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Voorwoord 
raad van bestuur
De mediawereld verandert snel, en wij veranderen mee. We pakken 
verantwoordelijkheid als publieke omroep; brengen onafhankelijk en 
betrouwbaar nieuws, vernieuwen de programmering, geven ruimte aan 
nieuw talent en investeren in een steeds digitalere toekomst. Maar 
bovenal geven we omroepen en hun makers de ruimte die ze verdienen.

Gedurende heel 2021 beheerste de coronacrisis min of meer ons dagelijks leven. 
En ook nu in 2022 zijn de gevolgen nog steeds merkbaar. Inmiddels is er een 
oorlog in Oekraïne bijgekomen. Programmamakers en andere medewerkers voor 
en achter de schermen hebben te maken met de hectiek van alledag, maar 
bijvoorbeeld ook toenemende polarisatie in de samenleving. Dit vergt veel van 
ons als organisatie; als publieke omroep. Programma’s, met impact, voor een breed 
publiek, beschikbaar op de momenten dat het nodig is. Met onafhankelijk nieuws. 
Betrouwbare achtergronden en duiding. Opinie en debat. Sport, cultuur en educatie. 
Dat is waar de publieke omroep allemaal voor staat. Alleen met programma’s van 
de hoogste kwaliteit blijven we ons onderscheiden en zorgen we voor verbinding in 
de samenleving.

We leggen hier graag verantwoording over af, en dat doen we in dit jaarverslag 
over 2021. Een jaar van baanbrekende journalistiek, verheffende cultuur, hoogstaand 
drama en verbroederende evenementen.

“Alleen met 
programma's van de 
hoogste kwaliteit 
blijven we ons 
onderscheiden en 
zorgen we voor 
verbinding in 
de samenleving.
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Zo was er de terugkeer van het Glazen Huis (NPO 3FM) in december, gevolgd door de 
Top 2000 (NPO Radio 2), waar ook dit keer weer miljoenen mensen naar luisterden 
én keken. Ook waren er de Olympische Spelen en natuurlijk het wereldwijd door ruim 
180 miljoen mensen bekeken Eurovisie Songfestival vanuit Rotterdam, dat dankzij 
een vlekkeloze organisatie van onder meer NOS en AVROTROS voor altijd in ons 
geheugen gegrift zal staan.

Hoewel lineaire tv en radio ook in 2021 populair bleven, zien we dat steeds meer 
Nederlanders kijken en luisteren op hun eigen manier, op hun eigen tijd. Als NPO 
geloven we in onze verbindende rol, juist ook online en on demand. We moeten er zijn, 
op de platforms van andere media-aanbieders, maar ook met eigen, goedwerkende 
on-demand-platforms. Daarom gaan we dit jaar eindelijk NPO Start en NPO Luister 
verder uitbreiden en verbeteren.

In 2022 bouwen we verder aan onze vernieuwde programmeerstrategie met genres. 
Voortaan werken genreteams en programmeringsmanagers vooral vanuit de inhoud 
en minder vanuit de zenders. Dit gaat er ook voor zorgen dat we achter de schermen 
nog doelmatiger gaan werken. Maar vooral nog meer in samenspraak met de 
omroepen en de makers van al die mooie programma’s.

We hebben als publieke omroep een belangrijke positie in de media, op grond van 
onze wettelijk vastgelegde publieke mediaopdracht, maar we nemen dat niet voor 
lief. In een vernieuwde samenstelling- met sinds januari de komst van Frederieke 
Leeflang als nieuwe voorzitter - gaan we er als raad van bestuur alles aan doen onze 
kijkers en luisteraars verbonden te houden in soms turbulente, uitdagende tijden.

Frederieke Leeflang
Martijn van Dam
Paul Doop

Raad van Bestuur NPO
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Missie, organisatie 
en structuur van de NPO

Jaarverslag 2021

De NPO vervult een essentiële rol in de verrijking en verbinding van de Nederlandse 
samenleving met informerende, inspirerende en impactvolle programma’s. Als open 
en diverse publieke omroep geeft de NPO zoveel mogelijk mensen en meningen 
in onze veelkleurige maatschappij de ruimte. We bieden een venster op de wereld 
en de actualiteit en vervullen een herkenbare rol in het leven van elke Nederlander. 
Onderzoek bevestigt keer op keer dat wij daar volgens een ruime meerderheid van 
het Nederlandse publiek in slagen.

Missie van de NPO

De Nederlandse Publieke Omroep verbindt en verrijkt het Nederlandse publiek 
met programma’s die informeren, inspireren en amuseren.

We staan open voor alle geluiden in de samenleving. Daarmee dragen we bij 
aan meer begrip en dat brengt Nederland verder.

De Nederlandse Publieke Omroep omvat het totaal van alle landelijke publieke 
media-instellingen plus de NPO-organisatie. Binnen het Nederlandse omroepbestel 
leveren de media-instellingen het programma-aanbod voor radio, televisie, websites 
en andere kanalen. De NPO-organisatie coördineert alle lineaire, online en on 
demand aanbodkanalen en programmeert het aanbod en behartigt zaken die 
van gemeenschappelijk belang zijn. Ook draagt de NPO-organisatie zorg voor de 
distributie van de aanbodkanalen en voor een doelmatige inzet van middelen en 
publieksbetrokkenheid bij het media-aanbod. Onder specifieke voorwaarden kan 

de NPO-organisatie een omroep vragen op basis van een voorstel van een externe 
producent een programma te verzorgen.

In het programma-aanbod onderscheiden we tien inhoudelijke hoofdgenres 
waarvoor we beleid ontwikkelen: fictie, documentaire, journalistiek, sport, kennis & 
educatie, levensbeschouwing, human interest, cultuur, amusement en kinderen.

Ambitieuze koers
De NPO heeft een ambitieuze koers uitgezet en speelt in op nieuw 
mediagedrag, globalisering en digitalisering. Binnen de NPO werken omroepen 
en programmamakers continu aan vernieuwing en zoeken ze nadrukkelijk de 
interactie met de kijker en luisteraar. Op grond van de Mediawet is de raad van 
bestuur belast met het geven van sturing en het bevorderen van samenwerking 
met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht en verantwoordelijk 
voor het vaststellen en uitzetten van het beleid en de verantwoording over de 
realisatie van de gezamenlijke doelen van de landelijke publieke omroep. De 
raad van bestuur draagt er zorg voor dat de programmering tot stand en tot 
uitvoering komt in overeenstemming met de Mediawet, het concessiebeleidsplan 
en de in de Prestatieovereenkomst vastgelegde afspraken met het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naast de kerntaken beleid 
en verantwoording, programmering en distributie draagt de NPO-organisatie 
o.a. zorg voor activiteiten als ondertiteling, het beheer van rechtencontracten, 
publieksonderzoek en activiteiten die de platformen overstijgen. Een voorbeeld 
daarvan is de aan- en verkoop van buitenlandse tv-producties.
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De NPO-organisatie heeft voor de 
uitvoering van haar overkoepelende 
taken op basis van het 
Concessiebeleidsplan 2022-2026 vijf 
ambities geformuleerd:

1. Veelkleurig en waardevol aanbod voor een 
breed publiek

2. Kanalen en diensten sluiten beter aan bij 
het mediagedrag

3. Sterker verbonden met publiek 
en maatschappij

4. Goed vindbaar en toegankelijk

5. Doelmatig en transparant: sturen 
op prestaties

Structuur
Stichting Nederlandse Publieke Omroep (hierna: stichting NPO) is het 
samenwerkings- en coördinatieorgaan van de instellingen die zendtijd hebben 
verkregen voor de landelijke publieke omroep. Daarnaast voert stichting NPO taken 
uit die voortvloeien uit Artikel 2.2 en 2.3 van de Mediawet 2008. De raad van bestuur 
van stichting NPO heeft als overkoepelend bestuursorgaan van de landelijke publieke 
omroep de volgende kerntaken:

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

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

• distributie van de aanbodkanalen.

De stichting is gevestigd te Hilversum, Bart de Graaffweg 2, en is ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 32043579. Per einde boekjaar waren er 440 fte in 
dienst (2020: 417 fte). Voor de structuur van onze organisatie verwijzen wij u naar het 
organogram op pagina 45.

Vanwege de bijzondere structuur van de Nederlandse Publieke Omroep is er 
geregeld overleg tussen omroepen en NPO-organisatie over beleid, netten en 
zenders, financiën en programmering, zowel op redactioneel als op bestuurlijk 
niveau. Het College van Omroepen (CvO) adviseert de raad van toezicht (RvT) en de 
raad van bestuur (RvB) van de NPO-organisatie, desgevraagd of uit eigen beweging 
over het beleid inzake het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst. Het 
CvO heeft daarnaast een formele taak, vastgelegd in de Mediawet.
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Doelstellingen en belangrijke taken NPO

Goed gewaardeerd en maatschappelijk relevant
De publieke omroep is dagelijks van waarde voor de Nederlandse 
samenleving. Met een veelkleurig programma-aanbod geven we 
invulling aan onze wettelijke taakopdracht, om een brede, voor 
iedereen toegankelijke publieke omroep te zijn. Dat doen we 
met publieke middelen en het is vanzelfsprekend dat we daar 
verantwoording over afleggen. Niet alleen omdat dat moet, maar 
vooral omdat we graag laten zien wat we teweegbrengen; bij ons 
publiek en in de maatschappij. Ook het afgelopen jaar is de publieke 
omroep een verbindende factor in onze veelkleurige samenleving 
gebleken. We zijn een baken van betrouwbare informatie. Een bron 

van kennis, cultuur en ontspanning met programma’s die verrassen, stimuleren en 
je blik verruimen. Daarmee dragen we bij aan een levendige cultuur, een gevoel van 
verbondenheid en een rijker leven voor iedereen.

De NPO ziet het als zijn taak om in een druk medialandschap met grote internationale 
spelers ervoor te zorgen dat de Nederlandse mediaconsument geïnformeerd blijft 
via een onafhankelijk, toegankelijk en pluriform media-aanbod. De directies Video 
en Audio coördineren de ordening van het door de media-instellingen gemaakte 
aanbod op en tussen de netten en zenders, en binnen het digitale domein. De 
uitgangspositie van de NPO is sterk. Zeker ook gedurende de coronacrisis bleef de 
waardering voor ons aanbod hoog. De publieke radiozenders continueerden hun 
rijke en verrassende aanbod, waarbinnen de muziekzenders hun rol als spil in het 
Nederlandse muziekleven met verve waarmaakten.

8,5
Kwaliteitsscore

Gemiddeld cijfer voor 
de kwaliteit van 

onze programma's

Verantwoording en transparantie
Als publiek gefinancierde organisatie leggen wij uitgebreid verantwoording af over 
onze beleidskeuzes. Naast het voorliggende jaarverslag, inclusief de jaarrekening, 
publiceren we elk voorjaar een Terugblik en in september de begroting die aan 
het Commissariaat voor de Media, de Raad voor Cultuur en de minister worden 
aangeboden. De Terugblik 2021, die op 1 juni 2022 verschijnt, bevat de rapportage 
van de NPO over de doelstellingen uit de Begroting 2021 en over de afspraken 
in de Prestatieovereenkomst 2017-2020. Deze overeenkomst met de minister 
is met de eerdere verlenging van onze erkenning ook verlengd tot eind 2021. 
Daarnaast laten we zien in hoeverre de programma’s voldoen aan normen ten 
aanzien van publieke waarden als onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Ook 
brengen we de maatschappelijke waarde van de publieke omroep op diverse 
terreinen in kaart. Hiermee leggen wij verantwoording af over de wijze waarop wij 
in 2021 de publieke media-opdracht hebben uitgevoerd. Het Commissariaat voor 
de Media heeft de taak de Terugblik en de naleving van de prestatieafspraken te 
controleren, wat betekent dat de toezichthouder de wijze waarop de naleving van 
de Prestatieovereenkomst wordt verantwoord, eenmalig valideert en vervolgens 
jaarlijks verifieert. Het Commissariaat voor de Media rapporteert jaarlijks over zijn 
bevindingen. Deze zijn terug te vinden op de site https://www.cvdm.nl

Doelstellingen
De NPO beschrijft de doelstellingen voor de lange termijn in het vijfjaarlijkse 
concessiebeleidsplan. De doelstellingen voor de korte termijn worden jaarlijks 
gepubliceerd in de begroting, die jaarlijks vóór 15 september aan de minister 
wordt aangeboden.

https://www.cvdm.nl/
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Bereik
Stichting Kijkonderzoek (SKO) berekent de marktaandelen van televisiezenders 
uitsluitend op basis van de kijktijd die aan televisiezenders is besteed (live + uitgesteld 
kijken tot met de zesde dag na uitzending). Het overige schermgebruik, bijvoorbeeld 
de harddiskrecorder, dvd-speler en VOD-diensten, wordt bij het verzamelen van deze 
data niet meegenomen. Het marktaandeel van NPO 1, 2 en 3 laat over de afgelopen 
jaren een stabiele ontwikkeling zien. In 2021 kwamen de drie zenders samen uit op 
een marktaandeel van 38% (kijkers vanaf 6+, tijdvak 18-24 uur). NPO 1 was met 24,8% 
marktaandeel weer de meest bekeken zender van Nederland.

Het gemiddeld weekbereik van NPO 1, 2 en 3 bedroeg in 2021 74,2% (kijkers vanaf 6+, 
hele dag). Ondanks de volle sportzomer met het EK-voetbal en de Olympische Spelen 
lag het gemiddeld weekbereik tijdens de zomer (70,1%) lager dan in de rest van het 
jaar en lager dan in 2020 (76,3%).

NPO Start (inclusief Plus) liet in 2021 een groei zien in gemiddeld 
weekbereik van 8% ten opzichte van 2020, van 2.172.000 unique 
visitors naar 2.338.000 (inclusief smart tv’s). Het VOD-streamvolume 
(alle eigen sites & apps, exclusief NOS) steeg met 11%.

Voor het vijfde jaar op rij groeide het luistertijdaandeel van de 
landelijke radiozenders van de publieke omroep. Het gezamenlijke 
luistertijdaandeel van NPO Radio 1, 2, 4, 5 en NPO 3FM kwam in 2021 
uit op een gemiddelde van 31,6%, terwijl in 2016 het gezamenlijke 
luistertijdaandeel nog 28,9% bedroeg. NPO Radio 5 steeg een vol 

procent naar een gemiddeld luistertijdaandeel van 6%. NPO Radio 1 groeide naar 8%, 
het hoogste aandeel sinds 2005. NPO Radio 4 kwam in 2021 uit op 2,3% en NPO 
3FM op 2,1%. NPO Radio 2 was voor de vierde keer in successie de best beluisterde 
radiozender van Nederland met een gemiddeld luistertijdaandeel van 13,1%. De 
urban zender NPO FunX wordt niet meegenomen in de reguliere luisteronderzoeken, 
maar heeft een groot bereik onder stadsjongeren: de doelgroep waar deze zender 
zich op richt.

In de jaarlijkse Terugblik wordt uitgebreid stilgestaan bij de bereikcijfers. Dit 
document is, samen met onze andere verantwoordingsdocumenten, te vinden 
op onze corporate website.

+8%
bezoekers NPO 

Start/Plus

stijging weekbereik 
t.o.v. 2020

Aanbodkanalen
De NPO heeft drie lineaire televisiezenders; NPO 1, NPO 2, en het gedeelde kanaal 
NPO 3 en NPO Zapp/Zappelin. Daarnaast richt de NPO zich via het kanaal BVN (Beste 
van Nederland) op Nederlanders die in het buitenland verblijven. Radioprogramma’s 
zijn te beluisteren via de lineaire radiokanalen NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, 
NPO Radio 4, NPO Radio 5 en NPO FunX. Naast de gewone (lineaire) televisienetten 
en radiozenders verzorgt NPO een aantal themakanalen. Deze kanalen bieden veel 
programma’s die aanvullend zijn op de hoofdnetten en -zenders, of die bedoeld zijn 
voor specifieke doelgroepen. NPO Start is het on-demandplatform van de NPO. Hier 
kunnen alle programma’s minimaal een week worden teruggekeken. Als bezoekers 
zich (gratis) registreren, krijgen ze aanbevelingen afgestemd op hun kijkgedrag en 
persoonlijke voorkeuren. Voor programma’s waarvan de ‘gemist-rechten’ na een 
week verlopen, is er NPO Plus - een extra service met extra kosten, waar gebruikers 
een vergoeding voor betalen. NLZIET is een samenwerking van NPO, RTL en Talpa, 
en biedt naast de live-kanalen en on-demanddiensten van deze drie spelers ook 
alle regiokanalen aan. NPO Plus maakt integraal onderdeel uit van NLZIET. Een 
volledig overzicht van alle aanbodkanalen van de NPO, en het karakter van deze 
kanalen, wordt jaarlijks gepubliceerd in de NPO-brede begroting. Deze begroting 
wordt jaarlijks vóór 15 september aangeboden aan de minister van OCW en is terug 
te vinden op onze corporate website.

Ontwikkelingen aanbodkanaal BVN
Op 1 juli 2021 beëindigde de Vlaamse Gemeenschap de subsidie voor haar deelname 
in BVN. Hierdoor viel de distributie van BVN via een aantal satellieten weg. Dit had 
tot gevolg dat in een deel van de wereld de Nederlandse content alleen nog online 
via bvn.tv te bekijken was. Het besluit van de Vlaamse Gemeenschap betekende 
dat BVN per 1 juli 2021 een 100% Nederlandse zender werd, met meer ruimte voor 
programma’s van de NPO.

Ombudsman
De ombudsman voor de journalistieke producties heeft er nu vijf jaar op zitten. Het 
aantal klachten en vragen schommelt tussen de 750 en ruim 1000 per jaar. Veel mails 
worden voor afhandeling doorgezonden aan redacties, media-instellingen en NPO
afdelingen. De ombudsman zelf behandelt jaarlijks rond de 200 klachten. Ook in 2021 
kwamen er veel vragen en klachten over corona-gerelateerd nieuws binnen, maar er 
was meer aandacht voor andere berichtgeving, zoals verkiezingsverslaggeving, dan 

https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten
https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten
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in het eerste coronajaar. Spraakmakend was een onderzoek naar de gevoeligheid van 
documentairemakers voor politieke druk op het beoogde eindproduct; daar bleek 
geen sprake van te zijn. Per 1 juli 2021 is de functie van ombudsman opgenomen 
in de Mediawet, waardoor de functie een wettelijke borging en taakomschrijving 
kreeg en de onafhankelijkheid gegarandeerd werd. Met name die taakomschrijving 
maakt duidelijker wat het werkterrein van de ombudsman is: het na een klacht of 
uit eigen beweging beoordelen van ‘het journalistieke handelen van de landelijke 
publieke media-instellingen bij de verzorging van media-aanbod op het gebied van 
nieuws, informatie en educatie.’ Meer informatie over de onafhankelijke ombudsman 
is te vinden op https://ombudsman.npo.nl

Omgevingsfactoren NPO

Marktontwikkelingen
De publieke omroep opereert op een speelveld met grote (internationale) 
commerciële spelers en nieuwe toetreders, die allemaal strijden om de aandacht 
van het publiek. Een buitengewoon uitdagende omgeving. De NPO onderscheidt 
zich van de andere spelers doordat zij niet vanuit commerciële belangen opereert 
maar de kijker en luisteraar uitsluitend benadert met een publiek aanbod en dito 
doelstellingen. Ons aanbod moet via goed vindbare kanalen op een toegankelijke 
manier het publiek weten te bereiken. Samen met de publieke media-instellingen 
doet de NPO-organisatie er alles aan om in het concurrerende speelveld met 
een sterke publieke omroep aanwezig te zijn. Het belang van een sterke, brede, 
pluriforme publieke omroep, onafhankelijk van commercie en politiek, heeft zich 
zeker ook in deze coronacrisis wederom bewezen. Halverwege 2021 kondigde RTL 
Nederland aan Talpa over te willen nemen. De voorgenomen transactie is inmiddels 
aangemeld bij de ACM, die zich nu over de mogelijke markteffecten buigt.

Minder reclame
De minister bepaalt op basis van de Mediawet het jaarlijkse budget voor de publieke 
omroep. De nieuwe Mediawet die op 1 januari 2022 in werking is getreden, regelt 
het verminderen van de hoeveelheid reclame op de televisiezenders van de publieke 
omroep en de bescherming van minderjarigen tegen commerciële invloeden. 
Vooruitlopend daarop is per 1 januari 2021 reclame rondom kinderprogramma’s 
gestopt. Ook online en on demand mag de publieke omroep vanaf die datum 
geen reclame meer tonen. Dat geldt voor al zijn online aanbodkanalen. Verder 

wordt het wettelijk toegestane aantal reclameminuten op de lineaire kanalen 
van de publieke omroep de komende jarenstapsgewijs gehalveerd. De minister 
heeft hiervoor een (gedeeltelijke) compensatie van 40 miljoen euro toegezegd en 
daarnaast aangegeven dat ook bezuinigingen in de (organisatie)kosten een deel 
van de derving van deze inkomsten dienen op te vangen. Het hiervoor benodigde 
bezuinigingstraject dat de NPO-organisatie samen met het adviesbureau BCG 
en de omroepen doorloopt, is eind 2021 afgerond met een eindrapportage van 
BCG over de mogelijke invulling van de bezuinigingen. In 2021 is de tv-omzet van 
Ster flink gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De afdracht aan OCW 
lag 19% hoger dan in 2020, toen Ster moest inleveren vanwege de afnemende 
reclame-uitgaven door de coronacrisis. Een aantal grote (sport)evenementen die 
in 2020 waren afgelast, waaronder het EK voetbal, de Tour de France en de 
Olympische Spelen, konden in 2021 wel doorgang vinden. Daarnaast zorgde ook 
grote publieksevenementen als het Eurovisie Songfestival in Rotterdam voor een 
stijging van de omzet.

NPO Plus
Sinds de introductie van NPO Plus in 2017 laat het aantal abonnees een gestaag 
stijgende trend zien. Deze trend zette zich door in 2021. NPO Plus had in 2021 
gemiddeld 483.000 abonnees, een stijging van 42% ten opzichte van 2020.

Gevolgen COVID-19
Afgezien van de medewerkers die cruciale werkzaamheden verrichten, zoals in de 
eindregie, de radiostudio’s of facilitaire ondersteuning, werkte het merendeel van 
de medewerkers een groot deel van 2021 vanuit huis. Op het moment dat de 
maatregelen het toelieten, kregen afdelingen de mogelijkheid om één tot twee 
dagen op kantoor samen te werken. Dit droeg bij aan de binding met de organisatie 
en aan het onderling contact tussen collega’s. Beide zijn nodig voor het goed kunnen 
functioneren van de medewerkers.

Vanwege de beperkende maatregelen in verband met de coronapandemie is ook in 
2021 de programmering aangepast. In het tweede jaar van de pandemie lukte het 
beter om te anticiperen op de situatie, waardoor het minder noodzakelijk was ad 
hoc aanpassingen door te voeren in de programmering. Daarnaast bleken makers 
beter in staat om op creatieve wijze om te gaan met reisbeperkingen of andere 
maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De behoefte van het 

“Het belang 
van een sterke, 
brede, pluriforme 
publieke omroep, 
onafhankelijk van 
commercie en 
politiek, heeft zich 
zeker ook in 
deze coronacrisis 
wederom bewezen.

https://ombudsman.npo.nl/
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publiek aan informatie bleef groot, maar ook als bron van ontspanning bewees de 
NPO zijn waarde.

Samenwerking omroepen, sector en regionale omroepen
Binnen het Nederlandse omroepbestel leveren de media-instellingen het 
programma-aanbod voor radio, televisie, websites en andere kanalen. De NPO
organisatie coördineert alle lineaire, online en on demand aanbodkanalen en 
programmeert het aanbod. Ook draagt de NPO-organisatie zorg voor alle 
distributie van de aanbodkanalen en voor een doelmatige inzet van middelen 
en publieksbetrokkenheid bij het media-aanbod. Om deze verschillende rollen 
en verantwoordelijkheden goed te laten functioneren, wordt veelvuldig overleg 
gevoerd op zowel bestuurlijk als operationeel niveau. Daarnaast speelt ook 
de audiovisuele sector een belangrijke rol binnen de publieke omroep. Externe 
producenten maken, samen met de omroepen, vele programma’s. Er vindt geregeld 
overleg plaats tussen de Regionale Publieke Omroep (de RPO) en de NPO. 
Sinds 4 januari 2021 is er elke werkdag tussen 18.00 en 20.00 uur regionale 
programmering te zien op NPO 2.

In januari 2021 startte op NPO 2 een blok met regionieuws, elke werkdag tussen 18.00 en 20.00 uur.

Erkenningen voor twee nieuwe aspiranten

Op 1 januari 2022 ging de nieuwe concessie- en erkenningsperiode voor de 
publieke omroep van start. Daartoe hadden de media-instellingen AVROTROS/
PowNed, BNNVARA, KRO-NCRV, EO, MAX/WNL en VPRO/HUMAN vóór 1 februari 
2021 een erkenning voor vijf jaar aangevraagd. Daarnaast vroegen twee nieuwe 

aspiranten, Omroep Zwart en Ongehoord Nederland, een voorlopige erkenning 
aan om tot het publieke bestel te worden toegelaten. Beide haalden daarvoor 
de benodigde ledendrempel van 50.000 leden . Het Commissariaat voor de 
Media, de Raad voor Cultuur en NPO adviseren de minister over de aanvragen. 
Halverwege 2021 besloot de minister alle erkenningsaanvragen van de media
instellingen te honoreren en aan de NPO een concessie van tien jaar te verlenen.
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Belangrijke activiteiten NPO in 2021

Concessiebeleidsplan
Via het concessiebeleidsplan (CBP) vindt er elke vijf jaar een herijking van de 
ambities voor de langere termijn plaats. Vanwege de komst van een nieuwe 
Mediawet is de op 2016 ingegane concessie- en erkenningsperiode door de 
wetgever verlengd met één jaar tot 1 januari 2022. In 2021 gold dan ook nog 
het ‘oude’ Concessiebeleidsplan 2016-2020. De NPO diende begin november 2020 
het nieuwe CBP bij het ministerie van OCW in met daarin zijn strategie, doelen 
en ambities voor de concessieperiode 2022 tot en met 2026. Halverwege 2021 
kwamen NPO en de minister prestatieafspraken voor de nieuwe concessieperiode 
overeen. Het Concessiebeleidsplan 2022-2026 en de Prestatieovereenkomst zijn 
gepubliceerd op de corporate site van NPO.

