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Leeswijzer Jaarverslag 2017
NPO - Het geheel van landelijke publieke omroepen in Nederland (inclusief
de NPO-organisatie)
Omroepen - Alle landelijke publieke omroepen; taakomroepen en
omroepverenigingen. Worden er respectievelijk lokale, regionale of
commerciële omroepen bedoeld, in bepaalde gevallen ook zendgemachtigden genoemd, dan wordt dat expliciet vermeld
NPO-organisatie - Het bestuursorgaan van de NPO
Budget NPO-organisatie - Het budget van de NPO-organisatie
Programmabudget - Het budget van de landelijke publieke omroepen,
CoBO, BVN en SOM gezamenlijk (exclusief het budget voor de
NPO-organisatie)
Verstrekkingen zendgemachtigden - Budgettoekenningen aan de
landelijke publieke omroepen, CoBO, BVN en SOM
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Fotocredits
Daniel J. Ashes, Ruud Baan, Pim van Boesschoten,
Geert Broertjes, Willem Jan de Bruin, David Cenzer,
Johannes Dolislager, Stijn Ghijsen, Stefan Heijdendael,
Jean Pierre Heijmans, Jan Willem van Hofwegen,
Marcel Kim, Wim Kluvers, Elmer van der Marel,
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De NPO-organisatie heeft ernaar gestreefd de auteursrechten
van de foto’s volgens de wettelijke bepalingen te regelen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te doen
gelden, kunnen zich wenden tot de redactie van dit jaarverslag.

Jaarverslag NPO 2017 

3

Deel I
Jaarverslag 2017	
Voorwoord raad van bestuur

4

Missie, organisatie en structuur
van de NPO	

5

Verslag raad van bestuur –
Belangrijkste ontwikkelingen
en resultaten	

8

Financieel verslag	

23

Governance en risicobeheersing	

29

Bedrijfsvoeringsverklaring	43
Sociaal jaarverslag	

45

Verslag raad van toezicht
en commissies	

48

Verslag College van Omroepen	

53

Nevenfuncties	

56

Organogram	

60

Deel II
Jaarrekening 2017
Jaarrekening	

62

Balans per 31 december 2017	

62

Exploitatierekening 2017	

63

Kasstroomoverzicht 2017	

64

Toelichting behorende tot de
jaarrekening 2017	

65

Algemeen	

65

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de
resultaatbepaling	

66

Waarderingsgrondslagen balans	

67

Grondslagen voor de bepaling
van het exploitatiesaldo	

72

Toelichting op de balans	

76

Activa	

76

Passiva	

82

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

90

Toelichting op de exploitatierekening93
Baten	

93

Lasten	

98

Overige gegevens

108

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

Jaarverslag NPO 2017 

4

Jaarverslag 2017

Deel I
Jaarverslag 2017	
Voorwoord raad van bestuur

4

Missie, organisatie en structuur
van de NPO	

5

Verslag raad van bestuur –
Belangrijkste ontwikkelingen
en resultaten	

8

Financieel verslag	

23

Governance en risicobeheersing	

29

Bedrijfsvoeringsverklaring	43
Sociaal jaarverslag	

45

Verslag raad van toezicht
en commissies	

48

Verslag College van Omroepen	

53

Nevenfuncties	

56

Organogram	

60

Deel II
Jaarrekening 2017
Jaarrekening	

62

Balans per 31 december 2017	

62

Exploitatierekening 2017	

63

Kasstroomoverzicht 2017	

64

Toelichting behorende tot de
jaarrekening 2017	

65

Algemeen	

65

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de
resultaatbepaling	

66

Waarderingsgrondslagen balans	

67

Grondslagen voor de bepaling
van het exploitatiesaldo	

72

Toelichting op de balans	

76

Activa	

76

Passiva	

82

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

90

Toelichting op de exploitatierekening93
Baten	

93

Lasten	

98

Overige gegevens

108

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

Voorwoord raad van bestuur
Samen met de omroepen zorgt de NPO voor verrijking en verbinding in
Nederland. Wij maken mooie, relevante en respectvolle programma’s die
voor elke Nederlander toegankelijk zijn en die via vele platformen een groot
publiek bereiken. De meeste Nederlandse kijkers en luisteraars bevestigen
de unieke rol van de NPO en hebben grote waardering voor ons programmaaanbod.
De NPO zorgt ook voor reflectie en debat. De onthullingen van onze
journalisten en redacteuren leiden tot Kamervragen en -debatten en vele
publicaties on- en offline. Samen met maatschappelijke organisaties, zoals
het Rode Kruis en KWF Kankerbestrijding, maken we miljoenen
Nederlanders enthousiast voor goede doelen. We steunen festivals als het
IDFA, Pinkpop of North Sea Jazz met beeld, woord en daad. We zijn vaak
het gesprek van de dag met miljoenen kijkers trekkende programma’s als
Heel Holland Bakt, Wie is de Mol? en Boer zoekt Vrouw. Het nieuw
opgerichte NPO-fonds heeft in korte tijd een belangrijke positie in de
sector veroverd en waarborgt de totstandkoming van kwaliteitsproducties
in drama en documentaire.

Als gevolg van de nieuwe Mediawet (2016) heeft de NPO-organisatie meer
sturende bevoegdheden gekregen en hebben externe producenten
voortaan meer mogelijkheden om rechtstreeks bij de NPO-organisatie hun
programma’s aan te bieden.
In het afgelopen jaar was er ook slecht nieuws. Als gevolg van de dalende
Ster-inkomsten heeft de nieuwe minister voor Onderwijs en Media, Arie
Slob, aangekondigd dat het budget van de NPO vanaf 2019 mogelijk fors
wordt gekort. Uiteraard zullen wij als raad van bestuur samen met de
omroepen er alles aan doen om het niet zover te laten komen.
Shula Rijxman
Martijn van Dam

Jaarverslag NPO 2017 

5

Deel I
Jaarverslag 2017	
Voorwoord raad van bestuur

4

Missie, organisatie en structuur
van de NPO	

5

Verslag raad van bestuur –
Belangrijkste ontwikkelingen
en resultaten	

8

Financieel verslag	

23

Governance en risicobeheersing	

29

Bedrijfsvoeringsverklaring	43
Sociaal jaarverslag	

45

Verslag raad van toezicht
en commissies	

48

Verslag College van Omroepen	

53

Nevenfuncties	

56

Organogram	

60

Deel II
Jaarrekening 2017
Jaarrekening	

62

Balans per 31 december 2017	

62

Exploitatierekening 2017	

63

Kasstroomoverzicht 2017	

64

Toelichting behorende tot de
jaarrekening 2017	

65

Algemeen	

65

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de
resultaatbepaling	

66

Waarderingsgrondslagen balans	

67

Grondslagen voor de bepaling
van het exploitatiesaldo	

72

Toelichting op de balans	

76

Activa	

76

Passiva	

82

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

90

Toelichting op de exploitatierekening93
Baten	

93

Lasten	

98

Overige gegevens

108

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

Missie, organisatie en structuur van de NPO
De NPO vervult een even bijzondere als essentiële rol; de verrijking en
verbinding van de Nederlandse samenleving met informatieve,
inspirerende en amuserende programma’s. Wij brengen miljoenen
Nederlanders bij elkaar en geven mensen en meningen volop de ruimte.
Ons venster op de wereld en de actualiteit staat wijd open en wij vervullen
een herkenbare rol in het leven van elke Nederlander. Een ruime
meerderheid van het Nederlandse publiek onderschrijft dat we die missie
succesvol uitvoeren.

Ten opzichte van de Europese standaard zijn de kosten voor de
Nederlandse belastingbetaler laag en met het rijke aanbod aan netten,
zenders en andere kanalen heeft de publieke omroep een groot bereik.
De Nederlandse Publieke Omroep omvat alle landelijke Nederlandse
publieke omroepen plus de NPO-organisatie. Binnen het Nederlandse
omroepbestel leveren de omroepen het programma-aanbod voor radio,
televisie, websites en andere kanalen. De NPO-organisatie coördineert alle
lineaire, on demand en online aanbodkanalen en programmeert het
aanbod. Ook zorgt de NPO-organisatie voor de distributie van alle
aanbodkanalen, voor de doelmatige inzet van middelen en voor het
bevorderen van de publieksbetrokkenheid bij het media-aanbod. Naast de
kerntaken - beleid en verantwoording, programmering en distributie draagt de NPO-organisatie zorg voor activiteiten als ondertiteling, het
beheer van rechtencontracten, publieksonderzoek en activiteiten die de
platformen overstijgen. Een voorbeeld daarvan is de aan- en verkoop van
buitenlandse tv-producties.
In het programma-aanbod ligt de nadruk op journalistiek, muziek en kunst,
educatie en informatie, series en films van Nederlandse bodem,
documentaires en kinderprogrammering. De NPO volgt een ambitieuze
koers en speelt in op nieuw mediagedrag, globalisering en digitalisering.
Binnen de NPO werken omroepen en programmamakers continu aan
vernieuwing en zoeken ze nadrukkelijk de interactie met de kijker en
luisteraar. Onder specifieke voorwaarden kan de NPO-organisatie
daarnaast een omroep vragen om op basis van een voorstel van een
externe producent een programma te verzorgen.
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Een bijzondere structuur die zorgt voor een creatieve, pluriforme en
kwalitatief hoogwaardige publieke omroep.
Op grond van de Mediawet is de NPO-organisatie verantwoordelijk voor
het uitzetten van het beleid en de verantwoording en realisatie van de
gezamenlijke doelen van de landelijke publieke omroep. De centrale
opdracht voor de raad van bestuur is ervoor te zorgen dat de
programmering voldoet aan de Mediawet, het Concessiebeleidsplan en de
in de Prestatieovereenkomst vastgelegde afspraken met het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het Concessiebeleidsplan
beschrijft de keuzes en strategie van de NPO voor de periode 2016-2020.
Vanwege de bijzondere structuur van de NPO is er geregeld overleg over
beleid, netten en zenders, financiën en programmering, op redactioneel en
bestuurlijk niveau. Het College van Omroepen (CvO) heeft een formele
taak, vastgelegd in de Mediawet om een zienswijze (mening) te geven over
onder meer voorgenomen besluiten, beleid, prestaties en de begroting.
Het Verslag College van Omroepen vindt u op bladzijde 53.
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Verslag raad van bestuur Belangrijkste ontwikkelingen en resultaten
Goed gewaardeerd en maatschappelijk
relevant

Programma’s van de NPO bevorderen wederzijds begrip, stimuleren het
maatschappelijk debat en maken het nodige los in de samenleving. Een
sterke publieke omroep draagt bij aan een sterke democratie. Betere
informatie leidt tot betere participatie – zo heeft onderzoek bijvoorbeeld
laten zien dat onze programma’s voorafgaand aan de verkiezingen vorig
jaar 30% van de ondervraagde kijkers heeft geholpen bij het maken van
een keuze in het stemhokje. Ook speelt de NPO een belangrijke rol binnen
de waakhondfunctie van de journalistiek. De programma’s van de publieke
omroep werden in 2017 met een dikke acht zeer goed gewaardeerd.
Behalve programmatisch hebben we ook organisatorisch goede
vorderingen gemaakt. We hebben een vernieuwd on demand-platform
geïntroduceerd, de online-activiteiten zijn versterkt, het NPO-fonds is
succesvol van start gegaan en het nieuwe Radiohuis is in gebruik genomen.
Ook hebben we werk gemaakt van de verbetering van eigen inkomsten.
Voorbeelden zijn de inrichting van een nieuwe coöperatie voor rechtenverwervingen en exploitatie en de lancering van de betaalvariant NPO
Start Plus om programma’s langer terug te kijken.
In 2017 hebben we voor het eerst de maatschappelijke waarde van de
publieke omroep in kaart gebracht. We hebben deze rapportage vertaald
naar een visueel aantrekkelijke website, die in juni 2017 werd gelanceerd
(www.npomaatschappelijkewaarde.nl).

Verbindende factor
De NPO brengt miljoenen Nederlanders bij elkaar. Ook in 2017 deed de
NPO verslag van nationale evenementen als Koningsdag, Bevrijdingsdag,
Dodenherdenking en Prinsjesdag, en eigen evenementen als Serious
Request en de Top 2000. Daarnaast steunt de NPO-festivals als het IDFA,
Pinkpop of North Sea Jazz en werkt de NPO samen met maatschappelijke
organisaties bij het maken van programma’s rond goede-doelenacties. In
mei ging op radio en TV veel aandacht naar de 6e editie van de inzamelingsactie Alpe d’HuZes. Op 15 november werd in samenwerking met het Rode
Kruis een Nationale actiedag georganiseerd voor de slachtoffers van
orkaan Irma op Sint Maarten. In december voerden NPO 3FM en het Rode
Kruis met Serious Request actie voor 4 miljoen mensen (ouders en
kinderen), die elkaar door een crisis of ramp uit het oog zijn verloren. Op
NPO Zapp werd met Zapp Your Planet: Expeditie Haai-alarm 2017, samen
met het Wereld Natuurfonds, aandacht gevraagd voor de haai, die over de
hele wereld wordt bedreigd.
Waardering
Ieder jaar wordt door marktonderzoeksorganisatie Ipsos online onderzoek
gedaan naar de waardering voor en het beeld van de NPO bij het publiek.
Een ruime meerderheid van het publiek heeft waardering voor de NPO.
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Authentiek

77%

63%

40%

42%

Divers
72%

73%

Geëngageerd

–––– NPO 2017

...... NPO 2016

Met impact

–––– Commerciële omroepen 2017

...... Commerciële omroepen 2016

Representatief voor NL 13 jaar en ouder
Bron Ipsos

Meerwaarde van de publieke omroep

Prestatieovereenkomst vastgelegd
De NPO legt zich met een brede programmering toe op zijn kerntaken:
informatie, educatie en cultuur. Jaarlijks wordt de mening van de kijker en
luisteraar gepeild. De NPO en voormalig staatssecretaris Dekker (Media)
hebben hierover in 2017, na zware onderhandelingen, afspraken gemaakt
en deze vastgelegd in een Prestatieovereenkomst. De afspraken in deze
overeenkomst zijn gebaseerd op onderdelen van de Mediawet en op
ambities in het Concessiebeleidsplan van de NPO.
Aan de afspraken zijn concrete, meetbare doelen gekoppeld. De NPO gaat
bijvoorbeeld inzichtelijk maken hoe wij met amusement onze publieke taak
invullen. Ook wordt het publiek bevraagd over de publieke waarde en
kwaliteit van de programmering. Jaarlijks wordt gekeken of de NPO de
prestatieafspraken haalt. Zoniet, dan wordt een verbeterplan opgesteld.
Mocht blijken dat de NPO tekort is geschoten, dan kan voor een aantal
afspraken een boete worden opgelegd.

Kwaliteit van Nederlandse bodem
De NPO zond in 2017 een divers, kwalitatief hoogwaardig programmapakket uit. De programma’s werden goed bekeken en hoog gewaardeerd.
Het aandeel programma’s van Nederlandse bodem op de tv-netten was
groot.

Mogelijk forse budgetkorting
Na de verkiezingen op 15 maart 2017 en de kabinetsformatie die daarop
volgde, werd de mediaportefeuille toebedeeld aan Arie Slob, minister van
Onderwijs en Media. De minister kondigde aan dat bij ongewijzigd beleid
het budget van de NPO vanaf 2019 mogelijk fors wordt gekort vanwege
dalende reclame-inkomsten.

De radiozenders van de NPO spelen een centrale rol in de Nederlandse
muziekwereld en culturele sector. Bijvoorbeeld met verslagen van festivals
en het agenderen van nieuw muzikaal talent. Dat gebeurt altijd met
aandacht voor het Nederlandse product in verschillende genres. De
muziekzenders NPO Radio 5, NPO 3FM en NPO FunX benadrukken het
belang van Nederlandse artiesten o.a. door een jaarlijkse prijsuitreiking aan
Nederlandse artiesten per zender.

Internationale aanbieders steeds dominanter
Het medialandschap dreigt op termijn te worden gedomineerd door
vermogende internationale aanbieders als Netflix en HBO en sociale media
als Facebook. Tegen deze achtergrond is een sterke, onafhankelijke
publieke omroep essentieel. De publieke omroep heeft de taak en
verantwoordelijkheid om de samenleving politiek en commercieel
onafhankelijk te informeren en te verbinden.
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OTP convenant voor verdeling rechten en inkomsten
De NPO werkt intensief samen met de sector. De publieke omroepen
sloten op 19 juni 2017 een convenant met de vereniging van Onafhankelijke
Televisieproducenten (OTP). Het convenant bevat afspraken over het
maken van televisieproducties voor de publieke omroepen door OTP-leden.
Programmavoorstellen met de nieuwe NPO-pitchmodule
Met de introductie van NPO Pitch op 7 september 2017 kunnen
producenten voortaan rechtstreeks programmavoorstellen aanbieden bij
de NPO. De programma’s die in aanmerking komen, krijgen een plek in het
programmaschema. De pitchmodule vindt zijn basis in de nieuwe
Mediawet, die in 2016 in werking trad. In 2017 leidde dat nog niet tot
afgeronde en uitgezonden producties.
NPO-fonds goed van start
Het NPO-fonds heeft het eerste jaar succesvol afgesloten. Ruim 14 miljoen
euro werd in 2017 toegekend aan hoogwaardige drama- en documentaireprojecten en aan talentontwikkeling.
Een aantal door het NPO-fonds in 2017 gestimuleerde jeugddocumentaires
ging in première tijdens Cinekid en IDFA. De documentaires Lenno en de
maanvis (VPRO) en Luister (KRO-NCRV) vielen daarbij in de prijzen. Ook
Fluiten in het donker, een samenwerking tussen jonge schrijvers en
beginnende radioregisseurs, ging met steun van het NPO-fonds en het
Nederlands Letterenfonds van start.
Het merendeel van de ruim 140 producties waaraan het NPO-fonds in 2017
heeft bijgedragen, zal gerealiseerd en uitgezonden worden vanaf 2018. Van
alle producties zijn er 40 toegekend in het kader van talentontwikkelingstrajecten (o.a. Kids&Docs, IDFAcademy & NPO-fonds workshop/Karin de
Bok Talent Prijs, Teledoc Campus en Fluiten in het Donker). In deze talent-

ontwikkelingstrajecten werd samengewerkt met onder meer Cinekid, IDFA,
Filmfonds, CoBO, het Nederlands Letterenfonds en de omroepen.
Gezamenlijke coöperatie opgericht
Ter verbetering van de eigen (NPO-brede) inkomsten hebben de omroepen
en de NPO in 2017 een gezamenlijke coöperatie opgericht die deze partijen
zal faciliteren in het rechtenmanagement en sales-activiteiten uitvoert. De
coöperatie is in oktober 2017 van start gegaan. In eerste instantie betreft
dit licentiëring van publieke programma’s aan svod-diensten (subscription
video on demand) van derden in Nederland. In 2018 streeft de coöperatie
ernaar ook internationaal programma’s en formats te verkopen en een
gezamenlijk rechtenmanagementsysteem in te voeren.
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In het afgelopen jaar is de Governance-code van de NPO herzien. De
nieuwe code is per 1 januari 2018 in werking getreden. De code bevat zeven
principes, elk met hun eigen uitwerking, en gaat uit van het beginsel; pas
toe of leg uit. Sinds de eerste code in 2006 wordt het toezicht uitgeoefend
door de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO). Nieuw in de code
zijn onder meer regels die betalingen voor medewerking aan programma’s
bij de publieke omroep niet langer toestaan. Alleen een onkostenvergoeding is nog toegestaan. De regels zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van de publieke omroep verder te verankeren en te borgen.
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In het kader van het principe van non-commercialiteit en redactionele
onafhankelijkheid heeft de NPO de regels voor het weggeven van kaartjes
voor popconcerten bij radioacties aangescherpt.
Toetsingskader amusement bepaald
Na een intensief traject van overleg met omroepen, het departement van
OCW en het Commissariaat voor de Media is in april 2017 de beleidslijn
Amusement vastgesteld door de raad van bestuur. Met terugwerkende
kracht is de beleidslijn vanaf 1 januari 2017 in werking getreden. Dit
betekent dat in de Terugblik 2017 voor het eerst over de uitkomsten zal
worden gerapporteerd.
Transparantie en doelmatigheid
Met de nieuwe Mediawet heeft de raad van bestuur als extra taak om zorg
te dragen voor een doelmatige inzet van de gelden. De raad van bestuur is
verantwoordelijk voor een doelmatige inzet van middelen die bestemd zijn
voor de verzorging en verspreiding van media-aanbod. Om deze taak goed
te kunnen vervullen, is in 2017 hard gewerkt aan het ontwikkelen van een
instrumentarium waarmee doelmatigheid bij de omroepen in kaart kan
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worden gebracht. Hierover voerde de raad van bestuur in 2017 gesprekken
met het Commissariaat voor de Media, dat toeziet op de naleving van de
sturende rol van de raad van bestuur.
Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroepen herzien
Wij hebben in 2017 het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep
herzien. De beloning van presentatoren is versoberd, door het maximaal
door een omroep aan een presentator toe te kennen honorarium in alle
gevallen te verlagen naar het niveau van de actuele WNT-norm (181.000
euro in 2017). Deze herziening heeft geen effect op lopende overeenkomsten, maar heeft wel tot gevolg dat er op termijn geen presentatoren
werkzaam zullen zijn voor landelijke publieke media-instellingen die meer
verdienen dan de maximale norm uit de Wet Normering Topinkomens.
De toenmalige staatssecretaris heeft zijn goedkeuring verleend aan het
herziene beloningskader en op 5 oktober 2017 is dit in werking getreden.
Verantwoord ondernemen
De NPO blijft zich inzetten voor een duurzamere wereld. Het thema
duurzaamheid is geïntegreerd in het programmabeleid en in de lopende
bedrijfsprocessen. Dit komt tot uiting in een groener aankoop- en
energiebeleid bij de omroepen en de NPO-organisatie, in programmering
op radio en televisie en in het omarmen van enkele omroepen van de
CO2-calculator Albert. Hierdoor wordt het productieproces van
programma’s verduurzaamd. In aanbesteding- en inkoopbeleid wordt de
duurzaamheidfactor meegenomen in de afweging. In programma’s als
Vroege Vogels (BNNVARA) Binnenste Buiten (KRONCRV) en Koken met
Van Boven (VPRO), krijgt het thema duurzaamheid op een toegankelijke
wijze vorm voor een breed publiek.

Sterk tv-aanbod
In 2017 bood de NPO een brede variëteit aan programmering op de
zenders NPO 1, 2, 3 en NPO Zapp/Zappelin. De door het publiek hoogst
gewaardeerde programma’s waren in 2017 Planet Earth van de EO (8,5),
Beste Zangers van AVROTROS (8,6) en Zomergasten met Eberhard van der
Laan van de VPRO (8,4), waar maar liefst 1,1 miljoen mensen naar keken.
NPO 1 was de grootste zender met het hoogste aandeel en de hoogste
kijkdichtheid sinds jaren. Op NPO 1 waren de top 3 programma’s: Boer
Zoekt Vrouw Internationaal (KRO-NCRV), Wie is de Mol? (AVROTROS) en
Heel Holland Bakt (MAX) met gemiddeld 3 miljoen kijkers, 35%
marktaandeel onder 20-49 jaar en een waardering van 8,1. Ook Maestro
(AVROTROS), met gemiddeld 2,1 miljoen kijkers en een waardering van 8,1,
deed het erg goed.

Jaarverslag NPO 2017 

13

Deel I
Jaarverslag 2017	
Voorwoord raad van bestuur

4

Missie, organisatie en structuur
van de NPO	

5

Verslag raad van bestuur –
Belangrijkste ontwikkelingen
en resultaten	

8

Financieel verslag	

23

Governance en risicobeheersing	

29

Bedrijfsvoeringsverklaring	43
Sociaal jaarverslag	

45

Verslag raad van toezicht
en commissies	

48

Verslag College van Omroepen	

53

Nevenfuncties	

56

Organogram	

60

Deel II
Jaarrekening 2017
Jaarrekening	

62

Balans per 31 december 2017	

62

Exploitatierekening 2017	

63

Kasstroomoverzicht 2017	

64

Toelichting behorende tot de
jaarrekening 2017	

65

Algemeen	

65

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de
resultaatbepaling	

66

Waarderingsgrondslagen balans	

67

Grondslagen voor de bepaling
van het exploitatiesaldo	

72

Toelichting op de balans	

76

Activa	

76

Passiva	

82

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

90

Toelichting op de exploitatierekening93
Baten	

93

Lasten	

98

Overige gegevens

108

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

Op NPO 2 trokken de kennisquizzen De Slimste Mens (KRO-NCRV) en
2 voor 12 (BNNVARA) weer veel kijkers. Ook de kostuumdramaserie Victoria
(KRO-NCRV) werd goed bekeken.
Op NPO 3 was Zondag met Lubach (VPRO) de grote trekker. Lubach won
dit jaar de Gouden Televizierring en trok miljoenen views dankzij het
voorstelfilmpje voor Trump dat viraal ging en wereldwijd door de media
werd opgepikt. Ook was er veel belangstelling voor de Seksweken met o.m.
Verkracht of Niet (BNNVARA) en de Spuiten en Slikken Sekstest
(BNNVARA). Nieuwe titels op NPO 3 waren Streetlab Niet Te Geloven
(KRO-NCRV) en Misbruikt (BNNVARA).
Documentaires
Het documentaire-aanbod van de publieke omroep was ook in 2017
onverminderd sterk en van hoge kwaliteit. Een nieuwe reeks Floortje Naar
Het Einde Van De Wereld (BNNVARA) trok gemiddeld maar liefst 3 miljoen
kijkers en kreeg een gemiddelde waardering van 8,3. Een bijzondere
documentaireserie was De neven van Eus (NTR), waarin schrijver/journalist
Özcan Akyol op zoek gaat naar zijn familie in Turkije. De serie haalde een
hoog gemiddelde van ruim 1 miljoen kijkers. Ook Vrouw slaat man
(BNNVARA) - gemiddeld 424.000 kijkers, waardering 7,9 - en Tijd om te
sterven (KRO-NCRV) - gemiddeld 422.000 kijkers, waardering 8,3 - deden
het goed.
De diversiteit in de samenleving werd onder andere zichtbaar gemaakt in
de 3Docs Gay Babyboom en Genderbende (beide BNNVARA). Sophie
Hilbrand onderzocht de problemen rond burn-out in Sophie in de Mentale
Kreukels (BNNVARA), terwijl Filemon Wesselink zich verdiepte in autisme in
Het Is Hier Autistisch (BNNVARA).

