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Bij besluit van 15 januari 2019 heeft de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse
Publieke Omroep artikel 2 van de Bindende Regeling inzake de vergoeding voor
organisatiekosten d.d. 18 december 2014 gewijzigd. De gewijzigde Bindende Regeling
treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2019.
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Van
Anne Groolhuis
K¡rsten de Jong

Op 3 december 2013 heeft de Raad van Bestuur de Bindende Regeling Organisatiekosten
vastgesteld en deze is op 1 januari 2014 in werking getreden, deze bindende regeling is op
16 december 2014 herzien, welke herziening op 1 januari 2015 in werking is getreden. Dit
besluit van 15 januari 2019 vervangt de Bindende Regeling Organisatiekosten per 1 januari

2019.
E.mail
anne. groothuis@npo.nl

De Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep,

Telefoonnummer

gelet op de artikelen 2.2 eerste lid, tweede lid sub a, h en i, artikel 2.1 0 tweede lid

035-677 2149

sub g juncto 2.147 ,2.171 , tweede lid en 2.178 van de Mediawet 2008;
en de artikelen 2.1 0 tweede lid sub c juncto artikel 2.60 Mediawet 2008
heeft artikel 2 van de Bindende Regeling zoals hieronder aangegeven gewijzigd. De overige
artikelen blijven ongewijzigd. Hieronder volgt de tekst van de Bindende Regeling, inclusief
de gewijzigde tekst van artikel 2.

Artikel
1

I

Definitie organisatiekosten
Organisatiekosten zijn alle kosten die niet direct toe te rekenen zijn aan de
programmering. Het betreft met name overheadkosten en kosten ter ondersteuning
aan de organisatie. Deze kosten bewegen niet mee met de programmering, maar

wel met de omvang van de organisatie.

2.

Onder de definitie 'organisatiekosten' zijn de volgende hoofd- en subcategorieën
inbegrepen:

l.

Generieke overhead

a)
b)
c)
d)
e)
0
S)
h)
i)

Directie

Hogeremanagementfuncties
Secretaresses en Assistenten
Beleid en Strategie
OR
Financiën en lnkoop
Personeelsadministratie en HR
Marketing & Communicatie
Juridische Zaken
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2

Mediaspecifieke Overhead

a)
b)
c)
d)

Programmering, Coördinatie en lntekening

Marktondezoek
Documentatie & Archivering
Concept en Formatontwikkeling

Datum

Huisvestinq

lSjanuari 2019

a) Gebouw-kosten (excl. studio)
b) lnventaris
c) GWE
d) Gebouw-exploitatie
e) Postkamer & Repro
f) Catering
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IV

rcT

a)
b)

Automatiseringenwerkplek-ondersteuning
Algemene ICT- infrastructuur

Overiqe indirecte kosten

a)
b)
c)
d)
e)
0
S)

Opleidingen en trainingen
Ziekteverlof en uitkeringen

Algemene Kredietrente
Reis- en verblijfkosten indirect personeel

Telefoonkosten indirectpersoneel
Algemenepersoonsgebondenkosten
Overige kosten indirect personeel

Voor een verdere uitwerking en posten die onder de hiervoor genoemde subcategorieën
vallen, wordt ven¡vezen naar het Handboek Financiële Verantwoording (HFV).

Artikel 2 Vergoeding organisatiekosten

I

De vergoeding voor organisatiekosten bedraagt 15,8625% van het (fictieve) 100%budget per (samenwerkings)omroepinstelling.

Voor de media-instellingen zoals

bedoeld in artikel 2.149, eerste lid sub a en b Mediawet 2008 wordt het fictieve
1O0%-budget berekend als 100/50 en voor de media-instellingen zoals bedoeld in

arlikel2.149, eerste lid sub c en d Mediawet 2008 wordt het fictieve 1O0%-budget
berekend als 100/70.

2.

ln lijn met artikel 2.155 Mediawet 2008 maakt de raad van bestuur vóór

1

januari

bekend wat de vergoeding voor organisatiekosten in hele euro's is per mediainstelling voor het komend boekjaar. Tegelijk met deze bekendmaking zal worden
gecommuniceerd over het ritme van uitbetaling, waarin ook de vergoeding van
organisatiekosten wordt meegenomen.
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Artikel 3 Verantwoording organisatiekosten
ln het HFV wordt aangegeven hoe de organisatiekosten verantwoord dienen te
worden, waarbij een deel van de organisatiekosten toegerekend worden aan

Datum
1

5 januari 201

Ons kenmerk

neven- en verenigingsactiviteiten.

I

2.

Conform artikel2Í78, eerste lid en 2.59 Mediawet 2008 kan van de landelijke
publieke media-instellingen te allen tijde een opgave worden gevraagd van de

uit-27881

kosten zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid van deze bindende regeling. Dit
betekent dat deze kostencomponenten goed herleidbaâr opgenomen moeten

worden in de administratie, waarbij de verantwoording en informatieverstrekking bij
omroepen en hun accountants ligt. De NPO kan desgewenst informatie opvragen
voor onder andere (ad-hoc) rapportages zoals een voortgangsrapportage
bezuinigingen.

Artikel 4 Bekendmaking en wijziging
Bekendmaking van deze bindende regeling geschiedt door verzending per e-mail
aan de landelijke publieke media-instellingen en door publicatie van de regeling op
de website van de NPO www.npo.nl.