Integraal programmeren
Eén van de hoofdambities in het CBP 2022-2026 behelst het integraal 
programmeren van veelkleurig en kwalitatief hoogwaardig aanbod (via 
genremanagement) op de aanbodkanalen/diensten van de NPO. Tot begin 2022 
stonden onze kanalen en zenders centraal in de manier waarop we ons aanbod 
aan het publiek aanboden. Integraal programmeren vertrekt vanuit de behoeften 
en het mediagedrag van het publiek. Dit is een andere wijze van programmeren: 
niet meer vanuit kanalen gedacht maar vanuit genres. Twaalf genres vormen samen 
het totale aanbod, dat we integraal programmeren over al onze kanalen heen. 
Daarbinnen zijn zes genreteams verantwoordelijk voor de aanbodmix. Ze staan 
onder leiding van genremanagers. We kijken welk aanbod, op welk tijdstip het 
beste kan worden geplaatst op welk aanbodkanaal. Daarbij benutten we optimaal 
de functie en kracht van onze lineaire video en audiokanalen. En tegelijkertijd 
programmeren we onze on demand platformen als een volwaardig alternatief voor 
het lineaire kijken en luisteren. Onze online kanalen benutten we voor promotie, 
interactie, participatie en verdieping. In 2021 werd in nauwe samenspraak met de 
omroepen gestart met de concrete uitwerking van de inrichting van deze nieuwe 
werkwijze en parallel daaraan met de voorbereiding van de daarvoor benodigde 
aanpassingen in de interne organisatie. Het doel is om vanaf de intekening voor 2023 
deze nieuwe werkwijze te gaan hanteren. In december 2021 werd daartoe het nieuw 
opgestelde Coördinatiereglement Aanbodkanalen NPO door de raad van bestuur 

vastgesteld. Dit reglement over de wijze waarop de coördinerende taak van NPO 
wordt uitgevoerd, is terug te vinden op onze corporate website.

Nieuw videopublicatieplatform
Een andere hoofdambitie in het CBP 2022-2026 is om onze kanalen en diensten 
beter aan te laten sluiten bij het mediagedrag en als publieke omroep duidelijk 
en vindbaar aanwezig te blijven, zodat alle Nederlanders gemakkelijk toegang 
houden tot onze kanalen. Om dit te blijven borgen rondde NPO in 2021 een 
aanbesteding af voor een nieuw videopublicatieplatform, dat de techniek verzorgt 
om de programma’s bij de kijkers thuis te krijgen. In 2022 zal de stapsgewijze 
oplevering van dit platform worden voortgezet. Ook zal er extra worden ingezet 
op de datastrategie en het uitbreiden van onze on-demandmogelijkheden door de 
ontwikkeling van een vernieuwde app en website van NPO Start. De aansturing 
van deze upgrade werd in 2021 versterkt met een nieuwe directie Technologie 
& Operations.

Doelmatigheid
Het sturen op doelmatigheid is sinds 2016 een expliciete taak van de NPO
organisatie. Het gezamenlijke doel met de publieke media-instellingen is ervoor 
te zorgen, dat elke euro bij de publieke omroep doelmatig wordt besteed. Hier 
legt NPO uitgebreid verantwoording over af in diverse openbare documenten, 
zoals de Terugblik en de begroting. Vanaf 2020 is NPO naar aanleiding van het 
rapport 'Hilversum in beeld' van de Algemene Rekenkamer gestart met een verdere 
intensivering en verbetering van de sturing op doelmatigheid in het mediabudget 
van de NPO door de start van het omroepbrede project 'Doelmatigheid & 
Transparantie'. In 2021 werd dit programma verder ontwikkeld en geïmplementeerd. 
Als uitgangspunt voor het project Doelmatigheid & Transparantie geldt de volgende 
definitie van doelmatigheid: Het inzetten van de middelen met het oogmerk 
dat de (programmatische) doelen worden gerealiseerd en de afspraken over 
prestaties zo maximaal als mogelijk worden behaald. Om hier nadere invulling 
aan te geven werd, naast de bestaande checks en balances in het operationele 
proces, een viertal nieuwe aanvullende (doelmatigheids)instrumenten ontwikkeld 
en ingevoerd: 1. programmatische doelen op titelniveau, 2. budgetbandbreedtes, 
3. uniforme integrale programmabegroting en 4. een doelmatigheidsdashboard. 
Deze instrumenten vormden zowel in de dagelijkse operatie van pitchen, intekenen 
en plaatsing als in de jaarlijkse verantwoordingscyclus een integraal onderdeel 

https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten/concessiebeleidsplan#content
https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten/besluiten-en-publicaties/regelingen-en-besluiten#content
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van de toets op Doelmatigheid & Transparantie. Dit gold voor alle audio- en video
aanbodkanalen waarop ingetekend kon worden. Genoemde toets zal verder worden 
geïntegreerd in de nieuwe werkwijze, die tot stand komt met de introductie van 
de nieuwe genrebeleidsplannen en het integraal programmeren. Naar verwachting 
is dit proces begin tweede kwartaal 2022 operationeel ten behoeve van het 
intekenproces 2023. In de jaarlijkse Terugblik zal NPO rapporteren over de mate en 
wijze van doelmatigheid en transparantie in de jaarcyclus op macroniveau (genres/
aanbodkanalen/platforms). Op deze manier geeft de NPO invulling aan zijn ambitie 
uit het CBP, om doelmatig en transparant te zijn in het operationele proces.

NPO Cultuur
Toen in het najaar van 2020 bleek dat de beperkende maatregelen voor de 
cultuursector nog langer zouden aanhouden, sloegen NPO en omroepen, samen 
met de culturele sector, de handen ineen. Binnen enkele weken werd onder de naam 
NPO Cultuur een nieuw cultuurplatform opgezet. Enerzijds om de sector te steunen, 
anderzijds om 'de magie van de zaal' bij de mensen thuis te brengen. Met extra budget 
van OCW en de extra middelen die NPO voor dit doel had vrijgemaakt, kregen makers 
en gezelschappen via diverse kanalen en platforms van NPO een alternatief podium 
aangeboden. NPO, omroepen en cultuurkoepels werkten nauw samen aan een rijk 
programma-aanbod en voorstellingen op het gebied van dans, theater en muziek. 
Tientallen programmavoorstellen werden gerealiseerd, afkomstig uit alle delen van 
het land, van gevestigde makers en gezelschappen tot nieuw en opkomend talent. 
Het grootste deel van de programmering werd zichtbaar in de eerste helft van 2021. 
Registraties van theatervoorstellingen kregen in veel gevallen een prominente plek 
op de netten en zenders, ook op prime time.

Songfestival
Het Eurovisie Songfestival/Eurovision Song Contest (ESC) wordt sinds 1956 
georganiseerd op initiatief en onder supervisie van de European Broadcasting Union 
(EBU). Met de winst van Duncan Laurence op 19 mei 2019 werd de NPO-organisatie 
als lid van de EBU in formele zin de Host Broadcaster van de ESC 2020. Vanwege de 
COVID-19-pandemie kon er in dat jaar geen ESC plaatsvinden en werd de editie van 
2020 afgelast. Daarop vroeg de EBU aan de NPO-organisatie om samen met de NOS 
en AVROTROS de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival alsnog te organiseren 
in 2021. De gedeeltelijke financiële bijdrage van de minister van OCW kon met een 
jaar worden opgeschoven en ook gaststad Rotterdam werkte weer volop mee aan 

een nieuwe editie. Vanwege de pandemie werd er in de voorbereidingen voor het 
Songfestival gewerkt met vier verschillende scenario’s - van een ‘normale’ editie tot 
een editie binnen een strikte lockdown, waarbij alle deelnemers in hun eigen land 
zullen optreden en er helemaal geen publiek aanwezig kan zijn. Op 18, 20 en 22 mei 
2021 zijn zeer succesvolle shows uitgezonden, waarbij door nauwe afstemming met 
de veiligheidsregio en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toch 
publiek in de zaal aanwezig kon zijn. De finale van het Eurovisie Songfestival 2021 is 
volgens de door de EBU verzamelde gegevens op tv bekeken door 183 miljoen kijkers 
in 36 landen. De uitzending werd internationaal geprezen om haar hoogstaande 
technische realisatie. Veel Nederlandse bedrijven droegen bij aan het succes van 
deze megaproductie.

De tv-productie van het Eurovisie Songfestival werd internationaal geprezen om de technische realisatie.
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Diversiteit
De publieke omroep wil voor en achter de schermen een weerspiegeling zijn van 
de Nederlandse bevolking in gender, leeftijd, opleiding, beperking, geografische 
spreiding en culturele achtergrond. Samen met de omroepen is in 2021 een actieplan 
opgesteld, gericht op de structurele verbetering van culturele diversiteit in onze 
programmering en organisaties. Dit leidde al direct tot zichtbare resultaten. Het 
Actieplan Culturele Diversiteit was in 2021 een regelmatig terugkerend onderwerp 
op de agenda van de net- en zenderredacties bij de directies Audio en Video en bij 
de HR-afdelingen van NPO en de omroepen. Omroepen deden verslag van de door 
de redacties uitgevoerde monitoring van de meest toonaangevende programma’s, 
wat aanleiding gaf voor verdere discussie over de verbetering van diversiteit en 
inclusiviteit in de programmering en organisaties. De net- en zenderredacties van 
NPO 2 en NPO Radio 1 volgden aanvullend twee workshops om vertrouwder te raken 
met het onderwerp en de doelstellingen. Op een aantal plekken in de schema’s zijn 
keuzes gemaakt op het gebied van presentatie die de diversiteit van het aanbod 
vergroten. Daarnaast is diversiteit een doorlopend aandachtspunt bij de selectie van 
onderwerpen en gasten, waarbij redacties naar verbetering streven.

NPO en omroepen zijn ook aan de slag gegaan met andere aspecten die het aanbod 
en het bestel diverser maken (lichamelijke of psychische beperking, gender etc.). 
Deze aspecten krijgen een plek in het nog uit te werken genrebeleid. Voor de 
NPO-organisatie is ook een HR-plan opgesteld met een nadere uitwerking van de 
aan personeel gerelateerde punten uit het actieplan. In het sociaal jaarverslag wordt 
hier nader over gerapporteerd.
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Belangrijke activiteiten NPO-organisatie in 2021

Innovatie
De afdeling NPO Innovatie faciliteert en stimuleert 
innovatieactiviteiten van de media-instellingen en NPO-afdelingen. 
Zowel vanuit mediabudget als NPO-budget werd geld ter beschikking 
gesteld om innovatieprojecten te ondersteunen en daarnaast 
kennisopbouw en kennisdeling te organiseren. Zo organiseerde NPO 
Innovatie in 2021 het eerste Innovatiefestival, dat 1500 kijkers live 
en on demand bereikte. In maandelijkse sessies zijn de belangrijkste 
lessen uit de projecten gedeeld. De gerealiseerde innovaties richtten 
zich onder meer op onderzoek naar doelgroepen en het toepassen 
van de meest actuele en relevante technologieën voor de publieke 

omroep. Altijd met het doel om op nieuwe manieren verhalen te vertellen en 
maatschappelijke impact te creëren. Voorbeelden zijn het uitzenden van het EK 
voetbal in UltraHD, de experimenten op platformen als TikTok, onderzoek naar en 
productie van interactieve video, het Prix Europa winnend project Maandverbond 
dat gebruik maakt van gesloten sociale netwerken, de verschillende projecten rond 
kunstmatige intelligentie en het gebruik van ‘augmented reality’ in mediaproducties. 
In 2021 heeft de afdeling NPO Innovatie samen met de omroepen 44 media
aanbod innovatieprojecten gerealiseerd. Binnen de NPO-organisatie ging het om 
32 distributie- en platformgerichte innovatieprojecten en onderzoeken. Daarnaast 
lopen er nog 23 projecten gericht op de innovatie van media-aanbod en 8 NPO
projecten binnen de NPO-organisatie door in 2022. Via de website innovatie.npo.nl 
is een overzicht van de projecten te vinden en zijn (trend)rapporten te downloaden.

Toegankelijkheid
NPO biedt zoveel mogelijk diensten aan om mensen met een auditieve of visuele 
beperking van de programma’s te kunnen laten genieten. Voor mensen met een 
auditieve beperking biedt NPO ondertiteling en tolken Nederlandse Gebarentaal 
aan. Bijna alle Nederlandstalige programma’s van de NPO worden via TT888 
ondertiteld. Daarnaast worden tolken Nederlandse Gebarentaal ingezet bij de 
NOS-ochtendjournaals en nationale evenementen. Dankzij het 'Irma- effect' is 
Gebarentaal tijdens corona ruimschoots onder de aandacht gekomen en heeft 
de NPO haar aanbod met tolken uitgebreid. Inmiddels worden ook het wekelijkse 
Gesprek met de minister-president en het dagelijkse Jeugdjournaal en 20.00 

76
nieuwe innovatie- 

projecten 
en onderzoeken

van omroepen (44) en 
NPO-org. (32)

uur Journaal van Gebarentaal voorzien. Voor mensen met een visuele beperking 
voorziet NPO een aantal programma’s van audiodescriptie (AD), waarbij een 
stem tussen de dialogen door beschrijft wat er in beeld te zien is. Ook bij het 
Eurovisie Songfestival was in 2021 aandacht voor de toegankelijkheid. Tijdens 
de twee halve finales en de finale zijn NPO 1 extra en NPO Zappelin extra 
ingezet voor optredens met sign dancers, die de liedjes ‘vertalen’ voor doven en 
slechthorenden, en live audiodescriptie. Verder biedt NPO voor mensen met een 
visuele beperking gesproken ondertiteling aan. Dankzij dit in eigen huis ontwikkelde 
systeem hebben met name blinden en slechtzienden ook toegang tot allerlei 
buitenlandstalige producties.

Irma Sluijs voorziet het NOS Journaal van Gebarentaal

Duurzaamheid (CRSD richtlijn)
Ondanks uitstel van de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2023 van de Corporate 
Social Responsibility Directive (CSRD richtlijn) zal de NPO voorbereidingen treffen 
om, zodra de vereisten van deze richtlijn zijn vastgesteld, hieraan te kunnen voldoen.

Het bijdragen aan duurzaamheid is binnen de NPO-organisatie geïntegreerd 
in de lopende bedrijfsprocessen. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt 

https://innovatie.npo.nl/projecten
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de duurzaamheidsfactor waar mogelijk meegenomen. NPO zet duurzame 
energiemiddelen in, waaronder 425 zonnepanelen op het dak van het 
NPO-gebouw. Daarnaast maken we in het NPO-gebouw gebruik van een 
duurzame klimaatinstallatie met warmtewielen, die comfortabel én energiezuinig 
functioneren. Het leasen van elektrische auto’s wordt gestimuleerd en voor de 
korte afstanden in Hilversum stelt de NPO-organisatie dagelijks leenfietsen ter 
beschikking. Voorts worden NPO-medewerkers middels een stimuleringsplan 
uitgenodigd met de fiets naar het werk te komen en zijn er oplaadpunten 
voor elektrische fietsen en auto’s. Afval wordt gescheiden ingezameld en de 
koffieautomaten schenken fairtrade koffie en thee. Aanvullende acties zijn een 
actieve bijdrage van de NPO aan de vergroening van het Mediapark, voor zover de 
eigenaar daar ruimte voor biedt. Het directieteam van NPO is verantwoordelijk voor 
het sturen op de doelstellingen en het behalen van de resultaten.

Door COVID-19 maakten ook in 2021 minder mensen gebruik van het NPO-gebouw. 
Onder andere de koffiemachines werden hierop aangepast door gebruik te maken 
van een standby-modus, wat resulteerde in een lager stroomverbruik. In het 
Radiohuis werd gebruik gemaakt van volledig automatisch werkende ledverlichting, 
die alleen brandde als er mensen aan het werk waren.

Risicomanagement en wet- en regelgeving

Werking van het interne risicomanagement 
en controlesysteem
NPO opereert in een complexe omgeving met snelle technologische veranderingen, 
maatschappelijke ontwikkelingen en uitgebreide en complexe regelgeving. Het 
beheersen van risico’s is daarom van essentieel belang. Om die reden wordt op 
verschillende momenten vastgesteld of de organisatie zich nog voldoende bewust 
is van de actuele risico’s en of ze de juiste acties onderneemt om deze te verkleinen. 
In het najaar van 2021 zijn door het directieteam, in aanwezigheid van de voorzitter 
van de Audit Commissie van de raad van toezicht, deze risico’s besproken, herijkt 
en beoordeeld op de kans dat ze zich voordoen en wat de bijbehorende impact 
op de organisatie zou zijn. Op basis hiervan zijn nieuwe beschrijvingen van de 
strategische risico’s gemaakt. Deze risicobeschrijvingen sluiten uiteraard aan op 
de missie en visie van de NPO, zoals vastgelegd in wet- en regelgeving en het 
Concessiebeleidsplan 2022-2026. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze 

risico's. In de paragraaf Governance en risicobeheersing wordt uitgebreider ingegaan 
op de risicobeheersing.

Wijziging van de statuten
De wijziging van de Mediawet 2008 maakte het noodzakelijk de statuten van de 
Stichting NPO te wijzigen. Deze wijzigingen houden verband met de aanscherping 
van de nieuwe dienstenprocedure, de modernisering van procedures voor de 
benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur 
en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede met de versterking van het 
toekomstperspectief van de publieke omroep en met de Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen. De raad van toezicht heeft in het voorjaar van 2021, op voorstel van 
de raad van bestuur, de statuten gewijzigd. Na instemming van de minister met de 
wijzigingen passeerden de NPO-statuten op 25 februari 2021 bij de notaris. Deze 
statuten zijn te raadplegen op de corporate website van NPO.

Naleving van de geldende wet- en regelgeving
Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden voor NPO en de 
publieke media-instellingen. Daarnaast wil de NPO-organisatie een transparante 
organisatie zijn, zowel via haar organisatiestructuur als in gedrag. De Mediawet en 
overige toepasselijke wet- en regelgeving is leidend voor alle activiteiten die de 
NPO-organisatie initieert. Met de wijziging van de Mediawet heeft er een bundeling 
van toezicht plaatsgevonden. De raad van bestuur diende een gedragscode op te 
stellen. Per 1 juli 2021 is het toezicht belegd bij het Commissariaat voor de Media 
(CvdM). Daarmee kwam een einde aan de werkzaamheden van de al sinds vele jaren 
bestaande en onafhankelijk opererende Commissie Integriteit Publieke Omroep 
(CIPO). In 2021 werd, mede op basis van een door CIPO uitgevoerde evaluatie, 
de Governancecode publieke omroep vervangen door de Gedragscode Integriteit 
Publieke Omroep 2021. In deze nieuwe code zijn ook de wijzigingen die voortkomen 
uit de nieuwe Mediawet, verwerkt. Deze code geldt voor alle medewerkers van de 
NPO-organisatie en van de landelijke publieke media-instellingen.

CIPO had naast de toezichthoudende taak ook tot doel om goed bestuur en 
integriteit bij de NPO en de landelijke publieke media-instellingen te bevorderen. 
In samenspraak met de omroepen is besloten deze activiteiten vorm te laten 
geven door een speciale functionaris in dienst van NPO, die de integriteitscode 
onder de aandacht houdt en de naleving ervan bevordert. Uiteraard zijn en 

https://over.npo.nl/organisatie/bestuur-en-organisatie/organogram-en-statuten#content
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blijven de media-instellingen volledig verantwoordelijk voor de compliance taken 
binnen hun eigen organisatie. Binnen de NPO-organisatie is een compliance 
officer actief die het naleven van wet- en regelgeving bevordert, onder andere 
door verschillende onderwerpen bespreekbaar te maken, online trainingen te 
organiseren en te adviseren. Daarnaast kan deze officer zaken, gebeurtenissen 
en meldingen van ongewenst gedrag onderzoeken en erover rapporteren. Alle 
nieuwe medewerkers worden via een onboarding-app bewust gemaakt van de 
interne regels met betrekking tot bijvoorbeeld geschenken, uitnodigingen en 
belangenverstrengeling. Voor de naleving van de privacywetgeving is een privacy 

officer actief, die medewerkers actief ondersteunt in het naleven van de AVG. 
De information security officer heeft meermaals via mails en intranetberichten 
aandacht besteed aan de verhoogde risico’s voor computercriminaliteit door het 
thuiswerken. De NPO-organisatie maakt zelf geen programma’s en is dan ook 
geen publieke media-instelling zoals bedoeld in artikel 2.88 van de Mediawet. De 
NPO-organisatie is daarom niet verplicht een redactiestatuut op te stellen. In de 
paragraaf Governance en risicobeheersing wordt uitgebreider gerapporteerd welke 
beheersmaatregelen zijn getroffen, ook met het oog op de naleving van de geldende 
wet- en regelgeving.
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Financieel verslag

Jaarverslag 2021

Het financieel verslag geeft in het eerste deel een tekstuele weerslag van de kosten 
en baten en reservevorming van de NPO in het algemeen en omroepen in het 
bijzonder. NPO is als coördinerend orgaan verantwoordelijk voor het toewijzen van 
programmagelden aan de omroepen. Dit financieel verslag is enerzijds een weerslag 
van de verantwoording van deze geldstromen. Aan de andere kant geeft het inzicht 
in de kosten die NPO als organisatie zelf maakt om die toewijzing te organiseren en 
om allerlei centrale taken uit te voeren die noodzakelijk zijn voor de programmering, 
verspreiding en verantwoording van het aanbod. Behalve programmagelden krijgen 
omroepen die deel uitmaken van het bestel ook een genormeerde vergoeding voor 
hun organisatiekosten. NPO financiert deze.

Ontwikkelingen in 2021
We schetsen hier eerst op hoofdlijnen het financiële beeld van de NPO over het 
jaar 2021. In dat jaar stonden diverse grote (sport)evenementen op het programma, 
die vanwege de coronacrisis van 2020 naar 2021 waren doorgeschoven. De lasten 
van deze superevenementen, zoals het Eurovisie Songfestival (ESF), het EK-voetbal 
en de Olympische Zomerspelen, zijn daardoor zichtbaar in de financiën van 2021. 
Daardoor laten de financiën een patroon zien dat normaal gesproken in een 
evenementenjaar te zien is. De gigantische productie rond het ESF geeft daar nog 
een extra accent aan. De kosten van het organiseren van het ESF bleken in de 
realisatie fors mee te vallen ten opzichte van waarmee in de begroting rekening 
werd gehouden. Het overschot op die begroting van 2,1 miljoen is teruggevloeid 
in de Algemene Mediareserve (AMr). Ook werd in 2021 het 70-jarig bestaan van 
televisie in Nederland gevierd. De NPO bracht een bonte stoet van parels uit het rijke 
televisiearchief naar het publiek.

Daar waar de reservepositie aan het eind van 2020 incidenteel hoog was omdat 
veel programma’s en evenementen vanwege corona geen doorgang konden vinden, 
zagen we in 2021 deze reservepositie afnemen vanwege de verslaglegging en 
uitzending van genoemde doorgeschoven evenementen. Daarnaast kampten we 
ook in 2021 nog met de gevolgen van de coronacrisis. Doordat bijvoorbeeld de 
productie van dramaseries moest worden uitgesteld, is de reservepositie van de NPO 
alsnog relatief hoog gebleven.

Onder invloed van de COVID-19 kwam in 2021 het nationale Cultuurplan tot 
stand. De minister van Cultuur stelde aan de publieke omroep een bedrag van 
10 miljoen euro ter beschikking. Dit stelde NPO in staat om het gemis aan 
cultuurbezoek bij het Nederlandse publiek enigszins te compenseren. Een door 
NPO ingestelde projectorganisatie heeft dankzij de enthousiaste medewerking 
van programmamakers, artiesten, theaters en zalen een groot aantal bijzondere 
voorstellingen kunnen brengen - op radio, televisie en online. Dat zien we terug aan 
zowel de opbrengsten- als de kostenkant van de exploitatie van NPO.

De kosten en aan de NPO-organisatie toegerekende opbrengsten kennen in 2021 
een negatief saldo van 0,2 miljoen euro. Dat saldo is overigens in lijn met het 
begrote exploitatietekort, wat gebaseerd was op onder andere hogere kosten 
met betrekking tot extern personeel en advies en op niet-begrote kosten ESF. 
Daar staan echter ook lagere kosten tegenover met betrekking tot distributie, 
uitzending en faciliteiten. Het resultaat op de mediabegroting - het saldo van aan 
NPO toegewezen OCW-budget voor de besteding aan de programmering en de 
kosten in de vorm van toewijzing van die gelden aan de omroepen - bedraagt 
1,5 miljoen euro positief. Dat is lager dan in 2020 toen het saldo 6,4 miljoen euro 
bedroeg. De belangrijkste verklaring voor dit saldo, dat bestaat uit door de omroepen 
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tijdelijk overgedragen omroepreserves, is daarvoor net als in 2020 gelegen in de 
effecten van de coronacrisis. Genoemde overgedragen reserves worden op pagina 
24 van dit veslag nader toegelicht.

BVN, de publieke tv-zender voor Nederlandstaligen buiten Nederland en Vlaanderen, 
raakte vanaf juli 2021 zijn Vlaamse poot kwijt. Op basis van de evaluatie van 
de samenwerkingsovereenkomst 2017-2020 had de Vlaamse regering besloten 
de samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap met BVN vanaf 1 juli 2021 te 
beëindigen. Vanaf die datum is BVN verder gegaan als een volledig Nederlandse 
zender voor Nederlandstaligen in het buitenland. De naam BVN blijft bestaan 
en verwijst nu naar het ‘Beste Van NPO’. De BVN-uitvoeringsorganisatie is 
ondergebracht bij de NPO-organisatie.

Het surplus van de reserveposities van de publieke omroep blijft onder de norm van 
10% die hiervoor is bepaald in 2021. Hoewel een deel van de reserves die er aan het 
eind van 2020 waren zijn ingezet voor de uitgeste;de sportevenementen en het ESF, 
zijn ook in 2021 programma’s vanwege corona doorgeschoven naar 2022. Dat heeft 
effect gehad op de reservepositie van de publieke omroep, maar als geheel blijft dit 
wel onder de nom van 10%.

Beschikbare middelen
De beschikbare financiering voor 2021 bedroeg 918,7 miljoen euro en was 
15,4 miljoen euro lager dan 2020 (934,3 miljoen euro). De beschikbare middelen 
zijn ingezet voor de financiering van de publieke omroep en de volgende media
instellingen: Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO), de Stichting Omroep 
Muziek (SOM) en het Beste Van NPO (BVN).

