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Jaarverslag 2015

Deel I Jaarverslag 2015
Over NPO
De Nederlandse Publieke Omroep verrijkt en verbindt de Nederlandse samenleving met
informatieve, inspirerende en amuserende programma’s. Wij willen als open, diverse en
verbindende publieke omroep mensen en meningen in onze veelkleurige maatschappij de ruimte
geven. We bieden een venster op de wereld en de actualiteit en vervullen een herkenbare rol in het
leven van elke Nederlander. Ruim 75 procent van de Nederlanders bevestigt dat ze de Nederlandse
Publieke Omroep als onmisbaar ervaart.
De Nederlandse Publieke Omroep omvat het totaal van alle landelijke Nederlandse publieke
omroepen plus de NPO-organisatie. Binnen het Nederlandse omroepbestel leveren de omroepen
het programma-aanbod voor radio, televisie en andere mediaplatformen. Een bijzondere structuur
die zorgt voor een creatieve, pluriforme en onderscheidende publieke omroep. Ten opzichte van de
Europese standaard zijn de kosten voor de Nederlandse belastingbetaler relatief laag en met zijn
ruime aanbod aan netten, zenders en platformen heeft de publieke omroep een groot bereik.
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 heeft
een ambitieuze koers uitgezet waarbij we inspelen op nieuw mediagedrag, globalisering en
digitalisering. Samen met de omroepen en programmamakers werkt de NPO continue aan
vernieuwing en zoeken we nadrukkelijk de interactie met de kijker en luisteraar.
De NPO is, op grond van de Mediawet, verantwoordelijk voor het overkoepelend beleid en de
realisatie van de gezamenlijke doelen van de hele 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.
Naast de kerntaken - beleid en verantwoording, programmering en distributie - draagt de NPOorganisatie zorg voor activiteiten zoals ondertiteling, het beheer van rechtencontracten,
publieksonderzoek en activiteiten die de platformen overstijgen zoals de aan- en verkoop van
buitenlandse tv-producties.
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Voorwoord Raad van Bestuur
Het publiek voorop
Het jaar 2015 stond voor ons vooral in het teken van de voorbereidingen op de nieuwe
Concessieperiode 2016-2020. Er zijn duidelijke keuzes gemaakt en we stellen het publiek nóg meer
centraal. We kiezen voor nieuwe programma’s in typisch publieke omroep genres, ons onlineaanbod wordt net zo belangrijk als onze live-kanalen, we verbeteren de vindbaarheid van de
programma’s, we zetten de deuren open voor nieuwe generaties programmamakers, voor nieuwe
formats, voor nieuw talent, voor vernieuwing van het bestel. Dat is de NPO; midden in de
samenleving, met een publieke en maatschappelijke opdracht.
Wij zijn in Nederland trots op onze open, pluriforme samenleving. Essentieel voor het goed
functioneren daarvan is een voortdurende stroom en uitwisseling van informatie, meningen,
perspectieven en beelden. De NOS zorgt al 60 jaar voor betrouwbaar en onafhankelijk nieuws, de
omroepen vertolken de vele opvattingen die in ons land leven. Wij willen met onze programma’s
verbinden, lastige onderwerpen ter sprake brengen, voor ons publiek toegevoegde waarde hebben
en bijdragen aan de kwaliteit van onze open samenleving. Grote woorden, maar wel woorden die
we elke dag weer concreet betekenis geven op tv, online en op de radio.
Natuurlijk zijn er nu en in de komende jaren nog veel stappen te maken: zo willen we met ons
programma-aanbod een betere afspiegeling zijn van de samenleving. En moet nog meer te zien en
te horen zijn dat we er voor alle Nederlanders zijn. Ook is het niet eenvoudig om jongeren te
bereiken en zullen we ons nog beter aansluiten bij het mediagedrag van deze jongeren. En dat
allemaal in een medialandschap dat steeds meer aanbieders kent.
Hoe wij onze taken toekomstgericht kunnen uitvoeren is mede afhankelijk van de nieuwe
Mediawet, die op het moment van dit schrijven nog niet door de Eerste Kamer is. Dit duurt lang,
eigenlijk te lang, want er is geen tijd te verliezen in een (internationale) mediawereld die zo sterk
verandert en waarbij het publiek zelf bepaalt wat ze wil zien, horen of volgen. Alle focus en energie
zal gaan naar hoe de publieke omroep met een eigentijds aanbod het Nederlandse publiek
structureel kan bereiken.
Elke dag luisteren en kijken miljoenen mensen naar onze programma’s. Iedere dag maken
gedreven medewerkers van de Nederlandse Publieke Omroep sterke, aantrekkelijke programma’s
met maatschappelijke waarde. Op een onderscheidende en aansprekende manier geven zij een
stem aan onze pluriforme Nederlandse samenleving, dat is de opdracht. De opdracht waar we in
2015 stevig invulling aan hebben gegeven en waar we in 2016 volop mee verder gaan.
Henk Hagoort en Shula Rijxman
Raad van bestuur NPO
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KIEZEN VOOR VERNIEUWEN
Wat zijn de belangrijkste trends in het Nederlandse medialandschap, onder het
publiek, in digitale techniek en wetgeving? De NPO kiest in 2015 duidelijk
positie.
Concurrerend medialandschap
De Nederlandse televisiemarkt is sterk concurrerend; er zijn naast de publieke omroep ook veel
commerciële omroepen actief en aanbieders van video on demand actief. Pathé, HBO, Netflix,
Ziggo en Youtube hebben inmiddels stevige posities verworven. Ook bij radio speelt de
concurrentie zich niet meer alleen af in de ether en tussen publieke en commerciële omroepen.
Leveranciers van audio-on-demand als Spotify, iTunes en Google Play laten zich nadrukkelijk
gelden en worden door het publiek sterk gewaardeerd.
Herkenbaar
Te midden van het overvloedige media-aanbod is de herkenbaarheid en vindbaarheid van de NPOprogramma’s heel belangrijk. Het zijn immers vooral andere organisaties die een bepalende invloed
hebben: netwerkbeheerders, elektronicafabrikanten, eigenaren van besturingssystemen, sociale
netwerken en zoekmachines. Deze internationale partijen beïnvloeden de inrichting van
openingsschermen, de selectie en ordening van programma’s en de positie in zoekresultaten en
aanbevelingen. Bovendien realiseren deze partijen - die vaak grote belangen hebben in de
productie van programma’s, films, websites en ander aanbod - aanzienlijk hogere inkomsten dan
nationale mediabedrijven, en kunnen daarom fors investeren in technologische innovaties,
publieksonderzoek en rechten.
Verdere versterking
In 2015 presenteerden wij ons Concessiebeleidsplan 2016-2020, waarin we op hoofdlijnen onze
koers uitzetten en duidelijk positie kiezen. We concentreren ons op verdere versterking van waar
we goed in zijn: voorzien in de behoefte aan programma’s in de Nederlandse taal met onderwerpen
die relevant zijn voor de Nederlandse samenleving. Programma’s die uiteraard gemakkelijk te
vinden moeten zijn.
Wat gaat het publiek merken?
De komende jaren gaat de NPO veel aandacht geven aan zes publieke omroep-eigen genres:
journalistiek, series en films van Nederlandse bodem, kinderprogramma's, documentaires, educatie
& informatie, en muziek & kunst. In deze genres werken we aan een aansprekend profiel dat onze
publieke en maatschappelijke waarde duidelijk tot uiting brengt. Tegelijk zetten we in op
versterking van het contact en de interactie met het publiek. Dat doen we via programmasites,
omroepportals, net- en zenderportals, door het organiseren van en aanwezig zijn op events en een
scala aan activiteiten op de sociale media.
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Inspelen op veranderend kijkgedrag
De NPO gaat ervanuit dat het on demand mediagebruik via tv, mobiele telefoons en tablets onder
het grote publiek verder blijft groeien. Om goed in te spelen op het veranderende kijkgedrag, zal
onze terugkijkdienst via NPO.nl net zo belangrijk worden als onze live-kanalen. Het nieuwe kijken
gaat echter verder dan alleen gemiste programma’s terugkijken. Ook het op een zelf gekozen
moment bekijken van bijvoorbeeld documentaires of hele series via een on demand-dienst horen
hierbij. In dat laatste segment gaan we onze aanwezigheid de komende jaren versterken via NPO
Plus dat in 2015 binnen het NLZiet-platform te zien was.
Nieuwe Mediawet – nieuwe taakopdracht
In het najaar van 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een nieuwe Mediawet. Deze wet
bevat een aanpassing van de taakopdracht van de publieke omroep; alle programma’s dienen in de
toekomst een bijdrage te leveren aan informatieve, educatieve of culturele doelen. Amusement
mag, maar moet in dienst staan van deze doelen of gebruikt worden om kijkers te stimuleren ook
naar ander NPO-aanbod te kijken en te luisteren.
Transparantie en onafhankelijkheid
In 2015 was er een politiek debat over de vraag in welke mate en aan wie de NPO inzicht moet
verschaffen over zijn uitgaven. Wij beschouwen een heldere verantwoording naar alle betrokken
partijen over de inzet van middelen als een vanzelfsprekendheid. De NPO zal jaarlijks rapporteren
over de kosten per net, zender, omroep en per domein zoals nieuws, opinie, expressie en kennis.
Tevens is en blijft het cruciaal dat onze financiële en programmatische keuzes onafhankelijk blijven
van overheid en politiek.
Openen bestel
In de Mediawet die in 2015 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voorgesteld het
omroepbestel open te stellen voor onafhankelijke producenten en programmamakers. Hierdoor
krijgen ze de kans om rechtstreeks bij de NPO-organisatie programmavoorstellen te doen en
nieuwe formats aan te bieden. De individuele omroepen blijven daarbij altijd co-producent en zijn
eindverantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de programma’s. Dit vergroot de creatieve
competitie en draagt bij aan een snelle vernieuwing van de programmering. De Mediawet is in
2016 behandeld in de Eerste Kamer en in maart 2016 aangenomen door de Senaat. Wel moeten
aanvullingen op de Mediawet opnieuw langs de Tweede en Eerste Kamer. De verwachting is dat
medio 2016 dit parlementaire traject wordt afgerond.

6
Jaarverslag 2015

TV: VERSTERKEN VAN DE PROGRAMMERING
Vernieuwing is de levensader van de publieke omroep. Daar geven wij vorm aan
door middel van scherpe keuzes, nieuwe programma’s, vernieuwende formats,
ruimte voor jong talent en experimenten. De vernieuwde koers is goed
zichtbaar in de veranderende tv-programmering: minder kanalen, een sterkere
profilering en beter vindbaar.

NPO 1: maatschappelijke thema’s over het voetlicht
Vraagstukken vanuit de samenleving krijgen altijd grote aandacht bij de NPO. Vorig jaar bleek dat
onder meer uit de nadrukkelijker programmering door NPO 1 van thema’s als veiligheid (de
Nationale Misdaadmeter - AVROTROS), eenzaamheid (Nooit meer alleen - Omroep MAX) en
psychiatrie (Anita wordt opgenomen - KRO-NCRV). Ook is het drama-aanbod vernieuwd met series
voor jongeren, bijvoorbeeld Tessa (BNN-VARA), is er ruimte gekomen voor populaire wetenschap
met onder meer Katja’s bodyscan (KRO-NCRV) en is het satirische COJONES (BNN-VARA)
gelanceerd.
NPO 2: interactieve documentaires en meer kunst
Op NPO 2 kreeg kunstinformatie een prominentere rol. Onder aanvoering van gepassioneerde
betrokkenen is de wereld van kunst en cultuur voor de kijker geopend met een keur aan nieuwe
titels, zoals de geslaagde zaterdagavondserie Krabbé zoekt Van Gogh. NPO 2 versterkte ook de
maatschappelijke impact met programma’s als Rot op naar je eigen land (EO), Slag om de
Klerewereld (VPRO) en De Monitor (KRO-NCRV).
NPO 2 heeft vorig jaar ook het in Europa nog weinig ontwikkelde genre van de interactieve
documentaire gestimuleerd. De VPRO bracht het interactieve programma Waarom Srebrenica
moest vallen en de NTR kwam met Jheronimus Bosch - De tuin der lusten.
NPO 3: baanbrekend experiment
Op NPO 3 was er veel ruimte voor nieuwe programma’s en experimenten. NPO 3LAB, het
innovatieve platform voor jonge makers, is zowel online als op televisie uitgebreid. Op de website
kunnen jonge makers het hele jaar door terecht met hun nieuwe, verfrissende ideeën. Ook is er
elke zondag op NPO 3 een 3LAB-programma te zien, worden vaker korte series getest en is er
meer ruimte voor jonge makers in de reguliere programmering.
In het baanbrekende privacy-experiment Super Stream Me (VPRO), gevolgd door een vierdelige
documentaireserie, droegen de jonge makers Tim den Besten en Nicolaas Veul in een livestream,
24 uur per dag camera's bij zich om te onderzoeken wat de constante aanwezigheid van een
camera met personen doet. Ook was er een nieuwe transmediale serie: 4JIM (KRO-NCRV). Het
verhaal van Jim en zijn vriendengroep was transmediaal omdat het op tv werd verteld, maar ook
via andere mediakanalen zoals de 4JIM-app en online waarbij kijkers zelf een grote rol speelden.
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Nieuwe, succesvolle programma’s die een vervolg krijgen zijn o.a. Zondag met Lubach (VPRO) en
Mindf*ck (AVROTROS).
NPO Zapp en NPO Zappelin: aangrijpende verhalen voor kinderen
NPO Zapp bood meer familiaal drama, zoals de dagelijkse transmediale dramaserie Het Geheim
van Eyck waarin voor de jongere doelgroep een interactieve verhaalwereld is gecreëerd. Ook was
de eerste Nederlandse scripted reality jeugdserie De Brugklas (AVROTEOS) te zien, een serie voor
schoolgaande kinderen met herkenbare en aangrijpende verhalen over thema’s als verliefdheid,
eenzaamheid en pesten.
NPO Zapp en het WNF voerden vorig jaar gezamenlijk actie voor de bedreigde orang-oetans. De
grote finale van deze actie vond plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in
Hilversum, waar de Zapp Your Planet marathon werd uitgezonden; 10 uur live televisie speciaal
voor kinderen. In totaal leverde deze actie 150 duizend euro op.
In het algemeen geldt dat non-lineaire content steeds belangrijker wordt om jonge kinderen de
wereld te laten ontdekken. Kinderen blijken onze programma’s online goed te vinden; de apps van
NPO Zapp en NPO Zappelin zijn inmiddels op ruim één miljoen apparaten geïnstalleerd.
Brugklas en Jill druk gevolgd
Naast de gevestigde platformen groeit de inzet van nieuwe platformen als Instagram en Snapchat,
waarbij het aantal volgers en de betrokkenheid sterk toenemen. Instagram is ook een belangrijke
plek voor het bereiken van kinderen, voor wie dit platform een vanzelfsprekende aanvulling is op
programma’s die ze op televisie of een mobiel apparaat bekijken. We zien dit bijvoorbeeld bij titels
als Brugklas en Jill (AVROTROS), die op dit platform respectievelijk 119 duizend en 66 duizend
jonge kijkers tot hun volgers mogen rekenen.
Met apps meedoen aan programma’s
Naast websites zetten wij steeds vaker apps in, die zeer geschikt zijn om het publiek deel te laten
nemen aan een programma. Het publiek kan bij ons deelnemen aan succesvolle kennisquizen als
De Slimste Mens (KRO-NCRV) of Een Tegen 100 (AVROTROS). Of rechtstreeks met de redactie en
andere gebruikers hun eigen consumentenverhalen delen in apps van Radar (AVROTROS) en de
Keuringsdienst van Waarde (KRO-NCRV). De Opgelicht-app geeft gebruikers de mogelijkheid om
alerts te ontvangen over voor hen relevante thema’s. De vorig jaar ontwikkelde Virtual Reality app
van De Volmaakte Mens (VPRO) neemt het publiek mee in een virtuele wereld.
Aanbod themakanalen versterkt
Onderzoek toont aan dat de huidige themakanalen met meer tijdloze programma’s zoals drama,
documentaires, en kinderprogramma’s voor het publiek onvoldoende toevoegen. We verwachten
dat het publiek voor deze genres vaker gebruik gaat maken van onze on demand-kanalen. Met
uitzondering van NPO Politiek en NPO Zapp Xtra bekijkt het publiek de tv-themakanalen met name
in de avond. Voor de twee themakanalen waar de actualiteit leidend is, NPO Nieuws en NPO
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Politiek/NPO Sport, blijft de situatie na 2015 ongewijzigd. Door verschillende genres, die
inhoudelijk en qua doelgroep goed op elkaar aansluiten bij elkaar op één themakanaal te plaatsen,
wil de NPO het aanbod voor het publiek versterken.
In de bijlage van het Concessiebeleidsplan heeft de NPO in 2015 gevraagd om vanaf 2016 te
mogen stoppen met de kanalen NPO Doc en NPO HumorTV. Bovendien wil de NPO de kanalen NPO
Best en NPO ZappXtra samenvoegen. Het publiek kan dit aanbod dan gebundeld vinden op één
kanaal. Zodra de doorgifte van deze kanalen definitief stopt, informeren wij het publiek en zorgen
we ervoor dat het aanbod op de overgebleven kanalen goed vindbaar is.
NPO Cultura biedt documentaires, reportages, kunst en culturele registraties en evenementen.
Deze crossmediale cultuurzender wordt in samenhang met NPO 2 en NPO Radio 4
geprogrammeerd. Waar NPO 3 alleen in de avond beschikbaar is, wordt NPO 101TV de
jongerenzender waar ook overdag voor jongeren een geschikt aanbod is, zoals humor, life style en
muziek. Dit themakanaal richt zich op een jongere doelgroep dan de meer brede zender NPO 3 en
biedt meer ruimte voor visual radio, evenementen voor jongeren, innovatie en experiment. De
avondprogrammering van NPO 101TV wordt meer in samenhang met NPO 3 geprogrammeerd. NPO
Best en NPO Zapp Xtra delen een kanaal, waar overdag de kinderprogrammering ruim baan krijgt
en ’s avonds het uit beste uit het rijke archief van de NPO zichtbaar wordt. Deze kanalen blijven
voor iedereen te bekijken, digitaal via de kabel en via npo.nl.
Aanpassing thematische internetportals
Het aanbod van de NPO op internet verliep de afgelopen jaren vooral via thematische
internetportals; zogenaamde ‘toegangspoorten’ met een clustering rondom een thema of
onderwerp. Analyses maakten duidelijk dat het publiek veel van onze thematische portals niet goed
kon vinden. De portals werden vooral gebruikt om programma’s terug te kijken. Het terugkijken
van programma’s werkt voor de kijker beter door de programma’s gebundeld aan te bieden op de
veel bezochte site npo.nl en via de NPO-app.
Vanwege deze ontwikkelingen heeft de NPO in 2015 in een bijlage van het Concessiebeleidsplan
goedkeuring gevraagd voor de beëindiging van de thematische internetportals NPO Cultura, NPO
Gezond, NPO Wetenschap, NPO Geschiedenis, NPO Doc, NPO Spirit en NPO Journalistiek.
Bovendien is er een aanvraag gedaan om het aantal thematische portals die verzorgd worden door
afzonderlijke omroepen te verminderen van negentien naar twee. Na goedkeuring door het
ministerie van OCW om de zeven bovenvermelde portals te beëindigen, blijven alleen de
thematische portals nos.nl en nposchooltv.nl bestaan.
Al het video-on-demand aanbod verhuist van de internetportals naar npo.nl. Het publiek kan dus
dezelfde programma’s en fragmenten blijven bekijken zoals nu het geval is. Redactionele
verdieping blijft belangrijk en krijgt in de toekomst vorm en inhoud via programmawebsites die
beter in staat zijn het publiek te binden en de impact te versterken.
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Elke maand 1,5 miljoen unieke bezoekers
Vorig jaar is npo3.nl gelanceerd, een online platform dat op een
aantrekkelijke manier toegang biedt tot alle online content van NPO 3,
aangevuld met onder meer webseries. Met onze 3LAB-organisatie
werken we aan talentontwikkeling en ons jongerenpanel NPO Lab biedt
verfrissende perspectieven om dit platform verder te ontwikkelen.
Maandelijks trekt npo3.nl 1,5 miljoen unieke bezoekers en voorziet
daarmee duidelijk in een breed levende behoefte.
2.42-zendgemachtigden opgeheven
2015 was het laatste jaar dat de zogenaamde 2.42-zendgemachtigden
onderdeel waren van de NPO. Tevens is een proces op gang gebracht
om het levensbeschouwelijke aanbod vanaf 2016 binnen de publieke
omroep te borgen. Levensbeschouwing in het media-aanbod is en blijft
immers een vanzelfsprekend onderdeel van de opdracht van de publieke
omroep. De NPO zorgt voor een goede, afgewogen inbedding van

NPO Zapp: meest
gewaardeerde
kinderzender
Onderzoek van GfK laat zien
dat kinderen van 6 tot 12 jaar
NPO Zapp de beste
kinderzender vinden. NPO
Zapp is ook de best bekeken
zender in deze categorie.
Disney en Nickelodeon kregen
van de kinderen een 7, de
NPO een 7,9. De best
bekeken programma’s in
2015 waren de Intocht van
Sinterklaas, Het
Sinterklaasjournaal, Het
Klokhuis en Spangas.

levensbeschouwelijke programma’s in de totale programmering.
Per stroming zijn afspraken met omroepen gemaakt over een minimaal aantal tv-uren voor
levensbeschouwelijke programma’s. De verantwoordelijke omroepen zijn de KRO-NCRV voor het
katholicisme en het boeddhisme, de EO voor het protestantisme en het jodendom, HUMAN voor het
humanisme en de NTR voor het hindoeïsme en de islam. De NPO legt in 2016 in de
prestatieafspraken met het ministerie van OCW een minimum bedrag vast voor dit type
programmering. Levensbeschouwing behoudt ook een plek op radio, passend binnen de
zenderprofielen en wordt bekostigd uit het reguliere budget.
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RADIO: VERNIEUWEN, OPLEIDEN, KIEZEN
Vanzelfsprekend is het van groot belang om radio relevant te houden in een
medialandschap dat in hoog tempo digitaliseert. Publieke radio met kwalitatieve
programmering en presentatie moderniseert naar een medium dat radio,
internet, video, sociale media en evenementen omvat. Gericht op een sterkere
binding met de luisteraar en toegankelijk voor jongere doelgroepen.