Dramaseries
De NPO heeft in 2017 veel goed bekeken en kwalitatief hoogstaande
dramaseries uitgezonden. Voorbeelden zijn: Flikken Maastricht
(AVROTROS), KLEM (BNNVARA) en De Maatschap (VPRO). Nieuwkomer
Het geheime dagboek van Hendrik Groen (MAX) deed het uitstekend bij
jong en oud met gemiddeld 2,3 miljoen kijkers. Ook goed bekeken werden
nieuwe series, zoals Voetbalmaffia (KRO-NCRV), Papadag (AVROTROS),
Mees Kees de serie (AVROTROS) en Brugklas (AVROTROS). Zapp-serie
Brugklas won bovendien de Kids Choice Award voor beste tv-serie.
Bij de serie Hollands Hoop 2 (BNNVARA/NTR) werd een zogenoemde
interactive gelanceerd, hollandshoop.nl, waarin bezoekers geheimen en
aanwijzingen konden ontdekken en een game konden spelen. In twee
maanden tijd haalde deze interactive 65.000 bezoekers.
Informatie en educatie
Ook op informatief en educatief gebied was de NPO in 2017 spraakmakend. Mindf*ck (AVROTROS) scoorde goed bij jong en oud.
De bijbehorende mobiele app werd bijna 300.000 keer gedownload. Veel
belangstelling was er ook voor De Kleine Lettertjes (KRONCRV), over de zin
en onzin van recht, en Dream School (NTR), waarin zestien schoolverlaters
door bekende Nederlanders werden geïnspireerd om zichzelf te
ontwikkelen. Kennisquiz De Slimste Mens (KRO-NCRV) was wederom een
succes op NPO 2 met gemiddeld 1,3 miljoen kijkers. In Rot op met je religie
(EO) stonden diverse religies centraal en in Was Oorlog (MAX), Ten Strijde
(AVROTROS) en Himmlers hersens heten Heydrich (VPRO) was er
aandacht voor geschiedenis. Eind van het jaar startte op NPO 1 weer een
indrukwekkende natuurserie van de BBC; Blue Planet II (EO). Aan dit
vervolg, waarvoor de makers meer dan 1500 dagen op zee doorbrachten,
werd ruim vier jaar gewerkt.
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Sport
De Nederlandse vrouwelijke topsporters speelden dit jaar een hoofdrol.
In de zomer wonnen de voetbalvrouwen het EK Voetbal Dames (NOS).
De huldiging van het Nederlands dameselftal op NPO 1 was het best
bekeken programma van 2017 met maar liefst 5,3 miljoen mensen. Tijdens
het EK atletiek (NOS) zagen 1 miljoen kijkers hoe Daphne Schippers haar
wereldtitel op de 200 meter prolongeerde.
Kunst en cultuur
Er was weer grote belangstelling voor de registratie van het Bevrijdingsdagconcert op de Amstel (NOS) en The Passion (EO/KRO-NCRV), in 2017
vanuit Leeuwarden. Ook het Eurovisie Songfestival (AVROTROS) werd zeer
goed bekeken; 2 miljoen kijkers voor de halve finale en 4 miljoen voor de
finale. Nieuwe culturele titels waren Van onschatbare waarde (MAX), André
Rieu Welcome To My World (AVROTROS), Krabbé zoekt Picasso (AVROTROS)
en Panorama Pijbes (NTR). Op NPO 2 gooide De Stemming (VPRO) - de
verkiezingsconference van Freek de Jonge - hoge ogen. Culturele hoogtepunten op NPO 3 waren de registraties van o.m. Noorderslag (NOS/NTR),
Broederliefde (VPRO), de 3FM Awards (BNNVARA) en Artiesten voor de
vrijheid (NOS).
Journalistiek en opinie
Vaste ankers als het NOS Journaal en Nieuwsuur (NOS/NTR) bleven in 2017
onverminderd goed bekeken. De uitzendingen rond de Tweede Kamerverkiezingen hebben 81% van de 18+ bevolking in 2017 bereikt. Vooral
Nederland Kiest - De Uitslagen (NOS), Pauw & Jinek: De Verkiezingen
(BNNVARA/KRO-NCRV), en Nieuwsuur en Nederland Kiest (NOS/NTR)
trokken veel kijkers. Het Jeugdjournaal Verkiezingen (NOS) trok ruim 1
miljoen kijkers van 6+. De programma’s van de NPO hebben een
toenemend deel van de kijkers geholpen bij het maken van een keuze in

het stemhokje; 30%, terwijl dit bij de vorige verkiezingen nog 23% was.
Daarnaast was er veel belangstelling voor Willem Alexander 50 jaar en
Koningsdag 2017 (NOS). De inauguratie van Donald Trump op 20 januari
was live te volgen bij de NOS.
2017 was ook het jaar waarin fakenieuws een begrip werd. De raad van
bestuur heeft eind 2017 overleg gevoerd met de hoofdredacteuren om de
publieke omroep beter hiertegen te wapenen.
De NPO is eind juni gestart met een maandelijks inloopspreekuur waar
medewerkers van journalistieke programma’s vragen kunnen stellen aan de
netmanager van NPO 2 en de zendermanager van NPO Radio 1 over een
plaatsingsbesluit. Het gaat in deze gesprekken niet zozeer om de inhoud,
maar om het toelichten van programmatische keuzes.
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Kinderprogrammering
Voor de jeugd biedt de NPO op NPO Zapp/Zappelin een sterk aanbod aan
kinderprogramma’s. Voor kleuters (2-5 jaar) zijn er vertrouwde
programma’s als Het Zandkasteel (NTR) en Kindertijd (KRO-NCRV). Maar
er kwamen ook nieuwe programma’s bij, zoals Evi & Co (KRO-NCRV) en
De Boterhamshow (NTR), waarin kinderen niet alleen worden vermaakt,
maar ook spelenderwijs leren.

In november werd de nieuwe radioprogrammering van 2018 definitief;
Rob Stenders en Annemieke Schollaardt krijgen in het nieuwe schema
allebei een plek in de middag op NPO Radio 2 en op NPO Radio 1 komt
meer onderzoeksjournalistiek.

NPO Zapp biedt voor kinderen van 6 tot 12 jaar toegankelijke informatie
met programma’s als Het Jeugdjournaal (NOS), Het Klokhuis (NTR) en
Checkpoint (EO). Nieuwe programma’s op NPO Zapp waren in 2017: Go
With The Flow, Lang Leve de Muziekshow en Mees Kees (allen AVROTROS),
De Adriaans (KRO-NCRV), Hallo, ik heb kanker en Kerst met sterren (beide
EO), Kilo Knallers, De Gelaarsde Poes, Hummie Mummie Kerstspecial 2017
(allen VPRO), Zapp Zomer Skills en Re Chill (beide NTR).

NPO Radio 1
De onderwijsweek in september leverde een lijst met verbeterpunten voor
het onderwijs op, in ontvangst genomen door staatssecretaris Dekker.

Op nummer 1 t/m 14 van de meest bekeken tv-programma’s in de leeftijd 3-12
jaar in 2017 staan uitsluitend NPO Zappelin/Zapp-programma’s. Best
bekeken zijn De intocht van Sinterklaas (NTR), Het Sinterklaasjournaal (NTR)
en Checkpiont (EO). De Zappelin-app is in 2017 vernieuwd. Via deze app
kunnen Zappelin-programma’s offline zonder reclame worden bekeken.

In 2017 waren er veel programmatische hoogtepunten op de publieke
radiozenders:

Het eerste Nationale Taaldebat in samenwerking met Volkskrant en de
Radboud Universiteit was een groot succes. De zender haalde ook goede
luistercijfers met programma’s in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen en rond de ontknoping van de voetbalcompetitie.

Radio

NPO Radio 2
De Top 2000 editie 2017 was in veel opzichten een editie om trots op te
zijn. Koning Willem-Alexander noemde de Top 2000 zelfs in zijn
kersttoespraak. Een mooi compliment dat de verbindende waarde van de
Top 2000 voor Nederland nog eens onderstreept en laat zien hoe sterk de
Top 2000 met de jaarafsluiting is verbonden.

De NPO-radiozenders zagen in vergelijking met voorgaand jaar hun
gezamenlijke luistertijdaandeel stijgen van 28,9% naar 29,2%. NPO Radio 1,
4 en 5 behaalden de hoogste luistertijdaandelen in jaren. Met NPO 3FM
ging het minder goed. Het gemiddelde luistertijdaandeel daalde van 6,7
naar 4,5 procent, maar de muziekzender had van alle radiozenders wel de
grootste social media-community met 950.000 volgers.

De Marathon tegen Kanker leverde veel nieuwe donateurs voor KWF op.
De uitzendingen kwamen vanuit een grote touringcar die door het land
reed. Behalve nieuwe donateurs creëerde de Marathon bewustzijn rond
de noodzaak van nieuw onderzoek in de strijd tegen kanker.
Andere hoogtepunten waren de uitzendingen vanaf North Sea Jazz en
Concert At Sea.
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NPO Radio 2 klom in 2017 op van nummer 5 naar het tweede radiostation
van Nederland.
NPO 3FM
De 3FM Awards behoren inmiddels tot de meest prestigieuze popprijzen
in Nederland. In 2017 werden de prijzen voor het eerst uitgereikt tijdens
een eigen NPO 3FM Awards Festival. Dit gebeurde op Tweede Paasdag
(17 april) in Tivoli Vredenburg, Utrecht.
NPO 3FM zette zich tijdens Serious Request 2017 vanuit een vernieuwd
Glazen Huis in Apeldoorn zes dagen in voor gezinshereniging van
vluchtelingen. De actie behaalde een opbrengst van meer dan 5 miljoen
euro en bereikte maar liefst 9,9 miljoen Nederlanders.

NPO Radio 4
NPO Radio 4 lanceerde in 2017 een nieuwe website met onder andere
speciale sfeerspeellijsten. De site realiseerde een stijging van het aantal
unieke bezoekers van maar liefst 52% ten opzichte van 2016. Ook nietradioluisteraars weten de klassieke website steeds beter te vinden.
De samenwerking met NPO 2 werd met Klassiek viert de Zomer verder
uitgebreid naar drie multimediale projecten en leidde meteen al tot een
naamsbekendheid van 22% bij de Nederlandse bevolking (13+).
Hét klassieke radio-event van het jaar, de NPO Radio 4 Hart & Ziel-lijst
haalde een record-waardering bij het publiek en trok met het speciale
festival meer dan 4000 bezoekers naar Tivoli Vredenburg.
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NPO Radio 5
NPO Radio 5 deed verslag van Alpes d’HuZes in de strijd tegen kanker en
was erbij tijdens de Veteranendag met ontroerende verhalen van oorlogsveteranen.
De NPO Radio 5 Oeuvre Award ging dit jaar naar Frank Boeijen. De
uitreiking werd opgeluisterd met optredens van Mathilde Santing, Marco
Borsato en Racoon, die nummers van Frank Boeijen ten gehore brachten.
De Evergreen Top 1000 bereikte een recordaantal van 4,3 miljoen
Nederlanders. De Week van de Jaren 60 trok 800.000 luisteraars en werd
gewaardeerd met een 8.
NPO FunX
Het NPO FunX Verkiezingsdebat in het Humanity House in Den Haag op 8
maart, waarbij jongeren en politici met elkaar in debat gingen, was een
groot succes. De website van NPO FunX haalde elke maand in 2017 meer
dan 1 miljoen unieke browsers. De DiXte 1000, van 4 t/m 10 november,
leidde voor de zender tot de meeste streamstarts per maand ooit. De FunX
Music Awards werden met een 8 gewaardeerd en de landelijke naamsbekendheid van NPO FunX onder de doelgroep 13-34 jaar steeg.
Themakanalen
Naast NPO 1, 2 en 3 biedt de NPO ook digitale themakanalen aan waarmee
dagelijks wordt ingespeeld op een meer thematische belangstelling van
kijkers. Het themakanaal NPO Nieuws verzorgt bijvoorbeeld dag en nacht
nieuwsuitzendingen, terwijl NPO Zapp Xtra alleen kinderprogramma’s
uitzendt van NPO Zapp en NPO Zappelin.

In 2017 zond NPO Best aftertalks uit bij o.a. Stoptober, DWDD University
(BNNVARA) en Operatie Live (MAX). Het jaar werd afgesloten met een
vernieuwende mix van talkshow en quiz (NTR).
Op NPO Cultura waren interviews met grote artiesten uit het
Amsterdamse Concertgebouw te zien. Er was aandacht voor jazz in New
Generation (NTR) en klassiek in o.a. het Frans Liszt pianoconcours (MAX).
Naar aanleiding van de documentaire Hoe normaal ben jij? (Human) waren
er interviews met wetenschappers te zien. Ook kocht NPO Cultura
prachtige films aan.
Het jongerenkanaal NPO 101 programmeerde o.a. een comedyweek en de
Seksweken Marathon, dat aanhaakte bij de Seksweken op NPO 3. Het
dagelijkse jongerenmagazine Club Hub (BNNVARA) deed het goed op
NPO 101 en ook Serious Request 2017 was weer een succes met meer dan
7 miljoen kijkers.
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Online
Naast video on demand blijft verdieping via de websites van de omroepen
belangrijk voor het online aanbod van de publieke omroep. De omroepen
geven hier vorm en inhoud aan met programmasites en omroepportals.
Van de portals had nos.nl in 2017 gemiddeld het hoogste weekbereik
(23%), gevolgd door npo.nl (15%). Met name in het voorjaar en in de laatste
maand van 2017 was het online bereik hoog. NPO had eind 2017 het
hoogste bereik van alle mediapublishers. Ruim 40% van de Nederlanders
heeft de laatste week van 2017 online content van de NPO gebruikt.
Ook met de portals van onze radiozenders wordt een groot publiek bereikt.
De best bezochte radiowebsite in 2017 was die van NPO FunX met een
gemiddeld weekbereik van ruim 360.000 unieke browsers, gevolgd door
NPO Radio 1 en 2 met beide zo’n 300.000 unieke browsers per week. In de
week van de Top 2000 had NPO Radio 2 zelfs een bereik van 2,4 miljoen
browsers De social communities van NPO Radio 1 en 2 groeiden snel in
2017 met respectievelijk 48% en 42%.
Van de volgende televisieprogramma’s werden in 2017 veel livestreams
online bekeken: Penoza (KRO-NCRV), Zappskills (NTR), Wie is de
Mol?(AVROTROS) en Boer Zoekt Vrouw Internationaal (KRO-NCRV). Ook
werd de interactive hollandshoop.nl bij de serie Hollands Hoop (BNNVARA/
NTR) goed bezocht. Bezoekers konden daar o.a. geheime aanwijzingen
krijgen en een game spelen.
Met de omroepen is in 2017 geregeld overleg gevoerd over de manier
waarop social media, zoals Facebook en Instagram, optimaal kunnen
worden ingezet.

Hoe bereiken wij ons publiek?
Ten opzichte van voorgaande jaren was er in 2017 sprake van een licht
neergaande trend die volgde uit de dalende kijktijd en het bereik van het
medium tv. Vergeleken met de ontwikkeling van het bereik van grote
zendergroepen RTL en SBS daalde het weekbereik van de NPO iets minder.
In het voorjaar waren er pieken zichtbaar in het kijktijdaandeel van de NPO
door hoogtepunten als de Tweede Kamerverkiezingen, het Eurovisie
Songfestival en het EK Damesvoetbal.
Het bereik in de leeftijdsgroep 13-19 jaar liet in het algemeen een stijging
zien mede dankzij Zondag met Lubach (VPRO), Boer Zoekt Vrouw
Internationaal (KRO-NCRV), Wie is de Mol? (AVROTROS) en diverse
programma’s over de verkiezingen.
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Bereiksdoelstellingen2017

Doelgroepenbereik uitgesplitst in Radio/TV:

Overall
Bandbreedte weekbereik
Realisatie
Zender groep
Doelgroep
		
Radio (NPO 12345) (NLO)
37% - 42%
39,3%
Televisie (NPO 123) (SKO)
71% - 81%
77,1%
NPO 1 - 2 - 3 +
13 +
themakanalen
Integraal bereik
77% - 87%
84,7%
13-19 jr
		 20-34 jr
Integraal bereik per
Bandbreedte weekbereik
Realisatie
35-49 jr
doelgroep
50-64 jr
13-19 jaar
54% - 64%
57,2%
65 +
20-34 jaar
70% - 80%
76,7%
NPO Radio 1 - 5
13 +
35-49 jaar
77% - 87%
84,6%
13-19 jr
50-64 jaar
89% - 99%
91,3%
20-34 jr
65 jaar en ouder
94% - 100%
96,4%
35-49 jr
50-64 jr
65 +

Hele dag
weekbereik 2017
77,1
48,1
63,7
76
87,2
94,5
39,3
19,3
28,7
37,7
44,3
56,3

NB. weekbereik = één keer één kwartier aaneengesloten gekeken/geluisterd.
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Met een gemiddeld weekbereik van 39,3% onder 13 jaar en ouder haalde
NPO Radio de doelstelling. Ten opzichte van voorgaande jaren daalde het
bereik van NPO Radio, maar dat had vooral te maken met het gedaalde
bereik van NPO 3FM.
Het weekbereik van NPO TV 13+ kwam in 2017 uit op 77,1%. Ook hiermee
werd de doelstelling gerealiseerd.
Het NPO totaalbereik (gemiddeld weekbereik NPO Radio/TV/Online,
exclusief social media) bedroeg in 2017 84,7%. In 2016 was dat 86,1%.
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In 2017 bereikte NPO gemiddeld per week 84,7% van Nederland met haar
media (radio, tv, internet). Cijfers op basis van Nederland online populatie
(95% online volgens CBS in 2013). Vergeleken met vorig jaar is dit een
daling van 1,4% (2016: 86,1%).
Totaal bereik NPO 2017
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Online heeft de NPO vorig jaar goede stappen gezet. De corporate website
is flink verbeterd en met de lancering van het vernieuwde on demandplatform NPO Start, inclusief de extra service NPO Start Plus, hebben we
de toegankelijkheid van ons aanbod fors vergroot.
NPO Start
Met deze gratis dienst kan het publiek programma’s van NPO 1, 2 en 3
zowel live als uitgesteld kijken op alle apparaten. NPO Start is de opvolger
van Uitzending Gemist maar biedt meer; door een account aan te maken
bouwt de gebruiker een kijkersprofiel op. Op basis van kijk- en klikgedrag
kunnen daarmee persoonlijke aanbevelingen worden gedaan.
NPO Start Plus
NPO Start Plus is opgezet omdat niet alle programma’s langer dan zeven
dagen in de gratis dienst voor het publiek beschikbaar kunnen blijven.
Programma’s van de publieke omroep kunnen via NPO Start Plus tot een
jaar na uitzending zonder reclame op verschillende apparaten in de hogere
kwaliteit worden opgevraagd. Een abonnement kost 2,95 euro per maand.

Met name onder 20- tot 34-jarigen is het gemiddeld weekbereik ten
opzichte van 2016 gedaald

100%

Toegankelijkheid NPO

NLziet
NLziet is een samenwerkingsverband tussen NPO, RTL en SBS. Abonnees
kunnen hier op één plek naar aanbod van de grootste Nederlandse zenders
kijken, tot een jaar na uitzending en zonder reclame.

65+

Ondertiteling
Nagenoeg alle programma’s van de publieke omroep (99,8%) worden via
TT 888 ondertiteld (wettelijk verplicht voor NPO 1, 2 en 3 is 95%).
Op themakanalen is het gemiddeld percentage 77% (verplicht is 50%).
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Gebarentolken
Voor dove/slechthorende kijkers wordt een aantal NPO-programma’s
ondersteund met een gebarentolk. Op werkdagen worden de ochtendjournaals om 7:00, 8:00 en 9:00 uur, en het NOS Jeugdjournaal om 8:45 uur,
getolkt in de Nederlandse gebarentaal op NPO 2. Ook Prinsjesdag en de
Kersttoespraak van de Koning worden door de NPO met gebarentolk
uitgezonden. De Sinterklaasintocht wordt online van gebarentolk voorzien
op het digitale themakanaal NPO Zapp Xtra en zappelin.nl
Gesproken ondertiteling
De NPO vindt het belangrijk om er voor alle Nederlanders te zijn, ook voor
blinden en slechtzienden. Daarom bekijken we de haalbaarheid van
diensten die het NPO-aanbod voor de visueel beperkte doelgroep
ontsluiten. De afgelopen jaren heeft de NPO zich voor blinden en slechtzienden gericht op gesproken ondertiteling en behaalt hiermee nu een
dekking van bijna 100%. Dat is uniek in Europa.
Audiodescriptie
Nog een methode om programma’s toegankelijk(er) te maken voor visueel
beperkten is audiodescriptie. Bij audiodescriptie beschrijft een stem tussen
de dialogen door wat er te zien is. Door deze extra uitleg is het verhaal veel
beter te volgen.
Op basis van een evaluatie in 2016 bleef vorig jaar de focus op gesproken
ondertiteling, behalve voor programma’s die binnen genres vallen waarvoor
audiodescriptie toegevoegde waarde biedt. Dit zijn met name series en
films.
In 2017 zijn Penoza (KRO-NCRV), Flikken Rotterdam (AVROTROS), Circus
Noël (AVROTROS) en Boer Zoekt Vrouw Internationaal (KRO-NCRV) van

audiodescriptie voorzien. Daarnaast kregen de zes Telefilms in 2017
audiodescriptie. Hetzelfde gold voor de bioscooprelease van 18 Nederlandse speelfilms waarin de NPO elk jaar deelneemt.
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Financieel verslag

bijdrage vanuit de AMR voor uitzendingen rond superevenementen wordt
verkregen.

Ondanks de structurele korting, vanaf 2017 opgelegd door het kabinetRutte II, hebben we hard doorgewerkt aan onze ambibitieuze
doelstellingen. Deze doelstellingen komen onder meer terug in het
Concessiebeleidsplan 2016-2020. Zo is het vernieuwde on demandplatform ontwikkeld, het NPO-fonds verder ingericht en het Radiohuis 1 en
4 gerealiseerd. Op personeelsgebied is extra ingezet op talentontwikkeling
en diversiteit. Tevens is de raad van bestuur aangevuld met twee leden en
is een GRC-team opgezet. Dit team richt zich op het bewaken en
beheersen van de Governance, Risk en Compliance.

De overige inkomsten van ruim 45 miljoen euro bestaan met name uit
ontvangen vergoedingen voor het doorgeven van content via de kanalen
van de NPO. Daarnaast hebben omroepen zelf inkomsten die ingezet
worden voor programma’s op radio, televisie en internet, zoals vermeld in
de jaarrekeningen van de betreffende omroepen.

We hebben veel energie gestoken in verbetering van de eigen (NPO-brede)
inkomsten, onder meer met de verdere opzet van een nieuwe organisatie
die de rechtenverwervingen en exploitatie centraal zal coördineren. Tevens
is gestart met NPO Start Plus, de betaalvariant van NPO Start, waarmee
voor enkele euro’s per maand programma’s reclamevrij en in hogere
kwaliteit terug te kijken zijn.
Het gehele jaar heeft de NPO over voldoende liquiditeiten beschikt,
waardoor externe financiering niet nodig was.
Rijksmediabijdrage als belangrijkste inkomstenbron
Het grootste deel van onze inkomsten bestaat uit de rijksmediabijdrage, in
2017 totaal ruim 809 miljoen euro. Dit bedrag is inclusief een incidentele
toekenning vanuit het restant van de frictiekostenvergoeding. Dit bedrag is
opgebouwd uit ingehouden indexatievergoedingen uit voorgaande jaren
en is via de NPO grotendeels ter beschikking gesteld aan de omroepen. Ten
opzichte van 2016 is de rijksmediabijdrage lager, omdat in even jaren een

Uitgaven aan de programmering
De uitgaven binnen de NPO-organisatie zijn onder te verdelen in drie
categorieën, met de kerntaken als grootste categorie. Hieronder vallen
onder meer het verzorgen van de distributie- en uitzendtechniek,
programmacoördinatie en de taken rond beleid en verantwoording.
De tweede categorie bestaat uit de centrale activiteiten , zoals het
ondertitelen van programma’s, marketinginspanningen en activiteiten rond
auteursrechten. Daarnaast verzorgt de NPO-organisatie tegen kostendekkende vergoeding ondersteuning op het gebied van facilitaire zaken, ICT
en personeelszaken.
Veruit het grootste deel van uitgaven betreft vergoedingen aan omroepen.
Deze uitgaven zijn onder te verdelen in verstrekkingen aan omroepen voor
de programmering en een vergoeding voor de organisatiekosten. Een klein
deel is via de NPO-organisatie besteed aan programmatische activiteiten
met een omroepoverstijgend en zender- en netbreed belang, zoals de
muzieksamenstelling en ondersteuning bij de productie.
Verder is ruim 25 miljoen euro van de rijksmediabijdrage bestemd voor
overige media-instellingen als Het Beste van Vlaanderen en Nederland
(BVN), Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO) en de Stichting
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Omroep Muziek (SOM) die eigenstandige programmataken hebben. Het
leeuwendeel van deze budgetten komt uiteindelijk weer ten goede aan de
programmering.
Exploitatiesaldo 2017
Het exploitatiesaldo 2017 bedraagt -/- 2,6 miljoen euro negatief en wordt
in onderstaande tabel gesplitst in twee onderdelen: NPO Media (-/- 1,9
miljoen euro negatief) en NPO-organisatie (-/- 0,7 miljoen euro negatief).
De verstrekkingen aan omroepen vinden plaats binnen NPO Media.
(x 1 .000 euro)

Totaal

NPO Media

NPO-org

Rijksmediabijdrage
809.740
671.025
138.715
Overige bedrijfsopbrengsten
45.771
45.771
Extra bijdrage aan de programmering
46.232
-46.232
Totaal inkomsten
855.511
717.257
138.254
Verstrekkingen zendgemachtigden
-719.082
-719.082
Frictiekosten zendgemachtigden
Lasten NPO-organisatie
-139.047
-139.048
Totaal uitgaven
-858.130
-719.082
-139.048
			
Exploitatieresultaat
-2.618
-1.825
-793
Reslutaat deelneming		
Rentebaten / lasten
21
-64
85
Exploitatieresultaat gewone bedrijfsuitoefening
-2.598
-1.889
-709
Over te dragen reserves (AMR)
Exploitatiesaldo na overdracht/ontvangst AMR