2.

lndien de wijze van berekening van de organisatiekosten wijzigt; bijvoorbeeld door
aanpassingen van de budgetbasis als gevolg van verschuivíngen tussen Media- en
NPO-budget, kan het percentage voor de vergoeding voor organisatiekosten

worden aangepast. ln dat geval zal deze bindende regeling worden aangepast en
genoemd in lid 1 van dit artikel bekendgemaakt worden.
op de

Aldus
2019.

vergadering van de Raad van Bestuur van de NPO d.d. 15 januari

],,;
Rijxman
Raad van Bestuur

Yvon van den Broek
Bestuurssecretaris Raad van Bestuur
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De NPO is in artikel 2.2, eersle lid en tweede lid sub a aangemerkt als het samenwerkingsen coördinatieorgaan voor de uitvoering van de landelijke publieke media-opdracht en belast
met de bevordering van samenwerking en coördinatie met het oog op de uitvoering van de
publieke mediaopdracht.
Datum
1

5 januar¡ 201
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De NPO is daarnaast op grond van artikel 2.2, tweede lid sub h belast met de bekostiging
van de landelijke publieke media-instellingen op basis van de door de minister ter
beschikking gestelde gelden. Tevens heeft de NPO krachtens artikel 2.2, tweede lid sub i als
taak een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor de verzorging en
verspreiding van het media-aanbod en een geTntegreerde financiële verslaglegging en
verantwoording te bevorderen. Artikel 2.178, eerste lid bepaalt publieke media-instellingen
hun administratie zodanig inrichten dat daaruit te allen tijde de voor de uitvoering van de
taken van de raad van bestuur en het CvdM benodigde informatie op eenduidige en
vergelijkbare wijze verkregen kan worden. Het tweede lid van dit artikel zegt dat de raad van
bestuur bevordert dat de media-instellingen een eenduidige financiële boekhouding voeren.

Artikel 2.10, tweede lid, sub c geeft de raad van bestuur de mogelijkheid een regeling vast te
stellen die nodig is voor de uitvoering van de taken van de NPO die op grond van artikel
2.60 bindend is voor de media-instellingen die het besluit betreft.
Ten behoeve van het uitvoeren van de bekostigingstaak van de NPO uit artikel 2.2 sub h,
wordt de begroting als bedoeld in artikel 2.147 opgesteld. Ter uitvoering van deze taak en
ter uitvoering van de bevordering van samenwerking en coördinatie met het oog op de
uitvoering van de publieke mediaopdracht, is het van belang dat de NPO en de landelijke
publieke media-instellingen op eenzelfde wijze verantwoording afleggen over de besteding
van de aan haar ter beschikking gestelde gelden.
De Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep 2012 is in 2018 opgevolgd
door Governancecode Publieke Omroep 2018, waar in Principe 7 verantwoording overigens
al een aantal bepalíngen zijn opgenomen ter nadere invulling ten behoeve van een
effectieve en transparante verantwoording.

ln de onderhavige bindende regeling wordt ter uitvoering van deze taken van de raad van
bestuur een definitie en percentage gegeven van hetgeen onder'organisatiekosten' kan
worden begrepen. De raad van bestuur geeft hiermee invulling aan artikel 2.178 tweede lid
van de Mediawet. De raad van bestuur is door een eenduidige hantering van het begrip
organisatiekosten binnen de landelijke publieke mediadienst in staat op adequate en
transparante wijze invulling te geven aan de hierboven genoemde taken krachtens de
Mediawet 2008 en aldus te komen tot de bevordering van een geintegreerde fìnanciële
verslaglegging en verantwoording en eenduidige fìnanciële boekhouding zodat daaruit te
allen tijde de voor de uitvoering van de raad van bestuur benodigde informatie op
eenduidige en vergelijkbare wijze verkregen kan worden. Door hierbij een percentage voor
de vergoeding van de kosten te hanteren wordt een doelmatige inzet van de gelden die
bestemd zijn voor de verzorging en verspreiding van media-aanbod bevorderd.
De definitie en normstelling is als volgt tot stand gekomen
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Datum
'15

januari 2019

ln 2011 is gewerkt aan het aanscherpen van het onderscheid tussen de taken, en dus ook
bijbehorende budgetten, van de NPO en de omroepen. Daamaast is binnen de
omroepbudgetten een aanscherping gemaakt in het onderscheid tussen directe en indirecte
kosten.
Om de kortingen over de verschillende partijen en kostensoorten ook in de begroting goed
te kunnen volgen, is de definitie voor indirecte kosten aangepast. De definitie bevat nu een
bredere verzameling kostenposten, zoals ook marketing, huisvesting en ICT voor zover
deze kosten niet rechtstreeks voortvloeien uit het maken van een specifiek programma.
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Door deze nieuwe definitie vanaf 2014 toe te passen ontstaat een betere aansluiting met het
begrip'generieke overhead' zoals BCG dat hanteert. lndirecte kosten zijn vanwege deze
wijziging 'organisatiekosten' genoemd. Er is ondezocht wat het huidige kostenniveau is dat
hoort bij elke kostenpost die onder organisatiekosten valt. Vervolgens is dat bedrag
verminderd met de volgens BCG te behalen bezuinigingen op die kostenposten, en is aan
de hand van een redelijke benchmark een normbedrag per kostenpost vastgesteld.
De vergoeding voor alle organisatiekosten is genormeerd per omroep en dit normbedrag,

gecumuleerd voor alle organisatiekosten, komt per 1 januari 2019 neer op 1 5,8625% van
het totale mediabudget. Vanaf 20'19 krijgen omroepen dit percentage uitgekeerd ter dekking
van hun organisatiekosten. Hiermee zijn vanuit omroepbreed perspectief de bezuinigingen
op organisatiekosten veilig gesteld, en is tevens gewerkt aan een verbeterde transparantie.
De maatregelen die genomen moeten worden om ook daadwerkelijk te komen tot het
gestelde normniveau, verschillen per omroeporganisatie.

