stand na consultatie van het College van Omroepen en de

betreft het onder de reikwijdte van het BPPO brengen van contractuele

Centrale Ondernemingsraad.

relaties met presentatoren met een VAR winst uit onderneming en met
presentatoren werkzaam vanuit een BV.

Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke
Omroep

Met de inwerkingtreding op 1 januari 201 3 van de Wet normering bezoldigingen
in de publieke en semipublieke sector (WNT) is tevens een wettelijk bezoldigings-

Naleving Gedragscode

maximum gesteld aan de bezoldiging van de binnen de NPO werkzame

De Nederlandse Publieke Omroep heeft een Compliance Officer aangesteld

topfunctionarissen, behoudens overgangsrecht.

die uitvoering geeft aan het door de Raad van Bestuur geformuleerde
integriteitsbeleid en verantwoordelijk is voor de toetsing op het correct

Afwijkingen van de Gedragscode

naleven van de voorschriften uit de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit.

De Gedragscode schrijft voor dat openbaar verantwoording wordt afgelegd
indien wordt afgeweken van onderdelen van de Richtlijnen. Dit doen wij via dit

Richtlijn 1 over Goed Bestuur heeft het karakter van een aanbeveling. Per

jaarverslag. De afwijkingen hebben betrekking op Richtlijn 2, paragraaf 2.6

1 januari 2009 geldt ten aanzien van aanbevelingen het bepaalde in Artikel

inzake het aannemen en geven van geschenken.

2.1 42a Mediawet. Op grond van deze bepaling dienen aanbevelingen zo veel

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

als mogelijk te worden nagekomen. De Raad van Bestuur NPO heeft echter al

Artikel 2.6.5 stelt dat een gegeven geschenk niet meer dan 50 euro bedraagt

in 2006 het besluit genomen de aanbevelingen genoemd in Richtlijn 1 , voor

en dat alle geschenken aan derden moeten worden opgenomen in een

zover relevant, onverminderd toe te passen.

openbaar register.

De Richtlijnen 2, 3 en 4 zijn bindend vastgesteld, waarbij de ‘pas toe of leg

Wij hebben ervoor gekozen dat in principe geen geschenken worden

uit’-regel geldt. Richtlijn 4, het BPPO is niet van toepassing op de NPO. De NPO

gegeven aan derden van meer dan 50 euro, maar hiervan kan wel worden

heeft geen presentatoren en andere programmamakers in dienst. Regeling A

afgeweken, indien dit gerechtvaardigd is. Alleen deze geschenken worden

(klokkenluidersregeling) is dat weer wel en Regeling B heeft betrekking op de

opgenomen in het openbare register. Sinds 201 0 zijn hier geen meldingen
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meer van geweest. Inmiddels kan dan ook worden geconstateerd dat 50 euro

De jaarinkomens van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van

als maximale waarde voor geschenken binnen de NPO als norm geldt en

Toezicht worden openbaar gemaakt in dit jaarverslag. Er zijn geen leningen,

wordt toegepast.

garanties en dergelijke aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht verstrekt.

Als geschenk, ontvangen of gegeven, wordt niet beschouwd de waarde van
een uitnodiging bijvoorbeeld voor evenementen e.d. Dit laat onverlet, dat met

Integriteit

betrekking tot het aanvaarden van een uitnodiging altijd een afweging wordt

De gedragscode Goed Bestuur en Integriteit zelf en de openbare registers

gemaakt aan de hand van een aantal geformuleerde criteria die bij de herziening

inzake de nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad

van de Gedragscode als bepaling in de Gedragscode zijn opgenomen.

van Toezicht, gegeven geschenken, financiële belangen en beleggingen zijn te
raadplegen via onze website www.publiekeomroep.nl.

Verantwoording

Aan iedere medewerker is gevraagd zich te verantwoorden over integer

De Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit bevat voorschriften die betrekking

handelen door het invullen van een zogenaamde compliance-verklaring.

hebben op de bedrijfsvoering, zoals uitgaven, kostendeclaraties en reizen
buitenland. Ook dient een bedrijfsvoeringverklaring opgesteld te worden.

Financiële belangen van medewerkers en/of hun partners in ondernemingen

Hiermee verklaart het besturend orgaan dat niet is gebleken dat de bedrijfs-

die een (in)directe relatie met de NPO hebben en gegeven geschenken van

voering te kort is geschoten.

meer dan 50 euro worden opgenomen in de desbetreffende registers. In 201 2
zijn er geen meldingen geweest.

Goed Bestuur en Toezicht

Ook de nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur en Toezicht

In het kader van de in 201 1 geïntroduceerde nieuwe hoofdstructuur van de

alsmede eventuele meldingen van topfunctionarissen van beleggingen in

NPO is de Raad van Bestuur op 1 januari 201 2 gaan functioneren als waren er

sectorgerelateerde ondernemingen worden openbaar gemaakt via de

twee leden. Op 1 oktober 201 2 is het derde lid van de Raad van Bestuur ook

corporate website van de NPO, www. publiekeomroep.nl.

formeel teruggetreden uit de Raad van Bestuur. Ook de omvang van de Raad
van Toezicht is in dit kader beperkt. In 201 1 werd al een teruggang van zeven

In 201 2 heeft de Raad van Toezicht besloten om aan te sluiten bij gangbare

naar zes leden gerealiseerd. Sinds augustus 201 2 bestaat de Raad van

codes, zoals de Code Cultural Governance. In dit kader is besloten om vanaf

Toezicht van de NPO uit vijf leden.

201 2 de publicatie van de nevenfuncties te beperken tot de relevante
nevenfuncties.

De werkwijze, taken, bevoegdheden, het benoemen, schorsen en ontslaan van

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

de (leden van de) Raad van Bestuur en Toezicht zijn uiteengezet in de

Er is één melding van een belegging in een sector gerelateerde onderneming

Mediawet en de statuten van de Stichting NPO. De werkwijze van de Raad van

waar de NPO geen relatie mee onderhoudt. De belegging vloeit voort uit de

Bestuur en Raad van Toezicht is in het verslagjaar 201 2 ongewijzigd gebleven.

voormalige werkkring van betrokkene en er is geen sprake van enige

De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd bij Koninklijk Besluit. De

zeggen-schap voortvloeien uit deze belegging. Desalniettemin zijn er

taakverdeling van de leden van de Raad van Toezicht, evenals zijn werkwijze,

afspraken gemaakt inhoudende dat mogelijke directe of indirecte contacten

zijn conform Richtlijn 1 neergelegd in een reglement.

met deze onderneming door andere functionarissen worden onderhouden.
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Topfunctionarissen en enkele medewerkers vervullen nevenfuncties uit hoofde
van hun functie.
Er zijn in 201 2 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. Bij opgaven
van de nevenfuncties van de medewerkers is niet gebleken dat er strijdigheid
bestaat met het belang van de Stichting NPO. Er zijn in 201 2 geen meldingen
geweest in het kader van de klokkenluidersregeling.
Terugkijkend naar 201 2 is de conclusie gerechtvaardigd dat het beleidsmatig
integriteitskader voor wat betreft regelgeving en verantwoording goed binnen
de NPO is verankerd en er binnen de NPO-organisatie ook naar gehandeld
wordt.

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

de mond belijden, maar de financiering daarvan ondergeschikt maken aan

De Raad van Toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken in de organi-

gelegenheidspolitiek.

satie, op de kwaliteit van de besturing door de Raad van Bestuur, op de
strategie, het (financiële) beleid, de samenwerking en de coördinatie binnen

Andere onderwerpen die in vergaderingen van de Raad de revue passeerden

de Nederlandse Publieke Omroep. Voorts benoemt de Raad de leden van de

waren de voortgang in het bestuurlijk traject rondom het 3-3-2-model, het

Raad van Bestuur en fungeert daarvoor als klankbord.

muziekcentrum van de omroep en de integratie van landelijke en regionale
publieke omroep. Uitgebreide aandacht is gegeven aan de ontwikkelingen op

Belangrijkste onderwerpen

de markt door de toegenomen activiteiten van buitenlandse aanbieders, aan

Veel aandacht ging uit naar de uitvoering van de maatregelen die voortvloeiden

de ontwikkeling van een overkoepelend merk, aan de daaraan gekoppelde

uit de bezuinigingsopdracht die is opgelegd door het kabinet-Rutte I. De

portal en aan de ontwikkelingen op het gebied van Video On Demand.

daaruit voortvloeiende reorganisatie is ingrijpend, veroorzaakt pijn bij medewerkers die hun baan verloren of zullen verliezen en vraagt om creativiteit om

Bestuur en Toezicht

hen te begeleiden naar een nieuwe werkkring. Naast organisatorische, zijn de
financiële gevolgen voor alle betrokken omroeporganisaties groot. Het

Samenstelling

omroeplandschap zal verder wijzigen door het fuseren van een aantal grote

In 201 2 wijzigde de omvang en de samenstelling van de Raad van Bestuur.

omroepen en het opnemen van de kleine levensbeschouwelijke omroepen bij

Shula Rijxman werd per januari benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Van

grotere zendgemachtigden. De Raad van Toezicht maakt zich grote zorgen

Ruurd Bierman is in oktober afscheid genomen; hij gaat na negen jaar lid te

over het voornemen van het kabinet-Rutte II om nogmaals een grote

zijn geweest van de Raad van Bestuur aan de slag bij de EBU. De Raad van

bezuiniging op te leggen aan de Nederlandse Publieke Omroep. Volgens het

Toezicht dankt hem zeer voor zijn langdurige en betekenisvolle inspanningen

kabinet blijft de taakopdracht en de organisatie van de Nederlandse Publieke

voor de Nederlandse Publieke Omroep. Voorzitter Henk Hagoort is herbenoemd

Omroep daarbij ongewijzigd; tegen die achtergrond betitelt de Raad deze

voor een tweede termijn.

extra operatie als willekeurig en niet in lijn met de constateringen en afspraken

De Raad van Bestuur gaat na het vertrek van Ruurd Bierman door als

die zijn gemaakt bij de hiervoor genoemde bezuiniging onder Rutte I.

tweehoofdig college. Ook de Raad van Toezicht gaat in omvang verder terug.
Doekle Terpstra (lidmaatschap op voordracht van de Centrale Ondernemings-

De Raad constateert dat van de plechtige kabinetsvoornemens, uitgesproken

raad) legde vanwege drukke werkzaamheden zijn lidmaatschap van de Raad

en vastgelegd bij gelegenheid van de afschaffing van de omroepbijdrage in

neer. De Raad van Toezicht dankt hem voor zijn betrokkenheid en inbreng; na

1 999, om de financiële en inhoudelijke onafhankelijkheid van de Publieke

zijn vertrek gaat de Raad, vooruitlopend op de wijziging van de Mediawet door

Omroep te garanderen, niets terecht komt. Een stabiele omroepfinanciering,

met vijf leden. Als eerste aanspreekpunt voor de Centrale Ondernemingsraad

bijvoorbeeld voor een gehele concessieperiode, die afstand ten opzichte van

zal Ada van der Veer optreden.

de (politieke) waan van de dag schept en werkelijke onafhankelijkheid veilig
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

stelt, is kennelijk niet meer in beeld. De Raad van Toezicht betreurt dit ten

Functioneren

sterkste en stelt tot zijn ongenoegen vast dat opeenvolgende kabinetten het

De Raad van Toezicht vergaderde in 201 2 zeven keer met de Raad van

belang van een kwalitatief goede, brede, onafhankelijke publieke omroep met

Bestuur. De begroting is vastgesteld in de januari-vergadering, het jaarverslag
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en de jaarrekening in mei, de meerjarenbegroting en de organisatie-inrichting

bezuinigingsmaatregelen, mede vanuit financieel meerjarenperspectief, de

zijn besproken in de juli-vergadering en vervolgens schriftelijk vastgesteld in

inrichting van de nieuwe financiële functie, de risicoanalyse en bijbehorende

augustus. Een uitgebreide evaluatie van het functioneren van de Raad van

beheersingsmaatregelen en het treasury statuut.

Toezicht en de Raad van Bestuur heeft plaatsgevonden onder leiding van een
externe deskundige, gespecialiseerd in corporate governance. Er zijn

De remuneratiecommissie heeft naar aanleiding van de evaluatie van de Raad

individuele gesprekken gehouden met alle leden van de beide Raden. De

van Bestuur en Raad van Toezicht de bevindingen uit deze evaluaties

afrondende evaluatiesessie was in mei.

besproken met de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de remuneratiecommissie
zich gebogen over de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van

Voor reflectie op de ontwikkelingen op middellange en lange termijn organi-

Bestuur. In de overwegingen om hierover tijdig een besluit te nemen speelde

seerde de Raad samen met de Raad van Bestuur in mei een zogenaamde

de continuïteit van het bestuur een belangrijke rol, daar de Raad van Bestuur

bosdag. Voor het middagprogramma van die dag waren tevens de bestuurders

nog maar uit twee leden bestaat en het tweede lid pas in 201 2 is benoemd. De

van omroepen en hun voorzitters van de Raden van Toezicht uitgenodigd. De

heer Hagoort heeft in zijn eerste termijn de NPO een herkenbare en gekende

middag is besteed aan een gesprek met de minister over de gevolgen van de

positie gegeven, zowel in Hilversum als in politiek Den Haag. Hij gaf en geeft

demissionaire status van het kabinet voor het ingezette beleid en de noodzaak

leiding aan een voor de Nederlandse Publieke Omroep ingrijpend veranderings-

tot tijdige wijziging van de mediawet om de beoogde fusies tussen omroepen

traject. De voortzetting van dit traject is gediend met een ervaren en breed

tot stand te kunnen brengen.

gewaardeerde voorzitter.

In februari en september was een lid van de Raad van Toezicht aanwezig in
een overlegvergadering met de Ondernemingsraad NPO (een zogenaamd
Artikel 24-overleg).
De jaarlijkse bijeenkomst voor toezichthouders van de Commissie Integriteit
Publieke Omroep (CIPO) is bezocht door twee leden van de Raad van Toezicht.
Tijdens deze bijeenkomst, bestemd voor leden van Raden van Toezicht van
omroepen, is gesproken over het thema Omroepfusies.

Commissies
De Raad van Toezicht kent een audit- en een remuneratiecommissie. De
auditcommissie heeft onder andere de jaarrekening en de meerjarenbegroting
ten behoeve van besluitvorming voor de Raad van Toezicht voorbereid.
Hiervoor heeft de auditcommissie gesprekken gevoerd met de externe
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

accountant, waarmee ook de managementletter is besproken. De commissie
besteedde daarnaast aandacht aan de voortgang van de implementatie van
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Loopbaan
Shula Rijxman werd na een carrière in de journalistiek en communicatie in

H.N. Hagoort

1 993 commercieel manager bij Martsell. Drie jaar later werd ze daar general

Drs. H.N. Hagoort (Rhoon, 1 965) is per 1 juni 2008 voorzitter van de Raad van

manager en mede-eigenaar. In 2001 , toen Martsell werd overgenomen door

Bestuur.

IDTV, trad zij aan als manager Events & Promotions om twee jaar later de
functie van commercieel directeur te bekleden. In 201 0 werd Rijxman

Loopbaan

benoemd tot CEO van de productiemaatschappij.