-2.598

-1.889

-709
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De rentabiliteit op het totaal vermogen is ten opzichte van het jaar 2016
gedaald. Dit is het gevolg van het negatieve resultaat in 2017. De solvabiliteitspositie is ruim voldoende aangezien de NPO geen gebruik maakt van
financiering door middel van vreemd vermogen. Ten opzichte van het jaar
2016 is de solvabiliteitspositie met 3% gedaald naar 35%
Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening NPO Media
Het resultaat voor de NPO inclusief Media bedraagt -/- 1,9 miljoen euro
negatief. De omroepen kunnen op basis van artikel 2.174 lid 1 van de
Mediawet gelden voor de verzorging van media-aanbod reserveren, met
toestemming van de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft in 2016
een herziene bindende regeling afgegeven waarin een maximum is
opgenomen voor de reserve voor media-aanbod. Alle gelden boven dit
maximum moeten worden overgedragen aan de NPO-organisatie. Deze
door omroepen overgedragen reserve voor media-aanbod wordt vervolgens als reserve bij de NPO-organisatie aangehouden. Deze wordt
conform artikel 2.176 van de Mediawet weer ingezet voor de programmering. De bindende regeling dient ertoe om invulling te geven aan de taak
van de NPO-organisatie om te sturen op doelmatige inzet van NPO-brede
middelen.
Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening NPO organisatie
Het begrote exploitatieresultaat van NPO-organisatie over 2017 bedraagt
-/- 1,6 miljoen euro negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door
incidentele kosten voor projecten die voor een deel over de jaargrens van
2016 naar 2017 zijn doorgeschoven. Gezien het incidentele karakter en de
hoogte van de reserves is besloten om het begrotingstekort te accepteren.
Het gerealiseerde exploitatieresultaat van NPO-organisatie over 2017
bedraagt -/- 0,7 miljoen euro. Het verschil ten opzichte van de begroting

bedraagt derhalve 0,9 miljoen euro en wordt met name veroorzaakt door
de volgende factoren:
• Lagere salarislasten als gevolg van vacatures die niet of later zijn
ingevuld. Een voorbeeld is de zendermanager NPO Radio 3FM. De openstaande vacatures zijn deels opgevangen met tijdelijke inhuurkrachten,
maar per saldo blijft er sprake van lagere kosten.
• Lagere (project)kosten. Er is een groot aantal projecten gestart om onze
strategische doelstellingen en ambities te verwezenlijken. Vanwege de
complexiteit van deze projecten en het continu veranderende medialandschap zijn nog niet alle projecten gerealiseerd in 2017, waardoor de
kosten lager uitgevallen zijn.
• Lagere distributiekosten als gevolg van succesvolle onderhandelingen
om de internet streams van NPO Start in de huiskamers te krijgen.
Tegenover de lagere kosten, staat een aanvullende afschrijvingslast op
de uitzendstraat. In 2017 is het distributieplatform NPO Start verder
ontwikkeld en in gebruik genomen. Hierbij is duidelijk geworden dat het
on demand-deel binnen de bestaande uitzendstraat niet voldoet aan de
gebruikerswensen. De combinatie van een vertraagde oplevering van de
huidige uitzendstraat, in september 2016, en de snelle technologische
ontwikkelingen op het gebied van on demand, zorgen voor de noodzaak
om het on demand deel aan te vullen en te vervangen. Reeds vanaf de
lancering van NPO Start wordt hiervoor een dienst ingekocht. Deze zal in
2018 worden uitgebreid, waardoor het on demand deel binnen de
uitzendstraat per november 2018 geheel vervangen is. Voorts is sprake van
hogere advieskosten door incidenteel organisatieadvies, juridisch advies,
fiscaal advies en technische advies ten behoeve van de realisatie van het
Radiohuis 1 en 4. Ook hebben extra campagnes rondom NPO Radio 3FM en
NPO Start plaatsgevonden.
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In aanvulling op het bovenstaande zijn de inkomsten uit distributie
0,5 miljoen euro hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van een nacalculatie uit eerdere jaren. Omdat deze inkomsten worden overgeheveld
naar NPO Media en vanuit daar ten goede komen aan de programmering,
heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van het exploitatieresultaat van
NPO-organisatie.
Resultaatbestemming exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Rekeninghoudend met mutaties ten gunste/laste van de bestemmingsreserves en met de overdracht van reserves aan het Commissariaat voor
de Media, ziet de resultaatbestemming 2017 er als volgt uit:
(x 1 .000 euro)

NPO-organisatie

NPO Media

Totaal

Inzet RMA in boekjaar
Overdracht reserve voor media-aanbod ultimo boekjaar
Saldo overdracht reserve voor media-aanbod
Onntrekking bestemmingsreserve programmering/ NPO-brede ontwikkelambities
Dotatie exploitatiereserve

-1.181
472

-4.076
2.187
-1.889
-

-4.076
2.187
-1.889
-1.181
472

Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening

-709

-1.889

-2.598

Saldo overdracht Reserve voor Media-Aanbod; -/- 1,9 miljoen negatief
Uit de reserve voor media-aanbod is in 2017 4,1 miljoen euro verstrekt aan
de omroepen. Dit bedrag is in 2017 ingezet voor de programmering. Aan de
overgedragen reserve media-aanbod is 2,2 miljoen euro toegevoegd.
Per saldo bedraagt de onttrekking van de reserve voor media-aanbod
-/- 1,9 miljoen euro. Dit past bij het streven van de NPO om vanuit het
perspectief van de doelmatige inzet van middelen zoveel mogelijk middelen
in te zetten voor de programmering. Aanvullend is sprake van een gering

bedrag aan rentebaten die samenhangen met de liquide middelen binnen
NPO Media en daarom de reserve voor media-aanbod worden toegevoegd.
Onttrekking bestemmingsreserve programmering/ NPO-brede
ontwikkelambities; -/- 1,2 miljoen negatief
Deze bestemmingsreserve is gevormd als gevolg van de bindende regeling
RMA. Op grond van deze regeling bedraagt de maximale hoogte van de
exploitatiereserve bij de NPO 45 miljoen euro.
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Te ontvangen van/af te dragen aan de AMR
Het totaal van de door de omroepen aangehouden reserves voor mediaaanbod en het totale eigen vermogen van de NPO (NPO Media en
NPO-organisatie) mag niet meer dan 10% van de gezamenlijke uitgaven
van NPO-organisatie en de omroepen bedragen. Uitgezonderd zijn de
uitgaven uit verenigingsactiviteiten. Voor 2017 bedragen de totale uitgaven
van de NPO 943 miljoen euro. Het totaal van de door de omroepen
aangehouden reserves voor media-aanbod en het eigen vermogen van de
NPO bedraagt 86,5 miljoen euro. Dit betekent dat ultimo 2017 de 10%
norm niet wordt overschreden.

Rentabiliteit en solvabiliteit
De rentabiliteit op het vermogen van de NPO-organisatie is ten opzichte
van het jaar 2017 gedaald. Dit is het gevolg van het negatieve resultaat in
2017. De solvabiliteitspositie is voldoende; de NPO-organisatie heeft geen
langlopende financieringen. Ten opzichte van het jaar 2016 is de solvabiliteitspositie met 3% gedaald naar 35% (was in 2016; 38%).
Voor de toelichting op de financiële instrumenten wordt verwezen naar de
toelichting bij de balans.
Korte vooruitblik naar 2018
In 2018 krijgen de ambities in het Concessiebeleidsplan 2016-2020
topprioriteit. Investeringen staan gepland voor ons on demand-platform.
Als de budgetkaders gerespecteerd worden, beschikt de NPO over
voldoende liquiditeiten die, indien nodig, kunnen worden aangevuld met
externe financiering. Op personeelsgebied zal blijvend worden ingezet op
talentontwikkeling en diversiteit.
Eind 2017 heeft minister Slob zorgwekkende uitspraken gedaan over de
financiële toekomst van de publieke omroep. De minister laat weten dat de
Algemene Mediareserves van OCW de dalende inkomsten na komend jaar
niet langer op kunnen vangen. De onverwacht terugvallende Ster- inkomsten zorgen ervoor dat er vanaf 2019 miljoenen euro’s minder budget voor
de publieke omroep beschikbaar zouden zijn. Tegelijkertijd maakt wet- en
regelgeving het voor de NPO lastig om op andere manieren geld te
verdienen.
Bezuinigen in een tijd dat sterke, onafhankelijke journalistiek in een
democratie almaar belangrijker wordt? De NPO blijft in gesprek met
politiek Den Haag, zoekt ruimte voor alternatieve verdienmodellen en blijft
zorg dragen voor een even uniek als kwetsbaar omroepbestel.
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Governance- en risicobeheersing
Risico’s en beheersmaatregelen binnen de
reguliere processen
Binnen het risicoframework van de NPO-organisatie worden de
strategische risico’s vanuit het hoogste management (DT/RvB) periodiek
geactualiseerd. Vanwege de rol en verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur zijn hierbij ook de NPO-brede risico’s beoordeeld. De NPO opereert
in een complexe omgeving met onder meer snelle technische en
maatschappelijke ontwikkelingen en toenemende regelgeving. De NPO
onderkent dit bij het identificeren van risico’s en het ontwikkelen van beleid.

1
2

8

impact - › van klein naar groot

Financieel verslag	

5

6

7

10

kans - › van laag naar hoog

4

3

De operationele risico’s die van invloed kunnen zijn op de dagelijkse
uitvoering van werkzaamheden worden door de managementteams
binnen de verschillende directies opgepakt. Daarbij zijn gerichte
maatregelen genomen om risico’s te verkleinen en kansen te benutten.
Hieronder worden de belangrijkste risico’s weergegeven, waarbij de positie
wordt bepaald op basis van een inschatting van de kans en impact. Hoe
meer richting het rode gedeelte, hoe hoger de kans (horizontaal) en / of
impact (verticaal).

Nr

Omschrijving risico

1

Publieke taak kan onvoldoende worden waargemaakt door teruglopend budget

2

Kritische publieke opinie over publieke omroeporganisatie

3

Sterk toenemende concurrentie bedreigt positie NPO

4

Kwaliteit en stabiliteit van uitzendstraat en specifiek ook van nieuwe platformen
zoals NPO Start

5

Onvoldoende bereik van jongere doelgroepen

6

Digitale en fysieke kwetsbaarheid

7

Afhankelijkheid hybride financiering en (wettelijke) kaders voor uitoefenen van
taakopdracht

8

Diverse risico’s non-compliance, inclusief privacywetgeving

9

NPO-brede exploitatie- en liquiditeitsrisico’s

10

Complexiteit Omroepbestel en beperkingen Mediawet

9
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De belangrijkste risico’s gaan over de toekomst en bestendigheid van de
publieke omroep, waarbij het eerstgenoemde risico, dat van teruglopende
inkomsten, er dit jaar is bijgekomen en de druk op de andere risico’s verder
vergroot. Verder zijn er risico’s die meer liggen op operationeel gebied. De
risico’s lichten we hieronder toe.
1.

Publieke taak kan onvoldoende worden waargemaakt door
teruglopend budget (strategisch en financieel risico)
Eind 2017 heeft minister Slob zorgwekkende uitspraken gedaan over de
financiële toekomst van de publieke omroep. De minister laat weten
dat de Algemene Mediareserves van OCW de dalende inkomsten na
komend jaar niet langer op kunnen vangen. Vanwege de terugvallende
Ster-inkomsten zullen er vanaf 2019 miljoenen euro’s minder budget
voor de publieke omroep beschikbaar zijn. Tegelijkertijd is het voor de
NPO door wet- en regelgeving (zoals de privacywet en het
Commissariaat voor de Media) lastig om op andere manieren geld te
verdienen. Hierdoor zal de NPO, na de structurele korting van circa
51 miljoen euro op het mediabudget, vanaf 2019 wederom met
aanzienlijke bezuinigingen en koopkrachtverlies te maken krijgen. Dit
zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de programmering, waardoor
een negatieve spiraal dreigt van kwaliteitsverlies en vermindering van
impact. Verder zal dit maatregelen bemoeilijken om strategische en
operationele risico’s te mitigeren.

2. Kritische publieke opinie over publieke omroeporganisatie
(strategisch risico)
Uit breed publieksonderzoek en de bevindingen van een expertpanel
blijkt een hoge beoordeling van de publieke waarde, onderscheidende
maatschappelijke waarde en goede kwaliteit van onze programma’s. De
percepties van beleids- en budgetbepalende actoren lijken niet altijd te
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stroken met deze resultaten en richten zich vooral op het publieke
bestel en de organisatie van de NPO. Mede daarom zijn wij – naast de
rapportages over publieke waarde en kwaliteit – afgelopen jaar gestart
met een jaarlijkse rapportage over maatschappelijke waarde.
Onderwerpen die daarin naar voren komen zijn onder andere Nieuws &
debat, Educatie en Verbinding. Duidelijk is dat de publieke omroep een
grote maatschappelijke relevantie heeft, miljoenen mensen bij elkaar
brengt en een platform biedt voor uiteenlopende standpunten.
3. Sterk toenemende concurrentie bedreigt positie NPO (strategisch
risico)
De steeds meer internationaliserende markt brengt risico’s met zich
mee. Met de overgang van lineair naar on demand/online lopen het
lineaire bereik en de Ster-inkomsten terug. Ook jaagt nieuwe
technologie de verschuiving van lineair naar on demand aan, met
versnippering van het aanbod en verlies van bereik als gevolgen.
Grote internationale spelers bepalen met forse budgetten een
technologische standaard die niet eenvoudig te evenaren is.
Om de concurrentie aan te kunnen, wordt vooral geïnvesteerd in
Nederlandse programmering vanuit Nederlandse waarden en normen
en binnen de publieke context van onze netten en zenders. Met behulp
van persoonlijke data zijn we in staat om binnen een onafhankelijke
omgeving gepersonaliseerde content aan te bieden, uiteraard binnen
de kaders van de relevante wet- en regelgeving.
4. Kwaliteit en stabiliteit van de uitzendstraat en specifiek ook van
nieuwe platformen, zoals NPO Start (operationeel risico)
De wijzigingen in marktomstandigheden en mediagebruik zoals ook in
bovenstaand punt zijn omschreven, doen een beroep op het

innovatievermogen van de NPO, met name op technologisch gebied.
Binnen de NPO-organisatie is een specifieke afdeling die zich richt op
Research and Development (R&D) projecten. De NPO was met
Uitzending Gemist (nu NPO Start) een voorloper in wat nu video on
demand heet, maar is er niet in geslaagd om deze voorloperspositie
vast te houden. Kapitaalkrachtige internationale partijen beschikken
over meer slagkracht en meer financiële middelen om hun diensten
aantrekkelijk te maken voor het publiek anno nu.
Echter, met de middelen die de NPO ter beschikking staan, blijkt de
NPO nog steeds een goed bereik te realiseren. Op basis hiervan zullen
wij in de komende jaren verder sturen op innovatie van onze diensten
om het publiek een hoogwaardig Nederlands alternatief te bieden voor
deze (internationale) marktpartijen. We willen daartoe onze
aanwezigheid en expertise op het gebied van on demand versterken.
Ondanks bezuinigingen en toegenomen concurrentie wil de NPO de
functionaliteiten van de eigen on demand-omgeving en het
personaliseren en aanbevelen van programma’s sterk verbeteren.
Verder stellen we in nauwe samenwerking met de omroepen een
innovatie-agenda met bijbehorende innovatietrajecten op. Door de
efficiëntie en gelijkschakeling van digitale distributie te optimaliseren,
zorgen we voor een soepele gebruikservaring en komen de
investeringen in innovatie goed tot hun recht.
5. Onvoldoende bereik van jongere doelgroepen (strategisch risico)
Hoewel lineair tv-kijken dominant is in het algehele mediagebruik,
kijken jongere leeftijdsgroepen steeds meer streaming media via
internet en on demand. De inzet op het bereiken van ons publiek via
een andere weg dan lineair wordt in de toekomst van steeds meer
belang, zeker nu we zien dat dalende lineaire kijk- en luistercijfers ook
onder oudere doelgroepen beginnen voor te komen. Daarom hebben
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we in 2017 in onze programmeerstrategie meer aandacht gegeven aan
de versterking van onze on demand-diensten. De komende jaren gaan
we NPO Start (Plus) verder optimaliseren om goed in te spelen op het
veranderende kijkgedrag. Ook hebben we extra geïnvesteerd in drama,
een genre dat zich goed leent voor dit type kijken.
In het luisteren naar muziek zien we ook een verandering. Vooral
jongere doelgroepen luisteren meer via streaming-diensten, zoals
Spotify dan naar eigen muziek op cd of via iTunes. We spelen op deze
ontwikkeling in door de traditionele functies van onze muziekzenders,
zoals het ontdekken van nieuwe muziek, gidsen en cureren, op een
eigentijdse en effectieve manier in te vullen. In 2017 is steeds vaker en
met succes geëxperimenteerd met podcasts. Met behulp van online
feedbackloops nemen wij de mening van het publiek mee in de
muziekprogrammering. Door het bouwen van apps en online
communities en deze te cureren, vervullen onze radiozenders een
belangrijke maatschappelijke gidsfunctie, ook in de toekomst.

6. Digitale en fysieke kwetsbaarheid (strategisch en operationeel
risico)
Beveiliging kent een fysieke en een digitale component. De diverse
beveiligingsmaatregelen op het Mediapark krijgen continu aandacht.
Dat houdt in het actueel houden van het security beleidsplan en de
afspraken met de betrokken partijen, zoals de lokale autoriteiten,
hulpdiensten en de partners op het Mediapark.
De wereld is in toenemende mate gedigitaliseerd. Ook de NPO heeft
hiermee te maken, zowel intern als extern. Deze ontwikkeling heeft
grote voordelen maar levert ook extra en nieuwe risico’s op. In 2017
hebben wij de risico’s nader geanalyseerd en beheersmaatregelen
concreet gemaakt. Onze IT-security Officer geeft leiding aan het
programma om nu en in de komende jaren onze systemen zo goed
mogelijk te beveiligen. De medewerkers van de NPO zijn hierbij een
onmisbare schakel en daarom heeft hun awareness en training een
prominente plaats in het IT-Securityprogramma. In 2017 zijn reeds twee
risicosessies (uitzendsystemen en websites) gedaan en in 2018 gaan
we hiermee door. Dan zullen onze financiële en datasystemen onder de
loep genomen worden.
Onze dagelijkse weerbaarheid tegen cyberaanvallen is versterkt door
de instelling van een Security Operations Center waardoor 24/7 op alle
dagen van het jaar gemonitord wordt.
7. Afhankelijkheid hybride financiering en (wettelijke) kaders voor
uitoefenen van taakopdracht (strategisch en financieel risico)
Zoals bij het 1e risico benoemd, zijn we in toenemende afhankelijkheid
van eigen inkomsten. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden op de
markt steeds ter discussie gesteld. In combinatie met de toenemende
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afhankelijkheid van de Ster-inkomsten ontstaat meer druk om lineair
grote kijk- en luistertijdaandelen te blijven realiseren. Dit kan echter
tegen de publieke taak van de NPO ingaan. We zullen deze
afhankelijkheid van hybride financiering binnen de wettelijke kaders
duidelijk blijven maken in politiek Den Haag en bij de toezichthouder.
8. Diverse risico’s op non-compliance inclusief privacywetgeving
(compliance risico)
De NPO heeft een divers takenpakket en valt daarmee onder veel
verschillende wetten en regels, zowel nationaal als internationaal. Wij
houden ons aan deze regelgeving en streven daarnaast naar
conformiteit met de hoogste normen op het vlak van bedrijfsethiek.
Tevens werken wij conform de Governance-code Publieke Omroep en
de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media.
De ambities van de NPO vormen een risico in verband met de
privacywetgeving. Om aan de wetgeving te kunnen voldoen, moeten de
processen en diensten van de NPO worden ontwikkeld en ingericht
met privacy als leidraad. Er gelden strikte eisen ten aanzien van het
gebruik van persoonsgegevens, (korte) bewaartermijnen, datalekken
en de verplichting de persoonsgegevens goed te beveiligen. Deze eisen
zijn echter veelal open normen en in de jurisprudentie nog niet
uitgekristalliseerd. Door oprekking van de daarin gehanteerde
begrippen door diverse toezichthouders en het feit dat de NPO door
twee toezichthouders als publieke instelling is aangesproken op de
voorbeeldfunctie, ontstaat een spanningsveld tussen de ontwikkeling
van de NPO en de daarbij te hanteren normen, waar in jurisprudentie
en het maatschappelijk debat zeer uiteenlopend over wordt gedacht.
Door de komende Europese Privacy-verordening die in werking treedt
op 25 mei 2018 geldt bovendien een aangescherpt regime ten aanzien
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van de verwerking van persoonsgegevens. De NPO moet hierop
anticiperen en de systemen hierop aanpassen. Tegen die achtergrond is
binnen de NPO een privacy-project opgezet, worden privacyawareness-cursussen gegeven en andere maatregelen genomen.
Tevens is een privacy-adviseur aangesteld binnen de NPO die de
compliance gaat bewaken.
Ook vormt de beveiliging van de persoonsgegevens bij de sites van de
NPO een risico. Interne discipline bij het bewaken en bewaren van de
persoonsgegevens en adequate technische beveiligingsmaatregelen
zullen dit risico kunnen wegnemen.
Het beheersen van risico’s is belangrijk om de continuïteit,
taakuitoefening en reputatie te bevorderen en te beschermen. Vanuit
deze gedachte hebben wij in 2017 de afdeling Governance, Risk en
Compliance (hierna; GRC-team) ingesteld. Hierin zijn de expertises
IT-security, Privacy, Compliance en Audit ondergebracht, allemaal in
een onafhankelijke positie.
Het GRC-team is niet de enige afdeling die zich bezighoudt met
naleving van wetten en regelgeving. Nakoming van specifieke wetten
en regels , zoals arbeidswetten, aanbestedingsregels, de Mediawet en
wetgeving omtrent financiële verslaglegging zijn de verantwoordelijkheid van specifieke afdelingen binnen de NPO, zoals HR, Directie
Financiën en Juridische Zaken.
We streven ernaar in control te zijn door het treffen van organisatorische maatregelen (regelingen en processen) en het voorlichten en
trainen van onze medewerkers.

9. NPO-brede exploitatie- en liquiditeitsrisico’s (compliance en
financieel risico)
Het vermogen van de NPO als geheel is gemaximeerd. Een eventueel
surplus moet worden terugbetaald aan de overheid. Dit heeft afgelopen
jaren geleid tot een significante daling van liquide middelen. Omdat er al
wel voorschotten voor producties en rechten betaald moeten worden,
bijvoorbeeld bij sportcontracten, kan er vooral voor de NOS een
probleem ontstaan , omdat deze bedragen hoog kunnen oplopen.
Ook op het gebied van exploitatie is er voor de NPO sprake van diverse
bedreigingen. Dit speelt op het gebied van bekostiging, gezien het feit
dat er door de politiek een directe relatie is gelegd tussen de dalende
Ster-inkomsten enerzijds en de bekostiging van de publieke omroep
anderzijds, die heeft geleid tot een aangekondigde significante en
structurele budgetkorting in 2019. In 2018 worden diverse acties
ondernomen om de mogelijkheden voor kostenbesparingen en
inkomstenverhogingen te onderzoeken. Het is echter reeds duidelijk
dat niet de volledige korting opgevangen kan worden. Ongeacht de
korting blijven wij streven naar een zo doelmatig mogelijke budgetverdeling waarbij zoveel mogelijk middelen vrijgespeeld worden voor
het produceren van content.
Om adequaat te kunnen sturen en beheersen, worden gedurende het
jaar periodiek prognoses per omroep opgevraagd. Hierna kan de
NPO-brede prognose worden bepaald en in gezamenlijk overleg de
financiële mogelijkheden voor de rest van het jaar kunnen worden
besproken. Op deze wijze werkt de NPO ook aan een doelmatige inzet
van de NPO-brede middelen.
De overige door de NPO-organisatie onderkende financiële risico’s
vloeien voort uit gewone bedrijfsuitoefening, zoals valutarisico’s bij de
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aan- en verkoop van buitenlandse licenties. Deze risico’s zijn zowel in
kans als in mogelijke impact gering. De NPO-organisatie houdt geen
afgeleide financiële instrumenten aan voor speculatieve doeleinden.
Meer informatie over de financiële instrumenten is opgenomen in de
jaarrekening.
10. Complexiteit omroepbestel en beperkingen Mediawet (juridisch
risico)
Van het omroepbestel worden wendbaarheid en lenigheid gevraagd,
die in de praktijk slechts beperkt uit de verf komen. Tegelijk is de
omgeving volop in beweging. Regels leiden er onder meer toe dat we
als NPO onvoldoende in staat zijn om meer talent aan te trekken of te
behouden. Ten aanzien van de invoering van nieuwe reclameinkomstenmodellen levert het huidige bestel grote uitdagingen door
het aantal betrokken partijen.
De NPO is zich bewust van deze risico’s en uitdagingen en voert beleid
gericht op oplossingen die passen binnen het bestel en op het
aannemen en behouden van talent.
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Beheersmaatregelen opgenomen binnen governanceraamwerk
Om alle beheersmaatregelen op elkaar af te stemmen, is een overkoepelend governanceraamwerk ingericht. Hiermee kunnen we ook actief
sturen op het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en het
afleggen van verantwoording hierover. We hanteren hierbij het three lines
of defense-principe, zoals in onderstaand figuur weergegeven:
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MANAGEMENT
CONTROLS

OPERATIONELE
CONTROLS

3de LINE OF DEFENSE:
toetsing van de werking van de
reguliere processen en
controles

INTERNAL AUDIT

JURIDISCHE ZAKEN

COMPLIANCE OFFICER

HR-BELEID

IT-SECURITY OFFICER

COMMUNICATIE

PRIVACY OFFICER
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Hieronder beschrijven we de toepassing per interne line of defense. In
aanvulling op deze maatregelen hebben de omroeporganisaties als
zelfstandige juridische entiteiten hun eigen governanceraamwerk
ingericht, waarover ze in hun jaarverslagen verantwoording afleggen.
Eerste lijn; een centraal directieteam als basis
Een centraal directieteam (DT) geeft sturing aan de strategische agenda.
De meer operationele activiteiten worden per directie aangestuurd vanuit
de managementteams. Deze teams zijn actief bezig met het opsporen,
evalueren en managen van alle risico’s en kansen binnen hun bedrijfsprocessen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van managementinformatie.
Binnen de verschillende directies wordt in toenemende mate gebruik
gemaakt van inhoudelijke (ken)getallen, waaronder bereik lineair /
on demand, waarderingscijfers, downtime en dergelijke. Per kwartaal
wordt gerapporteerd aan het DT, de raad van bestuur en de raad van
toezicht.
Tweede lijn; beleid en bewustzijn richting de eerste lijn
De tweede lijn is verantwoordelijk voor het formuleren van beleid, het
bewaken van het proces, het ondersteunen van de directies en afdelingen
en het rapporteren aan diverse stakeholders. De tweede lijn bestaat uit de
Directeur Financiën, de Compliance Officer (als manager van het GRCteam) en verschillende stafhoofden. De Directeur Financiën heeft tevens
zitting in het DT. De Compliance Officer heeft bovendien een directe lijn
naar de raad van bestuur en de raad van toezicht.
In 2017 is verder gewerkt aan de voorbereidingen voor invulling van de
doelmatigheidstaak. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de
verantwoording van kosten per net/zender en de verdeling per domein.