Kiezen
Tegen deze achtergrond heeft de NPO vorig jaar besloten om NPO Radio 6 om te vormen van een
volledig hoofdzender naar een themakanaal onder NPO Radio 2 met gepresenteerde programma’s
in de avonduren. Ook zijn er diverse thematische subzenders komen te vervallen. De vrijgekomen
middelen komen ten goede aan het verder ontwikkelen van de overige zenders.
Succesvolle presentatoren en dj’s
Bij radio is er een grote relatie tussen de zenderwaardering en de kwaliteit en het succes van
presentatoren of dj’s. De verbondenheid van luisteraars met presentatoren en dj’s heeft direct
invloed op een zender als geheel. Daarom hecht de NPO veel waarde aan een hoogwaardige radioopleiding en investeert daarin, breed over de diverse zenders maar ook gericht op het verder
opleiden van al ervaren presentatoren.
Doorstroom vergroot
Na de overstap in 2015 van Coen en Sander van NPO 3FM naar een commerciële zender, heeft het
nieuwe talent Frank van der Lende de middagprogrammering op primetime overgenomen. De
inbedding van nieuw talent binnen NPO 3FM werd vergroot met de doorstroom van presentatoren
naar NPO Radio 2. In 2015 stapten Gerard Ekdom en Rob Stenders over van NPO 3FM naar NPO
Radio 2. NPO Radio 2 heeft een vergaande vernieuwing, verfrissing en verdieping ondergaan. Deze
zender volgt de polsslag van de samenleving voor de primaire doelgroep 35-55 jaar.
Negen glazen huizen
Trots zijn wij dat een vernieuwend, maatschappelijk relevant evenement als NPO 3FM Serious
Request in steeds meer landen in Europa navolging krijgt; de teller staat op negen landen met een
Glazen Huis. De NPO heeft de internationale uitbouw geïnitieerd om kennis en kunde rond dit
format over te dragen aan collega-omroepen. Ook voor het format van de NPO Radio 2 Top 2000
bestaat internationale belangstelling.
Digitale radio versneld ingevoerd
De NPO heeft vorig jaar gekozen voor een versnelde uitvoering van de derde fase van zijn landelijk
dekkend DAB+-netwerk voor digitale radio (Digital Audio Broadcasting), opvolger van FM. Daarmee
kan het publiek eerder profiteren van een sterker zendernetwerk en een betere ontvangst. De stap
naar verdere digitalisering betekent ook de afschakeling van de verouderde en energieverslindende
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AM middengolf. NPO Radio 5, dat vanwege het ontbreken van een landelijk FM-net nog van deze
techniek gebruik maakte, is vanaf 2015 te ontvangen via DAB+.
In 2016 zullen de laatste DAB+-zenders in gebruik worden genomen, zodat heel Nederland een
sterk digitaal radiosignaal geboden kan worden. Ook heeft de NPO het plan om het aantal
radiostations uit te breiden tot 14. Naast NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO
Radio 5 en NPO FunX zijn dat NPO Soul & Jazz, NPO 3FM Alternative, NPO 3FM KX Radio, NPO
SterrenNL, NPO FunX Slow Jamz, NPO FunX Dance, NPO Radio Nieuws & Evenementen, NPO Radio
4 Eigentijdse Concerten.
Online, interactief, verbindend
Online activiteiten versterken de binding met ons publiek. Via de websites van NPO 3FM of de
gezamenlijke site van NPO 2 en NPO Radio 4 rond de Boekenweek versterken wij de binding met
ons publiek en bieden wij aanvullend aanbod voor verschillende doelgroepen.
Fans van NPO FunX
Sociale media worden steeds belangrijker om de vindbaarheid en de aantrekkelijkheid van ons
aanbod te vergroten. Zo heeft de website van NPO FunX – een zender zonder landelijke FMfrequentie - in het afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt door de inzet van sociale media.
In vergelijking met 2014 is het aantal unieke browsers dat deze website in een maand bezoekt
gestegen van gemiddeld 570 duizend naar 840 duizend; het aantal fans van NPO FunX op
Facebook steeg met een kwart.
NPO 3FM: social radio
Voor NPO 3FM was het een jaar vol vernieuwing en social radio. Bij de online strategie van 3FM ligt
de focus in de eerste plaats op interactie met de doelgroep. Zo heeft NPO 3FM
festivalverslaggeving naar een hoger niveau getild, door middel van de festivaldagboek-app. Een
nieuw platform van NPO 3FM waarop festivalgangers hun bezochte festivalconcerten en alle daarbij
horende NPO-content konden terugvinden. En in het voorjaar, tijdens de eindexamenperiode, werd
de eerste Instagram Q&A een feit. Leraren beantwoordden vragen die binnenkwamen via
@npo3fm.
In december had NPO 3FM een primeur op het gebied van sociale media: 3FM Serious Request was
de eerste actie in Europa waarvoor doneren via Twitter mogelijk werd. 3FM Serious Request zorgde
voor ruim 11 miljoen Facebook-impressies en een zeer hoge mate van betrokkenheid met ruim 1,3
miljoen likes, shares, comments.
NPO Radio 2 Top 2000
De zeventiende editie van de NPO Radio 2 Top 2000 was een groot succes. Met een recordaantal
jonge luisteraars (tussen de 10 en 34 jaar) bewees de Top 2000 dat het evenement generaties
verbindt: jong en oud volgt massaal het evenement via tv, radio en online. Vooral radio en online
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zagen een toename in gebruik. 8,1 miljoen mensen hebben naar de ‘lijst der lijsten’ geluisterd. Dat
is bijna een miljoen meer dan in 2014.
De website van NPO Radio 2 is in die periode 1,7 miljoen keer bezocht, bijna een kwart meer dan
in 2014. Op televisie waren onder andere de Top 2000 Quiz, Top 2000 a gogo en het nieuwe
concert Helden van de Top 2000 (NTR) op NPO 3 te zien. Via NPO Cultura konden de mensen thuis
een live-registratie van het Top 2000 Café volgen. In totaal keken 5,9 miljoen mensen naar de tvuitzendingen. Dat is iets minder dan in 2014 (6,4 miljoen kijkers).
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KANSEN VOOR JONG TALENT BIJ DE NPO
De NPO ziet het opleiden van talent als een waardevolle taak van de publieke
omroep. Begin 2015 kondigde NPO-bestuurder Shula Rijxman de start aan van
een omroepbrede talentschool voor de publieke omroep. In 2016 is de NPO
Campus gestart dat zich in eerste instantie zal richten op radiotalent.
De nieuwe makers
Op onze netten zijn vorig jaar veel nieuwe, jonge presentatoren en makers aan de slag gegaan. In
het nieuwe programma van Paul de Leeuw ‘Kun je het al zien’ (VARA) kregen aanstormende
talenten zoals Tim den Besten, Nynke de Jong, Ajouad el Miloudi en Lammert de Bruin een vaste
plek. Op NPO 2 is jaarlijks ‘De Oversteek’ te zien, een project van het Filmfonds, Mediafonds,
CoBO, VPRO en NTR gericht op de ontwikkeling van filmtalent en waar beginnende regisseurs de
kans krijhgen hun eerste speelfilmproject te realiseren. Bij NPO Zapp zijn onder meer Buddy
Vedder (Zapp Kids Top 20 van AVROTROS) en Welmoed Sijstma (NOS Jeugdjournaal) als nieuwe
presentatoren te zien.
Kweekvijver
NPO 3, een kweekvijver voor jong talent, wist ook in 2015 veel nieuw jong presentatietalent aan
zich te binden. Dat waren onder meer Victor Mids die met zijn populairwetenschappelijk
illusieprogramma Mindf*ck (AVROTROS) veel publiek trok en Daan Boom, Jasper Demolin, Stijn
van Vliet en Tim Senders met hun programma Streetlab (KRO-NCRV), een komisch en
semiwetenschappelijk programma over menselijk gedrag. Streetlab wist in korte tijd – ook online grote populariteit te verwerven en werd meteen in het eerste jaar al genomineerd voor de Gouden
Televizierring. Met Alpacas lanceerde BNN-VARA een nieuwe kweekvijver voor improvisatietalent.
Ook van BNN-VARA was Padoem Patss, een programma voor nieuw stand-up comedytalent.
Speciaal voor muzikaal talent is er de Beste Singer Songwriter (BNN-VARA) op NPO 3.
Productieve broedplaats
NPO 3LAB is dé broedplaats voor talent van de NPO en bestaat uit een website (npo3lab.nl) plus
sociale mediakanalen, een wekelijkse tv-uitzending op zondagavond en de jaarlijkse tv-week in
augustus. NPO3lab.nl biedt verfrissende, experimentele video’s gemaakt door talentvolle jongeren.
Voorbeelden zijn Filmlab, de eindexamenproducties van de Filmacademie en sinds 2015 is er
Teledoc Campus. Een project waarbij jonge regisseurs en producenten de kans krijgen hun
talenten te ontplooien. Ook is op NPO 3 jaarlijks One Night Stand te zien; zes films gemaakt door
veelbelovende regisseurs en schrijvers.
Podium voor talent
Naast NPO 3LAB biedt het themakanaal 101TV veel ruimte voor jonge makers; vorig jaar gingen
onder meer talenten van de BNN University aan de slag. 3 Op Reis Backpack startte vorig jaar de
zoektocht naar een nieuwe 3 Op Reis co-host, uitgezonden op NPO 3. Via de 3 op Reis-website
konden talentvolle reisvloggers auditie doen, gevolgd door diverse stemrondes. In het voorjaar van
2016 verscheen winnaar Tim voor het eerst als presentator op tv. Jong Nederlands cabarettalent
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kreeg de gelegenheid om voorafgaand aan de live DWDD-uitzending op het podium het publiek op
te warmen; een geregisseerde warming-up die onder de noemer DWDD Comedy op de
programmawebsite van DWDD wordt gepubliceerd.
Creativiteit de vrije loop
In 2015 werd NPO Backstage georganiseerd; een competitie onder jonge ontwikkelaars en een
zogeheten Hackathon. Ontwikkelaars in heel Nederland werden uitgenodigd om hun creativiteit de
vrije loop te laten op apps die gebruik maken van de voor deze gelegenheid opengestelde data van
de NPO. Met het beschikbaar stellen van deze data willen wij de ontwikkeling van innovatieve apps
stimuleren. De beste apps werden beloond met een prijs.
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ALTIJD EN OVERAL
Niet het medium of het kanaal maar het publiek staat centraal. Kijken en
luisteren is een actieve beleving geworden. Het nieuwe kijken, mede mogelijk
gemaakt door innovatie en nieuwe platforms.

NPO.nl; groter en beter
NPO.nl was een primeur toen het als Uitzending Gemist twaalf jaar geleden van start ging.
Inmiddels is NPO.nl uitgegroeid tot dé plek waar miljoenen Nederlanders televisieprogramma’s
(terug)kijken op een zelfgekozen moment en apparaat. Vorig jaar groeide dit on demand-platform
van de NPO door naar circa drie miljoen gebruikers per maand. Het gebruik via smartphones en
tablets evenaarde in 2015 het gebruik via pc’s en laptops. Programma’s werden steeds vaker direct
na uitzending door meer dan 100 duizend mensen tegelijk (terug)gekeken. De
oudejaarsconference van Herman Finkers werd in de paar dagen daarna maar liefst 700.000 keer
bekeken.
Upgrade apps
NPO.nl en een aantal bijbehorende apps zijn in 2015 verder verbeterd en vernieuwd. Er zijn
plannen gemaakt om NPO.nl in 2016 door te ontwikkelen naar een nog moderner on demandplatform waar het publiek kan terugkijken én nieuwe content kan ontdekken. Ook liggen er
voorstellen voor het harmoniseren van de verschillende sites en apps en het optimaliseren van de
interface, de content-strategie en de onderliggende techniek. We streven ernaar om deze forse
‘upgrade’ van ons on demand-platform in de loop van 2016 te voltooien.
Meer aanbod, langer beschikbaar
Het on demand gebruik bij de NPO is sterk gegroeid. Het publiek verwacht daarbij meer aanbod
dat voor een langere periode beschikbaar is. De NPO kan niet voor alle programma’s de on
demand-rechten voor langere tijd aankopen. In veel gevallen verlopen de rechten al een week na
uitzending op televisie. Daarom hebben we vorig jaar NPO Plus aangevraagd in het
Concessiebeleidsplan 2016-2020.
Voor NPO Plus vraagt de NPO een vergoeding aan gebruikers zodat zij programma’s, die we
vanwege de extra kosten voor de afkoop van rechten niet gratis kunnen aanbieden, alsnog kunnen
bekijken. NPO Plus werd in 2015 via NL Ziet aangeboden. De inzet is om in 2016 NPO Plus ook los
van NL Ziet aan te bieden aan het Nederlandse publiek.
Meer interactie en functionaliteit
Om kijken en luisteren nog meer toe te snijden op de persoonlijke behoefte, is in 2015 een
innovatieproject van start gegaan dat anonieme gebruikscijfers realtime analyseert en, na
toestemming door de gebruiker, ook de gebruiks- en gebruikersgegevens. Hierdoor kunnen wij
kijkers betere programma-aanbevelingen op NPO.nl aanbieden. Bovendien kunnen we redacteuren
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en programmeurs met behulp van dashboards betere inzage geven in het resultaat van de
programmering en ontstaan er mogelijkheden om met onze online programmering direct in te
spelen op actuele ontwikkelingen.
In 2016 zetten wij een dienst op waarmee de gebruiker naar wens de sites en apps van de NPO
onder één ID kan plaatsen. Dat maakt meer interactie met de gebruiker mogelijk, die op zijn beurt
ook kan profiteren van meer functionaliteit zoals playlists en doorkijken op tablet of smartphone.
Overal toegankelijk
De NPO wil voor iedereen waar dan ook in Nederland bereikbaar zijn, ook zonder een abonnement
op bijvoorbeeld kabeltelevisie, of internet. Daarom zenden we al bijna 100 jaar uit via de ether,
zowel radio als televisie. Gebruikers kunnen op deze manier de kanalen van de NPO overal in
Nederland kosteloos ontvangen. Denk aan het kijken naar NPO 1 via een antenne op de camping of
het beluisteren van bijvoorbeeld NPO Radio 1 via de FM in de auto.
Om dit mogelijk te maken, geeft de overheid de NPO zendvergunningen. De zendvergunningen
voor ethertelevisie verlopen begin 2017. We hebben in 2015 succesvol gepleit voor niet alleen het
behoud maar ook de doorontwikkeling van digitale ethertelevisie. Het zorgt –als derde
televisieplatform naast kabel en IPTV- voor meer keuze, concurrentie en innovatie in de
Nederlandse televisiemarkt.
Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten dat de nieuwe zendvergunningen in 2016
worden geveild, ingaan per 2017 en doorlopen tot 2030. HD-uitzendingen via de ether worden
daarmee mogelijk. De NPO gaat in 2016 voorbereidingen treffen om in 2017 televisie in HD uit te
zenden via de ether. We willen daarnaast de mogelijkheid onderzoeken om ook het terugkijken van
programma’s via de ether mogelijk te maken. In de loop van 2016 zal duidelijk worden wie naast
de NPO commerciële ethertelevisie gaat aanbieden.
Nieuwe technologie voor de beste kwaliteit
De NPO innoveert continu de manier waarop de programma’s van de publieke omroep bij het
publiek gebracht worden of on-demand toegankelijk worden gemaakt. Voorbeelden zijn de
grootschalige introductie van een nieuw streaming-formaat, waardoor ons aanbod beter op Android
tablets en telefoons bekeken kan worden.
Dit geldt ook voor het via een app afspelen van het on demand-aanbod op een groot scherm via
Chromecast en Airplay en nieuwe HD encoding die de beste kwaliteit HD-zenders in Nederland
oplevert bij de kabel-, IPTV-, en satelliet-distributeurs. Waar mogelijk verrijken we onze kanalen
met interactieve content: op tweede schermen, op TV via HBBtv en op digitale radio via
visualisaties en slide shows ter ondersteuning van de programma’s op NPO Radio 1. In
samenwerking met de distributeurs Ziggo en KPN zijn nieuwe gebruiksmogelijkheden bij het on
demand kijken geïntroduceerd, zoals ReplayTV en Begin Gemist.
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Een belangrijk thema binnen internationale researchprojecten is de verspreiding van HD-kanalen
via de digitale ether, via DVB-T2 maar ook de opvolger van 4G/LTE voor mobiele telefoons en de
standaardontwikkeling voor HBBtv en toekomstige tv-formaten. In 2016 wordt dit onderzoek
voortgezet en bekeken hoe de NPO apps naar de tv-settopboxen kan brengen. Ook zal het
experiment met Fragment Gemist worden uitgebreid; de kijker kan hiermee direct teruggaan naar
gemiste tv-fragmenten via de online live stream of on-demand stream.
Toegankelijk voor iedereen
Teletekst Ondertiteling, in 1980 van start gegaan, vierde vorig jaar zijn 35-jarig jubileum. In het
jaar van oprichting werd één programma per dag ondertiteld, vorig jaar werd 50 duizend uur
televisie ondertiteld op NPO 1, NPO 2, NPO 3 en op de themakanalen. Meer dan 4,6 miljoen kijkers
maken gebruik van de TT888-Ondertiteling. Dat zijn niet alleen doven en slechthorenden maar ook
kijkers in een lawaaiige omgeving of die de taal willen leren.
Volgens het Mediabesluit 2008 hoort de NPO minstens 95% van het totale aanbod oorspronkelijk
Nederlandstalige tv-producties van ondertiteling te voorzien. Op NPO 1, NPO 2 en NPO 3 kwam dat
percentage in 2015 uit op ruim 99%.
Het percentage programma’s op themakanalen voorzien van ondertitels is vorig jaar opnieuw
gegroeid en lag op 66,9%, ruim boven het verplichte percentage van 55%. In 2016 wordt
ondertiteling ook toegevoegd aan het on demand-aanbod.
(Gesproken) ondertiteling