Henk Hagoort studeerde geschiedenis en was van 2000 tot 2008 directeur
van de Evangelische Omroep. Binnen deze omroep werkte hij van 1 992 tot

Nevenfuncties

2000 als medewerker documentaires TV, afdelingshoofd informatieve

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:

programma’s en als lid van het managementteam. Voordat hij bij de EO in

• Laluz, lid Raad van Advies (onbezoldigd)

dienst kwam, werkte hij onder andere als toegevoegd docent Middeleeuwse

• LOF, lid Raad van Advies (onbezoldigd)

Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

• Pink Ribbon, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
• Women Inc., lid Bestuur (onbezoldigd)

Nevenfuncties

• RAI, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)

Nevenfuncties uit hoofde van de functie:

• Dutch Creative Councel, lid (onbezoldigd)

• Het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN), lid Bestuur
• Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties Raad van Toezicht

• Ster, lid Bestuur

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen
de organisatie, de kwaliteit van de besturing door de Raad van Bestuur, het

De nevenfuncties uit hoofde van de functie zijn onbezoldigd, met uitzondering

(financiële) beleid en de samenwerking en coördinatie binnen de Nederlandse

van Ster. De inkomsten komen ten goede aan de NPO.

Publieke Omroep. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van
Bestuur en fungeert als klankbord.

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
• Boekencentrum BV, voorzitter Raad van Commissarissen (bezoldigd)

Leden Raad van Toezicht

• Rijksmuseum Muiderslot, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)

Mr. C. Smaling, voorzitter

• Kennisnet, voorzitter Raad van Toezicht (bezoldigd)

Dr. A.A. Dijkhuizen

• Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, voorzitter Raad van Toezicht

Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk

(bezoldigd)

Mevr. prof. dr. V. Frissen
Dhr. D. Terpstra (t/m augustus 201 2)

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

S. Rijxman

Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer

S. Rijxman (Bussum, 1 959) is per 1 januari 201 2 lid van de Raad van Bestuur.
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Nevenfuncties Raad van Bestuur

39

Mr. C. Smaling, voorzitter

Nevenfuncties

Voormalig voorzitter Raad van Bestuur PCM Uitgevers Amsterdam

• Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, lid Raad van toezicht (bezoldigd)
• Adviesraad voor Wetenschap en Technologiebeleid (AWT), lid (bezoldigd)

Dr. A.A. Dijkhuizen

• Bestuur Stichting Netwerkdemocratie, Voorzitter (onbezoldigd)

Voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit & Researchcentrum

• Nationaal Comité 4 en 5 mei, lid Algemeen Bestuur (onbezoldigd)
• Stichting Toekomstbeeld der Techniek, lid Algemeen Bestuur (onbezoldigd)

Nevenfuncties
• Hendrix Genetics, lid Raad van Advies (bezoldigd)

D. Terpstra

• Incotec, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)

Voorzitter College van Bestuur Inholland

• Refresco, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
• The Sustainability Consortium, lid Bestuur (onbezoldigd)

Nevenfuncties

• Gelders Orkest, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)

• Aegon Nederland, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
• Grontmij Nederland, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)

Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk
Hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder het Media- en Telecommunicatie-

• Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO),
voorzitter Bestuur (onbezoldigd)

recht (Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam) en

• Kamer van Koophandel Nederland, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)

zelfstandig juridisch adviseur.

• Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, voorzitter (onbezoldigd)
• Unilever Nederland, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)

Nevenfuncties
• Beroepscommissie NL-Kabel, lid (onbezoldigd)

Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer

• Pictoright, voorzitter Commissie van Beroep (onbezoldigd)

Onafhankelijk bestuursadviseur voor strategie en corporate governance en

• Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC), voorzitter

voormalig CEO Currence Holding

(onbezoldigd)
• SER, voorzitter Overleggroep Elektronische Communicatiediensten
(onbezoldigd)
• SER, voorzitter Overleggroep Betaalde Informatiediensten (onbezoldigd)

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)

Mevr. prof. dr. V. Frissen
Principal Scientist bij TNO, tevens namens TNO als hoogleraar verbonden aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Wijsbegeerte, leerstoel ICT en

• Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, adviseur
(bezoldigd)
• Stichting Preferente Aandelen Nedap, lid Bestuur (bezoldigd)

Sociale Verandering en vanuit TNO gedetacheerd als directeur van de
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

Stichting CLIVKNL, netwerk voor Kennis en Innovatie in de Creatieve Industrie.

In aansluiting met gangbare Codes, zoals de Code Cultural Governance, zijn in
bovenstaand overzicht de relevante nevenfuncties gepubliceerd.
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Organogram

40
Raad van Bestuur

Compliance Officer

Ondernemingsraad

Bestuurssecretariaat

Strategie & Beleid

Directie Video

Directie Audio

Directie Distributie
& Uitzending

Directie Financiën

Corporate Communicatie
Juridische Zaken
Personeel & Organisatie
Publieksonderzoek

Nederland 1

Radio 1 & 5 Avond en Weekend

Distributie

Financieel Administratieve Zaken

Nederland 2

Radio 2 & 5 Nostalgia

Uitzenden

Finance & Control

Nederland 3

3FM, Radio 5 & FunX

Research & Development

Inkoop & Aanbesteding

Zapp / Zappelin

Radio 4

Informatie Systemen

BVN

Marketing

Service unit

Schemacoördinatie
Programma-Aankoop
Sales
Coördinatie en Budgettering
Marketing & Promotie

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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Balans per 31 december 201 2
(x 1 .000 euro, na resultaatbestemming)
ACTIVA		201 2
Vaste activa		
Materiële vaste activa

1 9.51 9

201 1
26.81 2

1

1 9.51 9

26.81 2

Vlottende activa		

1 41 .41 0

1 1 4.1 69

Vorderingen

2

81 .034

53.624

Liquide middelen

3

60.376

60.545

		1 60.929

1 40.981

PASSIVA			
Eigen vermogen

4

62.01 6

89.368

Voorzieningen

5

1 2.865

7.365

Langlopende schulden

6

5.663

6.068

Kortlopende schulden

7

80.385

38.1 80

		1 60.929

1 40.981

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

Jaarverslag 2012 | Nederlandse Publieke Omroep

Colofon3
Vooraf4
Verslag Raad van Bestuur 6
Financieel verslag
14
Risicoparagraaf26
Governance31
Verslag Raad van Toezicht 36
Nevenfuncties
Raad van Bestuur
38
Organogram40
Jaarrekening 201 2
41
Balans per
31 december 201 2
41
Explotatierekening 201 2
42
Kasstroomoverzicht 201 2
43
Grondslagen voor de balans
en exploitatierekening
44
Toelichting op de balans
47
Toelichting op de
exploitatierekening
57
Overige gegevens64

Controleverklaring
bij de Jaarrekening
65
Sociaal Jaarverslag 201 2 67

Jaarrekening 2012

42

Exploitatierekening 201 2
(x 1 .000 euro)
BATEN		201 2
Media-aanbod (OCW-budget)

8

Opbrengst nevenactiviteiten

9

Overige bedrijfsopbrengsten

10

Som der bedrijfsopbrengsten		

781 .424

201 1
787.499

1 .909

2.082

23.047

22.205

806.380

81 1 .786

LASTEN		
Verstrekkingen landelijke publieke omroepen

11

644.083

648.541

Lonen en salarissen

12

21 .965

25.328

Sociale lasten

12

5.582

5.395

Afschrijvingen materiële vaste activa		

1 2.585

2.444

Directe productiekosten

13

85.51 3

87.583

Overige bedrijfslasten

14

21 .1 79

1 4.071

Som der bedrijfslasten		

790.907

783.362

Rentebaten

15

1 .061

979

Rentelasten

15

-304

-322

757

657

Exploitatiesaldo		1 6.230

29.081

Som der rentebaten en -lasten		
Af te dragen reserves (AMR) 		

-43.582

-

Exploitatiesaldo na overdracht		

-27.352

29.081

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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Kasstroomoverzicht 201 2
(x 1 .000 euro)
1 . Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat media-aanbod

201 2

201 1

-27.352

29.081

Aanpassen voor:		
- Afschrijvingen vaste activa

2.553

2.444

- Bijzondere waardevermindering activa

1 0.032

-

- Mutatie voorzieningen

5.500

3.506

-9.267

35.031

Mutatie in vorderingen		

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

-27.41 0

-1 8.270

Mutatie in kortlopende schulden

42.205

1 .963

5.528

1 8.724

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa

-5.382

-1 .772

Desinvesteringen materiële vaste activa

90

361

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-5.292

-1 .41 1

3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing uit langlopende schulden

-405

-405

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-405

-405

-1 69

1 6.908

Liquide middelen einde boekjaar

Mutatie liquide middelen

60.376

60.545

Liquide middelen begin boekjaar

60.545

43.637

-1 69

1 6.908

Mutatie liquide middelen

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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Jaarrekening 2012
Grondslagen voor de balans en de exploitatierekening

44
Rechtmatigheid
Alle financiële transacties voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten en de

Algemeen

daarbij behorende financiële beheersmiddelen worden getoetst op basis

Krachtens het bepaalde in Artikel 2.1 72 Mediawet 2008 is Titel 9 van het

van richtlijnen, zoals opgenomen in de Mediawet, Handboek Financiële

Tweede Boek van het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen BW2) van

Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en

toepassing op de landelijke publieke media-instellingen, met dien verstande

Ster 201 1 en andere relevante wet- en regelgeving.

dat zij de winst-en-verliesrekening vervangen door een exploitatierekening.
Op de exploitatierekening zijn de bepalingen omtrent de winst-en-verlies-

Activiteiten

rekening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

De stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is het samenwerkings- en
coördinatieorgaan van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor de

Bij de toepassing van de omvangcriteria volgens Artikel 2:396 en 2:397 BW2

landelijke publieke omroep. Daarnaast voert de NPO taken uit voortvloeiend

dient het begrip netto-omzet te worden geïnterpreteerd als de totale baten

uit Artikel 2.2 en 2.3 van de Mediawet 2008. De Raad van Bestuur van de NPO

(inclusief subsidies en bijdragen van derden) van de omroepinstelling. Tevens

heeft als overkoepelend bestuursorgaan van de landelijke publieke omroep

zijn de regels van het jaarrekeningenrecht, zoals deze zijn opgenomen in

de volgende kerntaken:

BW2 Titel 9, de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de

• Het vanuit de taakopdracht van de publieke omroep uitzetten van het

jurisprudentie van toepassing. Wanneer hetgeen in het Handboek Financiële
Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster
201 1 vermeld afwijkt van eerder genoemde richtlijnen, dan prevaleert het

beleid en verantwoording afleggen over de koers en aangewende budgetten.
• Het programmeren van de aanbodkanalen en het vormgeven van de
net- en zenderprofielen.

handboek.

• Het verzorgen van de distributie van de aanbodkanalen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden

De NPO is verantwoordelijk voor het beheer van omroepmiddelen die zijn

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag

toegewezen aan de landelijke publieke omroepen. In de praktijk betekent dit

voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en

dat de NPO de verstrekking van omroepmiddelen voor de landelijke publieke

passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden

omroepen verzorgt. De door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden

Wetenschap (OCW) beschikbaar gestelde gelden worden als baten verant-

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

woord in de exploitatierekening. De verstrekkingen aan de landelijke publieke

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het

omroepen worden verantwoord als last onder de post Verstrekkingen

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het

landelijke publieke omroepen.

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

onderneming. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
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Waarderingsgrondslagen balans
Voorzieningen
Materiële vaste activa

De voorzieningen inzake afvloeiingsregeling, jubilea, infrastructuur, groot

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings-

onderhoud en loopbaanadvies zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

prijs, dan wel de lagere opbrengstwaarde verminderd met de afschrijvingen.

De voorzieningen Artikel 44 pensioenregeling en de Wachtgeldregeling zijn
gewaardeerd op basis van contante waarde. Hierbij is rekening gehouden

De afschrijving van de gebouwen vindt, conform het Handboek Financiële

met de in de toelichting genoemde parameters.

Verantwoording, lineair plaats in 40 jaar. Afschrijvingen van inventaris,
inrichting en facilitaire apparatuur vinden lineair plaats in vijf jaar.

Schulden

De afschrijvingen van hard- en software vinden lineair plaats in vier jaar.

Langlopende schulden betreffen opgenomen gelden uit het hypothecair
krediet. Kortlopende schulden bestaan uit leverancierskredieten en schulden

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

uit belastingen, sociale verzekeringen en pensioenen, evenals de kortlopende

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast

aflossingsverplichting van het hypothecair krediet.

actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde

worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op

van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de

basis van de effectieve rentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het

hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waarde-

komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder

verminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst en verliesrekening.

kortlopende schulden.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het
verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de

Afgeleide financiële instrumenten

toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger hersteld

Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere markt-

dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waarde-

waarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedgemodel wordt

vermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

toegepast. Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast vindt eerste
waardering plaats tegen reële waarde. Zolang het afgeleide instrument

Vorderingen

betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek

transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering

van een noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.

van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot
verantwoording in de winst-en-verliesrekening, wordt ook de met het

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

Liquide middelen

afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument

Hieronder zijn opgenomen de banktegoeden die vrij beschikbaar zijn of

samenhangende verlies in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien de

binnen een periode van één jaar vrijkomen. De buitenlandse valuta zijn

afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de

gewaardeerd tegen de koers per balansdatum.

opname in de balans van een niet-financieel actief past de onderneming de
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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.
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve winst of het cumulatieve verlies dat tot
dat moment nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt, wordt als
overlopende post in de balans opgenomen totdat afwikkeling van de afgedekte
transacties plaatsvindt. Indien de transacties naar verwachting niet meer
plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening. De NPO documenteert de hedgerelaties in specifieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit
van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges.

Bepaling reële waarde
De reële waarde van derivaten is, indien voorhanden, gebaseerd op de genoteerde marktprijs. Indien geen genoteerde marktprijs beschikbaar is, wordt de
reële waarde bepaald door de verwachte kasstromen, gedisconteerd tegen
actuele rentes waarin een opslag is opgenomen voor de relevante risico’s,
contant te maken.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking
hebben, met uitzondering van afrekeningen met diverse organisaties (rechten
en dergelijke) waar geen reële schatting mogelijk is. Deze worden op basis van
het kasstelsel verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld aan de hand van de indirecte
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

methode.
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Toelichting op de balans
Activa
1 . Materiële vaste activa
(x 1 .000 euro)
Bedrijfsgebouwen
Inventaris
Andere vaste
Vaste bedrijfsTotaal
		
en terreinen
en inrichting
bedrijfsmiddelen
middelen in
					
uitvoering
						
Boekwaarde 1 -1 -1 2		

23.225

2.697

727

1 63

26.81 2

2.41 1

1 .937

1 68

866

5.382

Desinvesteringen

-

-80

-

-1 0

-90

Ingebruikname

-

-

306

-306

0

Afschrijvingen		 -869

-1 .351

-333

-

-2.553

Bijzondere waardevermindering		
-1 0.032

-

-

-

-1 0.032

Investeringen

Totaal mutaties 201 2		

-8.490

506

1 41

550

-7.293

Aanschafwaarde		28.782

1 0.1 29

2.768

71 3

42.41 0

Cum. afschrijving		

-1 4.047

-6.926

-1 .91 8

-

-22.891

Boekwaarde 31 -1 2-1 2		

1 4.735

3.203

868

71 3

1 9.51 9

Bijzondere waardevermindering bedrijfspand

voor vaststelling van de bedrijfswaarde van het pand. De totale afwaardering

De bezuinigingen leiden tot een daling van de omroepbijdrage (beschikbare

van het bedrijfspand bedraagt 1 0,0 miljoen euro.

OCW-budget) en daarmee tot een daling van de toekomstige kasstromen.
Tegelijkertijd heeft de NPO geconstateerd dat de WOZ-waarde van het

Bedrijfsgebouwen en terreinen

bedrijfspand van de NPO is gedaald van 20 miljoen euro naar 1 1 ,3 miljoen

In 201 2 zijn de ruimten in het Videocentrum die door de NPO in gebruik zijn

euro. Ook het huidig economisch klimaat heeft een negatieve impact op de

ten behoeve van het uitzendproces verbouwd.

marktwaarde van het bedrijfspand. Daarom heeft de NPO de realiseerbare
waarde van het bedrijfspand op de Sumatralaan 45 te Hilversum opnieuw

Inventaris en inrichting

vastgesteld. Dit heeft geleid tot een afwaardering van het bedrijfspand in 201 2.