De daling van de beschikbare financiering is voornamelijk veroorzaakt doordat 
in 2020 extra toegekende financiering was ontvangen vanuit de Algemene 
Mediareserve voor de meerkosten van (super)evenementen, inclusief het Eurovisie 
Songfestival. In 2021 is wel een extra bijdrage voor het Cultuurplan ontvangen. 
Tenslotte zijn de ontvangsten toegenomen als gevolg van wettelijke indexatie.

De Omroepbrede middelen (OBM), die voornamelijk bestaan uit vergoeding van 
distributeurs voor doorgifte van onze kanalen en opbrengsten uit NPO Plus, zijn ten 

opzichte van 2020 gestegen met 5,2 miljoen euro. De toename van inkomsten uit 
NPO Plus is ter dekking van de kosten van deze dienst.

De beschikbare middelen zijn als volgt toe te lichten (zie verder noot 8 in 
de jaarrekening):

(in euro miljoen)

Beschikbare middelen 2020 934,3

Bij: Indexatie 19,2

Bij: Cultuurplan 10,0

Af: meerkosten (super)evenementen -27,1

Af: Compensatie corona 2020 -19,0

Bij: Toename omroepbrede middelen 5,2

Bij: Aanloopkosten aspirant omroepen (AMr) 1,5

Af: Daling overige inkomsten -5,4

Beschikbare middelen 2021 918,7

In 2021 is een extra bijdrage van 10 miljoen euro voor het Cultuurplan ontvangen.
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Exploitatie
De exploitatie van NPO bestaat uit twee onderdelen: NPO Media en NPO
organisatie. Binnen NPO Media worden de verstrekkingen aan omroepen gedaan 
voor de programmering en vergoeding voor de eigen omroeporganisatie. NPO
organisatie betreft de kosten van de uitvoeringsorganisatie van de NPO en de kosten 
voor dienstverlening en rechtenvergoedingen voor de gehele publieke omroep. 
Hierna wordt hier in verschillende overzichten en toelichtingen naar verwezen.

Exploitatiesaldo 2021
Het totale exploitatiesaldo bedraagt 1,3 miljoen euro positef. Dit saldo is in 
onderstaande tabel uitgesplitst naar de onderdelen NPO-organisatie (0,2 miljoen 
euro negatief) en NPO Media (1,5 miljoen euro positief).

(x 1 mln) NPO-org NPO Media Totaal 2021 Totaal 2020

Vergoedingen OCW 120,0 730,8 850,8 866,2

Omroepbrede middelen (OBM) 26,2 40,9 67,0 61,8

Opbrengst overige nevenactviteiten 0,6 0,0 0,6 0,6

Overige bedrijfsopbrengsten 0,3 0,0 0,3 5,8

Totaal inkomsten 147,1 771,6 918,7 934,3

Verstrekkingen zendgemachtigden 0,0 -770,1 -770,1 -780,0

Lasten -146,9 0,0 -146,9 -147,9

Totaal kosten -146,9 -770,1 -917,0 -927,9

Exploitatieresultaat 0,2 1,5 1,8 6,4

Rentebaten/lasten -0,4 0,0 -0,4 -0,3

Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting -0,2 1,5 1,3 6,1

Vennootschapsbelasting 0,0 0,0 0,0 0,0

Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting -0,2 1,5 1,3 6,1

Over te dragen reserves (AMr) 0,0 0,0 0,0 0,0

Exploitatiesaldo na overdracht/ontvangst AMr -0,2 1,5 1,3 6,1
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OCW-budget en overige inkomsten
De vergoeding van OCW (Rijksmediabijdrage en de Algemene Mediareserve) is voor 
de NPO de belangrijkste inkomstenbron. In 2021 is 850,8 miljoen euro (2020: 
866,2 miljoen euro) OCW-budget ontvangen. Het beschikbare OCW-budget voor 
NPO, omroepen, CoBO en BVN bedraagt tezamen 833,8 miljoen euro, voor SOM is 
17,0 miljoen euro beschikbaar.

OCW-budget en overige inkomsten (x € miljoen)

722,3 696,5

120,0 136,3

8,5 33,4
67,0 61,8
0,9 6,3

OCW-budget

850,8

OCW-budget

866,2

OCW-
programma-

budget

OCW-budget
NPO

organisatie (incl.
gezamenlijkheid)

Algemene
mediareserve

Omroepbrede
middelen

Overige
inkomsten

2021
Totaal 918,7

2020
Totaal 934,3

0

250

500

750

1.000

Omroepbrede middelen zijn baten die door de NPO-organisatie worden ontvangen 
in het kader van gemeenschappelijke belangenbehartiging. Hieronder vallen 
de vergoedingen voor doorgifte publieke zenders, rechten opbrengsten en de 
opbrengsten NPO Plus. In 2021 is in totaal 67,0 miljoen euro ontvangen (2020: 
61,8 miljoen euro). De stijging is met name toe te schrijven aan het gestegen aantal 
abonnees van NPO Plus.

Naast de wettelijke kerntaken, conform artikel 2.149, eerste lid, onderdeel e van 
de mediawet, verzorgt de NPO-organisatie ook gezamenlijkheidsactiviteiten. Deze 
activiteiten hebben een programmatisch karakter en worden in overleg met de 
omroepen vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiency uitgevoerd door de 
NPO-organisatie. Dit betreft onder andere de aankoop van buitenlandse producties, 
marketing met een omroepoverstijgend karakter, de organisatie van evenementen 
en muzieksamenstelling. Met ingang van 2021 worden deze activiteiten gefinancierd 
uit de omroepbrede middelen.
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Totale kosten
De totale kosten van de NPO bedroegen in 2021 917,0 miljoen euro en bestonden 
voor 146,9 miljoen euro uit kosten van de NPO-organisatie en 770,1 miljoen euro uit 
verstrekkingen aan omroepen en overige media- instellingen (2020: 780,0 miljoen 
euro). Deze verstrekkingen zijn onder te verdelen in middelen voor het produceren 
van programma’s (640,4 miljoen euro), een vergoeding voor de organisatiekosten 
(102,2 miljoen euro) en de bijdrage aan andere media-instellingen CoBO, BVN en 
SOM (27,5 miljoen euro).

Totale kosten (x € miljoen)
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NPO Media
Binnen NPO Media vindt de verstrekking van de middelen aan de omroepen 
plaats. Het exploitatiesaldo 2021 bedraagt 1,5 miljoen euro positief. Dit saldo is 
opgebouwd uit de door omroepen aan de NPO-organisatie overgedragen reserve 
voor media-aanbod ad 9,9 miljoen euro en de inzet uit de overgedragen reserve voor 
media-aanbod ad 8,4 miljoen euro (2020: 1,9 miljoen euro).

De door omroepen overgedragen reserve voor media-aanbod wordt bij de NPO
organisatie als reserve aangehouden. In overeenstemming met artikel 2.176 
van de Mediawet wordt deze reserve ingezet voor de programmering. Naast 
deze overgedragen reserve voor media-aanbod kunnen omroepen ook zelf, met 
instemming van de raad van bestuur, op basis van artikel 2.174 lid 1 van de Mediawet, 
gelden reserveren. De hoogte van deze reserve is per omroep gemaximeerd op basis 
van de bindende regeling mediareserves. Alle gelden boven dit maximum moeten 
worden overgedragen aan de NPO-organisatie.

In 2021 bedraagt de overdracht door de omroepen als gevolg van de 
exploitatieresultaten 9,9 miljoen euro. Dit bedrag is afkomstig van AVROTROS 
(3,5 miljoen euro), KRO-NCRV (2,8 miljoen euro), omroep MAX (2,1 miljoen euro), 
NTR (0,7 miljoen euro), Vereniging Investeer in Human (0,6 miljoen euro) en WNL 
(0,1 miljoen euro).
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Op grond van Artikel 2.176, lid 2 MW zal de totale ORMA van 9,9 miljoen euro worden 
ingezet voor de programmering in 2022.

NPO-organisatie
De kosten van de NPO-organisatie bedroegen 146,9 miljoen euro in 2021 (2020: 
148,0 miljoen euro) en hebben betrekking op de volgende activiteiten:

• Bestuur en Beheer. Hierin zijn onder andere opgenomen de raad van bestuur, 
programmeren, beleid en verantwoording en digitaal onderzoek;

• Gemeenschappelijke activiteiten, bestaande uit onder andere rechtenkosten, 
distributie, ondertiteling en gezamenlijkheidsactiviteiten;

• NPO-ondersteuning die betrekking heeft op facilitaire zaken, Human Resources 
en ICT.

Daling van de totale kosten wordt veroorzaakt doordat overige opbrengsten 
verwerkt zijn als doorberekende kosten waar het organisaties binnen het stelsel 
betreft, dit in tegenstelling tot 2020.

De grootste kostenstijgingen en kostendalingen zijn als volgt:

• De advieskosten zijn gestegen door extra adviestrajecten voor integraal 
programmeren en marketingtransitie;

• Doordat niet alle vacatures vervuld konden worden in 2021 is er in meerdere 
gevallen gekozen om dit op te vullen met extern personeel, waardoor de 
inhuurkosten gestegen zijn ten opzichte van 2020;

• Door het doorschuiven van het Eurovisie Songfestival naar 2021 is een deel van de 
NPO-bijdrage in 2021 verantwoord;

• Mede omdat een aantal projecten is doorgeschoven, zijn de distributie- en 
uitzendkosten licht gedaald ten opzichte van 2020;

• De facilitaire kosten zijn ook gedaald door het vele thuiswerken en het 
ingebruiknemen van de zonnepanelen.
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Resultaatbestemming exploitatieresultaat na belastingen

(x 1.000 euro) Exploitatiereserve

Bestemmingsreserve 
programmering / NPO

brede ontwikkelambities
Bestemmingsreserve 

organisatie wijzigingen
Overgedragen 

reserve media-aanbod Totaal

Stand 1-1-2020 41.366 3.126 3.000 2.037 49.529

Bestemming exploitatiesaldo 2020 634 -1.014 0 6.350 5.970

Stand per 01-01-2021 42.000 2.112 3.000 8.387 55.499

Bestemming exploitatiesaldo 2021

Ten gunste van 1.020 1.020 - 9.887 11.927

Ten laste van -1.020 -1.250 - -8.387 -10.657

Totaal mutaties 2021 -0 -230 - 1.500 1.270

Stand per 31-12-2021 42.000 1.882 3.000 9.887 56.769

Saldo overdracht Reserve voor Media-Aanbod; 1,5 miljoen positief
Uit de reserve voor media-aanbod is in 2020 8,4 miljoen euro verstrekt aan 
de omroepen en ingezet voor de programmering. Aan de overgedragen reserve 
media-aanbod is 9,9 miljoen euro toegevoegd. Per saldo bedraagt de dotatie aan de 
reserve voor media-aanbod 1,5 miljoen euro.

Saldo bestemmingsreserve programmering: 0,2 miljoen euro negatief
De bestemmingsreserve programmering is gevormd op basis van de bindende 
regeling RMA. Op grond van deze regeling bedraagt de maximale hoogte van 
de exploitatiereserve (inclusief bestemmingsreserve organisatiewijzigingen) bij de 
NPO-organisatie 45 miljoen euro. Al het meerdere wordt toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve programmering c.q. NPO-brede ontwikkelambities. Vanuit 
deze bestemmingsreserve is in 2021 1,25 miljoen euro ingezet voor het Eurovisie 
Songfestival. De dotatie van 1,0 miljoen euro betreft de overdracht vanuit de 
exploitatiereserve van NPO-organisatie van het saldo boven het maximale bedrag 
van 45 miljoen euro.

Saldo exploitatiereserve: 0
De exploitatiereserve betreft de algemene reserve van de NPO-organisatie. Het 
resultaat 2021 van NPO-organisatie bedraagt 0,230 miljoen euro negatief. Aan 

dit saldo werd 1,250 miljoen euro toegevoegd vanuit de bestemmingsreserve 
programmering in verband met het ESF dat in 2021 heeft plaatsgevonden. Daarmee 
komt het exploitatiesaldo na vrijval van de bestemingsreserve ESF uit op een positief 
resultaat van 1,020 miljoen euro. Door deze mutatie is de maximale hoogte van het 
eigen vermogen overschreden. Het surplus van 1,020 miljoen euro is toegevoegd aan 
de bestemmingsreserve programmering.

Te ontvangen van/af te dragen aan de AMr
Het totaalbedrag van de aangehouden reserves van omroepen voor media-aanbod 
inclusief het vermogen van NPO mag niet meer dan 10% van de gezamenlijke 
uitgaven van de NPO-organisatie en de omroepen bedragen. Bedragen boven dit 
maximum dienen te worden overgedragen aan het Commissariaat voor de Media om 
te worden opgenomen in de AMr.

Voor 2021 bedragen de totale uitgaven van de NPO 1.057,0 miljoen euro en bedraagt 
het totaal aan te houden bedrag voor reserve 106 miljoen euro. Eind 2021 bedraagt 
het totaal van de aangehouden reserves voor media-aanbod bij omroepen en het 
eigen vermogen van de NPO 93,3 miljoen euro. Dit betekent dat ultimo 2021 de 
reerves onder de 10% norm zijn gebleven.
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Financiële positie
Onderstaande kengetallen geven inzicht in de financiële positie:

2021 2020

Solvabiliteit (Eigen vermogen / Totaal passiva en EV) 24% 21%

Current ratio (Vlottende activa / Kortlopende schulden) 1,1 1,1

De solvabiliteitspositie is 24% en wordt gezond geacht. NPO maakt geen gebruik 
van financiering door middel van vreemd vermogen. Ten opzichte van 2020 is de 
solvabiliteitspositie stabiel gebleven op 21%.

Cultuurplan
In 2021 stelde de minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven de publieke omroep 
in staat het publiek dat door de coronacrisis niet naar theaters, musea en andere 
culturele instellingen kon, te verrassen met een aanvullend cultuuraanbod vanuit de 
publieke omroep. Als expliciete doelstelling van dit cultuurplan, waarvoor de minister 
10 miljoen euro ter beschikking stelde, konden individuele makers en groepen van 
makers betaald worden voor hun activiteiten in het kader van uitzendingen van de 
publieke omroep. Daardoor kon een deel van hun misgelopen inkomsten door de 
coronacrisis enigszins worden gecompenseerd. Het credo van het cultuurplan was 
dan ook: ‘van volle zalen naar publieke kanalen’. Terwijl de podia gesloten waren, zette 
de NPO zijn deuren wijd open voor cultuurmakers. Naast de middelen die de minister 
ter beschikking stelde, maakte de NPO ook zelf middelen vrij voor dit doel. Het 
bracht makers en publiek bij elkaar: een avondje uit op de bank als noodgedwongen 
vervanging van het fysieke bezoek aan theater en podium. Binnen de NPO werden 
in dit kader in 2021 meer dan 85 programmavoorstellen gerealiseerd, verspreid 
over nagenoeg alle genres en van gevestigde makers en gezelschappen tot aan 
nieuw en opkomend talent. Onder invloed van het beschikbaar stellen van deze 
middelen ontstonden ook interessante nieuwe vormen van podiumkunst, waarbij 
voorstellingen gestreamd werden.

Al met al is in het kader van het cultuurplan een groot aantal activiteiten 
georganiseerd. Naast producties van gerenommeerde cultuurmakers is het 
overgrote deel van het budget besteed aan producties van kleinere gezelschappen 
en aan nieuwe en jonge talenten of artiesten die nog niet bekend waren bij een groot 

publiek. Daarnaast zijn nieuwe concepten en nieuwe vormen van samenwerking 
verkend. Er is daardoor meer inzicht ontstaan in de mogelijkheden om voorstellingen 
in theater op televisie en online te brengen. Boeiend daarbij is ook de functie 
van de hoofdplatforms gebleken, als aanjagers van een verdiepend aanbod in een 
online omgeving. In die zin heeft het cultuurplan ook bijgedragen aan het verder 
ontwikkelen van de programmeerstrategie van de publieke omroep. Alle aan het 
cultuurplan deelnemende makers kregen voor hun optredens en bijdragen een 
honorarium zoals van tevoren met de Kunstenbond overeen was gekomen. Op die 
manier is ook geborgd dat het cultuurplan daadwerkelijk aan individuen en groepen 
van makers ten goede kwam.

Hoewel het bijna ondoenlijk is om het aanbod in het kader van het cultuurplan 
samen te vatten op een manier die recht doet aan die brede schakering, lichten 
we er een aantal aspecten uit. Het muziekprogramma ‘Als ik je weer zie’ wist op 
NPO 1 ruim driekwart miljoen kijkers te bieden. Zij zagen Nederlandse artiesten 
optreden in de Ziggo Dome en dat was een van de best bekeken uitzendingen 
in het kader van het cultuurplan. De programmering van NPO 2 extra, na overleg 
met distributeurs tijdelijk ook ter beschikking gesteld in het basispakket van hun 
aanbod, wist gemiddeld 169.000 kijkers te trekken met de programmering in het 
kader van het cultuurplan. Dat geldt als een succes voor publieksbereik, omdat 
het 40% hoger was dan in dezelfde periode een jaar eerder toen er nog niet 
een dergelijk cultuurplan bestond. Deze absolute getallen mogen in het licht van 
het bereik van grote nieuwsprogramma’s of superevenementen misschien laag 
klinken, het heeft voor voorstellingen die in normale omstandigheden hooguit 
enige tienduizenden fysieke bezoekers trekken een verveelvoudiging van het bereik 
betekend. Uit publieksonderzoek bleek bovendien dat 57% van de respondenten van 
een panel het door de publieke omroep in deze vorm steunen van de cultuur een mooi 
initiatief te vinden. Een deel van hen gaf bovendien aan door dit initiatief vaker naar 
cultuurprogramma’s van de publieke omroep te gaan kijken en luisteren.

Ook in financieel opzicht zijn alle zeilen bijgezet om het cultuurplan tot een 
succes te maken. Zo is met de omroepen afgesproken dat ze geen opslag voor 
overhead of onvoorziene kosten mochten rekenen. De gebruikelijke vergoeding die 
producenten voor hun producties voor de publieke omroep rekenen om het risico 
af te dekken is daarnaast beperkt tot 10%. Ook is gelet op een goede verdeling van 
programmagelden tussen omroepen en buitenproducenten en of deze producenten 
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op een adequate manier uitvoering gaven aan de fair-practice regeling die toeziet op 
een goede betaling aan individuele artiesten en gezelschappen. Dit alles droeg eraan 
bij dat er zoveel mogelijk middelen zijn besteed aan directe programmakosten.

In totaal is er in het kader van het cultuurplan in 2021 een bedrag van 11,6 miljoen 
euro besteed. Van dit bedrag ging 10,8 miljoen naar programmakosten, 0,3 miljoen 
werd aan marketing besteed, 0,25 miljoen aan organisatiekosten en 0,26 miljoen 

was bestemd voor rechtenvergoeding aan Buma/Stemra. Die laatste post komt 
uiteindelijk na herverdeling ook weer ten goede aan individuele makers en 
rechthebbenden. Het bedrag van 11,6 miljoen is voor 10 miljoen gefinancierd door de 
bijdrage van OCW. De resterende bijdragen kwamen van de NPO – 0,8 miljoen uit het 
reguliere programmabudget van de directies Audio en Video. De omroepen droegen 
op twee manieren bij: 0,3 miljoen kwam uit eigen bijdragen van omroepen, terwijl 
0,6 miljoen werd besteed van de zogeheten omroepbrede middelen (OBM).

Financiering

Platform Kosten
Eigen 

bijdragen omroep
Uit omroep - 

brede middelen

Uit 10 mln OCW 
extra + programma- 

budget Video

Hoofdnetten Video 7.564 311 7.253

Extra kanalen Video 1.740 - 1.740

Online Video 558 - 558

Audio 981 20 961

Subtotaal 10.843 331 - 10.512

Marketing 300 300

Kosten projectorganisatie 254 254

BUMA Stemra 257 257

Totaal 11.654 331 554 10.769

Inpuls voor de sector
Samengevat heeft het cultuurplan voor een impuls gezorgd voor een sector, die door 
de coronacrisis in buitengewoon zwaar weer terecht was gekomen. De focus lag 
daarbij op het faciliteren van individuele en groepen makers, zowel door hen in staat 
te stellen op te treden, als ook door nieuwe en opkomende talenten een springplank 

te bieden naar een groot publiek. En dat voor een faire honorering. Daarnaast is 
ervoor gezorgd dat de bedragen die naar de productiebudgetten gingen voor de 
helft bij de omroepen en voor de andere helft bij de externe productiesector terecht 
kwamen. Onderstaande tabel geeft die cijfers nog eens gedetailleerd weer.

Verhouding sector/prod.kosten in %

Verhouding sector / omroep Totaal Sector Productiekosten Sector Productiekosten

Hoofdnetten Video 7.564 3.303 4.262 44% 56%

Extra kanalen Video 1.740 998 742 57% 43%

Online Video 558 292 266 52% 48%

Audio 981 858 129 87% 13%

Totaal 10.843 5.450 5.399 50% 50%

“Het cultuurplan 
heeft voor een 
impuls gezorgd voor 
een sector, die 
door de coronacrisis 
in buitengewoon 
zwaar weer terecht 
was gekomen
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Korte vooruitblik naar 2022 en verder
Coronacrisis
Voor het jaar 2022 verwachten we nog steeds effecten van de coronacrisis te 
zien in de financiën van de NPO. Zo moesten begin 2022 opnieuw programma’s 
worden uitgesteld, zowel de uitzending als de productie ervan. Ook kon een aantal 
publieksevenementen niet of op een veel minder intensieve wijze plaatsvinden, 
waardoor de verslaggeving daarvan moest worden teruggeschroefd. Dat betekent 
dat we 2022 mogelijk opnieuw zullen afsluiten met een relatief hoge reservepositie, 
al bestaat de mogelijkheid dat het weer opengaan van de samenleving in het voorjaar 
van 2022 daarop een mitigerende invloed heeft.

Exploitatie tekort
Voor 2022 verwachten we voor de NPO-organisatie een tekort op de exploitatie. 
Dat is een gestuurd en dus niet onverwacht tekort, wat zijn achtergrond kent in 
de dubbele kosten van de infrastructuur van de NPO-Start app. In 2022 wordt die 
app vervangen door een nieuwe infrastructuur en daardoor zal er enige tijd sprake 
zijn van dubbele kosten, omdat de kosten van de bestaande infrastructuur in een 
overgangsfase nog zullen doorlopen.

Stabiele financiering en minimumbudget
Vanaf 2022 kan de NPO rekenen op een minimumbudget, dat het ministerie 
jaarlijks indexeert met een consumentenprijsindex en stijging van het aantal 
huishoudens. OCW bekostigt dit minimum–budget uit de Rijksmedia-bijdrage en uit 
Ster-gelden. De NPO kan daarmee voor de komende concessieperiode rekenen op 
een stabiele financiering vanuit OCW. Tegelijkertijd betekent dat niet dat er geen 
financiële zorgen bestaan. In de concessieperiode 2022-2026 zijn de kosten van 
superevenementen, zoals de Olympische Spelen en het EK- en WK-voetbal, nog 
niet gedekt. Voor die evenementen geldt dat jaren vooraf de verplichting om de 
uitzendrechten te kopen, aangegaan moet worden. We ramen deze kosten voor 
de periode 2022-2026 op 87 miljoen euro en voor financiering vanuit de AMr is 
ongeveer de helft daarvan toegezegd.

Structurele besparingen nodig komende jaren
Een zorg is er daarnaast in de achterblijvende indexvergoeding. De lonen stijgen naar 
verwachting sneller dan de index die het ministerie voornemens is te vergoeden in 
2022.De overige kosten – bijvoorbeeld van facilitaire bedrijven en andere externe 
kosten die samenhangen met het technisch verzorgen van uitzendingen – nemen 
nóg sneller toe dan de loonkosten. Dat zet druk op de exploitatie: de groei van 
kosten is niet in balans met de groei van opbrengsten van het OCW-budget. In de 
Kaderbrief 2022 heeft de NPO een set van maatregelen opgenomen om te komen 
tot structurele besparingen van 26 miljoen per jaar in de organisatiekosten en de 
programmakosten. Deze maatregelen zijn vooraf met de omroepen overlegd, maar 
die zijn op zichzelf niet voldoende om kosten en opbrengsten met elkaar in balans 
te brengen.

Cultuurplan
De vorige bewindspersoon van cultuur heeft aan de Tweede Kamer laten weten 
dat er een tweede cultuurplan komt, waarin de publieke omroep de cultuursector 
ondersteunt voor een vergelijkbaar bedrag als van het eerste cultuurplan. NPO 
wacht besluitvorming daarover van de nieuwe bewindspersoon af.

NPO Start/Plus app
Vermeldenswaardig voor deze vooruitblik op het jaar 2022 is de ontwikkeling van 
een nieuwe app voor NPO Start/Plus, die naar verwachting in de loop van 2022 
zal worden opgeleverd. Deze app wordt grotendeels binnenshuis ontwikkeld en 
zal leiden tot een sterk verbeterde en toekomstbestendige infrastructuur voor het 
online en on demand kijken. Gelet op het zich ontwikkelende kijkgedrag van lineair 
naar online is dit een belangrijke verbetering, waarbij de app ook sneller aan te passen 
zal zijn op basis van feedback van de gebruiker.



Voorwoord
raad van bestuur

Verslag 
raad van bestuur

Financieel
verslag

Governance en 
risicobeheersing

Sociaal 
jaarverslag

Verslag raad van toezicht 
en commissies

Jaarrekening 
2021

Overige 
gegevens 29

Governance en risicobeheersing

Jaarverslag 2021

Risico’s en beheersmaatregelen binnen de 
reguliere processen
De NPO opereert in een complexe omgeving met onder meer snelle technische 
veranderingen, maatschappelijke ontwikkelingen en toenemende regelgeving. 
Omdat de mediasector, de markt en de politiek continu veranderen, is het goed om 
op verschillende momenten vast te stellen dat de organisatie zich nog bewust is 
van de actuele risico’s, en of ze de juiste acties onderneemt om deze te verkleinen. 
Binnen het risicoframework van de NPO-organisatie worden de strategische risico’s 
vanuit het hoogste management (raad van bestuur en directieteam) ieder kwartaal 
geactualiseerd. Voorts vindt minimaal eens per jaar afstemming plaats met de 
raad van toezicht inzake de strategische risico’s. Vanwege de wettelijke rol en 
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de gehele publieke omroep 
worden hierbij ook de NPO-brede risico’s beoordeeld. De operationele risico’s die van 
invloed kunnen zijn op de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden worden door 
de managementteams binnen de verschillende directies gevolgd. Daarbij worden 
gerichte maatregelen genomen om risico’s te verkleinen en kansen te benutten.