Noviteit: Dino de gebarende avatar

Ook op het gebied van
toegankelijkheidsdiensten zijn er voor het
publiek nieuwe services gekomen, zoals
ondertiteling van de online streams van NPO 1,
NPO 2 en NPO 3. De distributeurs geven
gesproken ondertiteling voor blinden en
slechtzienden van buitenlandse programma’s
door op de hoofdkanalen. In 2016 wordt deze
service ook toegevoegd aan het on demand-
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programma Het Zandkasteel is geëxperimenteerd met een virtuele doventolk: een automatisch
gegenereerde avatar die gebaren maakt. Deze avatar zal verder worden ontwikkeld in een
Europees project.
De NPO heeft ook een pilot uitgevoerd met audiodescriptie, waarbij scenes –waarin geen spraak isvoor blinden en slechtzienden worden beschreven. De serie Tessa en alle Telefilms (Nederlandse
speelfilms speciaal gemaakt voor de NPO) zijn op deze manier voorzien van audiodescriptie die via
een app gevolgd kon worden. In 2016 zal de automatisering van ondertiteling verder worden
doorgezet. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om deels automatisch live te ondertitelen met
behulp van spraakherkenning.
Uitwijkvoorziening in gebruik genomen
Als bij een calamiteit het hoofd-uitzendsysteem uitvalt, was er tot voor kort geen alternatief
voorhanden; het scherm ging op zwart. Daarom is de Uitwijkvoorziening ingericht. Een
noodvoorziening die de TV-uitzendingen van NPO 1, NPO 2 en NPO 3 bij uitval van het hoofduitzendsysteem direct kan overnemen, eventueel voor langere tijd.
Sinds halverwege 2015 is deze nieuwe voorziening operationeel. Omroepen, mediabedrijven, de
Ster en producties op locatie kunnen rechtstreeks programma's aan de Uitwijkvoorziening
aanleveren, via glasvezelverbindingen, satelliet of door middel van mobiele opslagmedia.
Radioprogramma’s kunnen via de Uitwijkvoorziening worden doorgezet naar de kabel en
etherzenders.
Het noodsysteem is in 2015 enkele malen ingezet vanwege technische problemen of groot
onderhoud aan het hoofdsysteem. In 2016 zullen extra diensten worden toegevoegd, waaronder
Teletekst, en worden er bij de Uitwijkvoorziening extra faciliteiten in gebruik genomen. De
noodvoorziening, volledig selfsupporting, bevindt zich op geruime afstand van het Mediapark en is
aangesloten op een onafhankelijk noodstroomsysteem.
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Financieel verslag
Financiële flexibiliteit om in te spelen op ontwikkelingen
De NPO heeft van Kabinet Rutte-II de opdracht gekregen om meer eigen
inkomsten te verwerven (brief 6 december 2012). Deze opdracht is opgepakt en
uitgewerkt, en heeft zich in het recente verleden onder andere geuit in een
hoger aandeel inkomsten uit diverse distributiecontracten. Met de omroepen is
afgesproken om deze zogenoemde ‘NPO-brede inkomsten’ zoveel mogelijk te
besteden aan NPO-brede (ontwikkel)ambities en speciale programmering. In
2015 leidde dit tot een extra inkomstenbron van ruim 3 miljoen euro, die eerder
niet begroot was.
Deze middelen zijn gedurende het jaar aangewend voor de start en intensivering van strategisch
en tactisch gedreven verbeterprojecten, maar ook voor incidentele intensiveringen van het
programmabudget in het jaar waarin een grote bezuiniging op het mediabudget moest worden
doorgevoerd. Met dit budget hebben we gedurende het jaar dus kunnen inspringen op de vele
veranderingen in de markt, technologie en de politiek. Zo is er ingezet op het beter bereiken van
jongeren en heeft versterking van onze Nederlandse drama-programmering plaatsgevonden, zoals
met de serie Tessa.
Rijksmediabijdrage als belangrijkste inkomstenbron
Het grootste deel van onze inkomsten bestaat
uit de rijksmediabijdrage, in totaal zo’n 800
miljoen euro. Het merendeel van deze bijdrage
wordt verstrekt voor programma-aanbod en een
klein deel voor de NPO-organisatie.
De overige inkomsten bestaan uit vergoedingen
die ontvangen worden voor het doorgeven van
content via de kanalen van de NPO. Daarnaast
hebben omroepen zelf ook inkomsten die
ingezet worden voor programma’s op radio,
televisie en internet. Deze zijn hier niet
opgenomen, maar worden vermeld in de
jaarrekeningen van de omroepen.
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Uitgaven aan de programmering
Het overgrote deel van de uitgaven wordt
doorgegeven aan de omroepen. In totaal is dit
in 2015 ruim 700 miljoen euro. Dit bedrag is
nagenoeg geheel besteed via de omroepen
voor de productie van programma’s. Deze
uitgaven zijn onder te verdelen in de
verstrekkingen aan omroepen voor de
programmering (66%) en een vergoeding voor
de organisatiekosten (14%). Een klein deel is
via de NPO-organisatie besteed aan
programmatische activiteiten (2%) met een
omroepoverstijgend en zender- en netbreed
belang, zoals muzieksamenstelling en
ondersteuning van productie. 14% van de
uitgaven werd gedaan door de NPOorganisatie. De uitgaven zijn onder te verdelen
in drie subcategorieën, waarvan de kerntaken
(7%) de grootste categorie is. Hieronder valt onder meer het verzorgen van de distributie- en
uitzendtechniek, programmacoördinatie en de taken rondom beleid en verantwoording. De tweede
categorie bestaat uit de centrale activiteiten (5%), zoals het ondertitelen van programma’s,
marketingactiviteiten en activiteiten rondom auteursrechten. Daarnaast verzorgt de NPO
ondersteuning op het gebied van facilitaire zaken, ICT en personeelszaken. Verder is 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
Omroep Muziek (SOM). Dit bedrag is volledig aan deze instellingen overgedragen en bedraagt 4%
van de totale uitgaven. De NPO geeft weliswaar de budgetten aan hen door, maar de instellingen
hebben eigenstandige (programmatische) taken. Het leeuwendeel van deze budgetten komt
overigens uiteindelijk weer ten goede aan de programmering.
Exploitatiesaldo houdt hoofdzakelijk verband met inzet en overdracht reserve voor
media-aanbod ten behoeve van de programmering
Het exploitatiesaldo 2015 bedraagt 0,9 miljoen positief en wordt in onderstaande tabel gesplitst in
2 onderdelen: NPO Media (2,9 miljoen euro positief) en NPO-organisatie (2,0 miljoen euro
negatief). De rentabiliteit op het totaal vermogen is ten opzichte van het jaar 2014 gestegen. Dit is
het gevolg van het positieve resultaat in 2015. De solvabiliteitspositie is ruim voldoende aangezien
de NPO geen gebruik maakt van financiering door middel van vreemd vermogen. Ten opzichte van
het jaar 2014 is de solvabiliteitspositie met 9% gestegen naar 49%.
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(x 1.000 euro)
Rijksmediabijdrage

Totaal

NPO Media

NPO-org

826.468

700.199
-

126.269

32.094
-

23.829

-23.829

858.562

724.028

700.077

700.077

134.534
-

21.086

136.854

Overige bedrijfsopbrengsten
Extra bijdrage aan de programmering
Totaal inkomsten
Verstrekkingen zendgemachtigden

32.094

-

136.854

21.086
-

Totaal uitgaven

858.017

721.163

136.854

Exploitatiesaldo

545

2.865

-2.320

-

322
-1.998

Frictiekosten zendgemachtigden
Lasten NPO-organisatie

Rentebaten/ lasten

322

-

Exploitatiesaldo gewone bedrijfsuitoefening

867

2.865

19

-

19

886

2.865

-1.979

Reslutaat deelneming

Te ontvangen (AMR)
Exploitatiesaldo na ontvangst

-

Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening NPO Media
Naast de rijksmediabijdrage van 700 miljoen euro is er door de NPO-organisatie in 2015 in totaal
24 miljoen euro extra ingezet ter versterking van de exploitatie van NPO Media. Dit is mede
gefinancierd uit NPO-brede inkomsten.
Het exploitatiesaldo van NPO Media is 2,9 miljoen euro positief. Dit saldo is opgebouwd uit de door
omroepen aan de NPO-organisatie overgedragen reserve voor media-aanbod ad. 9,4 miljoen euro
en de inzet in 2015 uit de reserve voor media-aanbod ad. 6,6 miljoen euro.
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 2005 een 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 welke conform artikel 2.176 van de Mediawet weer
ingezet wordt voor de programmering. Op basis van de jaarrekeningen van de omroepen is in 2015
conform de bindende regeling een bedrag van 9,4 miljoen euro vastgesteld als bovenmatige
reserve.
Daarnaast is in 2015 6,6 miljoen euro meer verstrekt aan de omroepen voor de programmering
dan de rijksmediabijdrage. Dit bedrag betreft de aanwending vanuit de reserve voor media-aanbod
en heeft een incidenteel karakter.

22
Jaarverslag 2015

In 2015 is 700 miljoen euro aan de omroepen verstrekt. In dit bedrag zijn de hierboven toegelichte
bedragen voor overgedragen reserve media-aanbod en inzet uit reserve voor media-aanbod
opgenomen. De verdeling hiervan over de verschillende platformen staat in onderstaande grafiek
en tevens wordt deze vergeleken met de meerjarenbegroting van 2015 (MJB). In de verdeling over
de platformen is geen rekening gehouden met de door de omroepen aan de NPO-organisatie
overgedragen reserve voor media-aanbod (9,4 miljoen euro). Verdeling over de platformen is
mogelijk na inzet voor de programmering.

Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening NPO-organisatie
Het jaar 2015 is mede door de verwerving van meer eigen inkomsten en het additioneel bezuinigen
om ruimte te maken voor nieuwe activiteiten gestart met een financiële ruimte van 6,2 miljoen
euro. Dit bedrag was bedoeld voor innovatie, voorbereiding op de nieuwe concessieperiode, het
opvangen van programmatische bezuinigingen en stimuleren van programmavernieuwing. Hierdoor
ontstond de mogelijkheid om in te spelen op allerlei veranderingen. Het exploitatiesaldo (uit
gewone bedrijfsuitoefening) 2015 van NPO-organisatie bedraagt 2,0 miljoen euro negatief. Diverse
factoren hebben dit exploitatiesaldo beïnvloed en zijn uitgesplitst in onderstaande componenten.

(x 1.000 euro)

2015

Begroot exploitatiesaldo (voor innovatie en vernieuwing)
1 Hogere bijdrage aan de programmering

6.169
-12.204
3.411

2 Hogere inkomsten

626

3 Lagere organisatiekosten

-1.998

Exploitatiesaldo NPO-organisatie
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Ad1 Hogere bijdrage aan de programmering; 12,2 miljoen euro
Gerichte versterking en vernieuwing is mogelijk geworden door een extra bijdrage aan de
programmering. Bij keuzes die zijn gemaakt om de programmering te versterken heeft het
bereiken van een jongere doelgroep een belangrijke rol gespeeld. Zo is het media-aanbod
vernieuwd met de Nederlandse drama serie Tessa, sportlicenties en verdere versterking voor
NPO 3 (o.a. extra afleveringen Brugklas en 3 Onderzoekt). Daarnaast is er met NPO Groen ingezet
op duurzaamheid. Via de NPO Groen app wordt het publiek uitgedaagd om groener te gaan leven
en bewuster met milieuzaken om te gaan.
Ad2 Hogere inkomsten; 3,4 miljoen euro
De inkomsten vanuit de distributeurs voor het doorgeven van content waren in 2015 hoger dan
vooraf ingeschat. Dit is het gevolg van een stijging van het aantal abonnees. Deze
inkomstenstijging komt ten goede aan NPO-brede (ontwikkel)ambities en speciale programmering.
Ad3 Lagere organisatiekosten; 0,6 miljoen euro
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 2015, waardoor de organisatiekosten
lager zijn dan verwacht. Zo heeft een distributieproject vertraging opgelopen bij de leverancier en
zijn diverse IT-features voor betere toegankelijkheid van het online aanbod nog in ontwikkeling.
Naar verwachting worden deze zaken in de loop van 2016 wel opgeleverd. Ultimo 2015 heeft de
NPO besloten om gezien de onzekerheid over de inbaarheid van verstrekte leningen op een
deelneming deze vorderingen op nihil te waarderen.
Resultaatbestemming exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Rekening houdend met mutaties ten gunste/laste van de bestemmingsreserves en met de
overdracht van reserves aan het Commissariaat voor de Media, ziet de resultaatbestemming 2015
er als volgt uit:
(x 1.000 euro)

NPO-org

NPO Media

Totaal

-

-6.569

-6.569

Onttrekking bestemmingsreserve programmering (SE)

-1.706

Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten

-2.463

Inzet reseverve media-aanbod in boekjaar
Overdracht reserve media-aanbod ultimo boekjaar
Saldo overdracht reserve voor media-aanbod

Onttrekking bestemmingsreserve Nieuwe Media
Dotatie bestemmingsreserve organisatiewijzigingen
Dotatie exploitatiereserve exclusief afdracht AMR
Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Ontvangen AMR
Exploitatiesaldo na overdracht

-246

9.435

9.435

2.865

2.865

-

-1.706

3.000

-2.463
-246
3.000

-583

-

-583

-1.998

2.865
-

867

19
-1.979

2.865

886

19
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Saldo overdracht Reserve voor Media-Aanbod; 2,9 miljoen positief
Uit de reserve voor media-aanbod is in 2015 6,6 miljoen euro verstrekt aan de omroepen. Dit
bedrag is in 2015 ingezet voor de programmering. Aan de overgedragen reserve media-aanbod is
9,4 miljoen euro toegevoegd. Per saldo bedraagt de overdracht aan de reserve voor media-aanbod
2,9 miljoen euro.
Onttrekking bestemmingsreserve Programmering; 1,7 miljoen negatief
De onttrekking van 1,7 miljoen euro is opgebouwd uit een onttrekking van 2,0 miljoen euro voor
de sportprogrammering van 2015 en een dotatie van 0,3 miljoen euro vanuit ontvangen
rechtengelden. Met de omroepen is afgesproken dat de NPO-organisatie deze gelden namens de
omroepen incasseert. Deze gelden worden voor een periode van maximaal 5 jaar gereserveerd in
verband met de afwikkeling. Na deze periode worden de vrijvallende gelden via de programmering
aan de omroepen verstrekt.
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten; 2,5 miljoen negatief
In 2015 is de bestemmingsreserve frictiekosten vrijgevallen. Er worden geen onttrekkingen meer
verwacht uit deze reserve, die is ontstaan naar aanleiding van de bezuinigingsmaatregelen van
Kabinet Rutte-I in de voorgaande Concessieperiode.
Onttrekking bestemmingsreserve Nieuwe Media; 0,2 miljoen negatief
De reserve voor specifieke innovatie- en ontwikkelprojecten is vrijgevallen en toegevoegd aan de
exploitatiereserve. De reserve dateert uit de aanvang van de in 2015 afgesloten concessieperiode,
toen projecten rondom nieuwe media apart benoemd en gestimuleerd moesten worden. Inmiddels
zijn de betreffende projecten afgerond. Er worden geen kosten meer verwacht en activiteiten en
budgetten rondom zogenaamde nieuwe media worden zoveel mogelijk opgevangen worden binnen
de reguliere bedrijfsvoering.
Dotatie bestemmingsreserve Organisatiewijzigingen; 3,0 miljoen positief
Het nieuwe concessiebeleidsplan en de bezuinigingen van Rutte-II leiden tot nieuwe strategische
ambities. Dit brengt (organisatie)veranderingen met zich mee. Daarom wordt een deel van het
vermogen bestemd voor de nodige transitiekosten.
Onttrekking exploitatiereserve; 0,6 miljoen negatief
Rekening houdend met de mutaties ten gunste/laste van de bestemmingsreserves, bedraagt de
onttrekking uit de exploitatiereserve 0,6 miljoen euro.
Te ontvangen van de AMR
Het totaal van de door de omroepen aangehouden reserves voor media-aanbod en het totale eigen
vermogen van de NPO (NPO Media en NPO-organisatie) mag niet meer dan 10% van de
gezamenlijke uitgaven van de NPO-organisatie en de omroepen bedragen. Uitgezonderd zijn de
uitgaven uit verenigingsactiviteiten. Voor 2015 bedraagt de totale norm van de NPO 94,3 miljoen
euro. Het totaal van de door de omroepen aangehouden reserves voor media-aanbod en het eigen
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vermogen van de NPO bedraagt 89 miljoen euro. Dit betekent dat ultimo 2015 de 10% norm niet
wordt overschreden.
De 19 duizend euro heeft betrekking op een verschil in afwikkeling van oude jaren.
Exploitatiesaldo na ontvangst AMR
Het exploitatiesaldo na ontvangst van de AMR bedraagt 8,5 miljoen euro negatief. Dit
exploitatieresultaat kent een incidenteel karakter. De voornaamste reden betreft de aanwending
van het overgedragen reserve media-aanbod aan de individuele omroepen voor specifiek
programma-aanbod.
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Governance en risicobeheersing
De NPO heeft een stevige ambitie binnen een sterk veranderend
medialandschap. Dat brengt risico’s en kansen met zich mee. Door risico’s
bewust af te wegen kunnen ze worden beheerst of zelfs omgebogen in kansen,
waarmee richting kan worden gegeven aan de strategie. Daarom hebben we het
afgelopen jaar aandacht besteed aan het in kaart brengen van het samenspel
van risico’s, beheersmaatregelen en kansen.
Een gedegen risicoanalyse
In 2015 heeft het directieteam verschillende risicoworkshops georganiseerd. Deze bijeenkomsten
hebben een overzicht met belangrijke strategische risico’s opgeleverd. Omdat de Raad van Bestuur
ook een verantwoordelijkheid heeft voor NPO-brede strategie en doelmatigheid, zijn hierbij ook de
NPO-brede risico’s beoordeeld.
Per directie hebben de managementteams vervolgens de operationele risico’s in kaart gebracht. Dit
zijn risico’s die van invloed kunnen zijn op de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden. Daarna
zijn gerichte maatregelen genomen om de kans of impact tot een aanvaardbaar niveau te
verkleinen zonder de bijbehorende kansen teniet te doen.
De belangrijkste risico’s kunnen als volgt worden 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 en/of impact.
Nr Omschrijving Risico
1

We slagen er onvoldoende in te innoveren en
daarmee een breed publiek aan ons te binden.

2

Binnen de publieke omroep is het lastig om
voldoende talent in huis te halen en te
behouden.

3

Verlies van aansluiting bij jongeren als
specifieke doelgroep.

4

Huidige sturingsinstrumentarium is
onvoldoende geschikt om tijdig en doelmatig
te kunnen sturen en beheersen.

5

De digitale kwetsbaarheid neemt toe.

6

Continuïteit uitzendproces loopt gevaar.

7

Niet compliant zijn aan wet en regelgeving.