De investeringen onder Inventaris en inrichting bestaan hoofdzakelijk uit
(vervangings-)investeringen van hardware voor geautomatiseerde systemen

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

Voor het bepalen van de bedrijfswaarde of realiseerbare waarde is uitgegaan

(1 ,1 miljoen euro) en investeringen in facilitaire systemen voor het uitzend-

van de taxatiewaarde van het bedrijfspand. De taxatiewaarde is door een

proces (0,8 miljoen euro).

externe onafhankelijke taxateur vastgesteld, door middel van recente referentietransacties op marktconforme basis. De NPO acht dit een goede benadering
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Andere vaste bedrijfsmiddelen

aan de NPO. De hoogte van de reserve media-aanbod bij de omroepen is

De investeringen in Andere vaste bedrijfsmiddelen hebben hoofdzakelijk

door de Raad van Bestuur gemaximeerd, de reserves boven dit maximum

betrekking op (vervangings)investeringen in software audio.

worden overgedragen aan de NPO. Het maximum wordt berekend aan de
hand van een staffel afhankelijk van het fictieve 1 00% jaarbudget OCW. In 201 2

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

bedraagt de overdracht van reserves door de omroepen in totaal 26,8 miljoen

De investeringen in Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering hebben hoofdzakelijk

euro. De vorderingen uit overdracht van de reserve media-aanbod worden

betrekking op nog niet in gebruik genomen investeringen ten behoeve van

verminderd met de inzet van de reserve voor media-aanbod ten behoeve van

het uitzendproces.

de programmering. Daarnaast wordt de vordering eventueel verminderd met
nog te ontvangen programmabudgetten of vermeerderd met terug te betalen

Desinvesteringen

programmabudgetten. Het saldo ultimo 201 2 bevat tevens 21 ,7 miljoen euro

De Desinvesteringen in inventaris en inrichting hebben betrekking op de

voorfinanciering NOS voor sportrechten na 201 2.

verkoop van apparatuur als gevolg van het wegvallen van de dienstverlening
Debiteuren

van NPO ICT aan Radio Nederland Wereldomroep per ultimo 201 2.

De post Debiteuren bestaat voor 5,2 miljoen euro uit vorderingen op de

2. Vorderingen

publieke omroepinstellingen. Op het openstaande saldo debiteuren is een
201 2

201 1

Commissariaat voor de Media

653

2.207

Landelijke publieke omroepen

55.349

28.408

Debiteuren

1 1 .809

8.821

45

24

(x 1 .000 euro)

Vorderingen onzake pensioenen
Overige vorderingen

8.009

8.901

Overlopende activa

5.1 69

5.263

81 .034

53.624

voorziening voor oninbaarheid van 0,2 miljoen euro in mindering gebracht
(voorziening ultimo 201 1 bedroeg 0,4 miljoen euro). Het saldo debiteuren
per 31 december 201 2 is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar door het
vervroegen van het moment van factureren van de vergoeding voor de
doorgifte van publieke zenders.
Overige vorderingen
De Overige vorderingen bestaan voornamelijk uitvorderingen uit hoofde
van aankoop van films en series ten behoeve van de publieke omroepen, te

Vordering Commissariaat voor de Media

ontvangen rechtenvergoeding leaders en tunes, te ontvangen rente en terug

De Vordering op het Commissariaat voor de Media heeft betrekking op de nog

te vorderen omzetbelasting.

te ontvangen frictiekostenvergoeding voor de NPO over 201 2. De noodzakelijke
frictiekosten als gevolg van de bezuinigingen worden door OCW vergoed tot

Overlopende activa

een bepaald maximum percentage voor de gehele bezuinigingsperiode.

De post Overlopende activa betreft per balansdatum vooruitbetaalde bedragen
die betrekking hebben op het volgende boekjaar zoals vooruitbetaalde

Vorderingen landelijke publieke omroepen
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

bedragen voor onder meer pensioenpremies en satellietdistributie.

De Vorderingen op landelijke publieke omroepen komen voort uit de overdracht van de reserve media-aanbod boven het maximum van de omroepen
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3. Liquide middelen
Het saldo Liquide middelen bestaat uit de rekening-courant Beheer Omroepmiddelen (1 1 ,1 miljoen euro) en de rekeningen-courant NPO (49,3 miljoen euro)
met financiële instellingen. De tegoeden van deze rekeningen zijn direct opeisbaar.

Passiva
4. Eigen vermogen
(x 1 .000 euro)
201 1
Ten gunste van
Ten laste van
				

Overdracht
aan de AMR

201 2

Exploitatiereserve

28.573

1 2.598

-8.792

-

32.379

Bestemmingsreserve programmering

41 .200

8.792

-1 1 .500

-26.697

1 1 .795

560

-

-1 66

-

394

1 .000

-

-1 .000

-

-

Bestemmingsreserve nieuwe media
Bestemmingsreserve algemeen
Bestemmingsreserve frictiekosten
Overgedragen reserve media-aanbod

4.586

-

-1 .825

-

2.761

1 3.449

26.833

-8.71 0

-1 6.885

1 4.687

89.368

48.223

-31 .993

-43.582

62.01 6

Exploitatiereserve

bestemd. In 201 2 bedroeg de extra inzet van NPO-middelen ten behoeve van

De Exploitatiereserve betreft de algemene reserve van de NPO. De exploitatie-

de sportevenementen 1 1 ,5 miljoen euro, welke ten laste van de bestemmings-

reserve is echter slechts gedeeltelijk vrij besteedbaar vermogen. In het vermogen

reserve programmering is gebracht.

van de NPO wordt binnen de exploitatiereserve rekening gehouden met noodzakelijke incidentele extra kosten waarvoor geen additionele financiering verkregen

Als gevolg van de aangekondigde besparingen op de mediabegroting van

wordt en een buffer voor algemene bedrijfsrisico’s en mogelijke juridische claims.

kabinet-Rutte II - nog eens 1 00 miljoen euro extra vanaf 201 6 - zal de programmering worden getroffen. Om de programmering zo lang mogelijk te

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

Bestemmingsreserve programmering

kunnen ontzien heeft de NPO vanuit de exploitatiereserve 7 miljoen euro extra

De Bestemmingsreserve programmering wordt gevormd om meerjarige en

gedoteerd aan de bestemmingsreserve programmering om de nu al bekende

voorziene fluctuaties in de programmering van de landelijke publieke omroepen

meerkosten voor rechten voor superevenementen te kunnen opvangen.

te kunnen opvangen. De NPO vindt het van groot maatschappelijk belang om

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur in 201 2 met de omroepen afgesproken

de (super)sportevenementen te kunnen blijven uitzenden voor het brede

dat inkomsten uit gesloten netwerken televisie, die de NPO namens de omroe-

publiek. Ter dekking van het wegvallen van extra OCW-middelen en de

pen incasseert, bestemd worden ten behoeve van de LPO-brede doelstelling.

stijgende kosten heeft de Raad van Bestuur in 201 1 voor de periode 201 2-

De gelden worden voor een maximale periode van vijf jaar gereserveerd om tot

201 6 een extra bedrag van 30,7 miljoen euro hiervoor in het eigen vermogen

specifieke afwikkeling van rechten te kunnen komen. Na een periode van vijf jaar
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worden de resterende gelden via de Geld-op-Schema-systematiek uitgekeerd
aan de omroepen. De gecumuleerde inkomsten over de afgelopen vijf jaar ad
1 ,8 miljoen euro zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve programmering.
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 201 2 zijn als volgt opgebouwd:
(x 1 .000 euro)

201 1

Resultaatbestemming

201 2

32

-32

-

248

-1 01

1 47

1 41

-

1 41

Digitaal Platform (Digitale Voorziening)
HDTV-uitzendingen
Kabelmultiplex
Doorlooptijd streaming on demand

91

-

91

Technische kosten ISM

48

-33

15

560

-1 66

394

Bestemmingsreserve algemeen

De frictiekosten worden door OCW vergoed tot een bepaald maximum

De Bestemmingsreserve algemeen is gevormd ten behoeve van de tijdelijke

percentage voor de gehele bezuinigingsperiode. De te ontvangen frictie-

uitbreiding van de FM-dekking bij Lopik. Hiervoor waren nieuwe antennes en

kostenvergoeding over de gerealiseerde frictiekosten 201 2 (0,7 miljoen euro)

krachtigere zenders nodig. Het financieringstekort voor deze tijdelijke

is eveneens verwerkt in het exploitatiesaldo 201 2 en komt daarmee via de

uitbreiding bedroeg 1 ,0 miljoen euro. De voorziening was bedoeld als

resultaatbestemming ten gunste van de algemene exploitatiereserve.

overgang naar DAB. De brand in de zendmast bij Lopik in 201 0 leidde tot een
latere start. Ondertussen is DAB als alternatief al grotendeels gerealiseerd. De

Overgedragen reserve media-aanbod

Raad van Bestuur ziet daarom af van de geplande verbetering van de

De Overgedragen reserve media-aanbod betreft de door de omroepen

FM-ontvangst in Noord-Holland.

overgedragen reserves. De Raad van Bestuur heeft een bindende regeling
afgegeven waarin is opgenomen dat de reserves voor media-aanbod (RMA)

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

Bestemmingsreserve frictiekosten

die de omroepen boven een door de Raad van Bestuur vastgesteld maximum

De Bestemmingsreserve frictiekosten is in 201 0 gevormd om de noodzakelijke

uitkomen, aan de Raad van Bestuur moet worden overgedragen. De door de

frictiekosten als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen te kunnen

omroepen Overgedragen reserve voor media-aanbod wordt als reserve bij de

financieren. De in 201 2 gerealiseerde frictiekosten ad 1 ,8 miljoen euro (advies-

NPO aangehouden voor de verzorging van het media-aanbod. Van de

kosten, verlieslatende contracten en dotatie reorganisatievoorziening) zijn via

Overgedragen reserve media-aanbod is in 201 2 een bedrag van 8,7 miljoen

de resultaatbestemming ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht.

euro toegekend aan individuele omroepen voor specifiek programma-aanbod.
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Op basis van de jaarrekeningen 201 2 van de omroepen is vervolgens een

Het surplus heeft met name betrekking op gereserveerde gelden ten behoeve

bedrag van 26,8 miljoen euro vastgesteld als bovenmatige reserve en weer

van de financiering van de (meer)kosten van de superevenementen

overgedragen aan de NPO.

201 4 - 201 8. De aan de NPO overgedragen (bestemmings)reserves van de
NOS (via overdracht RMA) worden daarom overgedragen aan de AMR, totaal

Over te dragen reserves aan de AMR

1 6,9 miljoen euro. Daarnaast wordt 26,7 miljoen euro van de bestemmings-

Op 1 januari 2013 is een nieuwe bepaling in werking getreden over de omvang

reserve programmering van de NPO, gereserveerd voor de financiering van

van het totaal van de gereserveerde gelden voor de Nederlandse Publieke

de (super)sportevenementen 201 4-201 8, ook aan de AMR overgedragen.

Omroep als geheel. Het gewijzigde Artikel 2.1 74, tweede lid Mediawet 2008
bepaalt dat het totaal van de gereserveerde gelden in een kalenderjaar niet
meer dan tien procent bedraagt van de uitgaven van de NPO en de landelijke
publieke media-instellingen (met uitzondering van de uitgaven aan verenigingsactiviteiten).
Deze wetswijziging bepaalt dat de stichtingsreserve van de NPO onderdeel
uitmaakt van de berekening en toepassing van de zogenaamde 1 0%-reservenorm. Ook maakt de wet geen onderscheid meer tussen algemene reserves
en reserves die bestemd zijn (bestemmingsreserves). Tevens is de basis
waarop de norm – de maximaal toegestane reserves - uitgerekend wordt,
gewijzigd. De maximaal toegestane reserves worden op basis van de gewijzigde
wet uitgerekend op basis van de gezamenlijke uitgaven van de NPO en de
landelijke publieke omroepen. In de oude wet werden de totale bruto baten
als uitgangspunt voor berekening van de norm genomen. Het ministerie van
OCW heeft bevestigd dat anticiperend op de wetswijziging zal worden
gehandeld en dat de nieuwe berekeningsmethodiek derhalve ook voor het
jaar 201 2 moet worden gehanteerd.
Het totale vermogen van de NPO en de publieke omroepen gezamenlijk is
ongeveer gelijk aan 201 1 , maar door de gewijzigde methodiek voor berekening
en toepassing van de 10%-norm, ontstaat in 2012 toch een significant
overschot op de maximaal toegestane reserves. De NPO heeft het totaalbedrag
van de reserves berekend aan de hand van de eigen jaarrekening en die van

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

de omroepen. Rekening houdend met de nieuwe maximale norm, kan een
overschrijding van de 1 0%-norm worden vastgesteld van 43,6 miljoen euro.
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5. Voorzieningen
(x 1 .000 euro)
Reorganisatievoorziening

201 1

Onttrekking

Dotatie / vrijval

201 2

3.354

-3.082

1 .41 8

1 .690

Voorziening wachtgeldregeling

997

-1 46

1 63

1 .01 4

Pensioenregeling Artikel 44

886

-

-5

881

Voorziening infrastructuur

702

-

-

702

Voorziening groot onderhoud

81 0

-334

24

500

Voorziening jubilea

452

-1 2

91

531

Voorziening loopbaanadvies

1 64

-25

76

21 5

Voorziening herhuisvesting LPO

-

-

7.332

7.332

7.365

-3.599

9.099

1 2.865

Reorganisatievoorziening

inclusief verplichtingen uit toekomstige pensioenvoorzieningen. Bij de wacht-

De dotatie aan de Reorganisatievoorziening heeft betrekking op te betalen

geldregeling is aanvullend inkomen tot 1 00% van het laatstgenoten salaris

afkoopsommen en te vergoeden kosten conform Sociaal Plan landelijke

toegestaan. Daarboven worden de inkomsten in mindering gebracht op de

publieke omroepen. Door de opgelegde bezuinigingen is het onvermijdelijk

wachtgeldregeling. Voor de zittende leden van de Raad van Bestuur wordt in

gebleken dat er gedwongen ontslagen zullen moet plaatsvinden. De onttrekking

het kader van de wachtgeldregeling jaarlijks een reservering gemaakt.

uit de voorziening heeft betrekking op de in 201 2 uitbetaalde afkoopsommen
van de in 201 1 aangekondigde eerste fase van de reorganisatie. In 201 2 heeft

Uit de wachtgeldregeling zijn in 201 2 de volgende bedragen onttrokken:

besluitvorming plaatsgevonden voor de tweede & derde fase van de reorganisatie. Hierbij is de voormalige Directie Service Unit opgesplitst en deels

(x 1 .000 euro)

ondergebracht bij andere organisatieonderdelen van de NPO. Voor een aantal
activiteiten van de Directie Service Unit is besloten deze stop te zetten, met
gedwongen ontslagen tot gevolg. De te betalen afkoopsommen en te

H.J.E. Bruins Slot

Uitkering
wachtgeld

Pensioenpremie

Totaal
onttrekking 201 2

1 1 7,1

29,1

1 46,2

1 1 7,1

29,1

1 46,2

vergoeden kosten die hieruit voortvloeien zijn als dotatie opgenomen in de
reorganisatievoorziening. Uitbetaling vindt plaats in 201 3.