Derde lijn; een volwassen interne controle en adviesfunctie
De derde lijn is ingesteld om met betrokkenheid én distantie de rol te
vervullen van controle, monitoring en advies naar de rest van organisatie. In
2017 is deze lijn versterkt door de instelling van het GRC-team (Governance
Risk en Compliance). Hierin werken de Interne Auditor, Privacy Officer,
Compliance Officer en IT-security Officer samen aan een coherente
benadering van de organisatie.
De interne auditfunctie is in 2017 verder uitgegroeid en levert jaarlijks
meerdere auditrapportages plus aanbevelingen op. De Interne Auditor
rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur en raad van toezicht.
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De compliance functie is dit jaar uitgebreid naar een fulltime functie.
Hiervoor is een ervaren en deskundige professional aangetrokken die gaat
zorgen voor een volwaardig en passend compliance framework. De NPOorganisatie wil een integere, transparante organisatie zijn met een open
cultuur. We sluiten daarom van harte aan bij de Governance-code Publieke
Omroep. In de voorgaande jaren is de basis al gelegd met onder meer de
jaarlijkse compliance verklaring. Onderwerpen als het aannemen van
geschenken, voorkomen van belangenverstrengeling en de wenselijkheid
van nevenfuncties worden hiermee bespreekbaar en transparant. De
Compliance Officer is een belangrijke adviseur van de raad van bestuur en
de raad van toezicht op het gebied van integere bedrijfsvoering en
governance.
Beheersing van compliance risico’s is een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast kan de Compliance Officer zelfstandig en onafhankelijk onderzoeken
instellen naar onder meer vermoedens van niet-integer gedrag. De NPO
snapt dat dingen soms fout kunnen gaan tijdens het werk. Als organisatie
willen wij hiervan leren om in de toekomst soortgelijke situaties te kunnen
voorkomen. We zetten ook in 2018 in op voorlichting en training van onze
medewerkers om zaken bespreekbaar te maken. We benutten elkaars
ervaringen om te leren en verbeteringen door te voeren. Onze Compliance
Officer werkt samen met afdeling HR aan de bevordering hiervan.
De IT-security Officer richt zich op het bereiken van een hoger niveau van
beveiliging en weerbaarheid van onze digitale systemen tegen cyberaanvallen en andere veiligheidsincidenten. Voorkomen is hierbij de wens,
afweren soms de noodzaak. Hierbij waarderen wij de inzet van degenen die
ons wijzen op verbeterpunten, de zogenaamde responsible disclosure
procedure. Als blijk van waardering hebben wij een Hall of Fame op onze
website waarop we deze melders in het zonnetje zetten.

Digitalisering biedt ook veel kansen en mogelijkheden. Door middel van
NPO Start biedt de publieke omroep zijn kijkers de mogelijkheid een
persoonlijk aanbod te krijgen van onze producten. Wij zullen dit ook in 2018
voortdurend verbeteren en uitbouwen. En alles vanuit het besef dat
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van onze uitzendingen en diensten
van groot belang is. Wij zullen onverkort doorgaan op het ingeslagen pad
om een goede balans te bereiken tussen werkbaarheid en veiligheid van al
onze digitale voorzieningen. Dit geldt dus niet alleen voor onze ICTsystemen maar voor alle digitale NPO-systemen en de data die hierin zit.
Het eerste kwartaal van 2018 zullen nadere IT-security risicoanalyses
worden gedaan op onze financiële en inkoopsystemen.
Dit streven naar betrouwbaarheid sluit nauw aan bij onze ambities op
privacy-gebied. In de voorbereidingen op komende privacywetgeving heeft
de Privacy Officer in 2017 onze processen en systemen geactualiseerd. Bij
bestaande contracten zijn zo nodig bewerkersovereenkomsten gevoegd en
medewerkers zijn middels workshops getraind in de omgang met
persoonsgegevens. Dit alles vanuit de notie dat wij zorgvuldig met de
persoonsgegevens van onze kijkers moeten én willen omgaan. Wij leggen
gegevens van onze kijkers zo minimaal mogelijk vast; alleen het noodzakelijke voor het technisch laten werken van onze systemen. Al het andere
doen we uitsluitend met expliciete instemming van onze kijkers ter
verbetering van de kijkervaring.
In 2017 heeft de Privacy Officer de procedure voor (het melden van)
datalekken geactualiseerd. Dit jaar ligt de focus op het voorkomen van een
datalek. Ook zal het bewustzijn van onze medewerkers rond deze
problematiek actief worden gestimuleerd.
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Voorts is in 2017 onder leiding van CIPO gewerkt aan een nieuwe
Governance-code Publieke Omroep. De nieuwe Governance-code, in
december 2017 vastgesteld en geldig voor de hele publieke omroep, is per
1 januari 2018 in werking getreden. De nieuwe code is gebaseerd op
principes die resulteren in bindende regels. Er wordt bij het principe
Risicobeheersing naast aandacht voor de hard controls (regels en
procedures) ook ingegaan op soft controls. Hierbij kan worden gedacht aan
gedragsbeïnvloedende maatregelen waardoor risico’s beter beheerst
kunnen worden. Deze maatregelen kunnen het functioneren betreffen van
medewerkers en management. Bij onderwerpen als betrouwbaarheid,
onafhankelijkheid, transparantie en zorgvuldigheid is goed voorbeeldgedrag door leidinggevenden van groot belang.

Bestuur
De raad van bestuur van de NPO bestaat sinds september 2017 uit drie
leden; een vrouw (tevens voorzitter) en twee mannen. In de Mediawet
wordt bepaald dat de raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en ten
hoogste twee andere leden. De werkzaamheden van de raad van bestuur
zijn door de op 1 november 2016 in werking getreden wijzigingen van de
Mediawet en de ambities uit het Concessiebeleidsplan 2016-2020 zodanig
toegenomen dat de raad van toezicht medio 2016 het besluit heeft
genomen een raad van bestuur samen te stellen bestaande uit een
voorzitter en twee leden. Dit is in 2017 gerealiseerd met de komst van
dhr. J. Kooij en dhr. M.H.P. van Dam. De werkwijzen van de raad van bestuur
en raad van toezicht zijn in het verslagjaar 2017 ongewijzigd gebleven.
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De leden van de raad van toezicht zijn benoemd bij Koninklijk Besluit. De
raad bestaat op dit moment uit drie vrouwen en één man. Per januari 2018
bestaat de raad van toezicht uit drie vrouwen en drie mannen. Hiermee
voldoet de NPO ruimschoots aan de inspanningsverplichting uit de Wet
Bestuur en Toezicht met betrekking tot de samenstelling voor wat betreft
de verdeling man-vrouw van beide organen.
De jaarinkomens van de leden van de raad van bestuur en de raad van
toezicht worden openbaar gemaakt in dit jaarverslag. Er zijn geen leningen,
garanties en dergelijke aan de leden van de raad van bestuur en de raad van
toezicht verstrekt.
Integriteit
Aan iedere medewerker wordt jaarlijks gevraagd zich te verantwoorden
over integer handelen door het invullen van een compliance verklaring. In
deze verklaring doen alle medewerkers van de NPO- organisatie opgave
van hun nevenfuncties en ze actualiseren deze opgave ook jaarlijks. De
nevenfuncties van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden
bovendien gepubliceerd op de corporate website van de NPO en in dit
jaarverslag. Daarbij wordt getoetst of aanvaarding van een nevenfunctie de
schijn zou kunnen wekken dat de onafhankelijkheid van de betrokken
functionaris niet is gegarandeerd. Mocht dit het geval zijn (geworden), dan
wordt de nevenfunctie niet aanvaard of beëindigd.
In de compliance verklaring wordt ook jaarlijks gevraagd melding te doen
van gegeven en ontvangen geschenken en aanvaarde uitnodigingen. De
uitnodigingen van de leden van de raad van bestuur en de leden van het
directieteam worden wekelijks in een overzicht opgenomen en getoetst
door de Compliance Officer aan de voorwaarden voor aanvaarding uit de
Governance-code Publieke Omroep.

De NPO wenst een integere en transparante organisatie te zijn. Met onze
medewerkers proberen wij te voorkomen dat medewerkers in een lastig
parket kunnen komen doordat hun persoonlijke belangen zich gaan
vermengen met zakelijke belangen. Het bevorderen van het bewustzijn
hiervan staat hoog op onze compliance agenda en de jaarlijkse compliance
verklaring is hiervoor een vast ijkpunt. Hieronder staan enkele voorbeelden
van gemaakte afspraken om (de schijn van) belangenverstrengeling te
voorkomen. In verband met de privacy van de betreffende medewerkers
zijn er geen namen opgenomen.
In 2017 is melding gedaan van een belang van een NPO-medewerker
waarvan de partner opdrachten verricht voor omroepen. De NPOorganisatie is derhalve niet de opdrachtgever doch indirect is er mogelijk
wel sprake van een betrokkenheid aangezien de financiering van de
opdracht plaatsvindt vanuit budgetten die door de NPO-organisatie
worden toegekend. De NPO-medewerker is echter niet betrokken bij deze
besluitvorming. Het maken van nadere afspraken was derhalve niet nodig.
In 2017 is melding gedaan van een belang van een NPO-medewerker die
een familierelatie heeft met de eigenaar van een dienstverlenend bedrijf.
Dit bedrijf kan worden ingeschakeld door de NPO-organisatie en / of door
omroepen. Met de medewerker en diens leidinggevende is afgesproken
dat deze medewerker geen enkele bemoeienis mag hebben met de
opdrachtverlening of uitvoering van de verleende opdracht door dit
betreffende bedrijf.
In 2017 is melding gedaan van een financieel belang dat een NPOmedewerker mogelijk kon hebben of krijgen bij de uitkomst van
besprekingen die de medewerker namens de NPO met een externe
organisatie voerde. Met de medewerker is afgesproken dat diens
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betrokkenheid bij de bespreking zou worden beëindigd ten einde (de schijn
van) belangenverstrengeling te voorkomen.
Er zijn in 2017 binnen de NPO-organisatie geen meldingen geweest in het
kader van de klokkenluidersregeling.
CIPO legt verantwoording af via een afzonderlijk jaarverslag. Zie daarvoor
www.npointegriteit.nl. Meer informatie over het onderwerp governance is
terug te vinden op de website http://over.npo.nl/.
Het belang van extern toezicht
Extern toezicht, zoals uitgeoefend door het Commissariaat voor de Media
en de Rekenkamer, houdt ons scherp en biedt de mogelijkheid om vast te
stellen dat we onze activiteiten op rechtmatige wijze uitvoeren.
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Bedrijfsvoeringsverklaring
Op alle landelijke publieke omroepinstellingen is een omroepbrede
gedragscode van kracht, te weten de Gedragscode Goed Bestuur en
Integriteit Publieke Omroep 2012. Stichting Nederlandse Publieke Omroep
conformeert zich aan deze gedragscode. Een van de onderdelen van de
Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit 2012 is dat ieder jaar een
bedrijfsvoeringverklaring wordt afgegeven door de leiding van Stichting
Nederlandse Publieke Omroep.
Bedrijfsvoering is in deze verklaring als volgt gedefinieerd; De sturing en
beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de gestelde
(beleids)doelstellingen te kunnen realiseren. Ten behoeve van deze
verklaring zijn de volgende onderwerpen nader beschreven:
l

l

l
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l

Risicomanagement; de wijze van sturing en beheersing inzake de
onderstaande risico’s:
o strategische risico’s
o operationele risico’s
o financiële risico’s
o compliance risico’s (naleving wet- en regelgeving)
Administratieve organisatie en het systeem van informatievoorziening:
o managementinformatiestromen
o registratie van verplichtingen en contracten
Kwaliteitsborging: de wijze van sturing en beheersing inzake
kwaliteitsdoelstellingen (beleid)
Personeel; de wijze van sturing en beheersing inzake
personeelsdoelstellingen (beleid)

Integriteit:
o de wijze van sturing op en beheersing van integriteitsdoelstellingen
		 (beleid)
o uitleg van afwijkingen betreffende de Gedragscode Goed Bestuur en
		 Integriteit Publieke Omroep 2012; en informatie over misbruik en
		 oneigenlijk gebruik
l Scheiding van publieke en private geldstromen; sturing en beheersing
inzake de scheiding van hoofd- en neventaken
l

Van de bovenstaande onderwerpen is een beschrijving van de sturing en
beheersing op hoofdlijnen in het bestuursverslag opgenomen.
Op basis van de huidige inzichten en onderkende risico’s verklaart het
besturende orgaan van Stichting Nederlandse Publieke Omroep dat niet is
gebleken dat de bedrijfsvoering in 2017 niet heeft gefunctioneerd. Deze
bedrijfsvoeringverklaring heeft het besturende orgaan besproken met het
toezichthoudende orgaan.
Hilversum, 28 mei 2018
S.R. Rijxman
J. Kooij
M.H.P. van Dam
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Sociaal jaarverslag 2017 NPO-organisatie
Het Concessiebeleidsplan 2016-2020 en de daaruit voortvloeiende
strategische doelstellingen zijn het fundament van de HR-strategie van de
NPO-organisatie. Een diverse groep betrokken, professionele en nieuwsgierige medewerkers is cruciaal om onze ambities te realiseren. De eerder
ingezette transitie naar een professioneel mediabedrijf is in 2017 doorgezet
en verder geconcretiseerd in het personeelsbeleid.
Professionele en persoonlijke ontwikkeling
Om de ontwikkeling van onze medewerkers en de NPO-organisatie te
stimuleren, is er een nieuwe evaluatie- en beoordelingscyclus ontwikkeld.
De traditionele gespreksrondes worden vervangen door een cyclus die zich
kenmerkt door meer verantwoordelijkheid bij medewerkers neer te leggen
en een continue dialoog met 360˚-feedback. Er wordt meer gestuurd op
zowel het behalen van resultaten als op persoonlijke en professionele
ontwikkeling. In 2018 zal de nieuwe gesprekcyclus gefaseerd in de gehele
organisatie van start gaan.
Om de genoemde persoonlijke en professionele ontwikkeling te faciliteren,
is er een begin gemaakt met de inrichting van de NPO Academy. De
Academy is een platform waar opleiding en training, op zowel organisatie-,
team- als individueel niveau, een plek hebben. Ook het intensieve
management development-programma dat in 2017 door alle managers in
de organisatie is gevolgd, en in 2018 ook door nieuwe managers gevolgd
zal worden, is onderdeel van deze Academy. De NPO Academy wordt in
2018 verder uitgebreid en ontwikkeld en krijgt een prominente plek binnen
de organisatie.

Organisatieontwikkeling
De NPO-organisatie werkt aan een toekomstbestendige publieke omroep.
Zowel het medialandschap als het mediagebruik veranderen razendsnel.
Daarom hebben we in 2017 een onderzoek laten uitvoeren om te kijken of
onze organisatie zo is ingericht, dat we optimaal mee kunnen bewegen
met deze ontwikkelingen. De bevindingen uit dit onderzoek zullen in 2018
verder worden vertaald naar een organisatie-inrichting, die bijdraagt aan
de ambitie van de NPO om een mediaorganisatie te zijn die wendbaar,
herkenbaar en participerend is.
Benoemingen
Na het vertrek van dhr. H. Hagoort als voorzitter van de raad van bestuur in
2016 heeft 2017 in het teken gestaan van de werving en selectie van twee
nieuwe leden van de raad van bestuur. Dit heeft geleid tot de benoemingen
van dhr. J. Kooij per 1 juni 2017 en dhr. M.H.P. van Dam per 1 september 2017
als nieuwe leden van de raad van bestuur. Voor de raad van toezicht zijn
twee nieuwe leden aangetrokken die begin 2018 zijn benoemd. Na het
vertrek van de voorzitter van de raad van toezicht, dhr. B.J. Bruins, is de
procedure voor zijn opvolging in gang gezet.
Diversiteit
Diversiteit stond in 2017 hoog op de strategische agenda en blijft dat ook in
2018. De NPO-organisatie onderstreept het belang van diversiteit in zowel
de programmering als in zijn eigen personeelsbestand en wil dat dit zoveel
mogelijk een afspiegeling vormt van de Nederlandse maatschappij.
De NPO-organisatie is in 2017 een samenwerking aangegaan met Women
Inc, om samen met andere mediabedrijven een coalitie te vormen.
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Vanuit gezamenlijk draagvlak en gevoelde urgentie streeft deze coalitie
naar het doorbreken van stereotype beeldvorming en het bevorderen van
bias-bewustzijn onder mediamakers.
Als organisatie blijven wij focussen op gelijke kansen voor iedereen bij de
instroom en doorstroom van onze medewerkers. We hebben in dat kader
onder andere een bewustwordingstraining georganiseerd voor het
volledige management. Daarnaast blijft de organisatie bewust bezig met
inclusiviteit in het werving- en selectieproces.
Vitaliteit
Door de combinatie van technologische en maatschappelijke
ontwikkelingen, drukke levens en langer doorwerken wordt er zowel fysiek
als mentaal veel gevraagd van onze medewerkers. Hierdoor komt de
gezondheid en het welbevinden van medewerkers sneller onder druk te
staan. We vinden het belangrijk extra aandacht te besteden aan de vitaliteit
van onze medewerkers. Als mensen zich goed voelen geeft dat positieve
energie en functioneren zij beter. In 2017 zijn we gestart met een
vitaliteitsprogramma. Wij willen met dit vitaliteitsprogramma de bewustwording van het belang van gezondheid en vitaliteit vergroten. Zo maken
we onze medewerkers, teams en uiteindelijk onze hele organisatie sterker.
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Verslag raad van toezicht en commissies
Het jaar 2017 was een belangrijk omroeppolitiek jaar. Halverwege het jaar
sloot de NPO de Prestatieovereenkomst voor de lopende concessieperiode
met staatssecretaris Dekker af. Op 15 maart 2017 waren er Tweede
Kamerverkiezingen. Na een formatie van ruim zeven maanden beëdigde de
Koning op 26 oktober het nieuwe kabinet van VVD, D66, CDA en
ChristenUnie. Per die datum trad de heer mr. drs. B.J. Bruins toe tot dit
kabinet en beëindigde hij zijn lidmaatschap van de raad van toezicht van de
Stichting NPO.
Taak
De raad van toezicht ziet toe op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau, op de werkzaamheden van de raad van
bestuur en op de algemene gang van zaken in de NPO-organisatie.

De raad van toezicht stelt de jaarrekening vast en geeft zijn instemming
aan investeringen van statutair vastgelegde omvang, het vaststellen van
het Concessiebeleidsplan, de begroting, het jaarverslag en het aangaan van
de Prestatieovereenkomst. Voorts benoemt de raad van toezicht de leden
van de raad van bestuur en fungeert daarvoor als klankbord. Bij de
uitvoering van zijn taak neemt de raad van toezicht het gemeenschappelijke
belang van de landelijke publieke mediadienst in acht.
De raad van toezicht wordt conform de gewijzigde Mediawet 2008 op
voordracht van een onafhankelijke benoemingsadviescommissie, na een
marginale toetsing door de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, door de Kroon benoemd.
Samenstelling
De RvT bestaat op dit moment uit een waarnemend voorzitter en drie
leden. Alle leden zijn voor hun eerste termijn benoemd per 1 januari 2016.
De heer mr. drs. B.J. Bruins vervulde tot zijn beëdiging in het kabinet-Rutte
III op 26 oktober de functie van voorzitter. Hierna benoemde de raad van
toezicht uit haar midden mevrouw dr. M.E.M. Doorewaard tot vicevoorzitter en plaatsvervangend voorzitter. In 2017 is gestart met de
procedure voor de werving van een nieuwe voorzitter.
Op verzoek van de raad van toezicht heeft gedurende 2017 een
onafhankelijke benoemingsadviescommissie, bestaande uit de heer
mr. A. Wolfsen (voorzitter), de heer dr. T. Rodrigues en mevrouw
drs. Th. A. J. (Dorine) Burmanje, de werving van twee extra leden voor de
raad van toezicht op zich genomen. Deze uitbreiding van de raad van
toezicht hangt samen met de nieuwe Mediawet, die voorziet in een raad
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Begin april sprak de raad van toezicht met de benoemingsadviescommissie die de selectie van de nieuwe raad van toezichtleden verzorgt
en kwam het Jaarverslag 2016 en samenhang van de kanalen npo.nl,
NPO (Start) Plus en NLziet aan de orde.

l

Eind mei stelde de raad van toezicht het Jaarverslag en de Jaarrekening
2016 vast en werd de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal en de
NPO-brede budgetkaders besproken. Ook besprak de raad van toezicht
dat er in de nieuwe Mediawet is bepaald dat; De NPO moet zorgdragen
voor een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor de
verzorging en verspreiding van het media-aanbod. In deze vergadering
nam de raad van toezicht het voorgenomen besluit om de heer Van Dam
te benoemen tot lid van de raad van bestuur met de portefeuille mediaportfolio en distributie voor de eerste benoemingtermijn. Dit benoemingsbesluit is voor advies voorgelegd aan de paritaire commissie OR-NPO &
COR, waarna de benoeming per 1 september schriftelijk is afgerond.
Tevens nam de raad van toezicht afscheid van de heer F. van Westen, die
tijdelijk tot de benoeming van de heer Kooij lid was van de raad van bestuur.

l

In de juli vergadering besprak de raad van toezicht de eerste versie van de
concept NPO-brede begroting 2018 en de governance-code en beleidsregels van het Commissariaat voor de Media. De raad stemde tevens in,
met inachtneming van de positieve zienswijze van het CvO, met de Prestatieovereenkomst die de NPO met de staatssecretaris heeft afgesloten.

l

In augustus stemde de raad van toezicht in met de tekst van de NPObrede begroting 2018 en de onderlinge taakverdeling van de raad van
bestuur en werd onder andere de tweede kwartaalrapportage 2017 en
de nieuwe aanpassingen op de Mediawet, de zogenaamde Variawet,
besproken.

Functioneren
Het jaar 2017 stond in het teken van het benoemen van twee nieuwe leden
voor de raad van bestuur. De raad van toezicht benoemde per 1 juli de heer
J. Kooij als lid van de raad van bestuur met als portefeuille financiën en
bedrijfsvoering en per 1 september de heer M.H.P. van Dam tot lid van de
raad van bestuur met de portefeuille mediaportfolio en distributie.

Balans per 31 december 2017	

Activa	

l

In februari kwam de raad van toezicht een hele dag bijeen om de
strategie van de NPO en de markt waarbinnen de NPO opereert, te
bespreken. Tevens stond op de agenda een nadere kennismaking met de
NPO-organisatie; de toezichthoudende rol van de raad van toezicht;
governance en compliance en de kaderbrief. In deze vergadering neemt
de raad van toezicht het voorgenomen besluit om de heer J. Kooij te
benoemen tot lid van de raad van bestuur met de portefeuille financiën
en bedrijfsvoering voor de eerste benoemingtermijn met ingang van
1 juni 2017.
Dit benoemingsbesluit is voor advies voorgelegd aan de paritaire
commissie Ondernemingsraad-NPO en Centrale Ondernemingsraad,
waarna de benoeming schriftelijk is afgerond.
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In oktober besprak de raad van toezicht de opdracht aan De Boston
Consultancy Group (BCG) om de NPO te adviseren over de vraag hoe de
organisatie een meer wendbaar, herkenbaar en participerend vermogen
zou kunnen krijgen en nam de raad van toezicht kennis van de stand van
zaken met betrekking tot de toekomstvisie van de voorzitter van de raad
van bestuur. De raad van toezicht kon zich vinden in de tekst van een
nieuwe governance-code, waarna deze ter consultatie werd voorgelegd
aan de omroepen. Deze code treedt per 1 januari 2018 in werking.
In afwezigheid van de raad van bestuur besprak de raad het eigen
functioneren en de visie van de raad van toezicht op zijn rol.

In vrijwel alle vergaderingen was er aandacht voor actuele, vaak politieke
ontwikkelingen en de voortgang van langer lopende projecten.
De RvT-leden waren vrijwel alle vergaderingen aanwezig, alleen in de
julivergadering waren de leden Vrancken Peters en Den Boer verhinderd.
Omdat de heer Bruins eind oktober is teruggetreden als voorzitter van de
raad van toezicht, was hij uiteraard niet meer aanwezig bij de novembervergadering.

De novembervergadering stond onder voorzitterschap van mevrouw
Doorewaard. Conform de statuten kan de raad van toezicht uit zijn midden
een vicevoorzitter benoemen. Tijdens een telefonische vergadering op
30 oktober is mevrouw Doorewaard benoemd tot vicevoorzitter. Tot de
benoeming van een nieuwe voorzitter zal zij fungeren als waarnemend
voorzitter. In deze vergadering stelde de raad van toezicht het profiel voor
de voorzitter van de raad van toezicht vast en besprak het de samenstelling van de benoemingsadviescommissie. Tevens evalueerde de raad
van toezicht, gezamenlijk met de benoemingsadviescommissie, de
selectieprocedure voor twee nieuwe leden voor de raad van toezicht.
Voorafgaand aan de vergadering had de benoemings-adviescommissie
onder leiding van de heer Wolfsen twee kandidaten voorgedragen voor
benoeming door de Kroon. Tevens besprak de raad van toezicht het
eindrapport van BCG om te komen tot een toekomstbestendige
organisatieinrichting. Risicobeheersing kwam aan de orde bij het
bespreken van de status en ambitie van de NPO inzake cybercrime,
internetsecurity, en privacy en de kwartaalrapportage voor het derde
kwartaal 2017 en de Managementletter van de accountant. De raad
stemde in met de Begroting 2018 voor de NPO-organisatie.

Rondom de benoeming van de nieuwe RvB-leden zijn met vertegenwoordigers van de Centrale Ondernemingsraad en de Ondernemingsraad
gesprekken gevoerd door de voorzitter van de raad van toezicht.
Ook heeft er op bestuurlijk niveau een gesprek plaatsgevonden met het
Commissariaat voor de Media over de governance van de publieke omroep.

Voorafgaand aan het reguliere overleg met de raad van bestuur kwam de
raad van toezicht bijeen voor onderling overleg.