8

NPO-brede liquiditeitsrisico's nemen toe.
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De risico’s liggen vooral op het vlak van een toekomstbestendige publieke omroep. Het belang van
innovatie en het behouden van een breed publiek en draagvlak draagt in belangrijke mate bij aan
het bestaansrecht van de NPO. Andere belangrijke risico’s liggen op financieel, operationeel
(beschikbaarheid uitzendingen en websites) en juridisch vlak. Ze worden hierna verder toegelicht,
waarbij de eerste drie risico’s ineen worden beschreven en de overige risico’s separaat.
Het belang van innovatie, talent en bereik staat centraal
In navolging van de trend in de Verenigde Staten is de afgelopen jaren ook in Europa een
consolidatieslag op gang gekomen. Grote partijen krijgen steeds meer grip op alle onderdelen in de
keten van de productie van content tot verspreiding naar de consument. Voor de uitvoering van
onze taakopdracht worden we in toenemende mate afhankelijk van de groeiende macht van
wereldspelers als Time Warner en Liberty Global.
Met de laatstgenoemde partij moeten we ook onderhandelen over transportkosten en
distributievergoeding. Hierdoor neemt het risico toe op hogere distributiekosten, lagere
distributievergoeding en minder relevante voorkeursposities bij distributeurs. Daardoor kan het
publiek minder goed bereikt worden. Daarbij komt dat het bereiken van jongeren al een uitdaging
op zich is. Oudere doelgroepen gebruiken radio- en televisiekanalen veel meer dan jongere
doelgroepen. Deze verschillen blijven ook bestaan als er rekening gehouden wordt met het feit dat
jongeren überhaupt minder tijd besteden aan lineaire radio en televisie. Wel zijn jongeren grotere
gebruikers van on demand-kanalen, websites en portals.
De wijzigingen in marktomstandigheden en mediagebruik doen een beroep op het
innovatievermogen van de NPO. Op technologisch, maar ook op creatief gebied. Op diverse fronten
is het van belang dat we ons als publieke omroep vernieuwen. Noodgedwongen, bijvoorbeeld door
het vertrek van de ‘Coen & Sander Show’ op NPO 3FM, maar ook op eigen initiatief. Zo geven we
nieuwe talenten een kans en slaan we met NPO Radio 2 een nieuwe weg in. De komende jaren
worden er initiatieven genomen om meer aan te sluiten bij de behoeften en het mediagedrag van
jongeren, zonder daarbij de belangen van de oudere doelgroepen uit het oog te verliezen. Nieuwe
formats en programma’s zullen worden ontwikkeld, waar mogelijk samen met de doelgroep, die
aansluiten bij wat jongeren aanspreekt. Onze integrale on demand-strategie zal in 2016 daarom
absolute prioriteit krijgen.
Minder zichtbaar voor het publiek is de verandering van de organisatie zelf. Hierbij is een beweging
ingezet van bestuursorgaan naar mediabedrijf. In aansluiting op het voorgaande heeft de NPOorganisatie de ambitie geformuleerd om meer samenhang aan te brengen tussen de uiteenlopende
activiteiten, de reactiesnelheid te vergroten en de kostenbasis te verlagen. Dit vergt een andere
manier van denken en werken, met een andere cultuur en andere competenties. Daarom is het
afgelopen jaar veel tijd en aandacht geïnvesteerd aan een verdere professionalisering van het
personeelsbeleid. Onderdeel hiervan is het aantrekken van een ‘talentmanager’, die fungeert als
initiator van de talentstrategie en nauw samenwerkt met de managers in de afstemming van de
talentplannen en -programma’s. Komend jaar wordt de HR-functie verder ontwikkeld.
28
Jaarverslag 2015

Doelmatige sturing en beheersing vraagt om het juiste sturingsinstrumentarium
We werken aan het vergroten van de doelmatigheid en transparantie op het gebied van
kostenverantwoording vanuit de ambitie om deze transparantie intern toe te passen op de
programmabudgetten. Zo kan waar nodig tijdig worden bijgestuurd, zodat middelen optimaal
worden ingezet voor de programmaschema’s. Het huidige sturingsinstrumentarium schiet echter
tekort om onze doelstellingen te kunnen behalen. Daarom zijn we bezig met de verdere
ontwikkelingen van NPO-brede financiële en niet-financiële rapportages, inclusief kritische
prestatie-indicatoren.
De politiek heeft de wens kenbaar gemaakt om informatie over programmakosten op titelniveau te
ontvangen. Hierbij is het risico aanwezig dat deze informatie wordt gebruikt om politiek te
beoordelen of een bepaalde titel wel in het schema had moeten komen. We leggen graag op
transparante wijze verantwoording af over de inzet van publieke middelen en de keuzes die worden
gemaakt, maar directe invloed van de politiek op de programmering is onwenselijk en druist in
tegen de uitgangspunten van de publieke omroep om onafhankelijk te kunnen opereren. Daarom
maken we zorgvuldige afwegingen in de externe informatievoorziening.
Gerichte maatregelen tegen digitale kwetsbaarheid
De DDoS-aanval op de websites van de NPO in november 2015 heeft nog eens aangegeven dat de
digitale kwetsbaarheid toeneemt. Informatiebeveiliging heeft daarom een hoge prioriteit. Een
analyse op informatiebeveiliging heeft concrete verbeterpunten opgeleverd die het afgelopen jaar
geïmplementeerd zijn. Voorbeelden daarvan zijn verhoogde redundantie van systemen en het
instellen van de rol van security-officer.
Omdat informatiebeveiliging niet zozeer een technisch vraagstuk is maar onderdeel moet zijn van
het organisatiebewustzijn, wordt actief gerapporteerd over gebeurtenissen met betrekking tot de
informatiebeveiliging. Bij incidenten wordt expliciet stilgestaan en eventuele ‘lessons learned’
worden doorgevoerd op het niveau van organisatie, processen en technologie. Voor de
ontwikkeling van de informatievoorziening, zowel intern als online, wordt veiligheid en privacy
expliciet beschreven in de doelarchitectuur.
Continuïteit van uitzendingen voldoende gewaarborgd
Betrouwbare en goed functionerende geautomatiseerde systemen zijn van essentieel belang om
storingen en uitval te voorkomen. Daarom zijn de systemen van de eindregies van radio en
televisie op vele onderdelen redundant uitgevoerd. In 2015 is bovendien de bouw van een
zogenoemde uitwijkvoorziening afgerond, waarheen uitgeweken kan worden in geval van een grote
calamiteit. Daarnaast zijn noodprocedures verder uitgewerkt en vastgelegd.
Dat de continuïteit van uitzendingen ook op andere wijze gevaar kan lopen, werd op 29 januari
2015 duidelijk. Een op het oog gewapende man drong de studio van het NOS Journaal binnen. In
hetzelfde pand bevindt zich ook de eindregie televisie. NOS en NPO hebben gezamenlijk het COT,
Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, opdracht gegeven onderzoek te doen naar dit
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incident en met aanbevelingen te komen voor mogelijke verbeteringen van de
veiligheid(sprocedures). Het COT concludeert dat onder de gegeven omstandigheden een zekere
verstoring van de uitzending op NPO 1 onvermijdelijk was. De voorbereiding op een dergelijke
crisissituatie zal wel worden aangescherpt, inclusief duidelijke communicatielijnen en ontruimingsen uitwijkprocedures.
Aandacht voor uiteenlopende juridische risico’s
De NPO valt onder nationale en internationale regelgeving op veel gebieden, zoals mediarecht,
telecommunicatierecht, mededingingsrecht, intellectuele eigendom, privacy, belastingwetgeving,
arbeidsrecht, aanbestedingsrecht en pensioenregelgeving.
Omroepen en derden (belanghebbenden) kunnen bezwaar aantekenen tegen besluiten van de
NPO-organisatie. Het betreft vooral bezwaarschriften tegen besluiten over urenindelingen,
nevenactiviteiten en toekenningen van gelden.
Gelet op de complexe omgeving waarin de NPO opereert, is het onontkoombaar dat zich geschillen
voordoen. Deze kunnen zich ook voordoen als gevolg van contractuele relaties, gerechtelijke
uitspraken of anderszins. Er zijn drie partijen die de NPO aansprakelijk hebben gesteld voor
vermeend geleden schade. De NPO erkent deze aansprakelijkheid niet. Ook kunnen handelingen
vanuit de NPO-organisatie zelf tot vraagstukken over rechtmatigheid en/of aansprakelijkheid
leiden. Er vindt thans onderzoek plaats naar de betekenis van handelen op een onderdeel in een
specifiek dossier.
Ontwikkelingen in het auteursrecht
Het per 1 juli 2015 ingevoerde auteurscontractenrecht versterkt de onderhandelingspositie van
rechthebbenden. Dit zorgt voor risico’s ten aanzien van de auteursrechten van makers (regisseurs,
scenarioschrijvers, ontwerpers) en uitvoerende kunstenaars (acteurs en muzikanten). De wet geeft
makers en rechtenorganisaties de mogelijkheid om voor elke nieuwe gebruiksvorm aanvullende
vergoedingen te vorderen, terwijl de beschikbare middelen niet groter worden. Daarbij krijgen de
rechthebbenden de mogelijkheid ieder contract open te breken indien zij achteraf menen dat er
nadelige afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een productie een groot succes blijkt en de
rechthebbende extra financiële compensatie wil.
Ook kan de rechthebbende rechten terugvorderen indien een productie naar zijn mening
onvoldoende wordt geëxploiteerd. Een andere tendens die de positie van rechthebbenden versterkt
is het streven van collectieve rechtenorganisaties om alle rechten van makers in handen te krijgen.
Hierdoor zijn rechten niet meer op voorhand beschikbaar binnen de mediawaardeketen, maar moet
naar believen van de rechtenorganisaties worden onderhandeld over gebruiksrechten en
vergoedingen. Over de geldigheid van die rechtenoverdracht lopen rechterlijke procedures.
Al deze extra rechtenclaims creëren spanning in de onderlinge verhoudingen tussen producenten,
omroepen, kabelaars en andere exploitanten, omdat iedereen de rekening naar elkaar probeert
door te schuiven. Dit schept onzekerheid over de beschikbaarheid van rechten en over de totale

30
Jaarverslag 2015

kosten voor verspreiding van werken op eigen platforms en platforms van derden en vooral voor
commerciële exploitaties, zoals bestaande en nieuwe nevenactiviteiten.
Privacy regelgeving
De ontwikkeling van de ambities van de NPO vormt een risico in verband met de privacywetgeving
en de oprekking van de daarin gehanteerde begrippen door diverse toezichthouders. Er gelden
strikte eisen ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens, (korte) bewaartermijnen en de
verplichting de persoonsgegevens goed te beveiligen. Deze eisen zijn echter veelal open normen en
in de jurisprudentie nog niet uitgekristalliseerd.
De NPO wordt daarbij door twee toezichthouders als publieke instelling aangesproken om als
voorbeeld te kunnen dienen voor marktpartijen. Door recente regelgeving en jurisprudentie geldt
bovendien een aangescherpt regime ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Zo
geldt met ingang 1 januari 2016 de meldplicht bij datalekken en treedt de uitbreiding van
boetebevoegdheid van het College Bescherming Persoonsgegevens bij overtreding van privacy
regels in werking. Bovendien heeft het Europese Hof het Safe-Harbor verdrag ongeldig verklaard,
hetgeen van grote invloed is op de Europese contractpraktijk. Dit brengt risico’s mee van boetes
en/of dwangsommen.
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 als ook het nemen van adequate
technische beveiligingsmaatregelen zullen dit risico kunnen wegnemen. Ook moeten hierover met
eventuele externe partijen duidelijke contractuele afspraken worden gemaakt. Om deze risico’s
zoveel als mogelijk te vermijden en weg te nemen heeft de juridische afdeling binnen de NPO een
privacy protocol opgesteld en gaat een Privacy Project van start.
NPO-brede liquiditeitsrisico’s worden centraal aangepakt
Het vermogen van de NPO als geheel is gemaximeerd. Het 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 met name voor de NOS een probleem ontstaan omdat deze bedragen hoog
kunnen oplopen. De NPO is daarom in gesprek met het ministerie van OCW om een deel van de
terugbetaalde gelden als voorfinanciering te mogen inzetten.
Om de beste begroting vanuit NPO-breed perspectief te bepalen en de liquiditeitsrisico’s te
beheersen, is het belangrijk om alle beschikbare middelen in het vizier te krijgen. Er is echter geen
sprake van een gezamenlijke begroting of geconsolideerde jaarrekening met de omroepen. Dit
maakt het lastig om tijdig te kunnen bijsturen op relevante NPO-brede financiële kengetallen, zoals
vermogen, liquiditeit en exploitatieresultaat.
Daarom wordt bij de intekening meer informatie gevraagd over de eigen bijdrage en alternatieve
geldstromen binnen de programmabudgetten en worden omroepen gedurende het jaar periodiek
gevraagd om prognoses te delen. Dit proces zal komend jaar verder worden gestructureerd en
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geprofessionaliseerd. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw NPO-breed vermogens- en
liquiditeitsbeleid.
De overige financiële risico’s die de NPO onderkent, vloeien voort uit gewone bedrijfsuitoefening,
zoals valutarisico’s bij de aan- en verkoop van buitenlandse licenties. Deze risico’s zijn zowel in
kans als in mogelijke impact gering. De NPO houdt geen afgeleide financiële instrumenten aan voor
speculatieve doeleinden.
Meer informatie over de financiële instrumenten staat vermeld in de jaarrekening.
Ambities in 2016
In 2016 zal verder worden gewerkt aan de realisatie van ambities. Zo zal geïnvesteerd worden in
technologie, waarmee het uitzendproces televisie kan worden verbeterd en tegelijk de
afhankelijkheid van externe partijen kan worden verkleind. Er zullen verschillende opties worden
onderzocht om de bijbehorende financiering mogelijk te maken.
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Beheersmaatregelen opgenomen binnen een ‘governanceraamwerk’
Op allerlei plekken binnen de NPO worden maatregelen genomen om de hiervoor beschreven
risico’s te verkleinen of om te zetten in kansen. Om alle beheersmaatregelen op elkaar af te
stemmen, hebben we 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:

Hierna wordt per interne line of defense de toepassing beschreven. 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 stevige basis
Het management vormt als eerste lijn een stevige basis. Een centraal directieteam (DT) geeft
sturing aan de strategische agenda. Van hieruit vindt een eenduidige en samenhangende
aansturing van de organisatie plaats. 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. Naast financiële kengetallen bestaat deze uit
inhoudelijke verslaglegging over prestaties, waarvoor de afgelopen jaren steeds meer ruimte wordt
gemaakt.
Binnen de organisatie is veel inhoudelijke informatie beschikbaar. Systematische ordening en
bundeling hiervan vindt echter onvoldoende plaats. Daarom wordt komend jaar geïntegreerde
managementinformatie ontwikkeld. Hiervoor worden NPO-brede kritische prestatie-indicatoren
opgesteld, waarover periodiek gerapporteerd zal worden. Dit sluit ook aan op de ontwikkeling van
onze organisatie van bestuursorgaan naar een modern en professioneel mediabedrijf.
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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 wordt aangestuurd door de directeur Financiën en enkele stafhoofden, waarbij de
directeur Financiën zitting heeft in het DT. Het borgen van een goede informatievoorziening staat
in toenemende mate op de voorgrond.
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het frequenter rapporteren en nadrukkelijker koppelen van de
activiteiten en projecten aan de inzet van euro’s. Door consequent zowel de inzet van middelen (de
input) als de bijdrage aan het bereiken doelstellingen (de output) in ogenschouw te nemen, kan
het DT worden ondersteund in het nemen van strategische besluiten.
Aandacht voor de cijfers en het verhaal
In 2016 zal de volgende stap worden gezet door een nadrukkelijker onderscheid aan te brengen
tussen financial control en business control. Er wordt ten behoeve van financial control een nieuw
financieel systeem ingericht, waarbij ook de registratie van kosten en uitbetaling van
omroepmiddelen in scope is. Hiermee wordt de informatievoorziening en audittrail rondom het
beheer van de omroepmiddelen versterkt. Daarnaast zal vanuit business control vooral worden
gewerkt aan het leggen van verbanden tussen prestaties, risico’s en middelen, zodat de eerste lijn
tijdig kan sturen op het verhaal achter de cijfers. Ook zal het inkoopmodel opnieuw onder de loep
worden genomen.
Daarnaast zal de samenhang tussen de verschillende ‘producten’ in de Planning & Control Cyclus
verder worden verbeterd, waardoor met minder inspanning een beter resultaat kan worden bereikt.
Suggesties hiervoor worden uitgewisseld met het ministerie van OCW en het Commissariaat voor
de Media.
Derde lijn: een volwassen interne controlefunctie
De NPO Internal Audit, compliance officer en Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO)
vormen met elkaar een derde lijn. Vanuit deze controlefuncties wordt intern toezicht gehouden op
de opzet, het bestaan en de werking van (interne) regels en procedures, zowel preventief als
achteraf.
In 2015 is een start gemaakt met het opzetten van de contouren voor een afdeling Internal Audit,
die zich bezighoudt met quality assurance, operationele audits en het faciliteren en ondersteunen
van het organisatiebrede systeem voor risicomanagement. Hierdoor kan, met het controleplan als
basis, worden gewerkt aan de ontwikkelpunten in het governanceraamwerk. In 2016 wordt gestart
met de uitrol van het eerste interne auditprogramma.
Compliance officer ondersteunt bij een integere bedrijfsvoering
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De NPO heeft een compliance officer aangesteld die uitvoering geeft aan het door de raad van
bestuur geformuleerde integriteitsbeleid en verantwoordelijk is voor de toetsing op het correct
naleven van de voorschriften uit de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit.
De raad van bestuur van de NPO bestaat sinds 2012 uit twee leden en de raad van toezicht uit vijf
leden. De werkwijze, taken, bevoegdheden, het benoemen, schorsen en ontslaan van de (leden
van de) raad van bestuur en de raad van toezicht zijn uiteengezet in de Mediawet en de statuten
van de Stichting NPO. De werkwijzen van de raad van bestuur en raad van toezicht zijn in het
verslagjaar 2015 ongewijzigd gebleven.
Aan iedere medewerker wordt jaarlijks gevraagd zich te verantwoorden over integer handelen door
het invullen van een online complianceverklaring. Hierin wordt melding gemaakt van gegeven en
ontvangen geschenken, nevenfuncties 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
Code Goed bestuur.
Financiële belangen van medewerkers en/of hun partners in ondernemingen die een (in)directe
relatie met de NPO-organisatie hebben, worden opgenomen in de desbetreffende registers. In 2015
is er één melding binnengekomen van een financieel belang. Het gaat om de partner van een NPOmedewerker, die als producent opdrachten verricht voor omroepen. De relatie van de NPO met
deze producent is indirect, omdat omroepen als opdrachtgever van deze producent optreden. De
NPO-medewerker is niet betrokken bij de programmering en heeft daarmee geen enkele
bemoeienis met mogelijke plaatsing van de programma’s van deze producent. Het maken van
nadere afspraken was dan ook niet nodig.
Topfunctionarissen melden beleggingen en daarmee samenhangende transacties in
sectorgerelateerde ondernemingen. De leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en het
directieteam van de NPO hebben allen verklaard niet over dit soort beleggingen te beschikken. Er
zijn in 2015 geen aanwijzingen geweest dat er faciliteiten of diensten zijn aangenomen die de
onafhankelijke positie van de medewerkers van de stichting NPO ten opzichte van de aanbieders
hebben beïnvloed. Er zijn in 2015 binnen de NPO-organisatie geen meldingen geweest in het kader
van de klokkenluidersregeling.
De leden van de raad van toezicht zijn benoemd bij Koninklijk Besluit. De taakverdeling van de
leden van de raad van toezicht, evenals zijn werkwijze, zijn conform Richtlijn 1 neergelegd in een
Reglement. De jaarinkomens van de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht
worden openbaar gemaakt in dit jaarverslag. Er zijn geen leningen, garanties en dergelijke aan de
leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht verstrekt.
De raad van bestuur bestaat uit een man en een vrouw, de raad van toezicht bestond in 2015 uit
twee vrouwen en drie mannen. Hiermee voldoet de NPO ruimschoots aan de
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inspanningsverplichting uit de Wet Bestuur en Toezicht met betrekking tot de samenstelling van
beide organen.
De Gedragscode schrijft voor, dat openbaar verantwoording wordt afgelegd indien wordt
afgeweken van onderdelen van de Richtlijnen. Dit doen wij via dit jaarverslag. De afwijkingen
hebben betrekking op Richtlijn 2, paragraaf 2.6 inzake het aannemen en geven van geschenken.
Artikel 2.6.5 stelt dat een gegeven geschenk niet meer dan € 50,- bedraagt en dat alle gegeven en
ontvangen geschenken met een waarde van meer dan € 50,- aan derden moeten worden
opgenomen in een openbaar register. De NPO aanvaardt en geeft in principe geen geschenken met
een waarde van meer dan € 50,-, maar hiervan kan wel in bijzondere gevallen worden afgeweken.
Alleen de gegeven geschenken met een waarde van meer dan € 50,- worden evenwel opgenomen
in een register, dat te vinden is op de corporate site van de NPO. Als geschenk (ontvangen of
gegeven) wordt niet beschouwd de waarde van een uitnodiging, bijvoorbeeld voor evenementen
e.d. Met betrekking tot het aanvaarden van een uitnodiging wordt wel altijd een afweging gemaakt
aan de hand van criteria die in de Gedragscode zijn opgenomen.
De Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit bevat ook voorschriften die betrekking hebben op de
bedrijfsvoering, zoals uitgaven, kostendeclaraties en reizen buitenland. Deze zijn verwerkt in de
bedrijfsregelingen.
Alle medewerkers van de NPO-organisatie doen opgave van al hun nevenfuncties en 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.
CIPO legt verantwoording af via een afzonderlijk jaarverslag. Zie daarvoor

www.npointegriteit.nl. Meer informatie over het onderwerp governance en een verslag over het
afgelopen jaar door de compliance officer is terug te vinden op de website