Voorziening pensioenregeling Artikel 44
De Voorziening pensioenregeling Artikel 44 is het gevolg van een overgangs-

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

Voorziening wachtgeldregeling

bepaling van de per 1 januari 2006 in werking getreden pensioenregeling.

De Voorziening wachtgeldregeling betreft een voorziening voor de toekom-

Voor de medewerkers, in dienst van de Publieke Omroep vóór 1 januari 1 997,

stige verplichtingen uit hoofde van de wachtgeldregeling voor (oud)bestuurs-

is een indicatieve koopsom berekend als compensatie voor de zogenaamde

leden. Bij het tot stand komen van de berekende waarde van de voorziening

Artikel 44-jaren. De voorziening is gebaseerd op de contante waarde van de

wachtgeld is rekening gehouden met een rekenrente van 5%, de sterftekans

indicatieve koopsommen bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd van de

voor man en vrouw en de blijfkans. De Voorziening wachtgeldregeling is

medewerkers op basis van de ultimo 201 2 bekende gegevens. Bij het tot stand
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komen van de berekende waarde is rekening gehouden met een rekenrente

Voorziening herhuisvesting LPO

van 2,5%, de sterftekans voor man en vrouw en de blijfkans.

De dotatie aan de Voorziening herhuisvesting LPO bedraagt 7,3 miljoen euro.
In 201 2 is met de omroepen afgesproken dat de inkomsten uit overige

Voorziening infrastructuur

distributeurs tot en met 201 2 worden uitgekeerd aan de omroepen. Deze

De Voorziening infrastructuur betreft een voorziening voor te realiseren

inkomsten bedragen gecumuleerd over de afgelopen jaren 7,3 miljoen euro.

verbeteringen aan de infrastructuur op het Mediapark (Middenweg). De grote

Dat bedrag benadert volgens het adviesrapport van BCG (april 201 2) de

werkzaamheden zullen in samenwerking met TCN en de gemeente Hilversum

kosten die gemoeid zullen zijn met het realiseren van het optimale huisvestings-

worden gedaan. Hierover zijn in 201 0 (nieuwe) afspraken gemaakt. De werk-

scenario vanuit omroepbreed perspectief. De Raad van Bestuur heeft daarom

zaamheden zullen in samenwerking met de NOS medio 201 3 van start gaan.

voorgesteld de uitkering van de cumulatieve gelden van de overige inkomsten
distributeurs te koppelen aan de kosten die gemaakt moeten worden om de

Voorziening groot onderhoud

huisvesting van omroepen zo optimaal mogelijk in te richten, mits voldaan

De Voorziening groot onderhoud betreft een voorziening voor toekomstige

wordt aan enkele omroepbrede uitgangspunten. De frictiekostenvergoeding

onderhoudswerkzaamheden conform het meerjaren onderhoudsplan van de

van OCW voorziet niet in vergoeding voor kosten van verhuisbewegingen van

in eigendom zijnde, materiële vaste activa. Op basis van het onderhoudsplan

omroepen naar een goedkopere huisvesting. Daardoor kunnen individuele

wordt jaarlijks 0,4 miljoen euro aan de voorziening toegevoegd. Eind 201 2 is

omroepen belemmerd worden in de keuze voor een verhuisbeweging die

echter besloten om 0,38 miljoen euro van de opgebouwde voorziening weer

bijdraagt aan het realiseren van een optimaal huisvestingsscenario vanuit

vrij te laten vallen, omdat na beoordeling van het onderhoudsplan bleek dat

omroepbreed perspectief.

de opgebouwde reservering te hoog was. Een aantal uitgevoerde werkzaamheden in het groot onderhoud zijn goedkoper uitgevallen, voor een aantal

Omdat nog niet precies bekend is welke omroep welk bedrag ontvangt, werd

geplande werkzaamheden is besloten deze uit te stellen in afwachting van de

in 201 2 het cumulatieve bedrag bij de NPO gedoteerd aan een Voorziening

plannen voor de verbouwing van het bedrijfspand. Aanpassing van het

herhuisvesting LPO. Nadat de herhuisvestingplannen verder zijn uitgewerkt

bedrijfspand van de NPO is nodig, om het pand geschikt te maken voor

en duidelijk wordt welke investeringen door welke omroep gedaan moeten

gedeeltelijke verhuur.

worden om tot een optimaal huisvestingscenario te kunnen komen, zal
uitkering plaatsvinden vanuit de Voorziening herhuisvesting LPO. Mocht er

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

Voorziening jubilea

toch geen gezamenlijk plan komen dat voldoende perspectief biedt voor

De Voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige verplichtingen

structurele besparingen op de huisvesting, dan heeft de NPO alsnog een

bij 1 2,5- en 25-jarig dienstverband.

verplichting om de gelden uit te keren aan de omroepen.

Voorziening loopbaanadvies

Van het totaal van de voorzieningen heeft een bedrag van circa 1 1 miljoen euro

In de CAO is vastgelegd dat er een Voorziening ten behoeve van loopbaan-

een karakter langer dan één jaar. Dit is inclusief Voorziening herhuisvesting

adviestrajecten wordt getroffen van 200 euro per jaar, per werknemer.

LPO van 7,3 miljoen euro, omdat de verwachting is dat uitkering op basis van
werkelijk gerealiseerde kosten pas vanaf 201 4 zal plaatsvinden.
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6. Langlopende schulden
De post Langlopende schulden heeft betrekking op een hypothecair krediet
bij de ABN AMRO Bank. Het betreft een lineair hypothecair krediet met een
looptijd van 20 jaar, afgegeven op de onroerende zaken – Filmcentrum en
‘Peperbus‘ - aan de Sumatralaan 45 te Hilversum, en is volledig opgenomen.
Het hypothecair krediet heeft een variabele rente die vermeerderd wordt met
een individuele opslag. Om het renterisico af te dekken heeft de NPO een
renteswap afgesloten, waarmee het rentepercentage vanaf 2008 is vastgesteld op 4,28%. De actuele waarde van de renteswap bedraagt ultimo 201 2
1 ,3 miljoen euro negatief. De NPO past kostprijs hedge accounting toe. De
omvang en de looptijd van de renteswap is gelijk aan de looptijd van het

54
7. Kortlopende schulden
201 2

(x 1 .000 euro)
Commissariaat voor de Media (AMR)

201 1

43.582

-

Schulden aan leveranciers

9.637

7.304

Belastingen / premies sociale verz.

1 .255

741

676

965

Landelijke publieke omroepen
Schulden aan kredietinstellingen
Overlopende passiva
Overige schulden
					

405

405

1 3.1 08

1 6.1 42

1 1 .722

1 2.623

80.385

38.1 80

krediet, waardoor deze hedge accounting effectief is en waardeverandering

Commissariaat voor de Media (AMR)

niet in de winst-en-verliesrekening wordt verantwoord. Tevens heeft de NPO

De schuld aan het Commissariaat voor de Media heeft betrekking op de over

geen verplichting tot bijstorten van liquiditeiten (margin call-verplichting).

te dragen reserves aan de Algemene Media Reserve (AMR). Conform Artikel

Er is in effect sprake van een vastrentende hypotheek.

2.1 77 lid 1 Mediawet vordert het Commissariaat voor de Media het surplus
boven de 1 0%-norm terug bij de NPO. Het Commissariaat voor de Media voegt

De aflossingsverplichting 201 3 ad 0,4 miljoen euro is onder kortlopende

deze teruggevorderde gelden toe aan de Algemene Mediareserve van OCW.

schulden opgenomen. De schuld langer dan vijf jaar bedraagt 4,5 miljoen
euro. Op de onroerende zaken is een pandrecht gevestigd.

De NPO heeft het totaalbedrag van de overschrijding van de 1 0%-norm
berekend aan de hand van de eigen jaarrekening en die van de omroepen en
heeft daarbij vastgesteld dat het surplus 43,6 miljoen euro bedraagt. Het
Commissariaat voor de Media stelt eigenstandig, aan de hand van de
jaarrekening van de NPO, vast of de 1 0%-norm is overschreden en is verantwoordelijk voor het terugvorderen van het surplus bij de NPO. In deze
jaarrekening wordt geanticipeerd op de uitkomst van dit proces.
Het surplus heeft met name betrekking op gereserveerde gelden ten behoeve
van de financiering van de (meer)kosten van de superevenementen 201 4-201 8.
Omdat de betalingen daarvoor merendeels al gedaan zijn, zou een volledig
liquide overdracht kunnen leiden tot discontinuïteit van de uitvoering van de
wettelijke taakopdracht van de betrokken organisaties. Het ligt daarom in de
lijn der verwachting dat alleen op het deel van het surplus dat geen betrekking

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

heeft op lange termijn verplichtingen, daadwerkelijke terugbetaling van
toepassing zal zijn.
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Schulden aan leveranciers

In 201 2 is een bedrag van 2,2 miljoen euro frictiekostenvergoeding voor de

De Schulden aan leveranciers bestaan hoofdzakelijk uit schulden uit hoofde

omroepen vooruit ontvangen. Na definitieve toekenning van de frictiekosten-

van aangegane inkoopverplichtingen.

vergoeding door OCW, vindt ook de definitieve toekenning vanuit de NPO
plaats.

Belastingen/premies sociale verzekeringen
De post Belastingen/premies sociale verzekeringen bestaat voornamelijk uit

Overige schulden

nog te betalen loonheffing en premies.

In de Overige schulden zijn opgenomen de nog te betalen licenties uit hoofde
van aankoop van films en series ten behoeve van de omroepen bedragen

Landelijke publieke omroepen

ultimo 201 2 2,7 miljoen euro. Het resterende bedrag aan overige schulden ad

De post Landelijke publieke omroepen betreft de nog te betalen programma-

9,0 miljoen euro bestaat onder meer uit verplichtingen inzake verlofdagen

budgetten 201 2. Deze bedragen worden in 201 3 uitbetaald.

(1 ,2 miljoen euro), nog te verdelen rechten Thuiskopiegelden (0,9 miljoen
euro), commissie pensioenreparatie (0,5 miljoen euro) en overige nog te

Schulden aan kredietinstellingen

betalen (productie)kosten (totaal 6,4 miljoen euro).

De Schulden aan kredietinstellingen betreffen de aflossingsverplichtingen voor
het komende jaar van het hypothecaire krediet bij de ABN AMRO Bank.
Overlopende passiva
De Overlopende passiva bestaan uit overlopende passiva media-aanbod,
vooruit ontvangen frictiekostenvergoeding en overige overlopende passiva.
201 2

201 1

Overlopende passiva voor media-aanbod

1 0.869

1 6.1 30

Vooruitontvangen frictiekostenvergoeding

2.225

12

(x 1 .000 euro)

Overige overlopende passiva
					

14

-

1 3.1 08

1 6.1 42

Het budget van de landelijke publieke omroep (zijnde alle landelijke publieke
omroepen, het CoBO en de NPO) wordt door OCW beschikbaar gesteld aan
de NPO. De bedragen die door OCW in een boekjaar voor de verzorging van
media-aanbod ter beschikking zijn gesteld, maar niet door de Raad van
Bestuur van de NPO aan de publieke media-instellingen zijn toegekend,
worden verantwoord als overlopende passiva voor media-aanbod. Het betreft
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

hier met name televisieprogramma’s, waarvan de uitzending is doorgeschoven
naar 201 3.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De NPO is bevoegd om garanties voor de programmering af te geven aan
de omroepen. In specifieke gevallen komt het voor dat de NPO met een

Meerjarige financiële verplichtingen

omroep afspreekt dat een bepaald programma(reeks) in de toekomst in het

(x 1 .000 euro)

< 1 jaar 1 - 4 jaar

Beheertaken, distributie en uitzenden

34.786

Rechtencontracten
Inkoopcontracten facilitair
Leasecontracten
Totaal NPO

> 4 jaar

Totaal

71 .440

21 .008

1 27.233

21 .847

-

-

21 .847

2.664

1 .888

601

5.1 53

1 32

231

3

366

59.429

73.558

21 .61 2 1 54.599

uitzendschema zal worden geplaatst en dat daar in het jaar van uitzending
financiering tegenover staat. Het gaat hier veelal om programma’s waarvan de
(productie)contracten meer dan één jaar vooruit afgesloten moeten worden.
De omroep gaat zelf lange termijn verplichtingen aan en neemt deze op in de
niet uit de balans blijkende verplichtingen.
De NOS sluit grote rechtencontracten af voor (super)sportevenementen, zoals
het WK Voetbal 201 4, en gaat hiervoor lange termijn verplichtingen aan. De

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

NPO geeft de NOS een mandaat om te kunnen onderhandelen tot een maximum
bedrag. In totaal is voor een bedrag van 1 62,8 miljoen euro aan de NOS
mandaat gegeven voor het afsluiten van rechtencontracten voor WK Voetbal,

De verplichtingen uit hoofde van Rechtencontracten hebben betrekking op
rechtenvergoedingen voor muziekrechten, beeldrechten en zogenaamde
fonogrammen.

EK Voetbal, Champions League 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).

De NPO staat ultimo 201 2 garant voor de volgende partijen
De meerjarige verplichtingen voor Inkoopcontracten facilitair hebben onder

Metropole Orkest, voor een bedrag van maximaal 0,3 miljoen euro.

meer betrekking op contracten voor schoonmaak, beveiliging, catering en
onderhoudscontracten.

Afgegeven garanties en mandaten voor de programmering
(x 1 .000 euro)
NCRV

< 1 jaar

1 - 4 jaar

> 4 jaar

Totaal

1 .61 9

2.024

-

3.642

BNN

-

2.500

-

2.500

NOS

1 5.000

90.450

57.400

1 62.850

Totaal

1 6.61 9

94.974

57.400 1 68.992

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

(x 1 .000 euro)

Baten

Verschuiving rolverdeling omroepen - NPO 		

-2.577

Verschuiving budget moslimprogrammering		

-4.228

Programmabudget OCW 201 1 		

8. Media-aanbod
201 2

201 1

646.1 74

646.479

7.41 6

7.41 6

653.590

653.895

1 27.1 61

1 31 .397

780.751

785.292

673

2.207

781 .424

787.499

(x 1 .000 euro)
Programmabudget zendgemachtigden (omroepen)
OCW-budget CoBo
Subototaal programmabudget OCW
OCW-budget NPO
Totaal OCW-budget LPO
OCW-frictiekostenvergoeding NPO
Totaal Media-aanbod

653.895

Verschuiving sparen sport 		

6.500

Programmabudget OCW 201 2		

653.590

In 201 2 is het programmabudget van de omroepen en het budget van de
NPO verder in lijn gebracht met de verdeling van de activiteiten, verantwoordelijkheden en de zeggenschap hierover. Het betrof met name een
verscherping in de rolverdeling van themakanalen, aankoop buitenlandse
producties, sales en marketing. Dit had tot gevolg dat het programmabudget
van de omroepen deels is verlegd naar het NPO-budget en vice versa.

Het programmabudget OCW (omroepen en CoBo) en het OCW-budget NPO

Bij de budgetaanvraag via de Meerjarenbegroting (MJB) was binnen het

vormen tezamen het totale OCW-budget LPO en wordt conform Handboek

programmabudget voor de omroepen geld gereserveerd voor een omroep

Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen in de exploitatie-

die moslimprogrammering verzorgt. In 201 2 is uiteindelijk geen erkenning

rekening verantwoord onder de noemer Media-aanbod.

verleend aan een dergelijke omroep. De Raad van Bestuur heeft van OCW
opdracht gekregen om in overleg met de omroepen te komen tot een

Programmabudget OCW

invulling van de openvallende plaatsen in het schema. Het budget voor de

Het Programmabudget OCW wordt door het ministerie van OCW beschikbaar

moslimprogrammering is daarom deels verlegd van het programmabudget

gesteld aan de Raad van Bestuur van de NPO. De NPO verdeelt het ontvangen

naar de NPO. De NPO heeft in dit kader 4,2 miljoen euro via inzet NPO-

programmabudget zendgemachtigden over de omroepen. Dit gebeurt

middelen toegekend aan de NTR, die in 201 2 de invulling van de moslim-

hoofdzakelijk door middel van intekening op programma’s via de zogenaamde

programmering heeft verzorgd.