62

Balans per 31 december 2017	

62

Exploitatierekening 2017	

63

Kasstroomoverzicht 2017	

64

Toelichting behorende tot de
jaarrekening 2017	

65

Algemeen	

65

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de
resultaatbepaling	

66

Waarderingsgrondslagen balans	

67

Grondslagen voor de bepaling
van het exploitatiesaldo	

72

Toelichting op de balans	

76

Activa	

76

Passiva	

82

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

90

Toelichting op de exploitatierekening93
Baten	

93

Lasten	

98

Overige gegevens

108

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

l

In juni en december was een afvaardiging van de raad van toezicht aanwezig
in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad-NPO (een zogenoemd artikel 24-overleg).
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Commissies
De raad van toezicht kent een audit- en een remuneratiecommissie. De
auditcommissie bestaat uit mevrouw Doorewaard (voorzitter) en de heer
Vrancken Peeters. Mevrouw Doorewaard heeft per 30 oktober en zolang zij
waarnemend voorzitter is, haar voorzitterschap van de auditcommissie
overgedragen aan de heer Vrancken Peeters. De remuneratiecommissie bestaat
uit mevrouw Den Boer (voorzitter) en mevrouw Veldhoen.
De auditcommissie heeft onder andere de Jaarrekening 2016, het financieel deel
van de NPO-brede begroting 2018 en de begroting 2018 van de NPOorganisatie voorbereid voor de besluitvorming door de raad van toezicht. De
auditcommissie heeft gezamenlijk met de raad van bestuur gesprekken gevoerd
met de externe accountant over het accountantsverslag bij de Jaarrekening
2016 en de Managementletter volgend uit de interim controle en het werkplan
van de controle. De auditcommissie heeft in november ook zonder aanwezigheid
van de raad van toezicht gesproken met de accountant.
De auditcommissie besteedde tevens aandacht aan de liquiditeitspositie van de
NPO-organisatie, het risicomanagement, waaronder de interne audit, en de
optimalisatie van de kwartaalrapportages.
In mei 2017 is de remuneratiecommissie bijeen geweest. De heer Bruins was hier
als toehoorder bij aanwezig. In deze vergadering besprak de commissie de Wet
Deregulering Arbeidsrelaties en bereidde de commissie het functioneringsgesprek met de raad van bestuur voor.
In januari adviseerde de renumeratiecommissie de benoemingscommissie over
de differentiatie in de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en hield
de commissie een functioneringsgesprek met de voorzitter van de raad van
bestuur, mevrouw Rijxman. Van dit gesprek is een verslag opgesteld. In
november evalueerde de remuneratiecommissie het functioneren en de
onderlinge samenwerking in een functioneringsgesprek met de gehele raad van

bestuur. In december boog de remuneratiecommissie zich over de procedure en
de aanstelling van een onafhankelijke benoemingsadviescommissie voor de
werving van een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht in 2018.
In 2016 is uit de leden van de raad van toezicht een benoemingscommissie
samengesteld voor de werving van de nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden
van de raad van bestuur. Deze benoemingscommissie bestaat uit de heer Bruins,
de heer Vrancken Peeters en mevrouw Den Boer. Deze benoemingscommissie
is ook in 2017 een aantal keren bij elkaar geweest om het benoemingsproces te
bespreken en gesprekken met kandidaten te voeren.
Tot slot een woord van dank voor de raad van bestuur en de medewerkers van
de NPO-organisatie voor de betoonde inzet en de geleverde prestaties.
Hilversum, mei 2018
Mw. Dr. M.E.M. Doorewaard (waarnemend voorzitter)
Dhr. Mr. Drs. M. van Beek, MA
Dhr. Drs. E.T.A. de Boer
Mw. F.C.N.M den Boer
Mw. Mr. G.V.M. Veldhoen
Dhr. Drs. F.P.S.C. Vrancken Peeters
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Verslag College van Omroepen
Samenstelling
Het CvO bestaat uit de fusie-omroepen AVROTROS, BNNVARA en
KRO-NCRV, de stand alone-omroepen EO, MAX en VPRO, de
taakomroepen NOS en NTR, alsmede de aspirant-omroepen PowNed en
WNL. De aspirant-omroep Human wordt vertegenwoordigd door de VPRO.
De vertegenwoordigers van de omroepen kiezen een voorzitter uit hun
midden. In 2017 is het voorzitterschap vervuld door Gerard Timmer
(BNNVARA). De voorzitter en twee andere CvO-leden vormen het
presidium. Deze CvO-leden waren Arjan Lock (EO) en Jan de Jong (NOS).
Na diens afscheid van de NOS nam Geert Hofman (NOS) zijn plaats in.
Taak
Het College van Omroepen (CvO) adviseert de raad van toezicht (RvT) en
de raad van bestuur (RvB) desgevraagd of uit eigen beweging over het
beleid inzake het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst.
De RvB vraagt het CvO om een zienswijze, c.q. mening ex art 2.14-1Mw, als
deze in naam van de gezamenlijke publieke media-instellingen een
overeenkomst met derden wil sluiten en / of een besluit wil nemen inzake
net- en / of zenderprofielen, Concessiebeleidsplan, Prestatieovereenkomst,
de begroting en de wijze van aanwending van het budget. Als het CvO
negatief adviseert over een voorgenomen overeenkomst of besluit en de
RvB wenst zijn voornemen ongewijzigd te handhaven, zal deze die ter
instemming voorleggen aan de RvT NPO.

Het CvO is ook het overlegorgaan van omroepinstellingen in de publieke
omroep. Dikwijls gaat het om onderwerpen die in het bestuurdersoverleg
direct met de RvB NPO worden besproken en op onderdelen in het CvO
verder overleg behoeven. CvO en RvB NPO ontwikkelen ook gezamenlijke
standpunten.
2017
In 2017 heeft het CvO de volgende zienswijzen gegeven, brieven
geschreven en activiteiten ontwikkeld:
l

Zienswijze inzake de ontwikkeling van NPO Start Plus.

l

Zienswijze inzake Begroting 2018.

l

Zienswijze inzake Prestatieovereenkomst 2017-2020.

l

Advies op verzoek van RvB inzake een complex voorgenomen
plaatsingsbesluit op NPO Radio 2. Het CvO heeft een alternatief voorstel
ingebracht en tevens gewezen op tekortkomingen in de eerdere
procedure. De RvB heeft naar aanleiding van het advies van het CvO het
definitieve plaatsingsbesluit aangepast.

l

Zienswijze Bindende regeling Ster-reclame op internet.

l

Zienswijze aan RvT NPO over functieprofielen, in het bijzonder van de
voorzitter.

l

Overleg met CvdM inzake gevolgen voor omroepen die samenwerken
met derden na een dwangsom-uitspraak voor NPO inzake overtredingen
dienstbaarheidsverbod R2/3FM.
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l

Gezamenlijke brief RvB/CvO aan CvdM inzake advies ontwikkeling van
Beleidsregel inzake Dienstbaarheidsverbod.

l

Overleg over de Journalistieke ombudsman, naar aanleiding van een
motie in de Tweede Kamer. Het CvO heeft ingestemd met een code. De
taak van de journalistieke ombudsman raakt de inhoud van programmaaanbod. Om die reden rapporteert deze functionaris - hoewel werkzaam
in NPO-verband - aan het presidium van het CvO.

l

Overleg met RvB over een Data Manifest. Dit bevat een aantal afspraken
over de wijze waarop RvB en omroepen omgaan met (uitwisseling van)
databestanden, ook in relatie met privacywetgeving.

l

Verdeling van inkomsten van een op te richten rechtencoöperatie.
Daarbij is een evenwicht gezocht tussen inkomsten naar inbreng en naar
solidariteit. Benoeming van twee vertegenwoordigers namens CvO in
het bestuur van de coöperatie.

l

Overleg met de NPO en Ster en consultant EY over ontwikkeling van
reclame-omzet via lineaire kanalen en online-domein.

l

Briefwisseling en vooroverleg over een nieuwe governance-code
NPO-CIPO en Beleidsregel governance CvdM. Daarbij is het CvO
overigens van mening dat te weinig rekening is gehouden met een
advies om bureaucratisering te beperken en doublures in het toezicht te
vermijden.

l

Brieven aan en overleg met de NPO inzake aanpassing
coördinatiereglement, vernieuwing NPO-player, wederkerigheid
merkvoering, online-budget, CCC-code (alsmede de beleidslijnen
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Amusement en Publieke waarde), TV Jaarplan 2018, Net in Nederland,
aanpassing BBPO en de omvang van het budget voor online aanbod.
l

Overleg met OCW over strategische vraagstukken in het mediabeleid, in
het bijzonder de effecten van de ontwikkeling van online-aanbod op de
lineaire kanalen, ontwikkeling Ster-reclame, kennismaking nieuwe top
OCW (directeur, DG, minister), uitwerking omkering concessieprocedure
en erkenningverlening 2021-2026.
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Nevenfuncties
Nevenfuncties raad van bestuur
S.J. Rijxman, voorzitter
Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
l Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBo), lid Bestuur
(onbezoldigd), beëindigd per juni 2017
l Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, lid raad van toezicht
(onbezoldigd), heel 2017
l Stichting Etherreclame (Ster), lid Bestuur (bezoldigd, inkomsten komen
ten goede aan de NPO), heel 2017

J. Kooij

l

l

l

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
l Nationale Opera, lid raad van toezicht (onbezoldigd), heel 2017
l Nederlandse Loterij, lid raad van toezicht (bezoldigd), beëindigd per april
2017
l Nationaal Holocaust Museum, lid Raad van Ambassadeurs (onbezoldigd),
per oktober 2017
l One Young World The Hague, lid Raad van Advies, (onbezoldigd), per
november 2017
l Hilversum Marketing, lid Comité van aanbeveling, (onbezoldigd), per
november 2017
l Stichting Stimulering Muziekonderwijs, lid platform Ambassadeurs
(onbezoldigd), heel 2017

l

l

Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBo), lid Bestuur
(onbezoldigd)
Stichting Etherreclame (Ster), lid Bestuur (bezoldigd, inkomsten komen
ten goede aan de NPO)
Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
Stichting Gracy’s , lid Bestuur (onbezoldigd), heel 2017
Kooij Management Coaching & Finance BV, directeur (bezoldigd), heel
2017
Kooij Consultancy BV, directeur (bezoldigd), heel 2017

M.H.P. van Dam
Geen nevenfuncties
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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 (financiële) beleid en de samenwerking en coördinatie binnen
de Nederlandse Publieke Omroep. In aansluiting op gangbare codes, zoals
de Code Cultural Governance, worden alleen de relevante nevenfuncties
gepubliceerd.

l

l
l

Mr. Drs. B.J. Bruins, voorzitter (beëindigd per 26 oktober 2017)
l

l

l
l

Activa	

76

Passiva	

82

l
l
l
l

Hoofdfunctie:
UWV, voorzitter raad van bestuur
Nevenfuncties:
Stichting instituut Gak, lid Raad van Advies (qq) (onbezoldigd)
Ministerie Veiligheid en Justitie, plaatsvervangend voorzitter,
auditcommittee (afgezien van bezoldiging), beëindigd per juni 2017
Stichting Lezen en Schrijven, lid raad van toezicht (onbezoldigd),
UNICEF Den Haag, ambassadeur (onbezoldigd)
Movares, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd), per juli 2017
Gasterra BV, voorzitter Raad van Commissarissen (afgezien van
bezoldiging), per oktober 2017

l

l

l
l

90

Dr. M.E.M. Doorewaard, voorzitter a.i per 26 oktober 2017
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l

Hoofdfunctie:
Professioneel commissaris/toezichthouder bij diverse bedrijven profit en
non-profit

Nevenfuncties:
Grant Thornton, lid Raad van Commissarissen, vicevoorzitter (bezoldigd),
heel 2017
Staatsbosbeheer, lid raad van toezicht, voorzitter auditcommissie
financiën (bezoldigd), heel 2017
HypotheekVisie Centrale, lid raad van toezicht (bezoldigd), heel 2017
Kenniscentrum MVO Nederland, lid raad van toezicht
(vergadervergoeding), heel 2017
Bloomville, voorzitter Raad van Commissarissen, (bezoldigd), beëindigd
per september 2017
Woonbedrijf Ieder1, lid raad van toezicht, voorzitter auditcommissie
Financiën (bezoldigd), beëindigd per april 2017
Register Certified Boardmember, assessor certificering commissarissen
(bezoldigd), heel 2017
Docent Modern toezichthouden, vijf opleidingsorganisaties (bezoldigd),
heel 2017
NVZD, auditor accreditatie van bestuurders (bezoldigd), heel 2017
Stichting Christelijke Pers, lid Dagelijks Bestuur, penningmeester
(onbezoldigd), heel 2017

Drs F.C.N.M. den Boer

l

Toelichting op de exploitatierekening93
Baten	

l

l

Jaarrekening	

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

Nevenfuncties raad van toezicht

l

l

Hoofdfunctie:
Kunstacademie AKV|StJoost, directeur
Nevenfuncties:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, lid raad van toezicht
(vergadervergoeding), heel 2017
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Lid raad van toezicht (onbezoldigd),
heel 2017
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l
l

Mr. G.V.M. Veldhoen

l

Hoofdfunctie:
Rechter rechtbank Midden-Nederland

l

Nevenfuncties:
Rabobank Amsterdam, lid Ledenraad Amsterdam (bezoldigd), heel 2017

Drs. F.P.S.C. Vrancken Peeters
l
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Het Zuidelijke Toneel, Lid raad van toezicht (onbezoldigd), heel 2017
Raad voor Cultuur, adviseur (vergadervergoeding), heel 2017
Adviescollege Kunstonderwijs, Vereniging Hogescholen, adviseur
(onbezoldigd), heel 2017

Hoofdfunctie:
Springer Nature, Chief Commercial Officer
Nevenfuncties:
geen
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2017
(x 1.000 euro, na resultaatbestemming)

ACTIVA		
2017		2016
			
Vaste activa		
49.943
44.191
Materiële vaste activa
1
49.843
44.191
Financiële vaste activa
2
100 		
			
Vlottende activa		
91.309
92.635
Voorraden
3
3.793
Vorderingen
4
40.937
49.342
Liquide middelen
5
46.579		 43.293
			
TOTAAL ACTIVA		
141.252
136.826
PASSIVA		
2017		2016
			
Eigen vermogen
6
48.795		 51.392
		
Voorzieningen
7
3.449 		
3.516
			
Kortlopende schulden
8
89.007 		 81.918
			
TOTAAL PASSIVA		
141.252
136.826

Jaarverslag NPO 2017 

63

Deel I
Jaarverslag 2017	
Voorwoord raad van bestuur

4

Missie, organisatie en structuur
van de NPO	

5

Verslag raad van bestuur –
Belangrijkste ontwikkelingen
en resultaten	

8

Financieel verslag	

23

Governance en risicobeheersing	

29

Exploitatierekening 2017

Bedrijfsvoeringsverklaring	43
Sociaal jaarverslag	

45

Verslag raad van toezicht
en commissies	

48

Verslag College van Omroepen	

53

Nevenfuncties	

56

Organogram	

60

Deel II
Jaarrekening 2017
Jaarrekening	

62

Balans per 31 december 2017	

62

Exploitatierekening 2017	

63

Kasstroomoverzicht 2017	

64

Toelichting behorende tot de
jaarrekening 2017	

65

Algemeen	

65

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de
resultaatbepaling	

66

Waarderingsgrondslagen balans	

67

Grondslagen voor de bepaling
van het exploitatiesaldo	

72

Toelichting op de balans	

76

Activa	

76

Passiva	

82

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

90

Toelichting op de exploitatierekening93
Baten	

93

Lasten	

98

Overige gegevens

108

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

(x 1.000 euro)		
2017		
2016
			
Media-aanbod (OCW-budget)
9
809.740 		 836.861
Opbrengst nevenactiviteiten
10
454
500
Overige bedrijfsopbrengsten
11
45.316
42.722
Barteringbaten		
159
Som der bedrijfsopbrengsten		
855.510
880.242
			
Verstrekkingen zendgemachtigden
12
715.554
748.496
Frictiekosten zendgemachtigden
12
3.528
5.995
Lonen en salarissen
13
24.486
21.961
Sociale lasten
13
5.824
5.121
Afschrijvingen materiële vaste activa		
7.128
4.205
Directe productiekosten
14
69.241
67.125
Overige bedrijfslasten
15
32.366
32.109
Barteringlasten
16
2 		
149
Som der bedrijfslasten		
858.129
885.161
			
Bedrijfsresultaat		
-2.619
-4.919
			
Rentebaten
17
85
162
Rentelasten
17
-64
-0
Resultaat deelneming
17
- 		
Som der financiële baten en -lasten		
21
162
			
Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening -2.598
-4.757
Af te dragen reserves (AMR)		
- 		
Exploitatiesaldo na overdracht		
-2.598
-4.757
			
Fte gemiddeld 		
371
344
Fte ultimo 		
378
349
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Kasstroomoverzicht 2017
(x 1.000 euro)			
2017		
2016
					
1. Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat media-aanbod
-2.598		
-4.757
Aanpassen voor:		
		 - Afschrijving vaste activa
7.128
4.205
		
			
- 		
		 - Mutatie voorzieningen
-67
-557
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
4.463
-1.109
			
Mutatie voorraden		
-3.793
Mutatie in vorderingen
8.405
9.665
Mutatie in kortlopende schulden
7.090
23.674
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
16.166
32.230
			
2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa
-12.780
-15.112
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
-100
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
-12.880
-15.112
			
3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Vermogensaanpassing
Ontvangsten uit langlopende schulden
- 		
Aflossing uit langlopende schulden
- 		
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
			
Mutatie liquide middelen		
3.286
17.118
			
Liquide middelen einde boekjaar
46.579
43.293
Liquide middelen begin boekjaar
43.293
26.175
Mutatie liquide middelen		
3.286
17.118
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017
Algemeen
Activiteiten
Stichting Nederlandse Publieke Omroep (hierna: Stichting NPO) is het
samenwerkings- en coördinatieorgaan van de instellingen die zendtijd
hebben verkregen voor de landelijke publieke omroep. Daarnaast voert
Stichting NPO taken uit voortvloeiend uit artikel 2.2 en 2.3 van de Mediawet
2008. De raad van bestuur van Stichting NPO heeft als overkoepelend
bestuursorgaan van de landelijke publieke omroep de volgende kerntaken:
- Het vanuit de taakopdracht van de NPO uitzetten van het beleid en
verantwoording afleggen over de koers en aangewende budgetten.
- Het programmeren van de aanbodkanalen en het vormgeven van de
net- en zenderprofielen.
- Distributie van de aanbodkanalen.
De Stichting is gevestigd te Hilversum, Bart de Graaffweg 2, en is
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32043579.
Deelneming en Overige Financiële Vaste Activa
Stichting NPO is lid van de coöperatie NLziet Coöperatief U.A. De coöperatie
NLziet is opgericht op 13 november 2013. Naast de NPO zijn thans twee
andere deelnemers lid van de coöperatie. Stichting NPO is vertegenwoordigd
in het driehoofdige bestuur van deze coöperatie (33,3%).
Op 3 augustus 2017 is de volgende coöperatie opgericht: NPO
Rechtenmanagement en Exploitatie Coöperatief U.A., met als doel de

uitvoering van de exploitatie van rechten ten aanzien van media-aanbod
binnen de landelijke publieke omroep. In het bestuur is de NPO met 50%
stemrecht vertegenwoordigd. Voorgenomen besluiten worden voorgelegd
aan de algemene ledenvergadering, waarvan zowel Stichting NPO als de
omroepen en de aspirant-omroepen lid zijn.
Toegepaste standaarden
Op de jaarrekening zijn de bepalingen en inrichtingseisen van toepassing,
zoals deze zijn vastgelegd in BW2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving en de beleidsregels van de WNT. Nadere uitwerking wordt
gegeven in het Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke
media-instellingen en de NPO (hierna Handboek). Wanneer hetgeen in het
Handboek is vermeld afwijkt van eerder genoemde richtlijnen, dan prevaleert
alleen BW2 Titel 9 boven het Handboek. Op grond van het Handboek wordt
binnen het Eigen Vermogen onderscheid gemaakt tussen de Algemene
Reserve, Reserve Koersverschillen Beleggingen, (overgedragen) Reserve
voor media-aanbod en Overige Reserves.
Rechtmatigheid
Alle financiële transacties voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten en de
daarbij behorende financiële beheersingsmiddelen worden getoetst op
basis van richtlijnen, zoals opgenomen in de Mediawet, het Handboek en
de verdere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva en de resultaatbepaling
Algemene grondslagen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat
de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk
is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van
middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten en lasten, waaronder de baten media-aanbod verstrekt door het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, worden toegerekend
aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Hierbij wordt het Handboek
gevolgd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekomstige
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot
een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief
of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden
activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het
tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en / of
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van
de onderneming. Tenzij anders vermeld, is alle financiële informatie in
euro’s afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
Omrekening van vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Liquide middelen
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in
vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de
omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden
opgenomen in de exploitatierekening. Gezien de relatief beperkte omvang
van de bedragen in vreemde valuta wordt geen actief beleid uitgevoerd ten
aanzien van het gelopen koersrisico.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen
vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op
de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen
heeft.
In deze jaarrekening zijn schattingen hoofdzakelijk toegepast bij de
waardering van de materiële vaste activa, de waardering van de financiële
vaste activa en bij de bepaling van de omvang van voorzieningen. Ten
behoeve van deze posten zijn uitgebreide analyses opgesteld van de

Jaarverslag NPO 2017 

67

Deel I
Jaarverslag 2017	
Voorwoord raad van bestuur

4

Missie, organisatie en structuur
van de NPO	

5

Verslag raad van bestuur –
Belangrijkste ontwikkelingen
en resultaten	

8

Financieel verslag	

23

Governance en risicobeheersing	

29

Bedrijfsvoeringsverklaring	43
Sociaal jaarverslag	

45

Verslag raad van toezicht
en commissies	

48

Verslag College van Omroepen	

53

Nevenfuncties	

56

Organogram	

60

Deel II
Jaarrekening 2017
Jaarrekening	

62

Balans per 31 december 2017	

62

Exploitatierekening 2017	

63

Kasstroomoverzicht 2017	

64

Toelichting behorende tot de
jaarrekening 2017	

65

Algemeen	

65

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de
resultaatbepaling	

66

Waarderingsgrondslagen balans	

67

Grondslagen voor de bepaling
van het exploitatiesaldo	

72

Toelichting op de balans	

76

Activa	

76

Passiva	

82

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

90

Toelichting op de exploitatierekening93
Baten	

93

Lasten	

98

Overige gegevens

108

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

ontwikkelingen in de balanspositie alsmede de exploitatierekening,
inclusief aanwijzingen voor eventuele herwaarderingen en afstemming
met externe ter zake deskundigen (o.a. bedrijfstakpensioenfonds PNO
Media).
Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en
verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen
worden in de exploitatierekening opgenomen. De over het boekjaar
verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen
belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de
hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel
waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties
op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de
financiële verslaggeving afwijken van hun fiscale boekwaardes, is sprake
van tijdelijke verschillen. Voor belastbare tijdelijke verschillen en
verrekenbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente
belastingverplichtingen getroffen. Latente belastingvorderingen worden
per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer
waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal
worden gerealiseerd.

Waarderingsgrondslagen balans
Materiële vaste activa
Waardering van materiële vaste activa geschiedt op basis van verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Waardering van materiële vaste activa
geschiedt op basis van verkrijgingsprijs onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
Afschrijvingspercentages per jaar
Afschrijvingen vinden lineair plaats op basis van de economische levensduur. Conform het Handboek worden de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages als uitgangspunt gehanteerd:
Activum
Bedrijfsgebouwen incl. facilitaire gebouwen

2,5%

Verbouwingskosten die een fundamentele wijziging
in het gebruik van het pand tot gevolg hebben

2,5%

Verbouwingskosten die geen fundamentele wijziging
in het gebruik van het pand tot gevolg hebben

10%

Inventaris en inrichting

20%

Facilitaire apparatuur, inclusief hard- en software ten
behoeve van distributie en uitzenden

20%

Hardware en software (overig)
De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de
Stichting op balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling
van zijn activa, voorzieningen, schulden en overlopende passiva. Latente
belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen
contante waarde.

Afschrijvingspercentage

33,33%

Vervoermiddelen

25%

Technische installaties

6,67%

Zend- en energie-installaties

6,67%

Deze afschrijvingen vangen aan per de 1e van de maand volgend op
ingebruikname. Op grond en terreinen vindt geen afschrijving plaats.
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Waardering van materiële vaste activa geschiedt overeenkomstig BW2 titel
9 en de RJ op basis van verkrijgings- / vervaardigingsprijs of actuele waarde
onder aftrek van afschrijvingen. Ongerealiseerde waardemutaties dienen
plaats te vinden via de balanspost Herwaarderingsreserve Materiële Vaste
Activa en mogen niet via de exploitatierekening lopen. Een uitzondering
hierop geldt voor de situatie dat de herwaarderingsreserve onvoldoende
omvang heeft om een waardevermindering volledig op te vangen. In een
dergelijke situatie wordt de waardevermindering verwerkt via de
exploitatierekening, nadat eerst de herwaarderingsreserve is teruggebracht tot een nihil saldo. Duurzame waardeverminderingen worden
dus bij het ontbreken van een herwaarderingsreserve verwerkt via de
exploitatierekening.
Aanvullend kan sprake zijn van schattingswijzigingen door wijziging in de
economische levensduur, conform BW2T9 in combinatie met de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving (RJ 212).
Vanwege technologische veroudering is in 2017 geconcludeerd dat het on
demand deel van de huidige uitzendstraat over een kortere levensduur
dient te worden afgeschreven Als gevolg van deze schattingswijziging is er
in 2017 sprake van een aanvullende afschrijving van 566 duizend euro.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde.
Deelnemingen waarin de Stichting NPO de zeggenschap gezamenlijk met
andere deelnemers uitoefent (joint ventures), worden gewaardeerd
volgens dezelfde methode. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde
worden de waarderingsgrondslagen van de Stichting NPO gehanteerd.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil
gewaardeerd.
De leningen aan gerelateerde partijen worden opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode,
verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De overige financiële vaste activa worden opgenomen tegen nominale
waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het
risico van oninbaarheid.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er
aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de
hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief,
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende
eenheid waartoe het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende
eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de
boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder
waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende eenheid,
wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend
aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies
wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun
boekwaarden.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat
een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is
verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare
waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid)
geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde
schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies.

In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende
eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger
dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande
jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.
Voorraden
De voorraad aankopen is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs - of lagere
marktwaarde - vermeerderd met bijkomende inkoopkosten. Gereed voor
uitzending maar nog niet verspreid media-aanbod wordt op balansdatum
individueel beoordeeld. Media-aanbod wordt volledig afgewaardeerd als er
definitief is besloten het media-aanbod niet te verspreiden. Als twee jaar na
de eerste voorraadwaardering nog geen beslissing is genomen ten aanzien
van het verspreiden van media-aanbod, wordt het betreffende media-aanbod
volledig afgewaardeerd. In specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
Het gaat dan om gevallen waarin wel voldoende zekerheid bestaat over de
verspreiding van het media-aanbod, maar niet over het jaar waarin de
verspreiding zal plaatsvinden of de verspreiding later dan twee jaar na
aankoop of productie zal plaatsvinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aankoop
van (licenties voor) speelfilms en series die minimaal twee jaar na aankoop
ingaan. Bij uitzending worden de uitzendrechten volledig overgedragen aan
de omroep. Derhalve waardeert de NPO geen herhalingsrechten.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met eventuele
afboekingen in verband met bijzondere waardeverminderingen of
oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen
Hieronder zijn opgenomen de banktegoeden die vrij beschikbaar zijn of
binnen een periode van één jaar vrijkomen. De buitenlandse valuta zijn
gewaardeerd tegen de koers per balansdatum.
Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen worden verschillende categorieën onderscheiden, conform het Handboek. De reserve voor media-aanbod kan
incidenteel een negatief saldo vertonen. In het volgende boekjaar wordt
de negatieve reserve voor media-aanbod verrekend met het exploitatieresultaat. Indien dit exploitatieresultaat onvoldoende is voor volledige
verrekening wordt het resterende negatieve saldo van de reserve voor
media-aanbod afgeboekt van de algemene reserve.
Voorzieningen
Een voorziening wordt uitsluitend opgenomen indien Stichting NPO een in
rechte of feitelijk afdwingbare verplichting heeft die het gevolg is van een
gebeurtenis in het verleden, het waarschijnlijk is dat de afwikkeling van die
verplichting leidt tot een uitstroom van middelen en er een betrouwbare
schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting. De
voorzieningen inzake groot onderhoud en loopbaantraject zijn gewaardeerd
tegen nominale waarde. De andere voorzieningen zijn gewaardeerd tegen
contante waarde.