http://over.npo.nl/.
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Vierde lijn: het belang van extern toezicht
De vierde lijn betreft het extern toezicht, zoals uitgeoefend door het Commissariaat voor de Media
en de Rekenkamer. Onafhankelijk extern toezicht levert in de praktijk extra
verantwoordingsmomenten op, maar beschouwen we ook als waardevol. Het houdt ons scherp en
biedt de mogelijkheid om vast te stellen dat we onze activiteiten op een rechtmatige wijze
uitvoeren.
In control-verklaring 2015
Ieder lid van de raad van bestuur verklaart dat, voor zover hem of haar bekend:
 de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en
het resultaat van de NPO-organisatie, en
 het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op 31 december 2015 en de
gang van zaken gedurende het boekjaar 2015 van de NPO-organisatie, en
 de risico’s waarmee de NPO-organisatie wordt geconfronteerd en hoe deze beheerst worden
afdoende in dit verslag zijn beschreven. De raad van bestuur is zich ervan bewust dat
risicobeheersing- en controlesystemen geen absolute zekerheid geven, dat risico’s volledig
worden uitgebannen en dat ongewenste situaties worden voorkomen. Daarom blijft de raad
van bestuur gericht op verdere optimalisatie van het governanceraamwerk van de NPOorganisatie, zoals in dit verslag beschreven.
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Sociaal Jaarverslag 2015
Het Concessiebeleidsplan 2016-2020 en de daaruit voortvloeiende strategische
doelstellingen zijn het fundament van de HR Strategie 2016 die in 2015 is
vastgesteld. We willen onze mensen verbinden aan de missie en de kerntaken
van de NPO. Een omgeving creëren waarin onze medewerkers kunnen
excelleren en kunnen groeien. Het beste uit hen halen, maar vooral met veel
plezier één crossmediaal NPO-team vormen.
HR-afdeling onder de loep genomen
De vernieuwing van NPO vraagt om een ambitieuze HR-afdeling en aanpak. Vorig jaar is de HRafdeling onder de loep genomen en zijn veranderingen doorgevoerd in de personele bezetting en
de benadering van de interne stakeholders. Dit heeft geleid tot een beter, passender aanbod van
HR-diensten, een digitaliseringsslag en een heldere focus op talent- en organisatieontwikkeling, die
goed aansluit bij de koers die de NPO de komende jaren zal varen.
Talentontwikkeling strategisch speerpunt
In 2015 is stevig geïnvesteerd in individuele en teamopleidingen. Ook werd veel energie gestoken
in permanente educatie, deels via de faciliteiten van Werkstation, het digitale employabilitycentrum
van de Nederlandse publieke omroepen. Het komend jaar zal de focus liggen op de implementatie
van een management development-programma, competentie gerichte trainingen en coaching. Om
het belang van talentmanagement te onderschrijven, wordt begin 2016 een Talentmanager
aangesteld en zullen er coachpools worden samengesteld, waar individuele medewerkers en teams
gebruik van kunnen maken. Vorig jaar hebben twintig medewerkers een coaching- of
loopbaantraject gevolgd.
NPO Radio 6
Begin 2015 werd een voornemen gepresenteerd om NPO Radio 6 om te vormen van een volledige
hoofdzender naar een themakanaal onder NPO Radio 2. De betrokken medewerkers werden in een
vroeg stadium op de hoogte gebracht, in de wetenschap dat de wettelijke besluitvorming eind 2015
of begin 2016 afgerond zou worden. De RvB heeft een adviesaanvraag aangeboden aan de OR voor
de herplaatsing van de zes betrokken medewerkers van de NPO-organisatie. In de adviesaanvraag
is beschreven dat voor alle zes NPO-medewerkers een passende functie elders binnen de Directie
Radio was voorzien. De betrokken NPO-medewerkers hebben ingestemd met de aangeboden
functies. Per 1 januari 2016 is NPO Radio 6 gestopt als aparte zender en wordt het voortgezet als
themakanaal NPO Soul & Jazz bij NPO Radio 2. Met overdag non-stop muziek en ’s avonds
gepresenteerde programma’s.
Publiek en Marketing
Om de binding met het publiek en onze publieke waarde te versterken, is gekozen voor een
platform- en afdelingsoverstijgende marketing- en communicatieafdeling. Deze centrale afdeling
Publiek en Marketing is vorig jaar van start gegaan met vier afdelingen: Merk- en
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Marketingstrategie, Publieksonderzoek, Communicatie & Woordvoering en Digital Media
Management.
Een groot deel van de bezetting is gevormd door medewerkers die al in dienst waren van de NPO.
Daarnaast zijn er vacatures opengesteld die in de loop van het eerste halfjaar grotendeels zijn
vervuld. Eind 2015 is besloten om het team Communicatie & Woordvoering in twee teams voort te
zetten, voor een betere focus op de diverse aandachtsgebieden. Het nieuwe marketingplan wordt
in 2016 in volle vaart uitgevoerd.
Verbouwing 2015
Na de reorganisaties van de afgelopen jaren is er kostbare leegstand ontstaan en is besloten tot
verbouwing. Sinds het najaar van 2015 maken wij optimaal gebruik van de begane grond en de
eerste verdieping en wordt er volgens een flexconcept gewerkt. De andere etages worden in 2016
geschikt gemaakt om hier radiostudio’s te huisvesten. Met de verbouwing is ook de inrichting flink
gemoderniseerd. Dit draagt bij aan een open werksfeer en transparante cultuur van de NPO. Vanuit
de stuurgroep Huisvesting zijn de medewerkers via de drie projectgroepen Bricks, Bytes en
Behaviour goed voorbereid en ondersteund.
Medewerkers werden getraind in het gebruik van Skype for Business en kregen de gelegenheid om
in verschillende opstellingen de nieuwe meubels te bekijken en te testen. Met de workshop ‘De
vloer op’ werden fictieve dilemma’s over flexibel werken uitgebeeld door acteurs en kregen de
medewerkers handvaten aangeboden om prettig samen te werken in een flexibele omgeving.
Diversiteit
De NPO onderstreept het belang van een medewerkersbestand, dat zoveel mogelijk een
afspiegeling vormt van de Nederlandse maatschappij. De NPO wil een organisatie zijn waar
iedereen zich welkom voelt en verbonden voelt ongeacht nationaliteit, sekse, leeftijd, lichamelijke
beperkingen en afkomst. Een diverse cultuur maakt een organisatie innovatief, creatief en
wendbaar. Als organisatie blijven wij focussen op gelijke kansen voor een ieder bij de instroom en
doorstroom van onze medewerkers. Diversiteit staat voor 2016 hoog op de strategische agenda
van de Raad van Bestuur en de afdeling Human Resources.
Een van de strategische speerpunten is gender (sekse) waarbij gestreefd wordt naar een 50/50
man-vrouwverhouding in de top en sub-top van het NPO functiegebouw en een evenwichtige manvrouwverhouding over alle salarisklassen. De NPO ligt in 2015 op koers met dit streven. In top- en
sub-topfuncties is in 2015 het percentage gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Wel is
een kleine toename (van 4%) in de top en een afname van 4% in de subtop te zien. In de
evenwichtige verdeling over de salarisschalen van G en hoger is een verbetering te zien ten
opzichte van 2014. 39% mannen zitten in salarisschaal G en hoger tegenover 33% vrouwen.
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In 2015 is onderzoek gedaan naar de nieuwe participatiewet (vergroten instroom van gehandicapte
medewerkers) en de mogelijkheden daarbij voor de NPO. De ingangsdatum van de participatiewet
is verschoven naar 2016. Het komend jaar zal ons beleid hierop verder worden uitgewerkt.
Cao 2015–2016
Op 29 juni 2015 bereikten werkgevers en werknemersorganisaties overeenstemming over een
nieuwe cao voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. Afspraken zijn
gemaakt over:
Salaris
In 2015 en 2016 worden de salarissen structureel verhoogd. De stijging bedraagt in totaal 2,5
procent. Daarnaast ontvingen medewerkers in 2015 tweemaal een eenmalige uitkering van 1
procent.
Flex & Zekerheid
In overeenstemming met de Wet Werk & Zekerheid kunnen werknemers maximaal drie contracten
gedurende 24 maanden krijgen. Een uitbreidingsmogelijkheid werd overeengekomen tot zes
contracten in 48 maanden voor bepaalde functies, met name de functies bij programma’s.
Sociale Regeling
Een sociale regeling werd overeengekomen en opgenomen in de cao. Deze regeling is ook van
toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet wordt
verlengd.
Partiële terugtreding Ouderen
Medewerkers van 57 jaar en ouder kunnen hun dienstverband met 11% terugbrengen tegen een
salaris van 94,5% en 100% pensioenopbouw. In verband hiermee is de regeling leeftijdsdagen
vervallen per 1 januari 2016. Er is een overgangsregeling voor werknemers die op 31 december
2015 al aanspraak hadden op leeftijdsdagen. Deze dagen vervallen niet, maar worden ingeleverd
als betreffende werknemer van de PTO-regeling gebruik wil maken.
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Verslag Raad van Toezicht
Dit jaarverslag is onder verantwoordelijkheid van de nieuwe raad van toezicht tot stand gekomen.
Hierbij spreken we onze grote dank uit voor de jarenlange inzet en betrokkenheid bij de NPO van
de vorige raad van toezicht onder leiding van de voorzitter de heer Smaling en de leden de heer
Dijkhuizen, de heer Van Eijk, mevrouw Frissen en mevrouw Van der Veer.
Taak
De raad van toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken in de NPO-organisatie, op de
kwaliteit van de besturing door de raad van bestuur, op de strategie, het (financiële) beleid en de
samenwerking en coördinatie binnen de NPO. Voorts benoemt de raad van toezicht de leden van de
raad van bestuur en fungeert daarvoor als klankbord. De raad van toezicht wordt conform de
huidige Mediawet 2008 op voordracht van de minister van OCW door de Kroon benoemd.
Samenstelling
Gedurende het verslagjaar bleef de samenstelling van de raad van toezicht ongewijzigd. Alle leden
zitten in hun tweede termijn; die eindigt ultimo 2015. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2016 een
gehele nieuwe raad van toezicht is aangetreden.
Functioneren
Het jaar 2015 stond grotendeels in het teken van het Concessiebeleidsplan; de inrichting van de
publieke omroep in de periode 2016-2020. De raad van toezicht kwam in het verslagjaar zeven
keer in reguliere vergaderingen bijeen:
 In januari besprak de raad van toezicht onder andere de ambities voor 2015 en de
kaderbrief.
 Begin april kwam de jaarrekening 2014 en het jaarverslag, alsmede het concessiebeleidsplan
aan de orde.
 Eind april stond ondermeer de herziene Mediawet, het Concessiebeleidsplan en het
treasurystatuut op de agenda.
 In de junivergadering stelde de raad van toezicht het Jaarverslag en de Jaarrekening 2014
vast en werd het financieel kader voor het Meerjarenbeleidsplan besproken.
 In juli sprak de raad van toezicht over de Eredivisierechten en de NOS, de inrichting van de
NPO-organisatie, NL Ziet en de investering in de radiostudio’s.
 In augustus werd aandacht besteed aan het Meerjarenbeleidsplan, de voortgangsrapportage
kijk- en luistercijfers, managementinformatie, gelieerde entiteiten en de Stichting Videma en
Thuiskopie.
 In november besprak de raad van toezicht de begroting 2016, alsmede de
managementletter, de gevolgen van de mogelijk herziene Mediawet voor de NPO-organisatie
en het NPO-fonds.
 In vrijwel alle vergaderingen werd aandacht gegeven aan actuele, vaak politieke
ontwikkelingen en aan de voortgang van langer lopende projecten.
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Voorafgaand aan het reguliere overleg met de raad van bestuur kwam de raad van toezicht kort
bijeen voor een onderling overleg. Eenmaal per jaar kwam de raad van toezicht, samen met de
raad van bestuur, een hele dag bijeen om, zonder strakke agenda, te praten over vraagstukken die
betrekking hebben op de ontwikkeling van het bestel en het toezicht.
Voorts kwamen de raden van toezicht en bestuur in het voorjaar bijeen voor een zogenaamde
bosmiddag. Daarin werd stilgestaan bij het Concessiebeleidsplan. Een aantal malen zijn
vertegenwoordigers van het College van Omroepen gehoord door een afvaardiging van de raad van
toezicht. In die ontmoetingen is aandacht besteed aan die onderdelen, dan wel de uitwerking
daarvan, in het Concessiebeleidsplan, waartegen door het CVO bezwaren zijn geuit.
De zelfevaluatie van de raad van toezicht heeft in 2015 onder externe begeleiding plaatsgevonden.
Daarbij zijn tevens de nieuwe positionering van de raad van toezicht, die voortvloeit uit het
wijzigende takenpakket in het ontwerp van de nieuwe Mediawet en de daarbij behorende profielen
besproken. De inhoud daarvan is gedeeld met het ministerie van OCW en vervolgens met het
bureau dat met de werving van een nieuwe raad van toezicht is belast. Ook de voorzitter van de
benoemingsadviescommissie is bijgepraat. In december stuurde de raad van toezicht aan de
staatssecretaris een brief met bezwaren over de benoeming van de nieuwe raad van toezicht per 1
januari 2016.
In september was een lid van de raad van toezicht aanwezig in een overlegvergadering met de
Ondernemingsraad NPO (een zogenaamd Artikel 24-overleg).
Commissies
De raad van toezicht kent een audit- en een remuneratiecommissie. De auditcommissie bestaat uit
mevrouw A. van der Veer (voorzitter) en de heer N. van Eijk; de remuneratiecommissie uit de heer
C. Smaling (voorzitter), de heer A. Dijkhuizen en mevrouw V. Frissen.
De auditcommissie heeft onder andere de Jaarrekening 2014, het financieel deel van de
Meerjarenbegroting 2015-2019 en de begroting 2016 voorbereid ten behoeve van besluitvorming
door de raad van toezicht. De auditcommissie heeft gesprekken gevoerd met de externe
accountant over het accountantsverslag bij Jaarrekening 2014 en de Management Letter volgend
uit de interim controle. Ook heeft de commissie ingestemd met het controleplan 2015 van de
externe accountant.
De commissie besteedde tevens aandacht aan de zakelijke relatie tussen NPO en NOS, de
governance van gelieerde entiteiten, het treasurystatuut, het risicomanagement, en, mede met het
oog op de veranderende rol van de NPO, de ontwikkeling van de stuur/managementinformatie en
de interne auditfunctie. Verder heeft de commissie het interne audit charter vastgesteld.
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De remuneratiecommissie heeft het functioneren van de raad van bestuur geëvalueerd en de
bevindingen besproken met de (individuele leden van de) raad van bestuur.
Tot slot 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, 25 mei 2016
Dhr. Mr. Drs. B.J. Bruins (voorzitter)
Mw. Dr. M.E.M. Doorewaard
Mw. Drs. 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
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, prestatie-overeenkomst,
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 het ter instemming voorleggen aan de RvT.
Het CvO is ook overlegorgaan van omroepinstellingen binnen de publieke omroep. Dikwijls gaat het
om onderwerpen die in het bestuurdersoverleg direct met de RvB worden besproken en op
onderdelen in het CvO verder overleg behoeven. CvO en RvB ontwikkelen ook gezamenlijke
standpunten.
Het CvO bestaat uit de fusie-omroepen AVROTROS, BNN-VARA en KRO-NCRV, de stand aloneomroepen EO, MAX en VPRO, de taakomroepen NOS en NTR, alsmede de aspirant-omroepen
Powned en WNL.
De vertegenwoordigers van de omroepen kiezen een voorzitter uit hun midden. In 2015 is het
voorzitterschap vervuld door Lennart van der Meulen (VPRO) en, vanaf 2 oktober, door Gerard
Timmer (BNN-VARA). De voorzitter en twee andere CvO-leden vormen het presidium van het CvO.
Arjan Lock (EO) nam de positie over van Coen Abbenhuis (KRO-NCRV). De positie van Jan de Jong
(NOS) werd gecontinueerd.
In 2015 heeft het CvO negen zienswijzen gegeven. Meest in het oog sprongen de zienswijzen
inzake het Concessiebeleidsplan 2016-2020 (CBP) en de Meerjarenbegroting 2016-2020 (MJB).
De totstandkoming van het CBP kon niet los worden gezien van het wetswijzigingsvoorstel dat het
kabinet in 2015 wilde publiceren en dit na parlementaire behandeling met ingang van 1 januari
2016 in werking laten treden. Staatssecretaris Dekker verzocht de RvB bij de opstelling van het
CBP al rekening te houden met de voorgenomen wetswijziging, zonder dat daarvan meer bekend
was dan een omschrijving van de strekking in een eerdere kabinetsbrief.
Dit standpunt droeg bij aan een verschil van opvattingen tussen RvB en CvO over de strategie in
de publieke omroep. De RvB schaarde zich ten dele achter kabinetsvoornemens die nog niet waren
vastgelegd in een wetswijzigingsvoorstel of in wetgeving. Het CvO ging uit van de geldende
Mediawet, waarin de publieke omroep is gedefinieerd als samenstel van autonome
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omroepinstellingen die verantwoordelijk zijn voor vorm en inhoud van het programma-aanbod en
een RvB die verantwoordelijk is voor coördinatie en samenwerking.
Het CvO heeft twee zienswijzen gegeven inzake het CBP. In de eerste zienswijze, getiteld Voor
alle(s) publiek, d.d. 15 mei 2015, heeft het CvO een visie ontwikkeld voor de publieke omroep op
middellange termijn. Daarin zijn ook bezwaren opgenomen tegen het concept-CBP. Verder bevatte
deze een oproep aan de RvB tot nader overleg met als doel een gezamenlijk gedragen CBP te
ontwikkelen, op basis van wat het CvO de én-én-strategie noemde. De bezwaren van het CvO
spitsten zich toe op de centralistische koers van de RvB op het gebied van (online)programmering,
distributie en verantwoording. Die koers verhoudt zich naar de opvatting van het CvO niet goed
met de wijze waarop de publieke omroep is ingericht. Het CvO is van mening dat de RvB in de
overwegingen (digitalisering in en internationalisering van het medialandschap) voor de
voorgestelde veranderingen onvoldoende rekenschap gaf van de uitgangspunten van de publieke
omroep, in het bijzonder de onafhankelijkheid en externe pluriformiteit. Het ontbrak aan een
afweging waarin recht werd gedaan aan de voordelen van de decentrale structuur. Die liggen onder
meer op het terrein van flexibiliteit in de ontwikkeling van nieuw aanbod en de hechte relatie met
publieksgroepen. De CvO-zienswijze richtte zich verder op een groot aantal specifieke
beleidsvoornemens in het concept-CBP.
Een daaropvolgend overleg tussen CvO en RvB leidde tot een nieuw tekstvoorstel van de RvB, d.d.
5 juni 2015. Daarin is op veel punten tegemoet gekomen aan de bezwaren. Ook heeft de RvB in
een aparte notitie, d.d. 8 juni 2015, aanvullende afspraken vastgelegd. Deze hadden onder meer
betrekking op de ruimte voor omroepen online en op omroepportals. Ook werd een afspraak
gemaakt over de werkwijze met externe producenten in relatie tot de beleidsvoornemens van het
kabinet, ingeval deze verankerd zouden worden in wetgeving. Het CvO stemde in met het herziene
CBP, waarbij de afspraak is gemaakt dat een aantal punten - vooral met betrekking tot radio en
het online-aanbod - nader zou worden besproken en uitgewerkt.
Enkele maanden later kwam de MJB aan de orde. Dit is een jaarlijkse uitwerking van het CBP met
een begroting voor het komende jaar. Het CvO gaf op 25 augustus 2015 een negatieve zienswijze
over de MJB 2016-2020. Een reden was dat het CvO de afspraken die zijn gemaakt in het kader
van de totstandkoming van de tweede versie van het CBP en de zogenoemde én-én-strategie
onvoldoende terugzag in de MJB. De bezwaren van het CvO richtten zich onder meer op
beleidsvoornemens inzake radio (opzet van zenderportals), online (inzet van social media en de
duale verspreiding van content via NPO.nl én via omroepsites).
Het CvO zal in 2016 het overleg met RvB over de uitwerking van MJB en CBP voortzetten.
Verder heeft het CvO in 2015 een positieve zienswijze gegeven over overeenkomsten met SENA,
Beeld en Geluid en AP, die de RvB namens de omroepen is aangegaan. Ook gaf het CvO een
positieve zienswijze over de oprichting van SCGO. Het CvO gaf een negatieve zienswijze inzake het
voorgenomen besluit van de RvB om de radiostudio’s R1 en R4 te sluiten en nieuwe studio’s te
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ontwikkelen in het NPO-gebouw. Het CvO heeft hiertegen bezwaar omdat het gaat om een
ingrijpende besluit waarvoor onvoldoende onderbouwing is gegeven. Dat geldt in het bijzonder
voor de financiële overwegingen.
Het CvO ontwikkelt met de RvB gezamenlijke standpunten. In 2015 hadden deze betrekking op de
parlementaire behandeling van het wetswijzigingsvoorstel van het kabinet. Op 30 september 2015
verzonden CvO en RvB een brief naar de Tweede Kamer met een toelichting op drie onderwerpen.
CvO en RvB wezen op de noodzaak van behoud van waarborgen ten aanzien van de
onafhankelijkheid van de inhoud van het media-aanbod van de publieke omroep in relatie tot
voornemens inzake verplichte publicatie van kosten van programma's en in relatie tot de wettelijke
bevoegdheden van de Minister van OCW bij de benoeming van de leden van RvT NPO én van de
RvB NPO. Andere punten hadden betrekking op de aanscherping van de taakopdracht en de
bezwaren tegen de voorgenomen wijze waarop amusementsprogramma's zouden moeten worden
getoetst. Die zouden leiden tot vergroting van de bureaucratie. Ook wezen CvO en RvB op de
werkafspraken die ze hebben gemaakt inzake de inschakeling van externe producenten en de rol
van omroepen als coproducent. CvO en RvB verzochten de leden van de Tweede Kamer deze
inbreng te betrekken bij de plenaire behandeling van het wetswijzigingsvoorstel.
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Nevenfuncties
Nevenfuncties Raad van Bestuur
Naam
Drs. H.N. Hagoort