Bestuur
In de Mediawet is bepaald dat de raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en ten 
hoogste twee andere leden. Dit was ook de samenstelling van de raad van bestuur in 
2021. De taken van de raad van bestuur en de raad van toezicht zijn in het verslagjaar 
2021 ongewijzigd gebleven. De voorzitter van de raad van bestuur is een vrouw, de 
twee leden zijn mannen. Per 31 december 2021 bestaat de raad van toezicht uit 
drie vrouwen en drie mannen. De bij de NPO genoten jaarinkomens van de leden 
van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden openbaar gemaakt in dit 
jaarverslag. Er zijn in 2021 geen leningen, garanties en dergelijke aan de leden van de 

raad van bestuur en de raad van toezicht verstrekt en allen hebben verklaard dat zij 
noch hun partners financiële belangen of beleggingen hebben in sectorgerelateerde 
ondernemingen of bedrijven waarmee de NPO een zakelijke verhouding heeft.

Integriteit
De NPO-organisatie wil open en betrouwbaar zijn en naleving van spelregels is 
daarbij van groot belang. Het belangrijkste kader is de Mediawet, op grond waarvan 
de raad van bestuur in 2021 de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep heeft 
vastgesteld, als opvolger van de Governancecode 2018. Deze code geldt zowel voor 
NPO als voor alle landelijke publieke omroepen. Het is de leidraad voor houding en 
gedrag in allerlei situaties waarmee we bij de NPO te maken kunnen krijgen. In de 
code zijn de onderwerpen opgenomen die op grond van de Mediawet geadresseerd 
moeten worden. Deze onderwerpen zijn:

• Aanbevelingen voor de bestuurlijke organisatie, waaronder bestuurlijk toezicht 
en beloningskader;

• gedragsregels voor integer handelen van bestuurders en medewerkers;
• gedragsregels voor publieke en transparante verantwoording en verslaglegging;
• procedures voor de behandeling van meldingen en vermoedens over 

mogelijke misstanden.

Daaraan heeft de RvB twee onderwerpen toegevoegd die hij voor het functioneren 
van NPO en de omroepen ook van grote waarde vindt. In het onderdeel ‘Cultuur’ 
is opgenomen dat de leiding van een omroeporganisatie gedrag moet stimuleren 
dat bijdraagt aan de onafhankelijkheid en integriteit van de organisatie en aan het 
duurzaam kunnen vervullen van de publieke mediaopdracht. Daarbij moet de leiding 
het goede voorbeeld geven. Een open bedrijfscultuur helpt ook bij het voorkomen 
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van misstanden, en bij de behandeling van eventuele misstanden die ondanks alle 
maatregelen toch hebben plaatsgevonden. Risicomanagement wordt elders in dit 
jaarverslag verder uitgewerkt.

Op grond van de code is binnen de NPO-organisatie een Compliance Officer (CO) 
aangesteld. Deze medewerker

• ziet erop toe dat de NPO handelt in overeenstemming met de vigerende 
complianceregels (met name de gedragscode);

• fungeert als centraal aanspreekpunt en adviseur binnen de organisatie op het 
gebied van compliance;

• bewaakt de integriteit van de organisatie, het management en de 
overige medewerkers;

• adviseert over nevenfuncties, belangen/beleggingen en (relatie)geschenken en 
onderhoudt de openbare registers daarover;

• fungeert als vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de Regeling A van de 
gedragscode (Klokkenluidersregeling);

• onderhoudt en actualiseert de gedragscode.

De CO zet zich ervoor in deze doelen mede te bereiken door het agenderen en 
bespreekbaar maken van relevante onderwerpen, onder meer via (online) trainingen 
en gevraagde en ongevraagde advisering. Nieuwe medewerkers worden in een 
vroeg stadium bewust gemaakt van de binnen de NPO geldende normen en 
waarden d.m.v. informatie in de onboarding-app over bijvoorbeeld geschenken, 
uitnodigingen en belangenverstrengeling. Ook kan de CO gebeurtenissen en 
meldingen van ongewenst gedrag onderzoeken en er over rapporteren. Binnen 
de NPO staat de CO in nauw contact met de functionarissen op het gebied van 
privacy, informatiebeveiliging en riskmanagement.

Jaarlijks voert de CO een (online) complianceonderzoek uit onder alle medewerkers 
van NPO, inclusief de leden van de RvB. Daarbij worden onder meer vragen gesteld 
over de ontvangen en gegeven geschenken, het verrichten van nevenfuncties, het 
ingaan op uitnodigingen en het door de NPO verstrekken van een opdracht aan een 
bedrijf waarmee een medewerker een persoonlijke relatie heeft.

Het onderzoek kent een zeer hoge respons (medewerkers worden zo nodig 
gebeld). De uitkomsten van het laatst beschikbare onderzoek, uitgevoerd begin 
2021 over 2020, toont aan dat de geldende normen goed bekend zijn en breed 
worden toegepast. Het onderzoek over 2021 is momenteel nog onderhanden. Net 
als in 2020 is het aantal uitnodigingen in 2021 in vergelijking met voorgaande 
jaren beperkt gebleven door de coronamaatregelen. Belangen of beleggingen in 
sectorgerelateerde ondernemingen zijn niet vastgesteld. De digitalisering maakt 
het mogelijk om velerlei activiteiten te verrichten naast de betrekking bij NPO. Tot 
de opgegeven nevenactiviteiten horen onder meer het produceren van podcasts, 
muziek en jingles. Alle nevenfuncties en -activiteiten worden getoetst op mogelijke 
belangenverstrengeling. Soms wordt de medewerker gevraagd om de functie/
activiteit anders in te richten of te staken. Nevenfuncties en -activiteiten van 
topfunctionarissen worden gepubliceerd op onze corporate website.

Ook voor en na het jaarlijkse onderzoek bereiken de Compliance Officer vragen 
en opmerkingen van NPO-medewerkers op allerlei posities. Het (gedeeltelijk) 
thuiswerken is inmiddels min of meer de norm geworden en digitaal contact 
daarmee een stuk gewoner, ook over integriteitsvraagstukken.

Inrichting van de risicobeheersing
NPO hanteert een benadering van het ‘three lines of defense-principe’. Om risico’s 
blijvend integraal te beheersen, beweegt het risicomanagementsysteem mee met 
interne en externe ontwikkelingen. Risicomanagement is op het hoogste niveau 
belegd bij de RvB en zit in de portefeuille van de CFO. Risicomanagement wordt 
integraal aangestuurd vanuit de directie Financiën (tweede lijn), onder leiding van de 
Risk Officer. De Compliance Officer, Information Security Officer en Privacy Officer 
ondersteunen de Risk Officer op de onderdelen compliance, informatiebeveiliging 
en AVG. Er worden diverse interne onderzoeken/audits uitgevoerd onder leiding van 
de financieel directeur. Jaarlijks wordt in samenspraak met de Audit Commissie 
een aantal onderwerpen en attentiepunten besproken welke nader worden 
onderzocht. De RvT (middels de AC) ziet toe op de uitvoering en effectiviteit van 
het risicomanagementsysteem.

https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten/register-en-declaraties#content
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Governanceraamwerk
Om alle beheersmaatregelen op elkaar af te stemmen, is een overkoepelend 
governanceraamwerk ingericht. Hiermee is een intern stuurelement gecreëerd voor 
toezicht op het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en het afleggen van 
verantwoording hierover. Het governanceraamwerk ziet er als volgt uit:

Het belang van extern toezicht
Extern toezicht, zoals uitgeoefend door het Commissariaat voor de Media en de 
Algemene Rekenkamer, houdt ons scherp en biedt de mogelijkheid om vast te stellen 
dat we onze activiteiten op rechtmatige wijze uitvoeren.

Risico’s
Als onderdeel van de planning- en controlcyclus heeft de raad van bestuur de 
belangrijkste risico’s geïdentificeerd. Hierbij is gekeken naar de relatie tussen 
de strategische doelstellingen en de grootste risico’s. In onderstaand overzicht 
zijn de strategische risico’s van 2021 ingedeeld naar de vier binnen de NPO 
gebruikte risicothema’s. De thema’s uit de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 
2021 - te weten: strategische risico’s, operationele risico’s, financiële risico’s en 
compliancerisico’s - zijn hierin geïntegreerd. Het overzicht geeft ook de door de raad 
van bestuur gedefinieerde risicobereidheid en de trend omtrent de beheersing aan. 
De getoonde trend geeft de wijziging van het risico in vergelijking met het vorige 
boekjaar aan. De belangrijkste risico’s gaan over de toekomst en de bestendigheid 
van de publieke omroep. Voor de uitwerking van deze risico’s en de verwachte impact 
wordt verwezen naar bijlage 1 van dit bestuursverslag.

Risicothema Risicobereidheid Risico Trend

Externe factoren Gemiddeld 1. Effecten pandemie

Vernieuwing Gemiddeld 2. NPO bereikt het Nederlandse publiek onvoldoende

Dienstverlening Gemiddeld 3. NPO verliest maatschappelijk en politiek draagvlak

Interne organisatie Laag 4. Verstoring continuïteit van uitzending en distributie / cybercrime

Interne organisatie Laag 5. Onvoldoende beheersing van de bedrijfsvoering

Interne organisatie Laag 6. Vinden, binden en boeien van medewerkers

 Risico neemt af  =  Risico is gelijk gebleven -  Risico neemt toe+
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Risico's en onzekerheden die zich in het afgelopen 
jaar hebben voorgedaan
In 2021 hebben zich de volgende risico’s en onzekerheden gematerialiseerd en 
hebben daarbij een belangrijke impact op NPO gehad.

Externe factoren - Effecten pandemie
Ook in 2021 heeft de coronapandemie grote invloed gehad op de organisatie. De 
Nederlandse regering heeft verregaande maatregelen genomen om de verspreiding 
van het virus zo maximaal mogelijk te kunnen beheersen, teneinde kwetsbare 
groepen in de samenleving waar mogelijk te beschermen. Dit raakte ook de NPO
organisatie. Medewerkers werkten sinds maart 2020 zoveel mogelijk vanuit huis 
en contacten met externe partijen werden tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd 
hebben we, in samenwerking met de omroepen, de publieke taak te vervullen 
Nederland goed over alle ontwikkelingen te informeren. Tot op heden is de 
NPO-organisatie in staat geweest de risico’s die zijn ontstaan door COVID-19 te 
mitigeren en de verwachting is dat dit zo blijft. Dit is uiteraard wel afhankelijk van 
de ontwikkeling van het virus en de aard van de opgelegde maatregelen. COVID-19 
heeft ook in 2021 geleid tot wijzigingen in de programmering en meerkosten voor 
bestaande programmering. Dit is grotendeels gecompenseerd door de in 2020 
ontvangen overheidssteun. Deze compensatie heeft bijgedragen aan een gezonde 
financiële basis in 2021. De effecten op de langere termijn zijn op dit moment nog niet 
in te schatten.

Verklaring governance en interne beheersing

Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren, verschaft het 
bestuursverslag conform RJ 400.108 informatie over Stichting Nederlandse 
Publieke Omroep. Conform RJ 400.122 is in het bestuursverslag ook informatie 
opgenomen over de toepassing van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 
2021. Het bestuursverslag voldoet aan de specifieke voorschriften van Principe 
7 van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021. Principe 7 betreft de 
openbare verantwoording door het bestuur en de raad van toezicht van Stichting 
Nederlandse Publieke Omroep van hun functioneren. Principe 7 is door de raad 
van bestuur van NPO op grond van het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, van de 
Mediawet 2008, juncto artikel 2.10, tweede lid, aanhef en onder c, en artikel 2.60, 
eerste lid, bindend vastgesteld voor de landelijke publieke media-instellingen. Het 
bestuursverslag voldoet ook aan de beleidsregels van het Commissariaat voor de 
Media van 26 september 2017 ten aanzien van de governance en interne beheersing 
van de NPO, de RPO en de landelijke en regionale publieke mediainstellingen 
(Staatscourant, 12 oktober 2017, nummer 57731).
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De COVID-19-crisis had ook in 2021 veel invloed op de organisatie en onze 
medewerkers. Er zijn verschillende maatregelen getroffen, waaronder de komst 
van een COVID-19-team en een uitgewerkt protocol, om ervoor te zorgen dat 
onze medewerkers gezond en veilig kunnen werken - zowel op afstand als in 
het kantoorgebouw.

Onderzoek
Ook in 2021 is op frequente basis de gezondheid en het welbevinden van onze 
medewerkers gemonitord aan de hand van online-onderzoek. HR pleegde in 
samenspraak met het speciale COVID-19-team, en in samenwerking met de OR, 
aan de hand van de uitkomsten gerichte interventies. Verder is er gewerkt aan het 
opstellen van een structureel thuiswerkbeleid, dat begin 2022 is ingevoerd. Met de 
afschaling van de coronamaatregelen is de NPO-organisatie hybride gaan werken; 
een combinatie van werken op kantoor en vanuit huis.

Vanuit de Arbowet heeft NPO de verplichting werknemers een veilige en gezonde 
werkplek te bieden. In 2021 is een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) uitgevoerd 
bij NPO, waarbij de veiligheid van het gebouw werd onderzocht. Aanvullend vond er 
een onderzoek plaats naar de thuiswerkplek van medewerkers. Met de uitkomsten 
is een risico-rapportage gemaakt en zal in 2022 een Plan van Aanpak worden 
opgesteld om deze risico’s te beperken of op te heffen. De RI&E vormt de basis voor 
het Arbobeleid van NPO. Vanuit het vitaliteitsprogramma NPO-fit is in 2021 aandacht 
besteed aan de mentale gezondheid van de medewerkers door het regelmatig 
aanbieden van workshops en seminars op het gebied van werkstress, welbevinden, 
werk-privé-balans en hybride werken.

In 2021 liet NPO een onafhankelijk onderzoek uitvoeren onder alle 
omroepmedewerkers naar de loonkloof binnen de publieke omroep op basis 
van gender. Het AWVN stelde een rapport op op basis van de data van de 
NPO-organisatie. De NPO-organisatie scoorde hier goed op ten opzichte van het 
gemiddelde van de andere landelijke en regionale omroepen (4.4% tegen 9%). De 
loonkloof bij NPO is sinds 2017 gezakt van 12.1% naar 4.4%.

Verder gaf HR invulling aan de personeelsgerelateerde doelstellingen uit het 
Actieplan culturele diversiteit, opgesteld in 2020 in samenwerking met de 
omroepen. De voorbereidingen voor een meting door het CBS, van de Barometer 
Culturele Diversiteit, zijn afgerond om in 2022 een eerste meting te kunnen doen. De 
Barometer Culturele Diversiteit geeft organisaties inzicht in de culturele diversiteit 
van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers.

Integriteit
De NPO-organisatie beschikt over twee interne vertrouwenspersonen. Daarnaast 
kunnen medewerkers terecht bij een externe vertrouwenspersoon. In 2021 is een 
van de interne vertrouwenspersonen door de RvB voor een periode van drie jaar 
herbenoemd. Ook benoemde de raad van bestuur een nieuwe voorzitter en een 
nieuwe vervangend voorzitter van de Klachtencommissie. De Klachtencommissie 
bestaat uit vijf personen: een voorzitter en een vervangend voorzitter, een lid en een 
vervangend lid en een extern lid.

Transitie NPO-organisatie
Om de sturing op doelrealisatie te verbeteren, is in 2020 gestart met het 
ontwikkelen van ambities in aansluiting op het nieuwe Concessiebeleidsplan 
2022-2026. In 2021 is hier verder uitvoering aan gegeven door voor 2022 
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een operationeel jaarplancyclus in te richten. Deze cyclus, afgeleid van het 
concessiebeleidsplan, operationaliseert de doelstellingen voor de NPO-organisatie 
voor 2022. Elke directie maakte een operationeel jaarplan, waarvan per directie de 
HR-doelstellingen zijn afgeleid.

Het jaar 2021 is met recht een transitiejaar voor de NPO-organisatie te noemen. 
De organisatie was volop in beweging, in lijn en in voorbereiding op de uitvoering 
van de ambities van het nieuwe Concessiebeleidsplan 2022-2026. Er is dit jaar 
gewerkt aan de verdere opbouw van de nieuwe NPO Start-organisatie, aan het 
ontwerp en de implementatie van de datastrategie en aan de inrichting van de 
directie Operations & Technologie. De grootste transitiebeweging ging gepaard met 
de invoering van integraal programmeren. In het Concessiebeleidsplan 2022-2026 
is de ambitie opgenomen om relevant en kwalitatief hoogwaardig aanbod via 
genremanagement integraal te programmeren over de aanbodkanalen/diensten 
van de NPO. Vertrekkend vanuit de behoeften en het mediagedrag van het publiek 
kijken we welk aanbod op welk tijdstip het beste kan worden geplaatst op welk 
aanbodkanaal. Het vormt één van de hoofdambities voor de komende vijf jaar en 
betekent een grote verandering voor de NPO-organisatie en de samenwerking met 
de omroepen. Deze beweging vraagt om een nieuwe werkwijze en heeft grote 
impact op onze organisatiestructuur en -cultuur, reglementen, processen, functies, 
capaciteit en de benodigde kennis en vaardigheden.

In 2021 startte de NPO-organisatie, in nauwe samenspraak met de omroepen, met 
de concrete invulling van de transitie. Dit leidde tot een organisatieadvies voor 
een nieuwe werkwijze en inrichting van de directie Video. Hierbij zal de coördinatie 
van het videoaanbod langs genres worden gecoördineerd en integraal over de 
platformen heen worden geprogrammeerd. In oktober nam de raad van bestuur 
het definitieve besluit om de organisatie-aanpassing door te voeren na een positief 
advies van de OR. De interne organisatie, de ondernemingsraad van NPO, de centrale 
ondernemingsraad van de publieke omroep, alsmede de omroepen en andere 
stakeholders, zijn gedurende het hele traject betrokken geweest en geïnformeerd. 
Eind 2021 zijn alle medewerkers van de directie Video geïnformeerd over de precieze 
impact van de transitie op hun functie. De daadwerkelijke implementatie zal in het 
eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden.

Diversiteit en inclusiviteit
De publieke omroep wil voor en achter de schermen een weerspiegeling zijn van 
de Nederlandse bevolking in gender, leeftijd, opleiding, geografische spreiding, 
culturele achtergrond en handicap. Vanuit de doelstelling voor iedereen herkenbaar 
en relevant te willen zijn, stond diversiteit en inclusiviteit in 2021 bij NPO wederom 
hoog op de strategische agenda. Deze prioriteit raakt zowel de contentontwikkeling 
en programmering als het eigen personeelsbestand. In 2021 is verder uitvoering 
gegeven aan het Actieplan culturele diversiteit. Er is gewerkt aan het inclusiever 
maken van het wervings- en selectieproces, onder andere door een training 
inclusieve werving en selectie aan te bieden aan selectiecommissies via de 
NPO Academy. Voorts is de arbeidsmarktcommunicatie gescreend op de mate 
van inclusie en stond bij het ontwikkelen van onze employer branding-strategie 
diversiteit en inclusie centraal, zowel in copy als in beeld.

Toegankelijke, vindbare en herkenbare aanbodkanalen 
en diensten
Een belangrijke ambitie in het Concessiebeleidsplan 2022-2026 is om onze kanalen 
en diensten beter aan te laten sluiten bij het mediagedrag en als publieke omroep 
duidelijk en vindbaar aanwezig te blijven, zodat alle Nederlanders gemakkelijk 
toegang houden tot onze kanalen. Om dit te realiseren is de doorontwikkeling van de 
technologie-organisatie, de agile werkwijze en de engineering culture een continu 
proces. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe datastrategie, ondersteund door 
de juiste organisatie-inrichting, kennis, vaardigheden en werkwijze. Dit leidde in 
2021 tot de inrichting van de afdeling Data & Personalisatie, waarbij expertises en 
verantwoordelijkheden bij elkaar worden gebracht om de datastrategie goed te 
kunnen uitvoeren. Hierbij is tevens besloten tot uitbreiding van deze afdeling om 
de datastrategie te kunnen realiseren. De nieuwe afdeling Data & Personalisatie 
is toegevoegd aan de nieuw gevormde directie Technologie & Operations. Deze 
directiestructuur is ingericht om de aansturing organisatorisch te versterken, 
passend bij de organisatie-ontwikkeling voor de activiteiten binnen deze directie 
en de strategische ambities op het vlak van integraal programmeren, data en 
personalisatie en de upgrade en doorontwikkeling van NPO Start.

Recruitment
Binnen recruitment lag in 2021 het accent enerzijds op het werven van schaarse 
IT-professionals voor de afdeling Technologie (en in het bijzonder voor de bouw 

“Het jaar 2021 is 
met recht een 
transitiejaar voor 
de NPO-organisatie 
te noemen
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van de nieuwe NPO Start-app) en anderzijds op employer branding. Voor de 
afdeling Technologie vulden we ruim 25 vacatures in, waarbij het veelal ging om 
zeer schaars IT-talent. Door het aannemen van een interim IT-recruiter is het 
gelukt deze vacatures vooral middels search- en vacaturemarketing in te vullen. 
Hierbij is nagenoeg geen gebruik gemaakt van externe bureaus. Daarnaast blijft 
het in de huidige arbeidsmarkt belangrijk om zichtbaar en vindbaar te zijn voor die 
talenten, die wij graag aan ons willen binden. Met een uitgekiende en aansprekende 
employer branding, die vrijwel geheel online plaatsvindt, proberen wij als NPO een 
voorkeurspositie op de arbeidsmarkt te verwerven.

Professionele en persoonlijke ontwikkeling
Om als NPO wendbaar te worden, dienen onze medewerkers te beschikken 
over de juiste kennis en vaardigheden en over de juiste mindset: een open 
houding ten aanzien van continu leren. Om dit te bewerkstelligen, is het van 
belang om eigenaarschap ten aanzien van de eigen ontwikkeling te stimuleren. 
Leidinggevenden hebben in dit kader een motiverende, ondersteunende en 
coachende rol. In 2021 is wederom een Management Development-programma 
aangeboden om (startende) leidinggevenden te ondersteunen in hun ontwikkeling. 
Ervaringen uit voorgaande MD-programma’s werden hierin meegenomen en 
actuele thema’s kregen aandacht.

NPO investeerde ook in verschillende loopbaantrajecten en opleidingen om 
gewenste ontwikkelingen vorm te geven. Hiertoe is in 2021 de NPO Academy 
geïmplementeerd, een online platform waarmee alle NPO-medewerkers e
learnings kunnen volgen en waar ze extern aanbod van trainingen en opleidingen 
kunnen vinden. Iedere medewerker krijgt onbeperkt toegang tot een uitgebreide 
catalogus met leermateriaal. Tevens is in 2021 via de NPO Academy specifieke NPO
leercontent op actuele thema's aangeboden, zoals Hybride werken en Vitaliteit.

Om als organisatie ‘fit for the future’ te zijn, wordt binnen NPO Strategische 
Personeelsplanning (SPP) ontwikkeld. Het doel van SPP is zicht krijgen op wat NPO 
in de toekomst nodig heeft aan kennis, vaardigheden, bezetting en cultuur, om haar 
doelen als organisatie te bereiken. Na een pilot SPP binnen Technologie wordt hier 
in 2022 een vervolg aan gegeven; zowel aan de actiepunten die voor Technologie 
in kaart zijn gebracht, als aan de opstart van SPP binnen de overige directies van 
de NPO-organisatie.
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De raad van toezicht blikt met trots terug op 2021. De publieke omroep was in de 
voortdurende COVID-19-pandemie opnieuw van grote waarde met betrouwbare en 
onafhankelijke journalistiek. In een samenleving die steeds meer onderling verdeeld 
raakt, biedt de NPO hoogwaardige kwalitatieve programma’s die verbinden en 
verrijken. Door internationaal opererende mediabedrijven staat het Nederlandse 
medialandschap onder grote druk en dient de publieke omroep zich voortdurend 
aan te passen om ook naar de toekomst toe relevant te blijven voor het publiek. 
2021 was het laatste jaar van de afgelopen concessieperiode en was tevens het 
jaar waarin de nieuwe Mediawet van kracht werd. De raad van toezicht ziet het als 
haar taak om de publieke omroep ook in de nieuwe concessieperiode tot 2026 een 
krachtige uitgangspositie te geven, met als doel om blijvend tegemoet te komen 
aan de behoefte van het Nederlandse publiek voor betrouwbare, onafhankelijke en 
kwalitatieve programma’s.

Taak
De taak van de raad van toezicht is vastgelegd in de Mediawet (artikel 2.7). De raad van 
toezicht ziet toe op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau, 
op de werkzaamheden van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken 
in de NPO-organisatie.

In de nieuwe Mediawet die per 1 januari 2021 in werking trad, staat beschreven dat bij 
de uitvoering van zijn taak de raad van toezicht het gemeenschappelijke belang van 
de landelijke publieke mediadienst in acht neemt en dat de raad werkt met gevoel 
voor het krachtenveld waarin de landelijke publieke mediadienst functioneert, 
rekening houdend met de belangen van de landelijke publieke media-instellingen. Als 
uit de mening van het CvO blijkt dat het college niet instemt met een voorgenomen 
overeenkomst of voorgenomen besluit, dan wel belangrijke onderdelen daarvan, en 

de raad van bestuur wenst zijn voornemen ongewijzigd te handhaven, dient de raad 
van bestuur de voorgenomen overeenkomst of het vastgestelde besluit samen met 
de mening ter instemming voor te leggen aan de raad van toezicht.

In de Mediawet (artikel 2.6.4) is bepaald dat de leden van de raad van toezicht van 
NPO een door de minister vastgestelde vergoeding ontvangen.

Samenstelling
De raad van toezicht bestaat sinds 1 mei 2020 uit een voorzitter en vijf leden. Zie 
pagina 41 voor het rooster van aftreden van de leden van de raad van toezicht.

Onafhankelijkheid
Artikel 2.5 en 2.6 Mediawet 2008 en artikel 11 en 12 van de statuten van de stichting 
bevatten de relevante bepalingen over de benoeming, schorsing en het ontslag van 
de leden van de raad van toezicht en de onverenigbaarheid van functies. In aanvulling 
op deze bepalingen heeft de raad van toezicht een reglement opgesteld, waarin ook 
de onverenigbaarheid van een voormalige bestuurder van de stichting, of een andere 
publieke media-instelling, na het einde van zijn bestuurlijke functie voor een periode 
van vijf jaren niet benoembaar is als lid van de raad van toezicht van de stichting.