Pensioenverplichtingen
De NPO-organisatie is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds PNO
Media (PNO). Stichting NPO heeft in geval van een tekort geen verplichting
tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere
toekomstige premies. Voor zover de verschuldigde premies op
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting

opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of
van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Als gevolg van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2006 is
een compensatieregeling ingevoerd. Deze compensatieregeling is
opgenomen in artikel 44 uit het PNO pensioenreglement 1 dat van 1 januari
1997 tot 1 januari 2006 geldig was. In het cao-overleg 2005 / 2006 is
afgesproken dat het gemis aan pensioenaanspraken op basis van artikel 44
gedeeltelijk gecompenseerd wordt indien de medewerker vóór 65-jarige
leeftijd met pensioen gaat. Ten aanzien van deze regeling is door de
NPO-organisatie een verplichting (voorziening) opgenomen op de balans.
De voorziening is berekend door het pensioenfonds PNO Media, rekening
houdend met blijfkans, sterftetabellen en voor zover toe te rekenen aan
verstreken dienstjaren. De voorziening is contant gemaakt.
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De gehanteerde rekenrente (1%) is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand
jaar en valt binnen de rentepercentages gebruikelijk voor dergelijke
voorzieningen per 31 december 2017.

Voorziening jubilea
Dit betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De
hoogte van de voorziening bedraagt de contante waarde van de in de
toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op
gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Bij het tot stand komen van de
berekende waarde is rekening gehouden met een rekenrente die jaarlijks
door de NPO wordt vastgesteld. Deze rekenrente wordt gehanteerd voor
het contant maken van de waarde van voorziening. De gehanteerde
rekenrente (1%) sluit aan bij de rente gebruikt bij de Pensioenverplichting
artikel 44 en valt binnen de rentepercentages gebruikelijk voor dergelijke
voorzieningen per 31 december 2017.
Voorziening loopbaantraject
Deze voorziening wordt gevormd op grond van de cao voor het omroeppersoneel en wordt nominaal bepaald.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Onder kortlopende schulden en overlopende passiva zijn de bedragen
opgenomen die betrekking hebben op het verslagjaar, maar op balansdatum nog niet zijn betaald en bedragen die zijn ontvangen in of voor het
verslagjaar en aan opvolgende jaren moeten worden toegekend. De
kortlopende schulden worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële
waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname
worden de kortlopende schulden en overlopende passiva gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

Overlopende passiva media-aanbod
De bedragen die voor de verzorging van media-aanbod in het boekjaar zijn
ontvangen, maar (nog) niet volledig aan de publieke media-instellingen
(omroepen) zijn toegekend, worden verantwoord als overlopende passiva
budget voor media-aanbod.
Afgeleide financiële instrumenten
De financiële risico’s die de NPO onderkent, vloeien voort uit gewone
bedrijfsuitoefening, zoals valutarisico’s. De NPO houdt geen afgeleide
financiële instrumenten aan voor speculatieve doeleinden.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen
reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten
in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële
instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten direct
verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een
actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld
tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid
en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van beursgenoteerde
financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de biedprijs. De
reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt
bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een
disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor
de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitopslagen.
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Grondslagen voor de bepaling van het
exploitatiesaldo
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking
hebben.
Nevenactiviteiten
De exploitatie van de afzonderlijke nevenactiviteiten worden bepaald
conform het Handboek, waarbij voor de toerekening van directe
arbeidskosten per nevenactiviteit een inschatting is gemaakt van het
aantal arbeidsuren eigen medewerkers dat is besteed aan de nevenactiviteit. De directe overige productiekosten worden toegerekend op
basis van ontvangen facturen. Voor de toerekening van de indirecte
arbeidskosten wordt een opslag van 20% op de directe arbeidskosten
toegepast. Voor de toerekening van overige indirecte kosten vindt een
opslag plaats van 10% op de overige directe kosten.

Verstrekkingen zendgemachtigden
De NPO is verantwoordelijk voor het beheer van omroepmiddelen die zijn
toegewezen aan de landelijke publieke omroepen. In de praktijk betekent
dit dat de NPO de verstrekking van omroepmiddelen voor de landelijke
publieke omroepen verzorgt. De door het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW) beschikbaar gestelde gelden worden als baten
verantwoord in de exploitatierekening. De verstrekkingen aan de landelijke
publieke omroepen worden verantwoord als lasten onder de post
Verstrekkingen zendgemachtigden in de exploitatierekening.
Alle bedragen die voor de verzorging van media-aanbod in het lopend
boekjaar zijn ontvangen worden in de exploitatierekening verantwoord als
Verstrekkingen zendgemachtigden, ook wanneer deze nog niet volledig
aan de publieke media-instellingen (omroepen) zijn toegekend. De
ontvangen maar nog niet toegekende bedragen staan op de balans
verantwoord als verplichting (zie ook de toelichting bij de overlopende
passiva media-aanbod).
Personeelsbeloningen en pensioenen
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-enverliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie
wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de
balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde
beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een
overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de
vennootschap.
Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave en
bonussen worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in
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aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van
bonusbetalingen worden verantwoord indien de verplichting tot betaling
van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een
betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt.
Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in
aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten
laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden
opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode
waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of
gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte
of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.
De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af
te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken
met personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomst).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste
respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast
gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds PNO Media
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting
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opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of
van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor
bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het bedrijfstakpensioenfonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de
afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden
geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds,
de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of
impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt
gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te
wikkelen (zie ook de toelichting bij pensioenverplichtingen).
Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing. Bij de
verantwoording van de bezoldiging in de jaarrekening is uitgegaan van de
bepalingen, zoals opgenomen in het Besluit van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 april 2017, nr. 2017-177221,
houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
met ingang van 1 januari 2017 (Beleidsregels WNT 2017 bij inwerkingtreding
van de Evaluatiewet WNT).

Leasing
De Stichting NPO kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten.
Een leaseovereen¬komst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het
eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee
worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere
leaseovereenkomsten classificeren als operationele lease. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet
zozeer de juridische vorm.
Operationele lease
Als Stichting NPO optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het
leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease
worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Toelichting op de balans
Activa
1 Materiële vaste activa
(x 1.000 euro)

BedrijfsInventaris
Andere vaste
gebouwen en
en inrichting
bedrijfsterreinen		middelen

Vaste bedrijfsTotaal
Totaal
middelen in
2017
2016
uitvoering		

Aanschafwaarde

24.577

29.800

2.948

1.223

58.548

44.976

Cum. afschrijving
Boekwaarde 01-01-2017
Investeringen
Desinvesteringen
Ingebruikname
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Overige mutaties
Totaal mutaties 2017
Aanschafwaarde
Cum. afschrijving
Boekwaarde 31-12-2017

-1.601
22.976
4.149
-1.359
2.790
28.726
-2.960
25.766

-10.317
19.483
9.778
-335
-5.619
544
4.368
39.243
-15.392
23.851

-2.439
509
47
-929
-150
720
-312
2.066
-1.869
197

1.223
-1.194
-1.194
29
29

-14.357
44.191
13.974
-1.264
-1.194
-7.128
1.264
5.652
70.064
-20.221
49.843

-11.692
33.284
15.112
-1.540
-4.205
1.540

Vanwege de snelle technologische ontwikkelingen is in 2017 geconcludeerd
dat het on demand deel van de huidige uitzendstraat een kortere
levensduur heeft dan verwacht. Om te kunnen voldoen aan de sterk
toegenomen vraag naar uitgesteld kijken middels NPO Start en NPO Start
Plus moeten diverse onderdelen versneld worden afgeschreven en
vervangen. Deze versnelde afschrijving is conform RJ212 verwerkt als
schattingswijziging. Dit leidt tot een extra afschrijvingslast in 2017 van
566 duizend euro en in 2018 van 413 duizend euro.

10.907
58.548
-14.357
44.191

Bedrijfsgebouwen en terreinen
In 2017 heeft de oplevering van de verbouwing van de vernieuwde
radiostudio’s plaatsgevonden. In de loop van 2017 is deze verbouwing
opgeleverd en geactiveerd.
Inventaris en inrichting
De investeringen hebben betrekking op inrichtingskosten van het
Radiohuis en investeringen in ICT, waaronder servers en software.
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Door de hiervoor vermelde schattingswijziging liggen de afschrijvingskosten voor deze activa in 2017 566 duizend euro hoger.

Andere vaste bedrijfsmiddelen
De investeringen betreffen de aanschaf van tools voor het on demand
beschikbaar stellen van content.
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
Het bedrag opgenomen onder Ingebruikname in deze categorie heeft
voornamelijk betrekking op de in 2017 in gebruik genomen activa in
verband met de vernieuwing van de radiostudio’s . De investeringen
betreffen hoofdzakelijk de verbouwing van het bedrijfspand in verband met
dit project Deze investeringen zijn gedurende 2017 bijna geheel in gebruik
genomen.

In 2017 heeft de NPO een bedrag van 225.000 euro als lening aan NLziet
verstrekt. Per 31 december 2017 is deze uit voorzichtigheid afgewaardeerd
naar nihil. De leningen verstrekt in voorgaande jaren, in totaal 1,4 miljoen
euro, zijn in eerdere jaren afgewaardeerd tot nihil. In zijn besluit aanvraag
nieuw aanbodkanaal NPO Plus van 19 augustus 2016 merkt de
staatssecretaris op dat de NPO zich moet inspannen om een bijdrage te
blijven leveren aan NLziet en het belangrijk te vinden dat de NPO zich blijft
inspannen voor de samenwerking in NLziet. Partners bekijken hoe NLziet
verzekerd kan worden van continuïteit.
3 Voorraden
(x 1.000 euro)		2017
Voorraad Media-aanbod		
Totaal		

2016

3.793
3.793

-

2 Financiële vaste activa
(x 1.000 euro)		2017
Verstrekte leningen		
Totaal		

100
100

2016
-

Verstrekte leningen
In 2017 is een lening verstrekt aan de Coöperatie Rechtenmanagement &
Exploitatie welke in 2017 (door de NPO en de omroepen) is opgericht ten
behoeve van de uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht en van
nevenactiviteiten bestaande uit de exploitatie van rechten. Deze lening is
verstrekt voor de initiële financieringsbehoefte ten behoeve van het
opstarten van de faciliteiten en exploitatieactiviteiten. De rente bedraagt
3% per jaar en de lening wordt uiterlijk op 31 december 2022 afgelost.

Voorraad media-aanbod
Dit betreft nog niet verspreid media-aanbod, in de voorraden zijn geen
herhalingen opgenomen. Hiervoor zijn geen bijdragen van derden
ontvangen. Aangezien het media-aanbod opgenomen zal worden in het
uitzendschema, is er geen (bijzondere) afwaardering toegepast.
Deze programma’s zijn, namens de omroepen, door de NPO aangekocht en
betaald. Na uitzending vindt de toekenning plaats aan een omroep,
alsmede de afboeking van het media-aanbod uit de voorraad. Tot en met
2016 werden programma’s direct gefactureerd aan omroepen.
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4 Vorderingen
(x 1.000 euro)		2017
Vorderingen omroepen 		
Vorderingen Commissariaat voor de Media		
Debiteuren		
Overige vorderingen		
Overlopende activa		
Totaal		

19.775
32
9.829
7.620
3.680
40.937

2016
17.243
83
19.292
7.142
5.582
49.342

Vorderingen omroepen
De vorderingen op omroepen bestaan uit de volgende onderdelen:
(x 1.000 euro)		2017

2016

Voorfinanciering sportrechten 		
7.800
Vorderingen ORMA 		
2.516
Rekening courant omroepen		
9.084
Voorfinanciering frictiekosten		
376
Totaal		19.775

1.253
4.759
10.593
638
17.243

Voorfinanciering sportrechten
Dit betreft voorfinanciering aan de NOS ten behoeve van sportrechten. De
stijging van het saldo ultimo 2017 heeft betrekking de sportrechten in
2018, te weten WK Voetbal en Olympische Winterspelen.
Vorderingen ORMA
De Vorderingen ORMA (Overgedragen Reserve voor Media-aanbod) komen
voort uit de overdracht van reserve voor media-aanbod van de omroepen
aan de NPO-organisatie. De hoogte van de reserve voor media-aanbod in
de jaarrekening van de omroepen is door de NPO gemaximeerd en

vastgelegd in een Bindende Regeling Reserves voor Media-aanbod. De
reserves boven dit maximum worden als vordering overgedragen aan de
NPO-organisatie. Het maximum wordt berekend aan de hand van de
uitgaven per omroep. Omroepen kunnen in overleg met de NPO-organisatie
de overgedragen reserve voor media-aanbod inzetten voor de programmering.
In dit geval vindt een afboeking op de vorderingen ORMA plaats.
Het verloop van de vorderingen ORMA in 2017 kan als volgt worden
gespecificeerd:
(x 1.000 euro)			

2017

Stand per 01-01-2017			
Af: betalingen in 2017			
Af: inzet in 2017			
Bij: over te dragen o.b.v. exploitatie 			
Stand per 31-12-2017			

4.759
-353
-4.076
2.187
2.516
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De omroepen hebben in 2017 totaal 0,4 miljoen ORMA aan Stichting NPO
liquide overgedragen. Dit betreft verrekening van de overdracht op basis
van 2016 vanuit Vereniging Investeer in HUMAN.
Voorts is sprake van een inzet vanuit ORMA van 4,1 miljoen euro voor de
programmering. Dit betreft met name EO, Vereniging Investeer in HUMAN,
EO en WNL. In 2017 bedraagt de overdracht door de omroepen als gevolg
van de exploitatieresultaten 2,2 miljoen euro. Dit bedrag is met name
afkomstig van KRO-NCRV (1,5 miljoen euro), Vereniging Investeer in
HUMAN (0,4 miljoen euro) en VPRO (0,3 miljoen euro).

Het saldo zal de komende jaren afnemen, aangezien de meeste
frictiekosten reeds gerealiseerd en vergoed zijn.

Commissariaat voor de Media
Deze vordering heeft betrekking op een frictiekostenvergoeding voor de
NTR. De uitkering van het bedrag loopt via Stichting NPO. Na ontvangst zal
de vergoeding vanuit Stichting NPO worden betaald aan NTR.
Debiteuren
(x 1.000 euro)

2017

2016

3.364
6.619
-154
9.829

5.279
14.086
-73
19.292

Rekening courant omroepen
De te verrekenen programmabudgetten zijn opgenomen in de rekeningcourantverhoudingen met de omroepen. De programmabudgetten worden
maandelijks achteraf (na uitzending) op basis van de zgn. Geld-op-Schemasystematiek uitbetaald aan de omroepen. In de maand december worden
ook de programmabudgetten van december uitbetaald, op basis van
inschatting. Door veranderingen in het schema (programmering) en
financieringskeuzes van omroepen (bekostiging van de programmering)
kan de definitieve toekenning van het programmabudget van december
afwijken van de gemaakte inschatting. Het te verrekenen bedrag wordt per
einde boekjaar opgenomen in de rekening-courant met de omroepen.

Debiteuren omroepen		
Debiteuren overig		
Voorziening dubieuze debiteuren		
Totaal		

Voorfinanciering frictiekosten
De frictiekostenvergoeding aan de omroepen wordt aan de omroepen
toegekend na vaststelling van de definitieve vergoeding door het
Commissariaat voor de Media en op dat moment als zodanig verwerkt in
de exploitatierekening. Het saldo ultimo 2017 heeft betrekking op frictiekostenvergoedingen die reeds zijn uitbetaald aan de omroepen, maar die
nog niet definitief zijn vastgesteld door het Commissariaat voor de Media.

De post overige debiteuren heeft met name betrekking op uitstaande
facturen in verband met te ontvangen distributievergoedingen voor de
doorgifte van publieke zenders. Voorts is sprake van te ontvangen Sterbijdragen in de uitzend- en distributiekosten en te ontvangen opbrengsten
voor de levering van programmagegevens. Ten opzichte van 2016 is het
saldo aan overige debiteuren ultimo 2017 afgenomen door verbeterd
debiteurenbeheer en aanpassing van betaalafspraken.

De uitstaande vorderingen bij de omroepen van 3,4 miljoen euro houden
hoofdzakelijk verband met de aankoop van films en series en
doorberekende rechten. Namens de omroepen koopt de NPO-organisatie
voornamelijk buitenlandse films en series voor de omroepen centraal in.
Deze aankopen worden na bewerking gefactureerd aan de omroepen.
Door fluctuaties in het aankoopbeleid kan dit saldo jaarlijks stijgen of dalen.
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Voorziening dubieuze debiteuren
(x 1.000 euro)

2017

2016

Stand per 01-01		
Onttrekking		
Dotatie 		
Vrijval		
Stand per 31-12		

-73
-99
18
-154

-252
179
-73

De Voorziening dubieuze debiteuren is bepaald volgens de individueel
statische methode, uitgevoerd op de openstaande vorderingen op
balansdatum. In 2017 heeft een dotatie plaatsgevonden in verband met
een ingeschat risico op inbaarheid van de vorderingen van één debiteur. De
vrijval betreffen facturen die alsnog ontvangen zijn.

Overige vorderingen
De overige vorderingen bestaan uit vorderingen in verband met:
(x 1.000 euro)		2017

2016

Aankopen		
Te ontvangen distributievergoedingen		
Te ontvangen rechtenvergoeding		
Overige vorderingen		
Totaal		

3.866
1.823
971
482
7.142

1.192
5.220
709
500
7.621

Zoals aangegeven bij de toelichting op het debiteurensaldo, koopt de NPO
namens de omroepen buitenlandse films en series centraal in. Deze
producties zijn in de meeste gevallen reeds toegewezen aan specifieke
omroepen en zijn daarmee opgenomen in het debiteurensaldo ultimo 2017.
Een deel van de aankopen is echter nog niet gelabeld aan een specifieke

omroep en zijn daardoor opgenomen in de overige vorderingen. Zodra
bekend is welke omroep de productie gaat uitzenden wordt dit alsnog
gedaan. De hoogte van de nog te factureren aankopen wisselt jaarlijks en
heeft te maken met bulkaankopen.
De vorderingen in verband met distributievergoedingen betreffen de
opbrengsten van doorgifte van content die nog gefactureerd dienen te
worden. Per jaareinde 2017 moeten enkele grotere distributeurs nog
gefactureerd worden over het, waardoor het saldo hoger ligt ten opzichte
van 2016.De Te ontvangen rechtenvergoeding betreffen met name de nog
te ontvangen vergoedingen voor rechten van leaders en tunes over het jaar
2017.
De overige vorderingen hebben onder andere betrekking op nog te
ontvangen rente, doorberekeningen aan derden, vooruit ontvangen
bedragen en waarborgsommen. De mutatie wordt vooral veroorzaakt door
lagere vorderingen in verband met rentebaten.

Overlopende activa
(x 1.000 euro)		

2017

2016

Vooruitbetaalde pensioenpremie		
Overige overlopende activa		
Totaal		

3.680
3.680

3.762
1.820
5.582

De overlopende activa, bestaan voor een bedrag van 2,7 miljoen euro uit
voorschotten vanuit het NPO-fonds aan de omroepen (2016; nihil). Deze
voorschotten worden omgezet in een toekenning als de productie gereed
is. De overige 1,0 miljoen euro, betreffen de per balansdatum
vooruitbetaalde bedragen met betrekking op vooruitbetaalde bedragen in
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verband met lidmaatschappen, onderhoud software en licenties, de
uitwijkvoorziening en het zenderpark. Het saldo van deze de overlopende
activa is lager, omdat veel facturen met betrekking tot 2018, in
tegenstelling met vorig jaar, in de eerste week van 2018 zijn betaald.
5 Liquide middelen
(x 1.000 euro)		

2017

2016

Liquide middelen BOM		
Liquide middelen NPO-organisatie		
30-dagen deposito		
Totaal		

7.321
19.258
20.000
46.579

26.165
17.128
43.293

Het saldo aan liquide middelen is direct opeisbaar, het saldo van deposito is
in 30 dagen opeisbaar. Deze deposito is in 2017 afgesloten, het saldo
ultimo 2017 op deze deposito is toe te wijzen aan Beheer Omroep
Middelen (BOM), van waaruit toekenningen aan omroepen worden
verstrekt. De liquide middelen ultimo 2017 zijn gestegen ten opzichte van
voorgaand jaar als gevolg van een lager saldo aan overlopende activa. Dit
betreft enkele grote betalingen, met betrekking tot 2018, welke in de
eerste week van 2018 zijn betaald.
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Passiva
6 Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen ziet er als volgt uit:
(x 1.000 euro)		
Exploitatiereserve		
Bestemmingsreserve programmering / NPO-brede ontwikkelambities
Bestemmingsreserve organisatiewijzigingen
Overgedragen reserve media-aanbod
Totaal
Het totaal van de mutaties is gelijk aan het exploitatieresultaat 2017 ad
-2,6 miljoen euro.

Exploitatiereserve
De exploitatiereserve betreft de algemene reserve van de NPO-organisatie.
De toevoeging van 0,5 miljoen euro betreft het resultaat over 2017,
rekening houdend met de mutaties (ten gunste en laste) vanuit de
bestemmingsreserve programmering / NPO-brede ontwikkelambities in
2017.
Bestemmingsreserve programmering / NPO-brede ontwikkelambities
Vanuit deze bestemmingsreserve wordt de programmering verder
versterkt of NPO-brede ontwikkelambities gerealiseerd. Dit laatste houdt
in ambities die vanuit de NPO-organisatie worden geïnitieerd om de
publieke omroep als geheel te versterken. De NPO-organisatie stuurt op
een optimaal schema. In 2017 is hiertoe 1,6 miljoen euro ten laste van de
bestemmingsreserve gebracht.

2016

Ten gunste van

Ten laste van

2017

39.809
3.277
3.000
5.306
51.392

472
377
2.187
3.036

1.5584.0765.634-

40.281
2.096
3.000
3.417
48.795

Aanvullend heeft per saldo een onttrekking van 1,2 miljoen euro
plaatsgevonden uit de bestemmingsreserve programmering in verband
met de bindende regeling RMA. Middels deze regeling, uitgegeven door de
raad van bestuur van de NPO-organisatie, worden afspraken gemaakt over
de maximale hoogte van Reserves voor Media-aanbod (RMA) bij
omroepen. Vanaf 2016 is ook het Eigen Vermogen, exclusief Overgedragen
reserve media-aanbod, van de NPO gemaximeerd. Al het meerdere boven
45 miljoen euro wordt ten laste van de exploitatiereserve gebracht en
gedoteerd aan de (reeds bestaande) bestemmingsreserve programmering
NPO-brede ontwikkelambities.

Bestemmingsreserve organisatiewijzigingen
De bezuinigingen van Rutte-II en het Concessiebeleidsplan voor de
komende jaren leiden tot nieuwe strategische ambities. Dit brengt
(organisatie)veranderingen met zich mee. Daarom wordt een deel van het
vermogen bestemd voor de verwachte transitiekosten die zich in de
komende jaren zullen voordoen.
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Overgedragen reserve media-aanbod
De overgedragen reserve media-aanbod betreft de door de omroepen
overgedragen reserves. De raad van bestuur heeft een bindende regeling
afgegeven waarin is opgenomen dat de reserves voor media-aanbod
(RMA) die bij de omroepen boven een door de raad van bestuur vastgesteld
maximum uitkomen, aan de NPO-organisatie moet worden overgedragen.
De door de omroepen overgedragen reserve voor media-aanbod wordt als
reserve bij de NPO-organisatie aangehouden. Deze gelden blijven beschikbaar voor de verzorging van media-aanbod.
Conform artikel 2.176 eerste lid van de Mediawet 2008 dienen
gereserveerde gelden voor de verzorging van media-aanbod in het
volgende kalenderjaar te worden besteed aan de doelen waarvoor zij
oorspronkelijk bestemd zijn. De minister van OCW kan, op verzoek van de
NPO-organisatie, ontheffing verlenen van het eerste lid. De overgedragen
reserves media-aanbod bij de NPO-organisatie worden ingezet ten
behoeve van de programmering.
Van de tot en met 2016 overgedragen reserve media-aanbod is in 2017 een
bedrag van 4,1 miljoen euro verstrekt aan individuele omroepen voor
specifiek programma-aanbod. Op basis van de jaarrekeningen 2017 van de
omroepen een bovenmatige reserve van 2,2 miljoen euro vastgesteld die
overgedragen zal worden aan de NPO-organisatie.

Overdracht aan de AMR
Op 1 januari 2013 is een nieuwe bepaling in werking getreden over de
omvang van het totaal van de gereserveerde gelden voor de Nederlandse
Publieke Omroep als geheel. Op grond van artikel 2.174, tweede lid
Mediawet 2008 bepaalt dat het totaal van de gereserveerde gelden in een
kalenderjaar niet meer dan 10% bedraagt van de uitgaven van de NPO en

de landelijke publieke media-instellingen (met uitzondering van de uitgaven
aan verenigingsactiviteiten). De verschillende reserves van de NPO maken
eveneens onderdeel uit van de berekening en toepassing van de
zogenaamde 10%-reservenorm.
De NPO-organisatie heeft het totaalbedrag van de reserves en uitgaven
berekend aan de hand van de eigen jaarrekening en die van de omroepen.
Op basis van de totale uitgaven van de NPO (de NPO-organisatie en de
publieke omroepen gezamenlijk), met uitzondering van de uitgaven aan
verenigingsactiviteiten, kan de maximale norm worden berekend.
Voor 2017 bedragen de totale uitgaven van de NPO 943 miljoen euro,
waarmee de 10% norm 94,3 miljoen euro is. Het totaal van de door de
omroepen aangehouden reserves voor media-aanbod en het eigen
vermogen van de NPO bedraagt 86,5 miljoen euro. Rekening houdend met
de norm is vastgesteld dat het totaal van de gereserveerde gelden niet
boven de norm van 10% uit komt.
Het Commissariaat voor de Media stelt aan de hand van de jaarrekening
van de NPO eigenstandig vast of de 10%-norm is overschreden. In deze
jaarrekening wordt geanticipeerd op de uitkomst hiervan.
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7 Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
						
(x 1.000 euro)
2016 Onttrekking
Dotatie
Vrijval
2017

Waarvan > 1 jaar
2016
2017

Voorziening wachtgeldregeling
Pensioenregeling artikel 44
Voorziening groot onderhoud
Voorziening jubilea
Voorziening loopbaantraject
Voorziening pensioenreparatie
Totaal

725
631
568
320
430
2.674

20
725
1.154
605
335
677
3.516

-12
-47
-283
-44
-300
-686

Voorziening wachtgeldregeling
De voorziening wachtgeld is opgebouwd voor toekomstige verplichtingen
uit hoofde van de wachtgeldregeling. In 2017 is de gehele voorziening
vrijgevallen, deze vrijval had betrekking op de wachtgeldregeling van een
oud bestuurslid die overeengekomen is voor de inwerkingtreding van de
WNT en van start is gegaan tijdens de gedoogperiode.
Voorziening pensioenregeling artikel 44
De Voorziening pensioenregeling artikel 44 is het gevolg van een
overgangsbepaling van de per 1 januari 2006 in werking getreden
pensioenregeling. Voor de medewerkers, in dienst van de publieke omroep
vóór 1 januari 1997, is een indicatieve koopsom berekend als compensatie
voor de zogenaamde artikel 44-jaren. De voorziening is gebaseerd op een
berekening uitgevoerd door pensioenfonds PNO Media, waarbij de
contante waarde is bepaald van de indicatieve koopsommen bij het
bereiken van de 60-jarige leeftijd van de medewerkers (peildatum ultimo
2017). Bij het tot stand komen van de berekende waarde is rekening

621
6
627

-8
-

678
1.492
611
291
377
3.449

678
1.131
600
260
2.669

gehouden met een rekenrente van 1,0%, de sterftekans voor man en vrouw
en de zogenoemde blijfkans. De gemiddelde dekkingsgraad van het
bedrijfstakpensioenfonds PNO Media (PNO) bedraagt per 31 december
2017 102,0% (2016: 91,3%).