Loopbaan en Nevenfuncties
Loopbaan:
Henk Hagoort studeerde geschiedenis en was van 2000 tot 2008 directeur
van de Evangelische Omroep (EO). Binnen deze omroep werkte hij van
1992 tot 2000 als medewerker documentaires TV, afdelingshoofd
informatieve programma’s en als lid van het managementteam. Voordat hij
bij de EO in dienst kwam, werkte hij onder andere als toegevoegd docent
Middeleeuwse Geschiedenis aan de universiteit Utrecht. Henk Hagoort is
sinds 2008 voorzitter van de raad van bestuur van de NPO.
Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
- Het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN), Voorzitter Bestuur
(onbezoldigd)
- Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Lid Raad van Toezicht
(onbezoldigd)
- Ster, Lid Bestuur (bezoldigd, inkomsten komen ten goede aan de
NPO)
Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
- Boekencentrum BV, Voorzitter Raad van Commissarissen (bezoldigd)
- Rijksmuseum Muiderslot, Voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
- Kennisnet, Voorzitter Raad van Toezicht (bezoldigd)
- Christelijke Pedagogisch Studiecentrum, Voorzitter Raad van Toezicht
(bezoldigd)
- Hier Klimaatbureau, Lid bestuur (onbezoldigd)
- Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, voorzitter RvT (bezoldigd)

S.J. Rijxman

Loopbaan:
Shula Rijxman werd na een carrière in de journalistiek en communicatie in
1993 commercieel manager bij Martsell. Drie jaar later werd ze daar
general manager en mede-eigenaar. In 2001, toen Martsell werd
overgenomen door IDTV, trad zij aan als manager Events & Promotions om
twee jaar later de functie van commercieel directeur te bekleden. In 2010
werd Rijxman benoemd tot CEO van de productiemaatschappij. Shula
Rijxman is sinds 2012 lid van de raad van bestuur van de NPO.

Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
- Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO), Lid Bestuur
(onbezoldigd)
- Ster, Lid Bestuur (bezoldigd, inkomsten komen ten goede aan de
NPO)
Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
- RAI, Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
- Amsterdam Marketing, Voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
- Mijksenaar, Lid Raad van Advies (bezoldigd)
- Nationale Opera & Ballet, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
- Stichting Stimulering Muziekonderwijs, lid platform ambassadeurs
(onbezoldigd)
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Nevenfuncties Raad van Toezicht
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.
Naam
Mr. C. Smaling, voorzitter
A.P.M. van der Veer-Vergeer

Prof. Dr. N.A.N.M. van Eijk

Dr. A.A. Dijkhuizen

Functies ultimo 2015
Geen (neven)functies
Hoofdfunctie:
Bestuursadviseur voor strategie en corporate governance/directeur
adviesbureau Stranergy (grote onderneming)
Nevenfuncties:
- Alliander N.V., Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
- Leaseplan N.V., Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
- Stichting Preferente Aandelen Nedap, Lid Bestuur (bezoldigd)
- ESAA/Erasmus Universiteit, Kernteamlid Opleiding Commissarissen en
Toezichthouders (beëindigd in 2015, bezoldigd)
- Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, adviseur
(bezoldigd)
- Monitoring Commissie Accountancy, Voorzitter (bezoldigd)
- Erasmus Universiteit, Gastdocent (bezoldigd)
- Neyenrode Business Universiteit, Gastdocent (bezoldigd)
Hoofdfunctie:
Hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder het Media- en
Telecommunicatierecht (Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit
van Amsterdam) tevens directeur IViR; Zelfstandig juridisch adviseur.
Nevenfuncties:
- Beroepscommissie NL-Kabel, Lid (onbezoldigd)
- Pictoright, Voorzitter Commissie van Beroep (onbezoldigd)
- Vereniging voor Media en Communicatierecht (VMC), Voorzitter
(onbezoldigd)
- SER, Voorzitter Overleggroep Betaalde Informatiediensten
(onbezoldigd)
- Stichting Weekbladpers (bezoldigd)
- Ziggo Advisory Board, Lid (bezoldigd)
Hoofdfunctie:
Boegbeeld Topsector Agri & Food (grote onderneming)
Nevenfuncties:
- Hendrix Genetics, Lid Raad van Advies (bezoldigd)
- Incotec, Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
- Refresco, Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
- Gelders Orkest, Voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
- Koninklijke De Heus Animal Nutrition, Lid Raad van Commissarissen
(bezoldigd)
- Onderzoeksraad voor de Veiligheid, Buitengewoon Raadslid
(onbezoldigd)
- Van Hessen Groep, Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
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Prof. Dr. V. Frissen

Hoofdfunctie:
Directeur van SIDN Fonds
Nevenfuncties:
- Bestuur Stichting Netwerkdemocratie, Voorzitter (onbezoldigd)
- Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Lid Algemeen Bestuur
(onbezoldigd)
- Adviesraad voor Wetenschaps en Technologiebeleid (AWT), Raadslid
(bezoldigd)
- Dutch Creative Council, Lid Council (onbezoldigd)
- Be Informed, Lid Raad van Advies (bezoldigd)

50
Jaarverslag 2015

Organogram

Jaarverslag 2015

Deel II Jaarrekening 2015
Jaarrekening
Balans per 31 december 2015
(x 1.000 euro, na resultaatbestemming)

ACTIVA

2015

2014

1
2

33.284
33.284
-

29.702
28.784
918

3
4

82.198
56.023
26.175

108.417
62.662
45.755

115.482

138.119

2015

2014

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen

5

56.149

55.263

Voorzieningen

6

4.073

4.094

Langlopende schulden

7

-

792

Kortlopende schulden

8

55.260

77.970

115.482

138.119

TOTAAL PASSIVA
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Exploitatierekening 2015
(x 1.000 euro)

2015

2014

Media-aanbod (OCW-budget)
Opbrengst nevenactiviteiten
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

9
10
11

826.468
659
31.435
858.562

789.945
867
22.033
812.845

Verstrekkingen zendgemachtigden
Frictiekosten zendgemachtigden
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Directe productiekosten
Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten

12
12
13
13

700.077
21.086
23.285
5.593
4.011
80.524
23.441
858.017

677.898
5.783
22.141
5.528
3.671
75.822
15.019
805.862

545

6.982

372
-50
322

903
-51
-50
802

Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Af te dragen reserves (AMR)

867
19

Exploitatiesaldo na overdracht

886

7.784
19
7.803

344
342

325
335

14
15

Bedrijfsresultaat
Rentebaten
Rentelasten
Resultaat deelneming
Som der financiële baten en -lasten

16
16
16

Fte gemiddeld
Fte ultimo
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Kasstroomoverzicht 2015
(x 1.000 euro)

2015

2014

1.

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat media-aanbod
Aanpassen voor:
- Afschrijving vaste activa
- Mutatie voorzieningen
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

886

-7.184

4.011
-21
4.876

3.671
243
-3.270

Mutatie in vorderingen
Mutatie in kortlopende schulden
Netto kasstroom uit operationele activiteiten

6.640
-22.710
-11.195

22.210
-52.616
-33.676

-8.816
305
918
-7.593

-3.071
6
-618
-3.683

-792
-792

-7
-7

Mutatie liquide middelen

-19.580

-37.366

Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar
Mutatie liquide middelen

26.175
45.755
-19.580

45.755
83.121
-37.366

2.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
3.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing uit langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015
Algemeen
Activiteiten
De Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van
de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor de landelijke publieke omroep. Daarnaast voert
de NPO taken uit voortvloeiend uit Artikel 2.2 en 2.3 van de Mediawet 2008. De Raad van Bestuur
van de NPO heeft als overkoepelend bestuursorgaan van de landelijke publieke omroep de
volgende kerntaken:
-

Het vanuit de taakopdracht van de NPO uitzetten van het beleid en verantwoording afleggen
over de koers en aangewende budgetten;

-

Het programmeren van de aanbodkanalen en het vormgeven van de net- en zenderprofielen;

-

Het verzorgen van de distributie van de aanbodkanalen.

Deelneming
De NPO heeft een deelneming van 33,3% in de coöperatie NLziet Coöperatief U.A. De voorzitter
van de Raad van Bestuur van de NPO heeft zitting in het driehoofdige bestuur van deze coöperatie.
De coöperatie NLziet is opgericht op 13 november 2013.

Toegepaste standaarden
Op de jaarrekening zijn de bepalingen en inrichtingseisen van toepassing zoals deze zijn vastgelegd
in BW2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de beleidsregels van toepassing op
de WNT. Nadere uitwerking wordt gegeven in het Handboek Financiële Verantwoording landelijke
publieke media-instellingen en 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 exploitatiereserve, bestemmingsreserves, en de(overgedragen) reserve voor mediaaanbod.

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
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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
ontwikkelingen in de balanspositie alsmede de exploitatierekening, inclusief aanwijzingen voor
eventuele herwaarderingen en afstemming met externe ter zake deskundigen (o.a.
bedrijfstakpensioenfonds PNO Media).

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 gehanteerd:
Activum

Afschrijvingspercentage

Bedrijfsgebouwen incl. facilitaire gebouwen

2,5%

Verbouwingskosten die een fundamentele wijziging in het gebruik

2,5%

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

10%

van het pand tot gevolg hebben
Inventaris en inrichting

20%

Facilitaire apparatuur

20%

Hardware en software

33,33%

Vervoermiddelen

25%

Technische installaties

6,67%

Zendinstallaties

6,67%
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Deze afschrijvingen vangen aan per de 1e van de maand volgend op ingebruikname. Op grond en
terreinen vindt geen afschrijving plaats.
Met ingang van 2015 is het afschrijvingspercentage voor hardware en software in het Handboek
vastgesteld op 33,33% en is de mogelijkheid om te kiezen tussen 25% en 33,33% komen te
vervallen. De investeringen in 2015 worden afgeschreven conform het Handboek. Voor de
investeringen uit eerdere jaren worden de toekomstige afschrijvingen herrekend naar het nieuw te
hanteren afschrijvingspercentage.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de
nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin de NPO-organisatie de zeggenschap gezamenlijk
met andere deelnemers uitoefent (joint ventures), worden gewaardeerd volgens dezelfde methode.
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de NPOorganisatie 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.

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 waardeverminderings-
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verlies. 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.

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.

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 de NPO-organisatie een in rechte of feitelijk
afdwingbare verplichting heeft die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling van die verplichting leidt tot een uitstroom van middelen en er
een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting. De
voorzieningen inzake reorganisatie, 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). De NPOorganisatie 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.
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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.
De gehanteerde rekenrente (1%) valt binnen de rentepercentages gebruikelijk voor dergelijke
voorzieningen per 13 december 2014, variërend van ruim 0,67% tot ruim 2% (gepubliceerd in
Eurozone IAS 19 discount rate guidance based on Bloomberg AA-rated corporate bond universe,
exclusief supranationale obligaties; verbeterde methode).
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 13 december 2014.
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 media-aanbod. Deze middelen worden in het volgende boekjaar
toegevoegd aan de uitzendschema’s om alsnog te worden ingezet voor het beoogde doel.
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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-en-verliesrekening, 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-en-verliesrekening 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 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
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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-enverliesrekening 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
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 23 december 2014, nr. 2014-0000645180, houdende vaststelling
van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector met ingang van 1 januari 2015 (Beleidsregels toepassing WNT
2015).
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Leasing
De onderneming kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst
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 leases. Bij de leaseclassificatie is de
economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Operationele leases
Als de onderneming 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.
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Toelichting op de balans
Activa
1

Materiële vaste activa

(x 1.000 euro)

Bedrijfsgebouwen
en terreinen

Boekwaarde 01-01-2015
Investeringen
Desinvesteringen
Ingebruikname
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Totaal mutaties 2015
Aanschafwaarde
Cum. afschrijving
Boekwaarde 31-12-2015

Inventaris Andere vaste Vaste bedrijfs- Totaal 2015
en
bedrijfsmiddelen in
inrichting
middelen
uitvoering

23.139
1.809
-7.425
368
-1.245
7.190
697
24.241
-405
23.836

3.590
6.566
-625
671
-2.331
618
4.899
17.827
-9.338
8.489

1.016
406
-95
-435
32
-92
2.873
-1.949
924

1.039
35
-1.039
-1.004
35
35

Totaal 2014

28.784
8.816
-8.145
-4.011
7.840
4.500
44.976
-11.692
33.284

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

Bedrijfsgebouwen en terreinen
In 2015 heeft de oplevering van de verbouwing van het bedrijfspand op het mediapark
plaatsgevonden. Als gevolg daarvan is een bedrag van 2,1 miljoen euro geactiveerd onder deze
categorie. In verband daarmee zijn eerdere verbouwingen gedesinvesteerd, die reeds volledig
afgeschreven waren. Daarnaast is de financial lease overeenkomst met betrekking tot een
radiostudio beëindigd. Vanwege deze beëindiging is de radiostudio gedesinvesteerd en is een
eenmalige vergoeding betaald.
Inventaris en inrichting
De investeringen bestaan hoofzakelijk uit de herinrichting en inventaris in verband met de
verbouwing van het bedrijfspand op het mediapark en de aanschaf van hardware. In 2015 heeft
een inventarisatie van de materiële activa plaatsgevonden. Deze inventarisatie heeft tot een
desinvestering van 0,6 miljoen euro geleid.
Door een gewijzigde economische levensduur in het herziene Handboek 2015 is een extra
afschrijving doorgevoerd van 0,4 miljoen euro van voor 1 januari 2015 aangeschafte hardware. De
impact van deze wijziging op 2016 en 2017 bedraagt een lagere afschrijvingslast van
respectievelijk 0,07 miljoen en 0,2 miljoen euro.
Andere vaste bedrijfsmiddelen
De investeringen betreffen de aanschaf van software mede in verband met de verbouwing van het
pand op het mediapark.
De extra afschrijving in verband met de gewijzigde economische levensduur in het Handboek is
gering.
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Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
De desinvestering in deze categorie heeft betrekking op de in 2015 in gebruik genomen activa in
verband met de verbouwing op het mediapark.

2

Financiële vaste activa

(x 1.000 euro)

2015

2014

Deelneming

-

-

Verstrekte leningen

-

900

Rente leningen
Totaal

-

18
918

2015
918
0
0
-918
-

(x 1.000 euro)

Stand per 01-01-2015
Verstrekte leningen
Rente leningen
Reclassificatie naar kortlopende vorderingen
Stand per 31-12-2015

De leningen zijn in 2015 gereclassificeerd naar de kortlopende vorderingen.

3

Vorderingen

(x 1.000 euro)

Vorderingen omroepen
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal

2015
31.188
13.258
7.304
4.962
56.712

2014
38.034
13.539
5.350
5.739
62.662

Vorderingen omroepen
De vorderingen op omroepen bestaan uit de volgende onderdelen:
(x 1.000 euro)
2015

Voorfinanciering sportrechten
Vorderingen ORMA
Rekening courant omroepen
Voorfinanciering frictiekosten
Totaal

2014

11.019
14.349
2.918

2.000
20.801
-

2.902
31.188

15.233
38.034

Voorfinanciering sportrechten
Dit betreft voorfinanciering aan de NOS ter financiering van sportrechten. Het saldo ultimo 2015 is
bestemd voor sportrechten over de periode 2016-2018 en heeft betrekking op de Olympische
Spelen 2016 en het WK2018 (inclusief kwalificatiewedstrijden).
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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 omroep is door de NPO gemaximeerd. De
reserves boven dit maximum worden overgedragen aan de NPO-organisatie. Het maximum wordt
berekend aan de hand van de uitgaven per omroep. Omroepen kunnen in overleg met de NPOorganisatie 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
kan als volgt worden gespecificeerd:
(x 1.000 euro)

2015
20.801

Stand per 01-01-2015
Af: betalingen in 2015
Af: inzet in 2015
Bij: over te dragen o.b.v. exploitatie
Stand per 31-12-2015

-9.318
-6.569
9.435
14.349

Met betrekking tot voorgaande jaren is in 2015 een bedrag van 9,3 miljoen euro aan de NPOorganisatie daadwerkelijk betaald. Voorts is sprake van een inzet vanuit ORMA van 6,6 miljoen
euro voor de programmering. KRO-NCRV (3,9 miljoen euro), NTR (2,0 miljoen euro) en BNN-VARA
(0,6 miljoen euro) hebben eerder overgedragen ORMA in 2015 voor de programmering ingezet. In
2015 bedraagt de overdracht door de omroepen als gevolg van de exploitatieresultaten 9,4 miljoen
euro. Dit bedrag is met name afkomstig van de NOS (6,8 miljoen euro) en HUMAN (1,7 miljoen
euro).
Rekening courant omroepen
De te verrekenen programmabudgetten zijn opgenomen in de rekening-courantverhoudingen met
de omroepen. De programmabudgetten worden maandelijks achteraf (na uitzending) op basis van
de zgn. Geld-op-Schema-systematiek 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.
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 2015 heeft betrekking op
frictiekostenvergoedingen die reeds zijn uitbetaald aan de omroepen, maar die nog niet definitief
zijn vastgesteld door het Commissariaat voor de Media.
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Debiteuren
(x 1.000 euro)

Debiteuren omroepen
Debiteuren overig
Voorziening dubieuze debiteuren
Totaal

2015

2014

4.299
9.211
-252
13.258

5.250
8.334
-45
13.539

De uitstaande vorderingen bij de omroepen van 4,3 miljoen euro houden hoofdzakelijk verband
met de aankoop van films en series. 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.
De overige debiteuren hebben onder meer betrekking op te ontvangen distributievergoedingen
voor de doorgifte van publieke zenders, te ontvangen Ster-bijdragen in de uitzend- en
distributiekosten en te ontvangen opbrengsten voor de levering van programmagegevens. De
hoogte van deze vergoedingen is afhankelijk van het aantal tv-aansluitingen.
Voorziening dubieuze debiteuren
(x 1.000 euro)

2015
-45
-207
-252

Stand per 01-01-2015
Onttrekking
Dotatie
Vrijval
Stand per 31-12-2015

2014
-45
-8
8
-45

De Voorziening dubieuze debiteuren is bepaald volgens de individueel statische methode,
uitgevoerd op de openstaande vorderingen op balansdatum. In 2015 is er een voorziening gevormd
in verband met een ingeschat risico op inbaarheid van de vorderingen van één debiteur.
Overige vorderingen
De overige vorderingen bestaan uit vorderingen in verband met:

2015
3.045
2.260
650
660
6.615

(x 1.000 euro)

Aankopen
Te ontvangen distributievergoedingen
Te ontvangen rechtenvergoeding
Overige vorderingen
Totaal

2014
1.586
940
975
1.849
5.350

Namens de omroepen koopt de NPO voornamelijk buitenlandse films en series voor de omroepen
centraal in. Deze producties zijn in de meeste gevallen reeds toegewezen aan specifieke omroepen.
Hier vermelde vorderingen in verband met aankopen betreft per jaareinde nog te factureren
aankopen aan de omroepen. Een klein deel van de aangekochte producties is nog niet gelabeld aan
een bepaalde omroep; 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.