In het reglement van de raad van toezicht is voorts vastgelegd op welke wijze een lid 
van de raad van toezicht mogelijke belangenverstrengeling tegengaat. Elk lid van de 
raad van toezicht doet opgave van zijn nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, 
commissariaten en adviseurschappen van structurele aard. De leden van de raad 
van toezicht bespreken nieuwe nevenfuncties die zij willen aanvaarden vooraf in 
de raad van toezicht. Nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht worden 
opgenomen in de openbare registers van de stichting en in dit jaarverslag vermeld.

https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten/register-en-declaraties#content
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Invulling bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad 
van toezicht
De raad van toezicht kwam in 2021 zes keer regulier bijeen. In november hield de raad 
van toezicht voorafgaand aan de reguliere vergadering een onderlinge vergadering 
om het eigen functioneren te bespreken. Voorafgaand aan ieder regulier overleg met 
de raad van bestuur kwam de raad van toezicht bijeen voor onderling overleg.

In de reguliere vergaderingen komen naast programmatische actualiteiten, de 
ontwikkelingen rondom de politiek en de nieuwe Mediawet, kwartaalrapportages, 
het risicomanagement, de naleving van de geldende wet- en regelgeving en 
de financiële verantwoording en langer lopende projecten, zoals het toezien op 
doelmatigheid, aan de orde. Een aantal onderwerpen kreeg in 2021 specifieke 
aandacht van de raad van toezicht:

• Benoeming nieuwe voorzitter raad van bestuur

Gezien het verstrijken van de tweede en daarmee laatste termijn van mevrouw 
Rijxman op 31 december 2021, startte de raad van toezicht eind 2020 het 
wervingstraject voor een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. De heren 
Joustra en Van Beek en mevrouw Doorewaard vormden de selectiecommissie, die 
werd ondersteund door selectiebureau De Vroedt en Thierry. In de onderlinge raad 
van toezicht besprak de raad een aantal keren het proces met betrekking tot de 
werving van deze nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van toezicht stelde met inachtneming van het advies van de raad van 
bestuur, het college van omroepen, de ondernemingsraad van NPO en de centrale 
ondernemingsraad het profiel voor de werving vast. Na een openbare werving 
en selectiegesprekken met een aantal kandidaten nam de raad van toezicht op 
21 september 2021 een voorlopig besluit tot benoeming van mevrouw Leeflang als 
voorzitter van de raad van bestuur. Voorafgaand aan de definitieve benoeming vond 
er een gesprek met de paritaire commissie van de centrale ondernemingsraad plaats 
en ook een gesprek tussen mevrouw Leeflang en het presidium van het college van 
omroepen. Uiteraard hebben ook de andere twee leden van de raad van bestuur, 
de heren Van Dam en Doop, voorafgaand aan de benoeming kennisgemaakt met 
mevrouw Leeflang. Na ontvangst van het positieve advies van de paritaire commissie 
van de Centrale Ondernemingsraad op 27 september, ging de raad van toezicht 

over tot de definitieve benoeming van mevrouw Leeflang per 1 januari 2022. Op 
28 september 2021 is de benoeming formeel aan OCW gecommuniceerd en ook 
extern bekendgemaakt.

Door de voorzitter van de raad van toezicht is een exitgesprek met mevrouw 
Rijxman gevoerd.

• Ontwikkelingen in het medialandschap

De raad van toezicht is zich ervan bewust dat het medialandschap, onder andere door 
internationaal opererende mediabedrijven, onder grote druk staat en voortdurend 
in beweging is. De raad van toezicht bespreekt geregeld met de raad van bestuur de 
ontwikkelingen in het medialandschap. Zo kwamen in 2021 onder andere mogelijke 
toekomstscenario’s en de voorgenomen fusie van RTL en Talpa, die inmiddels is 
gemeld bij de ACM, aan de orde. Ook de erkenningen van de omroepen, waaronder 
het advies van de raad van bestuur aan de minister over de nieuwe toetreders 
Omroep Zwart en Ongehoord Nederland, zijn in de raad van toezicht besproken. 
Aan het einde van het jaar besprak de raad van toezicht het onderzoek dat de 
minister voor OCW heeft gevraagd aan het bureau Andersson Elffers Felix (AEF), 
om te verkennen of er naast het ledencriterium aanvullende criteria denkbaar zijn 
die de binding van een omroepvereniging met de samenleving representeren. Dit 
eindrapport is door AEF naar OCW gestuurd en OCW zal het verdere proces bepalen.

• Prestatieovereenkomst

Voor de nieuwe concessieperiode 2022-2026 sloten het ministerie en NPO een 
prestatieovereenkomst af. De raad van toezicht stemde met inachtneming van het 
advies van het college van omroepen in met deze afspraken, waarover jaarlijks aan 
het ministerie zal worden gerapporteerd.

COVID-19 en consequenties Eurovisie Songfestival
In het voorjaar van 2021 stond de RvT meerdere keren stil bij de effecten van de 
COVID-19-pandemie op de programmering en de organisatie, waaronder ook de 
extra financiële impuls voor cultuurprogrammering. Ook de praktische en financiële 
consequenties van de beperkende maatregelen door de pandemie voor het Eurovisie 
Songfestival (ESF) kwamen aan de orde. De raad van toezicht besprak een aantal 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/10/28/bijlage-9-onderzoeksrapport-aef-naar-erkenningscriteria
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keren de voortgang met betrekking tot de organisatie van het ESF, dat in 2021 
opnieuw door de NPO werd georganiseerd. Daarbij was er aandacht voor de 
financiële risico’s van de organisatie van ESF 2021 en voor de mogelijke scenario’s. In 
mei vonden de zeer goed geproduceerde en succesvolle uitzendingen plaats. Uit de 
eindrapportage blijkt dat dit voor de NPO grote project succesvol en binnen budget 
is afgerond. Een bijzonder goede prestatie, zeker gezien alle beperkingen en extra 
maatregelen die de coronapandemie met zich meebracht.

Jaarstukken, omroepbrede begroting, NPO-organisatiebegroting
De raad stelde in mei het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 in aanwezigheid van 
de accountant vast.

In september nam de raad van toezicht kennis van de zienswijze van het College 
van Omroepen op de omroepbrede begroting en de reactie van de raad van bestuur 
hierop. De raad van toezicht stemde in met de concepttekst van de Begroting 2021, 
gehoord hebbende de Audit Commissie en met inachtneming van de zienswijze van 
het College van Omroepen.

In november stemde de raad van toezicht in met de Begroting 2022 voor de 
NPO-organisatie en nam hij kennis van de managementletter.

Jaarplannen Audio en Video ten bate van de intekening van programma’s
In 2021 speelde de raad van toezicht voor het eerst een rol bij het instemmen 
met de jaarplannen van de directies Audio en Video, die worden opgesteld ten 
behoeve van de intekening van de programma’s. Vooruitlopend op de wetswijziging 
had de raad van bestuur al een zienswijze gevraagd aan het college van omroepen 
over deze twee jaarplannen. De raad van toezicht heeft een beslissende stem als 
het College van Omroepen een negatieve zienswijze geeft over de jaarplannen. 
Als de raad van bestuur het besluit ongewijzigd wil handhaven, kan de raad van 
bestuur de omroepen hierover horen en vervolgens besluiten. De raad van toezicht is 
geïnformeerd over de inhoud van deze jaarplannen en over de positieve zienswijzen 
van de omroepen hierop.

Commissies
De raad van toezicht kent drie commissies: een auditcommissie, een 
remuneratiecommissie en de commissie digitalisering en innovatie. De 

auditcommissie bestaat uit mevrouw Doorewaard (voorzitter) en mevrouw Vletter. 
De remuneratiecommissie bestaat uit de heer Joustra en de heer Van Beek. Mevrouw 
Den Boer fungeert als voorzitter van de commissie digitalisering en innovatie met de 
heer Vrancken Peeters en mevrouw Vletter als leden.

Auditcommissie
De auditcommissie bereidde onder andere de Jaarrekening 2020, het financieel 
deel van de NPO-brede Begroting 2022 en de Begroting 2022 van de NPO
organisatie voor ten behoeve van de besluitvorming door de raad van toezicht. 
De auditcommissie voerde gezamenlijk met de raad van bestuur gesprekken met 
de externe accountant over het accountantsverslag bij de jaarrekening 2020 
en over de managementletter volgend uit de interim-controle over 2021 en het 
werkplan van de controle. De auditcommissie besteedde veel aandacht aan het 
project dat het bevorderen van doelmatigheid en transparantie tot doel heeft en de 
opvolging van de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer in haar rapport heeft 
meegegeven aan NPO. Ook het risicomanagement, de financiering van het ESF en 
de kwartaalrapportages zijn in de auditcommissie besproken. Tevens adviseerde de 
auditcommissie over drie aanbestedingen, die, vanwege het feit dat deze boven de 
5 miljoen euro uitkwamen, de instemming van de raad van toezicht vereisen.

Remuneratiecommissie
Het beleid voor de beloning van de individuele raad van bestuursleden wordt 
besproken in de remuneratiecommissie. De leden van de raad van bestuur 
zijn gehouden aan de Wet normering topinkomens (WNT). In de WNT worden 
bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen 
waarop de wet van toepassing is, genormeerd en openbaar gemaakt. Gedurende 
het jaar voert de remuneratiecommissie individuele functioneringsgesprekken 
met de leden van de raad van bestuur. Van de functioneringsgesprekken zijn 
verslagen opgesteld.

Commissie digitalisering en innovatie
In deze commissie komt meer informatie en verdieping op het terrein van 
digitalisering en innovatie aan de orde ter voorbereiding voor bespreking in de 
raad van toezicht. Deze commissie kwam in 2021 twee keer bij elkaar, waarbij het 
beleid met betrekking tot NPO Start, de online strategie en npo.nl zijn gepresenteerd 
en besproken.
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Overige activiteiten RvT
NPO-organisatie
De raad van toezicht is nauw betrokken bij de uitdagingen waar de publieke omroep 
voor staat en staat de raad van bestuur ook naast de reguliere vergaderingen en 
contactmomenten gevraagd en ongevraagd met raad en advies terzijde. Dit komt 
mede tot uitdrukking in geregeld tussentijds bilateraal overleg tussen de voorzitter, 
respectievelijk de afzonderlijke leden van de raad van toezicht enerzijds, en de leden 
van de raad van bestuur anderzijds. De voorzitter en leden van de raad van toezicht 
worden in die gevallen op basis van hun individuele deskundigheid door de leden van 
de raad van bestuur aangezocht.

De voorzitter van de auditcommissie was aanwezig in de managementbijeenkomst 
waar de risicoanalyse werd besproken. Ook waren er bijeenkomsten met NPO
medewerkers en enkele raad van toezichtleden waar de transitie van de organisatie 
in het kader van integraal programmeren werd besproken.

In de raad van toezicht is de organisatiewijziging besproken voor een optimalere 
aansturing van de afdelingen Techniek en Operations en de ambitie met betrekking 
tot de scale up van NPO Start. Ook het nieuwe proces van de intekening van 
programma’s, het zogenoemde integraal programmeren, kwam uitvoerig in de raad 
van toezicht aan de orde.

Ondernemingsraad
In het voorjaar van 2021 vond een gesprek plaats tussen de raad van toezicht en de 
leden van de ondernemingsraad. Ook maakte de renumeratiecommissie kennis met 
de nieuwe leden van de paritaire commissie en was er contact tussen de voorzitter 
van de Centrale Ondernemingsraad, onder andere over de werving van de nieuwe 
voorzitter voor de raad van bestuur.

Onafhankelijkheid
Artikel 2.5 en 2.6 Mediawet 2008 en artikel 11 en 12 van de statuten van de stichting 
bevatten de relevante bepalingen over de benoeming, schorsing en het ontslag van 
de leden van de raad van toezicht en de onverenigbaarheid van functies. In aanvulling 
op deze bepalingen stelde de raad van toezicht een reglement op, waarin ook de 
onverenigbaarheid van een voormalig bestuurder van de stichting of een andere 

publieke media-instelling na het einde van zijn bestuurlijke functie voor een periode 
van vijf jaren niet benoembaar is als lid van de raad van toezicht van de stichting.

In het reglement van de raad van toezicht is voorts vastgelegd op welke wijze een lid 
van de raad van toezicht mogelijke belangenverstrengeling tegengaat. Elk lid van de 
raad van toezicht doet opgave van zijn nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, 
commissariaten en adviseurschappen van structurele aard. De leden van de raad 
van toezicht bespreken nieuwe nevenfuncties die zij willen aanvaarden vooraf in 
de raad van toezicht. Nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht worden 
opgenomen in de openbare registers van de stichting en in dit jaarverslag vermeld.

Omroepen
De raad van toezicht voerde in 2021 drie gesprekken met het College van Omroepen 
(CvO). Deze gesprekken vonden in een open sfeer plaats en boden de raad van 
toezicht inzicht in welke belangen van de omroepen moeten worden meegewogen 
bij de besluitvorming door de raad van toezicht. Er is onder andere gesproken over 
de zienswijze van het CvO op de Prestatieovereenkomst, de werving van een nieuwe 
voorzitter, doelmatigheid, nieuwe toetreders en erkenningen. Van alle gesprekken is 
een verslag opgesteld. De voorzitter van de raad van toezicht organiseerde in mei een 
kennismakingsbijeenkomst met de raden van toezicht van de omroepen, waarin het 
omroepbestel en de rol van de omroepen aan de orde kwam.

Slotwoord
Tot slot een woord van dank voor de raad van bestuur en de medewerkers van 
de NPO-organisatie. Op deze plek wil de raad van toezicht ook specifiek mevrouw 
Rijxman bedanken voor haar grote inzet voor de NPO de afgelopen tien jaar. De 
raad van toezicht heeft grote waardering voor de betoonde inzet en de geleverde 
prestaties, die – ook in deze (politiek) complexe omgeving – tot mooie resultaten 
hebben geleid, zowel op televisie, radio, on demand als online.

Hilversum, mei 2022

Tjibbe Joustra (voorzitter), Lizzy Doorewaard (vicevoorzitter), 
Maarten van Beek, Femke den Boer, Hélène Vletter, Frank Vrancken Peeters

https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten/register-en-declaraties#content
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Rooster van aftreden en Deskundigheid raad van toezicht

RvT functie Naam 1e benoeming 2e benoeming Uiterlijk 
defungeren

Afgetreden Rooster van 
aftreden

Deskundigheid in de RvT van NPO

Voorzitter Tjibbe Joustra 1-6-2018 1-6-2023 31-05-2028 31-05-2028 Algemeen bestuurlijk, media-inhoudelijk

Lid Lizzy Doorewaard 1-1-2016 1-1-2021 31-12-2025 31-12-2025 Media/Bedrijfsleven

Lid Frank Vrancken Peters 1-1-2016 1-1-2021 31-12-2025 31-12-2025 Financiën

Lid Hélène Vletter 1-5-2020 1-5-2025 1-5-2030 31-12-2025 Juridisch

Lid Femke den Boer 1-1-2016 1-1-2021 31-12-2025 31-12-2025 Media

Lid (COR) Maarten van Beek 1-1-2018 1-1-2023 31-12-2027 31-12-2027 HR/organisatieontwikkeling
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Nevenfuncties

Jaarverslag 2021

Nevenfuncties raad van bestuur

Shula Rijxman, voorzitter
Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
• Stichting Co-productiefonds Binnenlandse omroep (CoBO), 

secretaris (onbezoldigd)
• Stichting Etherreclame, lid Bestuur (tot 1 maart 2021, bezoldigd, inkomsten 

komen ten goede aan NPO)

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
• Nationale Opera & Ballet, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
• Nationaal Holocaust Museum, lid Raad van Ambassadeurs (onbezoldigd)

Martijn van Dam
Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie:
• Stichting Max Havelaar, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
• Transitiecoalitie voedsel, ambassadeur (onbezoldigd)
• Noordzeeboerderij, lid Raad van Advies (onbezoldigd)

Paul Doop
Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
• Algemene Rekenkamer, collegelid in buitengewone dienst (bezoldigd)
• Nederlandse Reisopera, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
• NVAO, lid bezwarencommissie (vergadervergoeding)
• Stichting Anne Frank, lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
• Stichting Anne Frank Behuizing, lid bestuur (onbezoldigd)
• Stichting Vrienden van Anne Frank, lid bestuur (onbezoldigd)
• Stichting The Hague Humanity Hub, lid Raad van Toezicht (vergadervergoeding)
• KNAW, extern lid Auditcommissie (onbezoldigd)
• Stichting Emma at Work, lid Raad van Advies (onbezoldigd)
• Stichting Nationale herdenking 15 augustus 1945, lid Commissie van 

Advies (onbezoldigd)
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Nevenfuncties raad van toezicht

Tjibbe Joustra, voorzitter
• Koninklijke Bibliotheek, voorzitter Algemeen Bestuurscollege (bezoldigd)
• Meermanno, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
• Letselschade Raad, voorzitter (bezoldigd)
• Dutch Milk Foundation, voorzitter (bezoldigd)
• G4S Group, voorzitter Raad van Advies (bezoldigd)
• Autoriteit Persoonsgegevens, lid Raad van Advies (onbezoldigd)
• Stichting Maatschappij en Veiligheid, voorzitter Bestuur (onbezoldigd)
• Nederlandse School voor Openbaar bestuur, voorzitter Raad van 

Toezicht (onbezoldigd)
• Stichting AgriNL, voorzitter Bestuur (bezoldigd)
• Agri-Data Warehouse, voorzitter Raad van Commissarissen (bezoldigd)
• Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), Commissaris (bezoldigd)

Lizzy Doorewaard, vicevoorzitter
Hoofdfunctie: Professioneel toezichthouden en zelfstandig adviseur

• Staatsbosbeheer, lid Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie 
financiën (bezoldigd)

• Register Certified Boardmember, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
• Docent ‘Modern toezichthouden’ 5 opleidingsorganisaties (bezoldigd)

Femke den Boer
Hoofdfunctie: Directeur Centrum voor Wetenschap en Cultuur, Universiteit Utrecht

• Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, lid Raad van Toezicht (bezoldigd)
• Bibliotheek Utrecht, Lid Raad van Toezicht (onkostenvergoeding)
• Theaterfestival Boulevard, Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)

Frank Vrancken Peeters
Hoofdfunctie: Chief Executive Officer, Springer Nature

• Geen

Maarten van Beek
Hoofdfunctie: HR Directeur ING

• ABE HR & Leadership Advisory BV (bezoldigd)
• Cordaid, Lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)
• JINC, lid Raad van Advies (onbezoldigd)
• Josh Bersin Academy, lid Advisory Board (onbezoldigd)
• Leids Universiteitsfonds, lid Algemeen Bestuur (onbezoldigd)
• AWVN, lid Raad van Toezicht (bezoldigd)
• Spreker/gastdocent bij diverse universiteiten en instellingen 

(bezoldigd/onbezoldigd)
• UAF, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)

Hélène Vletter-van Dort
Hoofdfunctie: Hoogleraar Financieel Recht & Governance, Erasmus School of Law

• Intertrust NV, voorzitter Raad van Commissarissen (bezoldigd)
• NN Group NV, vice-voorzitter Raad van Commissarissen (bezoldigd)
• Grotius Academie, lid bestuur (onbezoldigd)
• ICFG, lid bestuur (onbezoldigd)
• Stichting Luchtmans, voorzitter bestuur (bezoldigd)
• Anthos Fund & Asset Management bv, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
• Adler Psychometrics, partner (onbezoldigd)
• EFIC1 (SPAC), voorzitter Raad van Commissarissen (bezoldigd)
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Nevenfuncties directeuren

Frans Klein
Directeur Video
Nevenfunctie uit hoofde van de functie:
• BVN, voorzitter bestuur (onbezoldigd)
• Dutch CORE, lid bestuur (onbezoldigd)

Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie:
• Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest, voorzitter (onbezoldigd)

Jurre Bosman
Directeur Audio

Geen nevenfuncties

Rob Groot
Directeur Financiën (tot 1 september 2021)

Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie:
• 4 Silence, lid bestuur (bezoldigd)

Mark Minkman
Directeur Financiën a.i. ( 1 september 2021 - 31 december 2021, per 1 januari 2022 in 
dienst getreden))

Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie:
• ACT Acteursbelangen , voorzitter raad van toezicht (onbezoldigd)
• CNV Vakmensen, vice-voorzitter raad van toezicht (bezoldigd)

Nico Rijkhoff
Directeur Publiek en Marketing

Nevenfunctie niet uit hoofde van de functie:

• Inholland, docent bedrijfskunde post-HBO (bezoldigd)

Willem Roskam
Directeur Technologie en Operaions

Geen nevenfuncties
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Register Financiële belangen of Beleggingen

Financiële belangen of beleggingen van topfunctionarissen (leden van de raad 
van bestuur, leden van de raad van toezicht en directieleden), en die van hun 
partners, in sectorgerelateerde ondernemingen of in bedrijven waarmee de 
NPO een zakelijke verhouding heeft:

Geen meldingen

Register ontvangen geschenken

Ontvangen en gegeven geschenken met een waarde van meer dan € 50:
Geen meldingen
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Organogram

Jaarverslag 2021
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Bijlage 1

Jaarverslag 2021

Bijlage 1 - Uitwerking risico's

1. Externe factoren: effecten pandemie

Risico en toelichting Verwachte impact Maatregelen

De Nederlandse regering heeft verregaande maatregelen 
genomen om de verspreiding van het coronavirus 
(COVID-19) zo maximaal mogelijk te kunnen beheersen, 
teneinde kwetsbare groepen in de samenleving waar 
mogelijk te beschermen. Dit raakt ook de NPO. Medewerkers 
werken vanaf maart 2020 zoveel mogelijk vanuit huis en 
contacten met externe partijen worden tot een minimum 
beperkt. Tegelijkertijd hebben we in samenwerking met de 
omroepen de publieke taak te vervullen Nederland goed te 
informeren over alle ontwikkelingen. Grootste onzekerheid 
is dat het virus opnieuw opleeft en opnieuw maatregelen 
moeten worden genomen.

De coronamaatregelen kunnen leiden tot:

• Door corona is er minder content, maar ook het aantal 
makers neemt af (deze gaan ander werk doen);

• Druk op het uitzendschema vanwege 
gebrek aan kwalitatief goede content/inhalen 
van (sport)evenementen;

• Evenementen en producties zijn niet/minder goed te 
verzekeren tegen een pandemierisico;

• Duurdere content die gemaakt moet worden vanwege 
corona en/of maatregelen (niet verzekerbaar, veel extra 
kosten door de maatregelen, stopzetten producties) 
wordt niet financieel gecompenseerd;

• (Aanscherping) maatregelen leiden tot annuleren 
van events;

• Door thuiswerken is sprake van verlies aan binding met 
de NPO en met elkaar;

• Vertraging loopbaanontwikkeling (binden en boeien 
van medewerkers);

• Burn-out klachten of wegvallen medewerkers door 
corona of psychische klachten.

Voor dit risico heeft de NPO in 2021 geïnvesteerd in:

1. Overleg met OCW voor (budget)scenario's;
2. Gesprekken met omroepen inzake zorgen omtrent 

produceren en dit waar mogelijk coördineren;
3. Overleg met omroepen over coördinatiereglement 

i.v.m. vervallen producties en programmering bij corona
ontwikkelingen;

4. Beleid over verzekerbaarheid producties;
5. Afspraken met buitenproducenten;
6. Monitoren welzijn en welbevinden door middel van 

medewerkersonderzoeken en hierop anticiperen;
7. Regelmatige updates vanuit de RvB richting het personeel 

en voldoende ruimte voor personeelsactiviteiten vanuit 
de NPO;

8. Instellen van NPO-coronateam voor begeleiding 
leidinggevenden en medewerkers bij thuiswerken.
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2. Vernieuwing: NPO bereikt het Nederlandse publiek onvoldoende

Risico en toelichting Verwachte impact Maatregelen

Vanwege het continu veranderend mediagedrag (met name 
bij jongere generaties) loopt de NPO, bij onvoldoende 
innovatie, het risico van het verliezen van bereik, relevantie 
en talenten. Veranderend mediagedrag vraagt dat de 
NPO voldoende innoveert op technologisch gebied 
en programma-aanbod.

Mogelijke impact van hiernaast genoemd risico is dat de 
NPO minder Nederlanders bereikt, waardoor de missie 
en doelstelling van de NPO onder druk komen te staan. 
Financieel heeft dit geen directe impact, aangezien de NPO 
niet gefinancierd wordt op basis van bereik, maar op basis 
van de voorwaarden zoals vastgesteld in de Mediawet.

NPO heeft ondermeer de volgende maatregelen getroffen:

1. Start met overgang naar integraal programmeren om er 
voor te zorgen dat alle genres en doelgroepen voldoende aan 
bod komen.

Onderscheidende koers van de NPO bewaken met aandacht 
voor identiteit en onafhankelijkheid. Dit concreet formuleren 
in meetbare strategische doelen en periodiek monitoren en 
bijsturen door de raad van bestuur;

2. Opstellen van passende afspraken voor eventuele 
samenwerking met commerciële mediadiensten;

3. Ruimte maken voor vernieuwend programma-aanbod;
4. Innovatie vanuit behoefte eindgebruikers in lijn met de 

strategische prioriteiten;
5. Opstellen van een innovatie-agenda.

3. Dienstverlening: NPO verliest maatschappelijk en politiek draagvlak

Risico en toelichting Verwachte impact Maatregelen

NPO acteert in een complexe omgeving. Zo is er sprake van 
onzekerheden vanuit de politiek die effect hebben op de 
NPO en kan de samenwerking met de omroepen binnen het 
bestel complex zijn.

Dit kan onder andere tot gevolg hebben dat:

• Doelen niet eenvoudig kunnen worden gerealiseerd / er 
geen grip op de strategie is;

• Er sprake is van financiële onzekerheid (waaronder 
daling reclame-inkomsten);

• Verlies van relevantie;
• Verzwakking van de onafhankelijke positie;
• Mogelijke incidenten of wijzigingen in de publieke opinie 

kunnen ernstige gevolgen hebben voor onze reputatie 
of marktpositie;

• De fysieke veiligheid van de medewerkers komt in gevaar.

NPO heeft gewerkt aan de volgende zaken:

1. PR- en communicatieplan opstellen met het oog op 
positieve positionering;

2. Investeren in de relatie met de omroepen en daar waar 
mogelijk samen optrekken richting politiek;

3. Strategische gesprekken tussen RvB 
en omroepbestuurder(s);

4. Investeren in diversiteit & inclusiviteit voor organisatie 
en programmering (samenwerking met omroepen, intern 
en extern);

5. Actief onze normen, waarden en betrouwbaarheid aan het 
grote publiek kenbaar maken;

6. Spanning tussen betrouwbaarheid en afspiegeling van de 
maatschappij meenemen in de innovatieagenda.
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4. Interne organisatie: Verstoring continuïteit van uitzending en distributie / cybercrime

Risico en toelichting Verwachte impact Maatregelen

Wereldwijd is sprake van toenemende dreiging van 
cyberaanvallen en ransomware, waarbij de aanvallers 
steeds profesioneler opereren en de omvang van de 
aanvallen omvangrijker wordt. Wanneer de NPO door een 
dergelijke aanval getroffen wordt, kan dat impact hebben 
op de continuïteit van de uitzending en distributie en/of 
de kantoorautomatisering.