Geld-op-Schema(GoS)-systematiek. In hoofdlijnen komt dit proces erop neer dat
budgetten worden toegekend per programma. De omroepen leggen via eigen

Tot en met 201 2 werd voor superevenementen (Olympische Spelen en

jaarrekeningen verantwoording af over de besteding van het programmabudget.

voetbalkampioenschappen) een systematiek gehanteerd waarbij, voor de

Het budget landelijke publieke omroep wordt, na beoordeling van de jaar-

kosten van rechten de NPO 6,5 miljoen euro spaart in de jaren waar geen

rekeningen van de omroepen, door het Commissariaat voor de Media achteraf

sprake is van superevenementen. In de even jaren (201 2) verschuift dit

definitief vastgesteld. In het 201 2 bedroeg het beschikbaar gestelde programma-

reguliere budget van het budget van de NPO naar het programmabudget.

budget OCW 653,6 miljoen euro. Ten opzichte van 201 1 is het programmaDoor op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

budget OCW voor 201 2 als volgt opgebouwd:

OCW-budget NPO
Het OCW-budget NPO wordt op basis van de Mediawet door OCW apart
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vastgesteld. Het NPO budget is bestemd voor de uitvoering van de kerntaken

budget van de NPO verhoogd met 0,1 miljoen euro vanwege overgenomen

van NPO (beleid & verantwoording, programmering en distributie) en voor de

activiteiten (deels) van de Wereldomroep door de NPO.

taken die de NPO uitvoert ten behoeve van de LPO-brede gezamenlijkheid
(o.m. ondertitelen van programma’s, verstrekken van programmagegevens,

OCW-vergoeding frictiekosten

uitvoeren van mediabereiksonderzoek en marketing van aanbodkanalen).

De OCW-vergoeding frictiekosten NPO heeft betrekking op de te ontvangen
frictiekostenvergoeding voor de NPO over de gerealiseerde frictiekosten in

In het 201 2 bedraagt het beschikbaar gestelde OCW-budget voor de NPO

201 2. De noodzakelijke frictiekosten als gevolg van de aangekondigde

1 27,2 miljoen euro. Ten opzichte van 201 1 is het OCW-budget NPO 201 2 als

bezuinigingen worden door OCW vergoed tot een bepaald maximum

volgt opgebouwd:

percentage voor de gehele bezuinigingsperiode.

(x 1 .000 euro)
OCW-budget NPO 201 1 		

1 31 .397

Verschuiving rolverdeling omroepen - NPO 		

2.577

Verschuiving budget moslimprogrammering		

4.228

Verschuiving sparen sport		

-6.500

Correctie incidenteel budget Innovatie 201 1 		

-1 .875

Correctie incidenteel budget NOB-uitkering 201 1 		

-6.454

Toevoegen incidenteel budget NOB-uitkering 201 2 		

3.677

Toevoegen budget Netherlands Information Service		

111

OCW-budget NPO 201 2		

1 27.1 61

De verschuivingen van het programmabudget naar het budget van de NPO

De grondslag voor de frictiekostenvergoeding in 2012 bedraagt 1,9 miljoen euro.
De frictiekostenvergoeding zou daarmee 0,9 miljoen euro bedragen (50%).
Van de bijdrage die de NPO heeft opgenomen in de jaarrekening 2011, is echter
0,2 miljoen euro afgewezen/niet toegekend. Per saldo bedraagt daarom de
OCW-bijdrage voor frictiekosten in de exploitatierekening 0,7 miljoen euro.

9. 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.

en vice versa hebben per saldo een positief effect van 0,3 miljoen euro op het
budget van de NPO (zie ook toelichting bij programmabudget OCW).

1 0. Overige bedrijfsopbrengsten
De post Overige bedrijfsopbrengsten bestaat voornamelijk uit ontvangen

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

Daarnaast heeft de NPO in 201 1 incidentele middelen ontvangen, waardoor

vergoedingen van de kabelmaatschappijen en overige distributeurs voor de

het budget in 201 1 eenmalig is verhoogd. Het betreft hier incidenteel

(digitale) doorgifte van Nederland 1 , 2, 3, Themakanalen en Uitzending Gemist

verkregen budget voor Innovatie van 1 ,9 miljoen euro welke in 201 2 vanwege

(totaal 1 1 ,4 miljoen euro), opbrengsten uit diensten internetbeheer voor de

het eenmalige karakter komt te vervallen. Daarnaast heeft de NPO in 201 1

overige omroepen (4,6 miljoen euro), rechtenvergoedingen (1 ,7 miljoen euro)

incidentele middelen ontvangen uit hoofde van de gemaakte afspraken bij de

en opbrengsten distributie en eindregie (totaal 2,3 miljoen euro). Daarnaast

verzelfstandiging van de NOB eind jaren negentig. Ook dit budget van 6,5

zijn onder meer opbrengsten gerealiseerd uit de productie en opbrengsten

miljoen euro komt in 201 2 te vervallen. In 201 2 is het tweede en laatste deel

uit hoofde van onderzoek naar programmapopulariteit, opbrengsten voor

van de liquidatie-uitkering van NOB Holding BV uitgekeerd. Als gevolg hiervan

uitzending gereed maken van promofilmpjes, opbrengsten detachering naar

is het budget 201 2 incidenteel verhoogd met 3,7 miljoen euro. Tot slot is het

omroepen en overige opbrengsten (totaal 3,0 miljoen euro).
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Lasten

individuele omroepen voor specifiek programma-aanbod. Het bedrag dat
wordt ingezet vanuit de overgedragen reserve media-aanbod loopt via de

1 1 . Verstrekkingen aan landelijke publieke omroepen

verstrekkingen landelijke publieke omroepen (audio, video, overig media-

De NPO draagt zorg voor toekenning en uitbetaling van de ontvangen OCW-

aanbod). Op basis van de jaarrekeningen 201 2 van de omroepen is een

gelden aan de omroepen. Het hele OCW-budget van de landelijke publieke

bedrag van 26,8 miljoen euro vastgesteld als bovenmatige reserve en weer

omroep loopt daarmee door de exploitatierekening van de NPO heen.

overgedragen aan de NPO. De overgedragen reserve voor media-aanbod

De werkelijk toegekende omroepgelden (programmabudget en inzet NPO-

wordt in mindering gebracht op de verstrekkingen landelijke publieke

middelen ten behoeve van de programmering) wordt in de exploitatierekening

omroepen.

van de NPO als last verantwoord onder de noemer Verstrekkingen landelijke
publieke omroepen.
De verstrekkingen 201 2 zijn als volgt opgebouwd:
201 2

201 1

Video

51 1 .377

498.534

Audio

80.599

81 .207

Overig media-aanbod *

35.1 03

36.029

Indirecte kosten

43.837

42.1 81

(x 1 .000 euro)

Overdracht reserve media-aanbod
Totaal verstrekkingen LPO

-26.833

-9.41 0

644.083

648.541

* Betreft themakanalen en internet		

In 201 2 zijn de verstrekkingen aan landelijke publieke omroepen (LPO) hoger
dan in 201 1 hoofdzakelijk vanwege de hoge rechten- en productiekosten van
de superevenementen die in 201 2 hebben plaatsgevonden (EK voetbal en
Olympische Spelen).
De Raad van Bestuur heeft een bindende regeling afgegeven waarin is
opgenomen dat de reserves voor media-aanbod (RMA) die 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 media-aanbod door het indienen van
programmavoorstellen. De omroepen hebben een voorkeursrecht voor de

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

inzet van hun eigen eerder overgedragen RMA. Van de overgedragen reserve
media-aanbod is in 201 2 een bedrag van 8,7 miljoen euro toegekend aan
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1 2. Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenen

Beloning topfunctionarissen

De Raad van Bestuur is gedurende 201 2 als volgt samengesteld:
(x 1 .000 euro)
201 2
201 1
		
Dhr. H.N. Hagoort Voorzitter Raad van Bestuur
Lonen en salarissen
21 .965
25.328
Mevr. S. Rijxman
Lid Raad van Bestuur
Sociale Lasten
2.659
2.395
Dhr. R. Bierman
Lid Raad van Bestuur
Pensioenlasten
2.923
3.000
27.547

30.723

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

Het aantal personeelsleden (eigen medewerkers) in fte’s:

eenzelfde periode worden herbenoemd. De heer Henk Hagoort is per 1 juni
201 2
201 1
		
2008 voorzitter van de Raad van Bestuur en in 201 2 benoemd voor een tweede
Ultimo boekjaar
31 4
344
benoemingstermijn per 1 juni 201 3. Mevrouw Shula Rijxman is per 1 januari 201 2
Gemiddeld

323

364

De daling van het aantal fte’s in 201 2 is het direct gevolg van de uitvoering van
de eerste van fase van de reorganisatie op basis van de Organisatie-inrichting
NPO 201 1 . In het voorjaar van 201 2 werd, op basis van nader onderzoek,
besloten de in 201 1 voorgenomen fte-reductie bij de afdelingen Rechten en
Zendtijdverantwoording en Ondertiteling te beperken en tegelijkertijd tijdelijk
acht fte’s extra toe te wijzen aan Ondertiteling ten behoeve de ondertiteling
van de themakanalen. Eveneens werd in het voorjaar besloten de afdelingen
Muzieksamenstelling van Radio 1 , Radio 2 en Radio 5 Nostalgia per 1 september
samen te voegen en de totale fte-bezetting terug te brengen tot vijf fte’s. In
oktober werd besloten tot de derde fase van de reorganisatie, de herpositionering van de Directie Service Unit. Van een aantal activiteiten van de Directie
Service Unit werd besloten deze geheel stop te zetten. De overgebleven
activiteiten van de Service Unit zijn elders in de organisatie ondergebracht.
De effecten van deze derde fase zullen in 201 3 zichtbaar worden wanneer het
reorganisatieplan daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

lid van de Raad van Bestuur.
In het kader van de implementatie van de nieuwe hoofdstructuur van de NPO is
de Raad van Bestuur in 201 2 teruggegaan van drie naar twee leden. Vanaf
1 januari 201 2 is de Raad van Bestuur al gaan functioneren als waren er twee
leden van de Raad van Bestuur. Op 1 oktober 201 2 is de heer R. Bierman ook
formeel teruggetreden als lid Raad van Bestuur. De heer R. Bierman is in 201 2
aangesteld als Projectmanager EBU Vision 2020. De benoemingstermijn van
de heer R. Bierman loopt af per 31 mei 201 3. Zijn salariskosten worden vanaf
1 oktober 201 2 op basis van een detacheringsovereenkomst gedragen door de
EBU.
De bezoldiging van leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de
Raad van Toezicht en betreft het belastbare loon (exclusief werknemersbijdrage
pensioen):

H.N. Hagoort
S. Rijxman
R. Bierman*
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

In dienst
vanaf

Bezoldiging
201 2

Bezoldiging
201 1

01 -05-2008

1 91 ,4

1 88,2

01 -01 -201 2

1 86,5

0,0

01 -06-2003

1 50,4

203,7

(x 1 .000 euro)

* Bezoldiging tot 1 oktober 201 2		
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Naast de bezoldiging zijn premies betaald uit hoofde van pensioenverplichtingen. Voor de bestuursleden zijn in 201 2 de volgende pensioenpremies (werkgevers- en werknemersdeel) betaald:
(x 1 .000 euro)		 201 2

201 1

H.N. Hagoort 		

47,5

44,7

S. Rijxman		

45,7

0,0

R. Bierman*		

72,1

89,3

* Premies tot 1 oktober 201 2

Oud-bestuursleden hebben recht op een uitkering uit de wachtgeldregeling.
Voor een specificatie van de bedragen die zijn betaald uit hoofde van de
wachtgeldregeling wordt verwezen naar de toelichting bij de balans van de
voorziening wachtgeldregeling (pagina 52).

Samenstelling en vergoedingen Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de NPO bestaat uit de volgende personen:
• dhr. mr. C. Smaling, voorzitter
• dhr. dr. A.A. Dijkhuizen
• dhr. prof. dr. N.A.N.M. van Eijk
• mevr. prof. dr. V. Frissen
• dhr. D. Terpstra (t/m augustus 201 2)
• mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een door de minister van OCW
vastgestelde vergoeding. In 201 2 bedroeg de vergoeding van de voorzitter
van de Raad van Toezicht 25 duizend euro. Voor de overige leden is de
vergoeding vastgesteld op 1 5 duizend euro. Daarnaast is in 201 2 in totaal
1 .247 euro uitbetaald aan onkostenvergoeding.

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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1 3. Directe productiekosten

producties, de verkoop van programma’s, marketing van omroep overstijgend

(x 1 .000 euro)

201 2

201 1

Video *

3.963

3.672

Audio *

1 0.1 1 1

8.81 0

Internet

-

2.1 35

Rechten

23.1 72

21 .540

Beheertaken

21 .678

22.446

Distributie & Uitzenden

1 7.770

1 7.367

81

1 .274

Kijk- en luisteronderzoek

Innovatie & Nieuwe Media

2.427

2.202

Overig

6.31 1

8.1 37

85.51 3

87.583

aanbod, programmapromotie op televisie, organisatie van evenementen en
muzieksamenstelling.
Tot en met 201 1 was sprake van een platform Internet. Vanaf 201 2 zijn de
activiteiten van dit platform overgegaan naar de platforms Video en Audio.
Reden hiervoor is dat content steeds meer platformoverstijgend wordt
geproduceerd, maar veelal nog wel voortkomt uit content voor Video of Audio.
De post Rechten bestaat uit kosten voor Buma/Stemra, SENA, naburige
rechten MCO en overige rechten.
De post Beheertaken heeft betrekking op de gerealiseerde productiekosten

* 201 2: inclusief Online (internetactiviteiten)		

ten behoeve van het technisch voorbereiden, gereedmaken en doen uitzenden

De directe productiekosten zijn in 201 2, ondanks het feit dat 201 2 een

van radio- en televisieprogramma’s. De werkzaamheden zijn uitbesteed aan

evenementenjaar is, in totaal 2,0 miljoen euro lager dan in 201 1 . Dit is het direct

Ericsson.

gevolg van getroffen maatregelen om het kostenniveau te verlagen. De
activiteiten met betrekking tot Innovatie & Nieuwe Media zijn in 201 2 groten-

De post Distributie & Uitzenden heeft betrekking op de distributiekosten voor

deels afgebouwd en deels ondergebracht bij andere afdelingen. De bezuiniging

radio en televisie via de ether, satelliet, digitenne en de distributiekosten voor

op Innovatie & Nieuwe Media gaat hoofdzakelijk ten koste van experimentele

uitspelen van programma’s via internet (streamingkosten).

projecten, de focus ligt nu met name op procesinnovatie gericht op directe
verbetering van het primair proces. Het beheertakencontract wordt gefaseerd

De post Innovatie & Nieuwe Media heeft betrekking op de directe kosten

afgebouwd. In 201 2 is de dienst Ondertiteltechniek stopgezet. In het primaire

voor de ontwikkeling van innovatieve multi- en crossmedialiteit en nieuwe

proces van audio zijn kosten bespaard door een andere taakverdeling,

toepassingen op het gebied van distributie en contentverkrijging.

waardoor minder technisch personeel nodig is voor de bediening van de
schakelpanelen in de radiostudio (het zogenaamd ‘zelf schuiven’ door de

De kosten Kijk- en luisteronderzoek hebben betrekking op kijk, luister- en

presentator). Ook worden vanaf 201 2 de bijdragen aan de stichtingen als

waarderingsonderzoeken voor televisie, radio en internet ten behoeve van de

gevolg van de bezuinigingen gefaseerd afgebouwd.

platforms Video en Audio en daarnaast ook in opdracht van individuele
omroepen.