Voorziening groot onderhoud
De Voorziening groot onderhoud betreft een voorziening voor toekomstige
onderhoudswerkzaamheden conform het meerjarenonderhoudsplan van
de in eigendom zijnde materiële vaste activa.
In 2017 heeft een extern adviesbedrijf de onderhoudsplanning voor de
periode 2017-2026 geactualiseerd. Als gevolg van de verbouwingen in het
pand, ten behoeve van de realisatie van nieuwe radiostudio’s, zullen de
onderhoudskosten toenemen. Vanuit deze onderhoudsplanning is in 2017
0,6 miljoen euro gedoteerd aan de voorziening. Daarnaast zijn de
onderhoudsuitgaven in 2017 ter hoogte van 0,3 miljoen euro ten laste
gebracht van deze voorziening.
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In 2019 zal een forse uitgave vanuit de opgebouwde voorziening
plaatsvinden, van naar schatting 1,3 miljoen euro. Dit betreft een
grootscheeps onderhoudsoperatie aan het dak en de Peperbus. Dit is het
deel van het pand waarin onder andere NPO Radio3FM gevestigd is.
Tot en met 2026 staat groot onderhoud aan het exterieur gepland
(buitengevels, kozijnen, ramen, deuren), met naar verwachting in totaal
ruim 4 miljoen euro aan kosten.

Voorziening jubilea
De Voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige
verplichtingen bij 12,5-, 25- en 40-jarig dienstverband, rekening houdend
met de huidige formatie en de blijfkans. Naast de voorziening voor
toekomstige verplichtingen wordt het recht op twee dagen verlof bij een
25-, 40- en 50-jarig dienstverband voorzien conform de cao voor het
omroeppersoneel artikel 30.3.i.
Voorziening loopbaantraject
In de cao voor het omroeppersoneel artikel 35 is vastgelegd dat er een
voorziening ten behoeve van loopbaantrajecten wordt getroffen van 200
euro per jaar, per werknemer. Voor de bepaling van de hoogte van de
voorziening is rekening gehouden met het totaal aantal medewerkers, een
correctie voor reeds ingezette middelen in de afgelopen vijf jaar en het
verschil tussen deze onttrekkingen en de opgebouwde bedragen in de
voorziening. De voorziening wordt onder meer ingezet voor het
Management Development Programma, opgezet door de Talent Manager
van de NPO in samenwerking met een extern bureau. Het programma is
ontwikkeld voor elke leidinggevende binnen de NPO en bevat verschillende
modules verspreid over meerdere dagen: persoonlijk leiderschap,
gesprekstechnieken en beïnvloeden, storytelling en leiding geven aan

verandering. Aanvullend vinden themagerichte inspiratie- en
kenningsdelingssessies plaats, alsmede individuele coachingsgesprekken.

Voorziening pensioenreparatie
In de cao-afspraken van 2011 is bepaald dat medewerkers gecompenseerd
worden voor verlies aan pensioenopbouw bij einde dienstverband. Tot en
met 31 december 2014 werd jaarlijks een bedrag van 0,25 miljoen euro
aangewend voor maatregelen op het vlak van pensioenreparatie ten
behoeve van individuele werknemers waarvan het dienstverband eindigt
ten gevolge van reorganisaties die verband houden met de door de
overheid aan de omroepwerkgevers opgelegde bezuinigingen.
Pensioenreparatie is uitsluitend bedoeld voor individuele medewerkers die
zes maanden na ontslag nog geen andere passende werkzaamheden
hebben gevonden en mede daardoor zodanig onevenredig in hun
pensioenopbouw worden getroffen, dat dit mede in het licht van hun
persoonlijke situatie een schrijnende en onbillijke financiële situatie na
pensionering tot gevolg zal hebben. De voorziening pensioenreparatie is
gewaardeerd tegen de nominale waarde. Naar verwachting zal deze
voorziening in het komende jaar geheel worden afgewikkeld; de periode
waarin een beroep kon worden gedaan op deze regeling is inmiddels
gesloten. De afwikkeling betreft derhalve reeds bestaande aanspraken.
Van het totaal van de voorzieningen heeft een bedrag van circa 2,7 miljoen
euro (2016: 2,7 miljoen euro) een karakter langer dan één jaar.
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8 Kortlopende schulden
De samenstelling van de kortlopende schulden is als volgt:
(x 1.000 euro) 		

2017

2016

Overlopende passiva media-aanbod		
Overige schulden		
Schulden aan leveranciers		
Vooruitontvangen frictiekostenvergoeding		
Belastingen/ premies sociale verzekeringen		
Rekening courant omroepen		
Schulden inzake pensioenen		
Overlopende passiva		
Totaal		

62.857
9.473
12.529
1.139
2.350
499
3
158
89.008

42.153
23.267
11.559
886
2.972
1.014
57
10
81.918

Overlopende passiva media-aanbod
Het budget van de NPO (zijnde alle landelijke publieke omroepen, CoBO,
BVN, SOM en de NPO-organisatie) wordt door OCW beschikbaar gesteld
aan de NPO-organisatie. Conform het Handboek worden de bedragen die
door OCW in een boekjaar voor de verzorging van media-aanbod ter
beschikking zijn gesteld, maar niet aan de publieke media-instellingen zijn
toegekend, verantwoord als overlopende passiva voor media-aanbod. Het
betreft hier veelal televisieprogramma’s, waarvan de uitzending is
doorgeschoven naar 2018.
Programmeren blijft gedurende het jaar een continu proces. Daardoor
kunnen programma’s gepland of onverwacht naar een volgend jaar
doorschuiven en daarmee overlopende passiva voor media-aanbod
worden. Het saldo is in 2017 gestegen met 20,7 miljoen euro. Deze stijging
houdt verband met een reservering voor (sport)rechten in 2018, waaronder
de Olympische Winterspelen. Aanvullend is een bedrag vrijgemaakt voor de
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kwaliteitsimpuls ten behoeve van het NPO-fonds. Met dit bedrag wordt de
ontwikkeling van hoogwaardig drama gestimuleerd.

Overige schulden
De overige schulden bestaan onder andere uit nog te betalen licenties uit
hoofde van aankoop van films en series ten behoeve van de omroepen
(1,8 miljoen euro) en de reservering in verband met verlofdagen (1,2 miljoen
euro). Het resterende bedrag aan overige schulden bestaat onder meer uit
nog te betalen bedragen in verband met verplichtingen inzake nog te
betalen productiekosten (0,8 miljoen euro), voorziening voor de caoverhoging met terugwerkende kracht (0,4 miljoen euro) en overige kosten
(totaal 5,3 miljoen euro).
De daling ten opzichte van 2016 wordt met name veroorzaakt doordat het
nog te betalen bedrag in verband met de investering in een nieuwe
uitzendstraat en de bijdrage aan CoBO, dit betroffen eenmalige kosten
welke beide in 2017 zijn betaald.

Schulden aan leveranciers
De schulden aan leveranciers bestaan uit schulden uit hoofde van
aangegane inkoopverplichtingen. Het saldo ultimo 2017 ligt hoger ten
opzichte van voorgaand jaar als gevolg van een openstaande facturen
waarover de NPO nog in discussie is met de leveranciers. Totdat
overeenstemming is bereikt met de leveranciers worden deze facturen niet
betaald.
Vooruit ontvangen frictiekostenvergoeding
Ultimo 2017 is een bedrag van 1,1 miljoen euro frictiekostenvergoeding ten
behoeve van de omroepen vooruitontvangen van OCW. Na definitieve
toekenning van de frictiekostenvergoeding door OCW wordt ook definitief

aan omroepen toegekend. Dit bedrag wordt via het Beheer Omroep
Middelen verwerkt in de exploitatierekening. In 2017 is een bedrag van
3,5 miljoen euro definitief toegekend. Dit is onderdeel van het bedrag dat
in de exploitatierekening is opgenomen onder de OCW-frictiekostenvergoeding zendgemachtigden.

Belastingen / premies sociale verzekeringen
Onder deze post zijn de te betalen bedragen voor loonheffing en sociale
verzekeringen en de af te dragen bedragen in verband met btw
opgenomen.

Jaarverslag NPO 2017 

88

Deel I
Jaarverslag 2017	
Voorwoord raad van bestuur

4

Missie, organisatie en structuur
van de NPO	

5

Verslag raad van bestuur –
Belangrijkste ontwikkelingen
en resultaten	

8

Financieel verslag	

23

Governance en risicobeheersing	

29

Bedrijfsvoeringsverklaring	43
Sociaal jaarverslag	

45

Verslag raad van toezicht
en commissies	

48

Verslag College van Omroepen	

53

Nevenfuncties	

56

Organogram	

60

Deel II
Jaarrekening 2017
Jaarrekening	

62

Balans per 31 december 2017	

62

Exploitatierekening 2017	

63

Kasstroomoverzicht 2017	

64

Toelichting behorende tot de
jaarrekening 2017	

65

Algemeen	

65

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de
resultaatbepaling	

66

Waarderingsgrondslagen balans	

67

Grondslagen voor de bepaling
van het exploitatiesaldo	

72

Toelichting op de balans	

76

Activa	

76

Passiva	

82

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

90

Toelichting op de exploitatierekening93
Baten	

93

Lasten	

98

Overige gegevens

108

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

Rekening-courant omroepen
De te verrekenen programmabudgetten zijn opgenomen in de rekeningcourantverhoudingen met de omroepen. De programmabudgetten worden
maandelijks achteraf (na uitzending) op basis van de zgn. Geld-op-Schemasystematiek uitbetaald aan de omroepen. In de maand december worden
ook de programmabudgetten van december uitbetaald, op basis van
inschatting. Door veranderingen in het schema (programmering) kan de
definitieve toekenning van het programmabudget van december afwijken
van de gemaakte inschatting. Het te verrekenen bedrag wordt per einde
boekjaar opgenomen in de rekening-courant met de omroepen. De hoogte
van het bedrag is een momentopname.
Schulden inzake pensioenen
Onder deze post is schuld richting het pensioenfonds opgenomen.
Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaat uit een vooruit ontvangen bedrag met
betrekking tot een Europese bijdrage voor het Marconi-project.
Financiële instrumenten
De NPO maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van
uiteenlopende financiële instrumenten, zoals vorderingen, liquide middelen
en kortlopende schulden, die de NPO blootstelt aan kasstroom- en
liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen worden diverse beheersmaatregelen toegepast, waaronder periodieke liquiditeitsprognose en
actief crediteuren- en debiteurenbeheer.
Kredietrisico
De NPO loopt kredietrisico over de opgenomen vorderingen. Het maximale
kredietrisico dat de onderneming loopt bedraagt 25 miljoen euro,

bestaande uit deze vorderingen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij
verschillende tegenpartijen. De hoogste vordering bedraagt 4,5 miljoen
euro. Met deze tegenpartijen bestaat een lange relatie; zij hebben altijd
tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan.

Liquiditeitsrisico
De NPO bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende
liquiditeitsbegrotingen- en prognoses en ziet erop toe dat steeds
voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te
kunnen voldoen.
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(x 1.000 euro)			

< 1 jaar

1 - 5 jaar
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Totaal

Nevenfuncties	

56

Organogram	

60

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

22.300
24.914
3.806
1.161
9
52.190

71.298
50.532
7.964
2.605
369
132.768

77.503
1
77.504

171.101
75.446
11.770
3.766
379
262.461

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

De operationele lease contracten hebben betrekking op het leasen van
auto’s.
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De verplichtingen uit hoofde van Rechtencontracten hebben betrekking op
rechtenvergoedingen voor muziekrechten, beeldrechten en zogenaamde
fonogrammen.
De meerjarige verplichtingen voor overige inkoopcontracten hebben onder
meer betrekking op contracten voor schoonmaak, beveiliging, catering en
onderhoudscontracten. Tevens zijn bij dit onderdeel de contracten met AP
en Reuters volledig in opgenomen. Van deze contracten wordt inzake
Reuters 100% en inzake AP 73% doorberekend aan de omroepen.
De huurverplichting heeft betrekking op de meerjarige huur voor studio’s
en uitzendruimten in het AKN en NOS-gebouw.

Een omroep is contractpartij voor meerjarige programmatische
verplichtingen ten behoeve van diverse grote evenementen. Deze rechten
zijn daarom niet opgenomen in de jaarrekening van de NPO, maar in de niet
uit de balans blijkende verplichtingen van de omroep.
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Afgegeven mandaten voor de programmering
(x 1.000 euro)

< 1 jaar

1 - 4 jaar

> 4 jaar

Totaal

Meerjarige programmatische verplichtingen verstrekt aan omroep
Totaal

81.260
81.260

150.742
150.742

70.055
70.055

302.057
302.057

De omroep sluit grote contracten af voor meerjarige programmatische
verplichtingen en gaat hiervoor lange termijn verplichtingen aan. De NPO
geeft de omroep een mandaat om te kunnen onderhandelen tot een
maximum bedrag. In totaal is voor een bedrag van ruim 302 miljoen euro
mandaat gegeven voor het afsluiten van diverse contracten. De omroep
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).

onderworpen is aan Vpb, omdat hiermee niet wordt deelgenomen aan het
economisch verkeer. De NPO is van mening dat het merendeel van het
cluster nevenactiviteiten op zichzelf staand bezien mogelijkerwijs Vpbplichtig zou kunnen zijn.

Vennootschapsbelasting
Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht geworden. Deze wet heeft als doel overheidsondernemingen op dezelfde wijze in de heffing van vennootschapsbelasting te betrekken als private ondernemingen om zo een gelijk
speelveld te creëren. Dit houdt voor de NPO in dat zij per 1 januari 2016
Vpb-plichtig is voor zover zij één of meer onderneming(en) drijft. De NPO
heeft goede argumenten om zich op het standpunt te stellen dat zij niet
belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Hierover is zij in
discussie getreden met de Belastingdienst. Deze discussie is momenteel
nog gaande.
De NPO is van mening dat de (Overgedragen) reserves voor media-aanbod
en bestemmingsreserves fiscaal gezien kwalificeren als een verplichting
aan het programmaschema en dat het cluster publieke taak niet

Het bestuur van de NPO acht de implicatie van de sinds 1 januari 2016 van
kracht geworden Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen
zeer beperkt en derhalve is geen Vpb (acuut en latent) in de jaarrekeningen
2016 en 2017 opgenomen.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat mocht het uiteindelijke scenario
zijn dat de NPO wel vennootschapsbelastingplichtig is, de eventuele
implicaties voor de jaarrekening van de NPO afhankelijk zijn van welke
clusters van activiteiten wel of niet onderworpen zijn aan de
vennootschapsbelasting.

Jaarverslag NPO 2017 

92

Deel I
Jaarverslag 2017	
Voorwoord raad van bestuur

4

Missie, organisatie en structuur
van de NPO	

5

Verslag raad van bestuur –
Belangrijkste ontwikkelingen
en resultaten	

8

Financieel verslag	

23

Governance en risicobeheersing	

29

Bedrijfsvoeringsverklaring	43
Sociaal jaarverslag	

45

Verslag raad van toezicht
en commissies	

48

Verslag College van Omroepen	

53

Nevenfuncties	

56

Organogram	

60

Deel II
Jaarrekening 2017
Jaarrekening	

62

Balans per 31 december 2017	

62

Exploitatierekening 2017	

63

Kasstroomoverzicht 2017	

64

Toelichting behorende tot de
jaarrekening 2017	

65

Algemeen	

65

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de
resultaatbepaling	

66

Waarderingsgrondslagen balans	

67

Grondslagen voor de bepaling
van het exploitatiesaldo	

72

Toelichting op de balans	

76

Activa	

76

Passiva	

82

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

90

Toelichting op de exploitatierekening93
Baten	

93

Lasten	

98

Overige gegevens

108

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

Jaarverslag NPO 2017 

93

Deel I
Jaarverslag 2017	
Voorwoord raad van bestuur

4

Missie, organisatie en structuur
van de NPO	

5

Verslag raad van bestuur –
Belangrijkste ontwikkelingen
en resultaten	

8

Financieel verslag	

23

Governance en risicobeheersing	

29

Bedrijfsvoeringsverklaring	43
Sociaal jaarverslag	

45

Verslag raad van toezicht
en commissies	

48

Toelichting op de exploitatierekening
Baten

Verslag College van Omroepen	

53

Nevenfuncties	

56

Organogram	

60

(x 1.000 euro) 		

2017

2016

62

OCW-programmabudget zendgemachtigden (omroepen) 664.389
OCW-budget CoBO, BVN, SOM		
25.452
Subtotaal OCW-programmabudget 		
689.841

677.817
25.309
703.126
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90

OCW-budget NPO-organisatie 		
Subtotaal OCW-budget NPO		

111.987 127.740
801.828 830.866

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

7.912
5.995
809.740 836.861

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

In 2017 bedroeg het beschikbaar gestelde OCW-programmabudget
689,8 miljoen euro. Ten opzichte van 2016 is het verloop van het
programmabudget als volgt:
(x 1.000 euro)

		

OCW-programmabudget 2016			
703.126
Structurele efficiencykorting			
-2.575
Incidentele herverdeling			
-14.000
Budgetverschuiving budget en kosten gezamenlijkheid			
-300
Index			3.590
OCW-programmabudget 2017				
689.841
In onderstaande tabel wordt het OCW-programmabudget per platform
weergegeven:
(x 1.000 euro) 		

Toelichting op de exploitatierekening93
Baten	

9 Media-aanbod

per programma. De omroepen leggen via eigen jaarrekeningen
verantwoording af over de besteding van het programmabudget. Het
budget voor de financiering van sportrechten wordt opgespaard en
toegekend in de even jaren waarin de sportevenementen plaatsvinden.
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OCW-programmabudget
Het OCW-programmabudget wordt door OCW beschikbaar gesteld aan de
NPO. De NPO-organisatie verdeelt het ontvangen programmabudget
zendgemachtigden over de omroepen, CoBO, BVN en SOM. Dit gebeurt
hoofdzakelijk door middel van intekening op programma’s via de zgn.
Geld-op-Schema(GoS)-systematiek, waarbij budgetten worden toegekend

2017

2016

Televisie		 480.434
Radio		
83.633
Organisatiekosten		 100.322
CoBO, BVN, SOM		
25.452
Totaal OCW-programmabudget			 689.841

489.176
86.291
102.350
25.309
703.126
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De baten bestemd voor themakanalen en internet zijn opgenomen bij de
platformen televisie en radio. Ten opzichte van 2016 is het programmabudget met 2,7 miljoen euro toegenomen als gevolg van een toegepaste
indexatie en met 16,0 miljoen euro afgenomen vanwege een extra
toezegging in 2016 met betrekking tot evenementenprogrammering.

OCW-budget NPO-organisatie
Het OCW-budget van de NPO-organisatie wordt op basis van de Mediawet
door OCW apart vastgesteld. Het budget van de NPO-organisatie is
bestemd voor de uitvoering van de kerntaken van de NPO-organisatie
(beleid en verantwoording, programmering en coördinatie en distributie)
en voor de taken die de NPO-organisatie uitvoert ten behoeve van de
NPO-brede gezamenlijkheid (o.m. ondertitelen van programma’s,
verstrekken van programmagegevens, uitvoeren van mediabereionderzoek
en marketing van kanalen en zenders).
In 2017 bedraagt het beschikbaar gestelde OCW-budget voor de NPOorganisatie 112,0 miljoen euro. Ten opzichte van 2016 is het verloop van het
OCW-budget van de NPO-organisatie 2017 als volgt:
OCW-budget NPO-organisatie 2016 (x 1.000 euro)		

127.740

Budgetkorting ZBO (Rutte-I en Rutte-II)			
-633
Index			579
Verschuiving budget en kosten gezamenlijkheid		
300
Evenementenprogrammering			-16.000
OCW-budget NPO-organisatie 2017			
111.986
De budgetkorting ZBO is het gevolg van de door het kabinet opgelegde
bezuinigingen. In deze budgetkorting is een correctie op de index uit
voorgaande jaren verwerkt. Tevens heeft een verschuiving plaatsgevonden

van programmabudget naar gezamenlijkheidskosten. Deze heeft per saldo
geen effect op het totale OCW-budget voor 2017. Voorts was in 2016
sprake van een incidentele toekenning aan omroepen als gevolg van het
opheffen van de zogenoemde 2.42 omroepen. Omdat deze omroepen per
1 januari 2016 zijn opgeheven, is het budget in 2016 incidenteel herverdeeld
over de omroepverenigingen en de NTR. In 2017 vervalt dit incidentele budget.

OCW-vergoeding frictiekosten
Vanwege de opgelegde bezuinigingen hebben de NPO en de omroepen te
maken gehad met forse reorganisaties. Dit ging gepaard met frictiekosten.
Daartoe hebben de betrokken partijen een frictiekostenvoorziening
opgespaard in de AMR. In 2017 is het restant van het opgespaarde bedrag
aan frictiekostenvoorziening door OCW toegekend.
10 Opbrengst nevenactiviteiten
De opbrengst nevenactiviteiten bedraagt in 2017 0,45 miljoen euro. In 2016
lag de opbrengst op 0,5 miljoen euro. De daling houdt met name verband
met de lagere opbrengst uit het verhuren van ruimten aan derden en een
lagere opbrengst voor het gebruik van Polygoon-archiefbeelden.
Conform het Handboek is per nevenactiviteit een resultaat bepaald. Deze
indeling is conform de beleidsregel nevenactiviteiten welke in 2016 is
uitgegeven door het CvdM. Voor de toerekening van directe arbeidskosten is
per nevenactiviteit een inschatting gemaakt van het aantal arbeidsuren
eigen medewerkers, dat is besteed aan de nevenactiviteit. De directe
overige productiekosten worden toegerekend op basis van ontvangen
facturen. Voor de toerekening van de indirecte arbeidskosten wordt een
opslag van 20% op de directe arbeidskosten toegepast. Voor de toerekening
van overige indirecte kosten wordt een opslag van 10% op de overige directe
kosten toegepast. Deze opslagmethodiek is gelijk aan de voorgaande jaren.
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Deel II
Jaarrekening 2017

Voor een aantal nevenactiviteiten geldt dat de NPO hier geen kosten
hiervoor maakt, omdat de exploitatie is uitbesteed aan derden en de
opbrengsten worden afgerekend met deze partij onder aftrek van een
provisie. Aan deze nevenactiviteiten worden derhalve geen kosten
toegerekend. Dit wordt bij de betreffende nevenactiviteiten in de toelichting
aangegeven.
Het nettoresultaat uit nevenactiviteiten bedraagt in totaal per cluster:
(x 1.000 euro)
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De exploitatie van onverkort media-aanbod of publieke formats buiten de
publieke media-opdracht
Cluster 2:
Het verhuren van personeel of middelen, waaronder mede te verstaan het produceren
van AV-materiaal voor derden
Cluster 4:
Het verkopen van producten of diensten van derden
Cluster 7:
Het op de markt (laten) brengen van overige producten of diensten; overig
Totaal netto resultaat nevenactiviteiten

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

1

6

22
18
131
172

38
31
84
160

Cluster 1:
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Het gedetailleerde exploitatieresultaat per cluster zier er als volgt uit:
Nevenactiviteiten per cluster - Model VI
(x 1.000 euro)
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Baten
Programmagebonden eigen bijdragen
Opbrengst programmabladen
Opbrengst overige nevenactiviteiten
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

NPO
Cluster 1

Cluster 2

1
1

23
23

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
Directe productiekosten
Overige bedrijfslasten

Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6
-

18
18

-

-

-

-

1

Cluster 7

Overig

Totaal
nevenact

412
412

-

454
454

-

234

Toerekening surplus BPPO
Toerekening indirecte kosten
Som der bedrijfslasten

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

BEDRIJFSRESULTAAT

1

22

-

18

-

235
-

-

47
281

-

47
282

-

131

-

172

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren
Waardeverandering van beleggingen resp. effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen

1

22

-

18

-

-

131

-

172

Cluster 1 - exploitatie van onverkort media-aanbod of publieke formats buiten de publieke
media-opdracht
Cluster 2 - verhuren van personeel of middelen, waaronder mede te verstaan het produceren
van AV-materiaal voor derden
Cluster 3 - het op de markt (laten) brengen van bladen

Cluster 4 - verkopen van producten of diensten van derden
Cluster 5 - het houden van een webshop
Cluster 6 - oprichten van, of een >20% deelnemen in, een entiteit
Cluster 7 - op de markt (laten) brengen van overige producten of diensten; overig
Overig - Experimentele nevenactiviteiten die niet in één van de voorgaande clusters zijn opgenomen
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Toelichting nevenactiviteiten
Exploitatie van onverkort media-aanbod middels licentieverlening (cluster 1)
In opdracht van de NPO worden cd’s uitgegeven voor onder andere de
NPO 2 Top 2000 en NPO 3FM Lowlands. Er worden aan de NPO royalty’s per
verkochte cd vergoed. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
verkoopt NPO 2 Top 2000-merchandise en vergoedt de royalty’s aan de
NPO. Omdat door de NPO zelf geen additionele kosten ten behoeve van
deze nevenactiviteit worden gemaakt, worden er aan deze nevenactiviteit
geen kosten toegerekend.
Verhuren frequentieruimte voor datacasting (cluster 2)
De NPO verhuurt overcapaciteit in datalijnen. Omdat het overcapaciteit
betreft waar geen aanvullende werkzaamheden voor dienen te worden
verricht, worden door de NPO zelf geen additionele kosten ten behoeve van
deze activiteit gemaakt. Als gevolg daarvan vindt er geen kostentoerekening
plaats.
ICT-dienstverlening voor derden (cluster 2)
De NPO verzorgt de hosting en beheer van de websites, het streamen van
programma’s en het beheer van het datanetwerk voor de gehele publieke
omroep. Daarnaast maakt ook een aantal niet-publieke media-instellingen
gebruik van deze diensten c.q. faciliteiten. De directe kosten van deze
ICT-dienstverlening voor derden bestaan uit arbeidskosten eigen
medewerkers en directe kosten op verzoek van de klant.
Verkopen van programma’s van derden in het buitenland (cluster 2)
Het beschikbaar stellen van media-aanbod van de landelijke publieke
mediadienst aan het buitenland vormt een wettelijke taak van de NPOorganisatie, maar wordt wel als nevenactiviteit geregistreerd. De NPO wendt
haar expertise en netwerk aan voor de verkoop van media-aanbod aan

buitenlandse derden. De directe kosten van deze nevenactiviteit bestaan uit
arbeidskosten eigen medewerkers.