Wanneer de (ondersteunende) uitzendsystemen uitvallen 
of NPO getroffen wordt door een cyberaanval, kan dit 
leiden tot:

• Financiële schade (herstelkosten, vertraging, etc);
• Reputatieschade (negatieve aandacht).

De verwachte financiële impact is niet eenvoudig in 
te schatten, aangezien een dergelijke situatie zich nog 
niet heeft voorgedaan. Echter, dit zal naar verwachting 
materieel zijn.

1. De NPO heeft in 2021 veel aandacht besteed aan: 
Standaardprocedure volgen bij uitval systeem externe 
leverancier, inclusief doorlopende verbetercyclus op basis 
van KPI's;

2. Standaardprocedure opstellen voor een cyberaanval;
3. Beleid maken op welke technologische ontwikkeling 

de NPO zich wil focussen en daar prioriteit aan 
geven. Dit in combinatie met beoordeling haalbaarheid 
vernieuwingsagenda Technologie;

4. Roadmap met daarin een planning (op themaniveau) om 
cybercrime awareness bij personeel te behouden/creëren;

5. Versterken relatiemanagement bedrijfskritische 
leveranciers en centraliseren gemaakte afspraken.

5. Interne organisatie: Onvoldoende beheersing van de bedrijfsvoering

Risico en toelichting Verwachte impact Maatregelen

De financiële beheersing en verantwoording van de NPO 
vereist dat dit gebeurt op een wijze die doelmatig en 
transparant is. Het niet voldoen aan de regelgeving kan 
eventueel leiden tot controles, extra toezicht en sancties.

Wanneer de doelmatigheid van bestedingen en de interne 
beheersing en transparantie van de organisatie/het bestel 
onvoldoende aantoonbaar zijn, kan dit leiden tot:

• Financiële schade;
• Reputatieschade, negatieve aandacht;
• Ingrijpen door de toezichthouder en uiteindelijk 

de politiek.

De verwachte financiële impact is niet eenvoudig in 
te schatten, aangezien een dergelijke situatie zich nog 
niet heeft voorgedaan. Echter, dit zal naar verwachting 
materieel zijn.

NPO heeft aandacht voor, en gewerkt aan de volgende zaken:

1. Vastleggen gedocumenteerde processen, met controle op 
werking door bijv. interne audits;

2. Opzet systeem en voorwaarden om doelmatigheid 
aantoonbaar vast te leggen;

3. Roadmap met daarin een planning om awareness bij 
personeel inzake integriteit te behouden/creëren;

4. Roadmap met daarin een planning om awareness bij 
personeel inzake datalekken te behouden/creëren;

5. Roadmap met daarin een planning om awareness bij 
personeel inzake bewaarbeleid documenten, apps en mails 
te creëren;

6. Centralisering belangrijke overeenkomsten gelieerde 
partijen/strategische leveranciers.
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6. Interne organisatie: Vinden, binden en boeien van medewerkers

Risico en toelichting Verwachte impact Maatregelen

De arbeidsmarkt is op het moment krap en het vinden 
van de juiste medewerkers om vorm te geven aan de 
benodigde veranderingen binnen de NPO-organisatie op 
creatief en technisch gebied, is niet eenvoudig. Als de 
juiste medewerkers niet gevonden kunnen worden, kan 
dit tot gevolg hebben dat de gewenste kwaliteit van de 
werkzaamheden (vanuit de taakopdracht) niet behaald 
kan worden.

Dit kan er toe leiden dat:

• Ambities niet worden gehaald;
• Aansluiting met doelgroepen wordt verloren;
• Hogere kosten door externe inhuur betaald 

moeten worden;
• Kwaliteit van aanbod en infrastructuur onder druk komt 

te staan.

NPO heeft in 2021 geïnvesteerd in:

1. Arbeidsmarktcommunicatie en recruitment;
2. Stimuleren leervermogen/creativiteit van het 

eigen personeel;
3. Focus op talentontwikkeling en onboarding;
4. Aandacht voor diversiteit en inclusiviteit;
5. Opzet van een strategische personeelsplanning.
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Balans per 31 december 2021
(x 1.000 euro, na resultaatbestemming) Toelichting 2021 2020

Activa

Vaste activa 34.476 37.486

Materiële vaste activa 1 33.676 37.286

Financiële vaste activa 2 800 200

Vlottende activa 198.246 229.804

Vorderingen 3 122.444 158.884

Liquide middelen 4 75.802 70.920

Totaal activa 232.722 267.290

Passiva en eigen vermogen

Eigen vermogen 5 56.769 55.499

Voorzieningen 6 2.325 2.486

Kortlopende schulden 7 173.628 209.305

Totaal passiva en eigen vermogen 232.722 267.290
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Exploitatierekening 2021
(x 1.000 euro) Toelichting 2021 2020

Media-aanbod 8 917.829 927.945

Opbrengst nevenactiviteiten 9 590 551

Overige bedrijfsopbrengsten 10 329 5.761

Som der bedrijfsopbrengsten 918.748 934.257

Verstrekkingen zendgemachtigden 11 770.083 780.006

Lonen en salarissen 12 29.177 28.972

Sociale lasten 12 7.228 7.072

Afschrijvingen materiële vaste activa 6.124 7.418

Directe productiekosten 13 68.713 70.150

Overige bedrijfslasten 14 35.663 34.298

Som der bedrijfslasten 916.988 927.916

Bedrijfsresultaat 1.760 6.341

Rentebaten 15 29 41

Rentelasten 15 -454 -372

Som der financiële baten en -lasten -425 -331

Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting 1.335 6.010

Vennootschapsbelasting huidig jaar 16 38 32

Vennootschapsbelasting voorgaande jaren -1 8

Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening ná belasting 1.298 5.970

Af te dragen reserves (AMR) 28 -

Exploitatiesaldo na overdracht 1.270 5.970

Fte gemiddeld 432 418

Fte ultimo 440 417
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Kasstroomoverzicht 2021
(x 1.000 euro) 2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat media-aanbod 1.270 5.970

Aanpassen voor:

- Afschrijving vaste activa 6.153 7.438

- Mutatie financiële vaste activa -900 25

- Mutatie voorzieningen -161 -454

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 6.362 12.979

Mutatie voorraden - -

Mutatie in vorderingen 36.440 -57.728

Mutatie in kortlopende schulden -35.677 90.845

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 763 33.117

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -2.549 -1.975

Desinvesteringen materiële vaste activa 6 -

Investeringen in financiële vaste activa 300 -125

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.243 -2.100

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing uit langlopende schulden - -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - -

Liquide middelen einde boekjaar 75.802 70.920

Liquide middelen begin boekjaar 70.920 26.924

Mutatie liquide middelen 4.882 43.996

De totale kasstroom bedraagt 4,9 miljoen en is met 39 miljoen afgenomen. Dit 
komt voornamelijk door een lagere kasstroom uit operationele activiteiten. Voor een 
toelichting op de mutaties in vorderingen en kortlopende schulden verwijzen we naar 
de toelichting op de balans.
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Toelichting behorende tot 
de jaarrekening

Algemeen

Activiteiten
Stichting Nederlandse Publieke Omroep (hierna: stichting NPO) is het 
samenwerkings- en coördinatieorgaan van de instellingen die zendtijd hebben 
verkregen voor de landelijke publieke omroep. Daarnaast voert stichting NPO taken 
uit voortvloeiend uit Artikel 2.2 en 2.3 van de Mediawet 2008. De raad van bestuur 
van stichting NPO heeft als overkoepelend bestuursorgaan van de landelijke publieke 
omroep de volgende kerntaken:
• het vanuit de taakopdracht van de NPO uitzetten van het beleid en 

verantwoording afleggen over de koers en aangewende budgetten;
• het programmeren van de aanbodkanalen en het vormgeven van de net- 

en zenderprofielen;
• distributie van de aanbodkanalen.

De stichting is gevestigd te Hilversum, Bart de Graaffweg 2, en is ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 32043579.

Deelneming en Overige Financiële Vaste Activa
Stichting NPO is lid van de coöperatie NLziet Coöperatief U.A. De coöperatie NLziet 
is opgericht op 13 november 2013. Naast NPO zijn thans RTL en Talpa lid van de 
coöperatie. Stichting NPO is vertegenwoordigd in het driehoofdige bestuur van deze 
coöperatie (33,3%).

Op 3 augustus 2017 is de coöperatie ‘NPO Rechtenmanagement en Exploitatie 
Coöperatief U.A.’ (Dutch CORE) opgericht, met als doel de uitvoering van de 
exploitatie van rechten ten aanzien van media-aanbod binnen de landelijke publieke 
omroep. In het bestuur is de NPO met 50% stemrecht vertegenwoordigd.
Voorgenomen besluiten worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering, 
waarvan zowel stichting NPO als de landelijke (aspirant)-omroepen lid zijn.

Toegepaste standaarden
Op de jaarrekening zijn de bepalingen en inrichtingseisen van toepassing zoals deze 
zijn vastgelegd in BW2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de 
beleidsregels van de WNT. Nadere uitwerking wordt gegeven in het Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 
2020 (hierna: Handboek). Wanneer hetgeen in het Handboek is vermeld afwijkt 
van eerder genoemde richtlijnen, prevaleert BW2 Titel 9 boven het Handboek. 
Wanneer hetgeen in het Handboek is vermeld afwijkt van de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving (RJ), prevaleert het Handboek boven RJ. Op grond van 
het Handboek wordt binnen het Eigen Vermogen, voor zover van toepassing, 
onderscheid gemaakt tussen de Algemene Reserve, Reserve Koersverschillen 
Beleggingen, (overgedragen) Reserve voor media-aanbod en Overige Reserves.
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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
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd 
op de continuïteitsveronderstelling. Wij zijn van mening dat de compensatie 
COVID-19 (zie het financiële verslag), de genomen maatregelen en bestaande 
liquiditeitsbuffer, de bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt.

De activiteiten van de NPO zijn samen met de factoren waarvan de raad van 
bestuur het waarschijnlijk acht dat ze een effect hebben op de ontwikkeling van 
de financiële prestatie en positie, toegelicht in het bestuursverslag. De risico’s en 
onzekerheden die een mogelijk effect kunnen hebben op de NPO, zijn inclusief 
mitigerende maatregelen toegelicht in de Risicoparagraaf, zoals opgenomen in het 
bestuursverslag. Op basis van de huidige en toekomstige financiële positie is het 
bestuur ervan overtuigd dat de NPO over voldoende liquiditeit beschikt om aan haar 
kortlopende verplichtingen te voldoen. De jaarrekening is daarom opgesteld op basis 
van de continuïteitsveronderstelling.

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 
geamortiseerde kostprijs.

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, alsmede 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.
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Functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de 
stichting. Tenzij anders vermeld, is alle financiële informatie in euro’s afgerond 
op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Omrekening van vreemde valuta Niet-monetaire balansposten in vreemde valuta 
worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Monetaire balansposten 
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta 
gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers 
die gold 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 gevoerd ten aanzien van het koersrisico.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten 
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
maandelijks 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 en 
de exploitatierekening, waarin aanwijzingen voor eventuele herwaarderingen en 
afstemming met externe ter zake deskundigen (o.a. bedrijfstakpensioenfonds PNO 
Media) worden meegenomen.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 
winst-belastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de 
exploitatierekening opgenomen. De over het boekjaar verschuldigde en 
verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de 
belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven 
die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op 
verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren 
verschuldigde belasting.

Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de 
financiële verslaggeving afwijken van hun fiscale boekwaardes, is sprake van 
tijdelijke verschillen. Voor belastbare tijdelijke verschillen en verrekenbare tijdelijke 
verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen getroffen. 
Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd 
voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende 
belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.

De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen 
wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de stichting op 
balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van zijn activa, 
voorzieningen, schulden en overlopende passiva. Voor latente belastingvorderingen 
en -verplichtingen worden het belastingtarief en de fiscale wetgeving gehanteerd 
om het bedrag te bepalen, zijn vastgesteld dan wel er is materieel toe besloten op 
balansdatum. Hierbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente 
belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd 
indien en voor zover deze voldoen aan de volgende criteria:
• de NPO beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om niet-latente 

belastingvorderingen te verrekenen met niet-latente belastingenverplichtingen 
voor zover deze betrekking hebben op hetzelfde boekjaar;

• de belastinglatenties houden verband met winstbelastingen die betrekking 
hebben op dezelfde fiscale eenheid en die door dezelfde belastingautoriteit 
worden geheven.
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Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de 
jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover:
• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het 

vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen;
• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten 

simultaan af te wikkelen.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, 
zoals vorderingen, effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Alle aan- en verkopen volgens standaard marktconventies van financiële activa 
worden opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de 
stichting de bindende overeenkomst aangaat.

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar 
de behandeling per balanspost.

Waarderingsgrondslagen balans

Materiële vaste activa
Waardering van materiële vaste activa geschiedt op basis van verkrijgingsprijs 
onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 
Aanschaffingen boven 2.500 euro worden geactiveerd. Aanschaffingen tot en met 
2.500 euro komen direct ten laste van de exploitatierekening.

Afschrijvingspercentages per jaar
Afschrijvingen vinden lineair plaats op basis van de economische levensduur. 
Conform het Handboek worden de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages 
als uitgangspunt gehanteerd:

Activum Afschrijvingspercentage

Bedrijfsgebouwen incl. facilitaire gebouwen 2,5%

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

2,5%

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

10%

Inventaris en inrichting 14,29 % - 20%

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

14,29 % - 20%

Hardware en software (overig) 20% - 33,3%

Vervoermiddelen 12,5% - 25%

Technische installaties 6,67%

Zend- en energie-installaties 6,67%

Deze afschrijvingen vangen aan per de 1e van de maand volgend op ingebruikname. 
Op grond en terreinen vindt geen afschrijving plaats.

Waardering van materiële vaste activa geschiedt overeenkomstig BW2 titel 9 en de 
RJ op basis van verkrijgings-/vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
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Aanvullend kan sprake zijn van schattingswijzigingen door wijziging in de 
economische levensduur, conform BW2T9 in combinatie met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving (RJ 212).

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

De leningen aan gerelateerde partijen worden opgenomen tegen geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met eventuele 
bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De overige financiële vaste activa worden opgenomen tegen geamortiseerde 
kostprijs, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico 
van oninbaarheid.

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 directe 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 restantverlies wordt toegerekend 
aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een 
in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. 
Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het 
betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies 
vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij 
het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste 
bijzonder waardeverminderingsverlies.

In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende 
eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan 
de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen 
bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende 
eenheid) zou zijn verantwoord.

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 voorzieningen of 
afboekingen in verband met bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. 
Deze voorzieningen of afboekingen 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. De liquide middelen zijn opgenomen tegen 
nominale waarde.
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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 van dat boekjaar. 
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 gevormd indien de NPO op balansdatum een in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor 
de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 
betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door 
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van 
de tijdswaarde materieel is, worden de voorzieningen gewaardeerd tegen contante 
waarde met uitzondering van de voorziening latente belastingen.

Pensioenverplichtingen
De NPO-organisatie is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds PNO Media 
(PNO). De stichting NPO heeft in geval van een tekort geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. 
Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt 
hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde 
premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van 
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

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.

Voorziening loopbaantraject
Deze voorziening wordt gevormd op grond van de cao voor het omroeppersoneel en 
wordt op medewerkersniveau bepaald.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Onder kortlopende schulden en overlopende passiva zijn de bedragen opgenomen 
die betrekking hebben op het verslagjaar, maar op balansdatum nog niet 
zijn betaald en bedragen die zijn ontvangen in of voor het verslagjaar en 
aan opvolgende jaren moeten worden toegekend. De kortlopende schulden 
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct 
toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden de kortlopende schulden 
en overlopende passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 
de effectieve rentemethode.

Overlopende passiva media-aanbod
De bedragen die voor de verzorging van media-aanbod in het boekjaar zijn 
ontvangen, maar (nog) niet volledig aan de publieke media-instellingen (omroepen) 
zijn toegekend, worden verantwoord als overlopende passiva budget voor media
aanbod.

Afgeleide financiële instrumenten
De financiële risico’s die de NPO onderkent, zoals valutarisico’s, vloeien voort uit 
gewone bedrijfsuitoefening. 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 
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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.

Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of 
financiële verplichting bij de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen, 
verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met 
de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het 
verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met 
eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) 
wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.

Niet langer in de balans opnemen van financiële activa 
en verplichtingen
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een 
transactie er toe leidt dat alle, of nagenoeg alle, rechten op economische voordelen 
en alle, of nagenoeg alle, risico’s met betrekking tot de positie aan een derde 
zijn overgedragen.

Leasing
De stichting NPO beoordeelt bij het afsluiten van een overeenkomst of de 
overeenkomst een lease bevat. Een overeenkomst bevat een lease indien deze 
in ruil voor een vergoeding aan de wederpartij de zeggenschap gedurende de 
overeengekomen gebruiksperiode over het gebruik van een geïdentificeerd actief 
aan de groep verleent.

De stichting NPO 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 lease. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de 
transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de 
eigendom van het lease-object geheel, of nagenoeg geheel, door de lessee worden 
gedragen) worden het lease-object en de daarmee samenhangende schuld bij het 
aangaan van de overeenkomst in de balans verwerkt tegen de reële waarde van 
het lease-object op het moment van het aangaan van de leaseovereenkomst of, 
indien dit lager is, tegen de contante waarde van de minimale lease- betalingen. De 
initiële directe kosten van de lessee worden opgenomen in de eerste verwerking 
van het actief. De leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing 
van de uitstaande verplichting, waarmee een constante rentevoet wordt bereikt 
over de resterende nettoverplichting. Indien leasebetalingen van reeds lopende 
leasecontracten als gevolg van de impact van COVID-19, gedurende een beperkte 
periode worden verminderd, worden vrijgesteld van betaling dan wel worden 
uitgesteld, wordt de netto-leaseverplichting verlaagd met de contante waarde van 
de wijziging van de betalingen gebaseerd op de oorspronkelijke rentevoet. Deze 
verlaging wordt als bate in de winst-en-verliesrekening verwerkt over de periode 
waarop de verlaging betrekking heeft.

Het geactiveerde lease-object wordt afgeschreven over de kortste termijn van de 
leaseperiode of de gebruiksduur van het object, in geval er geen redelijke zekerheid 
is dat de lessee aan het einde van de leaseperiode eigenaar wordt.

In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de 
leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Als de stichting 
NPO optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet 
geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over 
de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Kortstondige 
vermindering of vrijstelling van betaling van reeds lopende leasecontracten als 
gevolg van de impact van COVID-19 zijn toegerekend aan de periode waarop de 
vermindering of vrijstelling betrekking heeft.



Balans per 31 december 2021 Exploitatierekening 2021 Kasstroomoverzicht 2021 Toelichting 
behorende tot de jaarrekening

Toelichting
op de balans

Toelichting 
op de exploitatierekening 62Jaarverslag 2021

Grondslagen voor de bepaling van 
het exploitatiesaldo
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De 
baten media-aanbod worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Nevenactiviteiten
De exploitatie van de afzonderlijke nevenactiviteiten wordt 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.

Rente
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de effectieve rentevoet van de desbetreffende 
actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.

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 
mediainstellingen (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 stichting.

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 wordt verantwoord indien 
de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum 
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt.

Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking 
genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen 
aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 
winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd 
(bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de 
verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen 
van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte 
of arbeidsongeschiktheid, wordt een voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. 
De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden 
(cao en individuele arbeidsovereenkomst).
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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 september 
2020, nr. 2020-0000036462, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de 
toepassing van de Wet normering topinkomens met ingang van 1 januari 2021 
(Beleidsregels WNT 2021).

Rente
Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover 
zij verschuldigd worden.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde 
koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het 
kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële 
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 
leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten 
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave 
uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans

Activa
1. Materiële vaste activa

(x 1.000 euro)

Bedrijfs-
gebouwen 

en terreinen
Inventaris 

en inrichting

Andere 
vaste bedrijfs-

middelen

Vaste bedrijfs-
middelen 

in uitvoering Totaal 2021 Totaal 2020

Aanschafwaarde 36.840 44.587 2.012 1.598 85.037 83.133

Cum. afschrijving -14.285 -31.468 -1.998 - -47.751 -40.384

Boekwaarde 01-01-2021 22.555 13.119 14 1.598 37.286 42.749

Investeringen 13 2.210 - 326 2.549 1.975

Desinvesteringen - -911 -689 - -1.600 -71

Ingebruikname - 948 - -948 0 -

Afschrijvingen -1.557 -4.586 -10 - -6.153 -7.438

Afschrijvingen desinvesteringen - 905 689 - 1.594 71

Overige mutaties - - - - 0 -

Totaal mutaties 2021 -1.544 -1.434 -10 -622 -3.610 -5.463

Aanschafwaarde 36.853 46.834 1.323 976 85.986 85.037

Cum. afschrijving -15.842 -35.149 -1.319 - -52.310 -47.751

Boekwaarde 31-12-2021 21.011 11.685 4 976 33.676 37.286

Bedrijfsgebouwen en terreinen
De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt per 1 januari 2021 
16.4 miljoen euro (2020: 16 miljoen euro). Voor de kosten van groot onderhoud aan is 
een voorziening groot onderhoud gevormd. Dotaties aan deze voorziening worden 
bepaald op basis van een meerjarenonderhoudsplanning.

Inventaris en inrichting
De investeringen hebben voornamelijk betrekking op vervanging van 
de kantoorautomatisering, vervanging van het medianetwerk en de 
uitwijkvoorziening radio.
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Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
Het bedrag opgenomen onder ‘Investeringen’ in deze categorie heeft voornamelijk 
betrekking op de in 2019 en 2020 betaalde kosten als voorbereiding op de realisatie 
van een nieuw Play-Out systeem en update van het Radionet. Deze bedrijfsmiddelen 
in uitvoering zullen naar verwachting in 2022 gereedkomen.

2. Financiële vaste activa

(x 1.000 euro) 2021 2020

Deelnemingen - -

Overige vorderingen-Verstrekte leningen 800 200

Totaal 800 200

Deelnemingen
NLZiet
In 2020 is een deel van de verstrekte leningen aan NLZiet, ter hoogte van 
1,75 miljoen euro, omgezet in ledenkapitaal. Deze omzetting is voor alle leden 
gelijk. Door het vormen van ledenkapitaal is een 33,3% deelneming in NLZiet (Koos 
Postemalaan 4, 1217 ZC Hilversum) ontstaan. Vanwege het negatief eigen vermogen 
van NLZiet (8,2 miljoen negatief per 31-12-2020), is de nettovermogenswaarde 
van de deelneming negatief en is de gehele verkrijgingsprijs van 1,75 miljoen 
euro voorzien. NLZiet betreft een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid, een 
voorziening deelneming is daardoor niet van toepassing. Het resultaat van NLZiet 
over 2020 bedroeg 1,2 miljoen euro negatief, op het moment van opstellen van deze 
jaarrekening zijn de gegevens over 2021 nog niet bekend.

Verstrekte leningen
Dutch CORE
In 2017 is een lening van 100.000 euro verstrekt aan de Coöperatie 
Rechtenmanagement & Exploitatie welke in 2017 (door NPO en omroepen) is 
opgericht ten behoeve van de uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht 
en van nevenactiviteiten bestaande uit de exploitatie van rechten. Deze lening is 
verstrekt voor de initiële financieringsbehoefte ten behoeve van het opstarten van 
de faciliteiten en exploitatieactiviteiten. De rente bedraagt 3% per jaar en de lening 
wordt uiterlijk op 31 december 2022 afgelost. In 2021 is een bedrag van 25.000 euro 
afgelost, waardoor op balansdatum een schuld resteert van 50.000 euro.

NLZiet
In zijn besluit 'Aanvraag nieuw aanbodkanaal NPO Plus' van 19 augustus 2017 merkt 
de staatssecretaris op dat NPO zich moet inspannen om een bijdrage te blijven 
leveren aan NLZiet en het belangrijk te vinden dat NPO zich blijft inspannen voor de 
samenwerking in NLZiet.

De NPO heeft in totaal 2,5 miljoen euro aan leningen verstrekt. Hiervan is 1,5 miljoen 
euro in 2020 omgezet in ledenkapitaal. In 2021 is 0,25 miljoen afgelost op de 
leningen, waardoor het door NPO verstrekte leningbedrag per 31 december 2021 
0,75 miljoen euro bedraagt. Gezien de groeiende abonnee-aantallen en afnemende 
investeringsbehoefte is het de verwachting dat NLZiet in 2022 de gehele lening zal 
aflossen. De lening is per balansdatum al geheel inbaar opgenomen.
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3. Vorderingen

(x 1.000 euro) 2021 2020

Vorderingen omroepen 73.396 120.953

Debiteuren 15.801 13.299

Overige vorderingen 7.320 8.587

Overlopende activa 25.927 16.045

Totaal 122.444 158.884

Vorderingen omroepen
De vorderingen op omroepen bestaan uit de volgende onderdelen:

(x 1.000 euro) 2021 2020

Voorfinanciering sportrechten 33.520 40.594

Vorderingen ORMA 9.887 8.387

Rekening courant omroepen 29.961 71.972

Totaal 73.368 120.953

Voorfinanciering sportrechten
Dit betreft voorfinanciering aan de NOS ten behoeve van sportrechten. Het saldo 
ultimo 2021 heeft betrekking op de sportrechten in 2022 (Olympische Winterspelen 
en het WK voetbal 2022).

Vorderingen ORMA
Het maximum wordt berekend aan de hand van de uitgaven per omroep. Uitgaven 
aan verenigingsactiviteiten zijn hiervan uitgezonderd. Omroepen kunnen in overleg 
met de NPO-organisatie de overgedragen reserve voor media-aanbod inzetten voor 
de programmering. In dat geval vindt een afboeking op de Vorderingen ORMA plaats.

De Vorderingen ORMA (Overgedragen reserve voor media-aanbod) komen voort 
uit de overdracht van reserve voor media-aanbod van de omroepen aan de NPO
organisatie. De hoogte van de reserve voor media-aanbod in de jaarrekening van 
de omroepen is door NPO gemaximeerd en vastgelegd in een Bindende Regeling 
Mediareserves. De reserves boven dit maximum worden als vordering overgedragen 
aan de NPO-organisatie.