De posten Video en Audio hebben hoofdzakelijk betrekking op de kosten die
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

de NPO maakt ten behoeve van de platforms Video en Audio. Het gaat hier om

De Overige directe productiekosten bestaan onder andere uit kosten R&D

activiteiten, ten dienste van alle omroepen, die de NPO uitvoert met een

(0,8 miljoen euro), bijdragen aan stichtingen (totaal 3,4 miljoen euro) en

omroep- of platformoverstijgend belang, zoals aankoop buitenlandse

overige productiekosten (2,1 miljoen euro).
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1 4. Overige bedrijfslasten

gelden van de overige inkomsten distributeurs te koppelen aan de kosten die

(x 1 .000 euro)

201 2

201 1

Automatisering

4.978

4.539

Inhuurkrachten

2.700

1 .687

Huisvestingkosten

1 .070

1 .645

Herhuisvesting LPO

7.332

-

Advieskosten

1 .387

1 .560

952

1 .068

2.760

3.572

21 .1 79

1 4.071

Contributies en bijdragen
Overige algemene bedrijfslasten

gemaakt moeten worden om de huisvesting van omroepen zo optimaal
mogelijk in te richten, mits voldaan wordt aan enkele omroepbrede uitgangspunten (zie verder toelichting pagina 53 voorziening herhuisvesting LPO).
De Advieskosten kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de activiteiten en
projecten die in het betreffende jaar worden uitgevoerd. De advieskosten in
201 2 hebben betrekking op advieskosten in het kader de reorganisatie,
juridische advieskosten en overige advieskosten.
De kosten voor Contributies en bijdragen hebben betrekking op de bijdragen

De post Automatiseringskosten heeft betrekking op applicatiekosten, licenties,

aan het NICAM, bijdrage Immovator, sponsorbijdrage Experience Beeld en

internetverkeer en datalijnen, kosten van kantoorautomatisering en de huur en

Geluid en EBU contributiekosten.

servicekosten voor de Media Gateway (systeemruimte automatisering/internet).

De Overige algemene bedrijfslasten bestaan onder meer uit kosten voor
kantoorautomatisering, catering, onderhoud en schoonmaak gebouwen,

De kosten voor Inhuurkrachten hebben betrekking op de kosten voor inhuur

vergaderkosten, documentatie, telefonie, verzekering, productiekosten

externe medewerkers ten behoeve van de opvang van openstaande

Spreekbuis en kosten voor interne en externe communicatie.

vacatures, vervanging bij zwangerschapsverlof of langdurig ziekte. De kosten
inhuur zijn in 201 2 relatief hoog doordat vanwege de reorganisatie veel
vacatures on hold zijn gezet in afwachting van de definitieve plannen. De
activiteiten zijn tijdelijk opgevangen middels externe inhuur.
De Huisvestingskosten bestaan uit de reguliere onderhoud-, service- en
beveiligingskosten van de NPO-gebouwen, en de jaarlijkse dotatie aan de voor-

Honoraria accountant
201 2

201 1

110

110

Overige auditwerkzaamheden

41

21

Overige dienstverlening

46

3

1 97

1 34

(x 1 .000 euro)
Jaarrekening controle

ziening groot onderhoud. In 201 2 is een vrijval van 0,4 miljoen euro op de voor-

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

ziening groot onderhoud geboekt. Een aantal uitgevoerde werkzaamheden in

De Overige auditwerkzaamheden van de accountant hebben betrekking op

het groot onderhoud bleken goedkoper uitgevoerd dan gepland, voor een aantal

de afrekening van de repartitie van Media Informatie Services met RTL en SBS,

werkzaamheden is besloten het onderhoud met één of twee jaar uit te stellen.

aanvullende werkzaamheden met betrekking tot Europese aanbestedingen en

De post Herhuisvesting LPO betreft de dotatie aan de voorziening her-

controle frictiekosten ten behoeve van de te ontvangen frictiekostenvergoeding

huisvesting LPO. In 201 2 is met de omroepen afgesproken dat de inkomsten

OCW.

uit overige distributeurs tot en met 201 2 worden uitgekeerd aan de omroepen.

De Overige dienstverlening van de accountant betreft fiscaal advies over

Deze inkomsten bedragen gecumuleerd over de afgelopen jaren 7,3 miljoen

herinrichtingsvraagstukken welke het gevolg is van de transities en integraties

euro. De Raad van Bestuur heeft voorgesteld de uitkering van de cumulatieve

in het bestel die voortvloeien uit Rutte I, waaronder de integratie BVN en FunX.

Jaarverslag 2012 | Nederlandse Publieke Omroep

Colofon3
Vooraf4
Verslag Raad van Bestuur 6
Financieel verslag
14
Risicoparagraaf26
Governance31
Verslag Raad van Toezicht 36
Nevenfuncties
Raad van Bestuur
38
Organogram40
Jaarrekening 201 2
41
Balans per
31 december 201 2
41
Explotatierekening 201 2
42
Kasstroomoverzicht 201 2
43
Grondslagen voor de balans
en exploitatierekening
44
Toelichting op de balans
47
Toelichting op de
exploitatierekening
57
Overige gegevens64

Jaarrekening 2012
1 5. Rentebaten en -lasten

64
Overige gegevens

De rentebaten bestaan voornamelijk uit rente op kortlopende deposito’s en
rekening-courant. De rentelasten betreffen rente en kosten uit het hypothecaire

Bestemming exploitatiesaldo

krediet op de NPO-gebouwen.
(x 1 .000 euro)

201 2

201 1

Exploitatiereserve

2.806

-4.581

-29.405

37.200

-1 66

-795

-1 .825

-4.41 4

1 .238

1 .671

-27.352

29.081

Bestemmingsreserve programmering
Bestemmingsreserve nieuwe media
Bestemmingsreserve frictiekosten
Reserve voor media-aanbod

Controleverklaring
bij de Jaarrekening
65
Sociaal Jaarverslag 201 2 67

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

Jaarverslag 2012 | Nederlandse Publieke Omroep

Colofon3
Vooraf4
Verslag Raad van Bestuur 6
Financieel verslag
14
Risicoparagraaf26
Governance31
Verslag Raad van Toezicht 36
Nevenfuncties
Raad van Bestuur
38
Organogram40
Jaarrekening 201 2
41
Controleverklaring
bij de Jaarrekening
65
Sociaal Jaarverslag 201 2 67

Controleverklaring bij de Jaarrekening

65

Afgegeven ten behoeve van Commissariaat voor de Media

landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 201 1 . Dit vereist

Aan: het Bestuur van Stichting Nederlandse Publieke Omroep

dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid

Verklaring betreffende de jaarrekening

wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 201 2 van Stichting

bevat.

Nederlandse Publieke Omroep (NPO) te Hilversum gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 201 2, het kasstroom-

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van

overzicht 201 2 en de exploitatierekening over 201 2 met de toelichting,

controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen

De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s
dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van

Verantwoordelijkheid van het bestuur

fraude of fouten.

Het bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven,

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne

alsmede voor het opstellen van het bestuurs- en jaarverslag, beide in overeen-

beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening

stemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording

en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de

landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 201 1 . Het bestuur

betreffende wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerk-

is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de

zaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen

jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat

hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de

deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante

effectiviteit van de interne beheersing van de instelling. Een controle omvat

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is tenslotte

tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk

financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante

van de redelijkheid van de door het bestuur van de instelling gemaakte

wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel

schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

belang als gevolg van fraude of fouten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende

Verantwoordelijkheid van de accountant

en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening

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

op basis van onze controle, als bedoeld in Artikel 1 1 , lid 2 van de Media-

Oordeel

regeling 2008. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en

Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het

de samenstelling van het vermogen van Stichting Nederlandse Publieke

Controleprotocol landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en

Omroep per 31 december 201 2 en van het resultaat over 201 2 in overeen-

Ster van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording

stemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording
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landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 201 1 .
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten,
lasten en balansmutaties over 201 2 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, Wereldomroep
en Ster van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording
landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 201 1 .

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
jaarverslag, 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 jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening
zoals vereist in Artikel 2:391 lid 4 BW.
Amstelveen, 29 mei 201 3
KPMG Accountants N.V.
R.J. Groot RA

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

Toezicht en Raad van Bestuur, ondersteund door een directieteam. Vanaf

Het jaar 201 2 stond in het teken van de afronding van de tweede NPO-

januari is de op dat moment nog uit drie leden bestaande Raad van Bestuur al

reorganisatie en de start van de derde fase. Inmiddels krijgt de nieuwe

gaan functioneren als waren er twee leden. In oktober trad Ruurd Bierman

organisatie vorm en kan in 201 3 worden gestart met de realisatie van de

formeel terug als lid Raad van Bestuur teneinde zijn werkzaamheden als

doelstellingen die in 201 1 aan de organisatie-inrichting zijn gesteld;

Projectmanager EBU Vision 2020 op te pakken.

kosten-efficiënt en meer eenheid en slagkracht door het gezamenlijk over
directies heen ontwikkelen, implementeren en uitdragen van beleid op

In het voorjaar van 201 2 werd, op basis van nader verricht onderzoek,

basis van teamwork.

besloten de in 201 1 voorgenomen fte-reductie bij de afdelingen Rechten en
Zendtijdverantwoording (RZV) en Ondertiteling (OTT888) te beperken en

De omvang van de NPO daalde van 344 fte’s (ultimo 201 1 ) naar 31 4 fte’s, met

tegelijkertijd tijdelijk acht fte’s extra toe te wijzen aan OTT888 t.b.v. de onder-

name door de gedwongen uitstroom ten gevolge van de reorganisatie.

titeling van de themakanalen.

De lichte toename van het ziekteverzuim vraagt wel om de logische aandacht
voor de zogenaamde blijvers, omdat na een reorganisatie mogelijk ook de

Eveneens in het voorjaar werd besloten de afdelingen Muzieksamenstelling

werkdruk kan toenemen.

van Radio 1 , Radio 2 en Radio 5 Nostalgia per 1 september samen te voegen

Mede door pensionering daalde de groep medewerkers met meer dan 31 jaar

en de totale fte-bezetting terug te brengen tot vijf fte’s.

dienstjaren maar nam de groep met 1 6 of meer dienstjaren behoorlijk toe.
Gezien de afname van de groep jongere medewerkers is het van belang om in

In het najaar werden ook definitieve afspraken gemaakt met betrekking tot

de komende periode binnen het HR-beleid aandacht te besteden aan zowel

inbedding, door middel van samenwerkingsovereenkomsten, van de activiteiten

het langer doorwerken - t.g.v. het verhogen van de pensioenleeftijd - als

van de zender FunX en het tv-kanaal BVN binnen de NPO-organisatie. In beide

talentspotting en –ontwikkeling.

gevallen was sprake van overgang van onderneming waardoor respectievelijk
vier en zeven medewerkers per 1 januari 201 3 in dienst zullen treden van NPO.

Organisatieontwikkeling
In augustus werd de derde fase van de NPO-reorganisatie ter hand genomen.

Reorganisatie

Aan de Ondernemingsraad werd advies gevraagd op de Positionering Service

In 201 2 werden de effecten zichtbaar van de in 201 1 uitgevoerde reorganisatie

Unit en de Inrichting van de Financiële Functie NPO. Definitieve besluitvorming

op basis van de Organisatie-inrichting NPO 201 1 . In het verslagjaar verlieten

vond in beide gevallen plaats in oktober 201 2. De gevolgen van deze beide

36 medewerkers, onder toepassing van het Sociaal Plan, onze organisatie. Met

reorganisatie-onderdelen waren ingrijpend. Binnen de Service Unit (voormalige

een vijftal medewerkers werd de arbeidsovereenkomst, ten gevolge van de

Directie Bedrijfsvoering) werd een tweetal afdelingen, IPO en Front Office,

reorganisatie, gedeeltelijk beëindigd.

geheel opgeheven. Daarmee kwam onder meer een einde aan de uitgave van
zowel Spreek’Buis, sinds 1 946 het blad voor de omroepwerknemers, als aan de

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

In 201 2 werd invulling gegeven aan de, in de vernieuwde hoofdstructuur

Knipselkrant. Ook werden de bibliotheek-werkzaamheden voor het grootste

beoogde, gewijzigde besturing van de organisatie; een verkleinde Raad van

deel beëindigd. Enkele externe partijen bleken geïnteresseerd in een mogelijke
doorstart van Spreek’Buis en Knipselkrant. De Raad van Bestuur ondersteunt
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deze verkenningen, die in 201 3 doorlopen. Na advies van de Ondernemings-

en vindt ook zijn weerslag in feedback in de dagelijkse werksituatie. Leiding-

raad is besloten het vervallen van de functie van informatiespecialist te

gevende en medewerker besluiten gezamenlijk of er jaarlijks twee dan wel drie

heroverwegen. Eind 201 2 is na intensief onderzoek besloten deze functie toch

gesprekken wenselijk zijn. P&O monitort de verslaglegging en is beschikbaar

op te heffen.

voor advies.

De overgebleven onderdelen van de Service Unit werden elders in de

Functieprofielen

organisatie ondergebracht. Een groot cluster, bestaande uit de afdelingen

In het verslagjaar is er vanwege de reorganisatie minder aandacht geweest

Informatie- en communicatietechnologie (ICT), Facilitaire Zaken, OTT888,

voor het actualiseren en comprimeren van de functieprofielen, gericht op een

Media Informatie Services (MIS) en RZV, werd onder de naam Service Unit

vernieuwd Functiehuis. In het najaar is dit project opnieuw met verve aan-

geplaatst bij de Directie Distributie en & Uitzending. Een belangrijke wijziging

gepakt. Door middel van interviews met leidinggevenden worden de functie-

betrof ook de samenvoeging van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek (KLO)

profielen met de, in 201 1 aangepaste, kerncompetenties herschreven. De

en Media Onderzoek en Advies (MOA) tot één nieuwe stafafdeling Publieks-

verwachting is dat het Functiehuis in de loop van 201 3 wordt opgeleverd.

onderzoek. De totale personeelsreductie ten gevolge van deze herpositionering
betreft ruim 20 fte’s. Effectuering vindt plaats in 201 3.

Diversiteit

De hernieuwde inrichting van de financiële functie leidde tot de instelling van

De Nederlandse Publieke Omroep is van en voor iedereen. Dit betekent dat

een nieuwe Directie Financiën, bestaande uit de stafafdeling Finance & Control

zowel in de programmering als in het personeelsbestand wordt gestreefd

(F&C) en de voormalige Service Unit-onderdelen Financieel Administratieve

naar een representatieve afspiegeling van de Nederlandse beroepsbevolking.

Zaken (FAZ) en Inkoop & aanbesteding (I&A). Ook werd de functie van de

De NPO wil een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt. Vooralsnog

Senior Adviseur Financieel beleid - onderdeel van de stafafdeling Strategie &

richt de NPO zich op etnische diversiteit en gender (sekse). In het laatste geval

Beleid (S&B) aan deze directie toegevoegd. De nieuwe vacature directeur

gaat het om vrouwen op hogere management- en sleutelposities (inschaling

Financiën kon reeds per 1 november 201 2 met een interne kandidaat worden

vanaf schaal K). De instroom in 201 2 is zeer beperkt geweest. Voor de nieuwe

ingevuld. Deze herinrichting leidde niet tot een afname van fte’s.