Verkopen vastleggingen programmaonderdelen (cluster 4)
Sinds 2003 worden de Polygoon-archiefbeelden via het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) verkocht. Het NIBG draagt de
licentievergoedingen af onder aftrek van een vergoeding voor de kosten.
Omdat de NPO een netto-vergoeding ontvangt en zelf geen additionele
kosten ten behoeve van deze nevenactiviteit maakt, worden er aan deze
nevenactiviteit geen kosten toegerekend.
Overig (cluster 7)
De NPO verzorgt de productie en levering van de (geredigeerde)
binnenlandse programmagegevens aan de omroepen ten behoeve van de
programmabladen. Tevens worden deze gegevens verstrekt aan derden
waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. De directe kosten bestaan uit
arbeidskosten eigen medewerkers en applicatie- en onderhoudskosten van
het systeem dat wordt gebruikt bij het redigeren van de programmagegevens. Daarnaast levert de NPO programmagegevens van de zenders
aan Cedar B.V. Cedar B.V. is een facilitair dienstencentrum voor auteursrechtorganisaties en gebruikt deze gegevens ten behoeve van repartitieverdeling onder rechthebbenden. De directe kosten bestaan enkel uit
arbeidskosten eigen medewerkers.
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Lasten

11 Overige bedrijfsopbrengsten
(x 1.000 euro) 		

2017

2016

Vergoeding doorgifte publieke zenders		
37.569
Rechten		 1.870
Overige bedrijfsopbrengsten 		
5.878
Totaal overige bedrijfsopbrengsten		
45.316

34.701
2.265
5.756
42.722

De post vergoeding doorgifte publieke zenders bestaat uit ontvangen
vergoedingen van distributeurs voor de doorgifte van content. De hoogte
van deze vergoedingen is het positieve resultaat van eerdere en recente
onderhandelingen.
De opbrengst inzake rechten bestaat uit thuiskopiegelden, rechten leaders
en tunes en overige rechten. De opbrengst is lager dan vorig jaar dit in
verband met lagere omzet vanuit Thuiskopie, Videma en rechten leaders /
tunes.
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit dienstverlening
aan (regionale en landelijke) publieke omroepen, waaronder
administratieve- en automatiseringsdiensten en softwarematig inpakken
van promo’s. Tevens zijn hierin de abonnee-opbrengsten vanuit NPO Start
lus opgenomen. Dit betreft een abonnementsdienst, waarbij tegen een
maandelijkse bijdrage exclusieve content bereikt kan worden.

12 Verstrekkingen aan landelijke publieke omroepen inclusief
frictiekostenvergoeding
De NPO-organisatie draagt zorg voor toekenning en uitbetaling van de
ontvangen OCW-gelden aan de omroepen. Het hele OCW-budget van de
landelijke publieke omroep loopt daarmee door de exploitatierekening van
de NPO-organisatie heen. De werkelijk toegekende omroepgelden
(programmabudget en inzet middelen NPO-organisatie ten behoeve van
de programmering) wordt in de exploitatierekening van de NPO als last
verantwoord onder de noemer Verstrekkingen zendgemachtigden.
De verstrekkingen 2016 zijn als volgt opgebouwd:
(x 1.000 euro) 		

2017

2016

Televisie		 492.206 520.176
Radio		 63.647
63.951
Overig media-aanbod * 		
32.443
37.067
Organisatiekosten		
101.144 102.350
CoBO, BVN en SOM		
28.302
28.012
Overdracht reserve media-aanbod		
-2.187
-3.061
Totaal verstrekkingen zendgemachtigden		
715.554 748.496
* betreft themakanalen en internet

Met name het bedrag aan verstrekkingen binnen Televisie is gedaald ten
opzichte van 2016. Dit wordt met name veroorzaakt door uitgezonden
evenementen in 2016.

Overdracht reserve media-aanbod
Er is een bindende regeling afgegeven door de NPO waarin een norm is
opgenomen voor de door omroepen aan te houden reserves voor mediaaanbod (RMA). Het meerdere moet worden overgedragen aan de NPO.
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Door het indienen van programmavoorstellen kunnen omroepen
aanspraak maken op de overgedragen RMA. De omroepen hebben een
voorkeursrecht voor de inzet van hun eigen eerder overgedragen RMA. In
2017 is uit deze eerder overgedragen reserves een bedrag van 4,1 miljoen
euro toegekend aan individuele omroepen voor specifiek programmaaanbod, zoals in onderstaande tabel is aangegeven.
Op basis van de jaarrekeningen 2017 van de omroepen is een bedrag van
2,2 miljoen euro vastgesteld als bovenmatige reserve en overgedragen aan
de NPO. De overgedragen reserve voor media-aanbod wordt in mindering
gebracht op de verstrekkingen landelijke publieke omroepen.
In onderstaand overzicht is de verdeling weergegeven van de
verstrekkingen aan de landelijke publieke omroepen. Het bedrag dat niet is
toegekend vormt overlopend passiva voor de toekomstige programmering,
waar reeds verplichtingen voor zijn aangegaan.
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Publieke media instelling

Budget
Inzet
Inzet
Overdracht
Totaal
OCW
Reserve voor
NPO-middelen
reserves
verstrekkingen
(x 1.000 euro)		
Media-aanbod			
AVROTROS
BNN-VARA
EO
Vereniging Investeer in Human
KRO-NCRV
MAX
NOS
NTR
POWNED
VPRO
WNL
Joodse Omroep
SZM
VKZ
CoBO
BVN
SOM
Subtotaal
Niet toegekend Televisie
Niet toegekend Radio
Niet toegekend Overig Media-aanbod
Niet toegekend Overig
Totaal

105.705
97.057
32.329
3.867
90.048
31.115
162.016
71.598
3.350
38.671
7.423
8.106
1.501
15.844
668.631
3.452
-380
-680
671.023

1.324
1.330
577
283
562
4.076
4.076

1.327 		
1.549 		
3.771 		
2.606
-385
3.974
-1.479
155 		
1.603 		
5.105 		
0 		
1.210
-344
180 		
-41
62
1
1.011
1.839
24.331
-2.187
16.897
561
58
795
42.642
-2.187

107.032
98.605
37.424
7.418
93.120
31.270
163.619
76.703
3.351
39.820
8.166
-41
62
1
9.117
3.340
15.844
694.851
20.349
181
-622
795
715.554
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Frictiekosten zendgemachtigden
In aanvulling op de reguliere verstrekkingen aan omroepen is een bedrag
van 3,5 miljoen euro opgenomen. Deze vergoedingen zijn een bijdrage ten
aanzien in de frictiekosten die gemoeid zijn met de reorganisaties als
gevolg van de opgelegde bezuinigingen. Dit betreft toegekende frictiekostenvergoedingen aan omroepen op grond van de frictiekostenregeling
en de daarbij behorende voorschriften, alsmede toekenning van het
restant bedrag beschikbaar vanuit het eerder opgespaarde bedrag voor
frictiekostenvergoedingen.
11. Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenen
(x 1.000 euro) 		

2017

2016

Lonen en salarissen		
Sociale Lasten		
Pensioenlasten		
Totaal		

24.486
3.253
2.571
30.310

21.961
3.037
2.084
27.082

De stijging in de salarislasten wordt veroorzaakt door het invullen van
openstaande vacatures. Daarnaast veroorzaken de structurele verhoging
ad 1,4% van het loon per januari 2017 vanuit de cao-onderhandelingen en
de salarisstijgingen als gevolg van periodieken die gekoppeld zijn aan de
eindejaar beoordelingen een stijging. Als laatste is deze stijging het gevolg
van overgang van inhuurkrachten naar eigen medewerkers. Dit is te zien
aan de daling van de kosten Inhuurkrachten, die verder in dit rapport
worden uitgewerkt.
Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2017 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers,
omgerekend naar volledige mensjaren 371 (2016; 344).

Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal personen) is als volgt onder te
verdelen naar verschillende personeelscategorieën:
FTE gemiddeld per maand
(x 1.000 euro)		

2017

2016

Staf		 41,23
Distributie en Uitzending / Service Unit		
125,58
Radio		 72,39
Directie Televisie		
70,85
Directie Financiën		
19,36
Publiek & Marketing		
41,75
		 371,16

34,82
127,29
67,03
57,61
20,33
36,63
343,71
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Beloning topfunctionarissen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing.
Volgens de definitie van de WNT kent de NPO de volgende
topfunctionarissen:
l Leden raad van toezicht
l Leden raad van bestuur
l Directeuren

De leden van de raad van bestuur worden op grond van de Mediawet voor
de duur van vijf jaar benoemd door de raad van toezicht en kunnen
eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Mevrouw Shula
Rijxman is per 1 januari 2012 lid van de raad van bestuur en per 1 september
2016 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en is inmiddels haar
tweede termijn in gegaan. De heer Kooij is per 1 juni 2017 benoemd als lid
van de raad van bestuur. De heer van Dam is per 1 september 2017 als lid
van de raad van bestuur toegetreden.

Samenstelling en vergoedingen raad van bestuur
De raad van bestuur was tot en met mei 2017 als volgt samengesteld:
Naam

Functie

Gewezen topfunctionaris

(fictieve) Dienstbetrekking

S.J. Rijxman

Voorzitter raad van bestuur

Nee

Ja

F. van Westen

Lid raad van bestuur

Nee

Nee

De raad van bestuur was van juni tot en met augustus 2017 als volgt samengesteld:

Grondslagen voor de bepaling
van het exploitatiesaldo	

72

Naam

Functie

Gewezen topfunctionaris

(fictieve) Dienstbetrekking

Toelichting op de balans	

76

S.J. Rijxman

Voorzitter raad van bestuur

Nee

Ja

Activa	

76

Passiva	

82

J. Kooij

Lid raad van bestuur

Nee

Ja

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

90

Toelichting op de exploitatierekening93

De raad van bestuur was van september tot en met december 2017 als volgt samengesteld:

Baten	

93

Naam

Functie

Gewezen topfunctionaris

(fictieve) Dienstbetrekking

Lasten	

98

S.J. Rijxman

Voorzitter raad van bestuur

Nee

Ja

Overige gegevens

108

J. Kooij

Lid raad van bestuur

Nee

Ja

M.H.P. van Dam

Lid raad van bestuur

Nee

Ja

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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De bezoldigingen van leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld
door de raad van toezicht en bedraagt in 2017:
Naam
Functie
		
(x 1.000 euro)		

Datum
start
functie

Datum
beëindiging
functie

Omvang
dienst
verband

Beloning
2017

Voorz.
Totaal Bezoldigingsbeloning
2017
maximum
op termijn			

Totaal
2016

Wijzigingen
t.o.v. 2016

Verslag College van Omroepen	

53

Nevenfuncties	

56

H.N. Hagoort

Voorzitter raad van bestuur

01/05/2008

01/09/16

100%

-

-

-

-

149,7

-149,7

60

S.J. Rijxman

Voorzitter raad van bestuur

01/01/2012

-

100%

196,1

14,6

210,7

181,0

214,9

-4,2

J. Kooij

Lid raad van bestuur

01/06/2017

-

100%

95,5

8,3

103,8

105,6

-

103,8

M.H.P. van Dam

Lid raad van bestuur

01/09/2017

-

100%

54,6

4,7

59,3

60,3

-

59,3

Vergoeding
BezoldigingsTotaal
excl. BTW
maximum
2016
2017			

Wijzigingen
t.o.v. 2016

Organogram	
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De bezoldiging van mevrouw Rijxman valt onder het overgangsrecht
conform artikel 7.3 WNT.
Naam
Functie
Gecontracteerd
		
met ingang van
(x 1.000 euro)			

Datum
einde
contract

Aantal maanden
functie
vervulling

Omvang
dienstverband

F. van Westen

01/06/17

5

100%

Lid raad van bestuur a.i.

22/08/2016

102,1

147,6

103,7

125,8

Voorz.
Totaal BezoldigingsTotaal
beloning
2017
maximum
2016
op termijn 				

Wijzigingen
t.o.v. 2016

Het bezoldigingsmaximum is berekend op basis van het norm-uurtarief van
176 euro per uur, rekening houdend met de omvang van het dienstverband.
Samenstelling en vergoedingen raad van toezicht:

Activa	

76

Passiva	

82

Niet in de balans opgenomen
verplichtingen	

Naam
Functie
Aansteling
Aanstelling Vergoeding
		
vanaf
tot
2017
(x 1.000 euro)					

90

dhr. B. Bruins

Voorzitter raad van toezicht

01/01/2016

01/10/2017

18,8

0,0

18,8

20,4

25,0

Toelichting op de exploitatierekening93

mevr. L. Doorewaard

Lid raad van toezicht (tijdelijk voorz. Q4)

01/01/2016

01/01/2021

16,7

0,0

16,7

20,4

15,0

1,7

Baten	

mevr. G. Veldhoen

Lid raad van toezicht

01/01/2016

01/01/2021

15,0

0,0

15,0

18,1

10,0

5,0

mevr. F. den Boer

Lid raad van toezicht

01/01/2016

01/01/2021

15,0

0,0

15,0

18,1

15,0

-

dhr. F. Vrancken Peeters Lid Raad van toezicht

01/01/2016

01/01/2021

15,0

0,0

15,0

18,1

15,0

-

93

Lasten	

98

Overige gegevens

108

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

-6,2
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De leden van de raad van toezicht worden op grond van de Mediawet voor
de duur van vijf jaar benoemd en kunnen eenmaal voor eenzelfde periode
worden herbenoemd. In verband met deze wettelijke termijn, zijn in 2016
nieuwe leden voor de raad van toezicht benoemd. Zij ontvangen, op grond

van artikel 2.6, 4e lid Mediawet, een door de minister van OCW
vastgestelde bezoldiging. In 2017 bedraagt de bezoldiging van de voorzitter
van de raad van toezicht 25 duizend euro. Voor de overige leden is de
vergoeding vastgesteld op 15 duizend euro.

Bezoldiging directeuren:
Naam
Functie
		
(x 1.000 euro)		

Datum
start
functie

Datum
beëindiging
functie

Omvang
dienst
verband

Beloning
2017
192,0

Voorz.
Totaal Bezoldigingsbeloning
2017
maximum
op termijn			
206,5

Wijzigingen
t.o.v. 2016

181,0

204,6

1,9

F.J.M. Klein

Directeur Televisie

01/05/2014		

100%

H.J. Westerhof

Directeur Radio

17/05/1999

01/10/2016

100%

-

-

-

-

124,5

-124,5

J. Bosman

Directeur Radio

01/12/2016		

100%

117,1

13,7

130,8

181,0

11,3

119,5

C.J. de Bruin

Directeur D&U

01/09/2007		

100%

156,8

14,1

170,9

181,0

169,0

1,9

Y. Eddini

Directeur Marketing

14/09/2017

100%

83,9

8,7

92,6

113,1

0,0

92,6

M.C. Schuring

Directeur Financiën

01/11/2012		

100%

164,6

14,1

178,7

181,0

172,5

6,2

01/02/2017

14,5

Totaal
2016

De bezoldiging van de heer Klein valt onder het overgangsrecht conform Artikel 7.3 WNT.
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Alle directeuren zijn in vaste dienstbetrekking van de NPO en betreffen
geen gewezen topfunctionarissen.

Directeur Marketing weer vacant en niet extern ingevuld. De heer Groot
vervangt tijdelijk de Directeur Financiën.

In 2017 heeft er een aantal wisselingen plaatsgevonden op directieniveau,
waarbij sommige posities ad interim zijn ingevuld op inhuurbasis. Mevrouw
Krooder heeft de positie Directeur Marketing vervuld in afwachting van de
werving van een vaste directeur. Sinds 14 september 2017 is de positie

Het bezoldigingsmaximum is berekend op basis van het norm-uurtarief van
176 euro per uur, rekening houdend met de omvang van het dienstverband.
Beide interim-directeuren hebben geen (fictieve) dienstbetrekking bij de
NPO en zijn ook geen gewezen topfunctionarissen.

Naam
Functie
(x 1.000 euro)		

Periode
in functie

Aantal maanden
functievervulling

Omvang
dienstverband-

Vergoeding excl. Belaste onkostenBTW 2017
vergoeding 2017

Bezoldigingsmaximum

C.M. Krooder

Directeur Marketing a.i.

26-04-2016 tot 31-01-2017

1

100%

15,9

0,0

29,5

R.J. Groot

Directeur Financiën a.i.

19-12-2017 tot

1

100%

4,4

0,0

29,5
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(x 1.000 euro) 		

2017

2016

Distributie & Uitzenden 		
28.579
Rechten en naburige rechten		
25.583
Programmakosten		5.571
Marketing		5.654
Kijk- en luisteronderzoek		
3.854
		69.241

27.040
24.071
6.603
5.588
3.822
67.125

De stijging van de totale directe productiekosten in 2017 ten opzichte van
2016 bedraagt 2,1 miljoen euro, veroorzaakt door hogere kosten Distributie
& Uitzenden en Rechten en naburige rechten. Hierna volgt een toelichting
per categorie.
De hogere kosten voor Distributie & Uitzenden houden met name verband
met de lancering van het on demand-platform (NPO Start / NPO Start Plus)
in 2017. Hiervoor zijn onder meer streamingkosten gemaakt. Tevens is in
2017 de nieuwe uitzendstraat het gehele jaar live geweest (in 2016; drie
maanden).
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De kosten Rechten en naburige rechten bevat onder meer de kosten voor
auteursrechten en de aankoop van rechten ten behoeve van video on
demand. Door de lancering van NPO Start / NPO Start Plus en de daarmee
gepaard gaande licentievergoedingen zijn de kosten gestegen ten opzichte
van 2016.
De categorie Programmakosten bevat nagenoeg geheel directe kosten ten
behoeve van radioprogramma’s en technische kosten voor NPO Start /
NPO Start Plus. De kosten voor de radioprogramma’s betreffen met name
productiekosten voor evenementen. Deze kosten zijn lager omdat er in
2017 minder evenementen waren ten opzichte van 2016 (zoals Olympische
Spelen en EK Voetbal). Tevens zijn de kosten lager vanwege beëindiging
van het project NPO Lab per eind 2016.
Binnen Marketing worden de kosten voor de vormgeving voor netten en
zenders verantwoord. De licht hogere kosten in 2017 houden verband met
extra kosten voor de opzet van een nieuwe corporate website en marketingkosten rondom de lancering van NPO Start / NPO Start Plus. Daarentegen
zijn de kosten voor marketingcampagnes lager uitgevallen ten opzichte van
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voorgaande jaar, doordat in 2016 sprake was van extra marketingcampagnes rond een aantal eenmalige evenementen, zoals de algemene
radiopromotiecampagne en VOD-promotie.
De kosten Kijk- en luisteronderzoek hebben betrekking op onderzoeken
voor televisie, radio en internet ten behoeve van de platformen televisie en
radio en in opdracht van individuele omroepen. In 2017 hebben evenals in
2016 onderzoeken plaatsgevonden naar Kwalitatieve en Publieke waarden.
De stijging van deze kosten houdt verband met de lancering van het
NPO Start-platform.
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15 Overige bedrijfslasten
(x 1.000 euro) 		

2017

2016

Automatisering		10.740
Inhuurkrachten		7.780
Huisvestingkosten 		
4.361
Advieskosten		
2.890
Contributies en bijdragen		
1.438
Overige algemene bedrijfslasten		
5.157
		32.366

10.192
9.605
3.916
3.248
1.218
3.929
32.109

De overige bedrijfslasten zijn in 2017 met 0,3 miljoen euro gestegen, met
name door de kosten voor Automatisering en overige algemene
bedrijfslasten. De verschillen per categorie worden hierna toegelicht.
De post Automatisering heeft betrekking op applicatiekosten, licenties,
internetverkeer en datalijnen, kosten van kantoorautomatisering en de
huur en servicekosten voor de Media Gateway (systeemruimte
automatisering / internet). Tevens houden deze kosten verband met

verschillende projecten vanuit het oogpunt van bedrijfscontinuïteit en / of
innovatie. Hiermee wordt de efficiency en flexibiliteit verder vergroot. De
stijging van de kosten in 2017 is toe te wijzen aan kosten die zijn gemaakt
voor het project IT-Security, de transitie richting de Cloud, kosten voor de
nieuwe radiostudio’s en stijging reguliere kosten vanwege toename van
het aantal werkplekken (door toename personeelsbestand).
De NPO maakt gebruik van inhuurkrachten in aanvulling op de vaste
formatie. Onder meer houdt dit verband met de uitvoering van taken
binnen de ICT-omgeving, maar ook op het gebied van programmering.
Aanvullend is sprake van tijdelijke inzet voor projecten en bij piekbelasting,
en vervanging bij zwangerschapsverlof of langdurige ziekte. De incidentele
projecten hangen samen met de ambities, zoals opgenomen in het
Concessiebeleidsplan 2016-2020. De kostendaling ten opzichte van 2016
houdt verband met het afronden van incidentele projecten en opvullen van
vacatures door eigen medewerkers.
De hogere Huisvestingskosten worden met name veroorzaakt door het
opschalen van de beveiliging na de gijzeling van één van onze
medewerkers, diverse eenmalige kosten die verband houden met de
nieuwe radiostudio’s en een stijging van de kosten voor energie en
onroerend zaak belasting.
De Advieskosten zijn gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. Dit wordt
met name veroorzaakt door diverse eenmalige projecten die in 2016
uitgevoerd en afgerond zijn. In 2017 zijn kosten gemaakt voor projecten
waaronder de oprichting coöperatie rechtenmanagement, Radiohuis 1 en
4, organisatieadvies, diverse trajecten vanuit juridisch perspectief en / of
externe regelgeving (waaronder de privacywetgeving) en projecten binnen
ICT (onder andere op het gebied van IT-security).
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De kosten voor contributies en bijdragen hebben hoofdzakelijk betrekking
op de bijdragen aan het NICAM en de EBU. De gerealiseerde kosten in 2017
zijn hoger door de stijging van de contributie voor de EBU en incidentele
bijdragen aan IDFA International Documentary Filmfestival Amsterdam en
het Nederlands Film Festival.
De Overige algemene bedrijfslasten bestaan onder meer uit kosten voor
facilitaire zaken, opleidingen, leasekosten, kosten voor interne en externe
communicatie en accountantskosten. Deze kosten liggen hoger ten
opzichte van voorgaand jaar; onder meer voor kosten in verband met het
raadplegen en opslaan van digitale documentatie hogere kosten voor
opleidingen en cursussen en een stijging van verzekeringskosten. Verder is
een bedrag van 0,6 miljoen euro in de overige bedrijfslasten verantwoord
vanwege waardeveranderingen van vorderingen.
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2016

Waarderingsgrondslagen balans	

67

Onderzoek van de jaarrekening		
Andere controleopdrachten		
Advieskosten op fiscaal terrein		
Andere niet-controlediensten		
		

98
4
15
117

103
5
56
164
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De kosten voor niet-controlediensten hebben betrekking op advisering op
het gebied van IT-security.

16 Bartering
Een barter is een overeenkomst waarbij twee partijen goederen en / of
diensten ruilen die een gelijke geldelijke waarde hebben, exclusief btw.
Aangezien de btw voor de NPO niet aftrekbaar is, worden de kosten uit
bartertransacties in de exploitatierekening inclusief btw opgenomen. Voor
de NPO bestond de bartering uit ontvangst van concerttickets. Vanaf 2017
worden deze tickets ingekocht, waardoor er geen sprake meer is van het
ruilen van goederen en / of diensten. Tevens zijn geen andere bartertransacties afgesloten.
In 2017 is sprake van een kleine post aan bartering kosten in de
exploitatierekening, deze zijn veroorzaakt door transacties die nog
betrekking hadden op afspraken vanuit voorgaand jaar.
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17 Financiële baten en -lasten
De rentebaten bestaan voornamelijk uit rente op het uitstaande saldo.

Overige gegevens

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

Bestemming exploitatiesaldo
In de statuten van de NPO wordt verwezen naar de Mediawet. Hierin staat
opgenomen dat de NPO gelden kan reserveren die bestemd zijn voor de
verzorging van media-aanbod door de landelijke publieke mediainstellingen. De NPO kan tevens gelden die bestemd zijn voor de uitvoering
van zijn taken en werkzaamheden reserveren (artikel 2.174).

Hilversum, 28 mei 2018
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S.J. Rijxman
J. Kooij
M.H.P. van Dam
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Ons oordeel
Wij hebben de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van
Stichting Nederlandse Publieke Omroep (hierna de Stichting) te Hilversum
(hierna de Jaarrekening) gecontroleerd.
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Naar ons oordeel:
- geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting Nederlandse Publieke
Omroep per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017, in
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016
en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig
tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke
Media-instellingen en de NPO 2016.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2017;
2 de exploitatierekening over 2017; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht,
waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het
Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Mediainstellingen en de NPO 2016 en de Regeling controleprotocol WNT 2017
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nederlandse Publieke Omroep zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het
jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
- het voorwoord raad van bestuur;
- de missie, organisatie en structuur van de NPO;
- het jaarverslag raad van bestuur, waaronder het verslag raad van
toezicht en commissies en het verslag College van Omroepen;
- de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de
andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de
NPO 2016 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze
kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of
anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke
Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie, waaronder het jaarverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking
tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht
voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw
weergeven van de jaarrekening en voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO
2016 en de bepalingen bij en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in
de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke
Publieke Media-instellingen en de NPO 2016. In dit kader is de raad van bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de raad van bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de
onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te
zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits-veronderstelling, tenzij
de raad van bestuur het voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht
op het proces van financiële verslaggeving van de Stichting.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate
van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet
alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk
of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt
de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en
hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol
Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de
NPO 2016, de Regeling controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
- Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan
wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten, lasten en
balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel
om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne
beheersing van de Stichting.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de
raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening
staan.
- Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
Stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn
wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen
is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat de Stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.
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- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische
voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren
ook met de raad van toezicht over alle relaties en andere zaken die
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te
waarborgen.
Amstelveen, 28 mei 2018
KPMG Accountants N.V.
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