Het verloop van de Vorderingen ORMA in 2021 kan als volgt worden gespecificeerd:

(x 1.000 euro) 2021

Stand per 01-01 8.387

Af: betalingen in boekjaar -

Af: inzet in boekjaar -8.387

Bij: uitbetalingen in boekjaar -

Bij: over te dragen o.b.v. exploitatie 9.887

Stand per 31-12 9.887

Vanuit de tot en met 2020 overgedragen reserve voor media-aanbod is in 
2021 8,4 miljoen euro ingezet voor de programmering. Dit betreft de omroepen 
AVROTROS, BNNVARA, Vereniging Investeer in Human, Omroep MAX, NOS en 
de NTR.

In 2021 bedraagt de overdracht door de omroepen als gevolg van de 
exploitatieresultaten 9,9 miljoen euro. Dit bedrag is afkomstig van AVROTROS 
(3,5 miljoen euro), KRO-NCRV (2,8 miljoen euro), omroep MAX (2,1 miljoen euro), NTR 
(0,7 miljoen euro), HUMAN (0,6 miljoen euro) en WNL (0,1 miljoen euro).
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Rekening courant omroepen
Het rekening courant saldo met de omroepen is ten opzichte van 2020 
met 42,0 miljoen euro afgenomen. Omroepen hebben de mogelijkheid om 
voorfinanciering aan te vragen, in de vorm van eerder uitbetalen van werkkapitaal 
voor het komende jaar. Ten opzichte van 2020 is deze voorfinanciering met 
43,0 miljoen euro afgenomen. In 2020 was hier onder andere de voorfinanciering 
voor het ESF in opgenomen.

Daarnaast is in dit saldo rekening gehouden met de nog te verrekenen 
programmabudgetten. De programmabudgetten worden maandelijks achteraf (na 
uitzending) op basis van de zogenoemde Geld-Op-Schema systematiek aan de 
omroepen uitbetaald. In de maand december worden, op basis van inschatting van 
het programmaschema, ook de uitzendingen in december uitbetaald. De definitieve 
toekenning over het boekjaar 2021 wordt in 2022 afgerond. Door veranderingen 
in het schema (programmering) en financieringskeuzes van omroepen (bekostiging 
van de programmering) kan de definitieve toekenning afwijken van de gemaakte 
inschatting. Dit te verrekenen bedrag wordt per einde boekjaar in de rekening
courant met de omroepen opgenomen. Dit saldo is ultimo 2021 1,0 miljoen hoger 
t.o.v. 2020.

Debiteuren

(x 1.000 euro) 2021 2020

Debiteuren omroepen 4.602 2.349

Debiteuren overig 11.206 10.957

Voorziening dubieuze debiteuren -7 -7

Totaal 15.801 13.299

De uitstaande vorderingen bij de omroepen van 4,6 miljoen euro houden 
hoofdzakelijk verband met de aankoop van films en series en doorberekende rechten.

Namens de omroepen koopt de NPO-organisatie voornamelijk buitenlandse films 
en series centraal in. Deze aankopen worden na bewerking gefactureerd aan de 

omroepen. Door fluctuaties in het aankoopbeleid kan dit saldo jaarlijks stijgen 
of dalen.

De post overige debiteuren heeft met name betrekking op uitstaande facturen 
in verband met te ontvangen distributievergoedingen voor de doorgifte van 
publieke zenders. Voorts is sprake van te ontvangen Ster-bijdragen in de 
uitzend- en distributiekosten, te ontvangen opbrengsten voor de levering van 
programmagegevens en nog te ontvangen abonnee-inkomsten NPO Plus van de 
payment service provider.

De toename van het debiteurensaldo houdt verband met de timing van de aankoop 
van films en series en de toename van het aantal NPO Plus-abbonnees.

Voorzieningen dubieuze debiteuren

(x 1.000 euro) 2021 2020

Stand per 01-01 -7 -7

Vrijval - -

Stand per 31-12 -7 -7

De Voorziening dubieuze debiteuren is bepaald volgens de individueel statische 
methode, uitgevoerd op de openstaande vorderingen op balansdatum.
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Overige vorderingen

(x 1.000 euro) 2021 2020

Aankopen buitenlandse content 1.734 2.991

Nog te factureren distributievergoedingen 4.999 4.154

Te ontvangen rechtenvergoeding 420 500

Overige vorderingen 167 942

Totaal 7.320 8.587

De buitenlandse films en series die NPO centraal aankoopt, zijn in de meeste gevallen 
reeds toegewezen aan specifieke omroepen en zijn daarmee opgenomen in het 
debiteurensaldo ultimo 2021. Het nog niet toegewezen deel van de aankopen is 
opgenomen als overige vorderingen.

De vorderingen in verband met distributievergoedingen betreffen de opbrengsten 
van doorgifte van content die nog gefactureerd dienen te worden. De ‘Te ontvangen 
rechtenvergoeding’ betreft de nog te ontvangen vergoedingen voor rechten van 
leaders en tunes over het jaar 2021.

De overige vorderingen hebben onder andere betrekking op nog te ontvangen rente, 
doorberekeningen aan derden, vooruitbetaalde bedragen en waarborgsommen.

Overlopende activa

(x 1.000 euro) 2021 2020

Voorschotten NPO-fonds 17.317 12.914

Overige overlopende activa 8.610 3.131

Totaal 25.927 16.045

De Voorschotten NPO-fonds bestaan uit voorschotten vanuit het NPO-fonds aan de 
omroepen. Deze voorschotten worden verrekend nadat de productie is toegekend 
en de productie gereed en uitgezonden is. Vanwege de toename van het aantal 

toekenningen door het NPO-fonds voor de producties die per balansdatum in 
ontwikkeling zijn, is dit bedrag toegenomen. Van dit bedrag is 10,1 miljoen euro in 2021 
toegekend, het overige deel van 7,1 miljoen euro heeft een langlopend karakter. De 
overige overlopende activa betreffen de per balansdatum vooruitbetaalde bedragen 
voor kijk- en luisteronderzoek, lidmaatschappen, onderhoud software en licenties, de 
uitwijkvoorziening en het zenderpark.

De toename van de overige overlopende activa betreft vooruitbetaalde 
pensioenpremies 2022 van 5,5 miljoen euro.

4. Liquide middelen

(x 1.000 euro) 2021 2020

Liquide middelen NPO-media 55.219 48.126

Liquide middelen NPO-organisatie 20.583 22.794

Totaal 75.802 70.920

Het saldo aan liquide middelen is direct opeisbaar.
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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 / NPO

brede ontwikkelambities
Bestemmingsreserve 

organisatie wijzigingen
Overgedragen 

reserve media-aanbod Totaal

Stand 1-1-2020 41.366 3.126 3.000 2.037 49.529

Bestemming exploitatiesaldo 2020 634 -1.014 0 6.350 5.970

Stand per 01-01-2021 42.000 2.112 3.000 8.387 55.499

Bestemming exploitatiesaldo 2021

Ten gunste van 1.020 1.020 - 9.887 11.927

Ten laste van -1.020 -1.250 - -8.387 -10.657

Totaal mutaties 2021 -0 -230 - 1.500 1.270

Stand per 31-12-2021 42.000 1.882 3.000 9.887 56.769

Het totaal van de mutaties is gelijk aan het exploitatieresultaat 2021 ad 
1,3 miljoen euro.

Exploitatiereserve
De exploitatiereserve betreft de algemene reserve van de NPO-organisatie. Het 
resultaat 2021 van NPO-organisatie bedraagt 0,230 miljoen euro negatief. Aan 
dit saldo werd 1,250 miljoen euro toegevoegd vanuit de bestemmingsreserve 
programmering in verband met het ESF dat in 2021 heeft plaatsgevonden. Daarmee 
komt het exploitatiesaldo na vrijval van de bestemingsreserve ESF uit op een positief 
resultaat van 1,020 miljoen euro. Door deze mutatie is de maximale hoogte van het 
eigen vermogen overschreden. Het surplus van 1,020 miljoen euro is toegevoegd aan 
de bestemmingsreserve programmering.

Bestemmingsreserve programmering/NPO-brede ontwikkelambities
Vanuit deze bestemmingsreserve wordt de programmering verder versterkt of 
worden NPO-brede ontwikkelambities gerealiseerd. Dit laatste betreft ambities die 
vanuit de NPO-organisatie worden geïnitieerd om de publieke omroep als geheel te 

versterken. De NPO-organisatie stuurt op een optimaal schema. In 2021 is hiertoe 
1,3miljoen euro ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.

Aanvullend heeft per saldo een dotatie van 1,0 miljoen euro plaatsgevonden aan 
de bestemmingsreserve programmering in verband met de bindende regeling RMA. 
Middels deze regeling, uitgegeven door de raad van bestuur van de NPO-organisatie, 
worden afspraken gemaakt over de maximale hoogte van Reserves voor media
aanbod (RMA) bij omroepen. Vanaf 2016 is ook het Eigen Vermogen, exclusief 
Overgedragen reserve media-aanbod, van NPO gemaximeerd. Al het meerdere 
boven 45 miljoen euro wordt ten laste van de exploitatiereserve gebracht en 
gedoteerd aan de (reeds bestaande) bestemmingsreserve programmering/NPO
brede ontwikkelambities.
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Bestemmingsreserve organisatiewijzigingen
Het concessiebeleidsplan voor de komende jaren leidt tot nieuwe strategische 
ambities. Dit brengt (organisatie)veranderingen met zich mee, waar inmiddels 
aan wordt gewerkt. Daarom wordt een deel van het vermogen bestemd voor de 
verwachte transitiekosten die zich zullen voordoen.

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 moeten 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 overgedragen 
reserves media-aanbod bij de NPO-organisatie worden ingezet ten behoeve van 
de programmering.

Van de tot en met 2020 overgedragen reserve media-aanbod is in 2021 een 
bedrag van 8,4 miljoen euro verstrekt aan individuele omroepen voor specifiek 
programma-aanbod. Op basis van de jaarrekeningen 2021 is van de omroepen een 
bovenmatige reserve van 9,9 miljoen euro vastgesteld, die overgedragen zal worden 
aan de NPO-organisatie.

Overdracht aan de AMr
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 
NPO en de landelijke publieke media-instellingen (met uitzondering van de 
uitgaven aan verenigingsactiviteiten). De verschillende reserves van NPO maken 
eveneens onderdeel uit van de berekening en toepassing van de zogenaamde 10%
reservenorm.

De NPO-organisatie heeft het totaalbedrag van de reserves en uitgaven berekend 
aan de hand van de eigen jaarrekening en die van de omroepen. Op basis van 
de totale uitgaven van de NPO (de NPO-organisatie en de publieke omroepen 
gezamenlijk), met uitzondering van de uitgaven aan verenigingsactiviteiten, is de 
maximale norm berekend.

Voor 2021 bedragen de totale uitgaven van NPO en de landelijke publieke 
media-instellingen (met uitzondering van de uitgaven aan verenigingsactiviteiten) 
1.057,0 miljoen euro. Het totaal van de door de omroepen aangehouden reserves 
voor media-aanbod en het eigen vermogen van de NPO bedraagt 93,3 miljoen 
euro. Dit betekent dat ultimo 2021 de 10% norm (106) miljoen euro) niet 
werd overschreden.

Het Commissariaat voor de Media stelt aan de hand van de jaarrekening van NPO 
eigenstandig vast of de 10%-norm is overschreden. In deze jaarrekening wordt 
geanticipeerd op de uitkomst hiervan.
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6. Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Waarvan > 1 jaar

(x 1.000 euro) 2020 Dotatie Onttrekking Vrijval 2021 2020 2021

Voorziening groot onderhoud 1.349 376 445- - 1.280 1.100 886

Voorziening jubilea 679 2 - - 681 634 643

Voorziening loopbaantraject 308 6 - - 314 283 289

Voorziening project Persveilig 150 - 100- - 50 100 -

Totaal 2.486 384 -545 - 2.325 2.117 1.818

Voorziening groot onderhoud
De Voorziening groot onderhoud betreft een voorziening voor toekomstige 
onderhoudswerkzaamheden conform het meerjarenonderhoudsplan van de in 
eigendom zijnde materiële vaste activa.

Vanuit de onderhoudsplanning is in 2021 0,38 miljoen euro gedoteerd aan 
de voorziening. Daarnaast zijn de onderhoudsuitgaven in 2021 ter hoogte van 
0,45 miljoen euro ten laste gebracht van deze voorziening. Tot en met 2027 staat 
groot onderhoud aan het exterieur gepland (buitengevels, kozijnen, ramen, deuren), 
met naar verwachting in totaal ruim 3,3 miljoen euro aan kosten.

Voorziening jubilea
De Voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige verplichtingen bij 
12,5-, 25- en 40-jarig dienstverband, rekening houdend met de huidige formatie en 
de blijfkans. Naast de voorziening voor toekomstige verplichtingen wordt het recht 
op twee dagen verlof bij een 25, 40 en 50-jarig dienstverband voorzien conform de 
cao voor het omroeppersoneel Artikel 30.3.i.

Voorziening loopbaantraject
In de cao voor het omroeppersoneel Artikel 35 is vastgelegd dat er een voorziening 
ten behoeve van loopbaantrajecten wordt getroffen van 200 euro per jaar, per 
werknemer. Voor de bepaling van de hoogte van de voorziening is rekening 
gehouden met het totaal aantal medewerkers, een correctie voor reeds ingezette 
middelen in de afgelopen 5 jaar en het verschil tussen deze onttrekkingen 

en de opgebouwde bedragen in de voorziening. De voorziening wordt onder 
meer ingezet voor het Management Development Programma, opgezet door 
de Talent Manager van de NPO in samenwerking met een extern bureau. Het 
programma is ontwikkeld voor elke leidinggevende binnen de NPO en bevat 
verschillende modules verspreid over meerdere dagen: persoonlijk leiderschap, 
gesprekstechnieken en beïnvloeden, storytelling en leiding geven aan verandering. 
Aanvullend vinden themagerichte inspiratie- en kenningsdelingssessies plaats, 
alsmede individuele coachingsgesprekken.

Voorziening project Persveilig
In de cao-afspraken van 2020 is bepaald dat NPO, voor een periode van 3 jaar, jaarlijks 
50 duizend euro zal bijdragen aan het project Persveilig.

Van het totaal van de voorzieningen heeft een bedrag van circa 1,8 miljoen euro (2019: 
2,1 miljoen euro) een karakter langer dan één jaar.
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7. Kortlopende schulden
De samenstelling van de kortlopende schulden is als volgt:

(x 1.000 euro) 2021 2020

Overlopende passiva media-aanbod 137.943 180.988

Overige schulden 1.834 1.638

Schulden aan leveranciers 10.713 10.201

Belastingen/ premies sociale verzekeringen 2.864 2.566

Rekening courant omroepen 8.214 5.887

Schulden inzake pensioenen - 158

Commissariaat voor de Media (ESF) 2.037 -

Commissariaat voor de Media (aanloopkosten) 28 -

Overlopende passiva 9.994 7.867

Totaal 173.628 209.305

Overlopende passiva media-aanbod
Het budget van de NPO (voor de landelijke publieke omroepen, CoBO, BVN, SOM en 
de NPO-organisatie) wordt door OCW beschikbaar gesteld. 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 mediainstellingen 
zijn toegekend in het boekjaar, verantwoord als overlopende passiva voor media
aanbod.

In 2021 is het saldo van de overlopende passiva media-aanbod afgenomen met 
43 miljoen euro. De belangrijkste oorzaak is de afname van de overlopende 
passiva voor (sport)evenementen. Deze evenementen hebben als gevolg van 
de coronapandemie geen doorgang gevonden in 2020, maar zijn wel in 2021 
uitgezonden. Het gaat onder andere om de Olympische Zomerspelen, het EK voetbal 
en het Eurovisie Songfestival. Het restant saldo ultimo 2021 betreft een reservering 
voor toekomstige sportevenementen, waaronder de Olympische Winterspelen 
2022 en het WK voetbal 2022. Het voortduren van de coronapandemie heeft effect 
gehad op de productietijd van programma’s, waardoor diverse titels doorschuiven 
naar een later jaar en niet alle producties met een bijdrage van het NPO-fonds op 
tijd gereed waren. In het algemeen geldt dat gedurende het jaar uitzendschema’s 

worden opgesteld, maar programma’s gepland of onverwacht kunnen doorschuiven 
naar een volgend jaar, waardoor het budget van deze programma’s pas toegekend 
wordt in een volgend jaar. Het NPO-fonds heeft jaarlijks 16 miljoen euro ter 
beschikking. Programmavoorstellen worden toegekend, maar vanwege lange(re) 
productietijd, vindt uitzending en daarmee de toekenning in latere jaren plaats. Nog 
niet alle meerkosten corona zijn toegekend, omdat dit plaatsvindt in het jaar van 
uitzenden. De post diverse bestaat uit verschillende posten met een oormerking, 
waaronder innovatie en een kwaliteitsimpuls.

Overige schulden
De overige schulden bestaan met name uit een reservering in verband met 
verlofdagen (1,8 miljoen euro).

Schulden aan leveranciers
De schulden aan leveranciers bestaan uit schulden uit hoofde van 
aangegane inkoopverplichtingen.

Belastingen / premies sociale verzekeringen
Onder deze post zijn de te betalen bedragen voor loonheffing en sociale 
verzekeringen, de af te dragen bedragen in verband met btw en de te betalen 
vennootschapsbelasting 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 zogenaamde 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 programmabudget van december afwijken van de gemaakte inschatting. Het te 
verrekenen bedrag wordt per einde boekjaar opgenomen in de rekening courant met 
de omroepen.

Schulden inzake pensioenen
Onder deze post is de schuld aan het pensioenfonds opgenomen. De schulden 
hebben geen langlopend karakter.
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Commissariaat voor de Media
In 2021 heeft het Eurovisie Songfestival plaatsgevonden. De baten waren 2,1 miljoen 
euro hoger dan begroot. Dit overschot wordt middels het CvdM terugbetaald aan het 
ministerie. Tevens wordt er 28.035 euro conform beschikking terug betaald van de 
niet gebruikte aanloopkosten voor de aspirant omroepen PowNed (15.000 euro) en 
HUMAN (13.035 euro).

Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaan onder andere uit nog te betalen licenties uit hoofde 
van aankoop van films en series ten behoeve van de omroepen (1,6 miljoen euro), 
nog te betalen kosten voor nog niet ontvangen facturen (4,7 miljoen euro), nog te 
betalen bedragen NPO-fonds (3,4 miljoen euro) en overige nog te betalen kosten 
(totaal 0,2 miljoen euro).

Financiële instrumenten
NPO maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 
instrumenten, zoals vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, 
hetgeen NPO blootstelt aan kasstroom- en liquiditeitsrisico’s. Om deze risico’s te 
beheersen, worden diverse beheersmaatregelen toegepast, waaronder periodieke 
liquiditeitsprognoses en actief crediteuren- en debiteurenbeheer.

Kredietrisico
NPO loopt kredietrisico over de opgenomen vorderingen. Het kredietrisico is 
geconcentreerd bij verschillende tegenpartijen. Met deze tegenpartijen bestaat 
een lange relatie; zij hebben altijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. 
Hierdoor schat NPO haar kredietrisico laag in.

Liquiditeitsrisico
NPO bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende 
liquiditeitsbegrotingen en -prognoses en ziet erop toe dat steeds voldoende 
liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

(x 1.000 euro) < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar Totaal

Beheertaken, distributie 
en uitzenden

26.396 60.808 39.290 126.494

Rechtencontracten - - - -

Overige inkoopcontracten 3.328 2.872 93 6.292

Huurverplichtingen 442 1.534 - 1.976

Operationele lease contracten 240 301 - 541

Totaal 30.406 65.515 39.383 135.303

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. Tevens zijn bij dit onderdeel de contracten met ANP en 
Reuters volledig opgenomen. Van deze contracten wordt 100% doorberekend aan 
de omroepen.

De Huurverplichtingen hebben betrekking op de meerjarige huur voor 
uitzendruimten in het NOS-gebouw.

De Operationele leasecontracten hebben betrekking op het leasen van auto’s voor 
een aantal medewerkers.

Eén omroep is contractpartij voor meerjarige programmatische verplichtingen ten 
behoeve van diverse grote evenementen. Deze rechten zijn daarom niet opgenomen 

in de jaarrekening van NPO, maar in de niet uit de balans blijkende verplichtingen van 
de omroep.

Afgegeven mandaten voor de programmering

(x 1.000 euro) < 1 jaar 1 - 4 jaar > 4 jaar Totaal

Meerjarige programmatische 
verplichtingen verstrekt aan omroep

44.620 140.198 - 184.818

Totaal 44.620 140.198 - 184.818

Omroepen sluiten grote contracten af voor meerjarige programmatische 
verplichtingen en gaan hiervoor langetermijnverplichtingen aan. NPO geeft de 
omroep een mandaat om te kunnen onderhandelen tot een maximum bedrag.

In totaal is voor een bedrag van 184,8 miljoen euro mandaat gegeven voor het 
afsluiten van diverse contracten. De omroep sluit zelf de contracten af en neemt 
vervolgens in de eigen jaarrekening een overzicht van de langlopende verplichtingen 
op als onderdeel van de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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Toelichting op de exploitatierekening

Baten

8. Media-aanbod

(x 1.000 euro) 2021 2020

OCW-programmabudget 
zendgemachtigden (omroepen) 684.902 686.841

Mediavoorziening Antillen 320 -

OCW-budget CoBO, BVN, SOM 27.316 26.885

Algemene Mediareserve (AMr) 8.476 33.410

Cultuurplan 9.742 0

Totaal beschikbaar zendgemachtigden 730.756 747.136

OCW-budget NPO-organisatie 120.033 119.016

Totaal vergoedingen OCW 850.789 866.152

Vergoeding doorgifte publieke zenders 48.236 47.177

Rechten 1.733 1.751

Opbrengst NPO Plus 17.071 12.865

Totaal omroepbrede middelen 67.040 61.793

Totaal media-aanbod 917.829 927.945

Het programmabudget zendgemachtigden, CoBO, BVN en SOM, de eenmalige 
compensatie uit de AMr en het OCW-budget van de NPO-organisatie vormen samen 
het totale OCW-budget NPO. Conform het Handboek wordt het OCW-budget NPO 
in de exploitatierekening verantwoord onder media-aanbod.

OCW-programmabudget
Het OCW-programmabudget wordt door OCW beschikbaar gesteld aan 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 zogenaamde Geld-op-Schema 
systematiek (GoS), waarbij budgetten worden toegekend per programma. 
De omroepen leggen via eigen jaarrekeningen verantwoording af over de 
besteding van het programmabudget. Het budget voor de financiering van 
sportrechten wordt opgespaard en toegekend in de even jaren waarin de 
sportevenementen plaatsvinden.

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 (onder andere 
ondertitelen van programma’s, verstrekken van programmagegevens, uitvoeren van 
mediabereiksonderzoek en marketing van kanalen en zenders).
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In 2021 bedroeg het beschikbaar gestelde OCW-programmabudget 747,9 miljoen 
euro en voor de NPO-organisatie 120,0 miljoen euro. Ten opzichte van 2020 is het 
verloop van het budget als volgt:

(x 1.000 euro)
Programma-

budget
NPO-

organisatie Totaal

Totaal OCW-budget 2020 747.135 119.017 866.152

Indexatie 17.493 1.079 18.572

Meerkosten superevenementen 
(AMr) 2021 5.145 - 5.145

Meerkosten superevenementen 
(AMr) 2020 -19.836 - -19.836

Meerkosten corona -19.000 - -19.000

Bijdrage Eurovisie 
songfestival (AMr) -12.400 - -12.400

Cultuurplan 9.742 258 10.000

Aanloopkosten aspirant 
omroepen (AMr) 1.524 - 1.524

Mediavoorziening Antillen 320 -320 -

Correctie index 2020 1.807 - 1.807

Correctie index 2018 -1.174 - -1.174

Totaal OCW-budget 2021 730.756 120.034 850.790

In onderstaande tabel wordt het OCW-programmabudget per 
platform weergegeven:

(x 1.000 euro) 2021 2020

Televisie 515.238 532.563

Radio 77.634 89.297

Organisatiekosten 100.807 98.391

CoBO, BVN, SOM 27.335 26.885

Cultuurplan 9.742 -

Totaal OCW-programmabudget 730.756 747.136

De baten bestemd voor themakanalen en internet zijn opgenomen bij de platformen 
televisie en radio.

Omroepbrede middelen
De post Vergoeding doorgifte publieke zenders bestaat uit ontvangen vergoedingen 
van distributeurs voor de doorgifte van content. Stijging wordt veroorzaakt door 
toegenomen abonnee-aantallen bij de distributeurs en nieuwe contractafspraken.

De opbrengst inzake rechten bestaat uit thuiskopiegelden, rechten leaders en tunes 
en overige rechten. De opbrengst is lager dan vorig jaar in verband met lagere 
opbrengsten Thuiskopie en rechten leaders/tunes.

NPO (Start) Plus betreft een abonnementsdienst, waarbij tegen een maandelijkse 
bijdrage exclusieve content bekeken kan worden. De opbrengst is met 4,2 miljoen 
euro gestegen ten opzichte van 2020. Dit in verband met een toename van 
het aantal betalende abonnees van NPO Plus naar 550.000 (2020: 415.000) 
per balansdatum.
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9. Opbrengst nevenactiviteiten
De opbrengst nevenactiviteiten bedraagt in 2021 0,59 miljoen euro. In 2020 lag de 
opbrengst op 0,55 miljoen euro. Conform het Handboek is per nevenactiviteit een 
resultaat bepaald. Deze indeling is conform de beleidsregel nevenactiviteiten, welke 
in 2016 is uitgegeven door het CvdM. Voor de toerekening van directe arbeidskosten 
is per nevenactiviteit een inschatting gemaakt van het aantal arbeidsuren eigen 
medewerkers dat is besteed aan de nevenactiviteit.

De directe overige productiekosten worden toegerekend op basis van ontvangen 
facturen. Voor de toerekening van de indirecte arbeidskosten wordt een opslag 
van 20% op de directe arbeidskosten toegepast. Voor de toerekening van overige 
indirecte kosten wordt een opslag van 10% op de overige directe kosten toegepast.

Deze opslagmethodiek is gelijk aan de voorgaande jaren.