Directie Financiën is, door interne doorstroom, een vrouw benoemd op de
positie van directeur. De NPO zal in 201 3 de Charter Talent naar de Top

HR beleid

ondertekenen. De Charter Talent naar de Top is een publiek commitment, een
code met heldere afspraken voor het realiseren van m/v-diversiteit aan de

HR-cyclus (plannings-, voortgang- en evaluatiegesprekken)

(sub)top. Daarnaast heeft de NPO samen met een aantal omroepen en Beeld

Het voeren van (gecombineerde) evaluatie- en planningsgesprekken lijkt een

en Geluid deelgenomen aan de stage-netwerkdag. Het doel van deze dag was

vanzelfsprekendheid te worden binnen de directies en afdelingen. Bijna alle

het werven van multicultureel talent voor stageplaatsen bij de NPO.

medewerkers hebben eind 201 2 met hun leidinggevende een beoordelingsgesprek gevoerd. Om resultaten en gedrag op een effectieve manier ter
sprake te brengen en hier vervolgens gericht aan te werken, is het van belang
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

dat leidinggevende en medewerker hetzelfde beeld hebben van wat goed
gaat en wat beter kan. Dat gezamenlijke beeld ontstaat in de reeks gesprekken
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Cultuurprogramma

zullen tezamen met de uitkomsten van de projectgroep Flexibel Werken, die

In 201 2 is gestart met de voorbereidingen voor een programma dat moet

begin 201 3 van start gaat, meegenomen worden Cultuurprogramma en het

leiden tot de gewenste cultuurverandering, zoals genoemd in de nota

Huisvestingstraject.

Organisatie-inrichting NPO 201 1 . In het verslagjaar is besloten om de start van
het cultuurprogramma parallel te laten lopen aan andere ontwikkelingen

Arbeidsvoorwaarden

binnen de organisatie, zoals de introductie van flexibel werken.

CAO
Opleidingen/ontwikkeling

De CAO voor het omroeppersoneel expireerde per 31 december 201 2. De

De NPO vindt opleiding, training en coaching belangrijk. Enerzijds om de

onderhandelingen voor een nieuwe CAO zullen in het volgende jaar starten.

ontwikkeling van medewerkers, op het gebied van kennis, capaciteiten,

In het verslagjaar werd met de werknemersorganisaties een verlenging van

gedrag en houding, af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie,

het Sociaal Plan voor de Landelijke Publieke Omroepen overeengekomen, tot

anderzijds om de medewerkers in staat te stellen nieuwe uitdagingen aan te

1 januari 201 4.

pakken en aan te kunnen. Iedere afdeling heeft een eigen opleidingsbudget
om de medewerkers hierbij te kunnen faciliteren. In 201 2 zijn vele opleidingen

Pensioenrichtleeftijd (aanpassing pensioenregeling I)

en coachingstrajecten gevolgd. In totaal werd 1 41 duizend euro besteed aan

Vanaf 1 januari 201 4 moet pensioen worden opgebouwd tot 67 jaar. In het

individuele en teamopleidingen.

nieuwe regeerakkoord is ook een versnelde groei naar 67 jaar opgenomen.
Daardoor loopt deze ontwikkeling niet meer gelijk op met de zogenaamde

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

Loopbaantrajecten

Witteveenstaffel t.a.v. de AOW-leeftijd.

In 201 2 zijn 34 medewerkers gestart met een loopbaantraject naar keuze,

Op voorstel van het PNO-bestuur hebben werkgevers Nederlandse Publieke

conform CAO-afspraken. Iedere medewerker heeft eenmaal in de vijf jaar recht

Omroep en de vakbonden besloten om reeds in 201 3 over te gaan tot een

op een dergelijk traject waarbij de medewerker de gelegenheid krijgt zich te

opbouw van 66 jaar (en in 201 4 dus 67 jaar). Door deze tussenstap kan de

oriënteren op zijn toekomst, binnen of buiten de NPO. Hierbij wordt ook

premie in 201 3 gelijk blijven.

veelvuldig gebruik gemaakt van de faciliteiten van het WerkStation, het digitale

Eén en ander staat los van de, in de CAO opgenomen, einde dienstverband-

employabilitycentrum voor de Nederlandse Publieke Omroep.

datum van 65 jaar.

Flexibel Werken

Werkkostenregeling (WKR)

Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, Maatschappelijk

In het najaar heeft de werkgroep WKR een projectplan opgesteld waarin

Verantwoord Ondernemen (MVO) en interne wijzigingen binnen de NPO,

wordt aangegeven hoe de in 201 1 aan de werkgroep gegeven opdracht om

waaronder de toekomstige huisvesting, maken nieuw beleid noodzakelijk op

de bedrijfsregelingen NPO tegen het licht te houden in het licht van kosten-

het gebied van Flexibel Werken.

besparingen, efficiency en actualiteit (werkkostenregeling), wordt ingevuld. In

In juni is medewerkers van de NPO daarom gevraagd een enquête in te vullen

dat projectplan is aangegeven dat de werkgroep van oordeel is dat de

over Het Nieuwe Werken. Van de 328 NPO-medewerkers hebben 1 22 de

regelingen in zijn totaliteit moeten worden heroverwogen, maar dat een

vragenlijst ingevuld (een respons van 37%). De uitkomsten van deze enquête

clustering, ten aanzien van noodzakelijke (wetgeving) en optionele (efficiency)
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wijzigingen, wenselijk is. De voorgestelde wijzigingen worden begin 201 3 ter

KIEM, NVJ, CNV Dienstenbond en De Unie) in overleg de catalogus evalueren

vaststelling voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

en aanvullen.
Begin november jl. is de website omroep.dearbocatalogus.nl gelanceerd.

Nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 201 2

De Arbocatalogus is ontwikkeld door de stuurgroep Arbocatalogus, waarin de

Op 1 januari 201 2 is de Wet inzake de opbouw van vakantierechten tijdens

landelijke en regionale omroepen, de Wereldomroep en de werknemersorga-

ziekte in werking getreden.

nisaties samenwerken.

Voor inwerkingtreding van deze wet werd de opbouw van vakantierechten bij
ziekte beperkt tot de laatste zes maanden arbeidsongeschiktheid. Met de

In de Arbocatalogus leggen werkgevers- en werknemersorganisaties op

inwerkingtreding van deze wet bouwen arbeidsongeschikte werknemers op

sector- of brancheniveau vast welke maatregelen getroffen worden om te

dezelfde wijze vakantie op als hun gezonde collega’s. Een arbeidsongeschikte

voldoen aan de voorschriften in de Arbowet. Het is een verzameling oplossingen

werknemer wordt echter wel geacht, voor zover mogelijk, vakantie op te

voor bepaalde risico’s die werknemers in een branche lopen. In de Arbo-

nemen. Dit wordt in nauw overleg met de bedrijfsarts gestimuleerd.

catalogus Publieke Omroep zijn zes groepen risico’s gedefinieerd die specifiek
voorkomen bij het werken bij de Nederlandse Publieke Omroep, zoals

De nieuwe wet maakt tevens een onderscheid tussen de wettelijke vakantie-

werkdruk/mentale belasting/onregelmatige werktijden (roosters), fysieke

rechten (vier keer de wekelijkse arbeidsduur) en de bovenwettelijke vakantie-

belasting, fysische factoren, complexiteit van het beeldschermwerk, bijzondere

rechten. Met betrekking tot alle vakantierechten gold een wettelijke verjarings-

omstandigheden op locatie en samenwerking van meerdere werkgevers in

termijn van vijf jaar. De nieuwe wet heeft deze termijn v.w.b. de wettelijke

één productie.

vakantierechten beperkt tot zes maanden, maar de verjaringstermijn voor
bovenwettelijk vakantierechten gehandhaafd op vijf jaar. Het is echter wel

In 201 3 zullen de volgende onderwerpen worden uitgewerkt en toegevoegd;

mogelijk bij CAO ten gunste van de werknemer van deze verjaringstermijn af

werken op hoogte/valgevaar, gevaarlijke stoffen (kap en grime/pyrotechnische

te wijken en dat is met betrekking tot de wettelijk vakantierechten het geval.

effecten), klimaatbeheersing studio’s en normstelling fysieke belasting

Op grond van de CAO voor het omroeppersoneel geldt met betrekking tot alle

handheld camerawerkzaamheden.

vakantierechten, dus ook de wettelijke, een verjaringstermijn van vijf jaar.

RI&E

Arbeidsomstandigheden

De Raad van Bestuur heeft het RI&E Plan van Aanpak (PvA) in 201 2 vastgesteld.
Onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt zijn: een Periodiek Medisch

Arbocatalogus Publieke Omroep

Onderzoek voor medewerkers van 45 jaar en ouder en maatregelen bij

In het verslagjaar heeft de Arbeidsinspectie de Arbocatalogus Publieke

Beeldschermwerk en gehoorbescherming. Er is regelmatig overleg tussen de

Omroep goedgekeurd. Dit betekent dat de Inspectie dit document voortaan

OR en de afdeling P&O over het PvA. Het PvA vormt de basis voor het

als toetsingskader zal gebruiken. De catalogus is geldig voor een periode van

arbobeleid van de NPO.

twee jaar, van 1 februari 201 2 tot en met 31 januari 201 4. Het beheer van de
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

catalogus ligt bij de afdeling P&O. Jaarlijks zullen de betrokken werkgevers- en

Arbodienst

werknemersorganisaties (NPO, ROOS, Radio Nederland Wereldomroep, FNV

Ook in dit verslagjaar heeft de NPO van de diensten van de Arbo Unie gebruik
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gemaakt. De focus bij de verzuimbegeleiding ligt op de inzetbaarheid van de

De overige meldingen betroffen over het algemeen gebrekkige communicatie

medewerkers.

en/of conflicten tussen medewerkers onderling of tussen managers en

De bedrijfsarts houdt twee maal per maand spreekuur in huis. Ook bestaat de

medewerkers. Het aanhoren en doornemen van het probleem bleek vaak

mogelijkheid voor medewerkers om bij de bedrijfsarts binnen te lopen zonder

voldoende te zijn. In meldingen over de reorganisatieplannen was het

vooraf bij de afdeling P&O gemaakte afspraak. Geregeld bespreken manager,

verwijzen naar of doornemen van de aanwezige uitvoeringsregelingen over

bedrijfsarts en P&O-adviseur in een sociaal medisch overleg de inzetbaarheid

het algemeen voldoende. Soms verwezen de vertrouwenspersonen door naar

van de (verzuimende) medewerker. In het kader van verzuimpreventie heeft de

de betreffende personeelsadviseur en/of de bedrijfsarts en werd gezamenlijk

Raad van Bestuur in het verslagjaar opnieuw budget ter beschikking gesteld

een oplossing gezocht.

voor stoelmassages. Uit ervaring is gebleken dat een stoelmassage affectief

In 201 2 is geen enkele kwestie doorverwezen naar de klachtencommissie.

werkt bij klachten als RSI en stress. De functie van Arbo-coördinator is in het
verslagjaar in het kader van opgelegde bezuinigingen opgeheven. De taken

Medezeggenschap

op dit terrein zijn binnen P&O herverdeeld.

Ondernemingsraad
Privacy protocol

Ook voor de Ondernemingsraad (OR) was 201 2 een intensief jaar. Belangrijke

De Raad van Bestuur heeft op 8 mei het Privacy protocol voor de NPO

onderwerpen waren onder meer: bezuinigingen en reorganisatie, de bezetting

vastgesteld, nadat de OR hierop instemming heeft verleend. In het protocol is

van Raad van Bestuur, directieteam en Raad van Toezicht, de inrichting van de

aangegeven hoe om te gaan met de controle van persoons- en toegangs-

Financiële functie, de positionering van de afdelingen van de Service Unit,

gegevens en bewaartermijn van camerabeelden. De medewerkers zijn over

onderzoek naar optimale huisvesting, voortgang van Het Nieuwe Werken en

dit protocol geïnformeerd via intranet.

de nieuwe bezetting van de Ondernemingsraad.

Klachtenregeling

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De bestaande klachtenregelingen, Interne klachtenregeling NPO (inzake

Medio 201 2 bracht de vertrouwenscommissie mondeling en schriftelijk advies

arbeidsvoorwaarden) en de klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen,

uit aan de Raad van Toezicht over de herbenoeming van de heer Hagoort als

zijn met instemming van de OR geactualiseerd. Ook heeft de Raad van Bestuur

voorzitter Raad van Bestuur, voor nog een periode van vijf jaar.

(nieuwe) leden (her)benoemd, waarbij één lid op voordracht van de OR.

In augustus 201 2 nam de heer D. Terpstra afscheid van de Raad van Toezicht.
Hij had als bijzonder aandachtspunt medezeggenschap. Eveneens op grond

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

Vertrouwenspersonen

van een besluit in 201 1 is de omvang van de Raad van Toezicht verkleind van

In 201 2 hebben de vertrouwenspersonen met 39 personen één of meerdere

zeven naar vijf leden. Met het vertrek van de heer Terpstra werd die bezetting

gesprekken gevoerd. Met zes personen waren dat vijf gesprekken of meer. De

bereikt. Mevrouw Van der Veer-Vergeer heeft het onderwerp medezeggen-

meldingen kwamen uit verschillende delen van de organisatie. De aard van

schap nu in portefeuille. Bij een vacature in de toekomst kan de OR een

de meldingen betrof voor een substantieel deel aangezegd ontslag en onrust

kandidaat/namen voordragen.

rond de reorganisatieplannen, met name vanuit de (voormalige) Directie
Bedrijfsvoering.
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Adviezen

Gevolgen reorganisatie

In mei 201 2 bracht de OR advies uit over de wijziging van de in 201 1 voor-

Een afvaardiging van de Ondernemingsraad bezocht een OR-informatie-

genomen reductie van de afdelingen RZV en OTT888. Het definitief besluit

congres met betrekking tot de risico’s van reorganiseren. De uitkomsten

betreft in beide gevallen een beperking van de voorgenomen inkrimping en

hiervan werden besproken met de Raad van Bestuur en de afdeling P&O.

een tijdelijke uitbreiding met acht fte’s t.b.v. ondertiteling van de themakanalen.

De OR sprak ook met de bedrijfsarts over zijn bevindingen ten aanzien van

De OR bracht in 201 2 ook advies uit over de samengevoegde afdelingen

mogelijke verhoging van de werkdruk binnen de organisatie, mede in verband

Muzieksamenstelling van Radio 1 , 2 en 5.

met de stijging van het ziekteverzuim. OR en P&O besteedden hieraan
aandacht in hun overleg.

Ten aanzien van de overname van (onderdelen) van FunX en BVN (het Beste
van Nederland en Vlaanderen) heeft de OR een zogeheten ‘ongevraagd

Arbeidsomstandigheden

advies’ gegeven.

De OR speelt een actieve rol bij het samenstellen en actualiseren van de
Arbocatalogus voor de omroep. In het reguliere overleg met Facilitaire Zaken

1 4 augustus nam de Raad van Bestuur een voorgenomen besluit over de

en P&O kwamen vooral praktische zaken, zoals voldoende parkeerplaatsen,

positionering van de afdelingen van de voormalige Directie Bedrijfsvoering en

geluidsdemping in het trappenhuis en de geregistreerde ongevallen aan de

over de inrichting van de Directie Financiën binnen NPO. Na uitgebreide

orde.

achterbanraadplegingen en overleg met de Raad van Bestuur volgden in
oktober de OR-adviezen over deze voorgenomen besluiten.