68
Jaarverslag 2015

De vorderingen in verband met distributievergoedingen betreffen de opbrengsten van doorgifte van
content die reeds voor 2016 gefactureerd zijn.
De ‘Te ontvangen rechtenvergoeding’ betreft de nog te ontvangen vergoedingen voor rechten van
leaders en tunes over het jaar 2014.
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 en de in 2014
incidenteel opgenomen vordering in verband met thuiskopiegelden. De vordering in verband met
Thuiskopiegelden is afgewikkeld in 2015. Vorig jaar was de vordering in verband met de BTWaangifte opgenomen onder de overige vorderingen. In 2015 is de schuld in verband met de BTWaangifte opgenomen onder de kortlopende schulden.
Overlopende activa
(x 1.000 euro)

2015
3.345
1.617
4.962

Vooruitbetaalde pensioenpremie
Overige vooruitbetaalde kosten
Totaal

2014
3.611
2.128
5.739

De overlopende activa, van in totaal 5,0 miljoen euro, betreffen de per balansdatum
vooruitbetaalde bedragen met betrekking tot pensioenpremies. De overige vooruitbetaalde kosten
hebben betrekking op vooruitbetaalde bedragen in verband met lidmaatschappen, onderhoud
software en licenties, de uitwijkvoorziening en het zenderpark.

4

Liquide middelen

(x 1.000 euro)

2015
10.760
15.415
26.175

Liquide middelen BOM
Liquide middelen NPO-organisatie
Totaal

2014
20.177
25.578
45.755

Het volledige saldo aan liquide middelen is direct opeisbaar.
De liquide middelen ultimo 2015 zijn gedaald ten opzichte van voorgaand jaar als gevolg van
liquide vordering van het Commissariaat voor de Media van gereserveerde gelden boven de 10%norm per ultimo 2014.
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Passiva
5

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen ziet er als volgt uit:
(x 1.000 euro)

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

2014

Ten gunste van

Ten laste van
3.292-

Teruggave
van AMR
19

40.963

2.709

4.284

634

246

2015
40.399

2.340-

-

2.578

-

246-

-

-

2.463

-

2.463-

-

-

-

3.000

-

-

3.000

7.307
55.263

9.435
15.778

6.56914.910-

19

10.172
56.149

Het totaal van de mutaties is gelijk aan het exploitatieresultaat 2015 ad 0,9 miljoen euro.
Exploitatiereserve
De exploitatiereserve betreft de algemene reserve van de NPO-organisatie. De onttrekking van 0,6
miljoen euro betreft het resultaat over 2015, rekening houdend met de mutaties (ten gunste en
laste) vanuit de bestemmingsreserve in 2015. In 2015 zijn de bestemmingsreserves frictiekosten
en nieuwe media vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve en is de bestemmingsreserve
organisatiewijzigingen gevormd ten laste van de algemene reserve.
Bestemmingsreserve programmering
De NPO-organisatie heeft een taak in de sturing op een optimaal schema bezien vanuit de
Nederlandse Publieke Omroep als geheel. Mede uit hoofde van die taak wordt een reservering
gevormd om de hoge kosten voor superevenementen (Olympische Spelen, EK en WK Voetbal) te
kunnen opvangen. Met deze evenementen zijn significante budgetten gemoeid. Een groot deel
daarvan betreft de uitzendrechten, die verworven moeten worden in de jaren voorafgaand aan de
uitzending. In 2015 is hiertoe 2,0 miljoen euro ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.
De dotatie van 0,6 miljoen euro heeft betrekking op ontvangen rechtengelden uit gesloten
netwerken. De NPO-organisatie heeft met de omroepen afgesproken dat deze inkomsten, die de
NPO-organisatie namens de omroepen incasseert, aangewend worden ten behoeve van de NPObrede doelstelling. De gelden worden voor een periode van maximaal vijf jaar gereserveerd om tot
specifieke afwikkeling van rechten te kunnen komen. Na een periode van vijf jaar worden de
resterende gelden voor de programmering uitgekeerd aan de omroepen. De inkomsten over 2015
(0,6 miljoen euro) zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve programmering; tegelijkertijd is
een bedrag van 0,3 miljoen euro vanuit deze reserve vrijgevallen en voor de programmering
aangewend.
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Bestemmingsreserve nieuwe media
De bestemmingsreserve nieuwe media is in 2015 volledig vrijgevallen. De projecten waarvoor de
bestemmingsreserve was gevormd zijn inmiddels afgerond of opgenomen in de reguliere
exploitatie.
Bestemmingsreserve frictiekosten
De bestemmingsreserve frictiekosten is in 2010 gevormd om noodzakelijke frictiekosten als gevolg
van de in 2010 aangekondigde bezuinigingen van Rutte-I te kunnen financieren. In 2015 is bepaald
dat de bestemmingsreserve niet langer noodzakelijk is. De voor de Rutte-I noodzakelijke
aanpassingen in de organisatie zijn afgerond.
Bestemmingsreserve organisatiewijzigingen
De bezuinigingen van Rutte-II en het nieuwe concessiebeleidsplan leiden tot nieuwe strategische
ambities. Dit brengt (organisatie)veranderingen met zich mee. Daarom wordt een deel van het
vermogen bestemd voor de nodige transitiekosten.
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 NPOorganisatie, 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 2014 overgedragen reserve media-aanbod is in 2015 een bedrag van 6,6
miljoen euro verstrekt aan individuele omroepen voor specifiek programma-aanbod. Op basis van
de jaarrekeningen 2015 van de omroepen een bovenmatige reserve van 9,4 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.
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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 2015 bedraagt de norm 94,3 miljoen euro. Deze norm is ongeveer gelijk gebleven ten
opzichte van de norm van voorgaand boekjaar. 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.

6

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
(x 1.000 euro)

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

2014
17
737
804
66
544
608
318
1.000
4.094

Onttrekking
-17
-86
-36
-111
-17
-9
-276

Dotatie
-

79
230
73
382

Vrijval
-35
-30
-22
-40
-127

2015
730
769
663
569
342
1.000
4.073

Waarvan > 1 jaar
2014
2015
620
613
804
769
174
371
589
551
318
267
1.000
1.000
3.505
3.571

Reorganisatievoorziening
In 2015 is de laatste resterende uitbetaling ten laste van de voorziening gebracht.
Voorziening wachtgeldregeling
De Voorziening wachtgeldregeling betreft een voorziening voor de toekomstige verplichtingen uit
hoofde van de wachtgeldregeling voor (oud)bestuursleden. De Voorziening wachtgeldregeling is
gewaardeerd tegen de contante waarde. Bij het tot stand komen van de berekende waarde van de
Voorziening wachtgeldregeling is rekening gehouden met een rekenrente van 1,0%, de sterftekans
voor man en vrouw en de zgn. blijfkans. De Voorziening wachtgeldregeling wordt inclusief
verplichtingen uit toekomstige pensioenvoorzieningen berekend. Bij de wachtgeldregeling is
aanvullend inkomen tot 100% van het laatstgenoten salaris toegestaan. Daarboven worden de
inkomsten in mindering gebracht op de wachtgeldregeling. Voor de zittende leden van de Raad van
Bestuur wordt in het kader van de wachtgeldregeling jaarlijks een reservering gemaakt. De vrijval
heeft betrekking op een (oud)bestuurslid. In 2015 is er 86 duizend euro uitgekeerd (70 duizend
euro wachtgeld en 16 duizend euro pensioen premie).
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
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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 2015). Bij het tot
stand komen van de berekende waarde is rekening gehouden met een rekenrente van 1,0%, de
sterftekans voor man en vrouw en de zgn. blijfkans. De gemiddelde dekkingsgraad van het
bedrijfstakpensioenfonds PNO Media (PNO) bedraagt per 31 december 2015 97,3% (2014:
104,8%).
Voorziening infrastructuur
De werkzaamheden met betrekking tot de verbeteringen aan de infrastructuur op het Media Park
(Middenweg) zijn in 2015 opgeleverd. Het restantsaldo van de voorziening ad. 30 duizend euro is
in 2015 vrijgevallen.
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 april 2013 heeft een extern adviesbedrijf de onderhoudsplanning voor de periode 2013-2022
geactualiseerd. In verband met de omvangrijke verbouwing van een deel van het pand van de
NPO-organisatie zijn in 2014 en 2015 diverse geplande onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. De
eerste fase van de verbouwing van het pand is inmiddels afgerond.
Naar aanleiding van het eerste deel van de verbouwing is de onderhoudsvoorziening voor 20162019 herijkt. Dit heeft geresulteerd in een vermindering van de jaarlijkse dotatie van 0,4 miljoen
euro naar 0,1 miljoen euro per jaar. Na afronding van de verbouwing van het tweede deel zal een
uitgebreide analyse plaatsvinden van de verwachte werkzaamheden voor de komende jaren,
waarna de hoogte van de voorziening opnieuw zal worden herijkt.
Voorziening jubilea
De Voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige verplichtingen bij 12,5-, 25- en
40-jarig dienstverband. Naast de voorziening voor toekomstige verplichtingen wordt het recht op
twee dagen verlof bij een 25, 40 en 50 jarig dienstverband voorzien conform de cao voor het
omroeppersoneel Artikel 30.3.i.
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 5 jaar en het verschil tussen deze
onttrekkingen en de opgebouwde bedragen in de voorziening.
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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 uit het structurele budget voor stage- en werkervaringsplaatsen (zie
Artikel 5.5 Protocol 2009-2010) aangewend voor maatregelen op het vlak van pensioenreparatie
ten behoeve van individuele werknemers waarvan het dienstverband eindigt ten gevolge van
reorganisaties die verband houden met de door de overheid aan de omroepwerkgevers opgelegde
bezuinigingen. Pensioenreparatie is uitsluitend bedoeld voor individuele medewerkers die zes
maanden na ontslag nog geen andere passende werkzaamheden hebben gevonden en mede
daardoor zodanig onevenredig in hun pensioenopbouw worden getroffen, dat dit mede in het licht
van hun persoonlijke situatie een schrijnende en onbillijke financiële situatie na pensionering tot
gevolg zal hebben. Het vaststellen van de hoogte van de uitkeringen en de daadwerkelijke
uitkering zullen in 2018 plaatsvinden. De voorziening pensioenreparatie is gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Naar verwachting zal deze voorziening in het komende jaar geheel worden
afgewikkeld.
Van het totaal van de voorzieningen heeft een bedrag van circa 3,5 miljoen euro (2014; 3,5
miljoen euro) een karakter langer dan één jaar.
7

Langlopende schulden

Het verloop van de lening is als volgt:
(x 1.000 euro)

2015
792
8
784
-

Stand per 01-01-2015
Aflossing 2015
Vrijval ivm beeindiging financial lease
Stand per 31-12-2015

De langlopende schuld is komen te vervallen in verband met de beëindiging van de financial lease
overeenkomst van de radiostudio.

8

Kortlopende schulden

De samenstelling van de kortlopende schulden is als volgt:
2015
30.336
8.754
8.402
2.902
2.715
2.133
18
55.260

(x 1.000 euro)

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

2014
13.721
9.093
7.669
17.281
1.379
2.870
66
24.923
948
20
77.970
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Overlopende passiva media-aanbod
Het budget van de NPO (zijnde alle landelijke publieke omroepen, CoBO, BVN, SOM en de NPOorganisatie) 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 2016.
De overlopende passiva media-aanbod zijn in 2015 gestegen met 16,6 miljoen euro. Deze stijging
wordt grotendeels verklaard door het feit dat in oneven jaren een bedrag wordt gereserveerd, om
de hoge (productie)kosten van superevenementen in even jaren te kunnen opvangen. Ook blijft
programmeren gedurende het jaar een continu proces. Daardoor kunnen programma’s gepland of
onverwacht naar een volgend jaar doorschuiven.
Overige schulden
In de overige schulden zijn de nog te betalen licenties uit hoofde van aankoop van films en series
ten behoeve van de omroepen (1,4 miljoen euro), de reservering in verband met verlofdagen (1,2
miljoen euro) en de afrekening van de beheertaken (0,9 miljoen euro) opgenomen. Het resterende
bedrag aan overige schulden ad 5,3 miljoen euro bestaat onder meer uit verplichtingen inzake te
betalen rechtencontracten (0,9 miljoen euro), af te dragen rechten (0,3 miljoen euro) en overige
nog te betalen (productie)kosten (totaal 3,9 miljoen euro).
Schulden aan leveranciers
De schulden aan leveranciers bestaan uit schulden uit hoofde van aangegane inkoopverplichtingen.
Vooruitontvangen frictiekostenvergoeding
Ultimo 2015 is een bedrag van 2,9 miljoen euro frictiekostenvergoeding ten behoeve van de
omroepen vooruitontvangen van OCW. Na definitieve toekenning van de frictiekostenvergoeding
door OCW vindt de definitieve toekenning vanuit het Beheer Omroep Middelen naar de omroepen
plaats evenals de verwerking in de exploitatierekening. In 2015 is een bedrag van 21,1 miljoen
euro definitief toegekend. Deze is in de exploitatierekening onder de OCW-frictiekostenvergoeding
zendgemachtigden opgenomen.
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.
Rekening-courant omroepen
De te verrekenen programmabudgetten zijn opgenomen in de rekening-courantverhoudingen met
de omroepen. De programmabudgetten worden maandelijks achteraf (na uitzending) op basis van
de zgn. Geld-op-Schema-systematiek 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

75
Jaarverslag 2015

programmabudget van december afwijken van de gemaakte inschatting. Het te verrekenen bedrag
wordt per einde boekjaar opgenomen in de rekening-courant met de omroepen.
Commissariaat voor de Media (AMR)
De schuld aan het Commissariaat voor de Media ultimo 2014 had betrekking op de over te dragen
reserves aan de Algemene Media Reserve (AMR). Conform artikel 2.177 lid 1 Mediawet vordert het
Commissariaat voor de Media het surplus boven de 10%-norm terug.
In 2015 is de uitstaande schuld voldaan, waardoor er ultimo 2015 geen sprake is van een
resterende schuld.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
(x 1.000 Euro)
Beheertaken, distributie en uitzenden
Rechtencontracten
Overige inkoopcontracten
Huurverplichtingen
Operationele lease contracten
Totaal

< 1 jaar
21.077
23.852
2.278
776
188
48.172

1 - 5 jaar
37.144
60.812
5.173
1.812
361
105.302

> 5 jaar
2.835
70
432
30
3.368

Totaal
61.057
84.664
7.522
3.021
579
156.842

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 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.
De huurverplichting heeft betrekking op de meerjarige huur voor studio’s en uitzendruimten in het
AKN en NOS-gebouw.
De operationele lease contracten hebben betrekking op het leasen van auto’s.
De NOS is contractpartij voor de rechten van super(sport)evenementen. Deze rechtencontracten
zijn daarom niet opgenomen in de jaarrekening van de NPO, maar in de niet uit de balans blijkende
verplichtingen van de NOS.

Afgegeven mandaten voor de programmering
(x 1.000 euro)

NOS (mandaat)
Totaal

< 1 jaar

1 - 4 jaar

> 4 jaar

Totaal

74.609

112.962

19.360

206.931

74.609

112.962

19.360

206.931

De NOS sluit grote rechtencontracten af voor (super)sportevenementen, zoals het EK Voetbal
2016, en gaat hiervoor lange termijn verplichtingen aan. De NPO geeft de NOS een mandaat om te
kunnen onderhandelen tot een maximum bedrag. In totaal is voor een bedrag van 207 miljoen
euro aan de NOS mandaat gegeven voor het afsluiten van rechtencontracten voor Eredivisie, WK
Voetbal, EK Voetbal en Olympische Spelen. De NOS sluit zelf de contracten af en neemt vervolgens
in de eigen jaarrekening een overzicht van de langlopende verplichtingen op (niet uit de balans
blijkende verplichtingen).
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Toelichting op de exploitatierekening
Baten

9

Media-aanbod

(x 1.000 euro)

OCW-programmabudget zendgemachtigden (omroepen)
OCW-budget CoBO, BVN, SOM
Subtotaal OCW-programmabudget
OCW-budget NPO-organisatie
Subtotaal OCW-budget NPO
OCW-frictiekostenvergoeding NPO-organisatie
OCW-frictiekostenvergoeding zendgemachtigden
Totaal Media-aanbod (OCW-budget)

2015
669.779
25.015
694.794
110.588
805.382
21.086
826.468

2014
635.080
24.065
659.145
124.796
783.941
221
5.783
789.945

Het programmabudget zendgemachtigden, CoBO, BVN en SOM en het OCW-budget van de NPOorganisatie vormen samen het totale OCW-budget NPO. Conform het Handboek wordt het OCWbudget NPO in de exploitatierekening verantwoord onder Media-aanbod. Daarnaast wordt ook de
OCW-frictiekostenvergoeding verantwoord onder Media-aanbod.
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-opSchema(GoS)-systematiek, waarbij budgetten worden toegekend per programma. De omroepen
leggen via eigen jaarrekeningen verantwoording af over de besteding van het programmabudget.
In 2015 bedroeg het beschikbaar gestelde OCW-programmabudget 694,8 miljoen euro. Ten
opzichte van 2014 is het verloop van het programmabudget als volgt:
(x 1.000 euro)

OCW-programmabudget 2014
Budgetkorting (inclusief correctie index voorgaande jaren)
Herverdeling sparen sport & naburige rechten SOM
Compensatie ivm gewijzigde btw-wetgeving
Index
OCW-programmabudget 2015

659.145
-57.616
7.000
77.694
8.571
694.794

De budgetkorting is het gevolg van de door het kabinet opgelegde bezuinigingen. In deze
budgetkorting is een correctie op de index uit voorgaande jaren verwerkt. Vanaf 2015 is het budget
voor de financiering van rechten voor sportevenementen en het budget voor de naburige rechten
van de Stichting Omroep Muziek (SOM) toegevoegd aan het programmabudget en maakt het geen
onderdeel meer uit van het budget van de NPO-organisatie. Het budget voor de financiering van
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sportrechten wordt opgespaard en toegekend in de even jaren waarin de sportevenementen
plaatsvinden.
De intrekking van de integratielevering in 2014 en de printprijsregeling in 2015 zorgen voor
verhoogde BTW-kosten. Het overgangsrecht, waarbij de BTW-systematiek van 2013 werd
gehanteerd, is komen te vervallen. Om deze kosten structureel op te kunnen vangen is het budget
verhoogd met 77,7 miljoen euro.
In onderstaande tabel wordt het OCW-programmabudget per platform weergegeven:
(x 1.000 euro)

Televisie
Radio
Organisatiekosten
CoBO, BVN, SOM
Totaal OCW-programmabudget

2015
483.309
85.256
101.214
25.015
694.794

2014
441.443
90.118
103.519
24.065
659.145

De baten bestemd voor themakanalen en internet zijn opgenomen bij de platformen televisie en
radio. Ten opzichte van 2014 is het programmabudget met 35,6 miljoen euro toegenomen. Dit
verschil wordt zoals hiervoor toegelicht veroorzaakt door de budgetkorting, herverdeling sparen
sport & naburige rechten SOM, compensatie voor de gewijzigde BTW-wetgeving en een index.
De verhoging van het budget bij televisie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de BTWcompensatie. Deze compensatie betreft met name producties voor televisie. De budgetten voor
radio en de organisatiekosten dalen per saldo vanwege de opgelegde budgetkorting en de lagere
toerekening uit de BTW-compensatie.
De toename van het budget van CoBO, BVN en SOM is hoofdzakelijk het gevolg van het toevoegen
van de naburige rechten SOM aan het programmabudget.
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
mediabereikonderzoek en marketing van kanalen en zenders).
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In 2015 bedraagt het beschikbaar gestelde OCW-budget voor de NPO-organisatie 110,6 miljoen
euro. Ten opzichte van 2014 is het verloop van het OCW-budget van de NPO-organisatie 2015 als
volgt:
(x 1.000 euro)

OCW-budget NPO-organisatie 2014
Correctie incidenteel NOB
Correctie incidenteel Super evenementen
Budgetkorting (inclusief correctie index voorgaande jaren)
Herverdeling sparen sport & naburige rechten SOM
Compensatie ivm gew ijzigde btw -w etgeving
Index

124.796
-202
-13.542
-3.635
-7.000
8.806
1.365

OCW-budget NPO-organisatie 2015

110.588

De budgetkorting is het gevolg van de door het kabinet opgelegde bezuinigingen. In deze
budgetkorting is een correctie op de index uit voorgaande jaren verwerkt. Het budget van 2015 is
gecorrigeerd voor de in 2014 incidenteel toegekende uitkering vanuit het liquidatiesaldo van de
NOB en voor de in 2014 ontvangen bijdrage uit de AMR vanwege meerkosten superevenementen,
aangezien er in 2015 geen superevenementen plaats vonden.
De mutaties inzake herverdeling sparen sport & naburige rechten SOM en de compensatie in
verband met gewijzigde BTW-wetgeving is reeds hiervoor toegelicht bij het OCWprogrammabudget.
OCW-vergoeding frictiekosten
Vanwege de opgelegde bezuinigingen heeft de NPO te maken gehad met frictiekosten. In 2015 is
er door OCW in totaal 21,1 miljoen euro definitief toegekend aan de zendgemachtigden.