(x 1.000 euro) 2021 2020

Cluster 1: De exploitatie van onverkort media-aanbod 
of publieke formats buiten de publieke media
opdracht 19 50

Cluster 2: Het verhuren van personeel of middelen, 
waaronder mede te verstaan het produceren van 
AV-materiaal voor derden

16 16

Cluster 4:
Het verkopen van producten of diensten 
van derden 33 9

Cluster 7:
Het op de markt (laten) brengen van overige 
producten of diensten; overig 181 138

Totaal nettoresultaat nevenactiviteiten 249 213
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Het gedetailleerde exploitatieresultaat per cluster1 zier er als volgt uit:

(x 1.000 euro) Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 Overig
Totaal neven-

activiteiten

Baten

Programmagebonden eigen bijdragen - - - - - - - - -

Opbrengst overige nevenactiviteiten 19 16 - 33 - - 521 - 589

Overige bedrijfsopbrengsten - - - - - - - - -

Som der bedrijfsopbrengsten 19 16 - 33 - - 521 - 589

Lasten

Lonen en salarissen - - - - - - 249 - 249

Sociale lasten - - - - - - - - -

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa - - - - - - - - -

Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa - - - - - - - - -

Directe productiekosten - - - - - - 37 - 37

Overige bedrijfslasten - - - - - - - - -

Toerekening organisatiekosten - - - - - - 54 - 54

Som der bedrijfslasten - - - - - - 340 - 340

Bedrijfsresultaat 19 16 - 33 - - 181 - 249

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren - - - - - - - - -

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen - - - - - - - - -

Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste 
activa behoren - - - - - - - - -

Waardeverandering van beleggingen resp. effecten - - - - - - - - -

Rentelasten en soortgelijke kosten - - - - - - - - -

Som der financiële baten en lasten - - - - - - - - -

Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen 19 16 - 33 - - 181 - 249

1 Cluster 1 - exploitatie van onverkort 
media-aanbod of publieke formats 
buiten de publieke media-opdracht 
Cluster 2 - verhuren van personeel of 
middelen, waaronder mede te verstaan 
het produceren van AV-materiaal voor 
derden 
Cluster 3 - het op de markt (laten) 
brengen van bladen 
Cluster 4 - verkopen van producten of 
diensten van derden 
Cluster 5 - het houden van een webshop 
Cluster 6 - oprichten van, of een >20% 
deelnemen in, een entiteit 
Cluster 7 - op de markt (laten) brengen 
van overige producten of diensten
Overig - experimentele nevenactiviteiten 
die niet in één van de voorgaande clusters 
zijn opgenomen
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Toelichting nevenactiviteiten
Exploitatie van onverkort media-aanbod middels licentieverlening (cluster 1)
In opdracht van NPO worden cd’s uitgegeven en worden aan NPO royalty’s per 
verkochte cd vergoed. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid verkoopt Top 
2000-merchandise en vergoedt de royalty’s aan NPO.

Omdat door NPO zelf geen additionele kosten ten behoeve van deze nevenactiviteit 
worden gemaakt, worden er aan deze nevenactiviteit geen kosten toegerekend.

Verhuren frequentieruimte voor datacasting (cluster 2)
NPO verhuurt overcapaciteit in datalijnen. Omdat het overcapaciteit betreft waar 
geen aanvullende werkzaamheden voor dienen te worden verricht, worden door 
NPO zelf geen additionele kosten ten behoeve van deze activiteit gemaakt. Als 
gevolg daarvan vindt er geen kostentoerekening plaats.

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 NPO een nettovergoeding 
ontvangt en zelf geen additionele kosten ten behoeve van deze nevenactiviteit 
maakt, worden er aan deze nevenactiviteit geen kosten toegerekend.

Zapp Doeboek (cluster 4)
In opdracht van NPO is een Zapp Doeboek uitgebracht. Dit is volledig uitbesteed, 
waarbij NPO een deel van de opbrengsten ontvangt. Omdat door NPO zelf geen 
additionele kosten ten behoeve van deze nevenactiviteit worden gemaakt, worden 
er aan deze nevenactiviteit geen kosten toegerekend.

Exploiteren geredigeerde programmagegevens (cluster 7)
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., een facilitair dienstencentrum 

voor auteursrechtorganisaties, en gebruikt deze gegevens ten behoeve van 
repartitieverdeling onder rechthebbenden.

De baten en lasten van deze individuele nevenactiviteit zien er als volgt uit:

Exploiteren geredigeerde programmagegevens

(x 1.000 euro) Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

Baten

Exploiteren geredigeerde programmagegevens
voor derden 521,0 469,0

Lasten

Directe kosten

Personele kosten:

Eigen medewerkers en inhuur 249,6 247,6

Overige productiekosten 36,9 36,9

Totaal directe kosten 286,5 284,5

Bruto saldo 234,5 184,5

Indirecte kosten

Personele kosten:

Eigen medewerkers en inhuur 49,9 49,5

Overige algemene kosten 3,7 3,7

Totaal indirecte kosten 53,6 53,2

Netto saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 180,9 131,3

Exploitatiesaldo 180,9 131,3
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10. Overige bedrijfsopbrengsten

(x 1.000 euro) 2021 2020

Overige bedrijfsopbrengsten 329 5.761

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 329 5.761

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit dienstverlening met 
betrekking tot gebarentolken aan het ministerie van VWS en een subsidie voor 
het project Enchance player. De overige bedrijfsopbrengsten zijn in vergelijking met 
2020 met 5,4 miljoen euro afgenomen. Dit is het gevolg van een administratieve 
wijziging, waarbij de kosten die - zonder winstopslag - worden doorbelast aan 
media-instellingen, in aftrek worden gebracht op de kosten. Hierdoor geven de 
opbrengsten en de kosten een zuiverder beeld van de werkelijkheid.

Lasten

11. Verstrekkingen aan landelijke publieke omroepen
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) worden in de 
exploitatierekening van NPO als last verantwoord onder de noemer 
Verstrekkingen zendgemachtigden.

Verstrekkingen

(x 1.000 euro) 2021 2020

Televisie 561.082 461.167

Radio 65.386 64.460

Overig media-aanbod2 64.868 51.140

Nog toe te kennen -41.008 83.485

Organisatiekosten 102.172 99.441

CoBO, BVN en SOM 27.470 28.648

Overdracht reserve media-aanbod -9.887 -8.335

Totaal verstrekkingen zendgemachtigden 770.083 780.006

Overdracht reserve media-aanbod
Er is een bindende regeling afgegeven door NPO, waarin een norm is opgenomen 
voor de door omroepen aan te houden reserves voor media-aanbod (RMA). 
Het meerdere moet worden overgedragen aan NPO. Door het indienen van 
programmavoorstellen kunnen omroepen aanspraak maken op de overgedragen 
ORMA. De omroepen hebben een voorkeursrecht voor de inzet van hun eigen eerder 
overgedragen ORMA.

In 2021 is uit deze eerder overgedragen reserves een bedrag van 8,4 miljoen euro 
toegekend aan individuele omroepen voor specifiek programma-aanbod, zoals in 
onderstaande tabel is aangegeven.

2 Betreft themakanalen en internet.
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Op basis van de jaarrekeningen 2021 van de omroepen is een bedrag van 9,9 miljoen 
euro vastgesteld als bovenmatige reserve en overgedragen aan NPO.

De overgedragen reserve voor media-aanbod wordt in mindering gebracht op de 
verstrekkingen landelijke publieke omroepen.

In onderstaand overzicht is de verdeling weergegeven van de verstrekkingen aan 
de landelijke publieke omroepen. Het bedrag dat niet is toegekend vormt de 
overlopende passiva voor toekomstige programmering waar reeds verplichtingen 
voor zijn aangegaan.

Verstrekkingen aan publieke media-instellingen

(x 1.000 euro) Budget OCW Inzet ORMA Omroep Brede Middelen Over te dragen RMA Totaal verstrekkingen

AVROTROS 103.402 332 4.221 -3.532 104.423

BNNVARA 105.948 1.422 4.964 0 112.334

EO 34.556 0 4.585 0 39.141

Vereniging Investeer in Human 5.344 95 2.624 -616 7.448

KRO-NCRV 88.726 0 9.082 -2.802 95.006

MAX 36.006 4.017 689 -2.137 38.575

NOS 234.470 1.177 468 0 236.115

NTR 76.577 1.343 7.099 -745 84.274

POWNED 10.514 0 168 0 10.682

VPRO 39.382 0 3.382 0 42.764

WNL 12.791 0 124 -55 12.860

Totaal omroepen 747.716 8.386 37.406 -9.887 783.622

CoBO 8.693 0 135 0 8.828

BVN 1.594 0 0 0 1.594

SOM 17.047 0 0 0 17.047

Totaal overige media-instellingen 27.334 0 135 0 27.469

Nog toe te kennen middelen -44.323 0 3.315 0 -41.008

Totaal niet toegekend -44.323 0 3.315 0 -41.008

Eindtotaal 730.727 8.386 40.856 -9.887 770.083
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De verstrekkingen voor Televisie, Radio en Overig media-aanbod zijn als volgt 
verdeeld over de domeinen Nieuws, Opinie, Sport, Samenleving, Kennis, Expressie 
en Amusement:

Verstrekkingen Televisie verdeeld naar domein

(x 1.000 euro) NPO 1 NPO 2 NPO 3 Z@PP(ELIN) Totaal 2021 Totaal 2020

Nieuws 27.477 1.746 0 7.823 37.046 35.362

Opinie 39.340 45.339 4.133 116 88.929 89.529

Sport 126.162 574 1.974 79 128.789 50.393

Samenleving 22.562 24.251 24.057 5.557 76.427 75.025

Kennis 18.539 25.929 12.525 21.764 78.758 83.317

Expressie 54.840 20.604 32.411 18.496 126.351 113.125

Amusement 8.718 0 1.950 3.750 14.419 14.417

Totaal 297.638 118.444 77.051 57.587 550.719 461.167

Verstrekkingen Radio verdeeld naar domein

(x 1.000 euro) NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM NPO Radio 4 NPO Radio 5 Totaal 2021 Totaal 2020

Nieuws 3.251 695 2.074 311 722 7.052 6.824

Opinie 21.172 2 0 0 0 21.174 21.321

Sport 2.144 0 0 0 0 2.144 2.028

Samenleving 4.901 3.472 2.283 758 3.280 14.695 15.425

Kennis 1.367 418 529 0 0 2.315 2.491

Expressie 1.224 3.946 3.398 7.764 1.549 17.880 16.245

Amusement 0 0 126 0 0 126 125

Totaal 34.058 8.533 8.410 8.833 5.551 65.386 64.460
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Verstrekkingen Overig media-aanbod verdeeld naar domein

(x 1.000 euro) Totaal 2021 Totaal 2020

Nieuws 5.440 4.810

Opinie 11.863 11.050

Sport 303 132

Samenleving 11.464 9.324

Kennis 9.454 8.646

Expressie 25.077 15.845

Amusement 1.267 1.332

Totaal 64.868 51.140

12. Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenen

(x 1.000 euro) 2021 2020

Lonen en salarissen 29.177 28.972

Sociale Lasten 3.737 3.885

Pensioenlasten 3.491 3.187

Totaal 36.405 36.044

De stijging in de salarislasten wordt voornamelijk veroorzaakt door toename van het 
personeelsbestand en het in 2020 gesloten cao-akkoord. Hierdoor zijn de salarissen 
per 1 april 2021 met 1,4 procent verhoogd. De verhoging valt grotendeels weg tegen 
de doorbelaste personeelskosten.

De pensioenen voor het NPO personeel zijn ondergebracht bij PNO Media. De 
pensioenregeling betreft een middel loon regeling en is ondergebracht bij PNO 
Media. Vanuit de NPO is sprake van een toegezegde bijdrage regeling. Op basis van 
het uitvoeringsreglement heeft NPO bij een tekort in het fonds geen verplichting 
tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan door hogere toekomstige 
premies. De actuele dekkingsgraad aan het eind van 2021 bedraag 111,3% en is hoger 
dan de kritische ondergrens van circa 93%.

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2021 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers, 
omgerekend naar fte 431,6 (2020: 418,1). Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal 
personen) is als volgt onder te verdelen naar verschillende personeelscategorieën:

Fte gemiddeld per maand

2021 2020

Staf 60,0 58,2

Technologie & Operations 136,7 125,2

Audio 86,2 85,0

Video 72,1 69,7

Financiën 32,5 33,5

Publiek & Marketing 44,2 46,4

Totaal 431,6 418,1

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 
NPO de volgende topfunctionarissen:
• Leden raad van toezicht
• Leden raad van bestuur

Conform schrijven van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 
19 november 2020, met referentie 26009466 is voor de NPO het algemene 
WNT-maximum ter hoogte van € 209.000 van toepassing.

Samenstelling en vergoedingen raad van bestuur
De raad van bestuur was tot en met december 2021 als volgt samengesteld:

Naam Functie Dienstbetrekking

S.J. Rijxman Voorzitter raad van bestuur Ja

M.H.P. van Dam Lid RvB Ja

P.W. Doop Lid RvB Ja
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Bezoldiging leden raad van bestuur
De bezoldiging van leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van 
toezicht en bedraagt in 2021:

2021

(bedragen x 1 euro) S.J. Rijxman M.H.P. van Dam P.W. Doop

Functiegegevens Voorzitter RvB Lid RvB Lid RvB

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1-1-2021 tot 31-12-2021 1-1-2021 tot 31-12-2021 1-1-2021 tot 31-12-2021

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 1

Dienstbetrekking Ja Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 191.571 191.707 191.587

Beloningen betaalbaar op termijn 17.114 17.281 17.395

Subtotaal 208.685 208.988 208.982

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 209.000 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t n.v.t n.v.t

Totaal bezoldiging 208.685 208.988 208.982

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t n.v.t n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t n.v.t n.v.t

2020

(bedragen x 1 euro) S.J. Rijxman M.H.P. van Dam P.W. Doop

Functiegegevens Voorzitter RvB Lid RvB Lid RvB

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-1-2020 tot 31-12-2020 1-1-2020 tot 31-12-2020 1-1-2020 tot 31-12-2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 1

Dienstbetrekking Ja Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 188.334 184.784 184.719

Beloningen betaalbaar op termijn 16.091 16.158 16.273

Subtotaal 204.425 200.942 200.992

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 201.000 201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t n.v.t n.v.t

Totaal bezoldiging 204.425 200.942 200.992
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Bezoldiging bij beëindiging arbeidsrelatie topfunctionaris

2021

(bedragen x 1 euro)

Functiegegevens

Functie bij einde dienstverband Voorzitter RvB

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2021

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 75.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000

Waarvan betaald in 2021 75.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.
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Samenstelling en vergoedingen raad van toezicht

2021

(bedragen x 1 euro) T.H.J. Joustra M. van Beek F.C.N.M. den Boer
F.P.S.C. 

Vrancken Peeters

M.E.C. van der 
Meulen- 

Doorewaard H.M. Vletter - van Dort

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 
in 2020

1-1-2021
31-12-2021

1-1-2021
31-12-2021

1-1-2021
31-12-2021

1-1-2021
31-12-2021

1-1-2021
31-12-2021

1-1-2021
31-12-2021

Bezoldiging

Totale bezoldiging 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Individueel 
toepasselijke bezoldigingsmaximum

31.350 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan

n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

2020

(bedragen x 1 euro) T.H.J. Joustra M. van Beek F.C.N.M. den Boer
F.P.S.C. 

Vrancken Peeters

M.E.C. van der 
Meulen- 

Doorewaard H.M. Vletter - van Dort

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 
in 2019

1-1-2020
31-12-2020

1-1-2020
31-12-2020

1-1-2020
31-12-2020

1-1-2020
31-12-2020

1-1-2020
31-12-2020

1-5-2020
31-12-2020

Bezoldiging

Totale bezoldiging 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10.000

Individueel 
toepasselijke bezoldigingsmaximum

30.150 20.100 20.100 20.100 20.100 13.455

De leden van de raad van toezicht worden op grond van de Mediawet voor de duur van 
5 jaar benoemd en kunnen eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Zij 
ontvangen, op grond van Artikel 2.6, 4e lid Mediawet, een door de minister van OCW 
vastgestelde bezoldiging.

In 2021 bedraagt de bezoldiging van de voorzitter van de raad van toezicht 25.000 
euro. Voor de overige leden is de vergoeding vastgesteld op 15.000 euro.
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Bezoldiging niet-topfunctionarissen
In 2021 is geen sprake geweest van een niet-topfunctionaris met een salaris boven 
de WNT-norm.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met 
een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige 
instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 
1 januari 2018).

13. Directe productiekosten

(x 1.000 euro) 2021 2020

Distributie & Uitzenden 27.404 28.656

Rechten en naburige rechten 26.046 26.671

Programmakosten 4.327 3.735

Marketing 7.139 7.055

Kijk- en luisteronderzoek 3.797 4.033

Totaal 68.713 70.150

De daling van de totale directe productiekosten in 2021 ten opzichte van 2020 
bedraagt 1,3 miljoen euro. Hierna volgt een toelichting per categorie.

De kosten voor Distributie & Uitzenden zijn in 2021 licht gestegen. Dit wordt 
veroorzaakt een afname van de distributiekosten in verband met de verschuiving 
van overige opbrengsten naar doorbelaste distributie en uitzendkosten voor een 
bedrag van 2,1 miljoen euro. Daarnaast is sprake van een stijging van de uitzendkosten 
vanwege extra onderhoud aan het uitzendsysteem.

De kosten Rechten en naburige rechten bevat onder meer de kosten voor 
auteursrechten en de aankoop van rechten ten behoeve van Video On Demand. Deze 
kosten zijn lager omdat in 2021 alle rechtenkosten met betrekking tot SVOD direct 
zijn belegd bij de omroepen. Daar tegenover staat een stijging van de kosten voor 
Buma/Stemra en SENA.

De categorie Programmakosten bevat directe productiekosten voor evenementen 
ten behoeve van radioprogramma’s en technische kosten voor NPO Start/NPO Plus. 
De productiekosten zijn met name hoger vanwege het verzorgen van een mediahub 
bij het Eurovisie Songfestival.

Binnen Marketing worden de kosten voor de vormgeving van netten en zenders 
en voor marketingcampagnes verantwoord. De stijging in 2021 heeft met name te 
maken met een stijging van de reguliere kosten voor marketingcampagnes en een 
toename van het aantal marketingcampagnes in 2021.

De kosten Kijk- en luisteronderzoek hebben betrekking op onderzoeken voor 
televisie, radio en internet ten behoeve van de platformen televisie en radio 
en in opdracht van individuele omroepen. In 2021 hebben evenals in 2020 
onderzoeken plaatsgevonden naar Kwalitatieve en Publieke Waarden. De daling 
wordt veroorzaakt door het verschuiven van enkele onderzoeken, ontvangen 
creditnota's en vrijval van een reservering voor eindafreking. Daarnaast is sprake van 
verschuiving van overige opbrengsten naar doorbelaste onderzoekskosten voor een 
bedrag van 0,2 miljoen euro.
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14. Overige bedrijfslasten

(x 1.000 euro) 2021 2020

Automatisering 14.079 14.070

Inhuurkrachten, uitbesteed werk omroepen en stagiaires 8.355 8.166

Huisvestingkosten 3.413 3.911

Advieskosten 2.765 2.146

Contributies en bijdragen 3.097 1.462

Overige personeelskosten 2.183 1.837

Overige algemene bedrijfslasten 1.771 2.706

Totaal 35.663 34.298

De overige bedrijfslasten zijn in 2021 met 1,4 miljoen euro gestegen, met name 
door een stijging van de kosten voor contributies en bijdragen, inhuur en advies. De 
verschillen per categorie worden hierna toegelicht.

De automatiseringskosten betreffen kosten voor het platform NPO Start 
(Plus) en directe kosten voor de reguliere kantoorautomatisering. De reguliere 
kosten zijn met 0,6 miljoen euro gestegen. Hier staat, voor een bedrag van 
0,6 miljoen euro, een verschuiving van overige opbrengsten naar doorbelaste 
automatiseringskosten tegenover.

NPO maakt gebruik van inhuurkrachten in aanvulling op de vaste formatie, onder 
meer voor de uitvoering van bepaalde taken binnen de ICT-omgeving en op 
het gebied van programmering. Aanvullend is sprake van tijdelijke inzet voor 
incidentele projecten, bij piekbelasting, en voor vervanging bij zwangerschapsverlof 
of langdurige ziekte. De kostenstijging ten opzichte van 2020 houdt verband 
met extra vervanging van ziekte en projectmatige kosten voor de uitbreiding/
vernieuwing van NPO Start (Plus) en de overgang naar integraal programmeren.

De Advieskosten bestaan voor een groot deel uit juridische adviezen en externe 
expertise voor diverse vraagstukken. De kosten zijn gestegen ten opzichte van 
voorgaand jaar vanwege eenmalige advieskosten met betrekking tot de overgang 
naar integraal programmeren.

De kosten voor contributies en bijdragen hebben hoofdzakelijk betrekking op de 
bijdragen aan BVN, het NICAM, het IDFA (International Documentary Filmfestival 
Amsterdam), het NFF (Nederlands Film Festival) en de EBU (European Broadcasting 
Union). De gerealiseerde kosten in 2021 zijn met name hoger door een wijziging 
van de verstrekkingen aan BVN, ter hoogte van 1,5 miljoen euro, welke tot 2021 
plaatsvonden via de verstrekking zendgemachtigden.

De overige personeelskosten zijn gestegen. Dit komt voornamelijk door 
toenname van de wervingskosten, opleidingskosten en de over het gehele jaar 
verstrekte thuiswerkvergoeding.

De Overige algemene bedrijfslasten bestaan voornamelijk uit 
abonnementen/lidmaatschappen, accountantskosten, verzekeringen, negatieve 
waardeverandering vorderingen, transactiekosten en vacatiegelden. De afname 
van de overige algemene kosten komt voort uit een verschuiving van overige 
opbrengsten naar doorbelaste algemene kosten voor een bedrag van 0,2 miljoen 
euro en de opwaardering van de lening NLZiet van 0,8 miljoen euro.

De accountantskosten (honoraria) zijn als volgt te verdelen:

(x 1.000 euro) 2021 2020

Onderzoek van de jaarrekening 198 194

Andere controleopdrachten 0 -

Advieskosten op fiscaal terrein 0 -

Andere niet-controlediensten 28 18

Totaal 226 212

De accountantskosten betreffen de kosten met betrekking tot het gecontroleerde 
boekjaar. De kosten zijn gestegen vanwege reguliere kostenstijgingen. De kosten 
voor andere niet-controlediensten betreffen de werkzaamheden voor de Financiële 
Terugblik. Tevens is in deze opstelling de niet verrekenbare btw inbegrepen, 
aangezien deze voor de NPO tot de kosten behoren.
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15. Financiële baten en lasten
De rentebaten c.q. -lasten bestaan voornamelijk uit (negatieve) rente op het 
uitstaande banksaldo (inclusief deposito).

16. Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting huidig boekjaar
Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelasting(VPB)
plicht overheidsondernemingen van kracht geworden. Deze wet heeft 
als doel overheidsondernemingen op dezelfde wijze in de heffing van 
vennootschapsbelasting te betrekken als private ondernemingen, om zo een gelijk 
speelveld te creëren. Dit houdt in dat NPO Vpb-plichtig is voor zover zij één of 
meer onderneming(en) drijft. Door de Belastingdienst is bepaald dat voor NPO de 
nevenactiviteiten tot de belaste opbrengsten worden gerekend. Het resultaat op de 
nevenactiviteiten bedraagt in 2021 249.000 euro (zie onderdeel 9). Het geldende 
belastingtarief in 2021 bedraagt:

Belastingtarief 2021

t/m 245.000 euro 15%

meer dan 245.000 euro 25%

Dit resulteert in een af te dragen vennootschapsbelasting van 37.750 euro (245.000 
euro *15% + 4.000 euro *25%).

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.

Hilversum, 25 mei 2022
F.J. Leeflang
M.H.P. van Dam
P.W. Doop
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Bestemming exploitatiesaldo
In de statuten van NPO wordt verwezen naar de mediawet. Hierin staat opgenomen 
dat NPO gelden kan reserveren die bestemd zijn voor de verzorging van media
aanbod door de landelijke publieke media-instellingen. NPO kan tevens gelden die 
bestemd zijn voor de uitvoering van haar taken en werkzaamheden reserveren 
(Artikel 2.174).

(x 1.000 euro) 2021 2020

Exploitatiereserve 0 634

Bestemmingsreserve programmering / NPO
brede ontwikkelambities -230 -1.014

Bestemmingsreserve organisatiewijzigingen 0 0

Reserve voor media-aanbod 1.500 6.350

Totaal 1.270 5.970
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van Stichting Nederlandse Publieke Omroep

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting 
Nederlandse Publieke Omroep te Hilversum gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nederlandse 
Publieke Omroep per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 
in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële 
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020;

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 
2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen 
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële 
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

• de balans per 31 december 2020;
• de exploitatierekening 2020;
• het kasstroomoverzicht 2020;
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 
ook de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media
instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording 
Landelijke Publieke Media-Instellingen, NPO en Ster 2020 en de Regeling 
controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 
de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nederlandse Publieke Omroep zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij 
de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub 
n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door 
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de 
in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag;
• het verslag van de raad van toezicht en commissies;
• de overige gegevens;
• kerncijfers.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de 
andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling vaststelling Handboek 

Financiële Verantwoording landelijke publieke Media-instellingen, NPO en Ster 
2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en 
ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 
andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben 
wij voldaan aan de vereisten in het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van 
de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke 
Media-instellingen, NPO en Ster 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met 
de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke 
Media-instellingen, NPO en Ster 2020.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor 
de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven 
van de jaarrekening in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 
2020 en de bepalingen bij en krachtens de WNT. De raad van bestuur is ook 
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met de in 
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de 
Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke 
Media-instellingen, NPO en Ster 2020. In dit kader is de raad van bestuur tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de 
organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op 
grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur 
het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur 
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude 
of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen 
die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben, 
waar relevant, professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming 
met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media
instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording 
Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020, de Regeling 
controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 
van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude en van het niet 
rechtmatig tot stand komen van baten, lasten en balansmutaties, die van 
materieel belang zijn, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken 
of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit 
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen 
die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van 
de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen;

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten 
en lasten, alsmede balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.

Utrecht, 25 mei 2021

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. M.A. Brandhorst MSc RA
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Redactie
NPO-organisatie

Productie en vormgeving
CF Report, Tangelo Software, Report Company

Fotocredits
Michel Schnater, Jolanda Janssen

De NPO-organisatie heeft ernaar gestreefd de auteursrechten 
van de foto’s volgens de wettelijke bepalingen te regelen. 
Degenen die desondanks menen zekere rechten te doen gelden, 
kunnen zich wenden tot de redactie van dit jaarverslag. 
Drukfouten voorbehouden.
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