Bij de laatste reorganisatieronde heeft de Raad van Bestuur besloten Het

De Raad van Bestuur zegde toe het onderzoek naar doorstart van de

Nieuwe Werken (flexibel werken) in te voeren. De OR beschouwt dit onder-

geschrapte Knipselkrant en Spreek’Buis te ondersteunen en het schrappen

werp als één van haar speerpunten in 201 3, naast de modernisering van het

van de functie van informatiespecialist te heroverwegen. De functie informatie-

arbobeleid tot een preventief beleid. De al geruime tijd beoogde Pilot

specialist is na de heroverweging helaas toch opgeheven.

Telewerken bij OTT888 stond ook in 201 2 op de agenda. De implementatie
van enkele technische aspecten zorgt voor oponthoud. De verwachting is dat

Instemmingen

de voorgenomen pilot in het voorjaar 201 3 van start kan gaan.

Begin 201 2 stemde de OR in met het plan van aanpak dat voortkwam uit de
Risico-inventarisatie & -Evaluatie 201 1 -201 2 (RI&E). Onder meer werd de

HR-Beleid

vergoeding van de (bifocale) beeldschermbril voor 201 3 als regeling opgenomen.

Op basis van de cijfers uit het Sociaal Jaarverslag 201 1 heeft de OR het

Na uitvoerig overleg heeft de OR in de zomer van 201 2 ingestemd met het

onderwerp levensfasebewust personeelsbeleid opgenomen binnen haar

Privacy protocol. Dit protocol bevat de procedure rond bewaren en terugkijken

speerpunten voor 201 3.

van opgenomen camerabeelden. Resultaat is dat de bewaartermijn camera-

Het NPO-cultuurtraject is uitgesteld tot begin 201 3. OR-voorzitter Helma van

beelden conform wetgeving is vastgesteld.

der Mijl treedt voor de OR op als verbindingsschakel in het cultuurtraject.
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Communicatie met achterban

(gevolgen van) bezuinigingen, fusies, huisvesting, merkenbeleid en Mediawet.

De OR vindt de mening van collega’s van groot belang. Rond de reorganisatie

Daarnaast worden regelmatig arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen

organiseerde de OR bijeenkomsten voor betrokken medewerkers per

besproken, zoals het Sociaal Plan LPO.

bedrijfsonderdeel. De OR woog alle verkregen informatie zwaar mee in de

In 201 2 heeft de COR een positief advies uitgebracht met betrekking tot de

advisering. De OR deed verder een oproep aan alle collega’s om de OR op de

inhuur van de Boston Consulting Group (BCG) voor het inventariseren van de

hoogte te houden van de gang van zaken en de werkdruk, ook na de

huisvestingsscenario’s.

reorganisatie.

Eind 201 2 is het COR-Convenant opnieuw verlengd.

In tien elektronische nieuwsbrieven deed de OR dit jaar verslag van nieuwe

Ook in 201 2 waren de COR-leden actief binnen de (media)politiek. Zo heeft

ontwikkelingen en vroeg regelmatig om input. De Ondernemingsraad heeft

een afvaardiging van de COR gesproken met zowel de minister van OCW, als

brochures verspreid over de taken, rechten en bezetting van de raad. Op het

met de diverse mediawoordvoerders van de politieke partijen. Ook waren een

intranet plaatste de OR informatie over de OR, de vergaderverslagen e.d.

aantal leden op 10 december 201 2 aanwezig bij het (Media)Wetgevingsoverleg

Verder waren er posteracties in het kader van de OR-verkiezingen. En de

in de Tweede Kamer.

mailbox en deur van de OR stonden natuurlijk open voor alle collega’s.
In een speciale editie gaven de OR en COR tijdens de verkiezingen in september,
ten behoeve van de achterban, een overzicht van de partijstandpunten over
de toekomst van het publieke bestel.

Verkiezingen
Mede als gevolg van de reorganisatie moest de OR afscheid nemen van twee
leden. Bij de verkiezingen meldden zich twee kandidaten, niet meer dan de
beschikbare zetels. Zo kon de OR als nieuwe OR-leden verwelkomen;
Marie-Louise Klerkx (afdeling Media Onderzoek en Advies) en Astrid Koeman
(Informatiecentrum, Centraal Archief). Helaas hebben zich geen kandidaten
beschikbaar gesteld uit de stafafdelingen, Directie Video of Directie Audio. De
zittende OR-leden stelden zich ook opnieuw kandidaat. In het najaar werd een
parttime lid uit de Directie Video benoemd; Amber Koman. De huidige
zittingstermijn loopt tot eind februari 201 5.

Centrale Ondernemingsraad (COR)
In het verslagjaar heeft de Centrale Ondernemingsraad negenmaal overleg
gevoerd met de voorzitter Raad van Bestuur NPO en de voorzitter van het
Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

College van Omroepen (CvO). Tijdens deze overleggen komen diverse
onderwerpen m.b.t. de landelijke publieke omroep aan de orde, met name de
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Bijlage Cijfers en trends
Personeelsbestand					
					
Begrote formatie			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
			
31 5,1 2			
395,73			
394,06			
381 ,09			
351 ,33
															
Werkelijke bezetting			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Aantal fte’s			
31 4,9			
344,4			
378,6			
369,51 			
356,36
Aantal medewerkers			
344			
379			
41 2			
405			
393
Detacheringen			
5			
8			
1 1 			
3			
5
Freelancers			
54			
83			
72			
63			
57
Uitzendkrachten			
53			
52			
81 			
75			
77
															

Kern-/flexposities
in clusters															
															
Proces/project			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Cluster proces															
Aantal fte’s Kernposities			
282,3			
309,1 			
335,3			
333,01 			
336,42
Aantal fte’s Flexposities			
1 2,7			
21 ,3			
22,9			
1 4,67			
9,78
Cluster project															
Aantal fte’s Kernposities			1			
2			
2			
2			
2
Aantal fte’s Flexposities			
1 8,9			
1 2			
1 8,4			
1 9,83			
8,1 6
Subtotaal			
31 4,9			
344,4			
378,6			
369,51 			
356,36
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Leeftijdverdeling
man/vrouw					
					
			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
lft
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
0

1

1

4

3

7

10

7

17

6

3

9

3

7

10

26-30 jaar

16

10

26

19

15

34

23

23

46

30

33

63

30

21

51

≤25 jaar
31 -35 jaar

28

22

50

34

20

54

33

23

56

31

20

51

28

24

52

36-40 jaar

29

25

54

28

29

57

32

29

61

30

37

67

30

44

74

41 -45 jaar

26

29

55

29

30

59

33

36

69

35

32

67

33

31

64

46-50 jaar

32

34

66

30

40

70

29

36

65

29

33

62

31

29

60

51 -55 jaar

25

25

50

24

31

55

25

30

55

24

29

53

23

27

50

56-60 jaar

17

17

34

18

16

34

17

21

38

15

17

32

14

15

29

5

3

8

6

3

9

4

1

5

1

0

1

1

2

3

>60 jaar

Totaal
1 78
1 66 344
1 92
1 87 379
206 206
41 2
201 204 405
1 93 200 393
															
De gemiddelde leeftijd bij de NPO is 43,96 jaar (in 201 1 43,3).
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers die als gevolg van de reorganisatie uit dienst zijn getreden is 50,2.
															
80

70

Aantal medewerkers

60

50

≤ 25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
>60

40

30

20

10

0
man

vrouw
2012

totaal

man

vrouw
2011

totaal

man

vrouw
2010

totaal

man

vrouw
2009

totaal

man

vrouw
2008

totaal
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Stagiaires					
					
Verdeling stagiaires opleidingsniveau		
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
WO			
4			
2			
9			7			
5
HBO			
20			
1 5			
1 4			
1 6			
15
MBO			
3			
3			
3			
2			
0
Totaal			
27			
20			
26			
25			
20
					
Verdeling stagiaires man/vrouw			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Mannen			
1 2			
8			
1 1 			
8			
9
Vrouwen			
1 5			
1 2			
1 5			
1 7			
11
					

Beloning					
					
Loonsom			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009		 2008
Totale loonsom (excl. sociale lasten)			1 8,5 mln			1 9,8 mln			1 9,9 mln			1 9,6 mln		

1 8,3 mln

Gemiddelde leeftijd per salarisklasse			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Geen

54,5

53,0

53,8

53,9

0,0

27,0

53,0

0,0

26,5

51 ,1

0,0

51 ,1

49,3

0,0

49,3

A-D

54,0

36,5

45,3

53,0

47,5

50,3

52,0

46,5

49,3

51 ,0

45,5

48,3

50,0

44,5

47,3

E-F

40,1

45,6

42,8

39,1

44,8

42,0

37,9

43,1

40,5

36,6

41 ,8

39,2

37,6

41 ,8

39,7

G-H

42,4

42,8

42,6

40,7

42,4

41 ,6

39,6

41 ,3

40,5

39,2

40,6

39,9

39,3

41 ,0

40,2

J-M

46,9

45,6

46,3

47,1

45,9

46,5

47,1

44,6

45,9

46,5

43,9

45,2

47,4

43,9

45,7

Totaal

43,6

44,3

43,9

42,6

44,0

43,3

41 ,5

42,7

42,1

40,9

41 ,7

41 ,3

41 ,4

41 ,8

41 ,6
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Verdeling
man/vrouw naar salarisklasse					
					
			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Geen

6

1

7

9

0

9

9

0

9

10

0

10

9

0

9

klasse A-D

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

klasse E-F

40

61

1 01

44

81

1 25

50

93

1 43

52

92

1 44

47

90

1 37

klasse G-H

84

70

1 54

92

76

1 68

1 00

79

1 79

92

79

1 71

89

78

1 67

klasse J-M
Totaal

46

32

78

45

28

73

45

32

77

45

31

76

46

30

76

1 78

1 66

344

1 92

1 87

379

206

206

41 2

201

204

405

1 93

200

393

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

Aantal medewerkers

150

100

50

0
man

vrouw
2012

totaal

man

vrouw
2011

totaal

man

vrouw
2010

totaal

man

vrouw
2009

totaal

man

vrouw
2008

totaal
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Eindschaligen per salarisklasse			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
A			0			0			0			0			0
B			0			0			0			0			0
C			0			0			0			0			0
D			0			1 			1 			1 			0
E			
3			
0			
4			
3			
3
F			
1 2			
1 3			
1 3			
1 0			
5
G			7			
8			
1 0			
8			
9
H			
3			
3			
3			
2			
2
J			
3			1			
4			
3			1
K			
0			
0			1			
0			
0
L			
2			
2			
2			
0			
0
M			0			0			0			0			0
Totaal			
30			
28			
38			
27			
20
Beoordeling*

201 2

201 1

201 0

Ver onder de norm (0%)

0,3%

0,5%

0,5%

Te ontwikkelen (1 ,25%)

2009		
1 ,0%

Slecht (0%)
Onvoldoende/matig (1 %)

0,6%

1 ,9%

3,8%

2,5%

Conform de norm (2,5%)

72,7%

71 ,8%

65,3%

62,1 %

Boven de norm (3%)

2008
0,00%
2,30%

Normaal/goed (2,75%)

87,40%

Uitstekend (4%)

1 0,30%

1 7,2%

1 8,8%

1 8,8%

1 7,3%

Ver boven de norm (4%)

2,7%

1 ,9%

2,8%

4,1 %

Anders

0,00%

Anders

0,0%

0,0%

0,0%

1 ,0%

N.v.t.

0,00%

N.v.t.
6,5%
5,1 %
9,0%
1 2,0%		
		

* T/m 2008 werd gebruik gemaakt van een 4-puntschaal en vanaf 2009 van een 5-puntschaal.
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Flexibele arbeidsvoorwaarden			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Fietsplan			
1 4			
28			
27			
24			
24
Verlof t.l.v. levensloopregeling			
0			
0			
0			
0			
2
Pensioen			1			1			
0			
0			
0
Spaarloon
Vanaf 1 januari 201 2 is de spaarloonregeling afgeschaft.
					
Werk			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Aantal dienstjaren
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
0 t/m 5 jaar

70

51

1 21

87

69

1 56

95

83

1 78

91

81

1 72

79

70

1 49

6 t/m 1 5 jaar

64

63

1 27

63

64

1 27

72

70

1 42

75

71

1 46

73

78

1 51

1 6 t/m 30 jaar

30

39

69

17

28

45

29

41

70

26

41

67

31

40

71

31 t/m 45 jaar

14

13

27

25

26

51

10

12

22

9

11

20

10

12

22

1 78

1 66

344

1 92

1 87

379

206

206

41 2

201

204

405

1 93

200

393

Totaal
Aantal dienstjaren (in grafiek)
200
0 t/m 5 jaar
6 t/m 15 jaar
16 t/m 30 jaar
31 t/m 45 jaar

Aantal medewerkers

150

100

50

0

man

vrouw
20012

totaal

man

vrouw
2011

totaal

man

vrouw
2010

totaal

man

vrouw
2009

totaal

man

vrouw
2008

totaal
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Mobiliteit					
					
Instroom per salarisklasse			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Geen			1			
0			
0			1			1
A			0			0			0			0			0
B			1			
0			
0			
0			
0
C			
0			
0			
0			1			
0
D			0			0			0			0			0
E			1			
0			
3			7			
12
F			
9			
0			
1 3			
1 8			
16
G			
2			
5			
1 3			
9			
28
H			
5			
3			7			
1 0			
6
J			
4			
2			
3			
5			7
K			
0			
0			
0			
0			
3
L			
2			
0			
0			
3			
0
M			1			
0			
0			1			1
Totaal			
26			
1 0			
39			
55			
74
Instroompercentage			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
			
7,6%			
2,5%			
9,5%			
1 3,6%			
1 8,8%
Uitstroompercentage			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
			
1 7,4			
1 1 ,1 %			
8,0%			
1 0,6%			
1 0,2%
In- en uitstroompercentages (in grafiek)					

Percentage
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Motivatie einde dienstverband			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Eigen verzoek			
1 0			
1 9			
1 3			
1 9			
25
Einde tijdelijk contract			
9			
9			
1 6			
4			
4
Overig			
8			
1 1 			
4			
9			1
Reorganisatie			
30												
Dwingende redenen			1			
0			
0			
2			
2
(Tijdelijk) ouderdomspensioen			
2			1			
0			
8			7
Overlijden			
0			
2			
0			1			1
Totaal			
60			
42			
33			
43			
40
Interne mobiliteit			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Binnen dezelfde klasse			
3			
3			
1 4			
5			
13
Naar andere klasse			
1 1 			
2			
4			
1 7			
18
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Man Vrouw Totaal
Verdeling voltijd / deeltijd			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Voltijd

1 47

77

224

1 61

83

244

1 73

99

272

1 67

95

262

1 63

88

251

Deeltijd

31

89

1 20

31

1 04

1 35

33

1 07

1 40

34

1 09

1 43

30

112

1 42

Totaal

1 78

1 66

344

1 92

1 87

379

206

206

41 2

201

204

405

1 93

200

393

Verdeling voltijd / deeltijd (in grafiek)
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Verlof			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Ouderschapsverlof			
3			
1 1 			
4			
6			
4
Onbetaald verlof			
4			
0			
2			
0			
0
Zwangerschapsverlof			
3			
1 0			7			
6			
8

Arbeidsomstandigheden
Percentages ziekteverzuim*			
201 2			
201 1 			
201 0			
2009			
2008
Kort (1 -7 dgn)			
0,8			
0,9			
0,9			
1 ,3			
1,1
Middel (7-42 dgn)			
0,8			
0,5			
0,6			
0,6			
0,8
Lang (>42 dgn)			
3			
2,8			
2,5			
2,3			
2,4
Totaal			
4,6			
4,1 			
4,1 			
4,2			
4,3
*Dit percentage is exclusief zwangerschapsverlof en exclusief WAO.

Percentages ziekteverzuim (in grafiek)
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