10

Opbrengst nevenactiviteiten

De opbrengst nevenactiviteiten bedraagt 0,7 miljoen euro.
Conform het Handboek is per nevenactiviteit een resultaat bepaald. Voor de toerekening van
directe arbeidskosten is per nevenactiviteit een inschatting gemaakt van het aantal arbeidsuren
eigen medewerkers, dat is besteed aan de nevenactiviteit. De directe overige productiekosten
worden toegerekend op basis van ontvangen facturen. Voor de toerekening van de indirecte
arbeidskosten wordt een opslag van 20% op de directe arbeidskosten toegepast. Voor de
toerekening van overige indirecte kosten vindt een opslag plaats van 10% op de overige directe
kosten. Deze opslagmethodiek is gelijk aan de voorgaande jaren.
Voor een aantal nevenactiviteiten geldt dat de NPO geheel 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).
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Het exploitatieresultaat uit nevenactiviteiten bedraagt in totaal per cluster:
(x 1.000 euro)
Cluster 2: licentieverlening
Cluster 3: het op de markt laten brengen van producten
Cluster 4: verkopen van programmafragmenten aan derden
Cluster 7: verhuur frequentieruimte, verhuur kantoorruimte
Cluster 8: verkoop programma's van derden in buitenland
Cluster 10: internetactiviteiten voor derden
Cluster 11: uitgeven van bladen
Cluster 13: overig
Totaal exploitatieresultaat nevenactiviteiten

Werkelijk
2015
22
0

Werkelijk
2014
36
20

18
69
7
1
0
200
317

34
50
2
2
0
266
410

In bijlage I wordt het exploitatieresultaat per cluster weergegeven. In bijlage II wordt de
exploitatie van cluster 13 (overig) per activiteit weergegeven.
Toelichting nevenactiviteiten
- Licentieverlening (cluster 2)
In opdracht van NPO worden CD’s uitgegeven voor onder andere Top 2000. Er worden aan de NPO
royalty’s per verkochte CD vergoed. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid verkoopt 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.
- 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.
- Verhuren bedrijfsruimte en frequentieruimte voor datacasting (cluster 7)
De NPO verhuurt niet voor eigen gebruik benodigde vierkante meters. De kosten zijn toegerekend
op basis van de gemiddelde verhuurde m2. Daarnaast wordt overcapaciteit in datalijnen verhuurd.
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.
- Verkopen van programma's van derden in het buitenland (cluster 8)
Het beschikbaar stellen van media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst aan het
buitenland vormt een wettelijke taak van de NPO-organisatie, 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.
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- ICT dienstverlening voor derden (cluster 10)
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 nietpublieke 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.
- Overig (cluster 13)
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 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.

11

Overige bedrijfsopbrengsten

(x 1.000 euro)

Vergoeding doorgifte publieke zenders

2015

2014

23.281

13.949

876

855

Eindregie/MCP

1.037

1.060

Rechten leaders en tunes

2.337

1.864

Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten

3.904

4.305

Distributie

31.435

22.033

De post vergoeding doorgifte publieke zenders bestaat uit ontvangen vergoedingen van
distributeurs voor de doorgifte van content. De toename in 2015 is het gevolg van stijging van het
aantal abonnees en aanpassingen in de tarieven.
In de opbrengst rechten leaders en tunes en overige rechten is onder andere de opbrengst uit
thuiskopiegelden opgenomen. In 2014 is duidelijk geworden dat in verband met wijzigingen in weten regelgeving en juridische procedures Stichting Thuiskopie een uitkering over eerdere jaren
uitkeert. In 2015 is gebleken dat de inschatting in 2014 lager was dan de daadwerkelijke uitkering.
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Lasten
12

Verstrekkingen aan landelijke publieke omroepen inclusief
frictiekostenvergoeding

De NPO-organisatie draagt zorg voor toekenning en uitbetaling van de ontvangen OCW-gelden aan
de omroepen. Het hele OCW-budget van de landelijke publieke omroep loopt daarmee door de
exploitatierekening van de NPO-organisatie heen. De werkelijk toegekende omroepgelden
(programmabudget en inzet middelen NPO-organisatie ten behoeve van de programmering) wordt
in de exploitatierekening van de NPO als last verantwoord onder de noemer Verstrekkingen
zendgemachtigden.
De verstrekkingen 2015 zijn als volgt opgebouwd:
(x 1.000 euro)

Televisie
Radio
Overig media-aanbod *
Organisatiekosten
CoBO, BVN en SOM
Overdracht reserve media-aanbod
Totaal verstrekkingen zendgemachtigden

2015
482.394
65.115
35.204
101.784
25.015
-9.435
700.077

2014
459.746
69.569
36.398
103.519
24.065
-15.399
677.898

* Betreft themakanalen en internet

Ten opzichte van 2014 zijn de verstrekkingen aan zendgemachtigden in 2015 met 3% gestegen.
Deze stijging is het gevolg van een lagere overdracht van de reserve media-aanbod en de BTWcompensatie die via deze verstrekkingen zijn doorgegeven aan de omroepen (zie ook de toelichting
bij de Baten).

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 media-aanbod (RMA). Middels 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
2015 is uit deze eerder overgedragen reserves een bedrag van 6,6 miljoen euro toegekend aan
individuele omroepen voor specifiek programma-aanbod.
Op basis van de jaarrekeningen 2015 van de omroepen is een bedrag van 9,4 miljoen euro
vastgesteld als bovenmatige reserve en overgedragen aan de NPO. De overgedragen reserve voor
media-aanbod wordt in mindering gebracht op de verstrekkingen landelijke publieke omroepen.
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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.
Publieke media instelling
(x 1.000 euro)

Budget
OCW

Inzet
Reserve
voor Media
Aanbod
160.057
-

Inzet NPO Overdracht
middelen
reserves

Totaal
verstrekkingen
161.085

7.834

-6.806

AVROTROS

87.649

-

1.673

-

89.322

BNN-VARA

99.026

634

3.472

-

103.132

EO

38.771

-

742

-

39.513

KRO-NC RV

86.442

3.936

2.676

-

93.054

MAX

27.641

-

135

-

27.776

NTR

63.401

1.999

1.799

-

67.199

VPRO

42.697

-

1.782

-313

44.166

POWNED

4.745

-

35

-

4.780

WNL

6.168

-

102

-76

6.194

Bos

1.269

-

455

-496

1.228

Human

4.395

-

12

-1.730

2.677

Joodse Omroep

1.264

-

190

-6

1.448

OHM

1.264

-

-

-

1.264

RKK

4.534

-

590

-3

5.121

SZM*

4.122

-

-

-

4.122

VKZ

4.534

-

1.838

-5

6.367

C oBO

7.969

-

-

-

7.969

BVN

1.476

-

-

-

1.476

SOM

15.571

-

-

-

15.571

662.994

6.569

23.335

-

608

-9.435
-

683.463

16.144
12

-

-

-

12

-36

-

-231

-

-267

NOS

Subtotaal
Niet toegekend Televisie
Niet toegekend Radio
Niet toegekend Overig Media-aanbod
Niet toegekend Overig
Totaal

16.752

-

-

117

-

117

679.114

6.569

23.829

-9.435

700.077

*Overdracht gebaseerd op concept jaarrekening.

Frictiekosten zendgemachtigden
In aanvulling op de reguliere verstrekkingen aan omroepen is een bedrag van 21,1 miljoen euro
opgenomen. Dit betreft definitief toegekende frictiekostenvergoedingen aan omroepen op grond
van de frictiekostenregeling en de daarbij behorende voorschriften. Deze vergoedingen zijn gericht
als bijdrage ten aanzien van de frictiekosten die gemoeid zijn met de opgelegde bezuinigingen.
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13

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenen

(x 1.000 euro)

2015
23.285
3.035
2.558
28.878

Lonen en salarissen
Sociale Lasten
Pensioenlasten
Totaal

2014
22.141
2.869
2.659
27.669

De toename in de salarislasten wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal fte. Daarnaast is
er in 2015 een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor een periode van 2 jaar (ingangsdatum 1
januari 2015). Per augustus 2015 is het loon structureel verhoogd met 1,25% en hebben
medewerkers tweemaal een eenmalige uitkering van 1% ontvangen.
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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:
-Leden Raad van Toezicht
-Leden Raad van Bestuur
-Directeuren

Samenstelling en vergoedingen Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is gedurende 2015 als volgt samengesteld:
Drs. H.N. Hagoort

Voorzitter Raad van Bestuur

S.J. Rijxman

Lid Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden op grond van de Mediawet voor de duur van vijf jaar
benoemd door de Raad van Toezicht en kunnen eenmaal voor eenzelfde periode worden
herbenoemd. De heer Henk Hagoort is per 1 juni 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur en in
mei 2013 benoemd voor een tweede termijn. Mevrouw Shula Rijxman is per 1 januari 2012 lid van
de Raad van Bestuur.

De bezoldigingen van leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht
en bedraagt in 2015:
Naam
(x 1.000)

Functie

In dienst Omvang
vanaf dienstverband

H.N. Hagoort
S.J. Rijxman

Voorzitter Raad van Bestuur
Lid Raad van Bestuur

01-05-2008
01-01-2012

100%
100%

Salaris
incl.
pensioenbijdrage
199,0
191,8

Bijtelling Beloning
auto
2015

12,7
10,9

Belaste
Voorz. Totaal
onkosten- beloning op 2015
vergoeding
termijn

211,8
202,7

0,0
0,0

15,6
15,5

227,4
218,2

Totaal Wijzigingen
2014 t.o.v. 2014

229,7
220,4

-2,3
-2,2

De bezoldigingen van de heer Hagoort en mevrouw Rijxman vallen onder het overgangsrecht
conform Artikel 7.3 WNT.
Samenstelling en vergoedingen Raad van Toezicht
Naam
(x 1.000)

Functie

Aanstelling Aanstelling Vergoeding
vanaf
tot
2015

dhr. mr. C. Smaling
dhr. dr. A.A. Dijkhuizen
dhr. prof. dr. N.A.N.M. van Eijk
mevr. prof. dr. V. Frissen
mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer

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

01-01-2006
01-01-2006
01-01-2006
01-01-2006
01-01-2006

1-1-2016
1-1-2016
1-1-2016
1-1-2016
1-1-2016

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

Belaste
Voorz. Totaal
onkostenbeloning 2015
vergoeding op termijn
0,3
0,1
0,0
0,0
0,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

25,5
15,1
15,0
15,0
15,2

Totaal Wijzigingen
2014 t.o.v. 2014

25,5
15,0
15,0
15,0
15,2

0,1
-

De leden van de Raad van Toezicht worden op grond van de Mediawet voor de duur van vijf jaar
benoemd en kunnen eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Zowel de voorzitter als
de overige leden van de Raad van Toezicht zijn per 1 januari 2011 herbenoemd voor een tweede
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termijn. Deze is verstreken op 1 januari 2016. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen, op
grond van Artikel 2.6, 4e lid Mediawet, een door de minister van OCW vastgestelde bezoldiging. In
2015 bedraagt de bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Toezicht 25.200 euro. Voor de
overige leden is de vergoeding vastgesteld op 15.000 euro. Ook voor de Raad van Toezicht geldt
dat het overgangsrecht uit Artikel 7.3. WNT van toepassing is.
Bezoldiging directeuren
Naam
(x 1.000)

Functie

In dienst Omvang
vanaf dienstverband

F.J.M. Klein
H.J. Westerhof

Directeur Televisie
Directeur Radio

01-05-2014
17-05-1999

100%
100%

Salaris
incl.
pensioenbijdrage
188,7
153,4

C.J. de Bruin
M.C. Schuring

Directeur D&U
Directeur Financiën

15-06-1985
01-06-2009

100%
100%

153,4
144,7

Bijtelling Beloning
auto
2015

3,1
0,0

191,9
153,4

5,3
0,0

158,7
144,7

Belaste
Voorz. Totaal
onkosten- beloning op 2015
vergoeding
termijn
0,0
0,0
0,0
0,0

15,5
14,9
14,9
14,6

Totaal Wijzigingen
2014 t.o.v. 2014

207,3
168,3
173,6

136,3
166,3
175,7

71,0
2,0
-2,1

159,3

150,0

9,3

De bezoldiging van de heer Klein valt onder het overgangsrecht conform artikel 7.3 WNT.
Uitkering wegens beëindiging dienstverband
Functie
(x 1.000)

Jaar beëindiging Uitkering wegens beëindiging
dienstverband
dienstverband
186,1

2015

Bureauredacteur Programmagegevens

Het dienstverband is geëindigd op 1 januari 2015. De vergoeding is gebaseerd op een
dienstverband van ruim 30 jaar en is vastgesteld in overeenstemming met het Sociaal Plan
Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 31 december 2014.

14

Directe productiekosten
2015
4.344
10.771
4.140
24.653
14.034
14.710
2.807
5.065
80.524

(x 1.000 euro)

Televisie
Radio
Online
Rechten en naburige rechten
Beheertaken
Distributie & Uitzenden
Kijk- en luisteronderzoek
Overig

2014
3.150
9.030
4.110
22.002
14.842
14.665
2.440
5.583
75.822

De stijging van de directe productiekosten in 2015 ten opzichte van 2014 bedraagt 4,6 miljoen
euro. Bij veel kostenposten speelt het kostenverhogende effect van de gewijzigde BTWsystematiek.
De posten Televisie en Radio hebben betrekking op activiteiten met een omroep- of
platformoverstijgend belang. De kosten bij televisie zijn met 1,2 miljoen euro toegenomen. Deze
verhoging komt door de ontwikkeling van de nieuwe netstyling voor NPO 1, NPO 2 en NPO 3 en
door een aanpassing in het aankoopbeleid voor non-fictie waardoor deze kosten nu tot de directe
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productiekosten behoren. Bij Radio heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van het aantal speciale
evenementen en zijn er extra marketingcampagnes uitgerold.
De post Rechten is hoger als gevolg van hogere BTW-kosten.
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.
Ook hier wordt de stijging van de kosten veroorzaakt door hogere BTW-kosten, maar ook door een
toename van het aantal uitgevoerde onderzoeken.
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Overige bedrijfslasten
2015
6.434
5.865
1.449
1.842
966
6.885
23.441

(x 1.000 euro)

Automatisering
Inhuurkrachten
Huisvestingkosten
Advieskosten
Contributies en bijdragen
Overige algemene bedrijfslasten

2014
4.258
3.224
1.456
2.105
888
3.088
15.019

De post Automatisering heeft betrekking op applicatiekosten, licenties, internetverkeer en
datalijnen, kosten van kantoorautomatisering en de huur en servicekosten voor de Media Gateway
(systeemruimte automatisering/internet). De toename van de lasten is het gevolg van wijzigingen
in de ICT-infrastructuur vanwege de verbouwing van het bedrijfspand op het mediapark, met name
teneinde flexibel werken mogelijk te maken. Ook is er ICT apparatuur aangeschaft die ten laste van
de kosten automatisering zijn gebracht.
De kostenstijging voor inhuurkrachten kunnen in verband gebracht worden met de tijdelijke
opvulling van openstaande vacatures, tijdelijke inzet bij piekbelasting, en vervanging bij
zwangerschapsverlof of langdurige ziekte. Daarnaast zijn de kosten inhuur gestegen door
projecten, waarvoor onvoldoende capaciteit in huis aanwezig is. Deze projecten hangen samen met
de door de NPO geformuleerde lange termijn ambities als gevolg van de veranderingen in het
media landschap.
Vanwege een correctie in de electriciteitskosten over voorgaande jaren zijn de huisvestingskosten
gedaald. Daarnaast zijn de beveiligingskosten toegenomen vanwege veiligheidsmaatregelen.
De kosten voor het inwinnen van advies zijn licht gedaald; de nadruk in de lopende projecten ligt
niet langer op het schetsen van de contouren voor nieuwe ambities, maar in toenemende mate op
implementatie (zie inhuur) en inbedding in de organisatie.
De kosten voor contributies en bijdragen hebben hoofdzakelijk betrekking op de bijdragen aan het
NICAM en de EBU. De gerealiseerde kosten in 2015 zijn nagenoeg gelijk aan de kosten van 2014
en betreffen een reguliere verhoging.
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De Overige algemene bedrijfslasten bestaan onder meer uit kosten voor facilitaire zaken,
opleidingen, leasekosten, kosten voor interne en externe communicatie en accountantskosten. In
2015 is geïnvesteerd in opleidingen op het gebied van Lean IT (0,2 miljoen euro). Daarnaast is een
dotatie opgenomen voor de mogelijke oninbaarheid van een debiteurenpost (0,2 miljoen euro). De
overige algemene kosten met betrekking tot projecten zijn gestegen met 0,6 miljoen euro. Extra
marketingcampagnes hebben geleid tot een stijging van 0,3 miljoen euro. Verder is een bedrag van
2,2 miljoen in de overige bedrijfslasten verantwoord vanwege waardeveranderingen van
vorderingen.
De accountantskosten (honoraria) zijn als volgt te verdelen:
(x 1.000 euro)

2015
118
10
25
153

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

2014
106
7
20
133

De accountantskosten zijn hoger als gevolg van hogere BTW-kosten.
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Financiële baten en -lasten

Rentebaten en -lasten
De rentebaten bestaan voornamelijk uit rente op het uitstaande saldo. De rentepercentages
variëren tussen 0,1% en 1,6%. De rentelasten hebben betrekking op het financiële leasecontract.
Het hiermee samenhangende rentepercentage is 6,3%.

Bartering
Participant

Aanvang

Einde

Prestatie tegenpartij

Prestatie NPO
Gebruik logo FunX
Gebruik logo NPO
Radio2,
NPO 3FM, NPO
Radio 6 en
FunX
Gebruik
logo
NPO
Radio2

Totale waarde

(x 1.000 euro)

Greenhouse Talent Netherlands BV
Mojo Concerts

juli 2015
januari 2014

oktober 2015
juli 2015

Concertkaarten
Concertkaarten

Tribe Creating Entertainment

december 2015

december 2015

Concertkaarten

3
146
5
154

Hilversum, 25 mei 2016

S.J. Rijxman

H.N. Hagoort
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Overige gegevens

Bestemming exploitatiesaldo
In de statuten van de NPO wordt verwezen naar de Mediawet. Hierin staat opgenomen dat de NPO
gelden kan reserveren die bestemd zijn voor de verzorging van media-aanbod door de landelijke
publieke media-instellingen. De NPO kan tevens gelden die bestemd zijn voor de uitvoering van
zijn taken en werkzaamheden reserveren (Artikel 2.174).
De bestemming van het exploitatiesaldo 2015 ziet er als volgt uit:
(x 1.000 euro)

Exploitatiereserve
Bestemmingsreserve programmering
Bestemmingsreserve nieuwe media
Bestemmingsreserve frictiekosten
Bestemmingsreserve organisatiewijzigingen
Reserve voor media-aanbod

2015
-564
-1.706
-246
-2.463
3.000
2.865
886

2014
4.048
-3.667
-108
-150
0
-7.307
-7.184

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.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Nederlandse Publieke Omroep

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2015 van Stichting Nederlandse Publieke
Omroep (‘de instelling’) te Hilversum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2015, de exploitatierekening en het kasstroomoverzicht over 2015 en de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van een
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording landelijke publieke media-instellingen 2015.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat de totstandkoming van deze bedragen
in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke
media-instellingen 2015.
Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen 2015 en het
Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en
dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in
het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de instelling.
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van
de door het bestuur van de instelling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Nederlandse Publieke Omroep per 31 december 2015 en van het
exploitatieresultaat en de kasstromen over 2015 in overeenstemming met de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen 2015.
Voort zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties
over 2015, in alle van materieel zijnde aspecten, voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.
Dit houdt in dat deze bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording landelijke publieke media- instellingen 2015.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h
BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Amstelveen, 25 mei 2016

KPMG Accountants N.V.
W.A. Nijmeijer RA
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